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TREMTINIŲ GYVE
NIMO ŽINIOS 

PINIGŲ REFORMA DIDELIS 
SMŪGIS TREMTINIAMS 
Tremtiniai labai sunkiai per

gyvena Vokietijos pinigų re
formą. Visos jų sudėtos sutau-
pos nuėjo niekais, nes kiekvie
nas tegavo išsikeisti vos po 40 
markių. Tuo tarpu pašto, gele
žinkelio tarifai ir kainos krau
tuvėse pasiliko tos pačios. Tie, 
kurie neturi IRO globos, ypač 
gyveną privačiai, turi daug 
mokėti už butą, kurą, šviesą. 
Gi uždirbti iš niekur nėra gali
mybės : svetimšaliams Vokieti
joje darbo gauti neįmanoma. 
Didelę krizę dėl to pergyvena 
Lietuvių laikraščių redakcijos, 
knygų leidyklos, kulturinės 
įstaigos. Manoma, kad dalis 
jų greitu laiku nustos veikę, 
šiandieną tremtiniai paramos 
reikalingi daug labiau, kaip-bet 
kada. 

MR. MONNET LANKO 
SKAUTUS 

Tarptautinio skautu Įbiuro 
Londone atstovas Mr. Monnet 
šiuo metu įsikūrė Miunchene 
ir pradėjo Pabaltiečių skautų 
stovyklų lankymą. Daugelyje 
vietų jis jau aplankė Lietuvius, 
Latvius ir Estus skautus. Bir
želio 19-20 d.d. susilaukė šio 
aukšto svečio ir Memmingeno 
skautai. Svečias nuodugniai su-
supažino su skautų veikla, or
ganizacija ir darbu. Savo kal
boje jis pažymėjo, kad iki šiol 
daugelis, net iš tremtinius glo
bojančių asmenų bei įstaigų, 
nesuprato tremtinių skaulfcj to
kio svarbaus darbo reikšmės. 
Kai kurie žmonės, kurie globo
jo tremtinius, nežinojo net, kad 
tokie skautai yra. Kitų gi šir
dys skautams esančios užkie
tėjusios. 

Mr. Monnet toliau priminė, 
kad skautai turi mylėti savo 
nelaimingas tėvynes ir tinka
mai pasiruošti jų atstatymo 
darbui. Tuo tarpu jis patikino 
pagalbą tremtiniams skau
tams. Jis dabar pamatęs, kad 
skautams reikia ne mažaverčių 
žaislų, bet uniformų, avalynės, 
drabužių ir maisto. Vis dėlto 
ir blogiausiose veikimo sąlygo
se DP skautai padarę nepa
prastai daug. Tarptautinio sk. 
biuro direktorius Mr. Wilson 
Paryžiaus pasaulinėje skautų 
jamborėje, apžiūrėjęs visų sto
vyklas, pasakęs: "Jeigu norite 
jųs pažinti tikrąjį skautavimą, 
eikite pas Pabaltiečius." Auk
štasis svečias pažymėjo, kad 
tremtiniams skautams ateis 
pagalba iš U.S.A., Kanados ir 
Anglijos skautų, tiktai gal ne
labai greit. Lietuviai skautai 
šiuo aukštu svečiu ir jo gera 
širdimi labai džiaugiasi. 

SEKASI LIETUVIAMS 
KREPŠININKAMS 

Sū dideliu vargu Lietuvių 
tremtinių krepšininkų (basket-
ball'ininkų) komanda gavo iš 
Prancūzų valdžios leidimą ir 
šiuo metu įvairiuose Prancūzų 
miestuose žaidžia su Prancūzų 
komandomis. Iki šiol gautomis 
žiniomis, Lietuviai visur laimi. 

DŽIAUGIASI TREMTINIŲ 
GLOBĖJAIS 

Tremtiniai labai jautriai pri
ima visas žinias apie juos šel
piančius ir globojančius Ame
rikos Lietuvius. Jų spauda nuo 
lat iškelia didžiuosius gerada
rius. Neseniai jų spauda pla 
čiai paminėjo p. žiurių šeimą, 
kurie daug padėjo savo siunti
niais, viso pasiųsdami net 1575 
pakietus! K. Pelėkis. 
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Alijanty Santikiu įtempimas su Skietais 

Žydų-Arabų Karas 
, Atsinaujina 

Liepos 6 d. Palestinoje, 
Tel-Aviv srityje, atsinauji
no Žydų-Arabų karas. 

Mūšiai atsinaujino kuo
met United Nations atsto
vas Bernadotte vyko iš Tel 
Aviv į Kairo, Egipte, norė
damas išsiderėti su Arabais 
karo paliaubų pratęsimą. 

Iki šiol karo paliaubų lai
kas buvo nustatytas ketu
rios savaitės. 

Arabų tautų sąjunga sa-

RUSAI DARO KLIŪTIS MAISTO PRI
STATYMUI NET LĖKTUVAIS 

Rusų Lakūnai Trukdo 
Vakariečių Lėktuvams 

Berlynas. Liepos 8 d. -
Sovietai sulaikė maisto iš
vežimą iš savo dalies Ber
lyno į vakarinę dalį, tuomi 
skubėdami pastūmėti krizę 
pirmyn, siekdami savo už
sibrėžtų tikslų. 

Raudonosios armijos lek-
_ ^ tvai skraido ore ir patru-

vo susirinkime Kairo mies- liuoja oro koridorių tarp 
te, Egipte, Liepos 5 nutarė Berlyno ir Frankfurto, ku-
baigti karo paliaubas su j ris yra vienatinis Ameri

kiečiams pristatyti lėktu-Žydais Palestinoje ir pra
dėti atkaklų karą Liepos 9 
dieną. Arabai nesutinka 
leisti Žydų valstybei gy
vuoti žemėje kuri skaitosi 
Arabiška. 

Iš Žydų pusės eina žinios 
kad Žydai gal sutiks priim
ti mažesnę teritoriją savo 
valstybei įkurti, negu kad 
United Nations pereitą ru
denį jiems nuskyrė. 

Reiks tik dar pertikrinti 
Arabus kad jie išviso sutik
tų Palestinos dalinimui. 

U. S. KARO LAIVAI 
VIDURŽEMIO 
VANDENYSE 

L4epos 6, greitu jsakymu 
Amerikos karo laivai buvę 
Turkijos Istambulo ir Ita
lijos Neapolio vandenuose, 
tuos vandenis apleido ir iš
plaukė į naujas nuskirtas 
vietas, tik jų naujos vietos 
kol kas nežinomos, laiko
ma paslaptyje. 

Vieni sako laivai išplau
kė į Palestiną, kiti kad į 
Triestą, prie Jugoslavijos. 

BOMBAY, Indija. — Vėl 
įvyko Indusų - Musulmonų 
riaušės, kuriose Liepos 4-5 
žuvo 35 žmonės, daugiau
sia Indusai. 95 kiti žmonės 
sužeista. 

Indiją pasiekė specialė 15 
asmenų komisija, kurią pa
siuntė United Nations. 

GRAIKIJOJE p r a d ė j u s  
griežtą karą su komunistais 
banditais, pastarais praneši
mais, Graikų armija užėmė 
86 komunistų užgrobtus ir 
iki šiol valdytus kaimus. 

Grammos kalnuose su
naikinta arba suimta virš 
2,000 raudonųjų. Bolševi
kų naikinimas vedamas pa
galba iš Amerikos gautų 
ginklų. 

PEIPINGE, Kinijoje, su
rengė protesto demonstra
ciją 5,000 studentų, protes^ 
tiii prieš sumanymą siųsti 
pabėgėlius iš komu n i s t ų 
valdomų sričių studentus 
į vasarines militarines ^ la
vinimo stovyklas. Keiioli 
ka žmonių užmušta. 

vais maistą, anglį ir kitas 
reikmenis aprupinimui va
karų sąjungininkų Berlyno 
dalyje gyvenančius virš du 
milijonu Vokiečių. 

Anglų ir Amerikos lakū
nai sako, bolševikai tyčio
mis maišosi savo lėktuvais 
ore, padėties apsunkinimui. 

Rusai persergėjo, jeigu 
vakariečių lėktuvai išskris 
iš 20 mylių ploto ribų tame 
koridoriuje, jie bus priver
sti nusileisti. 

U. S., Britanija ir Pran
cūzija patiekė stiprų pro
testą Maskvai tuo reikalu, 
tačiau dalykų žinovai sako, 
protestai Maskvai negelbės, 
reikalinga griežtas ultima
tumas. Kada prie to bus 
prieita, pamatysime. 

Užkirtę geležinkeliu pri
važiavimą. į Berlyną, bolše
vikai tikrino jog jie taisą 
geležinkelį. Amerika sten
giasi patirti kada raudonie
ji geležinkelio blokadą pa
naikins. 

Lėktuvais reikmenų ga
benimas kai kuriomis die
nomis trukdomas ir blogo 
oro. Tačiau maisto Berly
nui pristatoma pakanka
mai. 

Susekta sovietų išleistas 
įsakymas jų dalies Berlyno 
komunistams rengti pro
testo demonstracijas prieš 
Amerikiečius, Prancuzus ir 
Britus, reikalaujant kad jie 
apleistų Berlyną. 

Sovietai užsibrėžę grieb
ti industrinę Vokietijos sri
tį Ruhrą, jeigu Berlyne pa
sisektų smurtą pravesti. 

Rusai savo varžymus di
dina būdami visiškai įsiti 

UŽ RAUDONOSIOS 
UŽDANGOS DAUG 

SMARVĖS 

NOT SUCH A PIPE DREAM 

7Z? 

. Mažutė Albanija, iš ku
rią Sovietai pirmiausia pa
sivergė kai tiktai pradėta 
Balkanų laisvinimas, norė
dama buti Maskvai ištiki
ma, po trukšmo kilusio tarp 
Tito ir Kominformo, pasi
skubino nutraukti su Jugo
slavija visus ryšius. Taigi, 
komunistinių kraštų santi-
kiai už geležinės uždangos 
nėra geri, ir jie gal dar blo
gesni negu patiriama apie 
juos iki dabar. 

Tito pasiuntė Albanijai 
ultimatumą, pasijutęs tuo
mi įžeistas. 

Albanija išviso gyvento
jų turi 1,120,500, o Jugosla
vija vien tik kariuomenės 
gali pastatyti 1,2500,000. 

Tačiau, gal Albanija ti
kisi užtarimo "didžiojo tė
vo" Maskvoje, jeigu Tito 
panorėtų Albaniją sutriuš
kinti. 

Tuli pranešimai sako esą 
Sovietų armija traukianti 
linkui Jugoslavijos sienos. 
Rusijai tuo atveju reiktų 
pajungti Rumunija ir Bul
gariją, kad galėtų drąsiai 
per jas savo armijas siųs
ti. 

Sovietai gal but neturės 
drąsos tai daryti, dabar ka
da susiduria su Amerika ir 
Anglija dėl Berlyno. 

Bendrai, Europoje rau
donasis puodas kunkuliuo
ja, iš kurio veržiasi geroka 
smarvė. 

Eina gandai kad negero
vė kįla ir Lenkijoje. Kas 
toliau išsivystys parodys 
trumpa ateitis. 

Tito turėjo gana drąsos 
atsišnekėti Kremliui, ir jis 
dar tebėra gyvas. Papras
tai, tokiu priešginų likimas 
baigiasi liūdnai. 

Kominformas iš Belgra
do iškeltas į Prahą. 

NUŽUDE.  P r o v i d e n c e ,  
R. I. — Liepos 6 rasta ne
gyva tula Mrs. Burns, ̂ 33 

uina, uuuauu t"--- m devvniu vaikų motina, 
kinę kad Amerika ir Bn - j. atrasta pririštom kojom 
nna neprades karo del Ber- paskįrų krūmų prie 
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Amerikoje beveik taip ir eina kaip Stalinas trokšta: įvairiois 
streikais darbininkai trukdo industriją ir iškelia reikmenų 
kainas publikai. Stalinas tik ir trokšta kad čia suirutės ir 
nesusipratimai didėtų. 

nija nepradės 
lyno su Sovietais. 

Washingtone, tuo tarpu, 
Berlyno krizei didėjant, tą 
klausimą aptaria Gen. Mar
shall su Republikonų va
dais, ypač su Senato pirmi
ninku Vandenbergu ir At
stovų Rumų nariais. 

Sovietai skelbia jog jie 
ruošia konstituciją^ rytinei 
Vokiečių valstybei, kurią 
įsteigia savo globoje, atsi
lygindami už Vakarų Są
jungininku įsteigimą vaka
rines Vokietijos respubli
kos, sujungiant Amerikos, 
Prancūzų ir Britų zonas. 

SOVIETAI TURI 4 
MILIJONU ARMUĄ 

Dabar apiiTtei«V^<»y».t|g aš 
t r ė j a n t i s  s u s i k i r t  i m a s  s u  
Rusija Europoje atsitinka 
tokiu laikotarpiu kada U. 
S. yra silpniausioje padėty
je negu kada buvo nuo ka
ro pabaigos, sako žinovai. 

Tuo tarpu, Rusija dabar
tiniu laiku yra stipriausia 
pastovių armijų atžvilgiu, 
kurias gali pasiųsti karan. 

Amerika dabar tegali su
daryti apie 12 divizijų ka
riuomenės. Rusija gi turi 
gatavai po ginklu apie ke
turis milijonus vyrų, arba 
212 divizijų. 

Dabar pradėtas" pasiruo
šimas draftui vyrų tarp 19-
25 metų amžiaus suteiks 
Amerikai apie 650,000 vy
rų daugiau vienų metų bė-
gyje. 

Tam tikri skaičiai jaunų 
vaikinų kas mėnesį įstoja 
savanoriais. Tačiau, Ame
rika nėra pilnai pasiruošus 
karui, ir net suardžius sa
vo karinę mašiną, kuri la
bai reikalinga, turint savo 
akyse tokį atkaklų priešą 
kaip Sovietų Sąjunga. 

ITALIJOJE komunistai 
tęsia streikus, kuriais pa-
raližiuoja industriją ir ar
do darbininkams ramų gy
venimą. Komunistai sako 
vadovauja 6,000,000 Itali
jos darbininkų, ir niekas 
nepasirūpina juos iš darbi-
nink ųvadovybės pašalinti. 

Iš KINIJOS praneša kad 
šiaurinėj Mandžurijoje ko-

JOHN L. LEWIS sutarė i munistai nužudė šešis mi-

2YDAI PERSĄ KO
MUNIZMĄ SAVO 

TAUTAI 
' Morttreux, švefcartj o j e, 

susirinko Pasaulinis Žydu 
kongresas. Ir čia Žydaf, 
kaip ir visur, išlenda su sa
vo komunizmu. Kilo kar
šti ginčai tarp Žydų komu
nistų, kurie kiša Žydų tau
tos reikalams Maskvos in
teresus, ir Žydų kurie ko-
komunizmui priešingi. 

Dalyvauja Žydų delega
tai iš 40 įvairių valstybių. 
Komunistuojanti Žydai no
ri primesti kitiems susiar
tinimą su Maskva; reika
lauja priimti "tikrą demo
kratiją" sulyg Sovietų kur
palio. 

PREZ. TRUMAN ragina 
Ameriką imtis greitai lai
vų statydinimo programos, 
apimančios $400 milijonų. 
Laivų statymą užgiria ir 
šalies apsaugos sekretorius 
Forrestal ir kiti. 

NUSIŽUDĖ. Liepos 5 d. 
Hollywood, Cal., nusižudė 
garsi filmų artistė Carole 
Landis, 29 m. amžiaus. Ji 
buvo pasimetus su savo ke
tvirtu vyru. 

valdiškų namų kur ji gyve
no. Nuo ko ji mirė nežinia. 

su kietos anglies kasyklų 
operatoriais naujam kon
traktui. Sutartis apima 80 
tūkstančių Pennsylvanij o s 
angliakasių. 

" ' iWWfDONE. Liepos 4 d., 
ore laike audros susimušė 
du transportiniai lėktuvai 
ir toje nelaimėje užmušta 
39 asmenys, jų tarpe di* ,U. 
S. piliečiai. ^ 

sijonierius 
nigm 

Trappistus ku-

KINIJA pasirašė sutar
tį su Amerika, ir sulyg ta 
sutartimi U. S. duoda Ki
nijai ekonominės pagalbos 
$275 milijonų sumoje per 
sekančius 12 mėnesių. 

Dar $125,000,000 Ameri
ka duos Kinijai militaris-
kos paramos pavidale. 

U. S. DARBO Depart-
mente šiuo laiku yra tuš
čios keturios pačios aukš
čiausios vietos. Mirus Dar
bo Sekretoriui Schwellen-
bach, jo vieta dar neužpil
dyta. Jo nelikus, iš pareigų 
rezignavo trys kiti sekre
toriai padėjėjai. Preziden
tas Truman renka- Darbo 
Sekretorių, bet dar kandi
dato nepaskelbė. 

Lietus Sutramdė Kvie
čių Kirtimą 

Pietinėse valstijose prasidė
jo kviečių kirtimas. Tačiau iš 
Kansas valstijos praneša kad 
ten, toje gausingoje kviečių 
srityje, prasidėjo lietingas oras 
tuo laiku kai pradėta kviečių 
kirtimas, ir kirtimo darbą ga
li vykdyti tik protarpiais pri
šokant. 

Kolorado ir Nebraska valsti
jų kviečių pjūtis pasivijo Kan
sas pjutj. Kai padaugėjo kvie
čių surinkimas, pasidarė tru
kumas trokų ir vagonų kvie
čiams pilti ir vežti į elevato-
rius. 

Pritruko far kviečiams kirti-
mo-kulimo mašinų, kurios bū
davo iš Kansas perkeliamos į 
šiaurines valstijas. 

Kviečiai prisireikė laikinai 
supilti j kalnus ant žemės, iki 
bus suspėta išvežioti į eleva-
torius. Mažų miestelių grudų 
elevatoriai kviečiais užtvino. 

Kreiptasi į Kanadą prisiųsti 
savo kviečių kirtiko-kulimo pa
dargus Į kaimyniškas šiauri
nes valstijas. 

Kviečių derlius šymet nėra 
pats didžiausias, bet vienas iš 

^didžiaudių pastarų kelių metų 
bėgyje. 

KORNŲ derlius irfi šymet 
išrodo bus geras ir didelis. Ti
kima šymet surinkti 3,137,-
000,000 bušelių kornų, jeigu ir 
toliau normalis oras laikysis. 

1946 metais, kada buvo re
kordinis derlius, kornų buvo 
surinkta 3,287,927,000 bušelių. 

Pernai kornų derlius labai 
nukentėjo dėl užėjusios vidur
vasario sausros. Pernai surin
kta tik 2,447,422,000 bušelių 
kornų. Gyvulių augintojai sa
ko, kornų trukumas buvo prie
žastim pabrangimo misos. 

Federalis teisėjas Wash
ingtone Liepos 1 d. išleido 
pastovų uždraudimą gele
žinkeliu unijų vadams iš
vesti gelžkelių darbininkus 
į streiką. Tas aktas vadi
nama istoriniu žygiu, nes 
gelžkeliečių streijcai yra ir 
kenksmingi šaliai ir paski
rų žmonių gerovei ir sau
gumui. 

PRANAŠAUJA DIDELĮ 
DERLIŲ 

Amerikos farmeriai šymet 
vėl turės rekordinį derlių, ypa
tingai kviečių ir grudų, kaip 
Agrikultūros Departmento su
rinktos žinios rodo. 

Kviečių spėja bus antras di
džiausias derlius šalies istori
joje — 1,192,000,000 bušelių. 

Bulvių derlius šiais metais, 
kaip ankstesni pranešimai 
sakė, vėl bus labai geras. 

Kad dėl gero derliaus nesu
mažėtų ūkių produktų kainos, 
valdžia jau paskyrė milijonus 
dolarių ūkininkams priedų, gi 
maisto perviršius valdžia su
rankios sunaikinimui, arba su
naikins ten pat ukėse. 

MAISTO kainos ir dabar pa
lengva brangsta, šiomis die
nomis pabrango apie 2 nuoš. 
jautiena, paukštiena, kviečiai, 
kornai, vilna ir kiaušiniai, su
ris, sviestas, taukai ir kt. 

Pragyvenimo reikmenys da
bar yra 166 nuoš. brangesnės 
negu buvo 1926 metais. 

• 

GYVENAMŲ namf šiais tun
tais visoje šalyje bus pastaty
ta apie 900,000, arba apie 
daugiau negu 1947 metais. 

Privatinių namų statybai ly-
met bus išleista apie $6,200,-
000,000, pernai išleista $5,300,* 
000,000. 

•** * 
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PENNSYLVANIJOJE 
PITTSBURGH 

Nori Suodžių ir Dumi| 

Tuo tarpu kai įvedus kovai 
pries durnus įstatymą, Pitts-
burghas jaučiasi švaresnis, ir 
kai miesto centre pradėta ap
valyti pastatai per ilgus metus 
juodi nuo suodžių ir dumų, at
siranda mieste ir tokių politi
kierių kurie nori panaikinti tą 
durnus draudžiantį įstatymą ir 
sugrąžinti seną suodžių ir dū
mų gadynę. 

Vienas mažas South Side po
litikierius, James F. Patterson, 
pradėjo kovą prieš tą įstatymą 
liet per radio. Niekas nežino 
kas apmoka jo radio kaštus, 
bet tas dykai negaunama. 

Paplito žinios kad tam tiks
lui pinigus skir|a A. F. of L. 
Teamsters Joint Council No. 
40. Tos unijos vadai pripažįs
ta aukoję pinigų tūlai radio 
programai, ir pasirodo kad jų 

PHILADELPHIA 

SURAŠINĖJA RAUDONUKUS 
Philadelphijoje, kaip ir vi

soje Amerikoje, FBI surašinė
ja visus Maskvos šalininkus ki
tataučius, kurie remdami rau
donos Maskvos reikalus, tuo 
pačiu jau tiesioginiai yra ir 
šios šalies priešai. 

Surašinėja komunistus ^va
dus, jų bernus, komunistiškų 
laikraščių skaitytojus ir net 
tuos Lietuvius kurie duoda ko
munistų šlamštams savo gar
sinimus. 

Be to, patirta kad FBI sura-
šuose yra įrašyta ir duduma 
nariu vienos čia Lietuvių salės 
valdybos. Tėvynainė. 

Detroit, Mich., Naujienos 

Prasidėjo apie 80,000 
Angliakasių Streikas 

Pennsylvanijoje ir West Vir
ginia apie 80,000 minkštos an
glies mainerių negrįžo dirbti 
su Liepos 6, kai paaiškėjo kad 

- - * tų kasyklų savininkai, plieno 
parama pasinaudoja tas Pat- į į^dirbystės, nebaigė susitarti 
terson, politikieriukas kuris su-1 

sikivirčijo su mavoro Lawren-

Per Šventes Žuvo 
apie 640 Žmonių 

Per Liepos 3-4-5 dienų Šven
tes visoje šalyje nuo įvairių ne
laimių žuvo apie 640 žmonių. 
Tai yra didžiausias kiekis nuo 
1941 metų, kada žuvusių skai
čius pasiekė arti 700. 

Šių metų Liepos 4 šventės 
laikotarpiu automobilių nelai
mėse užsimušė arba kitus už
mušė 287, arba 12 daugiau ne
gu per tą šventę pernai. 

Trafiko nelaimėse, kaip pa
prastai, žuvo daugiausia, kuo
met švenčių sulaukus pasipylė 
į vieškelius apie 30 milijonų 
automobilių, kurių • daugelio 
vairuotojai visai nepaisė kaip 
jie važiuoja, pasiryžę kurs nors 
nuvažiuoti greičiausiu laiku. 

Prigėrė nuo įvairių priežas
čių 198 asmenys; nuo šaudymų 
žuvo 7; orlaivių nelaimėse už
mušta 10, ir 140 kitų žlivo nuo 
visokių kitų smulkių prietikių. 

ce administracija po netekimo 
policininko vietos Grandview 
Parke. 

Anglies pardavėjai užsigina 
kad jie finansuoja tą radio pro
gramą, ir unijai nėra jokio tik
slo vesti kovą už panaikinimą 
durnus suvaržančio įstatymo. 
Nuo to juk priklauso miesto 
gyventojų sveikata. 

PRIĖMĖ NAUJAS IŠLYGAS 
Pittsburgho Allis - Chalmers 

Mfg. Co. unijos skyrius sutiko 
priimti 8 nuoš. algų pakėlimą 
ir tęsti darbą toliau. Pirmiau 
unija buvo pareiškus kad rei
kalauja 12 centų valandai pa
kėlimo. ' 

Kitos tos kompanijos dirb
tuvės, LaCrosse, Wis., ir Bos
ton, Mass., jau anksčiau pasi
rašė sutartį tokiam pat algų 
pakėlimui. 

su unija. 
Didžiosios plieno kompanijos 

turi savo anglies kasyklas. Aš
tuoniolika didelių plieno indus
trijų atsisakė pasirašyti naują 
sutartį su John L. Lewis, ku
ris reikalauja įvedimo pilnai 
unijistų darbo tose kasyklose 

BIRŽELIO SIUNTOS 
TREMTINIAMS 

Per Birželį, BALF'o drabu
žių vajaus metu, B ALF į Eu
ropą Lietuviams tremtiniams LiJIOtU UCil KfKJ VVUV v . , v . ... v, . 

Su kitomis anglies kasyklo- šelpti issiunte dvi drabužių ir 

TABOKOS RINKTI.... 
Iš Pittsburgo, apie 200 jau

nų studenčių išvažiavo į Con
necticut tabokos auginimo ukes 
tabokos derliui rinkti. Jos iš
vyko vasaros laikotarpiui, su
grįš Rugsėjo 3 d. 

Jauniklėms tai yra ir pra
moga ir užsiėmimas, o kartu ir 
uždarbis. Joms moka už darbą 
po 50c valandai. 

mis susitarimas kaip ir baig-1 avalynes siuntas, kur,u ben-
tas, maineriai sutiko pradėti; dras svoris yra 20,930 svarų 
dirbti Liepos 6 sulyg naujos | $20,405.25 vertės. Pirma siun-
sutarties, tačiau dalis ir ko-,ta, susidedanti iš 113 gabalų 
meninės anglies kasyklų dar- drab"z'« 'r, avalynes - 11,318 
bininkų atsisakė grįžti dirbti.K, $10,983.25 vertes, buvo is 
prijausdami plieno kompanijų New Yorko issiųsta Birželio 
kasyklų darbininkams 

Bendrai, maineriams gauta 
po $1 į dieną algų pakėlimo ir 
padvigubinta mokestis iki 20c 
į mainerių gerovės fondą, tie 
20c pridėta prie anglies kainų 

12 d. Antroji siunta, suside
danti iš 100 gabalų drabužių, 
9,622 sv., $9,422 vertės, iš New 
Yorko išsiųsta Birželio 30 d. 

Be šių dviejų stambesnių 
siuntų, per Birželio m. buvo iš-'C UI UtVlCl JJi A v- *. # , v , . . v , , . 

Dėl angliakasiu streiko susi- 34 mazi drabužių ir mai-
* _ - _ w • o frv oiiinfinini i loo l? 11 

trukdė plieno darbai. Nuken 
čia ir plieno darbininkai. 

KATALIKU PADAUGĖJO 
Pittsburgho katalikų dioce-

zija praneša kad 1947 metais 
ji' gavo 26,790 daugiau parapi
jom!. Viso tokiu budu šitoje 
diocezijoje įvairiu tautų kata
liku turima 787,479. 

ši diocezija yra aštunta di-
džiausia Suv. Valstijose. 

J. Žemantauskas 
N o t a r a s  

"Dirvos** Agentas 
130 Congress Avenue 

Waterhurv. Conn. 

KASYKLŲ SAUGUMAS 
PADIDINAMA 

Visoje šalyje kasyklos *y-
met turės griežtesnę inspekciją 
saugumo atžvilgiu negu kada 
nors pirmiau. Mat, Kongresas 
užgvrė Kasyklų biurui skirti 
$2,431,500, kai pirmiau buvo 
paskirta $1,875,000 metams. 

Kasyklų biuras dabar galės 
pasamdyti 50 daugiau inspek
torių ir išviso turės 250 in
spektorių. 

Ta suma pinigų duoda pa
samdyti dar eilę elektriškų ir 
eksplozijos žinovų inžinierių ir 
mokytojų kasyklų saugumo re
guliacijoms. 

Dabar sako galės inspektuo
ti ir mažas kasyklas kurioms 
pirmiau neišteko inspektorių, 
ir dažniau perinspektuoti dide
les kasyklas. 

sto siuntiniai į tas Europos vie
tas, kur BALF neturi savo įga
liotinių. Tie maži siuntiniai iš 
viso svėrė 571 sv., $501.00 ver 
tea. 

TRUMANUI NEATSI
RANDA OPONENTO 

DEMOKRATŲ 
EILĖSE 

M A R G U T I S  
Skaitykit "Margutį", komp 
A. Vanagaičio leidžiamą mu
zikos ir juokų žurnalą. Ei« 
na kartą į mėntsį. Kaina 
metams $2. Užsisakant sių
skit ir pinigus. 

M A R G U T I S  
6755 So. Western Ave. 

Chicago, 111. 

Imsis Potvinių Kontro
liavimo Darbų 

Kongresas paskyrė $641,-
575,666 sumą armijos civilams 
darbams per 12 mėnesių prade
dant Liepos 1. 

Kadangi prezidentas tą bilių 
užtvirtino, prasidės platus ar
mijos inžinierių darbai potvi-
nių kontrolei ir navigacijos ke
lių sužiurėjimui. 

Numatyta pravesti apie 200 
pot vinių kontrolės projektų ir 
18 upiij bei uostų pagerinimų 
darbų įvairiose šalies dalyse. 
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žurnalas 
t NAUJIENOS 

Geriausias 

LIETUVIU 
Paveiksluotas ^ 32-jų puslapių 

Už $1.00 lankys Tamstas kožna mėnesi per I meta. 
Insteigfos Gegužio 15, 1938. 

J4ETUVIŲ NAUJIENOS 
332 N. 6th Street ^ Philadelphia 6, Pa. | 

Demokratų partija, pasiren
gus konvencijai Philadelphijo
je Liepos 12 d., teturi tiktai 
vieną kandidatą kurį galės no-
friinuoti — dabartinį Prezidentą 
Truman. Kito kandidato, kad 
ir labai jieško Trumano opo
nentai, neranda. 

Buvo šiomis dienomis vėl su-
simenę išraginti Gen. Eisen
hower kandidatuoti prieš De
wey, kai Eisenhower negavo 
nominacijų Republikonų parti
joje, kur jis taip pat nekandi
datavo. Bet Eisenhower vėl 
griežtai atsakė "No". 

Demokratai žino kad su Tru-
manu tikrai pralaimės rinki
mus, todėl stengiasi prikibti į 
bent kokį kitą žymų asmenį, 
pastatymui jo priešakyje, gel
bėjimui savo kailio. 

Tuo tarpu kai dalis Demo
kratų jieško kito kandidato, 
nepasitikėdami Trumanu, kita 
dalis Demokratų stoja už Tru-
maną ir jis jaučiasi bus nomi
nuotas. Visa Trumano politiš
ka mašina surupinta jo laimė
jimu. 

Truman nominacijomis visai 
užtikrintas ir jis pasiryžęs lai
mėti rinkimus savo vardu. 

Reti yra atsitikimai kad par
tija nori keisti kitą^kandidat-i 
kuomet esantis prezidentas vėl 
kandidatuoja. Truman prezi-
dentystę gavo po Prez. Roose-
velto mirties. Jis nori buti iš
rinktu ir savo paties vardu ir 
nuopelnais. 

Demokratai taipgi neturi jo
kio aiškiau numatyto kandida
to į vice prezidentus. 

TVERIAMAS TREMTINIŲ 
ĮKURDINIMO KOMITETAS 

Liepos 1 d. įvykusiame 76 
JBALF'o skyriaus susirinkime 
išrinkta komisija iš penkių na
rių suorganizuoti. Tremtinių 
Įkurdinimo Komitetą. Komisi-
jon ineina šie nariai: B. Keblai-
tienė, E. Paurazienė, T. Dam
brauskas, A. Dainius ir A. Ka-
kanauskas. - . '' 

ši komisija kreipsis į visas 
Detroito draugijas, kviesdama 
visus dalyvauti tremtinių įkur
dinimo darbe. Buvę susirinki
me beveik visi pasižadėjo pa
dėti atvyksiantiems tremti
niams. Didžiausias šio komite
to rūpestis bus surasti atvyku
siai šeimai butą ir darbą. Lau
kiama ir tokių, kuriems bus 
reikalinga ir materialinė para
ma. Todėl svarbu, kad į šį ko
mitetą ineitų visos aktyvesnės 
draugijos ir veikėjai. 

SIŲS TREMTINIAMS 
RIEBALŲ 

Tame pačiame BALF'o susi
rinkime buvo pravesta aukų 
rinkliava tremtiniams riebalų 
pasiųsti, tiesiai iš Detroito. Su
sirinkime suaukota apie 35 dol. 
ir tikimasi aukų sulaukti iš ki
tų gerų Lietuvių. 

Tokį sumanymą pravedė bu
vę tremtiniai. Jie, gerai žinoda
mi likusių Europoje tremtinių 
padėtį, kiekviena proga sten
giasi jiems padėti. 

PAMINĖTOS PETRINĖS 
. Liepos trečią'dieną Albertas 
Rukšelė su savo žmona suruo-

FARVEŽTA IR PALAIDOTA 
DETROITE 11 LIETUVIŲ 

KARIŲ 

Šie žinomų Lietuvių šeimų 
kariai parvežti palaidojimui j 
Detroitą: 

Sgt. Charles G. Adomaitis, 
sunus Vinco ir Onos Adomai
čiu, 1541 Evans, parvežtas ir 
palaidotas Birželio 25. Sgt. 
Adomaitis žuvo Iwo Jima mū
šyje prieš Japonus, Vasario 19, 
1945. Tada buvo 25 m. amž. 
Laidotuvių pamaldos atsibuvo 
šv. Petro bažnyčioje. Liko tė
vai. 4 seserys ir du broliai. 

Pfc. Cass C. Yasbutis, U. S. 
Armijos tarnyboje, sunuf? Kas
tanto ir Pearl Yasbutis, 2703 
Woodstock, palaidotas Birželio 
24. Pamaldos atsibuvo Šv. Jurr 
gio bažnyčioje. Gimęs Detroi
te, įstojo kariuomenę Gruod. 
23, 1942. žuvo kare Lapkr. 7, 
1944, tada buvo 22 metų. Tar
navo Finschafen, New Guinea, 
Pacifike. 

Kiti 9 kariai taipgi čia palai
doti, jų šeimoms pageidavus 
kad jų lavonai butų parvežti. 

BELLE ISLE PATOBULINTA 
Belle Isle Parkas ir maudy

nės šymet dvigubai padidinta, 
taipgi gaunami visi maudymui
si reikmenys, padėjimas drabu
žiams su užraktu, apsauga pi
nigams ir kt. Kaina 50c ypa-
tai. v. . 

šalimai toliau yra gražiai 
itaisyta dalis plaukyti tiems 
kurie turi savo maudymosi rū
bus, jie naudojasi nemokamai. 

Belle Islė Parke įrengta vi
sokių sporto žaidimų, laiveliais 
irstymasi, golfas ir tt. Įreng
ta gėlynai ir įvairių žuvų pa
talpos, Žvėrynas. Taipgi daug 
vietos privatiniams piknikams 

Rebdorfo stovykloje mokytojas Vladas Kulpavičius dirba 
gražius Lietuviškus kryžius Ir koplytėles. 

(Nuotr. B. Gaidžiuno.) 

MILŽINAS TELESKO
PAS ERDVĖMS 

TYRINĖTI 

ir susirinkimams. Kitu miestų 
šė neseniai iš tremties atvyku- žmongs atvažiavę į Detroitą 

grožėjasi šiuo parku. Parkas siam savo broliui Petrui vardi
nes. Į vardines buvo sukviesta 
daugiausia buvę tremtiniai. 
Ten pat gauta žinia, kad turė
ję atvykti svečiai Jonas Bar-
tuška ir Matilda Maitienė pate
ko į automobilio nelaimę. Toje 
nelaimėje p.' 'Maitienės sesutei 
Anne Sack (Sakalauskienei) 
nulaužta ranka. Šią šiurpią ži
nią pergyveno ir svečiai, kurių 
buvo apie dvidešimt, nes visi 
pažinojo Anne Sack, p. Maitie-
nę ir p. Bartušką. 

Vardinių proga Petrą Rukš-
telę sveikino Tremtinių D-jos 
pirm. T. Dambrauskas ir sekr. 
J. Gliaudys. Pastarasis, kaipo 
poetas, parašė sveikinimo eilė
raštį, kurį visi dalyviai pasira
šė. Eilėraštis buvo įteiktas 
Petrui. Pagaliau, šių žodžių 
rašytoja padėkojo šeimininkei 
už puikias vaišes. 

Tarp svečių buvo iš tremti
nių Inž. Dunčia su žmona, agr. 
T. Dambrauskas, adv. J. Gliau
dys su žmona, J. Paškauskas, 
inž. P. čečkauskas, p. Marytė 
Navickaitė ir p. A. Žemaitienė. 
Iš vietinių — Dr. E. Gurskaitė, 
p. Kiršanskienė, Kašelioniai, 
Dr. Sims su žmona ir dar kiti. 
Vakaras praėjo nuoširdžiose 
vaišėse su dainelėmis. 

LANKĖSI INŽ. LAURINAITIS 
Kurį laiką dįrbęs Dirvoje, 

buv. tremtinys M. Laurinaitis, 
Fourth July švenčių proga bu
vo atvykęs iš Lansingo, kur 
dirba kaip civil engeneer, į 
Detroitą aplankyti gimines ir 
pažįstamus, čia jis po daug 
metų susitiko inž. Urboną, ku
ris neseniai atvyko su žmona 
iš Vokietijos. M. Sims. 

įtaisytas ant salos, Detroito 
upėje, tarp Detroito ir Wind
sor, Kanados. V. M. 

YOUNGSTOWN. O. 

BINGHAMTON7 N. Y. — R. 
Stanislovaitis, po operacijos ir 
išbuvimo ligoninėje šešias sa
vaites, sugrįžo į namus ir jau 
taisosi. Jis yra D*. Staneslow 
tėvas. 

APSIVEDĖ 
Birželio 26 d. Mikas ir Jieva 

Lukas-Lukoševičiai išleido už 
vyro paskutinę savo dukrelę, 
Jean. Ji ištekėjo už Gus Ken
nedy, iš Saginaw, Mich., ir ten 
jaunavedžiai apsigyvena. 

šliubas atsibuvo Lietuvių šv. 
Pranciškaus bažnyčioje; laike 
pamaldų giedojo jaunosios se
suo, žinoma dainininkė Rožė 
Baltrušaitienė, kuri su vyru ir 
šeima gyvena Saginaw, Mich., 
jau keli metai. 

Vestuvės atsibuvo tėvų na
muose. Kita jaunosios sesuo, 
Mrs. Helen Mog, gyvenanti Cle-
velande, buvo svočia. 

Vyriausia jų duktė sti yyru 
ir vaikais, Ona Andrews, gyve
na čia pat Youngstowne. 

Jaunoji turi ir porą brolių, 
kurie taip pat jau vedę. 

Vestuvėse buvo svečių ir gi
minių iš Clevelando, Akrono, 
Saginaw, Pittsburgho ir vieti
nių. Rep. 

MT. P ALOMAR, Kalifornijo
je, astronomiškoje obzervatori-
joje įtaisytas net 200 colių dia
metre stiklas-teleskopas, kuris 
naudojamas erdvėms tyrinėti. 

Šis naujas teleskopas arba 
"akis" nebus naudojama tėmi-
jimams dalykų kuriuos galima 
pamatyti erdvėse mažesniais 
teleskopais. Pav., šiuo nauju 
teleskopu mėnulis gali buti pri
artintas prie pat žiūrėtojo taip 
kad taip sakant galėtum jį 
ranka paliesti. Bet mėnulis 
gerai ištirtas jau senai mažes
niais teleskopais. 

Šia nauja "akim" bus bando
ma galutinai patirti ar ant kai
myninės planetos Marso gyve
na ar gyveno Iiokie nors pro
tingi gyvūnai. Tas teleskopas 
bus gatavas najdojimui moks
liniams erdvių tyrinėjimams 
Birželio pabaigoje ar Liepos 
pradžioje. 

Šiuo 200 colių teleskopu bus 
pasiekta į erdves dusyk toliau 
negu iki šiol matoma, ir astro
nomai galės spręsti apie visa
tą geriau. Dabar sprendimus 
daro iš pavyzdžių kuriuos turi 
palyginamai artimose erdvėse. 

Naujuoju teleskopu galės pa
daryti staigias Marso fotogra
fijas, ko iki šiol negalėjo pada-

.ryti. Jos aiškiai parodys ar 
Marsas turi kanalus kaip jau 
plačiai apie juos iš anksčiau 
kalbama, ir bus galima nusta
tyti ar jie yra kokių nors pro 
taujančių gaivalų padarinys. 

DABAR pasaulyje yra žino
ma virš 900,000 rūšių gyvūnų 
ir virš 600,000 iš jų yra vaba
lai. 

JIEŠKOMAS Andrius Svilas, 
iš Jurgeniškių, Joniškėlio vals., 
senai atvykęs į Ameriką. Jei
gu miręs, kas apie jį žino su
teikite žinių ir kuriame mieste 
jis gyveno. 

" thuanian Legation 
2622 16th Street, N.W. 

Washington, D. C. 

Pamėginkite Florai 
Indijonų Arbatžoles 

LENGVAS 

LAXATYVAS 

Veikiančių 

] Sudėtiniu ii: 

Senna ir 
Carcara 
Žievių . 

(Ne Indi jonų 
Išradimo) 

FLORAL INDIJONŲ 
ARBATŽOLĖS 

beveik stebėtinai gelbsti nuo prasto 
vidurių virškinimo, užkietėjimo, vi
durių kataro, kepenų sustingimo; 
valo nefvarų kraują, gelbsti gydyme 
odos ligų, inkstų negalavimą ir mo
terų ligų. 
NURODYMAS:— ' Įdekite vieną ar 
du šaukštukus . šios Arbatžolės į 1 
puoduką verdančio vandens, leiskite 
pastovėti apie 5 minutes, nukoškite 
ir gerkite apie pusę puoduko rytme
čiais ar einant gulti. Galima pasal
dinti pagal skonį su medum ar cu
krum 
PASARGA:— Nevartokite kada vi-' 
durių skausmas (pilvo skaudėjimas, 
sutrauk imas, colic), vėmimas ar ki
ti ženklai apendicito randasi. Tan
kus ar nenustojantis vartojimas šių 
laxatjk'iniu arbatžolių gali pavergti 
prie nuolatinio vartojimo laxatyvu. 
Svoris: 5 uncijos Kaina: $1.00 

Perkant žolių mišinį, visados pra
šykit Floral Herbs, gausit geriausių. 

Su užsakymais malonėkite ir pi
nigus prisiųsti, nes kitain užsaky
mas nebus išpildomas. Kreipkitės 
prie — 

P. O. Box, Clinton, Ind. 

J. SKINDER Dept. 7 

Vincent B. Archis 
Dirvos Atstovas 

Prenumeratoms, Skelbimams 
LOS ANGELES, GALIF. 
331 So. Rampart Blvd. 

A. S. Trečiokas 
INSURANCE AGENTŪRA 

Dirvos Atstovas 
Prenumeratoms, Skelbimams 

314 Walnut Street 
NEWARK 5, N. J. 

J. A. Urbonas 
Dirvos Agentas Daytone 

ir apielinkėje. 

1302 Lamar St. Dayton, O 

CHARLES & SON 
F U N E R A L  H O M E  

NAUJA MODERNIŠKA KOPLYČIA 

Charles Stapanaucka*, Licensed Embalmer 

*7321 Puritan Detroit 21, Mich. 
Telef. University 4-4877 Namų: HOgart 8100 

•BP 

Ne tas ką jus uždirbate— 
bet tas, kiek jus galit sutaupyti 

Jei eiti tik jaunuolis, beaifuoSiantis stoti į -pirmąjį pil
no laiko darbą, saugokis pinigais žibančio pasiūlymo! 

Kuomet esate priimtas Armijos ar Oro Jėgų tarnybos 
darbui, jųs tikrai žinote kiek pinigų gausite kiekvieną mė
nesį — savo pilną algą! 

Suprantama, jųs galite užsirašyti apdraudą ar taupy
mui bonus, už ką butų atitraukiama iš jusų algos. Bet nie
kuomet nera priverstinų atitraukimų iš jusų algos čia. Pa
gal dabar veikiančius įstatymus, jums nereikia rūpintis dak
taro ir dentisto sąskaitomis, nereikia pirkti maistą, samdyti 
butą, pirkti rubus ar mokėti už kelionę į darbą. 

Todėl, jei nenaudosit perdaug luksusų, Beveik kiekvie
ną čia uždirbamą Dolarį Galite Sutauyyti! Pasiteiraukite 
jums artimiausiame U. S. Armijos ar U. S. Oro Jėgų Rek-
rutavimo Biure apie pilnus detalius kaip pasinaudoti šia pui
kia proga. 

U. 8, ARMY AND Ų.S. AIR FORCE 

RECRUITING SERVICE 

Room 109, Old P. O. Bldg, 

C A R E E R S  W I T H ' A  F U T U R E  

U. S. Army and 
U. S. Air Fofce 

Cleveland 14, Ohio 
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HOT SPRINGS, ARKANSAS 
NAMAI TOLI NUO JUSŲ NAMŲ | 

CHARNES APARTMENTS | 
i 

1  ~  L I E T U V I A I  —  |  
| E. M. CHARNES, Savininkg 1 

I Apartmentai ir pavieniai kambariai | 
| Miegami kambariai su Virtuvės privilegija. | 
j Didelis kiemas. Gražioję Rezidencinėje dalyje. | 

j 538 PROSPECT * PHONE 5163 Į 
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Tegul meilė Lietuvos 
Dega mūsų širdyse — — L A I S V A  L I E T U V A  Laisvę pažinus Tauta -*• VT-\l į| 

Jungo Nevilks! 

Už Spygliuotu Vielų \ r / «* «- t 

Rašo KAZYS ŠKIRPA. 
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(Tęsinys iš pereito nr.) 
Paskutinę tokių "garbės kalinių" grupę su

daro buvę šiaurės ir Pietų Amerikos kraštų di
plomatai ir konsulai, kada karo viesulas įtraukė 
ir "Naująjį Pasauli" į savo spąstus. Jie turėjo 
užsibuti "Hotel Dreesen" gana ilgai, kol nebuvo 
surankioti ir jam grąžinti Vokiečių diplomatai 
konsulai įš už okeano. Teko girdėti, kad mano 
pirmtakunai "Hotel Dreesen" jautėsi daug lai
sviau, kaip teko jaustis Lietuvos atstovui kiek 
vėliau: "Hotel Dreesen" tada dar neturėjo spyg
liuotų vielų tvoros. Amerikoniškieji "garbės ka
liniai" galėjo daryti pasivaikščiojimus Godesber-
ge ar po jo gražias apylinkes, nors ir su palydo
vais. Na, buvo ir viešbučio savininkai, broliai 
Dreesen'ai laimingesni kaip mano internavimo 
metu, nes galėjo padaryti sau neblogą biznį su 
minėtais "kaliniais", kurie buvo pinigingi; vis
ką, kas jiems papildomai buvo reikalinga, galė
davo gauti nusipirkti ir mokėdavo gera valiuta. 
Kasdieninį gi maistą ir visą išlaikymą gaudavo 
nemokamai ir, žinoma, geresnį, kaip tie, kurie 
vėliau atsidūrė jų vietoje, nors, pagal tradiciją, 
irgi buvo Vokiečių vadinami "garbės kaliniais". 

Kas gi buvo tie naujieji "Hotel Dreesen" 
"svečiai" ir mano likimo draugai? Tai buvo be
veik vien kariškiai, aukštų laipsnių Prancūzų 
karininkai ir daugiau nei vieno diplomato. Taigi 
Dr. Wolff, kuris tvirtino, kad naujoje apgyven
dinimo vietoje rasiu savo kolegų, paprastai ta
riant, apsimelavo. 

Atitinkamai kitokiam svečių sąstatui buvo 
nacių pakeista ir "Hotel Dreesen" tvarka: at
sirado spygliuotų vielų triguba tvora, su tiršto
mis iš visų pusių S.S. sargybomis ir su griežta 
Gestapo kontrole pačiame viešbutyje. Kadangi iš 
viešbučio "su patogumais", kuriame buvau pa
talpintas, išeiti nebegalėjau, tai teko gyventi 
taip, kaip buvo nustatyta, nes tai buvo nustaty
ta ne teise, bet nacių pistoletu. Kad lengviau bu
tų viską pernešti, pirmiausia susipažinau su ki
tais jo "svečiais". Jų ten tada jau buvo apie 80 
ir vis dar atsirasdavo daugiau, kol prisirinko 
apie 130 ir viešbutis buvo užpildytas. Jų tarpe 
buvo net du Prancūzų armijos generolai, kurių 
vienas, Gen. Gaucher, yra išgarsėjęs kaip čeko-
slovakų armijos organizatorius ir buvęs •kelis 
metus jos Generalinio štabo viršininku. Kitas 
armijos generolas, Germain — Prancūzų kolo-
nialinės kariuomenės vadas, toliau buvo trys 
korpuso generolai, 8 divizijos generolai, jų tarpe 
Generolas de Geffrier, buvęs prieš karą Prancū
zijos oro laivyno Attache Berlyne, taigi mano 
pažįstamas iš seniau; 32 brigados generolai. 
Kaip matome buvo 45 generolai. Be to, 76 pulki
ninkai. Kitaip sakant, geroka dalis buv. Prancū
zų kariuomenės vadų ir aukštų viršininkų. Jų 
tarpe stiprų nuošimtį sudarė buv. Prancūzijos 
Generalinio štabo karininkai. Patys šie mano 
naujieji draugai sakė jog į "Hotel Dreesen" pa
teko apie pusę viso jų buv. Generalinio štabo su 
keliais štabo viršininko padėjėjais. Betruko tik 
paties Gen. Gamelin, buv. Prancūzijos Generali
nio štabo viršininko, taip nelaimingai vadovavu
sio Prancūzų kariuomenei karo pradžioje. 

Prancūzijai kapituliavus, jie beveik visi 
buvo iš pradžių Vokiečių internuoti, be netrukus 
paleisti, pagal kapituliacijos susitarimą su Vo
kiečių karo vadovybe. Dauguma jų gyveno pas 
save, arba dirbo kokį nors privatų darbą. Juos 
Vokiečiai griebė iš naujo sąryšyje su išsivysčiu
siu Prancūzijoje pasipriešinimu Vokiečių oku
pacijos metu, nors dauguma jų visai nebuvo jo
kie Gen. De Gaulle šalininkai ir savo veiksmais 
Prancūzų rezistencijoje neišgarsėję. Jie joje, iš
skyrus gal tik 10-15%, dalyvauti negalėjo, nes 
tai buvo žmonės sesnesnio amžiaus ir perdaug 
žymus asmenys. Vokiečiai griebė juos ir izolia
vo, kad iš anksto išvalius Prancūziją nu<f vadų, 
kadangi skaitėsi su eventualiu Prancūzų tautos 
sukilimu, jei, sąjungininkų desantui prasidėjus, 
Vokiečių kariuomenė Vakarų Frpnte neatsilaiky
tų. 

Tačiau suinitų tarpe, kaip iriasi pamažu pa
aiškėjo, buta ir aktyvių rezistentų, tik Gestapo 
nesusektų veiksmuose, o tik įtartų. Savaime su
prantama, visi jie kaip Prancūzai, buvo tikri Vo
kietijos priešai, nežiūrint ar skaitėsi "Degaullis-
tais", ar ne. Jų visų stiprus Prancuziškai-patrio-
tiškas nusistatymas man paaiškėjo Liepos 14 d., 
kuri skaitosi Prancūzų tautinės šventės data. 
Slaptai tarpusavyje iš ankslto susitarę, jie, pa
skirtą valandą, susirinko viešbučio sodelyje lyg 
butų išėję pasivaikščioti. Tačiau, staigiai išsiri
kiavo. Vienas iš jų, būtent, Gen. Ricard, suko
mandavo visiems atsisukti veidu į Prancūziją ir 
keletą trumpų sakinių, užbaigdamas žodžiais: 
"Prancūzija atgims laisva! Tegyvuoja Prancūzi
ja !" Daugiau pasakyt jis nepajėgė, nes iš dide* 
lio susijaudinimo jam pritruko kvapo, o akyse 
sublizgėjo ašaros. Ceremonija, kaip matome, bu
vo kukli ir paprasta, bet įspūdinga, atsižvelgiant 
f aplinkybes, kpįopiis ji įvyko^ O jps buvo to-
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Vokiečių 8.8. sargybiniai, pamanę, jog darosi 
kažkas tokio nepaprasto, tuojau subruzdo, už
taisė savo kulkosvydžius ir nukreipė juos į išsi
rikiavusius Prancuzus, matomai, bijodami, kad 
šie nebandytų pralaužti spygliuotų vielų tvoros. 

Iš solidarumo dalyvavau ir aš toje Prancū
zų nacionalinio susikaupimo demonstracijoje. 
Kada Gen. Ricard baigė savo žodžius, aš išėjau 
prieš rikiuotę ir paspaudžiau jam ranką, palin
kėdamas savo Prancūziškiems draugams laimės 
greičiau atgauti laisvę ir grįžti į laisvą Prancū
ziją. šis mano žestas susilaukė skaitlingų "bra
vo" iš Prancūzų pusės. Savo eile, Gen. Faucher 
kaip vyriausias laipsniu ir korpuso generolas, 
padėkojo man už parodytą dėmesį jų šventės 
proga ir palinkėjo, kad Lietuva vėl taptų nepri
klausoma. "* 

Nuo to momento mano san tikisi su šitais 
Prancūzais pasidarė jaukus: galėjome tarpusa
vyje kalbėtis kaip seni draugai pilnai vieni ki
tais pasitikėdami. Kitaip negalėjo nei buti, nes 
gyvenome tais pačiais rūpesčiais ir vargome 
tuos pačius vargus t. y., laisvės netekusių žmo
nių, jėga atskirtų nuo savo šeimų ir savo tautų, 
kenčiančių po svetimomis okupacijomis. Tik vil
tys buvo skirtingos: Prancūzams buvo aišku, jog 
jų tėvynės išlaisvinimo valanda artėja ir kad 
Prancūzija tikrai prisikels ir bus vėl laisva, ma
ne gi slėgė mintis, koks likimas laukia musų 
tautos ir musų krašto, kai naciškus okupantus 
pakeis sovietiški, dar piktesni.... 

Be kariškių, internuotų tarpe buvo dar ir 
keletas civilių asmenų, Prancūzų ir kitų tautų. 
Leisiu Čia sau pažymėti sekančius: Gen. De 
Gaulle sesuo, Marie Agnes De Gaulle ir jos vy
ras Inž. Cailliau. Jie buvo Gestapo paimti kaip 
įkaitai, kad tuo budu atkeršijus Gen. De Gaulle 
už , Prancūzų nustatymą priešintis Vokiečiams. 
Mme Cailliau ir jos vyras prieš tai buvo ilgokai 
išlaikyti įvairiuose kalėjimuose ir patyrė daug 
T»argo. Nors ir daug iškentėjusi, bet Mme Cail
liau laikėsi vyriškai ir net padrąsindavo Pran
cūzų kariškius nenusiminti. Ji tik sunkiai ken
tėdavo, kai užeidavo kalba apie jos vaikus: ji be
galo buvo susirupinusi, kad kas su jais neatsi
etų, nes, rodos, turėjo bene šešius vaikus; vie
ni jų dar nedideli, likę pas gimines, o pora ber
niukų, jau kiek paugėjusių, slapstėsi ir buvo Ge
stapo gaudomi. Kitas žymesnis Prancūzų civilis 
asmuo buvo grafas Faucamberge, kelių šilko fa
brikų savininkas ir politinis veikėjas. Buvo dar 
vienas Elzasietis, p. Duengler, irgi pramoninkas, 
Prancūzų rezistencijos narys, bene du kartus 
slapta lankęsis pas Generolą De Gaulle, tik Ge
stapo nesučiuptas, bet matomai stipriai įtartas, 
kad atsidūrė už spygliuotų vielų. Netruko ir taip 
vadinamų 'Petinistų". Jų tipingas atstovas "Ho
tel Dreesen" buvo Dr. Jeantet, paties maršalo 
Petain asmens sekretorius. Jis buvo jauniausias 
amžiumi iš visų internuotųjų, nekentė Vokiečių, 
kaip ir visi kiti jo Prancūziški kompatriotai. Sa
vaime suprantama, jis buvo nuoširdus savo bu
vusio šefo, maršalo Petain šalininkas ir žiurėjo 
į Gen. De Gaulle propagandą iš užsienio pakur-
stant Prancuzus į besąlyginę kovą kaip į pavo
jingą žaidimą Prancūzų tautos patriotiniais jaus
mais. Jis teisingai suprato kad tokia propagan
da, neatskiriant pelų nuo grudų, gali turėti ir 
patiems Prancūzams žalingų vidaus politinių pa
sekmių: gali paruošti dirvą komunist ųįsigaĮėji
mui Prancūzijoje. 

Jeantet man aiškino, kad esą buvę nustaty
ta, jog į De Gaulle organizuojamas partizanines 
grupes, taip vadinamas "maquis", skverbiasi 
daug komunistuojančio elemento, pagal 'J&OBiin-
terno slaptus nurodymus 

Iš Totataučių pirmoje eilėje suminėtinas vie
nas Jugoslavijos kunigaikštis, Mykolas Petro-
vitch Njegosh, Karaliaus Petro pusbrolis, irgi 
dar gana jaunas žmogus, nedaugiau 30 metų. 
Jis pateko į "Hotel Dreesen" dėl to, kad perat-
virai reiškė savo antivokišką nusistatymą. Be to, 
norėdamas pasilikti lojaliu Karaliui Petrui, jis 
atmetė Italijos Užsienių Reikalų Ministro, Gra
fo Ciano, pasiūlymą perimti Montenegro sostą. 
Mat fašistinė Italija siekė Jugoslaviją suskaldy
ti. Tarp kita ko pastebėtina, jog kunigaikštis 
Mykolas giminiavosi su Italijos karūna: Italijos 
karalienė buvo jo dėdienė. Kadangi jis skaitėsi 
karališkos kilmės, tai japi "Hotel Dreesen" buvo 
suteikti net du kambariai: salionėlis ir miegama
sis kambarys su atskira vonia. Turėjau ir aš tą 
patogumą, fiors tebuvau paprastos Lietuviškų 
ūkininkų kilmės.. Mat, mudu buvome su kuni
gaikščiu Mykolu susiprietieliavę ir jis man lei
do naudotis jo vonia, kada tik panorėjau. 

(Bus daugiau) 

S A P N I N I N K A S  
Kaina su prisiuntimu $1.50 

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

Reikalaukit Dirvoje 
6820 Superior Ave. - Cleveland 3, Ohio 
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APLANKYKIME PAVERGTĄ LIETUVĄ 
BENT RADIO BANGOMIS 

Pavergti Lietuviai Nežino kas šiądien Vyksta Laisvame 
Pasaulyje. Bolševikai Draudžia Jiems Klausyti Ra
dio. Vienok Lietuviai Partizanai Turi Radio Imtu
vus. Musų Korespondentas Vakarų Europoje Ragi
na Amerikos Lietuvius Suorganizuoti Radio Pro
gramą Lietuvai. 

padėti , visas pastangas susitar
ti su kol kas dar nepavergtos 
V. Europos kuriuo nors radi-
jofonu., 

šio klausimo sprendimo ne
reikėtų ilgam atidėti. Jį judin
ti reikia visai Lietuvių spaudai 
ir rinkti šiam reikalui aukų. 
Dėl šio klausimo galima butų 
kuriam laikui palikti nuošaliai 
ir kai kuriuos musų organiza
cinius reikalus. 

Tepadaro laisvieji Lietuviai 
mažą dovanėlę kovojantiems 
broliams ir visai pavergtai Lie
tuvai, nes nieku kitu mes jiems 

K* Pelekis. 

BALF Atstove Lanko 
Stovyklas 

vė p. Rovaitė jau lanko stovyk
las Vokietijoje. Birželio 11 d. 
ji aplankė didžiulę Lietuvių 
stovyklą Hanau. Ji pareiškė, 
kad ji visomis išgalėmis sten
giasi padėti emigruojantiems 
Lietuviams ir daro žygius IRO 
centre emigracijos suaktyvini
mui. 

Tremtiniai džiaugiasi šia 
Lietuvaite, kuri, gimus ir au
gus Amerikoje, taip gražiai 
kalba Lietuviškai, daug auko
jasi ir dirba trcn^jiguj šalpos 
reikalu. 

DP BILIUS apima ir $2 mi
lijonų sumą išlaikymui Displa
ced Persons komisijos ir jos 
štabo, kuris veiks per du me
tu, iki bus vykdoma įleidimas 
205,000 išvietintų Europiečių į 
Ameriką. 

Kam teko gyventi 1940-41 m. 
bolševikų okupuotoje Lietuvo
je, tas gerai atsimena, kad vi
są jų valdymo metą buvome 
geležine uždanga atskirti nuo 
viso pasaulio. Su kokiu dide
liu susidomėjimu musų tautie
čiai gaudė tada užsienio radijo 
žinias! Deja, per visus tuos ne
laimingus kraujo ir ašarų me
tus joks užsienio radijas nepra-
bylo Lietuviškai į mus. Mums 
tada atrodė, kad musų kančios 
nerupi ne tik pasauliui, bet ir 
broliams Amerikiečiams. 

— Kodėl jie mums nieko ne
praneša, kas dedasi pasaulyje! padėta negalime. 
— nedviprasmiškai kaltindavo
me juos. 

Tik vienas Vatikano valsty
bės radijas padarė mažą išim
tį: kartą per savaitę po 15 mi
nučių jis leisdavo transliuoti 
religines žinias Lietuviškai. 
nors tai buvo grynai religinės 
informacijos ir nieko bendra 
neturėdavo su pasauline politi
ka, pavergti Lietuviai laukda
vo jų kaip didžiausių švenčių. 

Šių eilučių autoriui Lietuvo
je tada buvo pavykę išsaugoti 
radijo imtuvą ir slaptai juo 
naudotis, žiniomis susidomėji
mas buvo nepaprastai didelis. 
Musų pirkelę, kurioje buvo 
įruoštas imtuvas, šeštadienio 
vakarą apstodavo sargybos iš 
patikimų vyrų, o porai desėtkų 
asmenų būdavo lemta savo au
simis išgirsti tuos taip laukia
mus garsus iš laisvojo pasau
lio gimtąja kalba... 

Lietuva dar * iwmire! — 
džiaugdavosi kaimo vyrai, iš
girdę drąsinančius žodžius. 

Ir nemirs! — pridėdavo 
kiti, — nes yra musų išeivių, 
kurie rūpinasi mumis, — pasi
darydavo išvadas visi susirin
kusieji. 

šiandieną bolševikai atėmė 
iš visų Lietuvių radijo apara
tus. Tačiau, musų turimomis 
žiniomis, jų daiv turi paslėpę 
kai kurie asmenys ir taip pat 
tebekovojantieji už Lietuvos 
laisvę vyrai. Partizanai tebe-
renka radijo bangomis žinias 
apie kovą dėl Lietuvos laisvės 
ir teikia Lietuviškai visuome
nei. Deja, kaip skaudu jiems, 
kad vis nepavyksta sugauti ra
dijo bangomis žinių apie savo 
krašto nelaime gimtąja kalba. 
Nevienas, žinoma, dėl to puola 
į neviltį ar pergreitai žūna ne
sitikėdamas sulaukti pagalbos. 

Tuo tarpu mes, Lietuviai 
Amerikoje ir V. Europoje, sė
dime sudėję rankas ir, atrodo, 
nei nededame pastangų apie 
tai, kas dedasi pasaulyje juos 
painformuoti kaip kietai brolių 
išeivių yra vedama kova dėl 
Lietuvos laisvės. Tuo tarpu 
vien tik politinių įvykių ap
žvalga Lietuvių kalba atneštų 
jiems didžiausią laimę. Tokia 
informacija, pagaliau, per kai 
kuriuos V. Europos radijofo-
nus yra teikiama Lenkų ir Ru
sų kalbomis. Kodėl gi negalė
tų užsienio radijas bent 2-3 k. 
savaitėje ir Lietuviškai prabil
ti. Vien tiktai bešališka užsie
nio politikos įvykių apžvalga 
atneštų jiems didžiausią laimę. 
Pats faktas, kad žinios trans
liuojamos Lietuviškai butų 
šioks toks užmokestis už di
džiulę musų brolių vedamą ko
vą, kraujo auką ir mirtį. 

Lietuviai tremtiniai, faktiš
kai uždaryti stovyklose, čia ne
daug ką tegali padaryti. Ta
čiau Amerikos Lietuviams va
dovaujantieji organai turėtų 

Paryžiuje, Lietuvos valstybes rumuose, dabar gyvena sovie
tai. Anksčiau čia buvo Lietuvos pasiuntinybė, čada gi so
vietai bus iškraustyti ir rūmai vėl bus perduoti Lietuviams? 

(Nuotr. B. Gaidžiuno.) 

LEISKIT PADĖKO _ i tremtinių vargą yra suprastos 
ne tik musų, bet taip pat prisi-

Tl... 
Vieno Tremtinio Padė

kos Laiškas 

Sovietų Propaganda 
•pie Lietuvą 

Nutilus patrankų ir bombų 
sprogimams, drebinusiems Vo-

Tremtinių taip laukta atsto-, kieti jos žemę, 1945 metais iš 
'mirties lagerių, iš fabrikų, nuo 
žemės kasimo, laukų ir kitų 
priverčiamų darbų, nacių muš
ti, užguiti, išvarginti ir nužmo
ginti, su baimės iškraipytais 
veidais ir bebaigiančia išnykti 
vilties gyviems išlikti kibirkš
tėle akyse, rinkomės po USA 
Armijos globa, rinkomės vy
rai, moterys, vaikai. . 

Rinkomės su atgyjančia vil
timi ir vėl grįžti į savo gimtą
ją žemę, į savo pastogę, pas 
savo tėvus, žmonas, vyrus, vai
kus, brolius ir seseris, grįžti 
prie arklo, prie plunksnos, į la
boratorijas, į moksląvietes ir į 
rūkstančias kalves, savo dar
bu sau pragyvenimą užsidirbti. 

Bet, deja, tos viltys greit iš
blėso. Nugalėtojai nesusitarė. 
Atlanto čarteris ir Keturios 
Laisvės liko tik popieryje. Ke
lias į musų tėvynę tapo "gele
žine uždanga" atitvertas, o 
musų tėvynėje Hitlerinį terorą 

•pakeitė kitas, dar baisesnis, li
kusiems, o taip ir grįžtantiems 
grąsinantis mirtimi arba iš
trėmimu. 

Nuliudę milijonai žmonių 
sulindome į sugriautus bara
kus ir kareivines, laukti teisy
bės, kurios pasaulis taip išsi
ilgęs. Laukti J)e rubų, be mais
to iki mirties, kad pasaulis su
prastų, juk musų laukimas 
už tą pat idealą už kurį mirė 
ir Amerikos kareivis, tai yra 
už tikrąją laisvę ir teisybę. Ba
du mirti neteko, nuo to gelbė
jo Amerikos Armija, UNRRA 
ir vėliau IRO. 

Bet vargas nesiliovi musų 
kankinęs ir ardęs musų svei
katą. Tą pirmieji pastebėjo 
taip pat Amerikiečiai ir pradė
jo organizuotai ir individualiai 
šelpti, žinoma, pirmiau supra
to giminė savo giminę, tautie
tis savo tautietį. 

Amerikos Lietuviai čia pasi
rodė labai gražiai ir jų gerašir
diškumas liko stipriai pajustas 
musų tarpe. 

Leiskit padėkoti Jurrai, Ame
rikos Lietuviai, kurie padedate 
varge esantiems tremtiniams 
ir išreikšti ypatingą padėką 
tiems, kurie nežiūrėdami nei 
artimų giminystės ryšių, nei 
kitų ypatingų saitų, kiek tik iš
galės leidžia, siunčia vargo iš
tiktiems tremtiniams indivi
dualius pakietus. Kaip tokiai, 
noriu padėkoti Amerikos Lie
tuvei P. Jonelienei gyv. Cleve-
lande, kuri, ne tik kad regulia
riai šelpia savo giminę esan
čią tremtyje, bet taip pat pa
deda ir kitiems Lietuviams. 

Brangus geraširdžiai Ameri
kos Lietuviai, Jusų šalpa ir 
pastangos sušvelninti musų 

Neseniai bolševikai išleido 
Justo Paleckio į Vokiečių kal
bą išverstą propagandinę kny
gutę apie Lietuvą ir platina ją 
Vokiečių tarpe, šioje brošiūro
je iškone veikiamas Lietuvos 
atstatymo darbas 1917-20 m. 
ir kovai už Lietuvos laisvę va
dovavę vyrai. Lietuvos istofi-
ja suklastota. Ypač šlykščiai 
atvaizduotas Neprikl. Lietuvos 
gyvenimo laikmetis 1918-40 m. 
Iš kitos pusės, garbinami oku
pantai ir komunistų partija. 

Kitoje brošiūroje (Die Sow-
jet-Republiken) bolševikai nu-
kliedi net iki to, girdi, "Lietu
va, kuri pirmojo D. Karo metu 
smarkiai nukentėjo, per sekan
čius 20 metų negalėjo pasiekti 
net 1913 metų stovio".. 

Šia propaganda svetima kal
ba bolševikai jieško kvailių, 
kurie jiems patikėtų. Gerai, 
kad pasaulis jau perdaug gerai 
žino, kas yra tie "rašytojai". 

K.P. 

KLAIDOS PATAISYMAS 
Pereitame numeryje, straip

snyje "Lietuvos Laisvės šauk
lys", anraštės paaiškinime įvy
ko tipografiška klaida, turėjo 
buti: 

"Kun. Tumo- Vaižganto 15 
metų Mirties Sukakčiai Pami
nėti" (ne 1 metų). 

NEUŽMIRŠKIT 3c 
Rašydami Dirvos Redakcijai, 

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

deda prie musų tėvynės išlais
vinimo ir bus įvertintas atei
nančių kartų ir musų laisvos 
tėvynės, kuria mes nenustojo
me tikėję. 

Tremtinis Grigalauskas. 

LIETUVIAI STUDENTAI NE
BEGALI TĘSTI STUDIJŲ 
Jvedus naujus pinigus pa

brango gyvenimas, studentų 
stipendijos nukrito praktiškai 
ligi nuliaus ir pasidarė jiems 
visiškai nebeįmanoma studi
juoti Vokietijos universitetuo
se. Pasunkėjo studijų sąlygos 
ir patiems Vokiečiams, dėl ko 
jie suorganizavo didžiules de
monstracijas. 

SEND, Inc. 
304 West 63 r d Street 

^CHICAGO 21/ ILL. 
Tel. ENGLEWOOD 50ŽK 

SENI) PRIIMA 
MAISTO SįJUNTiNIUŽS AK V 
MUS I VISAS VOKIETIJOS IK 

"AUSTRIJOS ZONAS, ANGLIJA. 
PRAN'COĘIJĄ. ITALIJĄ, OLAN
DIJĄ. IJĖLGIJĄ, ŠVEICARIJĄ. 
.LENKIJĄ. ČEKOSLOVAKIJA, 
R JUGOSLAVIJĄ. 
Maisto siuntinėliai APDRAUSTI 
draudimo firmose, pristatymas 
GARANTUOJAMAS. Nesuradus 
adresato-fpinigai grąžinami. Pa
kely, .dingęs , siuntinys pakeičia-

4nws-,kit'iįv'- r ' v -

PRISTATYMO. LAIKAS: 8 21 
DIENOS! J VISUS KRAŠTUS! 

G|crkiusi'(«ksportiniai r  produktai 
JPristatymSs , vykdbmas* iš sarule 
7 - "• ^ lių' Europoje. ' 

Siunčiant money Vrder,, čekį ar 
kt. mok.„ priėrm»nę, tiksliai mini 
dykit^ gavėjor  adresą, ir užsakų 
niŲ siuntinėlių tipo numerius. 
Galima užsakyti keli pakietehai 
tam pačiam gavėjui. 

2 s^v. taukų, kiaulinių. 
No. 1 v 2 sv.bekono 

00 ^ sv" sa'am* dešros 
*" . 2 sv. kenuotos jautieuos 

fr' sv. pieno milteliu. 

2 sv.bekono 
2 jtv. kenuotos jautieno-

No. g 2 sv. pietų Afrik, apeis, 
g** marmelado 

1 sv. cukraus 
1 sv. kavos pupelių 
1 sv. šokolado, blocks 

Z sv. kiauliniu taukų 
No. S 2 sv. bekono 

50 2 sv. cukraus 
2 sv. aukšč. rieb. sūrio 
1 sv. kavos pupelių. 

No. 4 
$2-9S 9 SVARAI (IKRAIS 

No. 5 
*4-98 9 SV. KAVOS Pupelių 

No. 6 4,5 sv. cukraus 
$4*®® 4,5" sv. kavos pupilių 

No. 7 200 Chesterfield cigarecių 
*2 (Išskiriant Vok. ir Italija > 

No. 8 1(> sv. sūdytų silkių stati-
$5-95 nėlč (Tik į Vokietijų) 

No. 9 10 sv. kvietinių miltų 
$2*85 4 unc. kepimo millelių 

EXTRA RIEBALU « S V.!!: 
2 sv. kenuoto sviesto 

No. 10 ~ sv- bekono 
<T 95  2 sv. kiaulinių taukų 
»' 1 sv. šokolado, blocks 

1 sv. cukraus 
1 sv kavos pupelių. 

čia nurodytose kainose įskam 
tos persiuntimo, draudimo ir ki 
to* išlaidos. (  
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« D I R V M. 

Dienos Klausimais 
KARPIUS Editor 6820 Superior Ave., Cleveland, O. Redaktorius 

Akloji Lakštingala 

LIETUVOS nepriklausomybes atstatymas ^ reikalauja 
darbo, aukų ir išminties ne iš vienos partijos ar, gru

pės, o iš visų partijų ir visų Lietuvių kurie pasisako už 
laisvą ir nesovietinį musų kilmės kraštą. Nei viena par
tija ir nei vienas Lietuvis neturi tiek jėgų kad galėtų 
pats vienas, nesiskaitydamas su kitais, dirbti Lietuvos 
laisvinimo reikalui taip kaip jo vieno galva išneša. 

Kasdien vis labiau sunkėjantis pasaulinės taikos 
klausimas artina svarbių sprendimų valandą, kada ir 
Lietuvos išlaisvinimo byla turės pasisukti aiškesniu ke
liu ir įgauti platesnį pripažinimą. Įvykiai rodo kad to
kia valanda artėja greitais žingsniais ir kad reikia mums 
rimčiau ir tvarkingiau pasiruošti. Kitaip — musų no
rus ir musų viltis gali pralenkti musų ii anksto neap
skaičiuoti įvairiausi ateities reikalai. 

Iki šiol visas Lietuvos laisvinimo darbas buvo dau
giau paruošiamasis. Bet ir toks buvo reikalingas. Ir 
šiądien su bendrais tarptautiniais įvykiais^ Lietuvos at
statymo klausimas ineina į naują laikotarpį, atnešdamas 
ir naujų uždavinių, kurių geras atlikimas priklauso nuo 
to kaip mes juos suprasime ir kiek parodysime vienin
gos valios ir vieningos išminties. 

Musų įsitikinimu — yra atėjęs laikas suvienyti vi
sas jėgas, norinčias dirbti ir atskirai dirbančias Lietuvos 
laisvės prisikėlimui. Ir suvienyti ne vien Chicagos, Cle-
velando ar Brooklyno bei Detroito Lietuvius, bet viso 
pasaulio Lietuvius, kurie, kad ir išmėtyti po kontinentus, 
tebeturi teisę laisvai galvoti, gerbti ir mylėti tai kas 
jiems brangu, ir veikti pagal savo sąžinę. ^ Esame per-
maži ir persilpni kad galėtume Lietuvos laisvinimo dar
be vaikštinėti grupėmis ir grupelėmis įvairiausiais ta
kais ir šuntakiais, vengdami susirinkti į vieną platų vieš
kelį ir visiems susikabinus žygiuoti į priekį. 

liesame prokurorai ir nenorime tuo tarpu ką nors kal
tinti už tai kad čia Amerikoje ir ten Europoje nesu

sikalba dėl vieningo darbo. Nesame ir jokie apaštalai 
kad imtume visus mokyti, visiems pamokslauti ir paskir-
stytume vienus į "šventuosius", kitus į "pasmerktuosius". 

Bet tai ką matome ir girdime besidarant čia Ameri
kos Lietuvių tarpe ir ten Europoje gyvenančių Lietuvių 
tremtinių masėje, verčia mus dar kartą atsiliepti su nuo
širdžiausiu noru kaJd paliautume tekėję mažomis vage
lėmis, o susilietume Lietuvos laisvinimo darbui į vieną 
srovę. 

Štai jau visas geras pusmetis praėjo kai šnekama ir 
susirašinėjama tai*]) Amerikos Lietuvių tautinės srovės 
veikėjų ir Amerikos Lietuvių Tarybos dėl Lietuvos lais
vinimo darbų suvienijimo. Tas reikalas vis kaž kur 
springsta, lyg laikosi kur įspringęs, lyg kaž keno ne pil
nai suprastas, sabotuojamas, paneigtas.... 

Reikalai bet gi nelaukia kol mes susivienysime. Ir 
išeina tai}) kad vietoje vieningai griebę Lietuvos reika
lams "už ragų", atskirai graibaliojamės apie juos ir jieš-
kome tik reklamos. 

Panašiai dedasi ir Europoje gyvenančių Lietuvių 
tremtinių politinėje veikloje. Vyriausias Lietuvos Išlai
svinimo Komitetas (VLIK'as) musų turimomis žiniomis 
dirba savo darbą su nemažomis spragomis. Nepasiten
kinimas palengva taip išaugo kad šalia VLIK'o ėmė reik
štis nauji komitetai, turintieji tokius pat tikslus kaip ir 
Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas. Ir vieni ir 
kiti atskirai dirba tam pačiam tikslui. Dirbdami atski
rai, aikvoja papildomai ir lėšas ir energiją, ir negali at
siekti tokių vaisių kokių butų galima gauti dirbant ben
drai ir vieningai. 

Mes nenorime kištis į Lietuvių tremtinių srovinius 
reikalus. Bet kai jų veikla liečia mums visiems bendrą 
Lietuvos laisvinimo klausimą, mes turime ne tik teisės 
bet ir prievolės savo nusistatymą pareikšti. 

|š šalies žiūrint, susidaro įspūdis kad Lietuvos-laisvini
mo veikloje reiškiasi perdaug asmeniškumo ir perma-

žai "impavtiaF'-bešališkumo. Nesenai mums teko maty
ti keletą Europoje išleistų biuletenių su vardu: "Ben
drojo Demokratinio Pasipriešinimo Sąjūdžio (BDPS) 
Užsieni'; Delegaturos Biuletenis". Jame rašoma ir šio 
ir to. Matyti, žmonės turi gerų norų patarnauti Lietu
vos svarbių klausimų platesniam nušvietimui. Bet ša
lia tų gerų norų visur prasikiša nemažai ir savotiškos 
partinės dvasios, ir nereikalingų pasikandžiojimų, ir 
šiaip kitokio bergždžio ginčo. 

Kaip Europos Lietuviams tremtiniams nėra malonu 
matyti ir girdėti musų čionykštės nesantaikos, musų ne
rangumo ir mažo noro susitarti ir dirbti vieningai, taip 
ir mums nėra malonu matyti ir girdėti jų nesusiklausy-
mo, jų tuščių partinių užsispyrimų ir jų išsimėtymo 
svarbiame Lietuvos laisvinimo žygyje. 

Savaime aišku, kiekviena partija, grupė, net ir kiek
vienas žmogus turi ko nors kas kitai partijai, grupei bei 
žmonėms nepatinka. Gerais ir laimingais taikos laikais 
yra galima, ir net pageidautina, sveikas nuomonių įvai
rumas ir sąžiningas partijų rungtyniavimas, šiądien, 
kada aplinkybės yra ypatingos, reikalaujančios visų Lie
tuvių geležinės vienybės Lietuvos bylai ginti ir garsinti, 
partinės kovos turėtų buti paliekamos ateičiai. Reikė
tų kad šią valandą nematytume vieni antrų senstančių 
klaidų, kurių visi darėme, visi darome ir dabar ir dary
sime rytoj, nes kaip žmogus taip ir partijos nėra nei 
iventos nei tobulos. 

Sakoma kad lakštingala, kai jai išduria akis, gieda 
gražiau, nes nemato viso pikto aplink save. Ar ir mums 
Lietuviams reikėtų išbadyti akis kad nematytume pikty-

Komunistams Pilvo 
Skaudėjimas 

Ir Lietuviams komunistams 
Amerikoje suskaudo pilvai nuo 
Jugoslavijos diktatoriaus Tito 
nelaukto susiėdimo su komin-
formu ir tuomi pasirodymu ne
ištikimu Stalinui Maskvoje. 

Musų bolševikėliai garbino, 
garbino Tito, kėlė j j j, padan
ges kaip "liaudies draugą", o 
dabar turi jau rašyti kad jis 
jau gali buti "liaudies priešas" 
ir "nebeatstovaująs Jugoslavi
jos liaudies". y • 

Daug, daug karti* musų bol
ševikėliai Amerikoje turėjo nu
ryti karčias piliules, ir susi
griebę pilvus vartytis ragožiais 
prisitaikymui prie naujai įvy
kusių faktų, prie kurių įvyk
dymo jie prisidėti negali, bet 
tik, kaip fanatikai Kremliaus 
rieznikų sekėjai, turi raitytis 
kad išlaikius jų liniją, kuri yra 
labai kreiva. 

Kaip čia senai jie, norėdami 
įtikti Stalinui, turėjo garbinti 
Hitlerį ir šokinėti kam Ameri
ka duoda ginklus kitoms ša
lims Hitlerį sumušti. Paskiau, 
ragožiais persivertę, turėjo im
ti rėkti prieš Hitler], prieš na
cius ir fašistus, kai Hitleris 
pasirodė neištikimas Stalino 
kamarotas.... 

Tas žmogžudis Tito, užgro
bęs Jugoslaviją, pasiradė musų 
raudonukams šventuoju greta 
Stalino ir kitų; dabar jie jau 
praktikuojasi purvus ant Tito 
drabstyti, jeigu tik . Maskvos 
galvažudžiams Tito pasirodys 
neištikimas. 

Patikimui Maskvai (kur! «« 
ką už juos duoda) musų raudo
nukai, kaip proto netekę tam

suoliai, išsižadėjo savo tėvy
nės Lietuvos, savo brolių,, se
serų, tėvų, nusmerke juos nu
kankinimui ir mirčiai bolševi
kų galvažudžių naguose, dides
nei "garbei ir šlovei" Krem
liaus rieznikų tiktai... . 

Tik tamsumas, tuščiaprotys-
tė padarė Lietuvius bolševikė-
lius tokiais kokie jie šiądien 
yra. 

Amerikos komunistų spauda 
paprastai dar turi patalpinus 
garbinimo straipsnius, kaip pv. 
Hitleriui, tuo metu kai Mask
va buna jau nutraukus ryšius 
su jais. Be abejo ir Lietuviš
ki komunistėliai dar garbino 
Tito, kai tas Maskvoje jau bu
vo pripažintas "trefnu". 

t t t 

Po SLA Seimo 
Vienas Dirvos prietelius ra

šo apie SLA seimą, atsibuvusį 
Boston, Mass., tsekančiai: 

"SLA seimas tai gražiausia 
komedija kokią esu matęs pra
eityje SLA seimuose. Įgijau 
įspūdžio kad SLA vadai nežino 
jog jie rašo istoriją Susivieni
jimo ir savo negarbei. Jei taip 
ir ateityje bus tai ši konver
sija mažai naudos teduos. 

"šalpos fondo konversijos ne
pravedė, Viniko projektą atme
tė, palikome jam dar du metus 
mokytis ir parengti naują pla
ną ligos šalpoą fondo konver
sijai". 

Seimai jau sumažėjo: seniau 
suvažiuodavo pervirš 300 dele
gatų, šymet buvo apie 12 D de
legatų. 

Organo Tėvynės redaktorium 
išrinktas M. L. Vasil, prieš 30 
metų dirbęs prie Dirvos, o per 
šį visą laikotarpį dirbęs Tėvy
nės spaustuvėje. 

Kitas seimas nutarta' laikyti 
Baltimore, Md., SLA. pirminin
ko Adv. W. F. Laukaičio "sos
tinėje". 

S K A I T Y M A I  

PRIEŠ AŠTUONIS METUS 
Paskutinės "Lietuvos Aido" Dienos 

Rašo DR. B. DIRMEIKIS, 
(Buvęs Lietuvos Aido Vyriausias Redaktorius) 

KAS METĄ šioje šalyje vi
sokiose nelaimėse žūsta po 71 
asmenį iš kiekvienų 100,000 
gyventojų. 

bių ir šašų ant svetimo kuno? Gal tada geriau susigie
dotume Lietuvos laisvinimo giesmei. 

Gera valia, išmįntis, sąžiningas patriotizmas ir gy
vas pavergtos Lietuvos šauksmas turėtų mus visus ap
akinti ir apkurtinti kad nematytume ir negirdėtume vi
so to kas mus išdraiko, pykina ir kursto savitarpiniams 
ginčams, o vien tik jaustume širdyje didį musų tėvynės 
JLietuvos skausmą ir visi vieningai, petys į petį,- dirbtu
me tam skausmui sumažinti ir panaikinti. 

Kai bendras reikalas šaukia tai nesunku buti akla-
ja lakštinga. 

g 

AMERIKOS LIETUVIAMS 
(Petras Babickas) 

Atskyrė mus metai, kalnai, vandenynas, 
Bangom pasišiaušęs nuo vėjų, 
Bet jusų širdis visad plakė tėvynėj 
Varge jai pagalbon skubėjot. ' 

Jus pasiuntėt mums šviesiasparnį lėktuvą, 
Didvyrius Girėną ir Darių, 
O mes ką jums duosim? Gal žemės saujelę 
Nuo Vilniaus, nuo Kauno, nuo Marių. 

Dalis Lietuvos, lv£ padangių sietynas, 
Ji šviečia pasauliui širdim atvira, 
Nebeskiria musų kalnai, vandenynas, 
Nes meilei ir skausmui atstumo nėra. 

Kaunas, 34. 

VARGU IR JIEMS SEKSIS 
Nuo tėviškės, nuo savo žemės mylimos 
Kasdieną mes toliau ir vis toliau nuklystam. 
Nors mintys nuolat vieši paliktuos namuos, 
Bet patys jau dažnai savęs nebepažįstam. 

Tikrai pasikeitėm klajodami svetur, 
Tikrai tėvynėj ilgesio dar nepraradom. 
Nematoma ranka mus tempia vis kaž kur 
Ir dar sunkesnę naštą, ant pečių mums deda. 

Jeigu kada sugrįšim į savo namus, £ 
Širdyj jų atminimą brangų išnešioję, 
Vargu tada ir jie galės pažinti mus, v 
Kai slenkstį jų peržengs pavargę musų kojos. 

Hamburgas, 47-VI-18. Juozas Mikitas. 

(Tęsinys iš pereito nr.) 

UŽBAIGIANT KARJERĄ ... 
% dieną redakcijos posėdis neįvyko: visi 

buvome stipfriai sunervinti, ir visi jautėme kad 
musų valandos Lietuvos Aide buvo jau suskai
tytos. Naujoji vyriausybė kaip tik tą dieną bu
vo sudaryta ir paskelbta. Jau ji buvo padarius 
ir atitinkamus patvarkymus. Ir pirmutinis jos 
žvilgsnis buvo nukreiptas į spaudos priežiūrą. 

Apie 2 valandą po pietų atėjo pas mane į 
redakciją D. Stankūnas, spaudos priežiūros įs
taigos viršininkas, ir papasakojo kaip brutaliai 
jis buvo išvytas naujo priežiūros viršininko Kė-
žinaičio. Jam nebuvę lesta net "stalčius patik
rinti". Aš apie savo pašalinimą dar nieko neži
nojau: Pažangos direktorius įsakmiai ragino pa
tiems savanoriškai iš pareigų nebėgti.' Bet vi
sas redakcinis darbas jau buvo sudemoralizuo-
tas: kiekvieną valandą laukėme staigmenų. 

Tačiau tam tikrų iliuzijų dar vis turėjome: 
vyriausybė su Galvanausku ir Krėve-Mickevi-
čium iš pirmo įspūdžio veikė net nuraminančiai. 
Gen. Vitkausko, kaip buv. kariuomenės vado, 
pasilikimas krašto apsaugos ministru taipgi ža
dino tam tikrų vilčių.... Pagaliau ir pats Pa
leckis daugeliui mums buvo gerai pažįstamas ir 
net kolega Taigi, Birželio 17 diena Lietu
vos Aide praėjo mažais šeimyniniais incidentais. 

Pasitarę su Pažangos vadovybe, nusistatė-
me darbą tęsti ir rytojaus dieną. Vadinasi, Bir
želio 18 turėjo išeiti Rytinis Lietuvos Aidas ir 
dieninė jo laida. Bet medžiagos jau nebeorga-
nizavome: nutarėme pasitenkinti Eltos biulete
niais ir šiaip apolitiniais straipsniais, užsiliku
siais iš seno. 

Birželio 18 naktį (apie 4 vai.) buvau prikel
tas telefono skambučiu iš techninės redakcijos. 
Pranešė kad spaudos priežiūra konfiskavo "ry
tinę Lietuvos Aido" laidą. Ta žinia manęs nei 
kiek nejaudino: jau buvau susigyvenęs su min
timi kad tokių žinių reikia būtinai laukti. 

Rytą, apie 8 valandą, atėjau redakcijon. Se
kretorių Rastenį radau jau besėdintį. Raila 
taipgi jau tvarkė spaustuvėje dieninę laidą. Bet 
apie 10 valandą, paskanbino iš naujo ministro 
pirmininko įstaigos p. Mašalaitis ir pranešė man 
kad "ministro pirmininko parėdymu Lietuvos 
Aido vyriausiu redaktorium yra paskirtas Jo
nas Šimkus". Mašalaitis "prašė" kad aš tuoj pat 
perduočiau pareigas naujam redaktoriui. 

Formaliai Lietuvos Aido vyriausias redak
torius ir kiti redaktoriai buvo skiriami ne mi
nistro pirmininko, o Pažangos valdybos. Bet 
faktiškai Pažangos vadovybė tardavosi su mi
nistru pirmininku dėl vyriausio redaktoriaus pa
skyrimo ar atleidimo. Ir Pažangos valdyba sa
vo "aktu" skirdavo ar atleisdavo vyriausį redak
torių. Vadinasi, Mašalaičio perduotas Paleckio 
įsakymas formaliai man negaliojo.... 

Tuoj pat susisiekiau su Pažangos bendro
vės direktorium ir pranešiau kad esu p. Maša
laičio painformuotas jog privalau vyriausio re
daktoriaus pareigas perduoti Lietuvos Žinių re
daktoriui Jonui Šimkui. Klausiau kaip direkto
rius žiuri į tokį ministro pirmininko patvarky
mą. 

"Tau šiądien, o man rytoj — taip skamba 
musų daina....", tokiais truputf linksmais žo
džiais atsiliepė Pažangos direktorius ir paprašė 
kad tuoj pat užeičiau pas jį pasikalbėti. Pasi
dalinę mintimis apie bendrą pasikeitusią padėtį, 
priėjome išvados kad neturime priemonių spir
tis prieš jėgą ir kad nieko nebelieka kaip tik ka
pituliuoti. .. . ramiai ir net sąžiningai. 

Po Mašalaičio pranešimo tuoj pat telefonu 
paskambino man ir naujasis redaktorius Jonas 
Šimkus. Norėjau įtikinti- jį kad pradėtų darbą 
tik nuo sekančios dienos ir kad dar šiądien Lie
tuvos Aidas tegul išeis mano redakcijoje. Bet 
Šimkus pareiškė kad jam ministro pirmininko 
jsakyta tuoj pat perimti Lietuvos Aido redaga
vimą ir kad jis, vykdydamas tą įsakymą, tuoj 
eina į spaustuvę ir tuoj pat perima vadovybę. 

Tada susitarėme kad 2 valandą po pietų pa
darysime visų redaktorių posėdį, kuriame nau
jasis redaktorius prisistatys savo kolegoms, o 
aš su jais atsisveikinsiu. Taip ir įvyko: keliais 
mandagumo žodžiais pasikeitėme posėdyje, ir 
aš jį tuoj pat apleidau. Tuo ir baigėsi mano 
karjera.... Lietuvos Aide,.. 

Už vienos-kitos dienos i? kit! redaktoriai 
buvo išgaudyti. Šimkus atsivedė naują štabą: 
naujus žmones ir naujas idėjas. *.. u manp re

dakcijos bendradarbių laikinai dar Lietuvos Ai
de pasiliko A. Gricius ir A. Dėdelė. Mes trys— 
Raila, Leskaitis ir aš — laimingai suspėjome 
išsprukti per "žalią sieną" Vokietijon. Rastenis 
nuėjo Vilniaus, Maskvos ir Kauno kalėjiman ir 
tik 1941 metų Birželio 23 dieną išėjo iš jo nele
galiai Iš buvusių Lietuvos Aido reporterių 
tik Beleckas, kaip Šimkaus švogeris, pakilo į re
daktorius ir uoliai rašė visus metus, kol, Vokie
čiams užėjus, dingo, rodos, kaž kur.... nelai
mingai. 

Taigi, Ii dešimties redakcijos narių du pa
siklydo Vienas savo klaidas jau apmokėjo, 
antrasis dar laukia savo eilės Likusieji aš
tuoni pasidalino "tremties pasaulį": du išgaben
ti į Rusiją, du gyvena Prancūzijoje, du Šiaurės 
Amerikoje ir du — DP stovyklose Vokietijoje. 

SAVAITĖS VEIDAS 
Račo DžIM-BIM. 

JOHN TABER 
DAUG gerų ir slaunių vardų pasiliktų šešė

liuose, jei jie, išsigarsinę vertingais darbais, 
staiga nepatrauktų pasaulio dėmesio į savo Kei
stą budą, į savo elgesį ar i kokį ypatingą ;ių gyj 
venimo įvykį. Juk nedaug kas butų žinojęs uz 
Amerikos ribų, kad Amerikos storos pinigines 
saugotojas yra John Taber, jei jis nebūtų prikal
bėjęs kongresmenus sumažinti Europai pašaipą 
beveik 25'<. Ir tik po šio darbo nuskambėjo pla
čiai Europoje Taber'io vardas. Nuskambėjo pa
lydėtas priekaištų, pasipiktinimų ir pravardžia
vimų. 

Kai daugelis kitų Amerikos asmenų pragar
sėjo Europoje savo ypatingai jautriu atsinešimu 
į Europos tautų sunkią padėtį, John Taber prie
šingai, pasidarė žinomas savo neprielankumu ir 
savo abejonėmis dėl Europos žmonių gyvenimo 
ir dėl ju ateities. Kai praėjusių metų gale sugrį
žę iš kelionės po Europą Amerikos kongresmanai 
ir senatoriai pasakojo Amerikiečiams savo įspu-
džius, tai tik vienas John Taber sakėsi nieko ge
ro ten (Europoje) neradęs.... Girdi, ten tik 
tinginių ir sugedusių žmonių gauja. . "Aš nema
čiau nei vieno kuriam neužtektų maisto Euro
poje. Europiečiai permažai dirba ir nedirba 
tiek, kiek Amerikiečiai". 

Klausant šiuos žodžius ir žinant, kad jie 
ateina iš lupų ne paprasto Amerikiečio, o reikš
mingos kreditų komisijos pirmininko, jau p2rnai 
buvo šnektų, kad Marshall'o planas galės buti 
Taber'io pakastas. Mat, kaip pirmininkas, jis 
laikomas Amerikos turtų pačiu atsakingiausiu 
globėju. 

Nusistebėjimas, o gal net apstulbimas, bu
vo toks didelis, sužinojus, kad Taber pastatė į 
payojų visą Gen. Marshall'o ir Vandenberg o po
litiką, jog daugeliui pasidarė nebeaišku, nuo ko 
priklauso Amerikos politikos pastovumas. . Tuo 
tarpu jau pilnai paaiškėjo, kad tikrasis Ameri
kiečių piniginės "guard" yra Taber ir kad nuo 
jo akies priklauso daug politikos dalykų. Pats 
Taber nelaiko savęs tokiu galingu ir dažnai kar
toja, kad jis nieku kitu nesirūpina, kaip tik 
Amerikos mokesčių mokėtojo gerove. "Aš esu 
paprastas žmogus, kuriam rupi taupyti sunkiai 
uždirbtą Amerikiečių pinigą", taip kukliai pri
sistato • Taber ne tik Amerikiečiams, bet ir vi
siems kuriuos vilioja Amerikos dolaris. 

Greit Taber minės savo 70. metų amžiaus. 
Iš šio skaičiaus, 25 metus jis atidavė darbui At
stovų Rumuose, į kuriuos jis pirmą kartą įžen
gė 1923 metais, kai buvo išrinktas J^ew Yorke. 
14 metų iš eilės jis priklausė kreditų komisijai 
ir per tą laiką turėjo progos prisižiūrėti ir pasi
mokyti, kaip sunaudojamas Amerikiečių prakai
tas. Nuo 1947 metų pradžios jis pasidarė tos ko
misijos pirmininku ir nuo tada įsikalė sau gal
von mintį, kad jam skirta pareiga ginti mokes
čių mokėtojų interesus. Ir juos gina griežtais 
reikalavįmais mažinti išlaidas, taupyti vals'yl ės 
pinigus ir be biitino reikalo neduoti niekam nei 
vieno cento. 

Kaip žmogus,.Tabsr neturi priekaištų: šva
rus visuose klausimuose, sąžiningas iki kaulo, 
doras, kruopštus ir atsargus. .. . Nešykštus, bet 
išlaidose visur smulkiai apskaičiuojąs ir visada 
jieškąs lygsvaros. Jis niekad neišleis daugiau, 

negu turi. Tokią politiką jis siūlo ir valstybei. 
Taber priklauso Republikonų partijai ir 

linksta prie tų, kurie vadinami "reakcionieriais". 
Sindikatų, kontrolės ir visų kitų ūkinių varžtų 
jis nemėgsta. Pilna ir neribota laisvė ūkinėje 
srityje yra jo tikslas. Būdamas taupus, jis kar
tu yra beveik ir izoliacionistas. Prieš karą jis 
daug kalbėjo už Amerikos neutralumą. O 1940 
metais priešinosi visiems žygiams, kuriais buvo 
norima paruošti Ameriką karui. Bet kai 1941 m. 
Amerika įstojo į karą, tada l%ber visomis jėgo
mis šaukė už pagalbą Anglijai, Rusijai ir vi
siems, kurie kariavo prieš Vokietiją. Mat, Taber 
teisingai galioja kad kraujas yra daug bran
gesnis, negu pinigas. Karui pasibaigus, Taber 
vėl sugrįžo prie savo senos taupumo politikos ir 
vėl kalba ir veikia prieš paramos suteikimą 
Graikijai, Turkijai ir visai Europai. Tą savo 
keistą politiką jis apvainikavo Marshall'o plano 
apkarpymu visu ketvirtadaliu. Už tokį jo žygį jį 
kritikuoja ir jo draugai Republikonai, ir Ameri
kiečiai, kurie ateitį numato plačiau ir šviesiau, 
ir visi Europiečiai , kuriems jau dabar reikia < 
suruošti gintis ir ginti kitus. * , 
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Kur Eina 
Pasaulis...? 

K a i  Of 

Dr. J. Audrūnas 

Tarp Šeimyninių Ginčų 

?< 

Tarp Baimes, Norų -
ir Nusivylimų 

VISIEMS Europos vaikams 
palengva ima aiškėti į kokį uos
tą plaukia jų laivas su vi
sais jų norais ir nusivylimais. 
Europos tautos pradeda pilnai 
suprasti padėtį kuri šiuo metu 
pagreitintu tempu traukia vi
są pasaulį, o ypatingai Euro
pos žemyną į didelį ir lemiantį 
išbandymą. 

Niekad Europiečiams nebuvo 
taip aišku kaip dabar kad jų 
ateitis priklauso nuo to kaip 
pasibaigs kasdien aštrėjantis 
Sovietų-Amerikiečių ginčas — 
ginčas kuris ilgesniam laikui 
nustatys valstybių santvarką, 
žmogaus teises, jo gyvenimo ir 
jo galvojimo budą. 

"Gana save apgaudinėti", to-
kis šūkis sklinda beveik visa
me, pasaulyje. Jį vis dažniau 
kartoja tie kurie jaučiasi lyg 
išstumti į gatvę, kurios abieji 
galai kiekvieną valandą gali su
liepsnoti. 

Ką daryti? Kaip pasiruošti? 
Kur bėgti? Ką valgyti? Kuo 
apsirengti? Ir visa eilė pana
šių klausimų nuvargino Euro
pos tautas iki tiek kad jų pasi
tikėjimas savimi ir kitais pa
virto abejonėmis, nuolat i n i u 
drebuliu ir beveik visišku su
glebimu .... ',; 

"Ak, tegul pasikars ta# pa
saulis: man vistiek", tokiais 
nusivylimo žodžiais vis daugiau 
ir daugiau žmonių ima reikšti 
savo silpnybę, nesidomėjimą ir 
nepasitikėjimą nei protu nei 
gefa valia. 

Keistai susiklostė dabartinis 
tautų gyvenimas. Galima sa
kyti, išnyko savarankiškas gal
vojimas, išnyko valia, pasiryži
mai ir apsisprendimai, žmo
nės savo teisę galvoti atidavė 
partijoms; partijos ją pervedė 
kelių žmonių komitetams, o šie 
pasirinko vadovais vienokią ar 
kitokią pasaulėžiūrą, ir tokiu 
budu visas žmogus su visais jo 
dvasios reikalais pasidarė pa
našus į mašiną. 

Su. daugeliu tautų atsitiko 
panašiai: už jas kalba, galvo
ja ir sprendžia kitos tautos, 
nesiklausdamos nei jų norų nei 
jų nuomonės. Vienintelė teisė 
kuri paliko iki šiol nepaliesta, 
tai teisė bijotis rytojaus, bi
jotis kad gali buti apkaltintas, 
užpultas ir sutraiškytas. 

Jau baigiasi visas dešimtme
tis kai tokiu baimės jausmu 
gyvena milijonai žmonių. Ir 
šiuo metu kiekvieną valandą 
tas jausmas didėja, plečiasi ir 
persimaino į visuotiną drebu
lį. Nervų įtempimas pasidarė 
toks didelis jog pati rytojaus 
baimė tarsi persikeičia į norą 
kad kuogreičiau įvyktų tai kas 
neišvengiamai turi įvykti. 

Sunku numatyti kuo baigsis 
kova dėl Berlyno. Baigsis karu 
ar nusileidimu; baigsis laiki
nu "susipratimu" ar visišku 
persiskyrimu, vistiek ramybės 
taikos ir rimto gyvenimo ne
bus tol kol neišnyks pavojai 
žmonių ir tautų laisvei, kol ne-

; išnyks valstybių siekimai vieš
patauti, išnaudoti kitus ir tvar
kyti pasaulį jėga, q ne išmin
tingu teisingumu. • 

Karas, žinoma, išaiš k i n t ų 
daug dalykų ir padėtų greičiau 
išeiti iš visuotinos baimės. Bet 
reikia buti -atsargiam dėl dide
lių vilčių pokariniam gyveni
mui. Daug pareis nuo to ar 
naujoji taika bus paremta vie
nos valstybės galybe, jos 4capi-

* talais ir jos santvarka, ar bus 

surastas būdas gyventi visoms 
tautoms bendra jų gerove ir 
naudotis jų bendrais turtais ir 
bendrais darbo vaisiais. Lai
minga taika bus tik ta kuri 
neturės nusivylimų. 4 

Mirusieji Sveikina 
Savo Budelius 

KAS YRA SKAITĘS Vikto
ro Kravčenkos knygą "I Chose 
Freedom", tam yra lengviau 
suprasti kodėl Sovietų teismuo
se kaltinamieji prašosi dides
nių bausmių negu prokurorai 
jiems reikalauja. Mat, ten taip 
viskas sutvarkyta kad prie kar
tuvių atvestas nuteistasis yra 
verčiamas žiūrėti į budelį kaip 
į išlaisvintoją nuo nebepakelia
mų sielos ir kuno kančių. Su
sipažinus kaip pas Sovietus 
žmonės yra kalinami, tardomi, 
teisiami ir baudžiami, darosi 
suprantama jog mirtis "liau
dies priešams" yra lengvesnė 
bausmė negu gyvenimas.... 

Bet kuo pateisinti ir kaip su
prasti tokius pasielgimus kaip 
žinomo buvusio Čekoslovakijos 
prezidento Benešo ir Prahos 
arkivyskupo Juozapo Beran'o? 

Kai tik Maskvos agentas 
Gottwald buvo apšauktas nau
ju Čekoslovakijos prezidentu, 
Benešąs jam pasiuntė sveiki
nimus ir linkėjimus, o arkivys
kupas Beran su iškilminga dva
siškių delegacija nuvyko asme
niškai pasveikinti naująjį pre
zidentą .... 

Negali suprast! ar Benešąs 
tikrai iš širdies linki komunis
tų vadui pasisekimo, ar tik to
kiais linkėjimais nori jam atsi
lyginti už paskirtą pensiją', ku
rios suma siekia 60,000 dolarių 
per metus. 

Nežinia taip pat.ar arvikys-
kupas Beran iš sąžinės ar iš 
baimės sveikina Bažnyčios var
du naują Čekoslovakijos vieš
patį, kuriam pagal Lenino mok
slą Bažnyčia ir religija yra ne 
kas kita kaip nuodai. 

Lengva, labai lengva susi
maišyti žmogui tokių keistų 
įvykių sukuryje: visi žinome 
kad Gottwald atėjo į Čekoslo
vakijos prezidento vietą per 
smurtą, persekiojimus, apgavy
stę ir net žudynes. Ir štai tą 
"naują prezidentą" sveikina 
arkivyskupas, laimina jį, o bu
vęs prezidentas Beneš linki ir 
toliau pasisekimo.... Pasaky
tum kad sveikas protas tokio 
dalyko negalį suprasti, ir kad 
yra "kaž kas" toje visoje isto
rijoje ko šiapus geležinės už
dangos niekas niekad nesupras. 

Kad mirusieji sveikintų savo 
budelius* ir dėkotų jiems už 
mirtį, reikia ypatingų sąlygų— 
tokių sąlygų kokias aprašo V. 
Kravčenko esant Sovietų Są
jungoje. Gi nei Benes nei ar
kivyskupas Beran tuo tarpu 
dar nėra Stalino kaliniai ai 
bent tokiais nebuvo prieš kele
tą savaičių, kai jie darė tokius 
žemus nusilenkimus komunis
tui Gottwaldui. 

žinoma, Benešai Čekoslova
kijai turi buti laikomas miręs 
ir miręs per Gottwaldo malo
nę". Su laiku — ir gal net la
bai greitai — išnyks ir Beran 
(nebent jei jis sutiktų ištiki
mai tarnauti komunistiniam^ re
žimui, kaip tatai daro kunigas 
Ploihar, būdamas sveikatos mi 
nistru naujoje Čekoslovakijos 
vyriausybėje). Bet kam tada 
savo elgesiais apgaudinėti ki 
tus? Kam nusilenkimais ir nei 
pataikavimais mazgoti kraują 
nuo budelio rankij? 

Mums prisimena panašus da-
lygas ir Lietuvoje. , Kai Deka
nozovas įstatė Paleckį į prezi-
dento-manekino postą, jį ėjo 
sveikinti žmonės ir delegacijos, 
kurios kitą rytą jau buvo ap
šmeižtos, išjuoktos ir panaikin
tos. šiądien galima į visa tai 
pažiūrėti kaip į padėties nesu
pratimą, kaip į nesusiorienta-
vimą ir perdidelį charakterio 
minkštumą.... Lietuvos sąly
gomis beveik galima buvo pa
teisinti tokius žygius: juk tai 
buvo pirmutiniai Sovietų rAėgi-
nimai pavergti laisvas tautas, 
ir mažai kas teturėjo patyrimo 
kokiais budais tas pavergimas 
vyksta. Gi šiądien — po tiek 
turėtų pavyzdžių Benešo ir ar-
kivyskypo Beran'o pasielgimai 
tegali buti išaiškinami tik ta 
keista dvasia kuri užvaldo kra
štą kai komunistinis voratink
lis ant jo užtiesiamas. Ir ta 
dvasia yra tokia kad žmonės 
arba bėga nuo komunizmo ar
ba jam nusilenkia. Pasiprieši
nimo jėgos, kai komunistų par
tija pasidaro viešpataujanti, 
sutirpsta.... 

Visus apima tokia didelė bai
mė ir toks keistas silpnybės 
jausmas kad kiekvienas skuba 
gelbėtis vienokiu ar kitokiu bu
du. Ir vieni gelbėjasi nusilen
kimu ir parsidavimu, kiti — 
pabėgimais ir net savižudybė
mis. Taip reikia suprasti ir 
Benešo ir arkivyskupo Beran'o 
"širdingus sveikinimus" komu
nistui Gottwaldui.ir jo režimui. 
Pasirodo kad žmogus pasilieka 
visada žmogum, nežiūrint ko
kiuose rubuose jis bebūtų įvil
ktas. 

Komunistinis 
Kanibalizmas 

KIEKVIENAS esame girdė
ję jog kaž kur pasaulyje dar 
gyvena tokie žmonės kurie val
go vieni kitus. Vaikai suryja 
savo tėvus, tėvai—vaikus.... 
Tie vadinami kanibalai mums 
atrodo lyg kokioje pasakoje. 

O gi iš teisybės mes panašius 
"kanibalus" sutinkame komu
nistų tarpe. Jie, kai tik savi-
tarpyje įsipyksta, ima ir pra
deda vieni kitus ėsti 

Štai praėjusią savaitę įvykęs 
Rumunijoje Europos komunis
tų vadų susibėgimas (Komin-
formas) ėmė ir paskelbė jog 
reikia sunaikinti Jugoslavijos 
komunistų vadus kaip "pieme
nis" paklaidinusius savo ave
les. Senai sklido gandas kad 
už Sovietų geležinės uždangos 
dažnai pasislepia šiurpi kani
balų puota. Jugoslavijos komu
nistų partijos pasmerkimas ir 
Titui pripažintas išdaviko var
das parodo jog komunistai ėda 
be jokio skrupulo savo "idėjos 
vaikus", kai tie "vaikai" nu
trypsią nuo didžios Markso-

Lenino-Stalino linijos. 
Pačioje Sovietų Sąjungoje 

1935-36 metais įvyko taipgi ne
maža "puota" kai visa eilė pa

garsėjusių komunistų (Zinov 
jevas, Rikovas, Tuehačevskis ir 
kiti) buvo Stalino ir jo arti
mųjų suėsti , pasmerkiant 
tuos visus "Trockistus" mirti. 

Tito už nukrypimus nuo "ge
neralinės linijos", be abejo, tu
rės apmokėti didelę duoklę. 

Mums įdomu ne tai kaip bus 
nubausti Jugoslavijos komuni
stų vadai už jų "kapitalistinius 
palinkimus", o tai kad ta vie
ša bausmė atskleidžia ir daug 
kitų iki šiol nematytų dalykų. 
Buvo manoma kad Sovietų įta
kon patekusios valstybės nebe
turi jokių galimybių nei per 
"juodnagį" nutolti nuo Krem
liaus tirono valios. Dabar pa
sirodo kad jos ne tik gali bet 
ir turi noro nukrypti. 

Buvo manyta kad "Sovietų 
blokas" yra geležinis, nesuskal-
domas, vieningas. Gi dabar pa
matėme kad jis tik paslėptas 
už "geležinės uždangos", bet 
viduje yra gerokai skylėtas ir 
vaškuotas. 

Tie nauji patyrimai galės pa
skatinti "Sovietų bloko" prie
šininkus didesniam susidomėji
mui, kaip butų galima dar dau
giau skylių padaryti to bloko 
sukiuždinimui. 

Bet iš kitos pus&s, Jugosla
vijos komunistų toks griežtas 
ir toks aiškus pasmerkimas 
duoda pagrindo manyti kad 
"Sovietiniame bloke" viską le
mia Maskva ir kad ji nevaikš
to baltom pirštinėm aplink ne
paklusniuosius. Tuo budu ji 
įspėja visų kraštų komunistus 
kad jie nesikėsintų į jokius ne
paklusnumo kelius, nes bus be 
gailesčio tuoj pat nunuoginti, 
išplakti ir prikalti prie gėdos 
Stulpų, nežiūrint kokias parei
gas jie eitų ir kokią praeitį be
turėtų. 

Toks baistfs komunistinis ka
nibalizmas tikrai turėtų atgrą-
^"ti ir Lenkijos, ir Rumunijos, 
ir Vengrijos komunistus, kurių 
tarpe, matyti, galima butų su
rasti ir nepaklusnių Stalino 
vaikų 

Kai kas tįrina rankas, to
kiems dalykams paaiškėjus, ir 
norėtų skelbti kad komunizmo 
silpnybė yra daug didesnė ne
gu ji yra matoma. Priešo per
vertinimas sukelia nereikalin
gos baimės, bet nedavertinimas 
jo dažnai atn^a nusivylimų. 

Komunistinis kanibali z m a s 
yra silpnybės, bet kartu ir stip
rybės ženklas. Ir nemanykime 
kad šeimoje atsiradęs nepaklus
nus vaikas gali susprogdinti ir 
pačią šeimą. To neįvyks "ko
munistų šeimoje": ją susprog
dinti tegali tik jėgos iš šalies, 
iš oro, bet ne iš vidaus. 

Dėl tų šeimyninių įvykių pa
saulinė komunistų politika ne
pasikeis. Sveikiau butų komu
nistus pervertinti negu neda-
vertinti: geriau baigsis jiegu 
jų daugiau bijosime ir mažiau 
broliausimės.... p a s i kalbėji
mais, pasitarimais ir nuolaido
mis. 

RUSIJA GAUNA MA
ŠINERIJAS IŠ U. S. 
ŠELPIAMŲ ŠALIŲ 

Mašinerijos ir sunkieji pa
dargai kokius Amerika uždrau 
dė siųsti iš čia į Sovietų Rusi 
ją, pasirodo gausiai plaukia į 
sovietų žemę ir į bolševikų 
kontroliuojamas šalis iš valsty
bių kurias Amerika pasiėmė 
remti sulyg Marshallo plano. 

Nors Amerikai rupi sustip
rinti laisvas nuo komunistų ša
lis ekonominiai kad jos grei-
čįau atsistotų ant savo kojų, 
jos imdamos pagalbą iš Ameri
kos, pasirūpino parduoti Rusi
jai tai ką gali UŽ Rusišką auk
są. 

Gaudama sau įvairių mašine
rijų iš tų šalių, Rusija vistiek 
gali stiprinti savo karinę ma
šiną ir sudaryti pavojų pasau
liui, nors tų mašinerijų negali 
gauti tiesioginiai iš Amerikos. 

Keli mėnesiai atgal Ameri
ka sulaikė teikimą čia išdirba
mų generatorių, elektriškų mo
torų, lėktuvams dalių ir kitų 
sunkių mašinerijų Rusijai, ta
čiau sulyg Marshallo plano re
miamos šalys gali tuos dalykus 
iš Amerikos reikalauti ir gau
ti, bet jos nekurios turi sutar
tis su Rusija ir gali jai par
duoti su pelnu sau. Belgija, 
pav., turi sutartį su sovietais 
pristatyti Rusijai $90 milijo
nų vertės inžinų, statybai ma
šinerijos, geležies ir plieno pro
duktų ir kitokių mašinerijų. t 

Už tai iš sovietų gaus 400,-
000 tonų grudų, galvijų ir me
džių (gal but išvogtų iš Lietu
vos) . 

Britanija taip pat gali imti 
iš Amerikos lokomotivus, tro-
kus ir kitas reikmenis ir per
vesti sovietams. 

Švedija, Danija ir Norvegija 
siunčia sovietams taip pat vi
sokias mašinerijas už apie $200 
milijonų metuose. 

Sovietai savo auksu pavilio
ja karo nualintas valstybėles, 
kad ir nepajungtas savo kon-
trolėn, ir jos tiesioginiai prisi
deda prie sovietų stiprinimo ir 
pačios sau augina siaubimą, 
kuris vistiek pasiryžęs jas pa
vergti pirmai progai atėjus. 

Suomijos Ypatingi 
' Rinkimai 

PASKELBIA DRAUDI
MĄ DUOTI RUSIJAI 

U. S. GAMINIUS* 

Mashall'o plano vykdytojas, 
Administratorius Paul G. Hoff
man išleido pareiškimą vakarų 
Europos valstybėms kurias U. 
S. šelpia sulyg Marshall'o pla
no, kad jos susilaikytų nuo tei
kimo kontrabandos keliu reik
menų Rusijos globojamoms ša
lims už geležinės uždangos — 
kad per anas šalis nebūtų ga
benama Rusijai lėktuvams in-
žinai ir kiti dalykai kurie ga-
limit panaudoti karo atsitikime. 

Veik tuo pat laikotarpiu kai 
Jugoslavijos Tito praplėšė vie
ną skylę geležinėje uždangoje, 
susiriedamas su Kominformu, 
Suomijoje įvykę seimo rinki
mu galima sakyti praplėšė ki
tą skylę toje uždangoje.' 

Nors jau tikėta kad Suomija 
buvo visiškai Maskvos paslėg
ta, ten įvykę seimo rinkimai 
Liepos pradžioje parodė kad 
komunistų partija, buvus pir
mutinėje vietoje, pralaimėjo 6 
vietas ir liko trečioje vietoje 
su 45 atstovais. 

Socialdemokratų partija ga
vo keturis daugiau ir turi 53, 
o Agrarų partija gavo du at
stovu daugiau, ir turi išviso 50 
atstovų. 

Suomija matyt dar nebuvo 
visiškai paglemžta po raudona 
letena, ir rinkimams atėjus pa
sirodė kad nesutinka pasivesti 
savo likimo -komunistų parti
jos globai. 

Tiesa, Maskva kada tik užsi
norėjus gali mažutę savo kai
mynę parblokšti, taigi ir nuo
stabu kad iki šiol to dar pil
nai nepadarė. 

Nežiūrint komunistų agentų 
didžiausių pastangų pakreipti 
visuomenę į savo pusę, jų pa
stangos nebuvo vaisingos. 

Jeigu socialdemokratai, ku
rie paprastai pavirsta savo ša
lies išdavikais ir parsiduoda 
komunistams, Suomijoje nesu
vaidins išdavikų rolės ir dirbs 
su Agrarų partija, komunistai 
į valdžią galės buti vkai neįsi
leisti. 

Suomijoje šiuose rinkimuose 
nedalyvavo nei 99.8 nuošimčiai 
visų balsuotojų, nei 103.2 nuo
šimčiai, o rimtas 80 nuoš. bal
suotojų skaičius, nes komunis
tai tų rinkimų netvarkė, ir iš
rinkta atstovai ne vienos ko
munistų partijos, o trijų skir
tingų partijų. 

Trečią skylę Maskvos gele
žinėje uždangoje kala Čekoslo
vakijos liaudis: Prahoje buvo 
surengta demonstracijos kurio
se minia šaukė norinti kad 
prezidentu butų BeneŠ. Tai 
grynai demonstracijos prieš 
komunistų valdžią. 

Čekoslovakijoje, kur komu
nistai viską pagrobė į savo na
gus, demonstrantai be abejo 
bus sugaudyti ir įkalinti, kiti 
nužudyti ar ištremti į Sibirą. 
Tačiau tas parodo kad už tos 
geležinės uždangos negerai da
rosi, liaudis nepasitenkinus ko
munizmu ir komunistais valdo
vais. 

Daug kraujo bus pralieta vi
sose už tos uždangos esančio
se šalyse iki jos gaus progą iš
vysti tikrą laisvę, tačiau žmo
nės ten dantis sukandę laukia 
progos savo ©balsius už laisvę 
iškelti. 

Amerika bus didžiausia kal
tininkė už tų žmonių kraują ir 
mirtis jeigu nesiims tą geleži
nę uždangą suplaišinti. 

VOKIETIJOS PINIGŲ 
REFORMOS AT-

GARSIAI 

Pinigų reforma Vokietijoje 
padarė labai žymių pakeitimų 
kasdieniniame gyvenime. Apa
tija, nenoras dirbti dingo, visi 
j ieško darbo. Juodoji rinka la
bai susmuko, cigaretės juodo
joje rinkoje pardavinėjamos pi
giau, kaip krautuvėse. Už 
Amerikoniškų cigarečių pokelį 
juodoje rinkoje prašo 5 mar
kių, tuo tarpu krautuvėje jos 
kainuoja 7 mk. Sviesto kg. (du 
svarai) — 18 mk., lašinių — 
12 mk. Doleris pirmomis die
nomis po reformos kainavo 30 
mk., vėliau krito ligi 12, bet ir 
tai jo niekas nenori pirkti, nes 
krautuvėse atsirado daug gerų 
prekių — radijo aparatų, dvi
račių, puikių odos dirbinių. 

Traukiniai, teatrai pustuš
čiai, laikraščiai nebeišplatina-
mi, kai anksčiau dėl jų stovėjo 
eilės. Elegantiški ponai stovi
niuoja prie geležinkelio stočių 
ir už pusę traukinio bilieto kai
nos siūlo pavėžėti j norimą vie
tą. 

Tremtiniai staiga nustojo vi
sų savo pinigų. Geriau dirban
tiems, kurie gauna algas; visi 
labai j ieško darbo, bet Vokie
čiams pirmenybė. Tremtinių 
kulturinis gyvenimas nyksta, 
vargiai galės išsilaikyti ir jų 
spauda. 

Maisto normos Vokiečiams 
didinamos, žadama paskirstyti 
ir tekstilės gaminių. 

Kol kas pinigų pakeitimas 
Vokietiją smarkiai pastūmėjo 
normalesnio gyvenimo link. Bi
jomasi, betgi, ir neigiamų pa
sekmių, pirmoje eilėje — be
darbės. 

Tremtiniai Nori Išvykti 
• f Is Švedijos 

Savo laiku Švedija išdavė so
vietams 135 Pabaltiečius. Gau
tomis žiniomis, dauguma jų 
nužudyta, kiti nuteisti po 20 
metų priverstiniems darbams, 
šiuo metu Švedijoje dar tebe
gyvena per 20,000 Pabaltiečių. 
Asmeninio saugumo atžvilgiu 
šie tremtiniai yra daug bloges
nėje būklėje, kaip gyvenantie
ji Vokietijoje. Taigi, nebe pa
grindo šie tremtiniai ir rūpina
si savo saugumo. Neseniai jie 
įteikė Kanados senato komisi
jai 22,000 pasirašytą prašymą, 
prašydami jiems leisti įvažiuo
ti Kanadon. Tačiau, tuo tarpu 
maža yra vilčių jiems ten pa
kliūti, nes Kanada iki šiol teįsi
leidžia tremtinius iš Vokietijos 
ir Austrijos. 

Kaip žinome, Švedijoje gy
vena ir apie 500 Lietuvių. 

KAS platina Dirvą — ta* 
platina apšvietą. 
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VAIZDAI IŠ LITERATŪROS PREMIJŲ įteikimo iškilmių Fellbache Š. 
« m. Vasario 15 d.: (1) viduryje aukštai — iškilmingo posėdžio prezidtu-
J mas Prof. J. Brazaičio paskaitos metu. Už stalo — Liet. Tremtinių Ra-

• • šytojų Draugijos pirm. St Santvaras ir literaiurog premijų mecenatai bei 

jų atstovai. Abiejuose stalo šonuose — šįmetiniai laureatai; (2) vidury
je žemai, premijuoti kuriniai; (3) montažo šonuose — šįmetiniai laurea
tai:. Faustas Kirša (kairėje aukštai); Vincas Ramonas (dešinėje aukš
tai) ; Pulgis Andriušis ir Jurgis Jankus (kairėje žemai); Kazys Bradu-
nas ir ijiudas Dovydėnas (dešinėje žemai|» {Musų Kelias) 
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Lietuva Tarptautinėse Iškilmėse 
Lietuvos Vėliava, Himnas, Cornerstone o? Freedom, Dedikacija, Linkėjimai 

Nepriklausomoji Lietuva da
lyvavo reikšmingose ir simbo-
lingose tarptautinėse iškilmėse 
Bedford, Indiana, Birželio 17. 

šias iškilmes suruošė India
na "marmuro" (limestone) in
dustrija ir Bedford miestas. 
Iškilmės tęsėsi visą savaitę, 
nuo Birželio 14 iki 19 d. 

Tarptautinės dienos — Bir
želio 17 — iškilmę rengėjai pa
vadino "Dedication of the Cor
nerstone of Freedom", šioje 
iškilmėje oficialiai dalyvavo 21 
valstybė — faktinai į iškilmę i 
atvyko ir jose dalyvavo 17-kos j 

valstybių ministrai ir konsulai.1 

Lietuva atstovavo Ministro P. i 
Žadeikio įpareigotas konsulas1 

P. Daužvardis. 
Svarbioji iškilmės dalis buvo 

"Liuosybės Kertinių Akmenų" 
dedikavimas. Visa ši ceremo
nija vyko miesto aikštėje. 

Septyniolikos valstybių at
stovams ir Washingtono bei 
vietos garbės svečiams buvo 
pastatyta platforma Lawrence 
County Teismo priešakyje. Už
pakalyje platformos, prie Teis
mo Rūmų, plevėsavo 18-kos 
valstyl}ių vėliavos, kurių tar
pe buvo Lietuvos trispalvė ir 
Amerikos Stars and Stripes. 

Viduryje tribūnos buvo or
kestras, o priešakyje buvo su
sodinti State Departmento at
stovas Henry Charles Sprucks, 
Indiana Senatorius J e n n e r . 
Kongresmanas Wilson, Bedfor-
do mayoras Brinegar, Austra
lijos Pasiuntinybės sekretorius 
Dr. Gudenus, Belgijos minis
tras Heyne, Buriuos Pasiunti
nybės sekretorius Tin Maung, 
Kanados Konsulas West, Dani
jos konsulas Scheel, Prancūzi
jos konsulas Viala, Britanijos 
konsulas Bumstead, Graikijos 
konsulas Tringhetas, Honduros 
konsulas Dr. Schapiro, Irano 
Ambasados attache Nemazie, 
Italijos konsulas Dr. Varalda, 
Liberijos ministras King, Lie
tuvos konsulas Dr. P. Daužvar
dis, Norvegijos konsulas Ma-
seng, Filipinų Respublikas kon
sulas Ruiz, Saudi Arabijos at
stovas Mohammed Muhtasib', 
Ispanijos konsulas Reymunde 
ir kiti. 

Įžangines kalbas apie tautų 
laisvę ir Amerikos principus 
pasakė Kongr. Wilson, Senato
rius Jenner ir State Depart
mento atstovas Sprucks. 

Liuosybės kertinių akmenų 
jteikimo ceremonijoms vadova
vo Sen. Jenner. Visa ta cere
monija vyko sekančiai: Iššau
kiama valstybė ir jos atstovas, 
grojamas tos tautos himnas, iš 
už scenos skaitomi tos tautos 
nuopelnai bei pasižymėjimai, 
tuo metu privažiuoja prie tri
būnos atitinkamai valstybei nu
skirtas automobilis vežąs jai 
skirta "Cornerstone of Free
dom", globojamą jaunuolės. 
Ceremonijos vedėjas taria de
dikacijos žodį, įteikia atstovui 
pliaką, kuri bus prijungta prie 
Liuosybės Kertinio Ak m e n s, 
prašo atstovą perskaityti įrašą 
ir priimti laisvės ir draugišku
mo simboli. Atstovas priima 
pliaką, perskaito tekstą, ir per
duoda ją prie "Cornerstone of 
Freedom" stovinčiai panelei. 

Lietuvai skirtas ceremonijų 
tekstas buvo sekantis: 

SENATOR JENNER: The 
Consul of Lithuania in Chica
go, Mr. Petras Daužvardis. 

ORCHESTRA: The National 
Anthem of Lithuania as the 
float moves up to the stage. 

NARRATOR: Lithuania: a 
country which so jea 1 o u s 1 y 
guards its freedom and tradi
tions, that the Lithuanian lan
guage was kept alive for forty 
years when the printing of 
books in the national language 
was forbidden by the Russian 
Tsars. A nation # which has 
sent so many of its sons and 
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Lietuvos .konsulas PK. Daužvardis priima akmenį 

tion, to become outstanding ci
tizens of the United States. 

SENATOR JENNER: In the 
name of the City of Bedford, 
with the best wishes of all the 
people of Indiana whom I re
present, I present to Lithuania 
this Cornerstone of Freedom. 
Will you do us the honor of 
reading the inscription which 
ir to be placed upon this Cor
nerstone of Freedom? 

MR. DAUŽVARDIS: Sir, in 
the name of Lithuania, I ac
cept this Cornerstone of Free
dom, and express sincere grat
itude to the City of Bedford 
and Indiana people for the Cor
nerstone, and their good wish
es to Lithuania. I am delight
ed to read the text to be in
scribed in the Cornerstone de
dicated to Lithuania: 

"Lithuania, land of Baltic 
amber and ancient songs, while 
a medieval empire had fought 
Tartar invasion and German 
expansion. Reestablished as an 
independent republic she was 
recognized as a model small 
state. Resolutely striving for 
liberation since hel eclipse on 
June 15, 1940, Lithuania is 
rightfully awaiting restoration 
of her independence and of her 
democratic freedom".. 

Visa ceremonijų programa 
buvo transliuojama per Mutual 
radio tinklą ir aprašyta ne tik 
vietinėje bet ir plačioje Ame
rikos spaudoje. 

Lunčiaus metu, po ceremoni
jų, atskirose vietose, Konsukis 
Daužvardis ir p. Daužvardienė 
pasakė kalbas apie Lietuvą — 
Lietuvių tautos kančias, nusi
statymą ir aspiracijas. 

POP KONCERTAI 

RELIGINIAI PAPRO
ČIAI ČILĖJE 

kydavo pamokslą ir savo laiku 
duodavo įsakymą ištraukti vi
nis. Vyrai vinis traukdavo, 
Kristų nuimdavo, o žmonės 
verkdavof, K. PL 

Dešimtas metinis pop kon
certų sezonas, kuriuos išpildo 
Cleveland Summer Orchestra, 
vadovybėje Dr. Rudolph Ring-
\vdll, numatytas baigtis Liepos 
24. 

šį šeštadienį, Liepos 10, so
listu koncerte bus Christopher 
Lynch, garsus Airis tenoras, 
iš Firestone radio programos, 
kuris pirmą kartą pasirodys su 
šia orkestrą. Jis išpildys ke
lias klasiškas dainas ir grupę 
Airiškų dainų. 

Liepos 14 koncerte solistais 
bus du garsus pianistai Whit-
temore ir Lowe. 

PARAPIJA, KAIP PUSĖ LIE
TUVOS. "SEZONINĖS MARI
JOS". DEGINAMAS JUDAS. 

Maždaug prieš metus laiko 
į fretų Ameriką, čili valstybę, 
iš Vokietijos nuvyko du Lietu
viai kunigai: Narbutas ir Kar-
dauskas. Jie įsikūrė vietos či-
lėnų parapijose. "Auka" skel
bia jų laiškus, iš kurių patiria
me kai kurių įdomių papročių 
iš vietos gyventojų, štai kele
tas nuotrupų: 

— Puerto Montte gavome 
pasiūlymą ir sutikome užimti 
vienai savaitei parapiją, esan
čią prie Pacifiko. Vakare pa
siekėme miestelį Maulin. Se
kantį rytą einame į bažnyčią, 
kuri randasi viduryje mieste
lio, gražiais berželiais apsodin
toje aikštėje. Nustebome, nes 
berželių niekur kitur Čilėje ne
buvome matę. žmonės nežino 
tų medžių vardo ir vadina "lie
pomis". 

Parapija įsteigta 1823 m. 
Tada ji buvo tokia didelė, kaip 
pusė Lietuvos. Dabar ji turi 16 
koplyčių. Susisiekimas sų jo
mis arkliu. Čia visi moka joti: 
ir vaikai, ir moterys, tik mes 
dar ne. 

Parapijoje yra savų religi
nių papročių. Marijos statulos 
aprengiamos drabužiais. Za
kristijoje viena tokia Marija 
juodais plaukais ir juodais rū
bais. Tai Marija, kuri buna 
garbinama Visų šventėje. Yra 
ir kitokių Marijų, kurioms pri
klauso kitos dienos. Tai "sezo
ninės" Marijos. Vienoje šios 
parapijos koplyčioje susirenka 
iki 4,000 raitelių į jos šventę 
Vasario 2 d. Stebuklingoji ke
liauja ir į kitas koplyčias, ne
šama keliasdešimts kilometrų 
pėsčiomis, lydima raitelių • bū
rio. 

Seniau buta kitų papročių. 
Verbų dieną prie upės degin
tas "Judas". Did. penktadienį 
inscenizuotas bažnyčioje Kris
taus nuo kryžiaus nuėmimas. 

u. s. SECURITY 
LOAN VTJUS 

Hm 
SECURITY 
Tni.'i'Vf 

Prisidėjimui prie visuotinos 
kovos su infliacija, Cuyahoga 
County Committee kuris dirba 
U. S. Security Loan pravedime, 
praneša kad jis pilniausia re
mia ir užgiria United States 
Treasury Departmento United 
States Savings Bond programą 
kurio svarbiausias tikslas yra 
prisidėti prie infliacijos sulai
kymo. . ' * 

The United" States Savings 
vajus Cuyahoga apskrityje ve
damas nuo Birželio 15 iki 30. 

Pirkite U. S. Security Bonds, 
tuo pačiu planu kaip pirkdavo-
te karo metais. Jie neša gerą 
pelną ir yra taip saugus kaip 
patys dolariai. 

- . ** . * • ' ' - V.- ' * 

*1U BANK OF OHIO , 
• • ' - • • ; ' 'T' ... 

buvęs f«E MOlftRIŽ'PLĄN BANK 

— • — 
} 

PUSMETINĖ APYSKAITA. BIRŽELIO 30, 1948 

ASSETS 

Cash on Hand and in Reserve Banks $ 3,594,857.67 
U. S. Government Securities 1,818,510.74 
State, County and Municipal Bonds 517,849.92 
U. S. Govt. Insured F. H. A. Mortgages .... 2,897,240.97 
Loans and Discounts (Less Reserves) 20,941,260.51 
Banking House .; *.. ;:.t. • 103.157.91 
Other Assets ... *.......... 284,363.04 

'Total $30,157,246iį 
• 

LIABILITIES 

Demand Deposits $ 8,418,957.46 
Time Deposits 14,988,918.93 
U. S. Government War Loan Deposits 225,432.16 
Assigned Deposits 2,787,410.36 

(Security for payment of loan®) 
Unearned Interest . . . . .  7 1 0 , 7 4 1 . 2 1  

(Paid in advance on loans) 
Accrued Taxes and Interest on Deposits 143,910.57 
Escrow Accounts and Other Liabilities 385,820.99 
Capital 1,000,000.00 
Surplus 1,000,000.00 
Undivided Profits 496,055.08 

Total $30,157,246.76 

United States Government securities carried at $400,000,000 Are pledged to secure Ui 
S. Government war loan deposit account and other public funds as required by liff. 

COMPLETE BAjN&fNG SERVICE FOR THE INW¥iDUAL AND BUSINESS 

— ^ 

ir Kaimyniški Skyriai 
• * '*^v3 

Member Federal Deposit Insurance Corporation Cleveland Clearing House Association fyy 

KAIP 
ATNAUJINT 
DIRVĄ 
Kaip tik jusų prenume
rata už Dirvą baigiasi, 
paimkit pas jus esamą 
Dirvos voką ir atnauji
nimo kortelę, įdėkit $2 
popierinius ir įrašę sa
vo pilną adresą* isšiųs-
kit, užlipinę ant voko 
už 3c pašto ženklelį. 

D I R V A  
6820 Superior Ave. 

Cleveland, Ohio 

Lietuva Tironu Pančiuose 

SUV. VALSTIJOS kas metą 
gauna po apie 3 milijonus sva-|Prie kryžiaus stovėjo specia-
rų mėlynių (uogų) iš New-| ]iai parengti vyrai. Kunigas sa-

daughters, driven by persecu- foundiando. 

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

Vyrams Aprangalai 
PAS MUS RASITE DIDŽIAUSI PASIRINKIMĄ 

UŽ POPULIARES KAINAS 

Vasariškų rubu — marškinių — kelnių — diržų 
Šiaudiniu Skrybėlių — Maudymuisi Kelnaičių 

Kaklaraiščių — Pažamas — Kojinių — Nosinių 

THE KRAMER & REICH CO. 
7010 Superior Ave. Atdara Vakarais 

Delia E. iakubs 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktore) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PARVEŽTI 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763 

NAMŲ STATYTOJAI Pratęskit Savo Dolarius 

GAUKI! 
MONCRiEFGA

Arrini!nrL 

T H E  H  E  N  R  V  F  U  R  N  A  C  t  C O  M E D I N A ,  O  

LIETUVIŠKA JAU GATAVA! 
Kaip žadėt* ištęsėta! ši knyga Lietu
vių kalboje išleista 312 puslapių didumo, 
su priedu 16 puslapių atvaizdų, kurie ap
ima eilę Lietuvos valstybės vyrų dalyvavu
sių paskutinėse dienose musų tautos tra
gedijos, kuomet bolševikai smurtu ruošėsi 
ir okupavo Lietuvą. Kiti atvaizdai parodo 
bolševikų žiaurias masines žmogžudystes 
papildytas Lietuvoje, ir taipgi vaizdai iš 
Lietuvių tremtinių gyvenimo svetimoje ša
lyje, savo tėvynės netekus. 

Lietuviškai ši knyga jau gaunama — 
prisiunčiant savo auką Lietuvai Vacįuoti 
Sąjungai, $3.00, $5.00 arba daugiau. Prie-
dinės aukos pagelbės LVS.išleisti šią kny
gą Angliškai kalbančiam pasauliui, atida
rymui akių Amerikiečiams ir Britams ko
kiais budais bolševikai pavergia savo kai
mynes tautas. 

Kaip tik pradėta ši knyga leisti Lie
tuviškai, kilo visuotinis pageidavimas kad 
ji butų išspausdinta ir Angliškoje kalboje 
— ir LVS tuoj ėmėsi to darbo. Angliškai 
knygai tekstas jau paruoštas ir knyga pa
duota spaudai. Tačiau knygos išleidimui 

KĄINA TIK $3.00 

reikalinga visuomenė paramos — aukų, 
nes yra numatyta šią knygą, taip kaip da
ryta sų "Timeless Lithuania", išdalinti vi
siems žymiems Amerikiečiams, valdžios ir 
Kongreso nariams ir įvairių šalių diplo
matams nemokamai. Mes patys privalom 
sudėti jos išleidimui reikalingus pinigus. 

Kaip Lietuviškoje taip ir Angliškoje,, 
šioje knygoje atskleidžiama pasauliui vi
si pasalingi Kremliaus ir jo galvų — Sta
lino, Molotovo ir kitų — užsimojimai, pa
siruošimai ir pagaliau patys žygiai Lietu
vą pavergti. Aprašoma ir kokiais meto
dais bolševikai valdė Lietuvą, vesdami ją 
prie nuubagėjimo, kaip žudė ir naikino 
Lietuvos žmones, kurie Maskvos galvažu
džiams išrodė neištikimi ir pavojingi. 

Šiųskit savo auką kiek tik daugiausia 
galit, tai knygai išleisti. Užsisakykit jų 
po kelias, išdalinimui savo artimiems Ame
rikiečiams kurie dilba šios šalies visuome
nėje. Tuomi padėsite kovoti prieš bolše
vizmą, ir prišidėsit prie pagreitinimo Lie
tuvai laisvę ir nepriklausomybę grąžinti! 

1941 metais iš Lietuvos nuo Vokiečių bėgdami, bolševikai kur tik galėjo ir suspėjo, žudė politinius kalinius, čia 
matome Pravieniškių koncentracijos stovykloje bolševikų surengtų skerdynių pasekmes. 

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA 6820 Superior Avenue, 
Cleveland 3, Ohio 
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D I R V A  

M I R I M A I  
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

(Žinios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dyka: 

, BURDA Bernice, viduramžė, BUKLERIENĖ Magdė, 68 m., 
mirė Kovo 9, 1948. 

BAČIULIS Julius,* 65 m., mi
rė Birž. 2, So. Boston, Mass. 
(Joniškio par ji Amerikoj iš
gyveno 42 m. 

BERžINSKAS Antanas, seno 
amž., mirė Birž. 13, Chica-
goj. (Raseinių ap.) Ameri
koj išgyveno 55 m. 

GOODMAN Bruno, 40 metų, 
mirė Birž. 13, Chicagoj. (Ra
seinių ap. Tytavėnų p. Kai
melių k.) Amerikoj išgyveno 
37 m. 

ŠAUČIULIENĖ (vardas nepa
žymėta), mirė Geg. 14, West 
Frankfurt, 111. (Svėdasų p. 
Grikepalų k.) 

. ŠAUČIULIS Feliksas, mirė Ge
gužės 26, West Frankfort, 
111. (Svėdasų p. Grikepalų k.) 

S&IILGIENĖ Marijona, 68 m., 
mirė Birž. m., Kenosha, Wis. 

JATULEVIČIUS Povilas, 60 
m., mirė Geg. 9, Stoughton, 
Mass. (Panevėžio ap.) 

MONTVILAS Povilas, 64 m., 
mirė Bal. 3, New Britain, 
Conn. (Kauno rėd.) 

VITKAUSKAS Julius, 60 m., 
mirė Kovo 28, Brooklyn, 
N. Y. 

IŠTEKUS 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 pirm ne» 
gu išmoka už nuostolius. 

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

Tulef.: MAin 1773. 

mirė Geg. 3, Chicagoje. 
VAICEKAUSKAS Stasys, 67 

m., mirė Geg. 9, Aurora, 111. 
(Šiaulių ap.) 

GRIGAS Alfredas, 39 m., mi
rė Birž. 7, So. Boston, Mass. 
(Gimęs Brockton, Mess.) 

MONKUS Ignas, 62 m., mirė 
Birž. 9, So. Boston, Mass. 
Amerikoj išgyveno 40 m. 

ŽEMAITIENĖ Petronėlė (Zin
kevičiūtė), mirė Birželio 7, 
Brockton, Mass. (Vilniaus r. 
Marcinkonių p.) Amerikoje 
išgyveno 42 m. 

RAULINAITIS Kazys, mirė 
Birž. m., Port Carbon, Pa. 
Amerikoj išgyveno 32 m. 

TAMALONIS Albertas, 29 m., 
mirė Birž. m., Mt. Carmel, 
Pa. 

GERVIENĖ Mar6, 57 m., mi
rė Birž. 6, Brooklyn, N. Y. 

KALNAITIS Jonas, 54 m., mi
rė Geg. 23, Lee Park, Pa. 

DAUGIRDAS Petras, 62 metų, 
mirė Geg. 11, Rockford, 111. 
(Alytaus ap.) 

RAKAUSKAS Jonas, 73 metų, 
mirė Bal. 29, Paterson, N.J. 

LAURAUTIS Bronius, 66 m., 
mirė Beg. 3, Linden, N. J. 
(Kauno rėd.) 

KAIRIS Andrius, 61 m., mirė 
Bal. 13, Flatbush, N. Y. 

STEBULAITIS Jeronimas, 23 
m., mirė Bal. 6, Sao Paulo, 
Brazilijoj. 

ALEKNIENĖ Ona 1 (Kregždai-
tė), 42 m., mirė Balandžio 6, 
Urugvajuje. (Kupiškio par. 
Bičių k.) 

MALINAUSKAS Mikas, 64 m. 
mirė Birželio 6, Plymouth, 
Pa. Amerikoj išgyveno 48 
metus. 

Du Pasauliniai Imtynių 
Čampionatai 

ADELE SPŪDIS 

Jack Ganson surengia nepa
prastas imtynes Central Armo
ry Liepos 13, padarydamas dvi 
pasaulinio čampionato rungty-

GREITIS NELAIMIŲ 
PRIEŽASTIS 

AJJ važiuotumėt s#?© auto
mobiliu nuo 10 aukštų namo? 

Taigi, toks susimušimas bu
na kuomet automobilis atsimu
ša j kietą atsparą važiuodamas 
60 mylių i valandą greitumu, 
pareiškia Traffic Commissioner 
John R. Sammon. * 

"Tik prisiminkit, kuomet ^a-
sijuntat važiuoją pergreitai, 
kad juo greičiau važiuojat tuo 
didesnė naikinimo jėga randa
si jusų automobilyje", Commis
sioner Sammon sako. "Ir at
minkit, taipgi, kad juo grei
tesnis jusų važiavimas nelai
mės metu, tuo didesnė proga 
yra jums užsimušti. Tikrumo
je, galimybės užsimušti nelai
mėje yra aštuonis kartus di
desnės kuomet važiuoji 60 my
liu i valandą ar daugiau negu 
važiuojant 20 arba mažiau". 

Nuo Greito važiavimo užsi-
mušimu su automobiliais buna 
du iš kiekvienų keturių trafiko 
mirčių, valstijos4 trafiko auto
ritetai sako. Jie aiškina "grei
tį" kur jau skaitosi "laužymas 
greičio ribų" ir taipgi "greiti 
perdidelį esančiose sąlygose". 

"Greitis yra viena nelaimių 
priežastis kurios visi gali iš
vengti", Traffic Commissioner 
sako. "Mes visi galim tai pa
daryti važiuodami legalio ir 
protingo greitumo ribose, ir 
pagelbėdami policijai vykdyti 

nes. Tų imtynių pelnas ski-1 visas greičio reguliacijas mūsų 

| Wilkelis Funeral Home J 
I PILNAS LAIDOTUVIŲ I 
| PATARNAVIMAS F 

S —HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS— | 

| 6202 SUPERIOR AVE. HEnderson 9292 | 
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LASNIK CAFE 
Puiki, Moderniškai Įrengta Lietuviška Užeiga 

6824 SUPERIOR AVE. 
(Šalia Dirvos Redakcijos) 

Užkviečiame Lietuvius iš kitų miestų sustoti pas mus. 
Kastantas ir Ona Lesnikauskai — Savininkai 

riamas antram metiniam Plain 
Dealer PTA Milk Fund. Pie
nu aprūpinami jaunamečiai va
saros metu žaidžiantieji mies
to žaislavietėse. 

Frank Sexton, dabartinis im-
tikų čampionas, rizikuoja savo 
titulą ir $15,000 čampionato 
diržą prieš Whipper Billy Wat
son. Britu 'imperijos čampioną. 

Pirmą kartą dalyvaująs Ar
mory, Johnny Demchuk, jauna-
mečių sunkiųjų imtikų divizi
jos čampionas, imsis su Bob 
Cummings, iš Milwaukee, Wis. 

Šiose imtynėse dalyvaus dvi 
vietinės merginos imtikės, jų 
viena, Adele Spūdis, yra Lietu
vaitė. Jos oponente bus Jean 
Miller. 

Prie jų bus kitos poros ge
rų imtikų. 

Tikietai' 'gaunami r Richman 
Bros. krautuvėje, 736 Euclid 
Avenue, ir Central Armory. 

Imtynės prasidės 8:30 vai. 
vakare. Durys atdaros 7:30 v. 

apielinkėie ir valstijoje. Tuomi 
pašalinsime vienį nelaimingų 
mirčių priežastį". 

Cleveland Police Department. 

KELIAVIMAI IR VA
SAROJIMAS YRA 

DIDELIS BIZNIS , 
% 

Rengiasi Ankstyvam 
Cleveland Food Show 

«2JI|||||||||||||||||||l!lllllllllllilllilllllllllllllJIIIII3l""lll"llll""lll"ll"il""""ll»S"l8P^ 
E Smagi Lietuviška Užeiga = 

I UPTOWN GRRILIII F 
| 10626 St. Clair Avenue | 
| VYNAS — ALUS — DEGTINĖ — ŠILTI VALGIAI § 

= * Geras Patarnavimas E 
E Linksma muzika penktadienio ir šeštadienio vakarais S 
s A. ir A. Kazakevičius — savininkai (40) S 
r<inininiiniiniinniin»iinminiiiniininiiniiin»minnnmiHiiii»innini»iiinmm: 
vmimmiiiiiiiiiimiiiiiiiimimniimiiiimmiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiJiiiiiiiiį 

Į I. J. SAMAS - JEWELER f 
s Persikėlė į naują didesnę ir gražesnę krautuvę 

E 7007 Superior Ave. Greta Ezella Theatre 

P 
Dabar jau turime didesni rinkinj Deimantų, žiedų, Laik

rodėlių ir visokių graždaikčių, už nupigintą kainą. 
,*MMnnuiinuninuiiunntnmmnimniinmiuiuinnnnnmn»nntnnniinmnmu 

Pilnai Padengta Apdrauda. 1 UTah 1-4515 

W. DEBESIS PAINTING CO. 
Namų Pagražinimas iš Vidaus ir iš Lauko 
7526 Star Avenue Cleveland 3 

sjiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiifiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiitvi 

Į P J KEJFTSIS 
S 609-12 Society for Savings Bldg—Cleveland, Ohio 
| OFISO TELEFONAS: MAin 1773. 

S Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba prjemicsčiuoce, kreip- 5 
E kitės j mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai- | 
E riuose apdraudos-insurance reikaluose. S 
E Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymas S 

; S garantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba asmeniškai. 1 

Clevelandas rengiasi naujai 
didelei 60-tai metinei Maisto 
Parodai, Cleveland Food Show. 

Viena iš įdomybių toje paro
doje bus didžiausios šiu metų 
vestuvės, su 15,000 svečių, di
džiojoje Public Auditorium šeš
tadienio vakare, Rugsėjo 11. 

Viskas ko trūksta šiuo laiku 
tai jaunavedžių poros, kuri bus 
parinkta iš padavusių vedy
boms aplikaciją, kaip buvo da
roma per 23 metus praeityje, 
kuomet buvo įvesta apvesdini-
mas vienos poros ir jos apdo
vanojamas pinigais ir reikme
nimis gyvenimo pradžiai. 

Poros kurios mano apsivesti 
tuo laiku gali kreiptis į rengė
jus, Walter W. Knight, Food 
Show raštinėje, 1847 East 55th 
Street, arba telefonu pakalbėti 
su Miss Barrish, EN 6150, ji 
suteiks visas žinias. 

Cleveland Food Show prasi
dės Rugsėjo 9, baigsis 17. 

C • . 

HIPPODROME 

"The Street Without No 
Name" 

ši įdomi filmą pradedama ro-
dvti Hippodrome Theatre trer 
čiadienį, Liepos 14. Vadovau
jamas roles tame veikale vai
dina: Richard Widmark, Mark 
•Stevens, Lloyd Nolan, Barbara 
Lawrence. 

Veikalas vaizduoia tikrą at
sitikima iš FBI pokarinio karo 
prieš šalyje kįlantį naują grąs-
mingą kriminalinę bangą. 

r ;—;—; — 
Skelbimai Dirvoje 

Turėdami parduoti ar iŠ 
nuomoti namą, kambarį, 
ar parduoti kokius daiktus 
kuriuos kiti gali sunaudo
ti, pasiskelbkite Dirvoje. 
Skelbimus 'atneškite gata
vai parašę. Priimami iki 

. pietų trečiadieniais.^ 

Kelionė iš Amerikos-" i Eu
ropą ir kitas pasaulio dalis da
bar eina 30 nuoš. menkiau ne
gu buvo prieš karą. 

1939 metais per Atlantiką 
pasažierių vežiojimui veikė 84 
pasažieriniai laivai. Dabar te

įveikia apie 35 laivai, ir tai ne 
visi jie yra pilnai įrengt. 

Bet kadangi dabar Ameri
kiečiai turi pakankamai pinigų 
praleidimui tai atostogavimas 
ir keliavimai atliekami šioje 
pačioje šalyje. 

Apskaičiuojama kad šymet 
atostogavimams, pasivažinėji
mui ir pasismaginimams šalies 
gyventojai praleis apie $15 bi
lijonų dolarių, kurių apie treč
dalis išeina važinėjimams. 

Didelis Amerikiečių palinki
mas yra keliauti į Vakarus, j 
Pacifiko pakraštį. 

Prieš karą, Amerikos retor
tai ir viešbučiai beveik skur
do, nes dauguma šios šalies tu
ristų, turtingų ir šiaip sau ato-
stogautojų, išvažiuodavo į ki
tas šfllis. Dabar, vasariniai re-
zortai tiesiog "kasa auksą", 
imdami brangiausias kainas, ir 
vasarotojų neatsigina. 

Sako, šymet vasarotojų re
zervacijų pareikalavimai eina 
25 iki 35 nuošimčių anksčiau 
negu buvo pernai. * 

Vakaruose lankymasis padi
dėjo taip kad pav. 1947 metais 
virš 10 milijonų lankytojų už
siregistravo vien tik 16-koje 
Vakarų valstijų nacionalių par
kų ir 49-se nacionaliuose mo
numentuose. 

PAJ IEŠKOJIMAI 
Jieškomieji ar apie juos ži

nantieji prašomi atsiliepti į: 
CONSULATE GENERAL OF 

LITHUANIA 
41 West 82nd Street 
lew York 24, N. Y. 

' K. S. KARPIUS 
NOTARY PUBLIC 

Turint reikalą notarizuoti 
dokumentus kreipkitės l 

6820 Superior Ave. . 
^ ENdicott 4486 | 

PRANEŠKIT 
Savo Antrašo Permainą 

Kuomet rengiatės persikelti 
kitur gyventi, praneškit sa
vo naują antrašą Dirvos Ad
ministracijai, ne paštui, nes 
gaštas nesiųs jums Dirvos j 
naują vietą jeigu neprimo-
kėsit. Parašykit mums ui 
lc atvirutę prieš persikėli
mu į kitą vieta gyventi. — 
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Alionis, Petras, * II Rumšiškių vai., 
Kauno ap. 

Andriškevičiute, Rozalija, ištekėju
sios pavardė nežinoma. 

Andriuškevičienė - Dzetaveckaitė, 
Pranė, duktė Prano, ff Krakelau-
kio vai. 

Antanavičius, Jonas, kil. iš Gailai
čių km., Akmenės vai., Mažeikių 
ap» gyv. Chicagoje. 

Antanavičius, Silvestras, iš Kaupiš
kių vai., Vilkaviškio ap. * 

Aukštys, Jonas, iš Telšių vai., ir a. 
Bačkauskienė - Jankaitė, Anelė, iš 

Šiaulių vai. * 
Balaišis, Antanas, & Antano, iš Svė

dasų, 1937 m. išvyko į Paragva
jų. 

Balsaitytės, trys sesesrys, iš Va-
' lakbučių, Sintautų vai., Šakių ap., 

viena ištekėjusi už Andriukaičio. 
Bansleberis, Augustas, Jonas ir Juo

zas, iš Igliškėlių vai. Marijampo
lės ap. 

Bernotieni, Domi, iš Rumšiškių v., 
Kauno ap. 

Blyskis, Sigfridas, iš Pašaltuonio k.» 
Tauragės ap. 

Boreikaitė, Lionė, arba Boreika, M 
Kybartų. 

Botirienė - Smolskaitė, Kotryna, iš 
švilpiškių k., »Pumpėnų vai., Pa
nevėžio ap. 

Brazdžius, Povilas, gyv. Pittsburgh. 
Brilvicas, Juozas, is Kybeikių. 
Brožiutė - Mykolaitienė, Ona, duktė 

Jono, iš Lankeliškių vai., Vilka
viškio ap., arba jos vaikai. 

Brūzga, Vladas, s. Kazio, iš Angi
ninkų km., Simno vai., Alytaus a. 

Budrevich, Aleksandras - Danielius, 
New Yorke. 

Budrikas, Aleksas. 
Bukontas, Stanislovas ir jo seserys 

Olimpija ir Teklė Bukontaitė, iš 
Gaurilių k., Tirkšlių vai., Mažei
kių ap. 

Burba, Antanas, sun. Kajetono, iš 
Kvėdarnos vai., Tauragės ap., gv., 
rodos, Chicagoje. 

Butkus, Pranas, s. Prano, iš Gargž
dų vai. 

Černeckis, Antanas, tremtinys, pra
šo atsiliepti gimines ir pažįstamus 
if Kretingos. 

Chalupa, Greta, gim. Klaipėdoje, 
gyv. New Yorke. 

Civinskaite - Valušienė, Elžbieta, iš 
Šunskų k., Marijampolės ap., gyv. 
Chicagoje. 

Čižinauskaitė, Veronika ,ištekėjusios 
pavardė nežinoma, iš Setkunų k., 
Raudondvario vai. 

Danaitis, Kazimieras, sun. Juozo, 
iš Kauno ap., Seredžiaus vai., Pik-
čiunų k., ukininkauja netoli New 
Yorko. 

Daniel, Olga (Danieliūtė), duktė 
Aleksandro, gyv. Philadelphijoje. 

Daukantas, Antanas, iš Reketės k., 
Salantų vai., Kretingos ap. 

Daukšaitė, Stasė, išvykusi į USA 
1926 m., ištekėjusios pavalė ne
žinoma. 

Daukšienė - Urbonaite, Leokadija, ir 
brolis Urbonas Matas, iš Tverų 
vai., Telšių ap. 

Degulienė - Jankunaitė, Olla, ii Ute
nos ap. ir vai. 

Dobiliuke, Elžbieta, ištekėjusios pa
vardė nežinoma, kil. iš Gelgaudiš
kio parap.., Šakių ap. 

Domanskis, Juozas ir sesuo Marinė 
Domanskytė, ir jų tėvai, rodos, 
Chicagoje. 

Domarkaitė, Zuzana, iš Telšių ap., 
Plungės vai. 

Dovydaitis, Jonas, sunus Kristupo 
ir Marijos Klibingaitės - Dovy
daičių, iš Slavikų vai., Šakių ap., 
gyv. Pittsburgh, Pa. 

Dovydavičius - Dovydas, Mateušas 
su žmona, rodos, Chicagoje. 

Dugnauskas, Juozas ir Pijus, iš An-
driškių k., Žaliosios vai., Vilkaviš
kio ap. 

Dzetaveckas, Antanas, s. Prano, iš 
Krokelaukio vai. 
Eglinskas, Kazys, s. Jono, iš Andre-

javo vai., Kretingos ap., gyv. Chi
cagoje. 

Endriukaitiene - Balsaitytė, ir jos 
dvi seserys, visos iš Valakbučių. 
Sintautų vai., Šakių ap. 

Fyleris, Pranas, iš Pavištyčio k, 
Vištyčio vai., Vilkaviškio ap. 

Gevose, Vasato, seniau gyv. Chica
goje. 

Gilevičius, Stasys, Iš Kauno. 
Giraitis, Juozas. 
Girdzinevičius, Jonas ir Juozas, sū

nus Jono, iš Alytaus vai. 
Greičiunienė Ragauskaitė, Liut^, 

atvykusi į USA 1939 m., ir gyv. 
Chicagos apylinkėje. 

Grigaitis, Jonas. 
Grigaitis, Justinas, iš Juodupiu k* 

Salantų vai., Kretingos ap. 
Grigaliūnienė - Stankevičiūtė, Ka

trė, ir jos seserys: Marijona Va
siliauskienė ir Ona Rakštienė ir 
Juzė Stankevičiūtė. 

Grižas, Jonas, iš Gučiunų. k., Ameri
kon atvykęs draUif© SU Antanu 
Mažyliu.. ./ -

Grunavas, Fernardas, iš šapališkio 
k„ Šimkaičių vai., Raseinių ap. 

Jakšys, Pranai, & VyžuORty, Chica
goje. 

Jankevičius, Kazimieras, • Stanislo
vas ir Vaclovas. 

JankūnaitS - l)egulienė» OlUI, iš 
Utenos vai. 

Jarmalavičiutė, Petronėlė, iš Kupiš
kio, ištekėjusios «»pavardė nežino
ma, gyv. Chicagoje ar apylinkėj. 

Jelsakovienė - Steponavičiūtė (Ste
ponaitytė), Veronika, ią Vilkaviš
kio ap. 

Juozapaitis, Kazimieras, iš Kužių 
par., Šiaulių ap. 

Jurewitsh, Ludwig, iš Klikolię k.', 
Šiaulių ap., ir jo žmona Olga bei 
sunus Valerijonas, gv., rodos, Phi
ladelphijoje. 

Juškauskas, Juozas, i& Ramanavo 
k., Kramo vai., Marijampolės ap., 
gyv. Buenos Aires. 

Juškauskienė - Striaukaite, Emili
ja, iš Laukuvos Tauragės a., 
gyv. Chicagoje. 

Juškevičius, Pranas, iš Ariogalos m. 
Juzėnas, Mykolas, iš^ Debeikių vai., 

Utenos ap. 
Kairiūkštytė, Magdalena, ištekėju

sios pavardė nežinoma, iš Veive
rių vai., Marijampolės ap. 

Kapucinskas, Antanas, iš Kėdainių, 
gyv. New Yorke. 

Karpis, Juozas, gf*. Philadelphia. 
Karvelytė - Kisieliene, iš Sindrių k., 

Debeikių vai., Utenos apM/ ir vy
ras Kisielius, Juozas, iš Aniunių 
k., Debeikių vai., Utenos ap. 

Kauč, Martha, Otrlia ir Wilhelm, 
vaikai Jurgio Kauš ir Onos Svein-
gruberytės, gyv. Cleveland. 

Kavolis, Mikas, s. Miko, iš Rudai
čių km., Philadelphijoje. 

Kazlauskas, Antanas, s. Jurgio, iš 
Anykščių vai. 

Kazlauskas, Ignas fr Jonas, sun. 
Mateušo, iš Krokelaukio vai. 

Kazlauskas, Jurgis ir jo žmona Da-
mutė Magy laite, iš Andrioniškio 
vai. 

Kundrotienė - Petrulytė, Ona, iš 
Papilės vai., Šiaulių ap. 

Kopustinskaitė, Julija, iš Rokiškio 
ap. 

Kožukauskas, Kazimieras, iš Palan
gos, buvęs teismo vertėju Chica
goje. 

Krikščiukaitytė - Zablauskienė (Za-
blowska), Juzė, iš Jurbarko, išvy
kusi Amerikon 1938 m. 

Kruopytė, Stefanija, iš Kruopfc®"" k., 
Kvietkytė - Šukienė, Anėlė. 
Lapelytė, Morta, iš Maineliškių k., 

Rokiškio vai., ir ap. 
Latvienė - Martinkaitė, Lina, iš 

Žeimių km., Salantų vai., Kretin
gos ap.* 

Lekausas, Jurgis, iš Rudaičių k.t I: 
Philadelphijoje. 

Lenkaitytė, Magdalena, duktė Ka
zimiero, iš Vilkaviškio, ir Onos 
Bendoravičiutės, iš Alvito. 

Magylaitė - Kazlauskienė, Damutė, 
i& Andrioniškio vaL* if jos vyras 
Jurgis Kazlauskas. 

Maižromienė, Salomėja, iš Ylakių, 
Mažeikių ap., arba jos vaikai, gv. 
Washingtone. 

Martinkaitė - Latvienė, Lina, iš 
Žeimių k., Salantų vai., Kretin
gos ap. 

Masalis, Andrius, Antanas, Anta
nina ir Juosia, s. Augustino, iš 
Simno vai. 

Matuševičiutė - Pautienienė, Ona, 
duktė Motiejaus. 

Mažeikaitė - Rudavičienė, Marija-
Ona, iš Tauragės ap. 

Mažylis, Antanas, s. Petro, iš Gu
čiunų k., Alotų-Skapiškio vai., 
Rokiškio ap., rodos, gyv. Detroit, 
Mich. 

Milkintaiti, Uršulė, gyv.,. rodos, Chi
cagoje. 

Milžinskis, Viktoras, iš Gelgaudiš
kio vai., Sakių ap. 

Misevičius (Misius), Pranas, iš 
Šiaulių. Mokėsi Petrapilyje. 

Mitkutė, Barbora, iš Tirkšlių 
Mažeikių ap. 

Mykolaitienė - Brožiutė, Ona, duk
tė Jono, iš Lankeliškių vai., Vil
kaviškio ap., arba jos vaikai. 

Narbutaitės, Marijona ir Ona, iš 
Andriejavo vai., Kretingos ap. 

Narvoiš, turėjęs ukį Vendžiogalos 
vai., Kauno ap., gyv. Philadelphi-
joje. 

Naujokas, Vincas, ii Įsam. Kaplį# k., 
Šėtos vai. • 

Norvaišas, Petras, sunus Rapolo, ii 
Tryškių vai., Šiaulių ap. 

Orentaitė, iŠ Plokščių vai., Saki)} ft* 
gyv. Chicagoje. » ^ 

Panonis, Kazimieras ir Pranas, iš 
Rudaičių k., Platelių vai., Kretin
gos ap. 

Paškevičius, Jenas, s. Karolinos Da
gy tč s, iš Višeikių malūno, 1922 
m. išvyko i Uragvajų. 

Paukštaitė, Sofija, iš Kretingos vai. 
Pautienienė - Matusevičiūtė, Ona, 

duktė Motiejaus. 
Pečkiutš, Katrė, iš Marijampolės a. 
Petrulytė - Kundrotienė, Ona, Papi

lės vai., Šiaulių ap. 
Petruševičius, Feliksas ir Vladas, s. 

Petro, iš Dvarbalio vienkiemio 
V ilk jos vai. 

Pliurinavičiutė - Vaitkienė, Marijo
na, iš Jurbarko vai., Raseinių ap. 

Povilaitis, Juozas. 
Pranevičius, Antanas, fo Kauno 

Seredžiaus vai. 
Prapuolenis, iš Matarnų k., Ruble

lių vai., šaki ųap. * 
Puodžiūnas, lottti, rodos^ £l«y«Ian-

de. 
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Račkauskienė - Šimkunytė, iš Gu£-
kampio k-, Čekiškės vai., Kauno a. 
rodos, New Yorke. 

Ragauskaitė - Greičiunienė, Liuda, i 
USA atvykusi 1980 M* 4* fJTT. 
Chicagos apyl. 

Ragelis, sun. Dovydo, Jonavos vai., 
Kauno ap. 

Rakštienė - Stankevičiūtė, Otia, ir 
jos seserys Marijona Vasiliaus
kienė, Katrė Grigaliūnienė ir Ju- . 
zė Stankevičiūtė. m 

Rudavičienė - Mažeikaitė, Marija-
Ona, iš Tauragės ap. 

Rudavičius (Rudavičiai), vaikai Ru-
davičiaus Vlado, iš Žarėnų vai., 
Telšių ap. 

Sagatys, Juozas, iš Kėdainių, gyv. 
netoli Chicagos. 

Šalkauskas, Pranas, iš Marijampo
lės ap. 

Šatkauskienė - Senkutė, Viktorija, 
iš Platelių vai., Kretingos ap. 

Scharran (Vaicienavičius), Pranas, 
iš Gripiškių k., Stakliškių vai., 
Alytaus ap., gyv. Bostone? 

Schlepat, Peter, iš Alangos. 
Senkus, Jurgis, iš Keturvalakio vl., 

Vilkaviškio ap. 
Senkutė - Šatkauskienė, Viktorija, 

iš Platelių vai., Kretingos ap. 
Senulis, iš Baisogalos, Kėdainių ap. 
Senulytė, ištekėjusi, iš Baisogalos. 
Settler, Aleksandras ir Hugo, iš 

Marijampolės ap., gyv. Detroite. 
Siaurukas, Antanas ir Juozas, iš 

Alytaus vai., ir ap. 
Siaurusaitis, Jonas, iš Vilkaviškio a. 
Šiborkis, Kazys, iš Getautų k., Klo

vainių parap., gyv. New Yorke. 
Sidabras, Tamošius (Silver), iš Gi

žų vai., Vilkaviškio ap. 
Sidaraitė, Ona, ia RumšišiTcių vai., 

Kauno ap. 
Sidaras, Petras ta* Simas, iš Rum

šiškių vai., Kauno ap. 
Sidekerskis, Adomas, sunns Juozo, 

i& Raudondvario vai., Kauno ap., 
prieš 15 metų išvykęs Brazilijon. 

Šilaitė, Marijona, iš Vilkaviškio ap. 
Šimanauskas (šimanauskai), iš Go-

vainių km., Karklėnų parap. 
Šimkunytė - Račkauskienė, iš Guč-

kampio k., Čekiškės vai., Kauno a. 
Simonaitis, Henrikas, iš Kaukėnų 

vai., Šilutės ap., jurų kapitonas, 
gyv. New Yorke. 

Sinkevičius, Andrius, s. Jokub®, 
Scranton, Pa. 

Skrebys, Antanas, s. Vlado, iš Ra
guvos vai., Panevėžio ap., ir Luk
šytės, Onos, iš Miežiškių vai, Pa
nevėžio ap., prašo atsiliepti gimi-
nes. 

Slidžiauskas, Danielius, iš Meiagėnų 
•Vai., šv^nčitmiij' «rb* Jo 
mos nariai. 

Smaidžiunas, Petras, s. Vlado ir 
Mortos Abromaitytės, iš Simno v. 
Alytaus ap., jieško savo tėvo bro
lių, kurie gyv. Brooklyne ar Chi
cagoje. 

Smalinskas, s. Jurgio, iš Jonavos 
Kauno ap. ^ 

Smalskaitė - Botirienė, Kotryna, is 
švilpiškių k., Pumpėnų vai., Pane
vėžio ap. 

Smilgevičius, ii Telšių ap., Braz
deikių k. 

Sniečkus, Jonas, iš Užsienių. 
Solominaitė, Olėsė, iš Savečionfaj k* 

Vendžiogalos vai., Kauno ap., iš
tekėjusios pavardė nežinoma, ir 
jos dvi duktetrys, rodos, . 

Philadelphijoje. 
Songaila, Jonas, s. Jono, i§ Šiaulių 

vai., gyv. New Yorke ar Brookly-

Songailaitė, Emilija ir Pranciška, 
dukterys, Stanislovo, iš Milzenų 
k. Šėtos vai., Kėdainių ap., gyv. 
Chicagoje. # , 

špakauskas, šeima, jų tarpe duktė 
Margarita, 1929 m. viešejo Lie
tuvoje, Simno vai., Alytaus ap. 

Stančikas, Juozas, s. Jeronimo ir 
Onos Vaiciukevičiutės, iš Peliunų 
km., Traku ap., prašo atsiliepti 
gimines bei pažįstamus. 

Stanelis, trys broliai, gimę Ameri
koje sunus Kazimiero, kilusio is 

' Jurkaičių k., Švėkšnos vai. 
Stanislavičius, Aleksandras, ^ sunus 

Jurgio, gyv. New Yorke, is bur-
viliškio vai., Kėdainių ap. _ . 

Stanislavičius, Saliamonas, iš Sur
viliškio m., Kėdainių ap., gyv. 
New Yorke. _ 

Stankevičiūtė, Juzė, Kašte, Kotry
na ir Marijona, kurių Katre yra 
ištekėjusi už Grigaliūno, Marijo
na už Vasiliausko ir Ona uz Raks-

Stankevičiutė, Kastė. iš Kieliškių k., 
Rumšiškių vai., Kauno ap., gyv. 
Chicagoje. ... 

Stašaitis. Vincas, i& Šimkaičių vai., 
Raseinių ap., prašo atsiliepti gi
mines ir pažįstamus. 

Statkus, Pranas, iš Jurbarko vai., 
Raseinių ap. . 

Stefanavičius, Juozas, is Kėdainių, 
ir jo dukterys, Elena ir Jadvyga. 

Stepanovičiutė - Jelsakovienė 
ponaitytė), Veronika, iš Vilkaviškio 

S trąšu n skaitė, Petronėlė, gyv. Chi
cagoje. _ 
Tvaskučių k.. Švėkšnos vai., Ra
seinių ap, Chicagoje. 

Striaukaite - Juškauskienė, Emilija, 
iš Laukuvos vai., Tauragės ap., g. 
Chicagoje. .y 

Striaukas, Antanas, s. Antano, 
Kulių vai., Kretingos ap. 

Strolia Klemensas, iš Anyki&čiiį vai* 
Utenos ap, 

šulcienė - Kvietkytė. Anielė. 
Suneraila, Jonas, iš Lukšių kn«, 

Šiaulių ap., gyv. Bostone. 
Surinčienė - Garmutė, Marė ir jos 

sesuo Olga bei tėvas Jurgis. 
Švirinash. iš Valadkų k.. Prienų vl., 

kurio mirusi žmona Mizeraitė bu
vo kilusi iš iš Teizų k., Šventeže
rio vai. 

Tašickas, Steponas, ir 'kiti Stepono 
Tašicko vaikai. 

*86 
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CLEVELANDO IR APIELINKES ŽINIOS 
DIRVA—6820 Superior Avenue. ENdicott 4486—Atdara vakarais 

Liepos 4 Iškilme 

Liepos 4 vakare, didžiajame 
Clevelando stadiume atsibuvo 
patriotiška Liepos 4 paminėji
mo iškilme, kurios pamatyti 
susirinko virš 50,000 žmonių. 

Tos dienos programa buvo 
pavadinta, "Jieškojimas Liuo-
sybės", ir aj)ėmė kelis amžius, 
pradedant Gi'aikų-Romšnų lai-
kais. 

Smagu buvo vėl matyti šios 
iškilmės programoje ir Lietu
viu tautos atstovus: aštuonios 
Lietuvaitės, visos naujai atvy
kusios iš tremties, atstovavo 
irmsų tautą; visos pasirengu
sios mušu tautiškais rūbais, 
dalyvavo toje programos daly
je kurioje buvo prisaigdinama 
naujieji Amerikos piliečiai, ku
rie, anot Teisėjo Hurd, sakiu
sio reikšminga kalbą, rado čia 
laisvę ir laimę nuo įvairių ti-
ranijų. 

Lietuvaičių grupė skyrėsi nuo 
kitų keliu tautu, dėvėjusių sa
vo tautinius rubus, tuo kad ki
tu tautų moteriškų sijonai bu
vo trumpi, o Lietuvių ilgi, iki 
pat žemės. Lietuvių grupėje 
žvakę nešė p-lė Nijolė Abraity-
tė. Grupe sudarė pora jaunų 
panelių, kitos visos buvo mote
riškos, bet visos jaunos, šau
nios Lietuvaitės. 

šioje programoje dalyvavo ir 
žinomas radio ir filmu artis
tas Bob Hope. Lietuvaitės tu
rėjo proga ir#jį iš arti pamaty
ti ir pažinti. 

Katalikų Labdarybei 
Sukelta $535,000 

Pastarame Catholic Charities 
Corporation vajuje buvo nusi
statyta sukelti $500,000, tačiau 
geraširdžiai aukotojai duosniai 
ištiesė ranką, ir suaukota dar 
$35 0")0 daugiau. Vajaus ve
dėjas David H. Scholl praneša 
gavimą 116 651 pasižadėjimų. 

Vyskupas Edward F. Hoban 
reiškia nuoširdžią padėką auko
tojams ir visiems kurie pasi
darbavo šiame vajuje. 

šiomis aukomis aprūpinama 
Clevelando diocezijos įvairios 
labdaros įstaigos, kuriose už
laikoma raišieji, senieji ir šiaip 
vykdoma kitoki katalikiški rei
kalai. 

ŠV. JURGIO PARAPIJOS 
PIKNIKAS LIEPOS 11 

Ši sekmadienį įvyksta pir
mutinis šios vasaros šv. Jurgio 
parapijos piknikas, Sokol Fresh 
Air Comp, prie Twinsburg, O. 

Nuvažiavimas į pikniką: Iš 
Bedford sukti į Route 14 iki 
Twinsburg. Iš ten suktis į de
šinę j Route 82, ir rasit pikni
ko vietę prie Richner Road. 

SVEČIA VIMAISI 

M I R I M A I  
VERONIKA ŽIDONIENĘ nuo 

4614 Wood ave., Pafma, mi
rė Liepos 6, palaidota Liepos 8 
d., Kalvarijos kapinėse. Pa
maldos atsibuvo Šv. Jurgio ba
žnyčioje. 

Velionė paėjo iš Palėvenės, 
Panevėžio ans. Clevelande ir 
Amerikoj t išgyveno 40 metų. 
Pernai mirė jos vyras, Jonas 
Židonis. 

Laidojime pasitarnavo Wil-
keiia funeral Home. 

Ragina Kovoti prieš 
Komunizmą 

Andy Kudzius iš Detroito su 
_ . . ^ . savo žmona, apsilankę pas sa-
Progra_ma baigta didinga. vo Miką, išvažiavo pasi

šaudymais fajerverkų, važinėti toliau j Pennsylvania 
ir kitas rytines valstijas. 

Atsilankęs Dirvoje Andy Ku
dzius užsimokėjo savo prenu
meratą. 

LVS SUSIRINKIMAS 
LVS 1 skyrius turės savo 

susirinkimą penktadienio vaka
re, Liepos 16 (kitą savaitę). 
Nariai prašomi įsitėmyti. Is Worcester, Mass., lankėsi 

Clevelande Pranas Keršis su 
savo draugu Juozu Tauru. 

PADĖKA Pranas Keršis aplankė kapą 
I)r/ Vinco Kudirkos Draugi- savo brolio, Jono Keršio, kuris 

jos pikniko rengimo komisija j mirė Rugs. 6, 1947 m., ir pa
dėkoja už pasidarbavimą pik-j statė prie jo kapo amžiną pa
n i k a  B i r ž e l i o  2 7 ,  N e i i f o s  f a r -  j  m i n k l ą .  . . .  
moje šiems: Onai Jasulaitie- P- Kerais apsistojo pas Juo-
nei' M. Šalčiuvienei, pp. Valat-j z* ™ Anelę Raižius ir jų sunų 
kevičiams. Vilčinskams, Valei- j bei marčią, Frank ir Elzie Rai

žius. 1025 E. 78th Street. 
Viešėdami Clevelande apžiu

rėjo įdomesnes vietas, taipgi 
P. Keršis atsilankė Dirvos re 

kam s ir kitiems kurie kuo nors 
pagelbėjo. 

Komisija: M. šalčius, P. Ja 
sulaitis, A. Šimkūnas. 

OHIO TRAFIKE ŽUVO 19 
Per trijų dienų šventą šymet 

apskaičiuota visoje šalyje žuvo 
tri.fiko nelaimėse, prigėrimais 
ir kitaip apie 550 žmonių. 

Ohio valstijoje trafiko nelai
mėse sutiko mirtį 19 asmenų, 
i.^ j m trys Clevelande. 

Šios savaitės pradžioje atsi
darė Clevelande 86-ta metinė 
Amerikos Mokslo Sąj-gos kon
vencija, kurioje dalyvauja iš 
visos šalies ir net ir Amerikos 
salų mokyklų vedėjai ir moky
tojų sąjungų valdybos. 

Dalyvauja apie 3,500 delega
tų. Liepos 6, suvažiavime pa
sakė kalbą James F. O'Neil, 
Amerikos Legiono nacionalinis 
komandierius. Jis ragino mo
kyklų vedėjus padėti visas pa
stangas kovoti prieš komuniz
mą, kuris šioje šalyje stengiasi 
pakelti galvąt už išlaikymą da
bartinių Amerikos gyvenimo 
sąlygų, dėl to kad komunizmas 
grąso viską tą sugriauti. 

Mokyklų vedėjų organizacija 
reikalauja daugiau paramos 
mokykloms iš federalės val
džios. . ( '* 

Federalė valdžia turėtų la
biau remti šalies mokymo rei
kalą, sako ši organizacija. Nu
matyta reikalas skirti mokymo 
reikalams bent $10 bilijonų fe-
deralių pinigu, pastatymui mo
kslo ant aukštesnio laispnio. 
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Bedford, Ini Fete Foreign Aides] 
Massed Flags Form Centennial Backdrop 

dakcijoje. užsimokėti savo Dir
vos prenumeratą. 

Jiedu atskrido į Clevelandą 
lėktuvu, ir taip gryžo Liepos 3. 

Pranas Keršis ir Juozas Tau
ras šiuomi dėkoja savo priete-
liams Clevelande už malonų 
svetingumą ir vaišes. 

Iš Lowell, Mass., buvo atva-
I I  1 1  J  O  V  I V W i w i u i v ,  ^  w  t  ,  1 * 4 -

Visoje Ohio per šventrs šeši, žiavę į svečius Dirvos skaity-
igėrė, du žuvo traukimą »e- tojas Stasys Kučinskas, su sa-. . • AliVn Vocnujickll priger 

laimėse, trys nuo ugnies. vo draugu, Miku Sasnausku, 
su jais atvyko ir jų žmonos. 
Jie čia viešėjo porą dienų pas 

SUIMTI DU NEGRAI Joną Sasnauską, aplankė Dir-
MOTERŲ UŽPUOLIKAI į vos redakciją, buvo apžiūrėti 

šymet Clevelando gatvėse bu-i Lietuvių Kulturinio Darželio, 
vo užpulta, sumušta, apvogta ir _ _ . 
kitaip iškoneveikta virš 100 mo- Pas Kazakevičius, lankėsi ifi 
<įoru Seymour, Conn., Agnes Kaza-

Liepos 2 tapo suimtas negras kevičienės sesuo ir švogeris, 
James Buchanan, 24 m., kuris,Mr. ir Mrs. Paul Atkas, ir jų 
išdavė ir kita jauną negrą, pri-įsunus P. J. Atkas. 
pažindamas jj kaltininku nužu- Taipgi is Worcester, Mass., 
dvme vienos 60 m. baltos mote- lankėsi Mr. ir Mrs. _ Stanley 
ries pereita Balandžio 24, East Sherman, A. Kazakevic i e n e s 

oa iriminituMni Clevelande. Jie atliko apie 2.1 
moterų užpuolimų ir apiplėši
mu. 

giminiečiai. 

žinomas dainininkas Juozas 
nu-. . • ^,r • -rQ v;pn«_ Olšauskas su pora draugų, iš 

S,e ja»n WW J S™ .Amsterdam, N. Y., važiuodami 
miai plėšikai ir u/.punhka, ^ Clevelandą j Chicagą, su-

stojo Clevelande pasimatyti su 
tiniai plėšikai 
veikia ir daugiau jų, juodų ir 
l aitų. Tačiau policija nesuge
ba gatvinius niekšus sugaudyti. 

Sugrįžo \ Keystone Cafe 
Agnes Kazakevičienė sugrį

žo į savo sena biznio vietą — 
Keystone Čat'e, 6607 Wade 
Park Avenue. 

Vėl užkviečia savo draugus 
ir pažįstamus lankytis. Užlai
ko gera degtinę ir alų, ̂  geras 
patarnavimas, muzika šeštadie
nio vakarais. (28) 

Lietuviškos Vakaruškos 

A. L. Citizens 
Klube 

Lietuvių salėje 
smagios vaka
ruškos penkta
dienio vakare 
tuvis — Blynai — gera muzi-

draugais ir pernakvoti Liepos 
3 i 4 d. 

Bet jiems kelionė buvo ne
laiminga: New Yorko valstije-
je jiems į kelią girioje iššoko 
stirna, ji buvo užmušta, bet jų 
automobilis irgi gerai nuken
tėjo, visą dieną reikėjo stovėti 
iki sutaisytas. 

Pernakvoję pas F. Baranau
ską jie sekmadienio rytą išva
žiavo į Chicagą. 

Charles ir Eileen Hermanai, 
iš New Yorko, buvo sustoję čia 
pas Joną Armoną pasimatyti. 
Jie važiuoja į Kanadą. 

Eileen Hermanienė kuri lai
ką vadovavo Operetės Chorą, 
Brooklyne, sako kad jai buvo 
daug vargo su naujais atvyku
siais D. P. choro nariais. 

Mrs. P. J. Keršis su dukte-
ria Lillian buvo išskridusios i 
New Yorką. P-lė Keršis ten 
lankėsi egzaminų reikalu, tik-

PO VESTUVIŲ 
Florence Alekna, duktėl Jfflio 

ir Juzės Aleknų, nuo 1847 E. 
86th St., ištekėjo už Harry J. 
Stape Birželio 26 d. Šliubo me
tu Šv. Jurgio bažnyčioje buvo 
iškilmingos mišios 9:30 v. ry
to; šliubą davė Kun. Petreikis. 
Bažnyčioje giedojo p. M. Gal
dikienė. 

Po šliubo buvo pietus jauno
sios tėvų namuose, kur dalyva
vo giminės ir artimi draugai. 

4 valandą buvo priėmimas 
tiems kurie negalėjo pribūti 
pietums. 

Apie 9 vai. jaunavedžiai iš
važiavo ant "honeymoon", o 
svečiai dar pasiliko pasilinks
minti. 

Jaunavedžiai dėkoja savo gi
minėms ir draugams už dova
nas, ypatingai pp. Zasinams ir 
jo sunui iš Pittsburgho, pp. 
Daukams iš Waterbury, Conn., 
ir jaunosios krikštamočei Onai 
Karpienei už jų gausias dova
nas. 

Jonas ir Juzė Alekna. 

MIRĖ Alex Baling 36 metų, 
buvęs kairysis CIO unijos agi
tatorius ir agentas. Jis paėjo 
iš Vengrijos, nebuvo pilietis, ir 
dėl jo agitacijos už komunizmą 
jis buvo suimtas ir ruošiamas 
deportavimo bylai. Jis turėjo 
neišgydomą ligą, ir nesulaukė 
išdeportavimo. 

RKO KEITH'S 103TII 
STREET THEATRE 

šiame teatre matysit sekan
čias įdomias filmas: 

July 7-10, 'The Lady From 
Shanghai". 

Liepos 11-13, "Dang erous 
Years" ir "Western Heritage." 

PARSIDUODA NAMAS 
1322 E. 114 St. arti Superior. 
Gražus 8 kambarių namas, nau
jai nudažytas iš lauko ir išpo-
pieriuotas viduje; didokas lotas. 
Namą galima užimti tuojau. 

Parduoda savininkai. 
1322 E. 114 St. Phone CE 4024 

ka šokiams penktadienio va- siu įstoti į Columbia Universi-
karais. Klubo nariams. Pra-|tetą tolesniam mokslui. 

džia nuo 8:00 vai. J Keršiai gyvena Peninsula, O. 

* REIKALINGA MOTERIS 
Namų apšvarinimo ir skalbimo 
darbui, vyresnė 20 metų, dar
bas nuo 9 ryto ir 7 vakare, tik 
5 kambariai; reikia nakvoti 2 
ar 3 naktis; mokestis $25 sa
vaitei. References. 

Klausti: YE 0498 

By MARY E. BOSTWICK 

Star Staff Writer 

Bedford, Ind. June 17 — Repre
sentatives of 17 foreign countries 
received mementoes of the Indiana 
Limestone Centennial here today, 
but they couldn't carry them away 
in their pockets. 

They were 1,100-pound blocks of 
Indiana ' limestone, "symbolic cor* 
nerstones of freedom", which later 
will be sent to the 17 countries 
after they have been inscribed with 
selected mottoes in the language 
and alphabet of the country. 

Bedford, in the fouth day of its 
celebration, was in a fiesta spirit, 
and crowds solidly packed the east 
side of the square, where the speak
ers stand had been erected against 
the wall of the limestone Lawrence 
county courthouse. Massed flags of 
the 17 countries and of the United 
States formed a colorful backdrop 
to the ceremony of the cornerstone, 
and of the polished metal plaques 
that will be affixed to them. 

PRINCIPAL SPEAKER was Hen
ry Charles Spruck, senior officer 
at the State Department. He was 
first to stress the need for closer 
co-operation between the nations of 
the world, pointing out that "We 
now live closer than ever before to 
our neighbors, and foreign affairs 
are everybody's affairs." 

The program was opened by Kent 
Bass, general chairman of the Cen
tennial Celebration Committee. May
or Ivan Brinegar, extended greet
ings, and other speakers included 
Representative in Congress Earl 
Wilson, 9th District, United States 
Senator William Jenner, and Wm. 
G. Riley, president of the Indiana 
Limestone Co. 

THE" CEREMONY of presenting 
the "cornerstone of freedom" was 
colorful with each block of stone 
mounted on an elaborately decorated 
jeep. The foreign representative, be
ginning with Dr. G. Gudemus, secre
tary of the Austrian legation at 
Washington, was introduced by Sen. 
Jenner, presented with the placque 
and laid it on the block, later mak
ing a short speech of thanks in his 
own language, and also in English. 
Each jeep also carried as a passen
ger a pretty girl, and the first one 
c a r r i e d  C e n t e n n i a l  Q u e e n  P e g g y  
Sowders,- in a cut little white pique 
dress trimmed with white eyelet-
embroidery. 

The countries' representatives re
ceived the placques and cornerstone 
in alphabetical order — after Aus
tria, came Maurice Heyne, minister 
p l e n i p o t e n t i a r y  f r o m  B e l g i u m  a t  
Washington; U Tin Maung, secretary 
of the Burma embassy at Washing
ton; Christopher West, Canadian con
sul, Chicago; Paul Scheel, consul-
general for Denmark at Chicago; 
J. J. Viala, consul for France at 
Chicago; P. Tringhetas, Greek con-
sul-general at Chicago; Dr. Mark 
Schapiro, consul for Honduras at 
Chicago; M; Nemamazee, Iranian 
commercial attache at Washington; 
Dr. Maurilio Varala, Italian acting 
general consul at Chicago; C. D. 
B. King, Liberian minister at Wash
ington; Petras Dauzvardis, consul 
for Lithuania at Chicago; Sigurd 
Maseng, Norwegian consul at Chi
cago; Leopoldo T. Ruiz, consul for 
the Philippine Island at Chicago; 
Mohammed Mushtasib of the Saudi 
Arabia legation at Washington, and 
Manuel Alvarez Reymunde, consul, 
and Manuel Lopez, chancellor, from 
the Spanish consulate at Chicago. 

AS EACH representative stepped 
forward bars from the National 
anthem of his native land were 
played. They all got plenty of ap
plause, but Mr. King, Liberian min
ister, got mow »pplause than any
one else. • 

Music was provided by the Johnny 
Jones 15-piece orchestra, and also 
the Kaiser-Frazer quartet from Wil
low Run, Mich, which flew to India
napolis from Detroit, and then flew 

back in a hurry from Bedford as 
soon as they had finished their last 
song, because they had forgotten 
that Bedford operates on Central 
Standard Time. 

Help the Less 

F o r t u n a t e  

THE United Lithuanian R e l i e f  
Fund of America, Inc., has long 
been doing everything in its power 
to alleviate the distress of the Lith
uanian displaced persons. In this 
work of brotherly love, the Fund 
has had great support from the 
«;ood-hearted American public. ,» 

Unfortunately, with the passage 
of time, the misery of the displaced 
persons tends to grow instead of 
diminish, and even as their suf
fering increases, so must we, out 
of human charity, increase out ef
forts to aid them. 

One of the most recent blows 
dealt them by a hard fate waę the 
reduction of their rations, which 
had appeared to be the very mini
mum even before. After years of 
life in exile, their resistance to dis
ease has naturally become lowered 
and now their rations are again de
creased! This means greater hard
ship for the average adult, but to 
children, students, the old and the 
sick, it is a positive catastrophe. 

Being anxious to come to the aid 
of these unhappy people as speedi
ly as possible, the Executive Com
mittee of the United Lithuanian Re
lief Fund of America has decided-
to start a drive for the collection 
of the foods most needed by the 
displaced persons. These are: fats 
(lard and margarine), sugar, con
densed milk, meat, rice, flour, co
coa, tea and coffee. The drive be
gins July 1st and will continue for 
two months. 

The United Lithuanian Relief Fund 
of America appeals to all people of 
good will to join in this labor of 
love. We beg you to begin today. 

When you do your family shop
ping please buy an additional tin 
of lard or margarine, of condensed 
milk or meat, a package of sugar, 
rice, flour, cocoa, tea or coffee for 
the displaced persons. You will 
hardly notice the addition to your 
bill, but each item will mean s0 
very much to some fellow being, 
some displaced widow or child, some 
elderly or sick person. Ask your 
neighbors to do likewise and in no 
time, you will have gathered a food 
parcel which will lighten the misery 
of these desolate people. 

When you have made up your 
package, please bring, or send it 
to your local branch of the United 
Lithuanian Relief Fund of America 
or sendly it directly to headquar
ters at the address given below. 

All food should be in unbreakable 
containers. Glass jars and bottles 
not be used. Do not send tins of 
vegetables or soups — their food 
value (calories) is not large enough 
to warrant the shipping charges. 

By the time we have collected 
and shipped the food you so gene-
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rously contribute, autumn will be 
at hand. SO PLEASE BEGIN TO
DAY! 

As you look at your healthy, hap
py children, please remember the 
little ones of the displaced per
sons. These have lost so much — 
please help them at least save their 
children. 

Every contribution you make, no 
matter how small it is, will help 
some displaced person feel that there 
is still brotherly love, threrefore 
some hope in this sad world of ours 

and that he need not utterly des
pair. 
United Lithuanian Relief Fund of 

America — 105 Grand St., 
Brooklyn, 11, N. Y. 

pavings wi l l  a lways 

be impor tant  to  t l ie  

man who wants  to  

look  in to  the  fu ture  

w i t h  a  f e e l i n g  o f  

secur i ty  and personal  

independence!"  

Savers always welcome 
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YA 
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Member Federal Deposit Insurance Corp. 

Nori pagražinti savo 
namus? Šauk— 

K .  Š T A U P A S  
ffamų Dekoravimu 

musų specialybė. 
/ 

Kambarių Popieriavimaa 
Namų Maliavojimas 

1S908 Endora Road 
Telefonas: 

KEnmore 8794. 
Cleveland, Ohio 

JONAS G. 
P O L T E R  

L i e t u v i s  

Namų Maliavotojas 
Popieriuotojas 

Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo 
pagražinimo suteikiama 

nemokamai. 

495 East 123rd St. 
Telefonas: POtomac 6899 
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1 REIKALINGA 

1  S I N G E R  
E Siuvamos Mašinos 
5 Nežiūrint jų amžiaus ir stovio 

| $20 ir aukščiau 
S Bent kokių R. B. drop-head Singer 

| ŠAUKIT EX. 6900 

1 AMERICAN SEWING MACHINE CO. 
5 943 EAST 72nd STREET CLEVELAND 
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PARSIDUODA FURNITURE 
Lietuvė, parduoda bedroom 

setą, rankom mėgstą lovai už
tiesalą, pečių, ledams dėžę. 
Kreiptis 1095 East 71 street. 
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AUTOMOBILE SPECIALISTS 
Carburetor - .Windshield Wipers - Ignition - Speedometer 

Brakes - Wheel Aligning and Balancing 

HINKEL S SERVICE 
9321 Wade Park Aveį 6A 3931 Cleveland 6, Ohio 

CAST IRON 

s 

Pilnai įdedamas 
Iaeina Tiesioginė Gaso Linija; Kambario 
Thermostat; Cemento Apačip; Sklepinis 
Register. Su Visais Taksais. 

Vidutiniai de] 5 ar 6 kambarių namo. 
Kontraktai duodami tiktai tiems kurie 

turi Gas Company Priority. 
AGA Approved 

AA FURNACE fir BOILER CO. § 
BR. 1440 Harvard at Broadway BR. 0430 § 

_ Vakarais ir Sekm. šaukti Montrose 1110-W g 
E' 3 
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