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NEPAČIUPS Gt\% 
KŲ PARAMOS? 

; %!*< 
VIENAS Amerikiečių Ifcik-

rastis rašo, kas gali užtikrinti 
kad dabar Amerikos duodami 
ginklai ir maistas. Graikijai ir 
Turkijai nepateks | komunistu 
nagus? 
_ Taip' jau i>uv© atsitikę pa-
čioje Graikijoje, kai varžantis 
už Balkanus su bolševikais, 
Britai davė ginklus Graikams 
laikytis prieš komunistus. Ta
da komunistai, nuduodami vi
sokiais, kapitalistais, fašistais, 
ir viskuo kitu, lindo j ginklų 
dalinimo punktus ir ėmė gin
klus, kurių pakankamai" prislė-
pė. Paskiau, tuoj ir pradėjo 
sukilimą ir karą prijungimui 
Graikijos prie sovietų. 

Tik griežtu Britų ginkluotu 
užsispyrimu Graikija išgelbėta 
nuo Jugoslavijos likimo. 

Kai tik pradėjo veikti UN 
RRA, joje buvo prilindę tiek 
komunistų tarnautojų kad jie 
pasirūpino pačiupti pakanka
mai Amerikos trokų, jeeps, 
šautuvų, amunicijos, uniformų 
ir uniformoms medžiagų kad 
Tito tuoj įsteigė komunistinę 
Jugoslaviją ir net pradėjo pa
čiai Amerikai grasinti. 

Tikras Amerikos draugas,. 
Gen. Mihailovič, buvo leistas 
nužudyti, niekas jo neužtarė. 

Dabar UNRRA baigiasi, ir 
kaip Amerika užsitikrins kad 
tie patys UNRRA bolševikai 
nejsigaus prie maisto ir reik
menų dalingo (Graikijoje ir 
Turkijoje. ' .i J 

Duodamas * tą f&ga!bąs 'Grai
kijai dabar. Prez. Truman tu
rėtų apsižiūrėti kas ją globos, 
pastebi tas laikraštis. 

Kaina 6c. CLEVELAND, OHIO April-Balandžio . 25, 1947 (32-ri metai :: 32nd year) 

enatas Nutarė Graikijos 
ir Turkijos Rėmimą 

NUTARTA IR MILI-
TARIŠKŲ MISIJŲ 

SIUNTIMAS 

Washington, D. C.— Bal. 

MASKVOS TAIKOS 
KONFERENCIJA 
TUOJ UŽSIBAIGS 

Paskutiniais pranešimais 

AMERIKA PILNAI 
APGINKLAVO 

SOVIETUS 
Paimant lend-lease sąrašus, 

parodančius ką Amerika davė 
sovietams karo metu. matosi 
kad Rusija puikiai apginkluota 
ir todėl Europoje Amerikos 
visai nebijo, štai kiek ko <įuo-
ta: 

Lėktuvu 
tankų 
jeeps 
trokų ' 
motorciklių 
traktorių 

14,834 
7,056 

51,503 
385*883 

35.170 
8,071 

mano reikšmingą politika 
sulaikymui Rusijos plėti
mosi. 

Skyrimas $400,000,000 pi
nigų parėmimui Graikijos 
ir Turkijos užgirta 67 bal
sais prieš 23. Bet už lei
dimą į Turkiją ir Graikiją 
militarinių misijų užgirtas 

Gen. "Charles de Gaulle, Pran- 68 balsais prieš 22. Reiš-
cuzijos kariautojas, kuris bu- kia ne tik kad b teikia-
vo pasitraukęs is politikos. Da- • -i.-
bar jis vėl ėmėsi aktvviai da- . P ft, .f* . amonių H|&ltl-
lyvauti politikoje ir matomai nimui Graikijoje, bet U. S. 
pasiryžęs sugryžti i valdžią, galės siųsti savo militaris-

—-— kas atstovybes į Graikiją 
CIO IR AFL TARIASI ir Turki.ią žiūrėti saugumo 
nn CI reni TKii-ia>i^ ir. aPgymmo> kaiP tik so-DrX. SUSIJUNGIMO vietai kėsinsis užgrobti ir 

Senatas 68 balsais; iš Maskvos, Amerikos ir prieš 22 užgyrė Prez. Tru- - ̂ meiiKos n 

I VIENĄ 

Amerikos Darbo Federa
cijos vadai pasikvietė CIO 
vadus j Washingtoną tar
tis apie šių abiejų organi-
zfcijų sujungimą į vieną. 

Prie jungimosi jas stu
mia Kongrese svarstomi 
nauji darbo santikių įsta
tymai ir kiti dalykai. 

Jeigu tos organizacijos 
susijungtų, atsikratytų ko
munistų vadovybės iš dau
gelio skyrių ir industrijų 
unijų, ir rimtai žiūrėtų sa ir tt. 
reikalų, darbininkams pa
darytų daug daugiau ge
ro negu iki šiol. Dabarti
ne tvarka, paskirose unijo
se įvesta unijų vadų tiesiog 
kriminališkas raketier i avi
mas, iškelta unijų mokes
čiai, darbininkai gaišinta 
nuo darbo, ir leidžiama ko
munistams sauvaliauti. 

įsiveržti į Dardanelus ir 
j tas abi šalis. 

Šitą visą reikalą dar tu
ris aptarti Atstovų Rūmai, 
savo narių balsavimu. 

Iki Senato nutarimo pra
ėjo 41 diena nuo to kai 
Prez. Truman - savo , planą 
paskelbė. 

KAINOS nekuriu reik
menų pradėta mažinti: nu
piginta muilas, chemikalai, 
riebalai, aliejai, vielos, mu
zikos rekordai ir kaip kur 
jau piginama sviestas, mė-

SULAIKYS RADIO. At
stovų Rumų komisija nuta
rė sulaikyti teikimą radio priešlėktuvinių kumelių 8,218 programų ig Amerikos j 

/oįi i Rusiją. Tu programų tikiesi , 
11,158 

105 

kulkosvaidžių 
lokomotivų 
prekinių vagonų 
įsubmarinų vaiky toj y 
torpedinių laivų | 
ląivams inžinų 
ratams gumų 
odos produktų 
maisto ' 
eproginių 
plieno 
kitų metalf 
petrolejaus 
chemikalu 

197 
7,784 

3,786,000 
tonų 49,860 

tonų 4,478,000 
tonų 345,735 

tonų 2,800,000 
tonų 802.000 

tonų 2,670,000 
. tonų 842,000 

vilnos audin. yardų 62,485,000 
vatos aud. yardų 106,893,000 
batu porų , 15,417,000 
guzikų už $1,657,000 
mašinų ir reikmenų 

n ž $1,078,765,000 

Sudėjus su visokia kitokia 
pagalba ir pašalpa iš Ameri
kos išviliota karo metu ir iki 
šiolei, Amerika gražiai Rusiją 
maitino, aprengė ir apginkla-
vo. 

Prez. Rooseyelt ant 'tiek bu 
vo negudrus kad tikėjo Stalino 
gąsdinimui jog susitaikysiąs 
su Hitleriu jeigu nebus sovie-

slas buvo platinti demokra
tines idėjas sovietų muži-
kų-proletarų tarpe. Bėda 
gi yra tame kad sovietuose 
niekam neleidžiama turėti 
radio priimtuvų, viskas ką 
turi tai tik valdžios nuskir
tose vietose įvestus garsia
kalbius, i kuriuos suvesta 
tik vienos Maskvos radio 
vielos. Jokio pasirinkimo 
kitokią programą gauti nė
ra ir neleistina. 

REPŲpLIKONŲ partija 
galutinai pasirinko Phila
delphia, Pa., kur Birž. 20, 
1948, prasidės Republikonų 
konvencija prezidento kan
didato nominavimui. Kitas 
pirmaeilis miestas tai kon
vencijai buvo Chicaga. Lai
mėjo Philadelphia. 

BRITŲ zonoje Vokietijo
je buvo pravesta apskričių 
rinkimai, kuriuose laimėjo 
pirmoje vietoje socialistai, 
antroje katalikai, o komu
nistai, nors išnaudojo mai
sto trukumą savo agitaci-
joje, pasiliko toli užpaka
lyje treti. 

KOVAI su komunistais, 
Atstovas Thomas kreipėsi 
tiesiog į Prez. Trumaną, 
reikalaudamas kad priver
stų Valstybė* Prokurorą 
imtis darbo. 

Susekta komunistų par
tijos sekretorius Dennis, ir 
tūlas Leon Josephson, ku
ris gamino sovietų slap
tiems agentams į Ameriką 
atvykti klastingus paspor-
tūs. Jie reikalaujama pil
nai nubausti sulyg įstaty
mų. Prokuroras Clark ne
siima tinkamų žygių. 

SENATE reikalaujama 
kad valdžia skirtų milijo
ną dolarių greitam parve
žimui į šią šalį Amerikos 
karių žmonų ir jų šeimų, 

tams duodama visko ir dau- kurių jie sulaukė būdami 

ŠIOJE šalyje tiek 4mg 
dar gaminama Rusijai vi-
sokių^ reikmenų kad rim
tesni' Amerikonai net bai
minasi kame čia dalykas. 
Dabar esą užsakymų per
vežti Rusijai reikmenų už 
17 milijonų dolarių, bet už 
tų reikmenų pervežimą sa
ko Amerikos valdžia turin
ti užmokėti. 

kitų šalių delegacijos atvy
kusios į Maskva daryti tai
ką su Austėja ir Vokietija 
jau pakuojasi gryžti, ar gal 
jau ir išvažiavo, nes su so
vietais susikalbėti negali. 

Balandžio 24 buvo nusta
tyta paskutinis posėdis ir 
po to — gręžimas atgal be 
nieko. 

Amerikiečiai vis dar ti
kisi kokio tai "stebuklo" 
kuris išgelbėtų konferenci
ją nuo nutrukimo. Mano 
sulaukti iš sovietų kokių 
nuolaidų, kas pas bolševi
kus visai nebus. 

Gerai tik kad Marshall 
nenusileido ir laikosi nusi
statymo nepriimti Maskvos 
propozicijas. Jau pradžioje 
atmetė Molotovo reikalavi
mą duoti Rusijai 10 bilijo
nų karo atlyginimų ir tū
lus kitus reikalavimus. 

Dar bandyj# susikalbėti 
Austrijos taikos klausimu, 
tačiau Molotovas atsisakė 
bent kokiu atžvilgiu nu
leisti. 

^ Paskelbta taipgi kad to
liau jokių slaptų posėdžių 
su Molotovu nedarys, ir jei 
Molotovas nepateiks kokių 
nuolaidų, daugiau nėra ko 
Maskvoje sėdėti. 

Sovietai be abejo žino ką 
toliau darys, ir žinojo pirm 
negu Amerikos, Prancūzi
jos ir Britanijos atstovai Į 
Maskvą atvyko. 

Ką toliau darys Ameri
ka su savo vakarų sąjun
gininkėmis? 

Gen. Marshall sutarė su 
Britais ir Prancūzais su
jungti savo Vokietijos zo
nas į vieną ekonominį vie
netą. Tas tik palengvina 
sovietams visiškai pasiver
gti savo užimta Vokietijos 
dalį. 

Iš Maskvos išspruko ži
nios kad Amerikos delega
cijos nariai, net Amerikos 
ambasadorius, negali pali
kti savo raštinėje jokių do
kumentų. 

Sovietų šnipai stengiasi 
dokumentus pavogti arba 
nusirašyti. Amerikos MP 
nuolat saugoja ambasados 
patalpas. 

PALESTINOJE teroras 
tęsiasi, pereitos savaitės 
pabaigoje užmušta 10 žmo
nių ir apie 30 sužeista, kai 
Žydų požemio kovotojai^ iš
sprogdino traukinį # vežusį 
Britų kareivius ir civilius. 

Britai pakorė 4 Žydus te
roristus, ir jie tęsia savo 
atkeršto darbą. 

H 

iVC 

sis Amerikos įvaro laivyno mokomasis laivas matubi Istiw IJOII-
don, Conn., vandenuose. Jis pargabentas iš Vokietijos, kaip 
karo grobis, dabar pavadintas Eagle. 

REIKALAUJA 17 BI
LIJONŲ RUSIJAI 

Henry Wallace, kuris sa
vo bastymuose po Angliją 
ir Skandinaviją smerkė ir 
kaltino Prez. Trumaną ir 
savo šalį už pasiryžimą gel
bėti Turkiją ir Graikiją 
nuo komunizmo, dabar Pa
ryžiun nusibastęs paskelbė 
kad Amerika turi duoti so
vietams 10 iki 17 bilijonų 

SUTARTA ALGU 
PAKĖLIMAS 

Pittsburgh, Pa. — CIO 
plieno unija pasirašė su
tartį su U. S. Steel Corp.. 

Šia nauja sūtartimi, ku
ri pasiekta be streiką vim o, 
140,000 plieno darbininkų 
gauna po $1 į dien^, algų 
pakėlimo. . . ; 

Plieno darbininkų unijos 
ii . .. - vadai nori tokias pat su-

dolarių reikmenų ir patar- tartis gauti ir su kitomis 
navimų kokių tik Maskva piieno įšdirbvstėmis. 
pareikalaus. 

Taip ir išlindo yla iš mai
šo. Tas menko protavimo 

Westinghouse Ele c t r i c 
Corp., taip pat Pittsburghe, 

I. -C •- TI • i pasirašė sutartį su CIO 
žmogelis Europoje liks vi-, unįja gaunant 15c valan-
sų nušvilptas ir pajuoktas, dai a'j ° pakė!imo dei ^ 
nes Europoje visi gerai zi- 75;000 darbininkų. 
no kas yra Rusija, ką bol
ševikai ten padarė, ir ką 
reikštų dar tolesnis Rusijos 
ginklavimas ir stiprinimas. 

Amerikoje jis visai nu
smuko nuo koto, čia jau 
neturi pasekėjų kurie no
rėtų Rusiją gelbėt, tai ti
kėjo pragarsėsiąs Europoje 
piršdamas kad Amerika ir 
toliau sovietus stiprintai. 

U. S. KARO Laivynas 
paruošė planus dideliam 
vajui visoje šalyje, gavi
mui 400,000 daugiau vyrų 
karo laivyno tarnybon. 

Atsitikus reikalui, sako
ma šiai šaliai reikalinga 
butų 1,100,000 jūreivių da
bar neveikime stovinčių ka
ro laivų valdymui. 

giau ir daugiasi. užsieniuose. 

ČILE, Pietų Amerikoje, 
Prez. Videla iš ministrų ka
bineto išmetė komunistus 
narius ir tuo užbaigė ban
dymą su komunistais ban
dymus, nes su jais nebuvo 
galima susikalbėti 

HELGOLAND, sala prie 
Vokietijos Šiaurės juroje, 
tapo Britų karo laivyno 
susprogdinta panaudojant 
6,800 tonų dinamito. Ta sa
la buvo Vokiečių tvirtovė, 
kuri gynė priėjimą iš Šiau-

Detroit, Mich., CIO auto
mobilių darbininkų unija 
nors buvo pareikalavus al
gų pakėlimo virš 23c valan
dai, dabar sutinka imti 15e 
ir atsisako priimti General 
Motors Corp. siūlymą 11j/j 
centu valandai. 

^'ires juros prie Vokietijos. 

KEISTAS DARBAS. Iš 
New Orleans. Ga., praneša 
kad ten katalikų bažnyčio
je prie komunijos atėjo tū
las buvęs kareivis, 27 me
tų amžiaus, ir peiliu užpuo
lė kunigą, jį sužeisdamas. 
Tas karys net ne katalikas 
ir neturi jokio keršto prieš 
tą kunigą. 

i m' 
SENATE užgirta bilius 

svarstymui skyrimo septy
nių bilijonų dolarių sekan
čių 10 metų bėgyje išstaty
mui 15,000,(MX) gyvenamų 
namų šioje šalyje. 

. .Vokietijoje, Aachen mie
ste, kariška mina suplaiši-
no 11 vaikų, kurie ją užti
kę pradėjo žaisti. 

Rusija sakoma gaminasi 
lėktuvų tiek kad Amerikos 
gamyba negali susilyginti. 
1947 metais sovietai pasi
ryžę išdirbti 100,000 kariš
kų ir civilinių lėktuvų. 

DANIJOS karalius Kris
tinas, 76 m. amžiaus, mirė 
Bal. 21, po 35 metų karalia
vimo. Sostą užėmė jo sū
nūs, 48 metų amžiaus. Mi
ręs karalius buvo milžinas 
vyras: 6 pėdų 6 colių aukš
čio. 

George A. Garrett, iš Washin
gton, D. C., kuris tapo Prez. 
Trumano paskirtas U. S. mi
nistru į Airiją. 

1948 METAI IR KAINOS 
WASHINGTON. — Pragy

venimo brangumas buvo. 
bus klausimas prieš New Deal 
Įvedimą, ir tas klausimas vėl 
pakilo viršun. 

Republikonai laim§jo dali
nai 1946 metais todėl kad ža
dėjo panaikinti OPA ir numa
žinti" taksus. OPA didumoje 
panaikinta, maisto ir kitų gy
venimui būtinų reikmenų atsi
rado pakankamai, tačiau kai
nos sudaro keblų klausimą. 

Demokratai vadai spaudžia 
Prez. Trumaną daryti rimtes-
nuj žygių mažinti pragyveni
mo reikmenų kainas, nes 1948 
metais Demokratai gali dar 
daugiau pralaimėti, Republiko-
nams padarius naujus apkalti
nimus. 

KALTINA TRUMANĄ 
PREZIDENTAS lošia politi

ką kaltindamas industrijas ir 
biznis. Jeigu jie nemažins sa
vo išdirbinių ir prekių kainų 
jis rems darbininkų reikalavi
mą pakelti algas, pasakė jis. 

Viską ką Prez. Truman ir 
Demokratai daro, jie turi min
tyje 1948 rinkimus. Lengvai 
vėl galima sukurstyti unijas 
sukelti naujus streikus paža
dant naujus algų pakėlimus, ir 
tuomi Vilioti sau balsus 1948 
metais. Lengva pakaltinti in
dustrijas ir biznius nemažini-
mu kainų. 

Bet prezidentas kalba apie 
kainų mažinimą nutylėdamas 
apie aukštas kainas žemės ūkio 
produktų, kurjas net pati val
džia pagelbsti palaikyti aukšto
mis. Mat, Trumanui svarbu 
"buti geru" ir fermeriams ir 
vilioti jų balsus. 

Bet jeigu apkaltinus fabri
kantus ir biznierius už kainų 
aukštumą sukils šalyje nauji 
streikai; kai streikuojanti dar
bininkai per kelias savaite's 
negaus algų ir sumažins pirki
mą, tada nukentės ir ūkinin
kai ir patys streikeriai. Tokg 
tai gali buti prezidento pasi-
tarnavimas, politiką lošiant vie
ton rimtai kalbėti apie kovoji
mą su kainų kilimu. 

NEKURIOSE biznių srityse 
prekių kainos piginamos: vie
tomis papiginta anglis, muilas 
ir kiti mažmožiai. 

PALIUOSUOJA NUOMAS 
ŠIO mėnesio pabaigoje Ims 

prašalinta OPA nuomų kontro
lės 23 valstijose, kur ne taip 
labai nuomų klausimas sudaro 
sunkumą. Vasario mėnesį iš 
13 kontroliavimo sričių nuomų 
kontrolė atmesta, ir dar 40 sri
čių bus paliuosuota. Kadangi 
yra 648 sritys paeiliui sulyg 
savo svarbumo gyvenamų na
mų trukumo atžvilgiu tai ims 
kiek laiko iki bus prieita prie 
paskutiniųjų, o tai yra indus
triniai didmiesčiai. 

AUTO DAUGĖJA 
DETROIT. — Automobiliu, 

ir trokų pereitą savaitę šioj|t 
šalyje ir Kanadoje pagamintŠ 
jau apie 100,0(to. Pernai t% 
savaitę buvo pagaminta 57,56R 
automobiliai ir trokai, o 194i 
metais — 99,945. 

šymet jau pagaminta apie 
1,000,000 automobilių, žymiai 
daugiau negu buvo pagaminta 
per tokį pat laikotarpį pernai 



PENNSYLVANIJOJE 

PHILADELPHIA 

PAŽADINIMAS MUSŲ 
VIENGENČIŲ 

..Išvykus iš čia Kristopui Ir 
Emilei žemaičiams, visa dar
buotė Lietuvos vadavimui veik 
užsibaigė. Tiesa, čia daug yra 
veikiama ir net su geromis pa
sekmėmis, tačiau tik vienpu
siškiems reikalams, kaip vie
nuolynų ir bažnyčių, tik ne 
I4ętuvos vadavimui. 

Vien tik tūlas suklypęs se
nis, mokąs, be Lietuvių ir dar 
kelias kitas kalbas, vienų vie
nas kiek išgali klabina Lietu
vos reikalą, darbuojasi nors 

* plunksna. Tarp kita ko, jis 
nuo tulo laiko, semdamas me
džiagą iš veikalo "Mirties Ko
lona", Antano Tolio, j Lenkų 
spaudą pagamino apie dešimtį 
ilgų straipsnių, tuo sėkmingai 
garsindamas dabar nelaimin
gos Lietuvos vardą ir iškelda
mas maskolių bolševikų žvėriš
kumus. "Mirties Kolona" vei
kalo turinys daug turi panašu
mo ] Pulk. Petruičio "Kaip Jie 
Mus Sušaudė". 

Philadelphijos Lietuviai pri
valo pabusti, turėtų atsirasti 
daugiau patriotų kurie norėtų 
dirbti už savo senosios tėvy
nės išlaisvinimą. Kaip gi jums 
ne sarmata snausti, miegoti to
kiu laiku kada musų motina-
Lietuva baigiama šiaurės meš
kino smaugti. Jei nepajiegia-
te aktyviai veikti tai nors, su-
lyg išgalės, aukokite leidimui 
tą kovą vedančių knygų ir pa
remkite organizacijas kurios 
dirba. Lietuvos Patriotė. 

FESTIVALIS. Balandžio 18, 
milžiniškoje salėje, Town Hall, 
jvyko puikus festivalis katali
kiškos aukštos mokyklos La 
Salle mokinių muzikos fakulte 
to. Žmonių buvo prisirinkę 
daug, ir mokiniai išpildė turi 
ningą programą. Tarp kitų 
šioje programoje ypatingai at 
sižymėjo smuikininkas Tadas 
Kuligovskis, 13 m. sunus Onos 
Birenaitės Kuligovskienės. X 

ll^ĮĮĮą; 1 

Detroit, Mich.t Naujienos 
, NAUJAS BALF 

IŽDININKAS 

A. B. Chandler, baseball korul
si jonieriu s ir vyriausias spren
dėjas, kurio žodis yra paskuti
nis visokiuose basebalo biznio 
nesusipratimuose. 

TEXAS NELAIME 
Praeityje Ištikusiai 

• n 
Didėses Nelaimes 

INDUSTRINĖS NELAIMES 
Pranešimais iš Harrisburgo, 

Da rbo ir Industrijos depart-
mento surinktomis žiniomis, 
nėlaimingi atsitikimai darbuo
se Pennsylvaniįoje per Vasa
rio mėnesį šymet sumažėjo apie 
10 nuoŠ. 
* Sulyg pranešimo, prie viso 
kių darbų šioje valstijoje Va
sario mėnesį užmušta 96 dar
bininkai, o Sausio mėnesį bu-
V© užmušta 104 darbininkai. 
I*Sužeidimų darbuose Vasario 

mėnesį buvo 10,373, Sausio m. 
-L 11,557. 

20 nuoš. visų nelaimingų at
itikimų darbuose buna anglies 
kasyklose. 

REIKALINGA LIGONINIŲ 
V akarin ė j e Pennsy 1 vani jo je, 

Pittsburgho srityje, sako rei 
kalinga ligoninių su mažiausia 
1,000 lovų, ir tų ligoninių iš 
statymui reikalinga apie 10 
milijonų dolarių. 

M A R G U T I S  
Skaitykit "Margutį", komp. 
A. Vanagaičio leidžiamą mu-
aikos ir juokų žurnalą. Ei
na du kartu į mėnesį. Kaina 
metams $2. Prisiųskit 10c 
pašto ženklais, gausit vieną 
BUmerį pamatymui. 

M A R G U T I S  
(1755 So. Western Ave. 

Chicago, III. 

SEKRETAI DYKAI 
(FREE) 

Tfeems kurie užsirašys 38-Jft pwl 
lietuvių Naujienas ant 2-jų me-
eų už $2.00, duosim SEKRETUS 
dovanai, kaip pasidaryti namie 
alų, vyną, ir saiderį. (52) 

LIETUVIŲ NAUJIENOS 
332 N. (5th St. Philadelphia 6, Pa. 

Amerikos laikraščiu fepor-
teriai kurie oru skrido apžiū
rėti pereitą savaitę ištikusią 
Texas City, Texas, nelaimę, 
tuli sako * matę panašų vaizdą 
išnaikinto miesto tik kai ato
minė bomba buvo susprogdin
ta virš Nagasaki, Japonijoje. 

žuvusių skaičius pasiekė su-
virš 700, virš 3,000 sužeistų, 
ir daug dingusių, kiti dar te-
berankiojami iš griuvėsių k 
purvo, lavonai. 

Sprogimai ištiko keli, po to 
kai ugnis pasiekė toliau mies
te esančius gasolino tankus ir 
kitas sprogstamas vietas. 

Kitos šioje šalyje ištikusios 
didelės nelaimės, kuriose tulo 
se žuvo ir daug daugiau žmo
nių, buvo šios: 

1865 metais, Rugp. 24, su
sprogo laivas Mississippi upė
je, vežęs Civilinio Karo karei
vius belaisvius atgal mainais, 
žuvo 1405 asmenys. 

Didžiausia iki šiol ištikus 
nelaimė įvyko irgi Texas, Gal
veston mieste, Rugsėjo 8, 1900 
metais, kuomet jurų vandens 
užliejime žuvo apie 6000 žnfo-
nių. 

Kita didžiausia katastrofa 
buvo tai Johnstown, Pa., pot vi
nis Gegužės 31, 1889, kuomet 
žuvo 2209 žmonės. 

Didžiausia miško ugnis buvo 
Peshtigo, Wis., Spalių m. 1871 
metais, kur miško gaisras su
naikino 1152 gyvasčių. 

Kita šių metų nelaimė ton* 
rioje užmušta 111 angliakasių 
ištiko Centralia, 111., Kovo 25. 

Balandžio 18 suėjo 41 me
tas nuo didžiojo žemės drebė
jimo San Francisco, Calif., kur 
1906 metais sugriauta namai, 
ištikus .gaisrui per tris dienas 
sunaikinta 415 miesto blokai ir 
priskaityta 514 žuvusių žmo
nių. 

1903 m. Iroquois teatro gai
sre, Chicagoj, žuvo 575 žm. 

1915 m. Chicagoje, apvirtus 
laivui Eastland, prigėrė 812. 

1926 — Floridos audroje 
užmušta 327. žmonės. 

1930 — Ohio kalėjime, Co
lumbus,' gaisre žuvo 330 žm. 

1937 — Ohio Upės potviniuo-
se, Pittsburgh ir toftan žttvo 
137 žmonės. 

1937 — New London, Tex., 
mokyklos sprogime žuvo 203. 

1944 — Hartford, €&* 
ko gaisre* žuvo 168. 

1944 — Port of Chicago, 
Calif., amunicijos sprogime žu
vo 321 žm. 

1917 m. Gruodžio ištiko 
kita didelė Šiaurės Amerikoje 
nelaimėe už U. S. ribų, kuo
met Halifax uoste, N. S., su
sprogo Prancūzų laivas su amu
nicija ir būro užmušta 1126 
asmenys. 

NEW YORK. — BALE. iždi
ninkui Dr. A. Zymontui atsi
statydinus, BALF direktorių 
taryba savo specialiame susi
rinkime Kovo 15 d. nauju Ben
dro Amerikos Lietuvių Fondo 
iždininku išrinko ponią Petro
nėlę Jurgeliutę-Beverage. 

Nauja BALF iždininkė, poni' 
Petronėlė Beverage, savo par
eigas pradėjo eiti Balandžio 1. 
Ji nuo pat BALF įsisteigimo 
pradžios buvo arti Lietuvių 
šalpos veiklos. Nuo 1946 m. 
vasaros ji veikė Lietuvių Naš
laičių Komisijoje, 

BALF TELEGRAMA 
TRUMANUI 

Amerikos kariuomenės Vo
kietijoje viršininkui Gen. Clay 
išleidus tremtiniams paragini
mą gryžti į savo gimtuosius 
kraštus, BALF pirm. Kun. Dr. 
J. B. Končius nusiuntė Prezi
dentui Trumanui telegramą. 

BALF pirmininkas savo te
legramoje išreiškė nusistebėji 
mo del Gen. Clay pasielgimo, 
kuriuo tremtiniams siūloma 60 
dienu maisto atsarga jei jie su
tiktų gryžti į savo šalis. Pir
mininkas nurodė kad spaudi
mas gryžti ypač neteisingas 
Lietuvių atžvilgiu, kurie, bū
dami nekalti karo aukos, tikė
josi ir tikisi Amerikos pagal
bos ir apsaugos. 

DIRVAI išsirašyti nereikia 
laukti pradžios metų—pasiu
skit prenumeratą dabar Ir 
Dirva jus tuoj lankys. 

LOWELL, MASS. 
MUSŲ VEIKIMAS 

Vietos BALF skyriui paskel 
bus vajų, tuoj atsirado dauge
lis darbuotojų kurie pradėjo 
lankytis per namus ir renka 
aukas. Daugelis jau davė ge
ras aukas, o kurie dar nedavė 
tai nepamirškite duoti. 

Pirmoji "kregždė'* kuri vi
suomet pasirodo pirmiausia su 
aukomis Lietuvybės reikaluose 
tai D. L. K. Vytauto Klubas, 
kuris paskutiniame susirinki
me paskyrė $100 BALF'ui. Tai 
graži auka ir geras pavyzdis 
kitoms organizacijoms, ši au
ka nėra D. L. K. Vytauto Klu
bo pirmutinė šalpos reikalams, 
prieš kelis mėnesius klubas bu
vo paskyręs $50 pabėgėliams 
paremti kurie mokosi Hambur
go Baltic universitete; buvo 
pasiųsta 5 CARE pakietai. 

KLUBAS STATYS NAMĄ 
D.L.K. Vytauto Klubo narių 

dėmesiui: Visi nariai prašomi 
būtinai dalyvauti Klubo susi
rinkime Gegužės 11 d., kur bus 
renkama komitetas statymui 
naujo klubo namo ir suderini
mui tam tikslui planų. Susirin
kimas prasidės 3 vai. po pietų, 

Sekmadienį, Gegužės 4, nuo 
7 vai. vakare, čia bus rodoma 
Lietuviškos filmos, prašomi vi
si Lowell Lietuviai dalyvauti. 

D. L. K. Vytauto Klubas 
sveikina Šv. Juozapo Draugi
jos narius šios draugijos 40 
metų jubilejaus proga ir linki 
jai daug metų gyvuoti ir dirb
ti naudingą Lietuvybės darbą 
ir savo narių gerovei. 

Balandžio 27 d. Vytauto Klu
bo salėje rengiamas Šv. Juoza
po Draugijos jubilejinė vaka
rienė. Vyt. Ramanauskas.: 

i§ LVS 6-TO SKYRIAIS 
SUSIRINKIMO 

Sekm. Balandžio 20, Šv. An
tano parapijas mokykloje įvy
ko LVS 6-to skyriaus susirin
kimas. Be kita ko susirinkime 
nutarta turėti gegužinę Kriau
čiūnų vasarnamyje, Gegužės 30 
per Decoration Day. 

Perskaityta laiškas H LVS 
centro kaslink LVS seimo. At
stovus į seimą oficialiai rinkti 
palikta kitam susirinkimui. Gi 
šiaip apkalbėta prisiruošti prie 
seimo kiek geriausia. 

Ponia A. Mase pranešė kad 
buvusio LVS vakarėlio galuti 
nis pelnas buvo $76 ir kad at
siradus dar aukų $5.84, išviso 
pasiųsta 10 paketėlių musų 
tremtiniams už visus tuos pi 
nigus. Susirinkime atsirado dar 
aukotojų: Juozas Tamošiūnas J 
$5, Aug. Rinkunas $1, ir Am
brose Kizis $1. Už šiuos nu
tarta pasiųsti dar vieną CARE 
paketėlį vienam labai pagalbos 
reikalingam Mažosios Lietu
vos tremtiniui. 

M. Sims įnešė kad padaryti 
laimėjimą per LVS 6-to sky
riaus pikniką. Tas palikta ko
misijai. 

Helen Rauby perskaitė laiš
ką paruoštą State Departmen-
tui prašant kad radio progra
mai butų transliuojami ir Lie
tuvių kalba, per Voice of Ame
rica, prie 25 kitų kalbu trans
liacijų. Susirinkimas laišką už-
gyrė ir jis išsiųstas. 

TREMTINIO KELIAIS 
Per M. Sims gauta 10 kny

gučių iš Bologna, Italijos, nuo 
Lietuvių studentų. Knygelės 
pavadintos 'Tremtinio Keliais. 
Jos gausiai iliustruotas. Kny
gelė labai graži ir įdomi. De
ja, visi jos egzemplioriai išpar
duoti tarp LVS 6 skyriaus na
rių. Jų daugiau galima gauti 
Dirvos administracijoje. Kny
gutės kaina tik 50c. Užsaky
mus galima priduoti pas M. 
Sims ir S. Douvan. Užsisaky
dami šią kngutę paremsite Lie
tuvius studentus visoje Itali
joje, kurie visgi vargingose 
mokosi, kad tikti Lietuvos at
gaivinimo darbams. 

LIETUVIŲ VYSKUPŲ 
LAIŠKAS 

Musų spaudoje pasirodė il
gas Lietuvos vyskupų tremti
nių laiškas, kuriame atsikrei
pia į visas Amerikos Lietuvių 
kolonijas, visas parapijas ir 
draugijas prašydami organi 
zuoti iš čia siuntimą kiek gali
ma daugiau paketėlių maiste 
ir drabužių broliams užjurvje 
Paduodama Europoje veikian
čio Lietuvių Raudonojo Kry
žiaus ir eilės kunigų antrašai, 
per kuriuos galima siųsti pake
tėlius. Be to galima pasirin-
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c.-

MEKSIKOJE APSILANKIUS 
Rašo Ona Karpienė. 

Sherman Oaks, Calif., šunų pa
rodoje šir 6 metų berniukas 
sveikina savo šunį laimėjusį 
garbės ženklą. 

kti žmogų pagal savo skonį, 
kunigą, profesionalą ar darbi
ninką ir jam siųsti pašalpą. 

(Nuo Redakcijos: To laiško 
pirm dalis telpa Dirvoje šia
me numeryje.) 

Prieš metus laiko, sunku bu
vo musų tautiečiams net su
prasti ir patikėti tam, kai mes 
paprastieji rašėme ir ragino
me siųsti tremtiniams pagal
bos paketėlius. Bet dabar jau 
tikrai turėtų įsitikinti kiekvie 
nas Lietuvis kad reikia siųsti, 
ir siųsti neatidėliojant. 

Tos kurios man sakydavo kad 
nori pasiųsti paketėlį vargstan
čiam, bet bijančios kritikos ir 
įtarimo iš savo bendradarbių 
dabar gali siųsti drąsiai, tiktai 
neišmanėlis galėtų už tai kri
tikuoti. Teikiu pagarbą toms 
kurios jau seniau pasiėmė an 
trasus ir siunčia savo pagalbą 
nuolatos. Iš jų aktyvesnės 
St. Douvan, V. Motuzienė, V 
Kriaučiūnienė, M. Našlėnienė, 
Dr. B. Gurskaitė ir jos mamy 
tė ne Detroite, J. Kripas ir kt. 

LIETUVIŲ PROGRAMĄ 
CONVENTION HALL 

Balandžio' 11, Lietuviu Bal
so Choras vedams Jono Valiu
ko dainavo Convention Hall, 
kur visokios firmos rodo savo 
naujausios rūšies išdirbystes. 

IMIGRACIJOS IR 
ĮKURDINIMO KOMITETAS 

Prie Bendro Amerikos Lie 
tuvių šalpos Fondo įsisteigė 
Imigracijos ir Įkurdinimo Ko
mitetas. Tas komitetas dir
ba rėmimui U. S. Kongrese bi-
liaus, kuriame siūloma įleisti 
i šia šalį be kvotos daugiau iš-
vietintų asmenų į šią šalį. šis 
komitetas padės tremtiniams 
Įsikurdinti. Iš musų miesto į 
tą komitetą pakviesta šių žo
džių rašytoja. M. Sims. 

KAS platina Dirvf • — taa 
olatina apšvietę. 

NELEIDO DAINUOTI 

PEORIA, 111. — M i e«t© ma-
voras atsisakė leisti šiame mie
ste rengti koncertą negrui dai
nininkui Paul Robeson, įrodi
nėjant kad jo pasirodymas vie
šai publikoje gali sukelti kru
vinas riaušes. 

Paul Robeson yra komunis
tas, Maskvoje lavintas sovietų 
agentas komunizmui Ameriko
je platinti. Jis taipgi atvirai 
agituoja už juodų vedimąsi su 
baltaisiais, ką draudžia uos ša
lies įstatymai. 

Mrs. Frances iu .y nieki, Wyandotte. Mich., išsilavino špilkų ir 
vielų pagalba atidarinėti visus užraktus, kurių raktai pasime
ta. Karo metu ji dirbo Willow Run bomberių dirbtuvėje, o 
dabar turi tą patį darbą užraktų atidarymo Kaiser-Frazer di
džiausioje automobilių dirbtuvėje jo vienu stogu. 

SEKAMADIENIO rytą, Va
sario 23 d., 7 vai., mudvi su 
Petronėle Joniliene jau buvo
me Los Angeles lėktuvų stoty
je, American Airlines skyriu
je, su savo bagažu sukrautu 
prie kojų, su Southern Califor
nia Tourist tikietais ir lega
liais dokumentais, pilietybės 
popieriais, gimimo certifikatais 
rankose. Reiškia mes keliau
jame į Mexico City, Meksikos 
sostinę. 

Rytas skaistus saulėtas, or
laivių stotis gyvai juda, pilna 
žmonių, lėktuvai atskrenda ir 
išskrenda. Petronėlė šitokios 
kelionės atžvilgiu elgiasi kaip 
veteranas, ji išrodo rami, jai 
tai tik kita lėktuvu kelionė, ji 
žino ką daryti, kur eiti pasvė
rimui bagažo, ir tikieto patik
rinimui. Ji jau flaug atlikus 
kelionių lėktuvais rytuose, bu
vo Floridoje ir West Indies. 

Man komercinis skridimas 
buvo visiškai naujas patyri
mas, aš laikausi pati save lyg 
bijodama kad mane gali per
imti išgąstis. Vienatinį kartą 
ką aš skridau tai buvo su mu
sų garsiais lakūnais Darium 
ir Girėnu 1932 metais, kada ir 
ši pati Petronėlė kartu skrido 
iš Clevelando į Detroitą ter. 
dalyvauti Aviacijos Dienoje 
Aš turėjau visišką pasitikėji 
mą tais musų lakūnais ir visai 
nebijojau, o tos metų eilės lai 
kotarpyje įvykstant daugybei 
oro tragedijų apie ką spauda 
plačiai rašo, aš kaip tąj jau 
čiau kad geriau laikyti kojas 
ant žemės. 

Balsas per garsiakalbi pa
skelbė musų lėktuvo išskridi
mą ir mudvi išėjom į aikštę 
Aš susižavėjau pamačius mil
žinišką keturių motorų žėrin
tį aluminumo lėktuvą, Flag
ship Washington, iš American 
Airlines. 

Lipam lieptu, kaip kad ei 
nant į jurų laivą; dvi šypsan
čiais veidais patarnautojos sto 
vi prie ineigos, pasitikdamos 
keleivius ir pasitarnaudamos 
jų pasodinimui ir visam pato
gumui. 

Pirmą kartą savo gyvenini? 
luksusiniame orlaivyje! Mine 
stebino jo didumas, išrodė kaip 
'uksusinis pasažierinio trans 
kontinentalio traukinio vago
nas. Dvigubos sėdynės abiem 
pusėm, apvalus langas prie 
'dekvienos sėdynes, ir jame te! 
pa virš 60 žmonių! Mėlynu 
velour išmuštos sėdynės su 
minkštais lanksčiais springsais, 
vidus visas žėrinčio alumin'i-
mo, kiekviena sėdynė įrengta 
taip kad galima ją atlošti taip 
kaip nori patogiam sėdėjimui 
ir ilsėjimuisi. Tiesiai prieš 
mus, prisegti prie užpakalio ki
tos sėdynės; yra kišeniai, ku 
riuose pridėta literatūros, cit 
kuliorių, atvirukių, bagažui pa 
žymėjimų, taip kad turi ką pa
siskaityt ir parašyt, ir infor 
macijos apie skridimą. Vėliau 
patyriau kad tame kišeniuje 
taipgi įdėta ir popieriniai puo 
dūkai tiems kuriems we susu 
pa vidurius. 

VIETOJE išskrist!- 8:40 ry
to, kaip buvo nustatyta, buvo 
jau 9:30 kuomet išgirdau pir
mą motorą pradedant -ūžti. Iš-
cemptom akim ir įdomaudama 
jėmijau visokį judėjimą. V4sų 
teturiu motorų ūžesys buvo 
kurtinantis, ir pagaliau paju
tau musų milžinišką lėktuvą 
slenkant pirmvn ir sukanti? 
aplinkui. Tiesiog stebino kaip 
lėktuvo pilotas manevravo toki 
milžiną su tokiais plačiai iš
skėstais sparnais, išvesdamas 
jį j atvirą aikštę ir ant Įsibė
gėjimo kelio. Bandžiau žiūrė
ti per langus abiem pusėm lėk
tuvo tuo pačiu laiku, nenorė
dama nieko praleisti nepatėmy-
ta. 

Lėktuvas ritosi ilgu įsibėgė
jimo keliu švelniai, motorams 
ūžiant, ir štai staiga motorai 
dar smarkiau pradeda veikti, 
artėjant į pabaigą kelio, lėktu
vas sujuda ir sudreba, ir nepa
jutau kai aplink matomi pasta
tai ir žmonės pradėjo mažėti. 
Supratau kad musų kojos jau 
nėra ant žemės! Milžinas lėk
tuvas pasisuko į vieną pusę, 
apačioje pasimatė Pacifikas, ir 
kai lėktuvas atsisuko atgal f 
sausžemį ir ištitaisė lygiai 
skristi, mes plaukėme aukštai 
ore linkui Meksikos. ' 

Aš stengiausi žiūrėti į žemę 
apačioje, į siaurytes gatves, 
eiles namu, palmų medžius, 
laukų lopus, ir nespėjus gerai 

apsidairyti, jau mes buvom 
atviruose kalnuotuose plotuo
se, su dideliais kalnais kyšan
čiais į viršų priešakyje. Gal
vojau ar mes pakilsim pakan
kamai aukštai perskristi per 
tuos kalnus. Ausys . pradėjo 
justi oro spaudimą, jose pra
dėjo dunksėti ir ūžti, bet tik 
trumpam laikui, ir netrukus 
pradėjo jaustis normaliai. 

Petronėlė tuo tarpu kalbėjo 
į mane, bet aš manau ne vis-
Ką girdėjau, nes buvau užimta 
sugaudymu visų įspūdžių pasi
kėlimo į orą. Tik atsimenu ją 
sakius kad mums teks skristi 
virš debesų; betgi debesų nie
kur nemačiau, nes jų nebuvo. 
Patarnautoja pasakė man kad 
mes esame 11,000 pėdų aukš
tumoje. Dabar pradėjo mums 
duoti pusryčius specialiai pa
ruoštose lėkštėse, kas yra vie
na orlaivių savybė. 

(Bus daugiau) 

LOS ANGELES, C*-
Rašo Jonas Uždavinys. 

#IAŽUS PARENGIMAS 
Tėvynės Mylėtojų Dr-jos 8 

kuopa Bal. 13, America Maso
nic Temple salėje surengė kon
certą ir šokius. 

Nors ir buvo tikras Kalifor-' 
nijos oras — karšta, bet Los 

••«:eles Lietuviai, nors ir ne 
visi, to nepabijojo. Tai, be-

pirmas šioje koloniioje 
TMD parengimas. Sveikintina. 
dūlu gerai Kad ši kuopa rody
tu kiek daugiau gyvumo ir ini
ciatyvos. Lietuviškai veiklai 
dirva plati, kad ir neperdidelėj 
Los Angeles Lietuvių koloni
joje. 

Pastebėta kad nepaprastą įs
pūdį padarė atsilankiusiems tai 
musų dainininkai. Ponia Adams 
padainavo solo "Mano Rožė" ir 
5U savo vyru p. Adams duetą, 
"Geismai ir Svajonės". Graži 
jaunų Lietuvių pora gražiai ir 
pasirodė. 

Pagirtina TMD skyriaus va
dovybė, kuri mokėjo surasti iš 
Chicagos atvykusią ir čią Hol-
lywoode apsigyvenusią Chica-
gis operos dainininkę p. Berta-
šytę-Swaggert. Maloni Lietu
viška jos šypsena, malonus ir 
saldus kiekvieno atsilankiusio 
Lietuvio sielai jos balsas. Ji 
padainavo šešias daineles. Pu
blika tiek jai plojo kad turėjo 
dar padainuoti kitą, "Pamylė
jau vakar". Ji gilų įspūdį pa
liko Lietuviams ir savo nuolan
kiu Lietuvišku nuoširdumu; ne
atsisakė ir Lietuviškų vaišių. 
Jos vyras irgi malonus, kaip 
ir ši musų dainininkė, ir jie 
valgydami pasakė kad Lietu
viški valgiai jiems patinka. 

Po tokių dainininkų mūsiš
kės pp. Stulginskaitė ir Rač-
kienė nenorėjo net savo dueto 
dainuoti, bet, atrodo, daugiau 
joms plojo negu jos tikėjosi. 

Dar viena artimos ateities 
žvaigždė iš Lietuviškos šeimos 
tai p-lė Viola Mae, kuri jau ne 
pirtną kartą tarpe Los Angeles 
Lietuvių pasirodo kaip pianis
tė. Ji šiame parengime pia
nu gabiai paskambino. 

Gaila kad ne visi Lietuviai 
atsilankė. Jiems buvo peršil-
ta. Jie praleido tą laiką pajū
ryje. Atsilankiusiems irgi bu
vo šilta, bet tautos labui jie 
prakaito nejautė, šilumoje dir
bdami nori sušildyti tuos kurie 
sala ir neturi kuo apsirengti. 
Visgi reikėtų ,tokių pramogų 
nepraleisti, kad vėliau netektų 
skųstis jog tokios žvaigždės į 
musų parengimus nenori atsi
lankyti: nes ar reikia stebėtis 
jei tenka dainuoti keturioms 
sienoms. 

Pelno iš šio parengimo liks 
rods neperdaug b«t dvasinas 
naudos labai daug,» 

Ačiu visiems kurie prie šio • 
įrengimo prisidėjo darbu, o 
dvigubas ačiu tiems kurie pa
rėmė savo atsilankymu. Nieko 
nėra malonesnio kaip pabūti 
tarpe savųjų, čia išgirsi dai
ną kuri tau patinka, tą kalbą 
kuria ir tu kalbi, ir savus Lie
tuviškus papročius, ko niekur 
Į^tur nerasi. 

LIETAUS šį pąvasarį labai su
gadino Louisiana valstijoje di
džiųjų braškių-uogų derlių *~ 
nuostoliai esą apie 5 milijonai 
dolarių. Braškių tokiu budu 
šiaurinėse valstijose būs ma
žiau ir gal brangesnės. 
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Raportas iš Uasliingtiiiifi 
Lietuvai Vaduoti Sąjungos ir American Friends 
of Lithuania Pirmininko žygis i Washingtona 
Bal. 14-17, reikale DP įsileidimo į U. S. A. 

Darbuotė del masinio DP (iš-
vietintų asmenų) įsileidimo į 
USA buvo pradėta jau kokie 
aštuoni mėnesiai atgal. Pir
miausia, buvo pateikta visa ei
lė memorandumų, reikalaujant 
kad DP butų traktuojami kaip 
pilnateisiai žmonės, kad butų 
sustabdyta screenings (sijoji
mai), kad tremtiniams butų 
suteikta galimybė stoti i Ame- ir kt. 

eita išvados kad bus geriausia 
remtis diskusijomis ir Įtikinti 
Revercombe kad jo argumen
tai yra klaidingi, ir Įrodyti ko
dėl DP turėtų. būti įleisti j 
USA. 

Po to "buvo įteikti memoran
dumai daugeliui kongresmanų, 
senatorių, valdžios pareigūnų, 
Foreign Relations Committee 

rikos kariuomenę, ir kad po 
kurio laiko tarnybos butų su
teikta pilna US pilietybė." Ga
lų gale buvo pateiktas memo
randumas trijų punktų, kuria
me siūloma DP problemos iš
sprendimo projektai. 
' Pirmutinis pasiūlymas buvo 
taip vadinamas "Long Range", 

Tsad USA neteiktų jokios pa-
* galbos ir pašalpos bei paskolų 

Sovietų Sąjungai kol nebus 
1?abaltis ir kitos pavergtos ša
lys išlaisvintos iš jų vergijos, 
nes visa ta padėtis yra prieža
stis pabėgėlių atsiradimo, ku
riuos Amerikos piliečiai dabar 
turi šelpti ir maitinti. Todėl 
nėra Įmanoma teikti Sovietams, 
pagalbą kol jie nesumažins mu
sų išlaidų tokiu budu kad ap
leistų užimtas šalis, sudarytų 
tinkamas sąlygas DP gryžimui, 
tokiu budu USA nereiks jų 
daugiau šelpti. Visa taip turi 
buti padaryta kad DP gryžtų 
savo noru į savo šalį. 

Antras pasiūlymas: Kadan
gi pasaulinės politikos kompli
kacijos atrodo kad nebus pa
siekta greit tokių sąlygų kad 
DP galėtų savanoriai gryžti į 
savo tėvynes, reikia sudaryti 
galimybes jiems Įvažiuoti j 

•vUSA, kiek galima didesniais 
Skaičiais. 

Tuo reikalu Washingtone bu
vo kalbėta su daugeliu seftato-
rių ir kongresmanų ir buvo 
prieita sekančių išvadų ir pa
siūlymų: Vienas iš jų, sudėti 
visas neišnaudotas kvotas nuo 
1940#iki 1946 metų, ir jas vi
sas padalinti DP tautybėms 
proporcionaliai, pagal tautybių 
skaičius kurios dabar sudaro 
BP. Antras pasiūlymas buvo 
pakartojimas • kad DP tinkami 
Vyrai galėtų Įstoti į USA ka,-
riuomenę. Trečias pasiūlymas 
prašo įleisti DP įvažiuoti į šią 
šalį nepaprastos padėties aki
vaizdoje išimties keliu, sutei
kiant jiems paskolą užsimokė
ti už kelionę ir įsikurimui. 

Buvo daug pasitarimų su ko
mitetais ir nariais organizaci
jos Citizens Committee on Dis
placed Persons. Visi tie žy
giai ir kontaktai buvo priren
gti labai kruopščiai ir truko 
apie septynis mėnesine. 

Galų gale Balandžio 1 d. bu
vo įnešta Kongrese Bill No. 
2910, ir LVS ir AF of L pir
mininkas dalyvauja suplanuo
tume pasitarime su Įvairiais 
organizacijų ir valdžios atsto
vais tais klausimais Washing-
tone Balandžio 14-17. Taip pat 
dalyvauja ir Judiciary Sub
committee on Immigration po
sėdyje kaip gynėjas imigraci
jos tezių, priruošiamose disku
sijose, public hearing del Bill 

.2910, pateiktos Kongresmano 
Stratten iš Illinois. 

Prieš šį posėdį LVS'ir AF of 
L pirmininkas lankėsi pas dau
gelį senatorių ir kongresmanų 
patyrimui visu galimvbiu šios 
Bill perėjimo ir kad, žinant 
tas sunkenybes, sudarius tam 
tikrą bloką atsiremti prieš puo
limus. Kartu su juo veikė kai 
kurie Amerikiečiai didelių A-
j^jerikietiškų organizacijų at
stovai bei Įtakingi asmenys. 

Po trijų dienų sunkių pas
tangų ir darbuotės, buvo priei
ta prie išvados kad galimybės 
tai Bill praeiti kongrese yra 
labai geros, bei: senate gali iš
kilti rimtų kliūčių ir dėlto rei
kia dar išanksto daug pasidar
buoti. 

Viename posėdyje teko pir
mininkui ilgokai praleisti lai
ko su Senatorium Revercombe, 
fcuris yra sub-committee pirmi
ninkas. Jis yra nusistatęs nei-

. giamai del šios Bill pravedimo, 
ir bendrai prieš ateivių įsilei
dimą. Tokiu budu pasitarus 
tiu kitais bendradarbiais, pri-

Buvo prieita prie uždaro, ne
viešo posėdžio tame klapsime. 
Sub-committee on Immigration, 
kur dalyvavo visa eilė atstovų 
iš kitų organizacijų, visam po
sėdžiui vadovavo Sen. Rever
combe. Ten daug kalbėjo Car
negie Foundation atstovas, iš
dėstydamas reikalingumą įsi
leisti 400,000 DP, ir taipgi nu
švietė koks likimas jų laukia 
jei mes jų nejsileisim, ir kaip 
visa tai paveiktų į visą pasau
lį prieš Ameriką ir jos parei
škimus del demokratinių prin
cipų. 

Po šio kalbėjo Citizens Com
mittee on Displaced Persons 
atstovas ir kiti žymus asme
nys. Galų gale sekretorius Ah-
rens pakvietė mane kalbėti. 

Kadangi čia buvo uždaras ir 
artimas pasikalbėjimas, aš pa
klausiau Sen. Revercombe ar 
jis yra už ar prieš Bill 2910, 
ir jei prieš tai kokios to prie
žastys ir sumetimai? 

Į tai senatorius atsake se
kančiai: (1) Amerikoje jau ir 
dabar yra virš vieno milijono 
bedarbių. Pirm negu mes Įsi
leisime žmones iš kitų kraštų 
mes turime susitvarkyti savo 
žmonių bedarbę. (2) Ameri
kos veteranai gryžę iš karo, 
neturi kur gyventi, trūksta pa
statų. butų. Įsileidimas dides
nio skaičiaus pabėgėlių butų 
dar didesnis gyvenamų patal
pų klausimas. (3) Lai kitos 
šalys, kurios yra daug arčiau 
pęie pabėgėlių ir žino jų padė
tį, priima juos ir ten juos glo
boja. (4) Pas mus yra ir taip 
perdaug visokių darbininkų, 
bet trūksta ūkininkų, kurių 
tam tikrą skaičių, po kruopš
taus perrinkimo, butų galima 
įsileisti. (5) Pas mus ir taip 
yra perdidelis perviršis ateivių, 
kuriuos labai pamažu asimi
liuojame. (6) Toks įvažiuojan-. 
čių skaičius kaip 400,000, virš 
dabar įleidžiamų 180,000 per 
metus, tikrai Amerikoje sukur
tų socialinių ir ekonominių sun
kumų. (8) Pagal paskutinius 
davinius pereitą metą įvažia
vo apie 80,000 ir to turėtų pa
kakti. 

Gale savo kalbos jis pridėjo 
kad jei čia butų klausimas tik 
P'abaltiečių tai jis nesipriešin
tų, nes jis juos pažystąs ir ger
biąs. Bet kadangi čia ineina 
ir kiti elementai jis nemato 
galimybių juos išskirstyti. 

Pabaigus Senatoriui Rever
combe, Committee sekretorius 
Arrens davė man kelis klausi
mus, būtent: (1) Ar Pabaltie-
čiai yra vienos rūšies žmonės. 
Į šį klausimą buvo nuosekliai 
paaiškinta kad Lietuviai ir 
Latviai maždaug turi tą pačią 
kilmę, bet Estai yra visiškai 
skirtingo kilimo. 

(2) Ar Lietuviai yra Slavai? 
Į tai buvo išaiškinta Lietu

vių kilmė ir jų atsiradimas prie 
Pabalti j os, kaip pirmųjų gy
ventojų. Parodytas skirtumas 
tarp Lietuvių, Slavų ir Teuto
nų. Išaiškinta Lietuvių kalbos 
senumas ir artimumas sanskri
to kalbai, bei trumpi Lietuvos 
istorijas bruožai. 

Paklausus Senatorių Rever
combe ar butų galima pagrin
de atsakyti į jo visus argu
mentus, jis mielu noru sutiko. 

Buvo atsakyta j jo užmeti
mus išeilės: (1) Amerikoje yra 
ne 1 milijonas bet du milijo
nai bedarbių, ir tie bedarbiai 
susideda daugiausia iš tokių 
žmonių kurie važinėje iš vie
no miesto Į kitą, ir kurie eina 
nuo vieno darbo prie kito, ir 
statistika parodo kad Ameri
koje buvo visada mažiausia du 
milijonai bedarbių, ne del to 
kad nėra darbų, bet kad neno
ri dirbti. Sulaikyti del to iš-
vietintų žmonių Įvažiavimą, ku
rie yra nuskriausti karo įvy
kių, ir tam ' panaudoti argu
mentą kad yra bedarbių, nėra 
jokio pagrindo. 

(2) Pareiškimas kad Ameri
kos veteranai neturi kur gy
venti, ir kad pabėgėlių atva
žiavimas apsunkintu dar ir tą 
padėtį, nėra pakankamas argu
mentas pabėgėlius neįsileisti. 
Del butų stokos yra kalti kai 
kurie musų pareigūnai del sa
vo padarytų klaidų ir neapsi
žiūrėjimų. Pabėgėlių Įleidimas 
tą spragą kaip tik galėtų už
kišti, nes tie žmonės yra visi 
darbininkai, daugelis supranta 
statybos darbus, ir tokiu budu 
jie pagyvintų visą statybą ir 
greitu laiku atsirastų pakanka
mai butų visiems. 

(3) Pareiškimas kad kit03 
artimesnės šalys turėtų paimti 
pabėgėlius, nėra teisingas. Pa
vyzdžiui, jei Amerika butų ka
ro nualinta ir sugriauta, ir kas 
nors Europoje pasakytų kad 
Amerikos yra pareiga priimti 
kaimyninės Meksikos gyvento
jus, kurie taip pat yra baisiai 
nualinti, ką mes i tai atsaky
tume? Ogi tai kad Europa, 
kuri yra nenualinta, galinti pa
dėti daug geriau negu mes, 
nors mes ir arti esame. Tokia 
padėtis yra ir Europoje, ji yra 
visiškai nualinta, ir neturi nei 
galimybių nei išteklių pati ap
sirūpinti Mums dabar sakyti 
Europai kad ji prižiūrėtų ir ap
rūpintų PD, yra, mano many
mu, savo rūšies nesusipratimas 
ir nesiskaitymas BU lįo laiko 
padėtimi. 

Iš kitos pusės, mes daug pri
sidėjome savo žygiais kaip Te
herane, Jaltoje ir kitur, patai
kavimais sovietams prie suku-
rimo DP problemos. Ir mes 
moraliai turime jausti atsako
mybę del tų žmonių likimo. 

Pirmiausia, musų Atlanto 
Čarterio pareiškimai, po to Ke
turių Laisvių principas mus 
įpareigoja DP atžvilgiu, o an
tra, netiesioginis musų prisi
dėjimas prie jų kraštų paver
gimo ir nereagavimas į tą ag
resiją taipgi uždeda mums mo
ralinę atsakomybę. Galų ga
le pats žmogišgumas to reika
lauja. 

(Pabaiga kitame num.) 

TREMTINIU IŠLEISTOS KNYGOS 

NEUŽMIRŠKIT 3c 
Rašydami Dirvos Redakcijai, 

Administracijai ar Agentūrai 
kokius paklausimus, visada įdė
kit už 3c pašto ženklelį atsa
kymui. Tas būtina. 

Bridget Pugliese, 8 metų mergaitė, Brooklyn, N. Y., išgelbė
jo gyvastis tų dviejų mergaičių kurios ją apglėbusios. Ji pa
mačius užlekiantį ant jų traipvajų visu smarkumu jas nustu-
mė šalin, bet pati buvo sužeista. Ji gavo $60,000 atlyginimų 
už savo sužeidimus. Tos kitos mergaitės yra dvynukės. 

IHtvos redakcija gavo kele
tą tremtinių Vokietijoje išlei
stų knygelių. Tikrai įdomu ir 
nuostabu kad musų broliai 
tremtyje suranda laiko, lėšų ir 
galimybių parašyti ir išleisti 
taip reikalingų ir taip labai 
trūkstamų knygų. 

Dvi gautos knygelės yra 
reikšmingos tuo kad jos yra 
pagrystos faktais ir .įvykiais. 
Viena iš jų, užvardinta "LIE
TUVA", išleista Augsburge, 
1946 m. Ją redagavo Dr. A. 
Stanys. Pradžioje yra gražiai-
apibudinta Lietuvos kraštas ir 
žmonės. Aprašyta kokia Lie
tuva buvo Nepriklausomais lai
kais. Toliau seka suglaustų 
žinių rinkinys iš Lietuvos is
torijos, kur nagrinėjama Lie
tuvių tautos kilmė ir atsiradi
mas. Vėliau parodytos visos 
kovos del laisvės. Gerai at
vaizduota kaip Lietuvis mylėjo 
laisvę ir kaip Lietuviai del jos 
guldė savo galvas. Pavaizduo
ti tamsieji Lietuvių tautos mo
mentai, kada Lietuva buvo oku
puota įvairių grobuoniškų kai
mynų. Bet vistiek pasirodė 
Lietuvių tautos laisvės troški
mas buvo už viską stipresnis, 
Lietuva tampa "nepriklausoma. 

Atskirame skyriuje išnagri
nėjama Lietuvių kulturiniai 
bruožai, parodomi Lietuvių 
liaudies meno neišsemiami tur
tai. Aiškiai matyti ko Lietu
va atsiekė nepriklausomybės 
laikais kulturos ir švietimo sri
tyse. Gale išnagrinėjama vi
sa Lietuvos ekonominė padėtis 
ir santikiai. Parodoma kaip 
klestėjo ir iki kol išaugo Lie
tuvos žemės ūkis ir jo produk-
tingumas. Matome kad Lie
tuvos eksportas savo gaminiuo
se buvo pirmaeilis. 

Knygelė, labai gražiai ilius
truota puikiomis nuotraukomis 
iš Lietuvos nepriklausomo gy
venimo, iš miestų ir kaimų. Ta 
knygelė duoda tikrai tikrą ir 
malonų Lietuvos vaizdą ir aiš
kiai parodo ką Lietuva atsiekė 
per palyginant trumpą Nepri
klausomybės laikotarpį. O tam 
atsakymas irgi randamas aiš
kus, kadangi Lietuvių tapta 
turi didingą praeitį ir ji pagal 
savo himno žodžius eina "..iš 
praeities tavo sunųs te stipry
bę semia...." 

Antra knygelė pavadintu — 
"LIETUVIŲ KOVA SU NA
CIAIS". Tai yra tikrai doku-
mentalinių faktų rinkinys. Ją 
paruošė dipl. ekon. Br. Kvik
lys, išleido Memmingene, Min
ties leidykla, 1946 m. Knyge
lėje pradžioje trumpai išnag
rinėjami Lietuvos santikiai su 
Vokietija nuo 1919 iki 1940 m. 
Parodoma kad Vokiečiai jam 
nuo šimtmečių siekė Lietuvos 
paglemžimo. 

Toliau prieinama kaip naciai 
užgniaužė Nepriklausomos Lie
tuvos idėją 1941 metais, kai 
prasidėjus karui tarp Vokiečių 
ir Sovietų 1941 m. Birželio 22 
dieną, Lietuva sukilo prieš pa
vergėjus su ginklais ir kaip 
susidarius laikina Lietuvos Vy
riausybė paskelbė Lietuvos ne
priklausomybės atstatymą. De
ja, tai neilgai truko, kai tik 
naciški batai palietė Lietuvos 
žemę, jie tuojau užslopino visą 
laisvės judėjimą, 

Vaizdžiai visa > tai atvaizduo
jama ir ryškiai parodoma Lie
tuviško pogrindžio veikla prieš 
nacių okupantus. Parodoma 
kaip Lietuviai kovojo prieš 
Įvairias naciškas užma č i a s ; 
prieš norus sumobilizuoti Lie
tuvos jaunimą į savą nacišku 
kariuomenę; prieš norus išvež# 
ti visus gerai darbingus vyrui" 
vergais į nacių karišką pramo# 
nę, ir kt. Aiškiai matome kad 
Lietuviai kietai kovojo del sad 
vo tautos teisių ir išlaikė savi 
vardą nesuteptą "kolaboranto* 
ir "nacių sėbro" pavardėmis. 

Paduodami sąrašai kokie žy
mus Lietuvių veikėjai buvo 
kaip įkaitai ar už pogrindinę 
veiklą suimti ir išvežti į kon
centracijos stovyklas. Matome 
kiek Lietuvių visai nekaltai žu
vo už tai kad norėjo savo tėvų 
žemei laisvės. 

Iš tos knygelės matome na
cių užmačias, klastas ir apgau
les, c iš kitos pusės matome 
kad Lietuviai rėmėsi šūkiu "Ir 
mažos tautos nori gyventi lai
svėje ir nepriklausomybėje." 

Tas leidinys yra vertingas 
dviem atvejais: parodo Lietu
vių tautos laisvės troškimą, ir 
Įrodo kad Lietuviai niekad ne
buvo nacių bendrininkai, bet 
visomis savo išgalėmis kovoja 
neatsižvelgdami nei į nuosto
lius nei i priešo dydį. Jie ti
kėjo demokratijų laimėjimu ir 
kovojo už ne tik savo tautos 
laisvę bet ir už demokratines 
pasaulines idėjas. 

Visa tai matome perskaitę 
tą knygelę. 

(Amerikoje tų knygelių pir
kti n8ra.) 

LVS Skyrių Veikla 
Koncertas Lietuvos Artistėms 

Pavasariniai Išvažiavimai -
- LVS Metinis Seimą# 
Rengimasis Seimui 

Smagu pažymėti apie gyvu
mą LVS skyriuose, nors po žie
mos paprastai veikimas aplėtė-
ja. Apie savo pavasarinį vei
kimą praneša šie skyriai: 

1-mas skyrius, Cleveland, O., 
rengia koncertą naujausia iš 
Europos atvykusiai Lietuvos 

,Operos artistei Sofijai Adomai
tienei ir karo pradžioje atvy
kusiai pianistei Birutei Smeto
nienei. Tas rengiama sekma
dienį, Birželio 8. šioje progra
moje dalyvaus vietinė pianis
tė, buvusio LVS pirmininko 
Dr. S. T. Tamošaičio duktė, 
Aldona Tamošaitytė. 

Ponios S. Adomaitienė ir B. 
Smetonienė dalyvaus LVS šei
minėje programoje Waterbury, 
Conn., Birželio 28-29 d. 

Waterbury, Conn., 9-tas sky
rius smarkiai darbuojasi LVS 
seimo rengime. 

LVS 6-tas skyrius Detroit, 
Mich., šią žiemą turėjo kelis 
parengimus, ir dabar dar ren-

TIKI REIKS SU RU
SAIS KARIAUTI 

Kapt. Eddie Rickenbacker, 
abiejų pasaulinių karų atsižy
mėjęs lakūnas, sako, jeigu di
dėjantis Rusų vadovaujamas 
komunizmas ir bolševikų aki
plėšiškumas nebus sulaikytas, 
pasauliui prisieis įsivelti į tre
čią visuotiną karą. 

Rickenbacker sako, "Ameri
ka turi gembleriuoti imantis 
sulaikyti Rusų ideologiją. Pa
skolos Graikijai ir Turkijai už
kirtimui ten kelio komunizmui 
gali sukelti pasyves ar kruvi
nas revoliucijas. Rusijos žmo
nės veržiasi išversti savo val
džios geležinę uždangą patyri
mui kas dedasi pasaulyje". 

ITALIJOJE suvežtų grudų 
ir konservuoto pieno karo nu
kentėjusios šalies šelpimui po 
UNRRA globa, 8,600 tonų gru
dų ir 15,000 dėžučių pieno su
gedo ir genda dar daugiau del 
UNRRA viršininkų betvarkės. 

gia savo gegužinę Gegužės 30, 
taipgi rengiasi į LVS seimą. 

Baltimore, Md., 4-tas sky-' 
rius turėjo savo vakarėlį, ir 
toliau planuoja kitus veikimus; 
švmet Baltimoriečiai dalyvaus 
LVS seime gausiau. 

Newark, N. J., 3-čias skyrius 
pradėjo narių vajų, ir rengia
si pasiųsti i LVS seimą gražią 
delegaciją. 

Los Angeles, Calif., 11-tas 
skyrius turi savo pavasarinį 
išvažiavimą šį sekmadienį. Ba
landžio 27. Tas skyrius gau
na naujų veikėjų ir auga na-» 
riais. 

Rūpinasi veikimu ir kiti L. 
V. S. skyriai, tik jiems neku-
riems sunkesnės vietinės sąly
gos. 

Nekurie skyriai rengs kon
certus pp. S. Adomaitienei ir 
B. Smetonienei. Jau eina pa
sitarimai su centro valdyba tuo 
reikalu. 
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SKAITYKIT IR PLATINKIT ŠIAS KNYGAS 

"TIMELESS LITHUANIA" 
LIETUVOS ISTORIJA ANGLU KALBOJE Kaina $3.00 C-

(Su Lietuvos vaizdais, su Autoriaus Dr. Norem atvaizdu, su Lietuvos žemėlapiais) 
Tai įžymi, didelė Lietuvos Istorija Angliškoje kalboje, apimanti senovę ir Ne
priklausomos Lietuvos laikus, kaip visa tai matė, patyrė ir pergyveno Dr. No
rem, Amerikos Ministras Lietuvai prieš šį II Pasaulinį karą. 

AMERIKOS LIETUVIŲ MISIJA 
IR JOS DARBAI 
Tuoj reikalaukit sau vienos arba daugiau šių įdomiu knygų-albumų su plačiu 
aprašymu apie Amerikos Lietuvių Misijos veikimus Washingtone ir San Fran
cisco. Albumas 32 pusi., 9x12 colių dydžio, su gausybe fotografijų ir Lietu
viškais ir Angliškais aprašymais apie Misijos žygius. Auka $1.00 už vieną. 

"KAIP JIE MUS SUŠAUDĖ" 
(Lithuania Under the Sickle and Hammer) 

(80 pusi., su paveikslais, su Pulk. Petraičio biografija, su Lietuvos istorija.) 
(gaunama 1 už $1. 6 už $5; 15 už $1®. Reikalaukit jų tuojau. 

Štai Pulk. Jono Petraičio aprašymas jo pergyvenimų ir kančių bolševikų naguo
se. Knyga parašyta Angliškai, su Lietuvos istoriniais bruožais. Būtinai rei
kalinga platinti tarp Amerikiečių ir musų jounimo, skaitančio Angliškai, supa
žindinimui jų su bolševikų žiaurumais su jų pavergtais žmonėmis. 

Visų šių knygų pelnas eina tęsimui kovų už Lietuvos Nepriklausomybę. 

4 
' J i  
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LVS SKYRIAMS PRANEŠIMAS 
Lietuvai Vaduoti Sąjungos 7-tas metinis seimas šymet at- • 

sibus šeštadienį ir sekmadieni, BIRŽELI O- JUNE 28-29, HOTEL 
ELTON, WATERBURY, CONN. 

šiuomi kviečiame LVS skyrius rengtis į seimą visais gali
mais budais : 

Rengti aukų vajų savo kolonijoje pasiuntimui seimui, pa
rėmimui išleidimo Angliškos knygos "LIETUVA TIRONŲ PAN
ČIUOSE". Ta knyga tikima turėti seime gatava. (Lietuviška 
laida bus gatava tikrai). 

Rūpintis pasiuntimų kuodidžiausios delegacijos į seimą iš 
kiekvieno skyriaus, nes delegatų skaičius neribojamas. 

Delegatai prašomi Isanksto rūpintis užsisakyti sau hotelv-
je kambarius ir Šeiminei Vakarienei tikietus, kreipiantis į: 

Br. M. J. Colney, Seimo Rengimo Komisija 
148 Grand Street Waterbury, Conn. 

Vakarienei tikietas po $5.00 asmeniui. Kambarių prašant pa
žymėkite tikrą atvykimo laiką ir kiek asmenų atvyks. 

« 

Skyriai patariami rengti savo kolonijose sulvg galimybių 
viešus ar privatinius sueigų vakarėlius, seimui aukų sukėlimui. 

šaukite susirinkimus delegatų rinkimui ir seimui įnešimu 
pagaminimui. 

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGOS CENTRO VALDYBA 
6820 Superior Avenue Cleveland 3. Ohio. 

Užsakymus siųskit laiSiai, 
įdėdami pinigais arba če
kiais ar money orderiais. 

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA 
6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio s 
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J. Jazminas. 

B O M B O S  K R I N T A  
(Tęsinys iš pereito nr.) 

V. Panevėžyje 
PANEVĖŽYJE gyveno brolis. Jis ta

rėjo kambarį pačiame miesto pakraštyje. 
Vasarą čia gyventi buvo smagu. Pro sali 
tekėjo Nevėžis — čia pat pliažas ir mau
dyklė. Bet eiti buvo toloka, ir aš sunkiai 
vargau tempdamas čemodaną. Buvo vos 
prašvitę, ir Panevėžys ramiausia miego
jo. 

Vargais negalais dasikapsčiau iki bro
lio namų. Jį radau prie atdaro lango be
miegant ir šuktelėjęs pabudinau jį. 

— Aha, jau atvažiavai, — jis tarė. 
O aš visą laiką galvojau, kur pats dingai. 
Jau beveik visi Vilniečiai prisistatė. 

Pirmiausia, žinoma, kritau ant kana
pos. Turėjau tik vieną norą •— pagaliau 
gerai išsimiegoti. 

Dieną, tikrai gerai išsimiegojęs ir iš
simaudęs Nevėžyje, vėl pasidariau gyvas 
žmogus. Stebėtinas dalykas! Pavažiavau, 
rodos, tiek netoli, o nuotaika visai kita. 
Gyvenimas dar laikosi vėžėse. Dar atda
ros krautuvės, dar šiaip taip dirba įstai
gos. 

Pas brolį išgyvenau daugiau kaip są-
vaitę. Ir kas dieną mieste darėsi nera
miau. Vis dažniau pradėjo rodytis veži
mai su baldais. Į savaitės pabaigą susilik-
vidavo krautuvės ir užsidarė įstaigos.— 
Frontas pamažu artėjo. 

Brolio šeimininkas (drauge ir ben
dradarbis) turėjo radijo aparatą. Vaka
rais susispiesdavome apie ji ir klausyda
vome įvairiausių stočių, nebojant griežtų 
uždraudimų, kas kokią kalbą suprasdamas. 
Po to palygindavome įvairių pusių prane
šimus. Išvada buvo aiški — frontas ar
tėjo. Vieną dieną brolis tarė: 

— Nežinau, kaip patsai manai daryti, 
bet aš, reikalui esant, spausiu Vokietijon. 
Man, kaip prokuratūros tarnautojui, pasi
likti neišeina. 

Aš atsakiau kad manau važiuoti Į tė
viškę ir ten praleisti karo audrą. 

Taip iš karto ir maniau — niekur iš 
Lietuvos nevažiuoti. Bet paskui, ėmiau 
abejoti, gal vis dėlto geriau išvažiuoti. _ 

Tėviškėje ūkininkavo brolis. Turėjo 
dešimti hektarų žemės ir trejetą mažų vai
kų. Gyveno susispaudę viename kambary-
je' (kiti buvo neįrengti) ir virtuvėj. Trum
pą laiką pas jį pagyventi buvo galima, bet 
ilgiau pasilikti, atrodė, nėra kaip. Ūke
lis buvo tarp miškų, kuriuose jau anksčiau 
būriais gyveno partizanai. Pagaliau, apy
linkė gali virsti kovos lauku — kas tada / 

Pagaliau, jei Rusams užeinant išlik-
eiau gyvas, tai kas butų tada? 

Ne, tariau sau, geriau pabadauti ir 
vargą pavargti. Karas, atrodė, ilgai truk
ti nebegali.... 

Taip apsisprendžiau vieną vakarą, 
prieš užmigdamas kanapoje. 

Kitą dieną pasakiau broliui: 
— Žinai, aš savo nusistatymą pakei

čiau. Reikalui esant ir aš važiuosiu Vokie
tijos. 

Nutarėme tuo tarpu tik toliau pasi
traukti ir palaukti, kaip toliau įvykiai vy
stysis. Tik kada kitos išeities nebebus — 
spausti per sieną. Prieš mus gulėjo Lie
tuvos žemėlapis. 

Brolis tarė: 
— Man atrodo, geriausia važiuoti į 

Kretingą. Tai tolimiausias Lietuvos taš
kas prie Vokietijos sienos, be to, ten gy
vena Povilas, bus kur tuoj nuvažiavus ap
sistoti. 

Taip, tai atrodė geriausias klausimo 
išsprendimas. 

Prieš važiuojant Į Kretingą nutarėme 
aplankyti Biržuose gyvenančius brolius ir 
— seserį Linkuvoje. Užuot važiuoti Vo
kietijon be lašinių čemodano, atrodė, iš 
viso geriau nevažiuoti.... 

Brolis pradėjo krauti daiktus. Jis 
tai darė sistematingai, ne taip kaip kad 
aš — paėmęs vieną batą, o antrą palikęs 
Vilniuje. 

karo veiksmų metų lengvai galėjo supleš-

N 

senatvės dienas praleisti. Bet išėjo kitaip: 
užėjo Rusai, namuką nacionalizavo. Dė
dina buvo Latvė, liuterone. Turėjo gimi
mo metrikus Vokiečių kalba parašytus. 
Dabar ji pasidarė Vokiete ir drauge su 
šeima (augintine, jos vyru, kuris bolševi
kų jau buvo pasodintas kalėjiman, ir pora 
vaiku) — repatrijavo Prieš keletą mė
nesių jai (jau vienai) vargais negalais pa
sisekė sugryžti Lietuvon 

Dabar radau ją vėl besirengiant Vo
kietijon. Darė tai ji verkdama. Kai pasa
kiau kad ir aš šį kartą manau ten vykti, 
ji tarė: 

— Ak, sunkus gyvenimas ten. Vokie
čiai svetim Salių nekenčia, žmonėmis ne
skaito. 

Čia sutikau keletą senų pažystamų, bu
vusių repatrijantų Latvių kilmės. Visi jie 
plusdami nacius ir dejuodami rengėsi an-
tron kelionėn į Vokietiją: krovė maišelius 
su miltais, vyniojo lašinių paltis Visai 
kitokia nuotaika išvyko jie pirmon 

Kitą dieną išlydėjau dėdiną į stotį. 
Čia teko sutikti ir vieną pažystamą Lietu
vos Vokietį, su kuriuo seniau teko nema
žai taureliu išlenkti, ir kuris, atrodė, buvo 
puikus vyras. Dabar jis buvo užsivilkęs 
rudą uniformą ir važinėjo valdiška mašina. 
Su manim pasisveikino iš aušto ir, porą 
žodžių tarstelėjęs nudumė sau. 

— Na, baigiasi auksinės dienelės, — 
piktai džiugaudama tarstelėjo viena repa-
trijantė. — Dabar kariškiai tokių per sie
ną neleidžia — visus į kariuomenę ima. v . 

Išleidęs dėdiną palikau jos bute su vie
na jos giminaite, panele S, kokių 16 metų 
mergytė. Seniau budavau dažnas svečias 
pas jos tėvus, dalyvavau jos krikštynose, 
dažnai matydavau ją — nusitepusią rau
donskruostę mergytę. Dabar sutikau ją 
po 8 metų. Ji jau buvo pana. Slaptai da
žė lupas ir gerbenėjo plaukus. 

Atėjo jos draugė, tokio pat amžiaus 
gražuolė,, ir juodvi, manęs atsiprašę, išsku
bėjo į pasimatymą su kažkokiu Vokiečių 
karininku.... 

Tą naktį pralaukiau prie stoties ma
žojo traukinuko. Sėdėjau ant čemodano 
ir snaudžiau. Čia laukė nemažai tokių 
pat pabėgėlių. Visi bijojo lėktuvų puoli
mo. Bet naktis praėjo ramiai. # Apie 6 v. 
ryto atėjo traukinukas iš Biržų, ir aš, šiaip 
taip įsispraudęs į vagoną, iškeliavau Bir
žų link. 

- Taip, tuojau padarysiu tai,— tarė. 
Bet jo didžiausias rūpestis buvo žmo

na, nes netolimoje ateityje laukė šeimos 
padaugėjimo — 

— Lašinių as pats dabar neturiu, bet 
gausiu pas kaimyną. Kai paskersiu savo 
bekonus — atiduosiu. 

Jis pavakare išvažiavo dviračiu ir, be 
lašinių, ant dviračio užsidėjęs parvežė bač
kutę rudojo. Vakare užėjo pora kaimy
nų, iš Biržų atėjo Vilius, ir mes, besidalin
d a m i  r ū p e s č i a i s ,  i š s ė d ė j o m e  i k i  v ė l y b o s  
nakties. 

Nutariau jau kitą dieną iš Biržų iš
važiuoti. Buvo perdaug nerimo ir susi
rūpinimo kad galima butų jaukiai pavie
šėti. Be to, bijojau kad nenutruktų susi
siekimas siauruoju geležinkeliuku. 

Kitą dieną Petras palydėjo mane į sto
tį. Čia atsirado Vilius, atėjęs iš kaiminy-
stėje esančios pieninės, ir užsispyręs tem
pė į pieninę pietų. Iki traukinėlio išėji
mo buvo dar pusvalandis laiko. Jis padė
jo mano. čemodaną pas pažystamą stoties 
viršininką ir paprašė kad prieš išleisda
mas traukinį paskambintų į pieninę. Pie
ninėje radau apie stalą susėdusią visą pie
ninės vadovybę ir personalą drauge. Jie 
gėr ė degtinę ir alų, o užkandžiavo — kiau
šiniais ir sviestu. . 

— Ką padarysi,.-r- kalbėjo*«— dabar 
bolševikai partizanai eis iš miškų, © mes 
į miškus. Pasikeisime vietomis.../ 

Išgėręs keletą stiklinių rudojo ir 1>al-
tosios, sočiai pavalgęs ir kelionei aprūpin
tas Biržų sviestu — išvažiavau iš tėviš
kės. 

(Bus daugiau). 

PIETŲ AMERIKA 
ĮSILEIS IMIGRAN

TUS 

NAUJI LIETUYOS VIRŠININKAI 

VI. Šiauliai 
SU BROLIU sutarėme taip: aš važiuo

siu palašiniauti į Biržus, o jis — į Linkuvą. 
Susitiksime T pas seserį. Jo nelaukdamas 
išsirengiau kelionėn. Kadangi normalaus 
susisiekimo nebebuvo, išvažiavau pirmu pa
sitaikiusiu traukiniu — į Radviliški. Va
žiavau atviroje platformoje, drauge su 
daugeliu tokių pat keleivių. ^ Diena buvo 
giedri, tikrai vasariškai kaitri, ir taip va
žiuoti buvo smagu. Be jokių nuotykių 
pasiekiau Radviliškį, čia keletą valandų 
palaukiau ir Šiaulius pasiekiau jaukiai sė
dėdamas keleiviniame traukinyje. 

Šiauliauše gyveno dėdina — augintc>-
ja. Ji Šiauliuose Muziejaus gavėję turėjo 
nedidelį 2 butu namuką, kur manė ramiai 

~ (Tiesos škicai) 

ZARASUOSE DRG. ZfMA-
RIOV NESIRENGIA 

SĖJAI 

Tuo metu kai kitos apskritys 
visomis jiegomis rengiasi pa
vasario sėjai, Zaęasų apskri
ties vykdomojo komiteto že
mės ūkio skyrius vis dar te
beturi begalo daug laiko, — 
rašo Tiesa (12.2). 

Susirandam žemės ūkio sky
riaus vedėją drg. Zimariovą. 

— Ar valsčiams jau duotas 
sijos planas? 

— Sėjos planas ?.... — nu
stemba jis.' 

Zarasų apskritis tokio plano 
neturi. Drg. Zimariov prade
da teisintis: 

— Greitu laiku bus viskas 
padaryta. Projektą jau esa
me paruošę, tik dar reikia tjru-
putį pataisyti.... 

— Ar pakaks apsk r i č i a i 
traukiamos jiegos? Kokia pa
dėtis su sėkla ? Kaip MANP 
(Mašinų Arklių Nuomavimo 
punktas) padeda valstiečiams 
išsivalyti sėklą ? 

Drg. Zimariov negali iš kar

to atsakyti nei* j vieną klausi
mą. Jis pradeda versti stal
čių, papkes, jieškodamas ten 
išsigelbėjimo. 

Su MTS (Mašinų Traktorių 
Stotis), kurių apskrityje yra 
dvi, direktoriaus žemės ūkio 
skyrius turėjo tik vieną pasi
tarimą. Kada tai tiksliai bu
vo drg. Zimariov niekaip datos 
neprisimena. Tikros padėties 
mašinų traktorių stotyse bei 
MANP jis nežino, ir tik rami
nasi : 

— Bus viskas tvarkoje 
Pernai del blogos priežiūros 

bei nepakankamo apsirūpinimo 
pašarais įvyko arklių kritimų, 
o išlikusių arklių dalis buvo 
tokie silpni kad jais beveik ne
galima buvo pasinaudoti pava
sario sėjos darbuose. Tačiau 
ir šymet padėtis ne daug ge
resnė. Tik 47 arkliai apskri
ties MANP yra pakankamai 
atšerti. 

Rimšės MANP (vedėjas drg. 
Borovskis) pašarais apsirūpi
nęs nepakankamai. 

Dusetų MANP (vedėjas drg. 
Girnius) pašaro užteks -tik iki 
Kovo mėnesio. Jeigu greitu 

laiku nebus imtasi energingų 
priemonių, gręsia pavojaus kad 
ir šymet pavasario sėjos dar
bų planas MANPV dalyje gali 
buti sužlugdytas. 

Zarasų apskrityje dar ikšiol 
tebėra neišdalinti nerhaži plo
tai žemės. Ką žemės ūkio sky
rius mano daryti kad šis plo
tas butų paskirstytas ir laiku 
apsėtas? žemės ūkio skyriaus 
vedėjas drg. Zimariov tik be-
jiegiškai nuleidžia rankas...." 

GIŽŲ MTS DIREKTORIUS 
IVANOV 

— Drauge direktoriau, — 
jau kelintą kartą kreipiasi Ke
turvalakių MANP vedėjas drg. 
Kapačinskas į Gižų MTS di
rektorių. — Laikas bėga, ka
da gi mes gausime atsarginių 
dalių padargų taisymui ? 

— O iš kur as jas paimsiu? 
— grubiai atrėžia direktorius. 

— Bet juk paskirta, tik at
vežti reikia. — mėgina ginčy
tis drg. Kapačinskas. 

— Tat ko neat si veži ?.. Ar 
aš neleidžiu? — piktai stikteli 
išeidamas Ui kontoros drg. Iva-
nov. 

Jis nepatenkintas kad jau 
kelintą kartą šis punkto vedė
jas prikaišioja iam nepasiru-

PRANEŠIMAIS iš Argenti
nos ir .Brazilijos, kurios yra 
didžiausios Pietų Amerikoje 
valstybės, bet retai apgyven
tos, jos sutinka įsileisti šešis 
milijonus Europiečių imigran
tų bėgyje sekančio dešimtme
čio, pakėlimui tų šalių žemdir
bystės, kad jos galėtų pačios 
išsilaikyti. 

Kelios kitos Pietų Amerikos 
respublikos, sutinka įsileisti ki
tą milijoną Europiečių, kurie 
bus parinkti ūkių ir industri
niai darbininkai. 

Italai labiausia pageidauja
mi Argentinai, Brazilijai, Ve-
nezųelai, Peru ir Čile. Neku-
rios tų valstybių jau pasiuntė 
savo atstovus parinkimui tin-
kamų businčių piliečių. 

Argentina sako įsileis po iki 
30,000 kas mėnesį, kad iki 1957 
metų susidarytų 4,000,000 nau
jų ateivių. 

Kokios progos bus Lietu
viams į Pietų Ameriką, patekti 
iš Vokietijos tuo tarpu neaiš
ku. 

NAUJOJI ZELANDIJA, to-, 
limame Pacifike, žinoma gero
mis melžiamomis karvėmis ir' 
pieno produkcija; tačiau ten 
žmonės sunaudoja pieno tiktai 
70 nuoš. nuo galvos palyginus 
su tuo ką sunaudoja Amerikos 
žmonės. 

pinimą atsarginių dalių parsi-
gabenimu, — raš:> Tiesa (Vas. 
18, 1947.' Tai sovietų leidžia
mas Lietuviškomis raidėmis 
organas Vilniuje). 

MTS direktorių apsėdęs II©-* 
rangu m as ne vien tik punkto 
reikalams. Jis toks pat šaltas 
ir abejingas ir pačiai stočiai. 

— Spėsim. -Laiko dar yra... 
J. J. 

VII. Biržai 
VAGONE žmonių buvo kaip silkių 

bačkoje. Iš miestų j kaimus gryžo įvairus, 
aukšti ir žemi, valdininkai, važiavo mo
t e r ė l ė s  s u  k r e p š e l i a i s .  K e l e i v i ų  k a l b o s  
daugiausia sukosi apie įvairias prekybines 
operacijas Prieš tai girdėjau kad apie 
Biržus' miškuose gausu raudonųjų parti
zanų, dabar sužinojau kad jie nebesiten-
kina miškais, o ateina ir į patį Biržų mies
t ą  — dienos  me tu . . . .  

Be jokių nuotykių apie pietus pasie
kiau Biržus." Pačiuose Biržuose gyveno 
mano jauniausias brolis Vilius. '' Jis tar
navo Biržų pieninėje ir nuomavo kamba
riuką pas arbatinės savininkę. Kamba
riukas buvo mažas, žiemą šaltas, vasarą 
karštas, ir blakių apsėstas, bet brolis an-
trps metus gyveno jame, neturėdamas, anot 
jo, laiko geresniam pasijieškoti 

Brolio namie, kaip ir tikėjaus, nera
dau. šeimininkė pareiškė: 

— Vilius jau kelinta diena į namus ne
bepareina. Kur jis — nežinau. Tur but, 
kur nors su draugais geria 

Palikęs kambaryje daiktus, nuėjau i 
Biržų ežerą išsimaudyti. Gerai išsimau
dęs ir valandėlę pasikepinęs saulėje, visai 
atsigavau po kelionės vargų. Paskutinį 
k a r t ą  a p ė j a u  g r i ū v a n č i ą  p i l į . . . .  

Biržai — mano tėviškė ir gimtimė. 
Čia, septyni kilometrai nuo Biržų, tarp 
miškų ir lieknų, M kaime tėvai turėjo ne
didelį ūkelį ir'gausingą šeimą — penkis 
sunus ir vieną dukterį. Likimas taip su
rėdė kad nuo pat kūdikystės dienų tapau 
iš šeimos išskirtas ir išaugau kitur. Bet 
Biržai vis dėlto liko mano tėviškė. 

Dabar ūkyje šeimininkavo brolis Kos
tas. Dar vienas brolis, vyriausias, gyve
no paplentėje už poros kilometrų nuo Bir
žų; jis tarnavo grietinės nugriebimo punk
te. Buvo vedęs ir gražiai susitvarkęs, taip 
kad pas jį visada malonu būdavo paviešė
ti 

Nesulaukęs Viliaus, išėjau į L, pas bro
lį Petrą. Jį radau namie. Buvo susirū
pinęs dėl partizanų siautimo ir artėjančio 
fronto. Tačiau kur nors bėgti nei nemanė. 

— Kur aš bėgsiu su šeima, — sakė. — 
Kai frontas užeis, eisiu kur nors dauboje 
pasislėpti. Turiu nužiurėjęs gerą vietą. 

Patariau maisto atsargą ir kitokį tur
tą užkasti į žemes, nes trobelė paplentėje 

MEPHISTO KVAITULYS 

Laimingoj tyloj kambarėlio, 
Kur miega vaikai-angelai; 
Bažnyčios altorių šešėlyj; 
Prie Upės kur snaudžia karklai; 

Kapuos' kur granitai bedvasiai; 
Vidudienio pievos alsoj; 
Ir tvlinčioi šiurpiai ir grasiai 
Kalėjimo lango tamsoj — 

Visur neatstumiamai seka 
Ir skamba manyj atkaklus — 
Lyg gvslose žvanga ir plaka — 
Kvatojimas piktas, gašlus. 

Ir kas kad puošniam vienuolyne 
Lyg smilkalas kyla malda, 
Pasaulį galia pasaline 
Mephisto juokai bevaldą. 

Tu, Gretchen, apgautoji Fausto, 
Parpuolus ties celės anga, 
Vienoda šalna mus sukausto 
Po velniško juoko banga. 

Kastytis Gliauda. 

ŠI KNYGA LEIDŽIAMA ANGLIŠKOJE 
KALBOJE 

Lietuva Tironu Pančiuose 
Siųskit Savo Prenumeratą DABAR knygai 
Išrašykit čia telpantį kuponą užsisakant knygą. 

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA. 
6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 

Siunčiu savo prenumeratą šiai naujai'leidžiamai^ knygai: 

$ Knygai "LIETUVA TIRONŲ PANČIUOSE" 

V»M*» -

Miestus Valstija 

Vienas iš 
vaizdu kurie 
telpa knygoje 
"LIETUVA 
TIRONŲ 
PANČIUOSE". 
Tie vaizdai 
tilps ir 
Angliškoje 
kalboje 
leidžiamoj 

Pravieniškyje, bolševikų nužudyta Budrio šeima. J(s buvo sovietu tarnautojas toje stovykloj^ bet ir jo šeimos nepaliko gyVti*. 
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JUDINIMAS VIENINGOS VEIKLOS 
-_———. •.'••:< ' .v( 

Ą MERIKOS Lietuviai jau kaip ir užmiršo vieningos 
veiklos Lietuvos klausimu reikalingumą, kai po ei

les pageidavimų iš visuomenes pusės ir po kelių pastan
gų iš Lietuvai Vaduoti Sąjungos ir Amerikos Lietuvių 
Misijos pusės sueiti su Amerikos Lietuvių Tarybos va
dais tuo klausimu pasitarti nebuvo gauta jokių rezulta
tų. 

Po 1945 m. Gruodžio A. L. Tarybos kongreso atga-
liarankiško posiulymo LVS-ALM ineiti j ALT ir po ta
rybos vadų skubaus paskelbimo buk "Tautininkai atme
ta pasiulvmą ineiti j tarybą", taip klausimas ir pasiliko 
iki šiai dienai. A. L. Tarybos vadai buvo gana gudrus 
paskelbti "tautininkai atmeta" jų buvusio kongreso re
zoliuciją, bet nuo visuomenės užslėpė iš LVS pusės pa
tiektą labai praktišką ir lengvai pasiekiamą bendros vei
klos projektą, sulyg kurio ir ALT ir LVS-ALM sudaro 
bendrą vyriausį komitetą ar kaip jį pavadinsi, dirbimui 
tų bendrų darbų kuriais galima susitaikyti, iš tautinin
ku pusės ineinant į tą komitetą tik su ketvirtdaliu at
stovų. ^Bet ALT vadams tada rūpėjo ne bendrinimas 
veiklos ir lengvinimas* Lietuvių tautos kovų už Lietuvos 
nepriklausomybę, bet LVS likvidavimas. 

Dabar daugiau ir daugiau atvykstanti iš trėmimo 
Lietuviu srovių veikėjai dažnu atveju pakelia reikalin
gumą Amerikos Lietuvių bendros veiklos, nes jų many
mu prie geru norų bendra veikla, sako, yra imanoma. Ji 
bent turėtų buti galima, jie sprendžia, jei tik butų paro
dyta nors pusiau geri norai ta linkme. 

Europoje Lietuviai tremtiniai turi savo bendrą Vy
riausi Lietuvos Išlaisvinimo Komitetą, kuris nors" sun
kiose sąlygose, laikosi, sudėtas iš visų srovių ir iš visų 
karo metu isteigtų Lietuvos laisvės kovotojų organizaci
jų. Čia tokis vyriausis komitetas butų galimas įkurti 
jeigu iš ALT pusės butų parodyta tiek gerų noru kiek 
parodė LVS. 

Tarybai versti LVS tapti ALT trupiniu, o tuo tarpu 
pasiimti ant savo pečių didelę Tarybos bėdų ir klaidų 
naštą, kaip išlaikymą to visas aukos suėdančio Informa
cijos Centro ir kitų mažmožių, yra nepriimtina. Jeigu 
butų sudarytas iš esančių Lietuvos vadavimo organiza
cijų aukščiausias komitetas ar taryba, tada kiekviena 
pusė pasilieka savo bėdas ir klaidas savo privačiais rū
pesčiais, o dirba tik grynai Lietuvos laisvinimo darbą, 
tuose klausimuose ir žygiuose kurie yra bendri ir butini. 

Dabar, kaip matome, Lietuvos vadavimo ir Lietuvių 
globojimo reikalai pasidarė didesni, reikalauja daugiau 
darbo ir pastangų: steigiama ir prie BALF'o pabėgėlių 
reikalams, specialis komitetas, ir SLA atgaivina savo 
imigrantą) fondą, ir Taryba turi pilnas rankas darbo ir 
LVŠ dirba išsijuosus — bet daugeliu atvejų visi dirba 
tais pačiais reikalais, darbą duplikuodami. Atsirado ir 
nauju darbų, ir pati Lietuvos byla atsiduru sunkioje, ne
aiškioje padėtyje. 

šiti visi darbai tik labiau pertikrina visus kad A. L. 
Tarybos užsispyrimas pasidaryti save vienintele viską 
atstovaujančia organizacija buvo. apsirikimas, ir tas aiš
kiai matosi dabar. 

Dirvos senas tikrinimas kad mums, mažai tautai, ir 
visų turimų pajiegų yra labai maža ir kad nereikia nie
ko neigti nei stengtis nukovoti, pasirodė teisingas. 

MORGENTHAU PLA
NAS VOKIETIJOJE 

VYKDOMAS 

MARSHALL RAGINAMAS PALIKTI MASKVĄ 
A MERIKOS spauda didumoje jau tiek nusistačius prieš 

** sovietus ir Kremliaus'kruvinus diktatorius kad su 
kiekviena diena didina nepereinamą prarają tarp Rusi
jos ir Amerikos. Rimtesnėji spauda išrodo lyg tiesia 
savo rankas pagelbėti Valstybės Sekretoriui Gen. Mar-
shalPui pastatyti didesnius ir didesnius užsispyrimus ir 
nenuolaidumą, kuo iki šiol Amerika pasižymėjo, savo 
tupčiojimais Rusijai. Laikraščių redaktoriai savo kar
štais straipsniais tiesiog mokina-pataria MarshalPui ką 
daryti kad butų užkirsta kartą ant visados Maskvos šiu-
lerių prigaudinėjimas Amerikos silpnų diplomatų. 

Vienas Amerikiečių laikraštis redakciniame straip
snyje rašo: "Sekretorius Marshall gerai pasirodė savo 
misijoje i Maskvą. Sovietai dabar jau turėtų buti per
sitikrinę kad mes nemokėsim 10 bilijonų dolarių ar ko
kia mažesne sumą už jų sutikimą įvesti bendrą Vokieti
jos^ kontrolės planą. Jeigu turės buti daugiau Keturių 
Didžiųjų posėdžių, reikia palikti Rusijai juos sušaukti. 
Ir mūsų dalyvavimas turėtų buti paremtas aiškiu užtik
rinimu kad Stalinas yra pasiryžęs kalbėti su mumis biz
nį. Marshall parodė aiškiai sovietams kad mes neturė
sime daugiau Jai tų ar Potsdamu, dar mažiau kito Mu-
nicho, ir "Kremliui "gal reikės daugiau laiko pasigalvoti, 
ir nustatyti savo politiką sulyg to kieto fakto". 

Tas ir kiti laikraščiai, akivaizdoje tokių derybų, net 
nori traukte ištraukti Marshallą iš Maskvos, kad jis vis
ką trenkęs gryžtų atgal. Jis ir pasirengęs gryžti. 

Tačiau, Gen. Marshall nemato ir negali paskaityti 
savo šalies laikraščių tokių gerų patarimų. Marshall 
dar delsia savo sėdėjimą Maskvoje, ir tuo tarpu iš Mas
kvos eina pranešimai apie Marshall© slaptus pasitarimus 
su Molotovu. 

Tie slapti pasitarimai yra kaip kokie nuodai, po jų 
visada Amerikos diplomatai buna apmaunami ir išva
žiuoja padarę sovietams daugiau nuolaidų. 

Austrijos taikos klausimu jie turėjo tokį slaptą pa
sitarimą, ir galime tikėti Austrija atiteks sovietų įtakai. 

Jeigu neatiteks — tai ką Amerika darys užkirtimui 
tam kelių? Teisingai viena rašytoja, Dorothy Thomp-

PREZ. Roosevelt© laiku bu
vęs U. S. Iždo Sekretorius H. 
Morgenthau, žydų kilmės, pa
gamino planą Vokietijai su
triuškinti ir pavesti visus cen-
tralinės Europos žmones sovie
tų vergijon. Tas planas visu 
pilnumu vykdomas Amerikos 
kariuomenės ir visę ten pasta
tytų valdininkų. " 

Tas planas nebuvo kuo nors 
naudingas pačiai Amerikai, nei 
sutiko su Atlanto čarteriu, jis 
tik buvo pritaikytas sovietų 
naudai, ką Rooseveltas užgy-
rė ir ko Trumanas nepakeitė. 

Morgenthau, greta išnaiki
nimo visų Vokietijos išdirbys-
čių, pasiūlė badu išgaišinimą 
Vokietijos žmonių, ir dabar da-
eita iki to kad viską sukliu-
džius ir sunaikinus, Vokiečiai 
per du metu negali patys už
siauginti sau maisto, ir Ameri
ka turi Vokiečius maitinti, ar
ba pasitraukti iš Vokietijos ir 
pavesti ją komunizmui nute-
rioti. 

Sulyg to plano, Amerikos ka
riuomenė turėjo buti greitai iš 
Vokietijos ištraukta, ir Vokie
tijos gyventojai pavesti malo
nei kaimyninių šalių, Rusų, 
Lenkų, Prancūzų, Belgų/Grai
kų, Jugoslavų ir kitų kareivių. 

Morgenthau plane telpa ir 
gąsdinimas Amerikos tėvų kad 
jie reikalautų kuogreičiausia 
pargabenti jų vaikus kareivius 
namon, kad nesusidraugautų 
su Vokietaitėmis ir kad neužsi
krėstų lytiškomis ligomis nuo 
jų.... Amerikiečiai kareiviai 
pripažinta netinkami Vokieti
joje buti, nes Morgenthau nu
matė, juo greičiau Amerikie
čiai iš Ęuropos išeis tuo grei
čiau sovietai Europą užvaldys. 

To vieno tik Amerika nepa
darė, nepasitraukia visai iš 
Europos. 

i / / 
AMERIKOS Arrrtijos tarny

boje karo metais praėjo 11,-
367,989 vyrų ir moterų. Auk
ščiausias kiekis vienu laiku 
uniformuotos armijos buvo ar
ti 8,000,000. 

ATSIŠAUKIMAS Į VI 
SUS AMERIKOS 

LIETUVIUS TREM
TINIŲ ĮSILEIDIMO 

REIKALU 

PAGRINDAS, REP. SfRAT-
TON ĮNEŠTA BILL No. 2910 

Ši Bill siūlo įleisti į Ameri
ką 400,000 tremtinių esančių 
be tėvynės Europoje, be kvo
tos keturių metų bėgyje. Jo
je pabrėžiama kad visi kurie 
negali gryžti į savo kraštus 
del baimės ar persekiojimų del 
rasės, religijos ar politinių 
skirtumų, nebūtų varu grąži
nami, b^t butų jų klausimas 
išrištas emigracijos budu. Ta 
Bill buvo patiekta Imigracijos 
komitetui JBalandžio 1 d. 

Prašau visų Amerikos Lie
tuvių, neatsižvelgiant į parti
nius ir kitokius pasiskirstymus 
kiekvienai grupei ar draugijai 
nuo savęs siųsti telegramas, 
rezoliucijas, memorandumus sa
vo senatoriams ir kongresma-
nams ir prašyti juos, remiantis 
demokratijos ir žmoniškumo 
principais, pravesti Bill 2910. 

Tuo pat laiku siųskite tų re
zoliucijų ir memorandumų nuo
rašus Hon. Richard Ahrens, 
Member of Staff Committee, 
Standing Subcommittee on Im
migration and Naturalization, 
Washington, D. C. 

Kadangi šios BiH svarsty
mai bus pradedami Gegužės 1 
tai yra būtinai reikalinga kad 
veikla už tą Bill butų greitai 
ir ryškiai pravesta, kaip ga
lint platesniu mastu. Mes tu
rime parodyti kad Lietuviai 
yra vieningi ir galime parem
ti, reikalui esant, tai kas yra 
visiems vienodai svarbu. Ne-
atidėliokit ir prisidėkite, nes ši 
Bill yra viena iš svarbiausių 
kuri kada tik buvo pateikta 
Kongrese pabėgėlių klausimu. 

Tikiu kad šį reikalą supratę, 
patalpins šį straipsnį visi Ame
rikos Lietuvių laikraščiai, ne
atsižvelgiant politinių pažiūrų 
skirtumų, nes reikalas visiems 
yra vienodai svarbus. 

Su gilia pagarba, 
P. J. ŽIŪRIU 

(Šio straipsnio nuorašai pa
siųsti redaktoriams: Amerikos 
Lietuvis, Amerika, Draugas, 
Dirva, Margutis, Naujienos, 
Tėvyne, Sandara, Vienybi. 

s i i 

PIE1JO kvorta sveria 2.15 
svarų. 

*on, savo pastarame straipsnyje pareiškia jog žiūrint j 
Amerikos elgesį Europoje komunistų varginamos šalys 
gali pamanyti kad Amerika nustojo proJ;o "bandydama 
sulaikyti komunizmą vienoje vietoje ir stiprindama jų 
eiles kitose vietose". 

S K A I T Y M A I  

Pabėgėli*. 

PABĖGĖLIAI IR JU PRIEŠAI 

DIDŽIAME KELYJ 
* • 

Me? ryžomės anuomet kartą šimtą|j ̂  
Ir šimtą kartų sakėm — ne, ir abejojom.:.. 
Apleidžiant savo žemę gimtąją, 
Mums tėviškės bieržai liūdnai pamojo. 

•v 

Netekę visko ir išvargę ėjome 
Lyg valkatos piktų šunų užguiti.,,. 
Ir be pastogės darganoj ir vėjuje 
Mes apraudojome skausmingą buitį. 

Dažnai iš sielvarto mes krimtomės,^ 
Ir žvilgsniais bandėme atgal sugryžti ~ 
Ar čia galėsime kada nurimti mes, 
Gal neužteks kentėjimui jiegos ir ryžtai *. . 

Ir matėm mirtį puotą keliančią 
Didžiulių miestų smilkstančiuos griuyėfiuos. 
Po svetimu dangum nuvargę šalom čia, 
© slėgė naktys tokios klaikios, vėsios. 

1!ada apiplėšti ir siaubo vejami išėjome 
Pasaulio vieškeliais kloja t benamiais, 
Bet širdyje išsinešėm tikėjimą 
Vėl gryžt j savo brangią žemę! 

Šveicarija. iK Eduardas S. 

(Tęsinys iš pereito nr.) 
Ką galima galvoti apie mokyklą, kurioje 

vaikai mokosi normaliai po 3 valandas į dieną, 
arba nesimokina ištisais mėnesiais, dėl šalčio 
nekūrenamose klasėse? Koks gali buti mokslo 
lygis ten, kur nėra kurso programos ir reika
lingų vadovėlių? šitokiose mokyklose galima 
neužmiršti skaityti ir rašyti, arba pakenčiamai 
to išmokti, tačiau negali buti kalbos apie moks
lu tokia prasme, kaip jį supranta normaliai gy
veną žmonės. 

Vaikų darželis, neturintis jokios pastogės 
ir praktiškai veikiąs kelyje tarp stovyklos ba
rakų — tai gal vaikams šiokia tokia pramoga, 
bet joks objektas reklaminiams straipsniams. 

Tie, kurie randa reikalo rašyti apie pabėgė
lių vaikų auklėjimą, turėtų atsiminti tą žalą 
kurią neišvengiamai daro vaikams stovyklinės 
gyvenimo sąlygos. Kelių šimtų Įvairaus am
žiaus, lyties ir dorovės žmonių mišinyje, kur 
nėra jokios galimybės suvaržyti vaikų smalsu
mą, arba apsaugoti juos nuo blogų pavyzdžių, 
nedaug ką turėtų džiuginti 'mokslo pažangumo', 
"mokyklos baigimo" ir kitokie pažymėjimai, ku
rie tikrumoje neturi beveik jokios vertės. 

Sportas ir menas — tai buvo ir anksčiau 
sezoniniai dalykai, iš kurių dabar beveik nieko 
neliko. Tiek sportininkų, tiek choristų ir šo
kėjų didelė dalis išsiuntinėta į darbus, o liku
siems pavieniams jų grupių dalyviams sunku 
arba neįmanoma ką nors suorganizuoti. 

Tas pat liečia ir skautus, o pabėgėlių vie 
tfnė spauda, kuri daug ko turi bijoti ir yra tik 
šiaip taip toleruojama, bet niekeno neremiama, 
greičiausia turės sustoti, dėl mažėjančio skai
čiaus prenumeratorių, o kas iš to seka — dėl 
lėšų stokos. Reikia neužmiršti kad pabėgėlių 
stovyklos yra labai arti tų sričių, iš kurių jie 
pabėgo, o aplink stovyklas ir pačių pabėgėlių 
tarpe laisvai veikia priešų apmokami agentai 
bei provokatoriai. Taip vadinamų stovyklinių 
"laikraščių" bendradarbiai ir faktini leidėjai, 
praktiškai turi laužyti galvas dėl jų leidinėlių 
sąmatos subalansavimo ir kartu bijoti kad dėl 
jų darbo netektų nukentėti jiems patiems ar 
net jų šeimoms. Yra vietų, kur daug tokių lei
dinėlių jau seniai sustojo ir tenka stebėtis kad 
laisvų tautiečių spaudoje kartais vis dar minima 
tų seniai "mirusių" leidinėlių tariamoji egzis
tencija. v f 

Jei stovykloje dirba 3 staliai, 3 batsiuviai 
ir 2 siuvėjai, kurie šiaip taip uždirba sau papil
domam maistui ar cigaretėms, tai atrodo čia irgi 
nėra nieko tokio, dėl ko galima butų girtis už-
jurio tautiečiams didele stovyklą "iaduatri&liza-
cija". " 

Netenka stebėtis kad šitokiose sąlygose iš
gyvenus jau 2 metus, pabėgėlių nuotaika yra 
bloga. 

Kortavimas, girtavimas ir ištvirkimas ple
čiasi, o tie, kurie dar neiškrypo, vis labiau nu
simena ir apsileidžia. 

Žmogus, kuriam duodamo maisto gali už
tekti tik du kartus per parą pavalgyti, kurio 
"kambaryje" taip šalta kad jis dieną sėdi jame 
su paltu, o naktimis negali nusirengti, nes turi 
tik vieną plonutę antklodę užsikloti, po poros 
mėnesių tokio gyvenimo bus jau kiek pasikei
tęs. Jis jau apsipras su tuo kad nėra kaip pa
doriai nusiplauti, pripras kad nėra kur ir kaip 
vandens pasišildyti ir skalbinius (kurių jis be
eik vis^i neturi) išsiskalbti. 

Jam taip, kaip kokiam gyvuliui, vis daž 
niau rūpės du pagrindiniai klausimai: ką paval 
gyti kad buti visiškai sočiam ir kaip bei kur 
sušilti. 

Reikia atsiminti kad šis žmogus taip gyve
na jau seniai. Karui pasibaigus, kai jis manė 
grįšiąs Į tėvynę, arba galėsiąs greit pradėti gy
venti iš naujo kur nors kitur, jo nuotaika buvo 
laikinai pakilusi. Dabąr, po dviejų metų, jis 
dar labiau suvargo ir galima tikrai tvirtinti kad 
esamoje padėtyje jis nei savo kraštui, nei tau-
gečiams padėti negali ir nėra jiems naudingas. 

šio žmogaus kaltinti netenka. Gyvenimas 
iš jo pareikalavo daugiau negu jis turėjo ir ga
lėjo duoti, tačiau kodėl kaip tik apie šį žmogų, 
apie šimtus ir tukstančius tokių žmonių, nenori 
rašyti patriotiškai skambančių straipsnių auto
riai? ! 

šis. suvargusio pabėgėlio, tipas tai y» gy
vas priekaištas ttems, kurie pavergė jo tėvynę, 
tačiau kartu tai priekaištas ir tiems, kurie jį 
•kaito savo politinių kombinacijų bejausmiu ob
jektu, ir arba vaizduoja jį kaž kokiu atsparumo 

viešžmogiu. arba, už jo pečių ir be jo žinios, 
kalba apie jo tariamus norus bei siekimus. 

Kas yra tie "dvasios vadovai" ir patriotiš4 

kai skambančių straipsnių autoriai visų laisvų 
žmonių bei kai kurių politikų nuomone, stovy
klose nėra žinoma, bet patys pabėgėliai juos skai
to jų laisvų tautiečių mulkintojais ir savo prie
šais. 

Tie žmonės, kurie šiądien priėjo prie s&fo 
kantrybės ir atsparumo ribos, dar gali buti iš
gelbėti, jei juos greitai kas nors ir kur nors 
išveš. 

Atgavę seniai prarastą saugumą, dvasinę ra
mybę ir aiškų savo naujo gyvonimo tikslą, jie 
dirbs ir atgys, tiek dvasiniam, tiek tautiniam 
gyvenimui. 

Didelė pabėgėlių dauguma myl§j6 Ir myli 
savo tėvynę ne mažiau už tuos, kurie dabar jų 
tarpe jaučiasi esą vieninteliais patriotais, tačiau 
pabėgėlių nuomone, vien jų meilės arba grau
daus verkamo neužtenka nei jų kraštui atva
duoti, nei ten likusiems tautiečiams padėti. 

Dabartiniai pabėgėliai nepajėgė galingų oku
pantų prievartai pasipriešinti būdami dar lais
vais žmonėmis ir negali ką nors nuveikti dabar, 
kai yra suterorizuoti, beteisiai ir elgtos. 

Esamose sąlygose jie sunkiai apsigina nuo 
juos puolančių priešų ir eikvodami savo fizines 
bei dvasines jėgas — silpnėja ir nyksta. 

Pabėgėlių tėvynės, jų pavergtų tautiečių ir 
jų pačių reikalais gali pasirūpinti ir rūpinasi tik 
jų laisvi broliai užjuriuose. Jie ten turi savo 
organizacijas, laisvą spaudą, laisvų žmonių tei
ses, medžiagines lėšas ir myli savo senąją tė
vynę ne mažiau už pabėgėlius. 

Tremtiniai turėjo progos pakankamai ge
rai pažinti savo tėvynės ir savo priešus kad da
bar netikėtų jokių stebuklų galimybe. 

Sveikinimai, linkėjimai ir kiti skambus, bet 
tušti žodžiai nepanaikins teroro ir prievartos. 
Juos nugalėti gali tik visų laisvę ir demokrati
ją vertinančių žmonių bei tautų bendros pas
tangos, o kad jaš sukelti ir kad galų gale jos 
butų pavartotas, reikia kad visi ir visur pra
regėtų. 

Ta kryptimi pabėgėliai privalo dirbti ir 
dirbs visuose kraštuose ir tai bus vertingiau
sias jnašas į jų tėvynės bei daugelio kitų kraš
tų išlaisvinimo darbą. 

Visi geros valios žmonės turi nedelsiant su
sirūpinti pabėgėlių likimu ir padėti jiems pra
dėti naują gyvenimą ir sprendžiamą kovą už 
demokratiją ir laisvę visame pasaulyje. 

Pabėgėlių laisvi tautiečiai Jungtinėse Ame
rikos Valstyvėse, kurie jau tiek daug padėjo 
tremtiniams medžiaginiai ir dvasiniai, turėtų su
rasti budų padėti jiems vėl tapti naudingais 
žmonėmis. 

To galima pasiekti teisinga ir nešališka in
formacija, kuri užkirs kelią bet kokių priešę 
propagandai ir skleidžiamam melui. 

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI 
Kaina su prisiuntimu tik $1.00 

(Galima siųsti pašto ženklais po 6c) 

Šioje knygelėje telpa didelis Lietuvos žemė
lapis, Kauno žemėlapis, Lietuvos matai ir 
saikai, miestelių ir miestų vardai ir prie 
kurių apskričių priklauso ir kitos informa
cijos api€ buvusią Nepriklausomą Lietuvą. 

Reikalaukit Dirvoje 
6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 

LENGVAS BUDAS IŠMOKTI 
ANGLIŠKAI 

Kaina 35c. Su prisiuntimu 40c. 
(GąJit siųsti pašto ženklais) 

Reikalaukit Dirvoje 
6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 

S A P N I N I N K A S  
SU SALIAMONO GALVA 
Kaina su prisiuntimu $1.25. 

Nauja Sapnų knyga, aiškinanti visokius 
sapnus, vėl galima gauti Dirvos knygyne. 
Su užsakymu siųskit pinigus. 

Reikalaukit "Dirvoje" 
6820 "Superior Ava. Cleveland S, OU| 
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Lietuvos Vyskupų, Esančiu 
Tremtyje, Laiškas Broliams 

Lietuviams Amerikoje 
GARBĖ JĖZUI KRISTUI! 

Mylimieji Kristuje, Amerikos 
Lietuviai: . 
Tėvai ir Motinos, Broliai ir 
Seserys, 
Darbininkai ir Darbininkės, 
Kilnusis Jaunime: Vyčiai ir 
kitų garbingų organizacijų na
riai, Kolegijų ir visų kitų 
mokyklų auklėtiniai. 
Jųs visi žinote kad buvo pa

saulinis karas, nes apie ji visi 
kalbėjo ir visi rašė. Į karą bu
vo šaukiama daugybė Amerikos 
piliečių ir nemaža buvo pašauk
ta Jusų brolių Lietuvių. Toli 
gražu ne visi jie begryžo. 

Bet tikro karo, visų jo bai
sybių, visų nelaimių, kurių jis 
atnešė žmonijai, Jųs nematėte 
ir vargiai tegalite visą tai įsi
vaizduoti. Ant Jusų gaivų ne-
užė šimtai lėktuvų bombonešių, 
kurie savo bombomis griovė di
džiausius Europos miestus, griu
vėsiais vertė gražiausius jų pa
status ir vertingiausias jų šven
toves bei laidojo griuvėsiuose 
šimtus ir tukstančius jų gyven
tojų. 

Jųs negirdėjote tūkstančių pa
trankų gaudimo, kurios griovė 
karinius sutvirtinimus ir sklei
dė baimę ir mirti visur, kur jos 
siekė. 

Jųs negalite įsivaizduoti kul
kosvaidžių ir kitokių karo pa
būklų tratėjimo karo laukuose. 
Dievo Apvaizda Jus saugojo 
nuo to siaubo ir tų vaizdų, ku
riuos pergyveno Europos kraš
tai, kuriuos iškentėjo ir musų 
nelaimingoji Tėvynė — jos gy
ventojai: nemaža jų dalis, bėg
dama nuo šūvių, j ieškojo sau 
prieglaudos ten, kur tikros prie
glaudos nebebuvo ir kur ne
vienas iš jų turėjo atiduoti sa
vo gyvybę kaip auką viską nai
kinančiam karo Molokui. 

Tų nelaimingų Lietuvi^ var
du, kuriuos karas išsklaidė Vo
kiečių gyvenamuose kraštuose, 
kreipiamės mes čia į Jus, My
limieji Kristuje. 

Nekartą Jųs jau esate gir
dėję apie juos, nekartą buvo 
jau kreiptasi į Jųs besišaukiant 
JUSŲ paramos ir pagalbos Lie
tuvių tremtiniams, vadinamiems 
pabėgėliams. Daug tos para
mos iš Jusų jau susilaukta, bet 
daug dar jos reikia ir ilgai dar 
jos reikės. 

Jųs buvote kviečiami į šal
pos fondo vaju, kurį yra užgy-
rę Jusų Vyskupai. Už tai mes 
esame be galo dėkingi Jusų 
Garbingiausiems Gantytojams. 
Jie, įvertindami kilnias Jusų 
pastangas, kurias Jųs šelpimo 
reikialais esate atlikę tūkstan
čių Lietuvos kenčiančių žmo
nių ir vaikų kančioms ir sun
kumams palengvinti, ir toliau 
kviečia Jus remti nelaimėje 
esančius. 

Mes tikimės kad vajus at
neš gausių aukų bendriems trem
tinių reikalams aprūpinti. 

To nežiūrėdami, Mes, Lietu
vos Vyskupai, esantys taip pat 
tremtyje, kreipiamės Į Jus dar 
atskirai ir štai kodėl: kiekvie
na pašalpa yra artimo meilės 
pasireiškimas, bet tobulesnė yra 
ta artimo meile, kada gelbstan-
ti ranka tiesiog ištiesiama tam. 
kuriam pagalbos reikia. Išga
nytojas sako: "As buvau išal
kęs ir jųs mane pavalgydinote; 
buvau ištroškęs ir jųs mane pa
girdėte; buvau svečias ir jųs 
mane priėmėte; buvau nuogas 
ir jųs mane pridengėte; ligonis 
— ir jųs mane aplankėte; bu
vau kalėjime ir jųs atėjote pas 
mane". 

Klausiamas kada šelpiantieji 
tai jam padarę — atsakė — 
"kiek kartų jųs tai padarėte 
vienam šitų mano mažiausiųjų 
brolių, man padarėte'*. Reiškia, 
kas šelpia atskirai savo artimą 
tas pasitarnauja pačiam Išga
nytojui ypatingu bud u. 

Mes tad norėtume kad Jųs, 
Mylimieji Kristuje, šelpimo rei
kale dalyvautumėte visi, be jo
kios išimties. 

Mes kviečiame Tėvus ir Mo
tinas pažvelgti tiek kiek tai ga
lima kad ir vandenynu atskir
tiems, į atskirų Lietuvių trem
tinių — tėvų ir motinų skur
dą ir ašaras. Tėvas geriausiai 
supras, ko reikia šeimos tėvui, 
kad jis galėtų padėti šeimos 
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reikalams; motina geriausiai at
jaus motinos širdį, kaip ji ga
lėtų geriausiai aprūpinti savo 
vaikus, kurių yra ir didesnių 
ir visai mažučių. Mes norė
tumėme kad Jųs tarsi pasida
lintumėte tarp savęs visas trem
tinių šeimas. Taip pasidalinus 
savo tarpe tas šeimas po vie
ną bus geriausiai galima joms 
padėti tame, ką Jųs patys ge
ro padarote savo namiškiams, 
savo šeimoms, o ko negali pa
daryti saviesiems tremtiniai, at
siradę svetimoje šalyje. 

Mes kreipiamės į Jus, Broliai 
ir Seserys, kad Jųs kiekvienas 
rastų sau tremtinių tarpe bro
lį ir seseri, laukiantį Jusų pa
ramos, kurios brolis broliui, se
suo seserei suteikti niekad ne
atsisako. 

Mes kreipiamės į Jus, Ameri
kos Inteligentus, Kunigus, Dar
b i n i n k u s  i r  D a r b i n i n k e s ,  k a d  
kiekvienas iš Jusų pasirinktų 
tremtiniuose sau panašų dar
bininką, darbininkę, inteligentą 
ar kunigą, kurie čia nebegali 
žmoniškai apsirūpinti savo rei
kalu, savo rankų darbu. Mes 
juk žinome kad niekas geriau 
nesupras, kaip darbininkui, no
rinčiam nusiplauti po sunkaus 
darbo savo veidą, yra svarbu 
ir muilo gabalėlis, kurio tačiau 
jis čia negali gauti, nes arba 
jo visai nėra ar jis neturi daž
nai visai negaunamos kortelės. 

Niekas geriau nesupras dar
bininkės, kuriai kad ir gražus j 
batukai, bet jei be padų, ne
turi jokios vertės, nes ji ne- Į 
turi galimybės jų pasitaisyti 
nerasdama batsiuvio ar negau
dama reikiamos batukams pa
taisyti medžiagos. 

Inteligentas geriausiai supras 
kokioj sunkioj padėtyj atsiran
da inteligentas tremtinys, ku
riam nesmagu net klausiamam 
prisipažinti ir pasisakyti kad 
jis neturi kuo pakeisti . savo 
nudėvėtų baltinių.... 

Mes kreipiamės į Jus, Mie
lasis Amerikos Lietuvių Jau
nime. kad Jųs paimtumėte sa
vo ypatingos globon panašius 
į Jus jaunuolius, jaunuoles, pa
sidalintumėte, taip sakant, juos 
savo tarpe Įžvelgtumėte į jų 
reikalus, kurie yra tokie pat, 
kaip ir Jųsų — namie esančių
jų — ir sustiprintumėte juos 
ir moraliai ir galima medžia
gine parama. Lie laukia Jusų 
broliškos širdies pasireiškimo. 
Tačiau Jųs jiems nepasiekiami 
— Jųs gi be didelio vargo ga
lite juos rasti ir santykius su 
jais užmegsti. Tas musų jau
nimas tremtyje turi savo or
ganizacijas, savas m o k y kl a s. 

Jųs daug kuo galite padėti 
jiems ir medžiaginiai. Jie gy
vena tremtinio gyvenimą kraš
te, pergyvenusiame baisų karą. 
Jie neturi mokyklose rankve-
džių, jiems trūksta rašomųjų 
priemonių, jiems trūksta visko., 
ko taip labai reikia mokyklą 
lankančiam jaunuoliui, jaunuo
lei. Jums gal ir į galvą neatei
na kad kam nors galėtų tų da
lykų pritrukti, čia, dėja, taip 
yra. Todėl kai, parašę vienam 
kitam laišką siųsite, neužmirš
kite pridėti atsakymui atitin
kamą pašto ženklą, jei tokių 
yra, ar bent rašykite atvirukus 
s u  a p m o k ė t u  a t s a k y m u ,  n e s  
daugelis tremtinių neturi nei 
pieštuko, nei popieriaus laiš
kams rašyti, nei-lėšų pašto žen
klams pirkti. 

Kilni krikščioniška Lietuvių 
šeima Amerikoje, kuri gal ma
žiau teturi savo šeimos narių, 
argi negalėtų parodyti savo kil
niaširdiškumą ir dosnumą, ras
dama tremtinių tarpe šeimą su 
daugeliu vaikų, kurių bent vie
nas kitas galėtų rasti sau Ame
rikoje krikšto tėvą ar krikšto 
motiną, kurie pavaduotų palik
tuosius Lietuvoje šiokius ar to
kius pasiturinčius giminaičius. 

Mylimieji Kristuje, jei ši
taip Jųs savo kilnų ir išgarsė
jusį dosnumą bendriems trem
tinių reikalams papildysite mu
sų čia paminėtu asmeniniu ar
timo šelpimu—Jųs busite įvyk
dę Dieviškojo Išganytojo pa
mokymą, Jųs pakelsite aukštyn 
savo nelaimingųjų brolių sus
paustas širdis, Jųs mokėsite pa
dėti jiems geriausiai gal ir maž
možiais, bet duodami atskiram, 
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Oro paštas visam pasauliui už 10c. Amerikos paštas išleido 
sulenkiamus lakštus oro paštui, po 10c, kurie Įsigalioja Balan
džio 29. Tas oro laiškas neturi voko. tik sulenkiamas ir suli
pinamas kada baigtas rašyti. Jame nieko kito siųsti negali
ma, nes tada bus pasiųstas tik kaip paprastas laiškas. Tėmy-
kit kad u/, 1(V oro laiškas eis i kitas šalis, šioje salyje tik 5c. 

HIPPODROME 

* 
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"Love and Learn" 
, Ši smagi filmą pradedama rodyti 
Hippodrome Theatre trečiadieni, tai 
yra riaušinga moderninė komedija, 
kurioje vaidina šie žymus artistai: 

-Jack Carson, Robert Hutton. Martha 
Vicžers ir Janis Paige. Dalykas ei
nasi apie dainų rašytojus kurie pa
galiau pasiekia savo tikslo, ir gali 
kartu buti su savo mylimosiomis. 

Jingles Collins (vaidina Jack Car
son) ir Bob Grant (Robert Hutton) 
yra dainų rašytojų pora, kurie ne
randa savo dainoms leidėjų. Bob 
nustoja upo del tokio nepasisekimo 
ir pasiryžta gryžti į savo gimtinį 
miestelį. Atsisveikinimo vakare su 
Jingles' drauge Jackie Madden (Ja
nis Paige) ir Jingles, jis susipažys-
ta su Barbara Smith (Martha Vick-
ers), kuri turi visas galimybes pri
ėjimui prie didelių žmonių. Ji ran
da dainų leidklą kuri sutinka išleis-

! ti jų dainas. Tame veikale ineina 
įvairių juokingų ir liūdnų vaizdų, 
nesusipratimų tarp mylimųjų, bet 
pagaliau viskas išeina laimingai. 

"Love and Leam" pradedama ro
dyti Hippodrome Theatre, trečiadie
nį, Balandžio 30. 

MERGINOS dabar apleidžia 
savo namus ukėse, kaip kita
dos apleisdavo vaikinai. Mer
ginos spraudžiasi į miestus, ti
kėdamos rasti-geresnį gyveni
mą. Dabar ūkininkai vaikinai 
kurie nori ukėse gyventi, susi
duria su trukumu žmonų ir 
jiems gręsia viengungių gyve
nimas. Apie tai rašo vienas 
Minnesota universiteto profe
sorius. 

AKINIAI 
galima gauti pas 

D-RĄ MATULAITI 
(Lait) 

7829 Euclid Avenue 

Trys ėriukai yra retenybe avių pasaulyje, tačiau ši avis atsi
vedė tris ėriukus šį pavasarį, ukėje San Antonio, Texas. 

Jusų numatytam asmeniui ir, 
jei visi dėsitės prie šito pašal
pos budo, tikrai geriausiai pa-
remsite tremtinius ir pelnysi-
tės Dangiškojo Tėvo atsilygi
nimą, kuris būdamas visų Tė
vas, visus myli ir laimina, ypač 
tuos, kurie myli savo brolius ne 
žodžiu, bet darbu. 

Musų baigiamasis prašymas 
Jums, Mylimieji Kristuje, yra 
tas kad patys gavę žinią apie 
šį musų raštą, pasirūpintumėte 
pranešti visiems savo pažysta
miems kaimynams, kurių šis 
musų raštas gal negalėtų pa
siekti, kurie gal jau pamiršę 
savo tėvų kalbą musų rašto ne
s u p r a s ,  a r  į  k u r i u o s  n i e k a s  
ankščiau su panašiais klausi
mais nebuvo kreipęsis, nes mes 
kviečiame visus, kieno krutinė
ję plaka krikščioniška širdis, 
kviečiame į ši darbą, o Aukš-
čiausis, visų malonių Davėjas, 
palaimins visus amžinuoju at
silyginimu. 

Visagalio Dievo malonė, Tė
vo ir Sunaus ir šventosios- Dva
sios palaima tebūna su Jumis 
ir tepasilieka visuomet. 

Dr. Juozapas Skvireckas, 
Kauno Arkivyskupas ir 

Metropolitas. 
Vincentas Brizgys, 
Kauno Vyskupas Pagalbinin

kas, 
Vincentas Padolskis 
Vilkaviškio Vyskupas Pagal

bininkas. 

Zams b Landeck, Tirolio Aus
trijoje — 1947. IJL 4 d., šv. 
Kazimiero šventė. 

LAIKRAŠTINIO PO-
PIERIO TRUKS 

KUR| LAIKĄ 
New Yorke įvyko Amerikos 

Laikraščių Leidėjų Sąjungos 
suvažiavimas, kuriame tarpe 
kitko paaiškėjo kad laikrašti
nio popierio trukumas tęsis ir 
toliau, ir dar bent per 12 mė
nesių galima tikėti trukumo. 

Taigi, gali pasitaikyt kad 
bent kuris laikraštis gali butį 
priverstas sumažėti, iki vėl jo 
popierio gavimas pasitaisys. 

1946 metais sunaudota laik
raštinio popierio šioje šalyje 
4,200,000 tonų, ir reikalavimas 
vis didėja. 

80 nuoš. laikraštinio popierio 
mums ateina iš Kanados, 13 
nuoš. iš pačių USA, o septyni 
nuoš. iš Newfoundland©. 

PLATINKIT THE 
BALTIC REVIEW 

Vel gavome naujų Nu
merių iš Švedijos 

Dirvos Redakcija gavo siun
tinį Švedijoje leidžiamo Angliš
ko žurnalo THE BALTIC RE
VIEW, kuris redaguojamas ir 
leidžiamas Lietuvių, Latvių ir 
Estų pabėgėlių, gynimui Pabal
tijo šalių nepriklausomybės. 

Parėmimui to jų didelio dar
bo, raginame Amerikos Lietu 
vius tuojau įsigyti sau vieną 
egzempliorių to žurnalo, pri 
siunčiant $1. (6 už $5.) 

Svarbu tą žurnalą įteikti sa
vo miestų knygynams, aukš
tesnėms mokykloms ir žymes
niems politikos žmonėms. 

Lietuviai profesionalai pri
valo tą žurnalą turėti savo 
ofisuose. • 

DIRVA 
6820 Superior Ave. 
Cleveland 3, Ohio. 

Jimmy Demaret, 35 m., iš Ojai," 
Calif., dainininkas, laimėjo šių 
metų golfo čampionatą. šis jo 
laimėjimas yra antrą kartą. 

A. S. Trečiokas 
INSURANCE AGENTŪRA 

Dirvos Atstovas 
Prenumeratoms, Skelbimams 

314 Walnut Street 
NEWARK 5, N. J. 

NOTARY PUBLIC 
PADAROMI AFFIDAVITAI 

REIKALINGI GIMINIŲ 
PATRAUKIMUI I 

AMERIKĄ 

K. S. KARPIUS 
6820 Superior Ave. 

ENdicott 4486 

Finance it the Ckvtland 
Trust Bank Way—through 
us, and plac* your car in
surance locally, too. You'll 
rocoive personalized serv
ice froni start to finish, 

Befof* yon bay yettr n*w 
car, see us for a low-cost 
Cleveland Trust Auto Loan 
and keep your financing 
costs down. 

SUV. VALSTIJOS turi 360 
milijonų akrų girių žemės, iš 
jų 196 milijonai akrų yra ša
lies nuosavybė. 

Arizona valstijoje, kuri yra 
daugiau tyru kraštas, yra IŠ, 

milijonų akrų girių plotų. 

Decken's Galinga Mostis 
Gaunama Cleveland, Ohio 

Pagelbės tau nuo Reumatizmo 
ar taip gėlimo rankų, kojų, nu
garos, strėnų. Vienas iš ge
riausių vaistų. 

Clevelando Lietuviai reikalaukit 
pas mane. (17) 

PRANĖ MAČIENĖ 
656 E. 131 St. Cleveland 8, O. 

Telefonu užsakykit: MU. 3285 

REUMATIŠKI 
SKAUSMAI 

Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 
iš daug skirtingų elementų, turi sa
vyje galingą šilimą, šildydama ga
lingai, ištarpins ReumatiSkus skaus
mus, rar.kų, kojų skaudėjimą ir tir
pimą, dieglius, šaltj. Daugeliui žmo
nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės. 
Nelauk ilgiau, bet tuojau įsigyk — 
DECKENS OINTMENT, arba rašy
kite j dirbtuvę. Kaina 2-oz. $1.00; 
4-oz. $2.00. Ekstra didelė dėžė — 
16 oz. $5.00. (2$) 

DECKEN'S OINTMENf 
P. O. Box 666 Newark 1. N. J* 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

Kada jusų namai arba ra
kandai tampa sunaikinti arba 
sugadinti ugnies, kreipkitės j 
P. J. KERŠIS, del apkainavi-
mo, ko visada reikalauja ap-
draudos kompanijos pirip ne
gu išmoka už nuostolius. 

P. J. KERŠIS 
609-12 Society for Savings Bid. 

Telef.: MAin 1773. 

Mes Duodam ir Iškeičiam Eagle Stamps 

THE MAY Co's Basement 
Wm 

'4f:w 

500 Y ARDŲ GEROS RŪŠIES 

Importuoti Milo Dugnu 
Grinding italai 

% Vi 

9 fMfl Pločio—Pasirinkimas~ 16 • 
Populiarių Marginių ir Spalvų 

Štai yra tinkamiausi jusų grindims už
tiesalai virtuvėje ir maudynėje—už la
bai mažą kainaą. Geros rūšies, tvirti 
milo apačia ir gausybė puikių marginiu 
ir spalvų pasirinkimui. Dirbti Anglijo
je ir Hollandijoje. Pąsiskubinkit past* 
rinkti savo pavyzdžius anksty ir taupys 
kit'! 

Basement Floor Coverings 
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M I R I M A I  
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

HSinios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykai 

MIRĖ JAU 16,800 IŠ
EIVIŲ LIETUVIU 

Su šiame numeryje telpari* 
čiais mirusių išeivių Lietuvių 
vardais, čia skelbiamų mirusių 
Lietuvių skaičius pasiekė jau 
16,800, nuo Vasario mėnesio, 
1987 metų, kada Dirvoje pra
dėta mirusių Lietuvių vardai 
pradėta paduoti. 

LEVANAVIČIUS Antanas, 61 
metų, mirė Clevelande, Bal. 
12. Amerikoj išgyveno 16 
metų. 

BARONTUTfi fCirtrfrra, 27 m., 
mirė Kovo 7, Frackville, Pa. 

REPŠYS Kazys, mirė Vasario 
14, Brooklyn, N. Y. 

ČEB A TORIUS Teofilius, mirė 
Kovo mėn., Hartford, Conn. 

JUSELIENĖ Marė, 51 m., mi
rė Vasario 14, Bayonne, N.J. 

ŽELIONIS Jonas, 62 m., mi
rė Kovo 7, Mahanoy City, 
Pa. 

ŽEMAITIS Edwardas J., mirė 
Kovo 6, Shenandoah, Pa. 

RAČKAUSKAS Pranas, mirė 
Kovo 3, Girardville, Pa. 

KVIETKIENĖ Veronika (No-
rakaitė), pusamžė, mirė Ko
vo 4, Chicago j. (Panev. ap. 

, Smilgių p. Ulenų k.) Ameri
koj išgyveno 40 metų. 

JOHNSON Ona (žemaičiutė), 
29 m., mirė Kovo 4, Chica
goj, kur buvo ir gimus. 

VAINEIKIS Juozas, 69 metų, 
mirė Kovo 10 d., Brooklyn, 

> N. Y. 
BELSTES Johannd (Valaneiu-

ti), pusamžė, mirė Kovo 9, 
Chicago j. (Šiaulių ap. Žaga
rės p. Cimbučių k.) Ameri
koj išgyveno 34 metus. 

BANIONIENĖ Marijona (Kaz
lauskaitė), mirė Kovo 8 d., 
Frackville, Pa. 

Ham rMimuNinim 
'T' "f <4* 

j. Nori pagražinti savo 
i namus? Šauk— 
i 

K.  Š T A U P A S  
Namų Dekoravimas 

musų specialybė. 

Kambarių Popieriavimas 
Namų Maliavoj imas 

16908 Endora Road 
Telefonas: 

KEnmore 87$4. 
Cleveland, Ohio 

PETRAITIS Juozas, 70 metų, 
mirė Kovo 5, 'Chicagoj. (Ra-
feeinių ap. Gaurės p. Vieres-
čių k.)' Amerikoj išgyveno 

f 47 metus. 
KVIEčINSKIENĖ Ona (Ku-

zaraitė), seno amžiaus, mi
rė Kovo 5, Spring Valley, 
111. (Raseinių ap. Betygalos 
p. Tarošių k.) Amerikoj ik-
gyveno 45 metus. 

STANKEVIČIUS Antanas, pus
amžis, mirė Kovo 5, Chica-
goj. (Marijampolės ap. Ru
dos par. Jūrės k.) Amerikoj 
išgyveno 36 metus, 

KLEVINSKAS Antanas, 66 m. 
mirė Kovo 8, Chicago j. (Jur
barko m.) Amerikoj išgyve
no 47 metus. 

RARDAUSKIENĖ Filomena 
(Arlauskaitė), pusamžė, mi
rė Kovo 9, Chicago J. (Telšių 
par. Paežerių k.) 

FURGELIENĖ Ona (Gintily-
tė), seno amž., mirė Kovo 
3, Chicagoj. (Mažeikių ap. 
Sėdos m.) Amerikoj išgyve
no 35 metus. 

ROSLEN Adoma#, pusamžis, 
mirė Kovo 3, Chicagoj. (Ute
nos ap. Leliūnų par. Luobi-
kių k.) Amerikoj išgyveno 
40 metų. 

VILIUNAŠ Julius, mirė Vasa
rio 24, Chicagoj. 

STRUMILA Vladas, pusamžis, 
mirė Kovo 7, Chicagoj. (Ra
seinių ap. Girkalnio p. Ski-
relių vn.) Amerikoj išgyve
no 35 m. 

GRIGA-S Martynas, pusamžis, 
mirė Kovo 13 d., Chicagoj 
Amerikoj išgyveno 37 me
tus. 

MOCKUS Viktoras, 72 metų, 
mirė Kovo 3, Waukegan, 111. 

KAZALKA Adomas, mirė Ko
vo m., Shenandoah, Pa. 

SLAVINSKIENĖ Ona, 64 m., 
^ nfire Sausio 20, Pitfcston, Pa. 

(Marijampolės ap. Kalnynų 
kaimo.) 

BACEINAS Baltrus, 67 metų, 
mirė Vas. 5, Wilkes-Barre, 
Pa. (Suvalkų red.) 

AMBRAZEVIČIUS Andrius, 
63 m., mirė Sausio 28, Gil-
berton, Pa. 

ŠMUKŠTYS Kazys, raifS Ko
vo 5, Cumbola, Pa. 

MATUSEVIČIUS Petras, 68 
m., mirė Vasario 27, Chica
goj. (Marijampolės ap. Šila
voto p. Juodraisčio k.) Ame
rikoj išgyveno 35 m. 

PAJIEŠKOJIMAJ 
Jieškomieji ar apie juos ži 

aanticji prašomi atsiliepsi j: 
* CONSULATE GENERAL OF 

LITHUANIA 
41 West 82nd Street 

New York 24, N. X* 

Abromavičius, Andrius, iš Balbiediš-
kio. 

3 
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Wilkelis Funeral Home j 
PILNAS LAIDOTUVIU I 

PATARNAVIMAS I 
S —HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS— Ę 

E 6202 Superior Ave. HEnderson 9292 s 
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Agurkis, Juozas, sun, JoHohš Suval-
. kq aps. 

Aksinavičius, Alfonsas ir * Feliksas, 
iš_ Vaidotonių k., Dotnuvos vai., 
Kėdainių aps., gyv. Chicago. 

Ancevičius Klemensas, gyv. Chicago. 
Aukštikalnienė, Elzbieta ir vyras 
Aukštikalnis, Gabrielius, gyv. Bos

ton. 
A bramavioiutė, Balbina, gyv. Balti 

more, Md. 
Ambrasas, Juozas ir Kazys, gyv. 

Montreal, Kanadoje ir Chicago. 
Anankaitė, Ona, duktė Stasiaus, iš 

Seredžiaus vai., Kauno aps. 
Babaliauskaitė, Antosė, iš Daugu 

Alytaus aps. 
Bagdonas, Bronislavas, - g f f .  Pitts

burgh, Pa. 
Bagdonavičienė, Elzbieta, iš Klan-

gių k., Šakių aps. 
Bagdonavičius, Amerikos kariuome

nės leitenentas, buvęs Vokietijoje 
1945 m., iš Pennsylvania vai. 

Bagočius, Sofija, gyv. Philadelphia. 
Bajerunienė (ar Bjerunienė) - Pau

lauskaitė. Morta, žmona Jono Bje-
runo ar Bajeruno (Bayer). 

Balnytės, seserys Rozalijos, iš Nau
miesčio, Taurasrės aps., Žemaitijoje 

Balsis (Bolcevioius), Gabrielius, iš 
Šarnelės k., Kalvarijos vai., Tel
šių aps. 

Balsys, Vaclovas, iš Kalvarijos, Tel
šių aps., gyv. Scranton, Pa. 

Barkai>skas (Baron), Jonas, išvykęs 
Amerikon iš Rypos. Latvijoje, gyv. 
Rochester, ar Pittsburgh. 

Baranauskas. Ona, iš Panemunėlio 
vai., Rokiškio aps., gyv. Trenton. 

Bardauskas. Jonas ir Juozas, iš Vi
duklės. 

Bardzilauskas, Adomas, Baltramie
jus, Martynas ir Petras (jis gy
veno Plymouth). 

Baršketis, Stasys, iš Sugintų k.( Nau 
miesčio vai., Raseinių aps. 

Bartasevičius, Vladas, iš Gabrijolų 
k.. Padubysio parap., Šiaulių aps. 

Baubonis, Antanas, Ignas ir Juozas, 
sunųs Tamošiaus, iš Miroslavo, 
Slabados vai., Alytaus aps. 

Beckeraitienė-Vaitiekaitytė, PetronS-
lė. 

Biliūnas, Jonas, iš Ile;očių k., Šiau
lių aps., gyv. Long Island ar Phi
ladelphia prieš tai gyv. Boston. 

Bolcevičius (Balsis), Gabrielius, iš 
Šarnelės Kalvarijos vai., Tel
šių aps. 

Brazdžionis. Jonas, iš Pumpėnų, Pa
svalio vai., Biržų ap. 

Bulotienė - Lučauskaite, Ona, iš 
Pajėsio k., Marijampolės ans. 

, Bagdonas - Rutkauskaitė. Sofija, iš 
Marijampolės, gyv. Yonkers, N,Y. 

Bajelis, Jonas, gvv. Philadelphia. 
Lietuvoje fcyv., ĖrorMkuose, £Lin-
kuvoje. Jll • \ 't. 

Balnionis, Jonas, is Antašavos k., 
Rokiškio aps. 

Balsys, Antanas, iš Draustines k. 
Ariogalos vai. 

Balt, Charles, gyr. Chicago. 
Baran, Emma, gyv. East St. Louis, 

111. 
Beiša, Jurgis ir Stasys, iš Smulkos-

kių k., Betygalos v., Raseinių ap. 
Budreckas, iš Tauragės aps. 
Cegelytė, Marytė, ištekėjusios pa

vardė nežinoma, iš Mociškėnų k., 
Miroslavo vai., Alytaus aps. 

Cerenk, ar Cerenka, Adolfas, gyv. 
Brooklyn. 

čekauskienė (Sendžikaitė). Konstan
cija, gyv. Chicago. Jos tėvai kitę 
iš Griškabūdžio vai., Šakių aps. 

Chopsk, Julius, gyv. Columbia, Conn 
Dagilis, Petras, iš Pavytės k., Gar-

liavoc vai., Kauno ap. 
Čepaitienė - Mikalajunaitė, Marė, ib 

šikštonių k., Joniškėlio vai., Bir
žų aps., gyv. Chicago. 

Dagilius, Jonas ir Mikas, broliai 
Antano, gyv.. Chicago. 

Daukantas, Antanas, gyv. Cambri
dge, Mass. 

Dawiot. Ona, seniau gyv. Cicero, ill. 
Donaitis, Kazimieras, iš Seredžiaus. 
Dovydaitis, Antanas, iš Paražinių 

k., Vilkaviškio aps.. Žaliosios v. 
Duhn, Emma, iš Klaipėdos krašto 

JIEŠKO ŽMONOS! šis 103 m. 
senukas, "Uncle Dan" Young, 
South Bend, Ind., gyventojas, 
sako dar sutiktų apsivesti jei
gu rastų žmoną savo amžiaus. 
Jis iki šiol išgyveno viengun
giu 

. Delia E. Jakubs 
(£ Afff IISKIE N B—Uisn ugta Laidai uv ig Direklf^|) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONTAIaS PERVEŽTI. , 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai| 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763 

Vyrams tr Vaikinams Naujos 

Pavasarines SkrybetSs 
Visų iiaujausių Pavidalų ir Spalvą 

Plačiai žinomos KINGSLEY Ir 
MERRIMAC J95 BARCLAY J. 95 
Skrybėlės Brands 
Didelis pasirinkimas Kaklaraiščių $1.00 ir $1.5(1 
Tikros Odos Diržai $1.00 ir $1.50 

Margi ir Vienodu Spalvų Sport Marškiniai $3.95 ir $4.95 
VyYH A I GREEN STAMPS su kožnu pirkiniu. Ą Į 
" • IV#%I Cia galit iškeisti savo Stamp Books. " • 

THE KRAMER & REICH CO. 
7010 Superior Ave. Atdara VakaraU 
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Dzenkuvienė. Kastutė, iš Ožkabaliij, 
gyv. Brooklyn. 

Dambrauskienė - Ambraziejutė iš 
Nartelio k., Mariampolės vai., ro
dos Chicago. 

Dargytės - Kiovaitės. dvi seserys, 
turi batų krautuvę New York. 

Daugirdienė, Monika, iš Raseinių, 
sryv. Chicago. 

Davidonis, Jonas, iš Strošiunij k., 
Rokiškio aps. 

Daugis, Jurgis. 
Entjelmonas, Jurgis, iš Kidulių ».» 

šakiu aps. 
Enulaitis Jonas, gyv. Brooklyn. 
Ežerskis, Aleksandras ir Nikodemas 

gyv. Chicago. 
Gariiprauskas, Stasys, sunus Stanis

lovo, iš Ketūnų dv., Kuršėnų vai., 
Šiaulių aps., gyv. Chicago. 

Garbaliauskas, Alėksandras, sunus 
Aleksandro ir P^agijos Mitkevi-
čiutės, gyv. New York. 

Gerulis, Frank, ukir.inkas, P.O. Roy-
alton, 111. 

Gilius - Riestytė, Marijona, iš Ky
barte k., gyv. Wilkes-Barre, Pa. 

Grigaitis, Justinas, iš .Juodupiu k., 
Salantų v., Kretingos aps. 

Crušeckienė - Miniotaitė, gyv, Kryz-
barkų k., Kelmės vai. • 

Juravičius Kazys, iš Jakavų k.,^ Se-
• redžiaus vai., Kauno aps. 

Fuchsienė (prieš tai Urbonienė) T., 
** iš Kauno, gyv. New York. 

Galinaitienė - Kuirpytė, Agutė; iš 
Tauragės. 

Garalis, Mykolas, gyv. Philadelphia. 
Gešventaitė, Fridą, gyv. Brooklyn. 
Grigaitis, Jonas, iš Moliniškių k., 

Bartininkų v%k, Vilkaviškio aps., 
gyv. New York. 

J|axbačiauskienė - Eluonyti, Milija 
iš Jankūnų, fc., G«lgawiiškia vai., 
šakių aps. 

Bbianskaitė, i& Viekšnių, g r y i u $ i 
Amerikon apie 193? ^ 

Ivanauskas, Antanas, iŠ v*!* 
Ukmergės ajgs. 

Jackus (Jatskus) - Riestytė, Vik
torija, iš Kybartų, gyv. Wilkes-
Barre, Pa. • 

Jakas, William, iš Misiūnų k., Sa
kių aps., gyv. Waterbury, Conn. 

Jalinskas, Kazys, iš Sibičių k., Nau
jamiesčio v., Panevėžio aps. 

Jančius, Stasys, iš. Vilkijos m., Kau
no aps. 

Janukaitis, Mykolas, iš Širvintų v., 
Ukmerg§s aps. turi restorana. 

Janušaitienė - Stankevičiūtė, Mag
dalena. 

Januševičius, du broliai Petro, su
nųs Jokūbo, iš Buginių k., Biržų 

Jasevičiutė, Judita iš Ladiškių k.. 
Visakio-Rudos vai., Marijampolės a. 

J a s i e n ė  -  M i k a l a u s k a i t ė ,  M a r i j a ,  
našlė ir dukterys Marija ir Pe
tronėlė, turi namus ir saliunę Cle
veland, O. 

Jasiunaitė, Emilija, ištekėjusios pa-
yartlė nežinoma, duktė Mateušo 
ir Domicėlės, gyv. Philadelphia. 

Jesiukaitis, Juozas, gyv. Philadelphia. 
JaTskelevičienė - Poškiutė, Juzė, i# 

Užumelaičio k., Varėnos v., Aly
taus aps., gyv. Philadelphia. 

Jomantienė - Bakšytė, Marija, duk
tė Ignaco, iš Viduklės vai,, Ra
seinių aps. 

Juodvalkis, Pranas, iš Degučių vai., 
Zarasų aps. 

Juška, Juozas ir Juškiutės Elena, M-
zė ir Ona, vaikai Antano. 

Jakas, Antanas, sun. Jono, iš Tau
ragės aps. 

Jaloveckienė, Anna ir sutujs Aleksas 
ir Juozas, gyv. Chicago. 

Jankevičius, Kazimieras, Stanislovas 
ir Vladislovas. 

Jankevičiūtė, Adėlė, iš Gustonio k., 
Joniškėlio vai. Biržų aps., gyv. 
Chicago. 

Januševičius, Jwrgfe, iš šlepščių 
Biržų aps. - \\ 

Javarauskaitė, Maryte, vienuolė Ka-
zimierietė, lankiusi Mfe^o Mokyklą 
Kaune. 

Jekenta, Bronius, ig'L^iphJingrio, gyv. 
Pittsburgh. 

Judeikis, Kazimieras, gyv. Worcester, 
Mass. 

Jukna (Juknevičius), Antanas, sun. 
Barboros Juknienės, teatro artis

tas, gyv. Worcester, Mass. 
Juknaitė (Juknevičiūtė), duktė Bar

boros Juknienės, gailestingoji se
suo (nurse), gyv. Worcester, Mass. 

Juodvalkis, Viktoras, ig Untilgės, 
gyv. Chicago. 

Juonys Gabrys, i& Alytaus aps., 
1937 m. tarnavo Amerikos kariuo

menėje, gyv. Boston.. 
Jurevičiutė, Petronėlė, gyvf Brook
lyn, N*Y.' 
Kacenas, Juozas, gimęs Amerikoje. 
Kaminskas, Jurgis, gyv. Newark. 
Kasputis, Domininkas ir Kazimie

ras, iš Raseinių, gyv. Brooklyn. 
Katalevąs Pranciskus, gyv. New 

York. 
Kazinas (ar Kazėnas) Ignas ir Vin

cas, iš Pasvalio Biržų aps., gyv. 
Binghamton. * 

Kazlauskaitės, dvi seserys, viena 
ištekejusi rodos už Liberio. «Tuo-
dvi yra seserys Kosto ir Barbo
ros Kazlauskų gyv. Chicago. 

Kazlauskas, Antanas ir Kazlauskai
tė, Zuzana, iš Bausko k.* Papilės 
vai., Šiaulių aps. Gyv. Boston. 

Kazlauskienė - Jasevičiutė,~ Jadvyga. 

Kudžmos Kazio šeima, iš Stolauskio 
k., Pajevonio vai. prašo atsiliepti 
giminės h* pažystamus. 

I&rbulis, Vladas ir KerbulaitS, Ve
rutė, iš šetenių k., Surviliškio v., 

apSi 

Kt- ^milija, ištekėjusios pavar
dė nežinoma, iš Karalenkos km., 
Kalvarijos vai., gyv. Washington 
ar New York. 

Košiuba, Jonas ir Mikas, gyv. Chi
cago. 

Konrad, Marta ir Olga. 
Krikštopaitytė, Emilija, ii Launiė-

nų k., Kruopių vai. 
Kruk (Danisevičiutė), Aat atiina, 

gyv. Brooklyn. 
Kučinskis, Bujonas. 
Kuliešius, Benediktas, gyv. .Chicago. 
Lapienėj Juozas, sunus Motiejus ir 

Tereses, iš namų Karosaitos, iš 
Biržų aps., gyv. Washington. 

L,apinskas, Zigmas sun. Liudviko ir 
Lapinskaitė, Stefa, gyv. New York. 

Latvys, Jonas iš Mutrungio k., Gir
kalnio vai. 

Laukžemys, Julijonas, iš Naumies-
cio, Tauragės aps., gyv. Chicago. 

Laureckis, Antanas, Vladas ir Zig
mantas sunųs Antano, gyv. Scran
ton, Pa. 

Lesaitytė, Pranciškk, iš Mutrungio k. 
Girkalnio vai. 

Leščinskas, Ignas. 
LCMichh' The°* g> V* n g t o n, 
Spyčius, Antanas, Kazimieras, ku-

ns gyv. New York ir Juozas, 
broliai Marės Fomratienės. 

Stasiūnaitės, Antosė ir Elzbieta. 
Staskevičius, Juozas, iš Trumpalių 

K., beinu aps., gyv. Brooklyn. 
Mokas Andrius, gyv. Illinois vai. 

St&sys, Viekšnių vai., 
Mažeikių aps. 

Stungėvičius, Juozas, iš- Baublių k., 
Laukuvos vai., Tauragės aps. 

Stungurienė - Stokaitė, Banigna, ir 
vyras Stunguras, Antanas, iš Kra
kių m. 

Stupuras, Julijonas, gyv. Seattle, 
kur dirbo mėsos biznyje ir Stu
puras Pranas, gyv. Boston. Iš 
Kekėių k., Kuršėnų parap., Šiau
lių aps. 

f?.m.į0.*'as' Juozas, iš Luokės, Telšių. 
bileikis, Justinas, iš Vieviržėnų, m.» 

Kretingos aps. 
Šimoliunas, Jonas, daktaras. 
Šiumantienė - Kudirkaitė, iš Nau-

miesčio, šakių aps., gyv. Detroit. 
Skehovas Filipas ir Lukas, ii Ma-

karovkos k., Vendžiogalos v., Ko-
dainių aps. i9~-

ATVYKO 44 LIETU-
VIAI IŠ VOKIETIJOS 

Bal. 13, iš Bremerfiaven f 
New Yorką SS Ernie Pyle lai
vu atvyko 44 Lietuviai, kurių 
11 Amerikos piliečiai, o visi ki
ti atvyko su imigracijos vizo
mis : 

Prof. Vincas Krėvė-Mickevi
čius str žmona Marija, i Phila
delphia. Jį yra pakvietęs Penn
sylvania Universitetas skaity
ti paskaitas Slavistikos ir Bal
tistikos skyriuja 

Vladas ir Stefanija Abrami-
kai su dukra Violeta, į Spring
field, 111. 

Stasys Beleckas, pas brolį, 
j Richmond Hill, N. Y. 

Steponas Juodvalkis, laikinai 
apsistojo Brooklyn, N. Y. 

Vladas ir Lidija Mingelevį-
čiai su sunum Stasiu ir dukra 
Lucija, Į Pennsylvania. 

Elzbieta Mačiulienė su duk
ra Eugenija, į St. Louis, Mo. 

Juozas Blankus, U. S. pilie
tis,, į Chicago. 

Dr. Venceslovas ir Dr. Vi
da Tumasoniai su sunum Rimu 
ir dukra Egle, apsigyvens Chi
cago j e. 

Antanas Zablockftfl, į Roch
ester, N. Y. \ 

Aleksandras Žemaitis, j Eli
zabeth, N. J. 

Apolonija Lakačauskiene su 
dukra Julija, U. S. pilietė. 

Dr. Albertas Tarulis su žmo
na Janina ir sunum Vytautu, 
apsigyveno N. Y. apielinkėje. 

Kun. Mykolas Ražaitis, ap
sistojo Thompson, Conn., Ma-
rianapolis CoJlege. 

Zigmantas Stanaitis* 0. 3. 
pilietis, į So. Boston, Mass. 

Jonas Norvilas, U. S. pilie
tis, į Maspeth, N. Y. 

Emilija Stirbienė, į Oakland, 
Cal. 

Benigna Nemunaitienė, U. S* 
pilietė, j Chicago. 

Julija Rajauskaitė, U. S. pi
lietė, Lietuvoje pagarsėjus pia
nistė, apsigyvens N. Y. apie-
linkėje. 

Antanas ir Bronė žiūraičiai 
su sunais Romualdu ir Leonu, 
į Chicago. 

Jonas ir Eduardas Tolišiai, 
į New Yorką, apsistojo pas sa
vo dėdę Otto Tolišiu, pagarsė
jusi New York Times kores
pondentą. 

Ona Benikienė, O. S. pilietė, 
su sunais Juozu ir Leonu, ap
sigyveno N. Y. apielinkėje. 

Marė Norvilienė su sunais 
Edmundu ir Arvydu, į Chicago. 

Jadvyga Dunčienė, pas savo 
vyrą, i Detroit, Mich. 

L.G.K. 

3. A. Urbonas 
Dirvos Agentas Daytone 

ir apielinkėje. 
1302 Lamar St. Daytdn, O. 
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THĖ HENRY FURNACE CO., MEDINA, O. 

Kenikis, Leopoldas gyv. Brooklyn. 
Kibildis, Juozas. 
Kirvelevičienč - Rutelionytė, Ieva, 

iš Giraitėliij k., Lazdijų vai., Sei 
nų aps. 

Kizinis, Kazimieras, gyv. Baltimore 
ar Philadelphia., 

Kleinas. Stasys, iš Gelgaudiškio. 
Kolaitis, Alfonsas prieš metus tar

navo Amerikos kariuomenėje pa-
siliuosavęs išvyko New York ir 
ten gyvena. 

Krauzas, Martynas, iš Petkaičių k., 
Tauragės ap. 

Kriščiūnas, Kazimieras, iš Duobiš* 
kio k., Šakių aps., jo- žmona ir 
dvi dukterys gyv. Wilkes-Barre. 

Kubilius, Stasys, iš Altoniškių k., 
Lekėčių vai. šakių aps. 

Kazokas, Jurgis, sunus Mykolo, ir 
Kazokas, Stanislovas, abu iš G«r-
vonų vai., Ukmergės aps., gyv. 
rodos New York. 

Kunevičius, Andrius, iš Svilių k., 
Josvainių vai., gyv. New York. 

Kvarciejutė, Jadvyga, iš Markinęs 
valsčiaus. 

Kvietkauskas, Jonas, sun. Motiejaus 
ir Magdalenos Smilgytės. 

Kalvaitis, Stasys, sun. Fabijono, iš 
Naujamiesčio vai., Panevėžio aps. 

Kalvynas, Antanas, iš Garliavos m., 
Kauno aps. 

Kaminskas, Adomas. • • 
Kartavičius, Motiejus, yyv, Brook

lyn, N. Y. 
Kasmauskas, Antanas ir Stanislovais 

iš Luokės vai. 
Kavafiauskas, Tomas, iš Kalnykų 

k., Gudelių vai., Marijampolės a. 
Kažemekaitis, Juozas ir Eugenija. 
Kelpša, Mykolas, iš Šukių k., Dac-

bėnų vai., Kretingos aps., žmonos 
vardas Liuba, duktė Margarita, 
ir sunus inžinierius, gimęs Chica
go; Kelpša S. iš Šukių k., ir Kelp
šaitė, .Teklė, kurios ištekėjusios pa
vardė nežinoma. Visi gyv. Chi-

* cajso* 

Šlekys, Adomas, Antanas, Jurgis ir j 
Vincas, iš Kvietiškio vai., Mari-1 
jampolės aps., gyv. New oYrk. 

Slentnerienė, Berta, iš Užpomedžių 
k., Raseinių aps. 

Šneiderienė - Gudaitytė, Augustė,' S 
i£ Slavikų vai., šakių aps. gyv. 5 
Peoria, 111. | = 

Šnelius, Kazys, ir Šneliutė, Anėlė, 5 
kurios ištekėjusios pavardė ne- "• 
žinoma, brolis i£ sesuo Aleksand

ro, , iš Čkeiškes vai., Kauno aps.. 
gyv. New Y'ork. 

švantas (Schwandt), Vilius, gyv. 
Pennsylvanijos vai., spėjamai Ken
sington, Ponton Ave. 

Tamošaitis Martynas, sunus Izi
doriaus, iš Padubysio vai., šiau-
1ių aps., gyv. Baltimore, Md. 

Tankelevičius - Gudynaitė, Marijo
na, duktė Jono, našlė, gyv. rodos 
New iork, iš Alytaus aps. 

Trinka, Juozas, iš Gruzdžių vai., 
Siauiiu aps., gyv. Aurora, III. 

Tautvidienė - Klimaitė, Ieva, ir 
sunus Jonas Tautvidas, gyv. Cam
bridge, Mass. 

Teresevičienė - Matusevičiūtė, Mag
dalena, iš Kelmės, Raseinių aps., 
gyv. Piladelphia. 

Tenikat, Agužė iš Gėčių k., Šakių. 
Trinka, ViKtoras, iš Žagarės BTVV 

Aurora, III. . 
Ukrinas Vladislovas, iš Žarėnų, 

Telšių aps. 
Urbonienė - Lunskaitė, Zose, duktė 

Prano ir Albinos, gyv. New York. 
Urmulevičius, Petras, iš Kašelių k., 

Lekėčių vai. 
Vabalas, Pranas, Lietuvoje tarna

vo kariuomenėje, išvyko Ameri- i 
kon 1923 m. " I 

Vagnerytės, Katrė ir Ona, ištekė
jusių pavardės nežinomos, iš Aų-
lių k., Biržų aps., gyv. rodos 
Boston. 

Vaidotytė Anastazija, iš Raudon
dvario, Kauno aps. 

Valatka, Juozas, iš Josvainių m., 
Keccainių aps., gyv. Chicago. 

Valinčius, Matas, iš Rudnykų k., 
Punsko vai. 

Valinskas, Kostas, išvykęs iš Lie
tuvos J 929 m., tėvas Jono. 

Varnas, Povilas, iš Joniškio, Šiau
lių aps. 

VasuiausKaitės (Wassel) Magda
lena, Mary, Ona ir Teklė, gimu
sios Amerikoje, dukteiys Antano, 
iš Garliavos vai., Kauno aps., 
gyv. Worcester ar Boston. 

Vasiliauskas, Ignas, Juozas ir Pet
ras, gimę Amerikoje, gyv. Lietu
voje, škių aps., gryžo Amerikon 
apie 1940 m. Ignas stojo sava
noriu Amerikos Kariuomenėn. 

Veikšnorienė - H-oznerytė, Ona iš 
Prienų vai., Marijampolės aps., 
ir vyras Veikšnoris Adolfas. 

Velbasis, Povilas, iš Žilių k., Ro
kiškio aps. 

Verikas, Vladislovas, išvykęs iš Lie
pojos. 

Vikeitienė - Basavaitėv Cecilija, iš 
žygaičių vai., Tauragės aps., gyv. 
Chicago. 

Vitkauskas, Vincas $ę Jo broliai, 
iš Jonavos m.- * • 

Voitkevičius (Woit) Leonas, iš Jo-
ni'kio vai., Šiaulių aps., gy^. 
New York ar New Jersey. 

Zagurskienė, žmona, Juozo, įi Če
kiškės. 

Zak rysa, Gustavas, iš Griškabūdžio, 
sakiu aps., gyv. New York. 

Zarembienė - Dobožinskaitė, Emili
ja, gvv. Brooklyn, iš Krekenavos 
vai., Panevėžio a. 

Zdancevičieni - Mickevičiūtė, Ona 
duktė Juozo, gyv. New Britain, 
ir .Jurgis Zdancevičiųs, sunus Ka
zio. 

Zdanevičienė - Geidotaitė, Ona., iš 
Kalvarijos mM Marijampolės aps., 
Bartininkų vai., Vilkaviškio aps., 
ir Antanas ir Stasys Zdaneviėius. 
iš Kalvarijos m., Marijampolės 
aps., visi gyvena oBston. 

Zier Emilia, gyv. Elizabeth. 
Zubris - Gudynaitė, Kazimiera, duk

tė Jono. gyv. rodos New York, 
laikė alinę. 

Žiaubecaitė, Uršulė, gyv. Chicago. 

P J KE.RSIS 
609-12 Society for Savings Bldg—Cleveland, Ohio [ 

OFISO TELEFONAS: MAin 1773. j 

Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuoee, kreip- įj 
kitės i mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai- j 
riuose apdraudcs-insurance reikaluose. jj 

Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymas • 
S garantuojama. Kreipki tės  i  mane telefonu arba asmeniškai. S 
r ,IIIIIIIIIIIII l l l lHIIIIIIII!llltmitIllllllll!lllllil!llll!IIHIIIItllllIllllimitillllltll!lllll!lllfe/ 

Finansuokit Sava . • . 
Karą * Namų Padargus * Namų Taisymą 

Ž E M O M I S  B A N K O  R A T O M I S  
Kai perkas naujus padargus ar taiso t, tik prašykit sa
vo pardavėją ar kontraktorių "Finansuoti Per National 
City Bank". Jųs sutaupysit laiką ir pinigus ... nebūna 
čia jokių keblumui... šėmos kainos. 

TilG VtTIimi. flTV Ha v k  
OF C L E V E LA N D 

CHerry 2140 Euclid prie East 6th 

Pilnai Padengia Ap<!rauda. Phone EX. 0417 

W. DEBESIS PAINTING CO. 
Mamų Pagražinimas iš Vidaus ir iš Lauko 

Kreiptis arba šaukti telflfonu vakarais tarp 6 ir 9 vai. 
1126 Star Avenue Cleveland S 

PARKER HARDWARE 
Naujai atidaryta Lietuviška Geležinių Daiktų 
Parduotuve, gatava jums patarnauti visokiais 
kėliausiais puikiais padargais ir reikmenimis. 

lyeipkitės čia įvairių HARDWARE reikmenų. 

HE. 9418 7502 St. Clair Avenue 
Frank Suopis, William Hraster — Savininkai. 

—rtTrrTt—n~TT~i "TTtrTrtiTimnniiiiiiiiiiiBiuii—miMti." 
LmiwmemttmmiMifmimimtimitmfiiirmiimfmiiimfimtfimmuifiiiftiiirftritr-

] Automatinis angum šildymas į 
| I^enęviau — Pigiau — švelniau i 
I TA ĮSOM IR PARDUODAM VISOKIUS FURNASUS 1 
5 Elektriškus ir Gaso Padargus — Vandens šildymo Tankas s 
| Jeigu mes negalim pataisyt tai niek** tepataisys. | 
| Automatic Controls Tools Hardware Š 

1 TRI-VET APPLIANCE SERVICE I 
75(^2 S t. Clair Avenue Cleveland 

: PO. 9549 Frank Orpse (Urbšaitrs) Sav. LI. 02$7 5 
^ AKRONE kreiptis: HANK HOLL1SH — STadium 4793 5 
'<IUIIIKHIirillllllilllllllllill!lllllli;illl!lillllllllliUllllllllU'l!llUltlllllllllllil||||UUItt^ 

VISOKIA APDRAUDA 
^ Mes esame pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale viso
kios Apdraudos (Insurance) visai-dykai. Todėl pirma 
šaukite mus negu ugniagesius (firemonus). 

P. P. M U L I O L I S 
' Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real E&tAte 

ir Apdraudos Agentura 
6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 67& 
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ii CLEVELANDO IR APIEUNKES 2INIOS 
DIRVA—6820 Superior Avenue. ENdicott 4486—Atdara vakarais 

uaman 
6820 SUPERIOR AVE* CLEVELAND 3, OHIO IPHONE: ENdicott 4486 

Tremtinių Mokinių 
Laiškas 

PADfiKA 
1947 Sausio 27 d. mus pa

siekė senai lauktos Care mais
to siuntos iš Clevelando. Mes 
93 Bad Cannstatto D. P. Stu
dents Hostel gyveną Lietuviai 
studentai esame iki ašarų su
jaudinti, nes dar kartą pajuto
me jog- tas tvirtas dvasinis ry-
*ys, kuris visą laiką mus Lie
tuvius rišo, dar ir dabar nėra 
nutrukęs. Kiekvienas maisto 
k ą s n i s ,  s t u d i j u o j a n t  š a l t o s e  
mokyklose ir gyvenant šaltuo
se kambariuose yra labai lau
kiamas. 

Labai dėkojame Jums, Ame
rikos Lietuviai, kad Jus, ir gy
vendami už jūrių marių at jau
čiat savo tautiečių vargus ir 
alkį Vokietijos stovyklose. Vi
siems aukojusiems ir prisidė
jusiems prie surinkimo $190, 
ypač M. Laurinavičiui ir Lie
tuvai Vaduoti Sąjungai taria
me nuoširdų, dideli Lietuvišką 
ačiu. 

(Seka keliasdešimts parašų) 
Apie ?ias aukas, kurios bu

vo surinktos prieš Kalėdas, 
Inž. M. Laurinavičiaus ir jo 
sutuoktos talkos pasidarbavi
mu, buvo Dirvoje minėta. 

Ši padėka Dirvos redakcijo
je randasi jau tūlas laikas, tik 
del vietos stokos vos dabar ją 
paskelbiame. 

Pereitame Dirvos nr. ant 1 
pusi. tilpo platesnis aprašymas 
tų CARE paketėlių studentams 
išdalinimo. 

DIDELIS PARENGI
MAS LIETUVIAMS 

LANKĖSI CLEVELANDE 
Balandžio 1 i Ameriką atva

žiavę iš Europos chemijos inž. 
Domas Adomaitis su žmona, 
Lietuvos operos dainininke, So
fija Adomaitiene, apsigyveno 
Gary, Ind. 

Pereitą sekmadieni p. Ado
maitis buvo atvykęs j Cleve
landą, pasitarimui su LVS cen
tro valdybos nariais. «Įis pra
leido trejetą dienų pas P. J. 
žiuri. 

Poni S. Adomaitienė sutfko 
atvažiuoti j Clevelandą koncer
tuoti. 

PADĖKA . 
Lietuvių Kulturinio Darže

lio kortavimo vakare. Kovo 22, 
pelno padaryta virš $55. Pa
darymui to vakaro pasekmingu 
su aukomis prisidėio šie: Jo
nas Jarus aukojo kumpi; Jo-
ras Brazauskas 10 sv. cukraus, 
Mrs. Vilda siuvinėtą staldeng
tę, Mrs. A. Navickas didelj py
ragą, Mrs. Martis durų dova
ną. Komisija taria visiems 
aukotojams, rėmėjams ir da
lyviams ačiu. Komisija. 

IMSIS FRENCH ANGEL 
Tack Ganson parkviečia im-

tvnėms Į Clevelandą vėl ta ži
nom i\ French Ansrel, Maurice 
Tillet, antradieni. Balandžio 29. 
Imtvnės bus Central Armory. 
Milžinas Angpl dar nėra nie-
keno Amerikoje paristas. Jis 
suporuotas su Wee Willie Da
vis iš Hollywood. Calif., kuvis 
yra žinomas kaip imtikas ir fil-
mose. , 

Prie to Jack Canson pastato 
kitas poras geru imtikų. Im-
ivnių pradžia 8:30 vai., Cen-
t ral Armory. 

PARSIDUODA NAMAI 
CAROLINA Rd. prie Superior Av., 

2 šeimų 5-5 kambariai, du ant 3 
aukšto, garažius. $J 2,000. 

H. 01 ST.. orie St. Clair, 5-5 kamb., 
du garažiai, asphalto įvažiavimas 
KIRKWOOD REALTY CO. 

11201 SUPERIOR AVE. 
Telef. SW. 0033 

Klausk: A. SHEMKUNAS. 

KAIMYNAI TĖMYKIT 
Uzkvi 'H'i itme jus atsi lankyti  i  

SUPERIOR SMOKE SHOP 
7031 Superior Ave, 

M"es parduodam gerus cigarus, 
tabakų pypkei. Rūkytojams 

reikmenys. Kainos 7emos. 

MOTINOS DIENAI 
Gausite tikrai gero vyno 

pirkdami iš 
PARISSI'S 

FAMOUS WINE HOUSE 
6404 Denison Avenue 

Nuo puskvortės iki galiou© 

Clevelando Lietuviams pra
nešame smagią žinią: Lietuvai 
Vaduoti Sąjungos 1 skyrius 
ruošia didelj parengimą žino
moje Slovenian Auditor i u m , 
6417 St. Clair ave., kur Kovo 
9 d. buvo rodoma Lietuviškos 
filmos. 

šis naujas parengimas bus 
sekmadienį, Birželio 8 d., nuo 
2 vai. po pietų. Tai bus žymių 

; Lietuvos artisčių koncertas su 
priedu vietinio talento, 

j Clevelande turime žymią pia
nistę p. Birutę Smetonienę, ku-

Iriai dar nebuvo progos pasiro
dyti didelėje Clevelando Lietu
vių publikoje. 

Taipgi, tik dabar atvyko iš 
Europos žinoma Kauno ir Vil
niaus operų dainininkė, p. So
fija Adomaitienė, kuri apsigy
veno Gary, Ind. ** 

šias dvi Lietuves artistes Ir 
patieksime Clevelandiečių pa
linksminimui. 

Karo bėgyje, išaugo ir vie
tinio talento, ir šioje progra
moje pirmą kartą pasirodys 
vietinė pianistė, Aldona Tamo
šaitytė, Dr. S. T. Tamošaičio 
duktė. . 

Bus dar ir šis-tas kitko tame 
parengime. Apie tai plačiau 
bus pranešta Dirvoje vėliau. 

Dabar tik pranešame kas 
rengiama, ir tikime visi Cleve-
landiečiai tą su džiaugsmu pa
sitiks. 
LVS 1 sk. Veikianti Komisija. 

APSIVEDĖ 
Bal. 19 apsivedė žinoma Lie

tuvių jaunuolių pora, Vytautas 
Suopis ir Mary Sharkus. šliu-
bas buvo šv. Jurgio bažnyčio
je, vestuvių puota Slovenian 
hall. 

Į šias vestuves atvyko gimi
nių net iš Muskegon, Mich. — 
Jonas Salokis su žmona ir vai
kais. Jie viešėjo pas Joną Tu-
lauskus, nes p. Salokienė ir p 
Tulauskienė yra seserys. Gi 
vestuvės buvo jų abiejų brolio 
Suopio sunaus. 

Iš Akrono j tas vestuves bu
vo atvykę jaunosios sesuo su 
šeima, Hollišiai. 

Reikia pasakyti kad visi šie? 
paminėti vietiniai ir iš kitų 
miestų giminės tose vestuvėse 
dalyvavę yra Dirvos ilgamečiai 
prenumeratoriai, neaplenkiant 
ir pačią jaunąją. 

Jonas Salokas su savo žmo
na, Petronėle, kartu su Tulau-
skais, apsilankė Dirvos redak
cijoje, atsinaujino Dirvą ir at
liko kitus biznio reikalus. 

j Bal. 18 d. įvyko ir kitos ži
nomų Lietuvių šeimos vestu
vės: F. Saukiavičių sunus Ed
ward apsivedė su p-le Ethel 
Vasi; šliubas buvo St. Agnes 
bažnyčioje, kur jis ir jo bro
liai ir seserys lankė mokyklą. 

Saukia vičiai išaugino ketu
ris sunus ir dvi dukteris. Tai 
pirmos jų šeimoje vestuvės. * 

Vestuvių puota atsibuvo Le
xington salėje. 

M llnlv 

ATVAŽIUOKIT | DRAUGIŠ
KĄ SUEIGĄ 

Kaip jau buvo minėta, LVS 
1 skyriaus smagi draugiška su
eiga ir kortavimo popietis at
sibus jau šį sekmadienį, Bal. 
27, P. J. žiurių namuose, 1434 
Clarence avenue, prie Detroit 
avenue. Susirinkit nuo 2:3) 
vai. po pietų; Įžanga tik 50c. 
Bus duodama užkandis ir do
vanos. Pelnas Lietuvos vada
vimo reikalams. 

Atvažiuokit LVS draugai ir 
rėmėjai, visiems durys atida-
ros. 

LVS 1 skyrius laikė savo su
sirinkimą Dirvos redakcijoje 
Bal. 18. Prie skyriaus vėl pri
sirašė keturi nauji nariai. Ap
tarta LVS seimo reikalai ir 
nauji numatyti parengimai. 

VAŽINĖJIMAI 
Juozas Pečiulis, plačiai žino

mas veikėjas ano karo laikais 
Clevelande, su žmona išvažiuo
ja Į Miami, Florida. Mano ten 
apsigyventi. Jie ten išsirašė 
sau ir Dirvą. 

Clevelandiečiai Narevičiai iš
važiuoja į Port Dover, Ont., 
Kanadoje, kur nusipirko Pine 
View Resort, ir ten apsigyve
na. 

SUSIRINKIMAS 
Svarbus Dr. Vinco Kudirkos 

Draugijos susirinkimas Įvyks 
Gegužės 1, nuo 8 vai. vak., Lie
tuvių salėje. Nariai būtinai 
dalyvaukite. Bus daug svarbių 
reikalų aptarei. Taipgi atsineš
kite pinigų " užsimokėti duok
lėms, nes po to kitas susirin
kimas bus gana toli, per porą 
mėnesių, Birželio ir Liepos, su
sirinkimai nebus laikomi. 

Nutarimų Raštininkas 
I. J. Šamas. 

PARSIDUODA RAKANDAI 
Lietuviai parduoda Dining 

room setą, ir studio couch, ge
rame stovyje. Kreiptis: 

1095 E. 79th Street 

DUKTERŲ DĖMESIUI 
Nupirkit savo Motinai naudingą do
vaną 

MOTINOS DIENAI 

Justinas šlyžius, m a n o m a i  
gyvena Clevelande. Jam yra 
laiškas Dirvos redakcijoje. 

ANN'S DRESS STORE 
2949 Woodland Ave. 

3,000 Dresių visokiems tikslams. 
Kojinės puse kainos. 

Atdara 9 iki 8 vakare. 

KAIMYNAI TĖMYKIT 
čia vieta pirkti geriaugĮ 

VYNĄ 
LEIGHTON'S 

GOOD WINE STORE 
12900 Lorain Avenue 

Mes parduodam Vyną, mą, ir 
Cordials prieinamom kainom. 

•••••••••iililIMliHIlHIHilIlMUUMIUIIUI 

KONCERTAS - VAKARIENĖ - ŠOKIAI 
SU PIANISTE BIRUTE SMETONIENE 

Rengia Moterų Labdarybės Draugija 
Sekmadienį, Balandžio-April 27, 1947 

Nesiliaujančios Pagalbos P-lės Šv. salėje, 18022 Neff Road 
Programos pradžia 4 vai. po pietų. Vakarienė bus išduodama 9 vai. vak. 

Šokių pradžia 7:00 vai. Įžangos bilietas $1.00. 

Visus prašome susidomėti šiuo vakaru, nes tai bus nepaprasta* savo 
programa. Kaip žymiausia šios programos dalyvė bus p. Birutė Smeto
nienė, piano solistė, kuri išpildys klasiškos muzikos kurinius, taip retai 
musų Clevelandiečių girdimus, bet labai mėgiamus. 

Kitą koncerto dalį išpildys bažnytinis choras, vadovaujamas vargoni
ninkės Reginos Brazaitienės. 'Solo dainuos Vaclovas Jurgelis; duetu: Jo
nas Alekna su savo dukteria Florence Aleknaite, akompanuos Adelaide 
Miliauskaitė. Bus įdomu taipgi pirmą kartą išgirsti Maironio vyrų kvar
tetas, vadovystėje Adelaide Miliauskatės. Gitara skambint p-lė Macyjau-
skaitė ir jos draugė. „ 

Po šios programos prasidės vakarienė ir šokiai. Šokiams įžanga 50c. 
Tikietus vakarienei įsigykite išanksto; jei kam nepavyktų gauti pas 

komisijos nares, prašome telefonuoti: IV. 5520. Vakarienė bus tikrai pui
ki ir skani, šokiai tęsis iki vėlumos, prie geros muzikos. Bus įvairių 
gėrimų. širdingai kviečia Klebonas ir Komisija. ((17) 
VHmiNHaiimMMNmaMNtNlHIIUIHnilllNMIHIMIIIHIMIIMllllliaMHMiiHiiiiii.rMHiiMlliailNHHMMHIMflH' J 

I. J. S AMAS • JEWELER I 
Persikėle į liaują didesnę ir gražesnę krautuvę j 

6207 Superior Ave. ' Cleveland, Ohio j i 

Dabar jau turime didesni rinkinį Deimantų, žiedų, Laik- į 
rodėlių ir visokių graždaikčių, už nupigintą kainą, 

ItiissiaiiN tu Blame for 
Europe's Ills 

BŽ DOROTHY THOMPSON 
(Reprint from Cleveland Plain 

Dealer, April 21) 
AGAIN a stalemate has occurred 

in Moscow. This time it is over 
Austria, with whom no "peace trea
ty" is to be concluded. 

All the allied nations recognized 
Austria not as a belligerent but as 
a country conquered and occupied 
by Germany, the freedom and in
dependence of which they solemnly 
promised to restore. Yet two years 
after the wa(r Austria is still occu
pied by four foreign armies. 

In addition to Austria having to 
feed Soviet tfoops from a larder 
never sufficient for self-maintenar.ee 
the Russians are claiming "German" 
assets. These include things the 
Germans took from Austrians or 
others, while the French are de
manding rigid restrictions on fu
ture Austrian' manufacturing pro
cesses. 

Thus,, the miserable game goes 
on, with nations assuming that a 
country becomes more prosperous 
by reducing its neighbors to desti
tution—a total fallacy, as every-

% 

body ought to know, and a shame
less repudiation of wartime promis
es, as we all know. 

Displaced Persons Troublesome 

Furthermore, holding tip an Aus
trian settlement is the Soviet de
mand that displaced persons in Aus
tria should he expelled tc the coun
tries of origin. Secretary Marshall 
charged that this is Russian repu
tation of .the recent United Nations 
I. R. O. agreement which, indeed 
it is. 

But we all know that the So
viets will sabotage the agreement 
inder which the million remaining 
lisplaced persons in Austria, Italy 
*nd Germany—cannot be compelled 
to retun&j to, homes where Commu
nist-directed governments will re* 
?ard them as political enemies to 
be liquidated or put at forced la
bor. Yet it is not only the Soviets 
who have been putting pressure on 
these people. 

Last week Gen. Clay warned the 
displaced persons in Germany that 
there was no certain provision for 
their further care—a plain hint that 
they had better go home. 

Order in Italy Qustioned 
A recent order posted in Italian 

D.P. camps and signed by Col. C. 
P. Findlay, senior officer of the 
P.W. and D.P. deputation for Ita
ly, might have been written by So
viet agents. It sneers at the very 
idea that Communism in a coun
try is a valid reason for trying to 
escape it—or that persons who have 
repeatedly gone on record as being 
irodemocratic, prowestern and anti-
Communist have anything to fear 
from returning, and ironically asks, 
"How many who talk of Commun
ism can say what it is?" 

They can, of course, if they have 
been given an opportunity tp read 
recent statements of President Tru
man and other American officials 
about conditions in Greece, Yugo
slavia and Poland. And they must 
wonder whether all the western world 
is mad, trying to stop Communisni 
in one place and swell its - rank* 
in others. 

The United States, Latin Ameri
ca, and the British Commonwealth 
have no need of I. R. *0., U".N. or 
Russia to solve the D. P. problem. 
It involves fewer people than were 
resettled by Fridtjof Nansen and 
the League of Nations after the 
last war. All it demands is wili, 
organization, and planning. 

JONAS G. 

P O L T E R  
L i e t u v i s  

Nanttj Maliavotdfas 
Popieriuotojas 

Apkainavimas ar patari* 
mas reikale jusų nanfo 
pagražinimo suteikiama 

nemokamai. 

495 East 123rd St. 
Telefonas: POtomac 6899 

Alt Prefer Exile 
Less than one-fourth of the re

fugees are Jews; the rest are Yu
goslavs, Baits, Poles and Ukranians, 
almost all of peasant stock. All of 
them have proved that they prefer 
exile and the horrid conditions of 
their present camp life to living 
under Communism. 

Alaska alone could absorb many of 
them with profit to itself." Conti
nental United States, seriously in 
need of farm labor, could use them. 
Canada, Australia, South Africa, Bra
zil and Argentina all have plenty 
of room. Certainly the U. S. S. R. 
can exercise no control . over tbe 
immigration policies of these vari
ous countries. / 

The truth is we too often use the 
U. S. S. R. as a Shipping boy for 
our own sins of omission and blame 
Soviet opposition for things we 
could easily solve ourselves, if we 
had a mind to do po. 

LITHUANIA'S 
RULER 

{Reprint from Continental Daily 
Mail, Paris, March 20, 1947) 
A SO-CALLED Supreme Council 

was elected in Soviet Lithuania not 
long ago, but it is an open secret 
that it has no power, and even no 
voice. Its election was a mere 
formality. 

The body really ruling in Lith
uania now, and therefore respon
sible for all that is going on there, 
is the famous Moscow Politbureau. 
Officials of the Communist Party, 
and others, are only carrying out 
its orders. 

The Politbureau has its repre
sentatives in Lithuania. He has 
full authority, and is the real rul

er of the country. This unofficial 
governor is Comrade Shcherbakov, 
mandatory of the "Communist Par
ty of Union" for Lithuania. 

The executive powers are left to 
the Cabinet Council and the Com
munist Party, though the latter is 
concerned more with control and 
information. It is an open secret 
that not only the leaders of the 
Communist Party, but also the rank 
arid file in Lithuania, are exclu
sively Russians.. Lithuanian Com
munists v/ere dismissed from their 
jobs and arrested on charges' of 
supporting "bourgeois" elements. 

In the list of Cabinet Members 
now are such Russian names as So-
kolov, Deputy Premier, fchkodin, as 
Minister of Home Industry, Zasyp-
kin, Minister of Fishinp. Svischov, 
Yefimov, Lubimcev, etc. 

To these should be added some 
mysterious persons with Lithuan
ian names but not speaking Lith
uanian, such as Bartashunas, Home 
Minister of Soviet Lithuania. And 
that is not all. Mandatories of 
Union Ministries in Soviet Lith
uania are also now made members 
of the Cabinet Council, and they 
are also Russians. 

If, during the first occupation, 
the Russians showed some regard 
by appointing their countrymen on
ly as deputies, the Cabinet Coun 
cil of Soviet Lithuania ir> now lar
gely Russian.^ -

Lithuanians are lift, ttofe 
no importance, and no power. They 
are also without security. At any 
moment they can be charged with 
associating with "bourgeois" ele
ments, or with fellow-countrymen 
who may be suspected. 

There should be no doubt at all 
as to who is ruling Sovięt Lithuania 
now. B. R. J. 

CAR FOR SALE 
1940 Oldsmobile 4 door 

sedan. A-l condition 
throughout. $1,000. 

Call KE 7594 

WHAT'S NEW? 
(In Cleveland) 

i 

'ŠTAI KAIP GALIMA 

t \.s; įigiji"j|>, 

BASftfcfBALL — 
THE St. George Seniors bowed 

out of the playoffs for the C.Y.O. 
Basketball championship when they 
lost to St. Stanislaus recently. The 
local boys and the southsiders real
ly fought a rough, tough game that 
ended in a tie after the regulation 
time expired. A two minute over
time produced the same result, but 
a second five minute period proved 
to be too much for the Georgies 

• they went down to defeat 48—40. 
All in all, the boys had a very 

successful season. In regular sea
son play they lost only one game 
and became the Northeast District 
Champs. Vheir other two losses 
came in city championship play. 
Congratulations, a pat on the back, 
and a double-maltedL .for afcett of 
the he-men. 

BOWLING — 
LAST Sunday -arw' #»• , curtain 

come down in the C.W.V. Post 613 
Bowling League. Congrats to tho 
winners. The final results: 

The teams wound up in this fas
hion: Dunbar Cafe beat Omarlo Rec
reation by one point to win the. 
championship. Next followed Tree's 
Bar, Mihcic Cafe, Joe's Bar, Lasnik 
Cafe, Sukys Printing, Studney's Ser
vice, Bill's Cleaners, Tri-Vet Service^ 
Paul's Tavern and Brazis Bros. 

Team Hi-1 Game — Studney's 
Service; 1035, Omarlo Recreation; 
1028, Lasnik Cafe; 975. Individual, 
Hi-1 Game — Meske; 290, Akelis; 
267, Smalley; 257. Team Hi-3 games 
— Joe's Bar; 2768, Dunbar CAfej 
2745, Lasnik Cafe; 2741. Individual 
Hi-3 games — Akelis; 662, A. Nor-
but; 662, Čhebo; 656. The top five 
in Individual Averages — Rev. Ivai 
nauskas; 186.79, A. Norbut; 185.61, 
Meske; 183.38, Chebo; 179.32 and 
Skrebunas; 175.17. 

The winners will receive their 
trophies at the League Banquet on 
Sunday, April 27th, at St. George's 
Auditorium. The less fortunate wili 
attempt to enjoy themselves with 
a good feed and dancing. The fact 
that the prize money will be doled 
out will attract natty •<— will Kn6 
see ya there?? 

TRIVIA — 
WE received a postal card from 

DuBois, Pa., recently. The Samas 
boys and some of the Lostoski fam
ily made a quick week-end visit to 
the coal country. The card was 
spotted and had a faint aroma of 
the supposedly good DuBois beer. 

MARY Sharkus and Vitus Sou-, 
pis tied the knot last Saturday. 
The reception at the Lithuanian—• 
oops, pardon us — Slovenian Hall 
was a real blow-out. Everybody 
and everybody's uncie was there. 
Congratulations, you two happy and 
lucky people — we mean it. 

THE Young Ladies Sodality at 
St. George's is having a dance this 
Saturday evening. Gene Sullivan 
will supply the music. Drop down 
and have a good time. So long, 
for now. 

PRATĘSTI  
JUSŲ MAISTQ BIUDŽATAS!' 

Šis modernis Electric Refrigerator yra šeiminin
kės svajonė . . . y^a&ngai kuomet prieina prie 
maisto taupymo! * 

* 

Visoks atlikęs maistas saugiai gali buti pade- • 
damas naudojimui vėliau . . . pienas stovi šal
tas ir saldus per kelias dienas . . . daržovės, 
mėsa ir pieno produktai ilgai buna Švieži. ' 

i 
Tuomi mažiau buna maisto sugedimo, mažiau 

išmetimų, daugiau valgių iš maisto kurį perki. 

Ir kadangi daugiau visokio maisto galima lai
kyti parankiui kiekvieną sezoną, skanesni ir len
gviau pagaminami valgiai galima turėti kiaurai 
visą metą. 

Šių priežasčių ir daug kitų delei, šis modernia' 
Electric Refrigerator tižsimoka pats už save k6-
liariopai sutaupymais kokie su juo galimi. 

lietuviška Vasarviete 1 

PINE VIEW RESORT 
Vasarnamiai, Cabins, ir 

Maudymasis 
Nelson Road 

PORT DOVER, ONT. Canada 
Bill Nareviče, Lietuvis sav. 

Rezervacijų rašykit išanksto. 
. Phone: 94-J. (19) . 

I i 
MOTINŲ ATYDAI 

Ekfspertiškam fotografavimui jlUMl 
vaikučių ir kūdikių kreipkitės 

AVALON STUDIO 
4170 E. 131 Street 

Batenkinimas užtikrintas. Miistf 
« ; kainos yra prieinamos. 
| Atdara sekmadienį iki 3 pp. | 

A L W A Y S  

Hear 'Ten O'Clock Tunes", 10 AM. Daily, Monday through Friday, WGAR—122$ 
' • 

KING PIN CLUB 
2111 Prospect Ave. 

SUperior 3443 
A good place to eat, drink 
and have a good time. Where 
all Lithuanians meet. 

FOOD — DRINKS 
Hall* Space to Rent ' 

Joe Chester, pres. A1 Samolis, see. 
j / - u W'T?" 

s 
i 

r/ 1į 
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