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M 0 S Ų 
VISUOMENĖJE 

Naujakurių klausimas 

Pereitos vasaros gale didžiau
sias rūpestis mūsų visuomenėje 
buvo — kaip daugiau parūpinti 
darbo ir buto garantijų tremti
niams. 

Dabar jau nuo pat pavasario 
garantijomis aprūpintų tremti
nių tūkstančiai atplaukia. At
plaukia kaip tik tuo metu, kada 
ypač darbo gauti pasidarė daug 
sunkiau, negu tada, kai buvo 
duodamos garantijos. Daugelis 
galimybių, kurios buvo garan
tijas išduodant, dabar jau yra 
išnykusios. 

Yra mūsų tarpe tokių, kurie 
nepaprastai atjautė reikalą pa
dėti kuo didesniam lietuvių 
skaičiui persikelti į šią šalį. Jie 
ne tik kitus ragino, bet ir savo 
pavyzdi labai uoliai parodė, iš
duodami didelį kiekį garantijų. 
Yra namų. į kuriuos dabar trem
tiniai renkasi ne po vieną, ne 
po kelis, o dešimtimis. 

Tokiais atvejais didelis daly
kas, jei garantijos davėjas dar 
pajėgia kokia savaite atvyku
sius priglausti. Bet vienas žmo
gus jokiu būdu nebegali pajėgti 
suskubti padėti atvykusiems su-
susimedžioti darbą..... ... 

Tuo tarpu daug ffiffimj 
tarpe, kurie arba nesame nie
kam tokių garantijų davę, arba 
jei ir esame, tai <pas mus dar 
neatvažiavo. 

Toki turime padėti tiems, ku
rie nesvvruodami ištiesė ranką 
daugeliui pagalbos reikalingu. 

čia reikia bendradarbiauti ne 
tik seniesiems šio krašto gyven
tojams. bet vnač tiems nania-
kuriams. kurie iau vra suspėję 
šen ar ten įsikabinti. 

Todėl kiekvienas. Vas iau tu
ri darba, turėtu teirautis, ar 
kur nors jo anlinkoie dar nega
lėtu rasti darbo toks r>at tau
tietis, kuris, kaip ir jis oats, 
pirmomis dienomis ne visada 
su pasisekimu to darbo bei pa-
stocrės ieško. 

Ypač apsigyvenusieji mažes
niuose centruose ir ūkiuose tu
rėtų pasiteirauti, ar nėra gali
mybių ten pat ar šalia jų ir dar 

•kam nors likimo bendrininkų 
jsikurti. 

Atvykusiųjų globėjai neturi 
galimybės sužinoti apie tokias 
vietas, todėl būtinai reikia, kad 
jiems būtų apie tai pranešta. 
Kaip tą padaryti? 

Mums atrodo, jog geriausia 
būtų, jei visi, kas tik tokias 
fsikūrimo galimybes numato,, ne
atidėliodami praneštų savo skai
tomo laikraščio redakcijai. 

DIRVA mielai šiame reikale 
patarpininkaus. Iš to bus tre
jopa nauda: 

1. Bus pagelbėta įsikurti at
vykusiems; 

2. Bus palengvintą"'^ftšta 
tiems geradariams,, kuriems ji 
kartais darosi per sunkiai pake
liama; 4 • 

B. Bus malonu (r patiems, 
ypač toliau nuo lietuviu centrų 
gyvenantiems, jei iie susilauks 
savo tautiečiu kaimynu, kurie 
bus dėkingi už ta pątąrnavima. 

Pagaliau iš tokio bendradar
biavimo ir dar viena nauda: 
kuo greičiau ir kuo sklandžiau 

Naujas Latvijos atstovas Waštiingtorie 

jau eina pareigas 
Birželio 28 dienę jis įteiki savo paskyrime raštus valstybės 

sekretoriui D. Achesonui 
Naują atstovą paskyrė Zarinš, Latvijos ministeris Londone, remdamasis ne
priklausomos Latvijos valdžios jam suteiktais įgaliojimais. — Lietuvos Res
publikos Prezidentas ir Užsienių Reikalų Ministeris irgi yra palikę panašius 

{galiojimus. 

LIETUVIŠKAIS PAMINKLAIS 
NUSAGSTYSIME PASAULĮ 

Nesenai paskelbėme Ameri
kos Lietuvių Tarybos Informa
cijos Centro pranešimą, kad, 
vieton pernai mirusio Latvijos 
pasiuntinio A. Bilmanio, Latvi
jos pasiuntinybei Washingtone 
vadovauti gali būti paskirtas 
kitas asmuo, buvęs Latvijos 
ministeris "Feldmanis. 

Buvo pažymėta, kad paskyri
mo teises turi Latvijos pasiun
tinys Londone K. Zarinš. Jam 
tos teisės esančios suteiktos 
Latvijos vyriausybės nepapras
tu nutarimu, kuris buvęs priim
tas 1940 metų gegužės 17 dieną, 
tai yra tą pačią dieną, kada Lie
tuva jau buvo bolševikų visai 
užimta, o Latvija buvo baigia
ma užimti. 

Svarbiausias klausimas buvo 
tas: ar Washingtono vyriausy
bė pripažins tuo nepaprastu nu
tarimu Zariniui suteiktas tei
ses? Ar pripažins Zarinio pa
skirtą asmenį gajinčiu teisėtai 
eiti pągjnniįuybės -vadove parei-
gaS? .v; 

Pasirodo, kad Wasliingtono 
vyriausybė Latvijos vyriausy
bės nutarimą ir Zariniui suteik
tas teises pripažino. Ministeris 
Zarinš paskyrė Latvijos pasiun
tinybės Washingtone vadovu 
Feldmanį, charge d'affaires, tai 
yra, reikalų vedėjo teisęmis. 
Valstybės departamentas tą pa
skyrimą pripažino ir birželio 
28 dieną Valstybės Sekretorius 
Achesonas priėmė m Feldmanio 
įgaliojimo raštus. 

Tai yra ne tik Latvijos laimė
jimas, bet labai svarbus ženklas 
ir visoms Baltijos tautoms, nes 
jis jau nebe vien žodžiais, o ir 
darbu patvirtina, kad USA vy
riausybė ištikrųjų pripažįsta, 
jog teisiškai Latvijos •*— taigi 
taip pat Estijos ir Lietuvos — 
nepriklausomybė nėra panaikin
ta. 

I# 
NAUJIENOS, ' pranešdamos 

šią žinią, nuo savęs prideda: 
"Kaip gaila, kad Lietuvos 

valdžia nepadarė tokio pat da
lyko prieš įsiveržiant okupan
tams". 

Ši pastaba yra klaidinga. Lie
tuvos valdžia yra padariusi dar 
daugiau. 

Lietuvos ullienių reikalų mi
nisteris J. Urbšys, remdamasis 
savo, kaip užsienių reikalų mi-
nisterio, teisėmis, bolševikams 
užimant Lietuvą dar spėjo spe
cialia telegrama įgalioti Lietu
vos pasiuntinį Romoje S. Lozo
raitį, buvusį Lietuvos užsienių 
reikalų ministerį, nuo to laiko 
būti visų Lietuvos diplomatinių 
misijų užsieniuose šefu, tai yra, 
vyresniuoju, o Lietuvos Respu
blikos Prezidentas A. Smetona, 
bolševikams užimant Lietuvą, 
remdamasis Lietuvos konstitu
cijos atitinkamais straipsniais, 
tam pačiam S. Lozoraičiui pa
vedė pavaduoti Respublikos Pre
zidentą visose jo pareigose 
(taigi ir pasiuntinių paskyrimo 
reikaluose). 

Tie dokumentai didžiųjų vals
tybių vyriausybėms yra oficia
liai pranešti ir žinomi. 

Mūsų laimei, mums nebuvo 
panašaus reikalo, kaip latviams, 

išbandyti, kaip tie dokumentai 
veikia, bet panašaus latvių vy
riausybės veiksmo pripažinimas 
Washingtone duoda pagrindo ti
kėtis, kad ir Lietuvai būtų tai
komas toks pats mastas. 

Taigi nėra jokio reikalo gai
lėtis, kad Lietuvos valdžia ne
padarė tokio pat dalyko, kaip 
Latvijos valdžia. Lietuvos val
džia tą padarė, padarė porą die
nų anksčiau, negu Latvijos val
džia, ir padarė aiškiau bei tvir
čiau. 

Jeigu čia yra ko gailėtis, tai 
tik to, kad ne iš kitų, o iš pačių 
lietuvių tarpo, dėl partinio už
sispyrimo, atsiranda bandančių 
nepripažinti teisinės reikšmės 
tiems svarbiems, ne kam kitam, 
o pačiai Lietuvai labai reikalin
giems veiksmams. 

Latvijos socialdemokratai Ul-
manio valdžiai buvo ne mažiau 
priešingi, kaip Lietuvos social
demokratai Smetonos valdžiai. 
Bet jie dėl to neginčija Ulmanio 
sudarytos valdžios Zariniui su
teiktų teisių. Kiekvienam aišku, 
kad, jei jie tą ginčytų, tai kenk
tų visos Latvijos reikalui, o ne 
Ulmaniui ar jo šalininkams. 

Š E Š I O S  D I E N O S  
pasaulio politikoje 

iki šiol atvykusieji susitvarkys, 
tuo lengviau bus ir likusiems 
gauti reikalingą pagalbą. 

Vasaros atostogos.. • 
Daugumas vasarą stengiasi 

turėti atostogų. Deja, to malo
numo negali sau leisti l&ikraš 
čiai... 

Kai kurie savaitraščiai, tie
sa, vasarą padaro bent savaitės 
pertrauką. Mes tokios pertrau 
kos nedarysime ir lankysime 
skaitytojus, kaip ir visada, kas 
savaitę, tačiau kurį laiką kiek 
mažesniu lapų skaičiumi, tuo 
pasidarydami kiek "atostogų 
ir sau ir... skaitytojams. 

LIEPOS 1. 

USA Atstovų Rimų užsienių 
reikalų komitetas pritarė įsta
tymui, kuriuo numatoma Pietų 
Korėjai suteikti pagalbos už 
150 milijonų dolerių. To skubiai 
reikalavo sekretorius Acheson, 
sakydamas, kad be tos pagalbos 
Pietinė Korėja negalėtų atsi
spirti komunistų spaudimui iš 
Šiaurinės Korėjoj kuri yra so
vietų kontrolėj. 

Kinijos komunistų vadas iš
sklaidė nayvių politikų svajo
nes, kad Kinijos komunistai ne
pasiduos Maskvos politikai, o 
laikysis bent panašiai, kaip Ju
goslavijos Tito. Jis pareiškė, 
kad sovietai yra antiimperialis-
tinio fronto priešakyje ir tik iš 
jų Kinija galint; laukti paramos. 

Po ministerio pirmininko So-
phulio mirties, Graikijoj suda
ryta nauja vyriausybė, kurios 
pirmininku yra Diomedes. 

LIEPOS 2. 
Didžiųjų valstybių užsienių 

reikalų ministerių pavaduotojai, 
kurie Londone tariasi dėl taikos 
sutarties su Austrija, padarę 
nemaža pažangos prie susitari
mo, tačiau smarkiai susikirtę 
del mažumų teisių Austrijoj. 

Likimas išblaškė daugelį lietuvių po įvairias šalis. Bet 
kur lietuviai gyvena, ten dažniausiai jie palieka ženklą, kad 
jų ten būta. štai šiandien baigiamame pranešime apie Flos-
senbuergo žudynių vietą yra rašoma, kad lietuviai ten paliko 
net tris paminklus nukankintiems tautiečiams pagerbti. O 
štai čia paveikslas iš Augsburgo tremtinių stovyklos Vokie
tijoje. Ten ilgą laiką gyveno nemažas skaičius lietuvių. Ir 
ten jie paliko savo paminklą — gražų, lietuviškai menišką 
kryžių, prie kurio ten gyvendami lietuviai dažnai rinkdavosi, 
prisimindami tėvynę. Ir čia matome susirinkusius "Vilties", 
korporacijos studentus, kurie po savo suvažiavimo padeda 

gėlių vainiką žuvusiems už Lietuvos laisvę pagerbti. 

COPLON PASIAIŠKINIMAI SUGRIUVO 
Ji nuteista kalėti nuo 40 mėnesių iki 10 metų 

LIEPOS 3. 

Georgij Dimitrov, buvęs Kom-
interno pirmininkas, vėliau Bul
garijos komunistinės vyriausy
bės pirmininkas, mirė, kaip sa
koma, vienoj sanatorijoj netoli 
nuo Maskvos. 

Dimitrovas savo laiku Vokie
tijoje buvo teisiamas už Reichs
tago rūmų padegimą. Nors Hit-
lerio-Goeringo naciškas "teis
mas" galėjo Dimitrovą "nuteis
ti" (buvo kalbama, kad Reichs
tagas buvo tyčia Goeringo įsa
kymu padegtas, kad būtų pro
gos apkaltinti komunistus), bet 
kaž kaip taip keistai išėjo, kad 
naciai Dimitrovą "išteisino" ir 
paleido tiesiai į Maskvą, kur ta
da jis tuojau tapo Kominterno 
pirmininku. 

Kai Dimitrovas užkopfc f Bul
garijos diktatoriaus sostą, jis 
nebuvo toks švelnus, kaip Goe-
ringas jam buvo: vyriausį Bul
garijos kovotoja prieš nacių 
okupaciją — Petkovą — Dimi
trovas per savo "teismą" be 
jokių ceremonijų pakorė ... 

Sakoma, kad Dimitrovas mi 
rė nuo cukrinės ligos, bet bu
vo spėjama, kad jis paskutiniu 
laiku ir Stalino nemalonėn bu
vo patekęs. Todėl dabar niekas 
negali patikrinti, ar jis mirė 
tik nuo savo ligos, ar Maskvos 

Teismas pripažino Judith Co-
plon, buvusią Teisingumo Depar
tamento valdininkę, kaltą, kad 
vogė slaptus valstybinius doku
mentus, tikslu perduoti kitos 
valstybės agentui. Jai paskirta 
bausmė nuo 40 mėnesių ligi 10 
metų kalėjimo ir 12,000 dolerių 
piniginė bauda. Ji tuo tarpu pa
likta laisva už 20,000 dolerių 
užstato. 

šitoje byloje ji gali dar kreip
tis į aukštesnius teismus. Be to, 
liepos 11 dieną New Yorke pra
sidės jos kita byla, kur ji bus 
teisiama drauge su sovietų de
legacijos nariu Gubičevu, ku
riam Coplon turėjusi perduoti 
pavogtus dokumentus. 

Kaip sugriuvo jos 
pasiaiškinimai 

Judita Coplon aiškinosi, kad 
su Gubičevu ji susitikinėjo ne 
šnipinėjimo reikalais, o tik iš 
meilės. Prokuroro klausiama, ji 
sakė: 

— Aš esu jf labai įsimylėju
si. 

— Ar sausio mėnesio 14 dieną 
irgi buvai labai įsimylėjusi? 

— Taip, tai tiesa! 
— O ar tiesa, kad tik vieną 

savaitę prieš tai, sausio 7 die 

sanatorija jam pagelbėjo šį pa
saulį apleisti... 

• 

Demokratų ir respublikonų 
senatorių grupė esanti parengu
si planą, kuriuo turėtų būti su
teikta nauja pagalba Kinijos 
vyriausybei kovoje prieš komu
nistus. 

LIEPOS 4. 
Ąpiglios ministeris pirminin-

• (Perkelta į 2-rą pusi.) 

ną, buvai Baltimore j e, Southern 
Hotel, 412 kambary praleidai 
naktį drauge su vyriškiu, užsi
registravę, kaip Mr. & Mrs. H. 
P. Shapiro? 

čia Judita ėmė smarkiai pro
testuoti. Bet prokurorą* klau
sia toliau: 

— Ar tlėsa, kad kitą naktį, 
sausio 8, praleidai su tuo pačiu 
vyriškiu Philadelphijoj, Bellvue 
Stratford Hotel, irgi užsiregi
stravę, kaip vyras ir žmona? 
Ir vasario 17 paties Shapiro 
bute? 

Tada Judita atsakė jau daug 
tyliau: 

— Aš nežinau, kaip ji» užre
gistravo. Aš praleidau naktį su 
juo, bet nemiegojau ir nesiren
giau miegoti... 

Toliau Judita aiškino, kad į 
Baltimorę ir Philadelphiją ji 
su Shapiro važiavusi ieškoda
ma pirkti moteriško "siūto", 
nes Washingtone sunku buvę 
tinkamą rasti. Jis turėjęs jai 
padėti nupirkti. O vasario 17 
paties Shapiro bute visą naktį 
jie tiktai kalbėję, daugiausiai... 
apie jos meilę su Gubičevu. 

Teismas po to jau nebepati
kėjo, kad jos susitikimai su Gu
bičevu buvo tik dėl meilės ... 
Ypač teismui buvo nesupran
tama toki meilės pasimatymai, 
J kuriuos mergina atsineša visą 
pluoštą slaptų valstybinių do
kumentų ... 

Judita aiškinosi, kad tuos do
kumentus ji pasiėmusi, kaip me
džiagą knygai rašyti. Bet kai 
teismas paklausė, kur gi tos 
knygos rankraščiai, tai ji sa
kė, kad rašyti pradėjusi, bet 
rankraščius išmetusi ir negalin
ti parodyti... 

ŠIOJE ŠALYJE 
TAFT - HARTLEY įstatymas, 
kuriuo yra tvarkomi darbininkų 
santykiai su darbdaviais, tuo 
tarpu pasilieka neatšauktas ir 
nepakeistas, nors jo pakeitimas 
buvo vienas iš svarbiausių Tru-
mano pažadų per pereitus rinki
mus. 

Senatas, tiesa, priėmė to įsta
tymo pakeitimo projektą, bet 
tokį, kokį pasiūlė senatorius 
Taft iš Ohio, šis pakeitimas ma
žai kuo skiriasi nuo dabar vei
kiančio įstatymo. Yra tikras 
dalykas, kad tas pakeitimas ne
bus priimtas Atstovų Rūmuose. 
O jei Atstovų Rūmai priimtų, 
tai prezidentas, pasinaudodamas 
veto teise, jį atmestų. Bet ka
dangi dabartiniame Senate sun
ku tikėtis, kad būtų priimti 
Trumano siūlomi pakeitimai, tai 
manoma, kad Taft-Hartley įsta
tymas taip ir pasiliks veikti ma
žiausiai iki kito rudens. Kitą 
rudenį bus rinkimai ir demokra
tai stengsis padidinti senate 
šio įstatymo pakeitimo šalinin
kų skaičių. Taip sakant, darbo 
įstatymas dar kartą bus "rin
kiminiu arkliuku"... 

šį kartą demokratai labai 
stengėsi sumobilizuoti savo jė
gas senate. Į posėdį atskrido 
viceprezidentas iš Kalifornijos 
ir t vienas senatorius demokratas 
buvo specialiai iššauktas lėktu
vu atskristi net iš Europos. Vis 
dėlto balsų neužteko: įstatymo 
pakeitimo priešininkai surinko 
dviem balsais daugiau ... 

Už administracijos siūlomą 
pakeitimą balsavo 30 šiauriečių 
demokratų, 8 pietiečiai ir 6 res
publikonai. Prieš balsavo vienas 
šiaurietis demokratas, 13 pie
tiečių ir 32 respublikonai. 

• 
KONGRESO RINKIMAI bus 
dar tik kitų metų lapkričio me-
nesio 7 dieną, bet jau dabar tų 
rinkimų šešėlis jaučiamas da
bartinio kongreso darbuose. Jau 
dabar partijų vadai viena akimi 
žiūri į reikalą, kita — kaip tas 
atsilieps į būsimus rinkimus. 

Demokratų partija aiškiai 
stengiasi vienu metu įtikti dar
bininkams ir ūkininkams. Bet 
tai nelengvas uždavinys, kadan
gi kai kurie darbininkų ir ūki
ninkų siekimai yra vieni ki
tiems priešingi. Pavyzdžiui, auk
štų kainų palaikymas už žemės 
ūkio gaminius atsiliepia į mais
to kainas miestuose ir tai pa
liečia darbininkų kišenes. Dar
bininkų atlyginimo ir darbo są-
lygų gerinimas kelia pramonės 
gaminių kainas ir suduoda ūki
ninkams per kišenę — 

Vis dėlto demokratų vadai, 
matomai, yra nusistatę palikti 
respublikonams pramonininkus, 
stambiuosius namų savininkus, 
ir stengtis pasidaryti "darbi
ninkų — ūkininkų partija". Vie
nas dalykas demokratams šito
je linkmėje jau pasisekė: jiems 
pavyko nugalėti daugumos res
publikonų ir pietiečių demokra
tų opoziciją prieš namų staty
bos programą, šis įstatymas 
turi tikslo padėti darbininkams, 
o iš dalies ir ūkininkams, nes 
statybos planas būsiąs išplėstas 
ir į žemės ūkius. 

Respublikonų taktika dar oS-
ra taip paaiškėjusi. Manoma, 
kad respublikonai per ateinan
čius rinkimus skelbsiu |aip 
"taupymo partija". 
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2 D I R V A  

TVERHI DIRVA 
turi keletą prašymų 

Skaitytojams ir Bendradarbiams 
Ypatingai kviečiame gausius naujuosius mūsų 
skaitytojus susipažinti su šiais prašymais. Bet taip 

pat kreipiami ir į senuosius. 

1. 
Laiškus DIRVAI adresuokite 

trumpai: DIRVA, 6820 Supe
rior Ave., Cleveland 3, Ohio. 

2. 
Kiekviename laiške, nors ir 

labai dažnai rašytumėt DIRVAI, 
neužmirškite įrašyti savo adre
są ne tik voko (envelope) vir
šuje, bet taip pat ir pačiame 
laiške. Savo adresą pasistenkite 
visada rašyti visiškai aiškiai, 
kad nei viena raidė neatrodytų 
abejotina. 

3. 
Kai norite, kad DIRVA Jums 

būtų siunčiama nauju adresu, 
tai parašykit seną adresą, ku
riuo ligi šiol gaunate, ir naują 
adresą, kuriuo " norite DIRVĄ 
gauti. 

Būtinai turi būti abu adresai, 
ir abu turi būti labai aiškiai 
parašyti. Ir pažymėkite, katras 
senas, katras naujas. 

Jei norite, kad adreso pakei
timas būtų atliktas laiku, pasi
stenkite mums apie tai para
šyti bent porą savaičių prieš 
persikėlimą j naują vietą. Pagei
daujama, kad pažymėtumėt, nuo 
kurio laiko norite gauti DIRVĄ 
nauju adresu. 

4. 
Jei išvažiuojate kur nors lai

kinai bent kelioms savaitėms, 
irgi praneškite seną adresą ir 
tą adresą, kuriuo noritė gauti 
DIRVĄ per tą laiką, kai kitur 
gyvensite ar atostogausite. Ga 
lite iš karto nurodyti, kiek lai
ko siuntinėti DIRVĄ tuo lai
kinu adresu. Bet būsime dėkin
gi, jeigu prieš grjždami atgal 
priminsite mums, kad nuo to 
ir to laiko būsite grįžę. Tame 
priminime irgi nurodykite abu 
adresus: laikinąjį ir tą, į kurį 
vėl grįžtate. 

Už adreso keitimą primokėti 
nieko nereikia. Tačiau prašom 
atminti, kad, jeigu patys laiku 
savo adreso pakeitimo neprane-
šate, tai tada už pakeitimą mes 
turime paštui mokėti... 

5. 
Šįmet į Jungtines Valstybes 

atvykusieji naujakuriai, rašy
dami laišką DIRVAI prenume
ratos ar kitu reikalu, malonė
kite pažymėti ne tik savo dabar
tinį adresą, bet taip pat, kada 
ir kokiu laivu atvykote. 

Jungtinese 
6. 
ValstybeSt DIR

VA metams kaštuoja trys dole
riai. 

Nesvarbu, kas nuo kada pra 
deda prenumeruoti. Už tris do 
lerius gausite DIRVĄ per 52 
savaites, skaitant nuo to nume 
rio, kuriuo jums pradėta siun
tinėti. 

Todėl, norėdami užsisakyti 
DIRVĄ, nelaukite nei metų ga
lo, nei vidurio, nei mėnesio pa
baidos, užsisakykite tuojau. 

Atsiuntę du dolerius, gausi
te DIRVĄ 34 savaites; už dole
rį su puse — 26 savaites"; ūi 
dolerį — 17 savaičių. 

7. 
Kanadoje gyvenantiems DIR

VA metams kaštuoja 4 dole
riai. Už 2 dolerius — 26 nume
riai; už vieną — 13 numerių. 

Kanadiečius prašome nesiųsti 
mums kanadiškių dolerių laiš
kuose. Siųskite pašto "Money 
Order" arba čekį. "Money Or
der" gaunamas pašte, įmokėjus 
pinigus. To orderio pas save 
nelaikykite, o atsiųskite mums! 

8. 
Visur kitur — Europoj, Au

stralijoj, Azijoj, Afrikoj ar Pie
tų Amerikoj DIRVOS kaina 
metams yra keturi su puse do 
lerio. Pusmečiui — du doleriai 
25 centai. Keturiems mėnesiams 
— doleris su puse. 

Pinigai siunčiami tame kraš 
te nustatyta tvarka. Vietinių 
pinigų laiške prašom nesiųsti. 

Adreso pakeitimą reikia 
stengtis pranešti bent 6 savai 
tes iš anksto, jeigu pranešimas 
siunčiamas oro paštu. Jei ne 
oro paštu, tai pranešimas turi 
būti išsiųstas 10 savaičių iš 
anksto. 

9. 
Atminkite, kad daugelis tau

tiečių, gyvenančių kituose kraš 
tuose dėl įvairių priežasčių ne
gali užsisakyti DIRVOS: An
glijoje ar Prancūzijoj gyvenau 
tieji —. negali siųsti pinigų be 
leidimo, o leidimą gauti labai 
sunku; Vokietijoj, Austrijoj. 
Šveicarijoj, Italijoj, Belgijoj. 
Danijoj, Prancūzijoj ir kit. gy
venantieji, o taip pat Azijoj ir 
Afrikoj atsidūrusieji, dažniau
siai neturi pinigų laikraščiui iš
sirašyti ... Jiems laikraštį ga 
li užsakyti čia gyvenantieji 
Tokia dovana esti labai verti
nama ir susilaukia dėkingumo 

dhicagos spauda užtaria tremtinius 
Mūsų korespondentai Chica

go j e — A. žalpis praneša, Had 
Chicagos didysis dienraštis CHI
CAGO TRIBUNE pradėjo spaus
dinti visą eilę straipsnių apie 
baltiečius DP. 

Straipsniuose klausimas palie
čiamas plačiai ir iš esmės (Rašo 
Larry Rue). Pirmasis straipsnis 
pavadintas "naujos DP taisyk
lės užkerta kelią pabaltiečiams 
į USA". 

Straipsnyje sakoma, kad įsta
tymo nuostato aiškinimas netei
singai ir skaudžiai paliečia pa-
baltiečius. Juos visai be pamato 
kartais apkaltina, kaip vokiečių 
talkininkus kare prieš sovietus, 
tuo tarpu, kad tai yra tikra ne
sąmonė. Nurodoma, kad jokio 
savanoriško talkininkavimo ta
me kare iš baltiečių pusės nebu
vo, o buvo tiktai prievarta, vo
kiečių klastingai pavadinta sa
vanorišku dalyvavimu. 

Patys amerikiečiai 1946 me
tais pripažino, kad baltiečiai į 
vokiečių kariuomenės darbus 
buvo įjungti per prievartą ir 
juos paleido, kaip išlaisvintus. 

O dabar DP tikrinimo komi
sijos reikalauja, kad DP patys 
įrodytų, jog jie savanoriškai ne
bendradarbiavo su vokiečiais. 
Jeigu neįrodysi — tai reiškia 
bendradarbiavai. O turėtų būti 
priešingai — kas kaltina, pats 
turi įrodyti. 

Vienoje vietoje koresponden
tas primena, kad britų užsie

niu reika?Q Ha-fMifefr. 'ffei maloni, nė# ir reta 
lifax pirmasis protestavo prieš 
Baltijos kraštų pardavimą tarp 
Hitlerio ir Stalino. 

Bet tokie protestai, sako, bu
vo tik tuo metu, kada tai diplo
matams atrodė naudinga. 

Tada Halifax dar pridūręs, 
kad britai turi per daug aukštą 
politinę moralę, kad galėtų su
tikti su mažų tautų laisvės pa
aukojimu. Jis sakė, kad karas 
yra vedamas mažų, taiką my
linčių tautų apsaugojimui nuo 
pavergimo. 

Bet tas pats valstybininkas 
sveikino Roosvelto ir Churchil-
lio tokią pačią "prekybą" su 
Stalinu po to, kai Stalinas buvo 
Hitlerio užpultas. 

Kitame straipsnyje pačiai 
atpasakojama, kaip naciai vertė 
baltiečius jiems dirbti ir net 
eiti į frontą. Labai gražiai auto
rius nurodo, kaip šiais laikais 
yra supainiojami žodžiai.. 

Vokiečiai, sako, būdavo pa
gauna jaunuolius, per naktį nu
veža prie Leningrado, iš kur 
nėra kaip pabėgti, ir . i. t>ava 
dina juofc savanoriais talkinin
kais. 

Rusai varo žmones i Sibirą 
ir skelbia, kad jie savanoriškai 
ten traukia ... 

O dabar už tuos "savanoriš
kumus" žmonės turi teisintis 
nries komisijų priekabes ... 

Strninsinuose. matomai, dar 
bus daug tokiu klausimu aiški-

prošvaistė šiaip jau gana tam
siame amerikiečių supratime 
apie Baltijos kraštų padėtį. 

SPECIALŪS PAGEIDAVIMAI 
dabartiniams ir būsimiesiems bendradarbiams 

1. 
Parašykite DIRVAI žinių iš 

savo gyvenamos vietos lietuvių 
gyvenimo. 

Pageidaujame ne ilgų apra
šymų apie vieną dalyką, o trum
pų žinelių apie įvairius atski
rus įvykius. 

2. 
žinios pirmoj eilėj pageidau

jamos iš visuomeninio gyveni
mo, bet reikalingos ir apie žy
mesnius privataus gyvenimo 
įvykius; lietuvių šeimyniniai 
įvykiai — vestuvės, sukaktuvės, 
krikštynos, mirimai, įvairūs ne-
paprastesni nuotykiai — taip 
pat pageidaujami trumpai pa
minėti. 

8. 
Viešų ar šeimyninių pobūvių 

aprašymuose labiau pageidau

jama iškelti jų visuomeniniai 
momentai. Tad neskaičiuokite 
kokie valgiai ir gėrimai buvo 
ant stalų ir neaiškinkite, kad 
jie buvo labai skanūs. Ir be to 
žinome mūsų šeimininkių gabu
mus. Ne veltui vienas šaipokas 
net eilėraštyje rašo: • 

"Skanūs valgiai ir gėrimai, 
Tik neskanūs jų gyrimai..." 

Svarbu yra pažymėti, ar mi
nėtame įvykyje pasireiškė mū
sų kultūrinės pajėgos, ar buvo 
iškilę reikšmingų sumanymų, ar 
numatoma, kad tie sumanymai 
galės būti įvykdyti. O taip pat 
kartais verta mandagiai pažy
mėti ir trūkumus, kurių ateity
je teiktu saugotis. 

4. 
Kaip visose, taip ir jblRVOS 

redakcijoje nė laba! mfelai lau
kiami rašiniai — aplinkraščiai, 

V Y D Ū N A S  

KALĖJIMAS -
LAISVĖJIMAS 

Lietuvių Tautinio Sąjūdžio lėšomis išleido 
Eletuvos Skautų Sąjungos Brolijos Vadija 

D E T M O L D  
19 4 7 

G A U N A M A  
Kaina 50 & 

D I R V O J  
Paštu 60 «. 

kurių tokios pačios kopijos iš
siuntinėjamos į kelis laikraš
čius. Pageidaujama, kad ir tas 
pats korespondentas, rašydamas 
ne vienam laikraščiui apie tą 
patį įvykį, ne visai tais pačiai 
žodžiais jį aprašytų. Skaityto
jams, gaunantiems kelis laik
raščius, labai nuobodu, visliose 
matyti tą patį. 

5. 
Deja, nei vienas lietuviškas 

aikraštis Am'erikoje neįstengia 
savo bendradarbiams atsilygin
ti už darb^ ... Mūsų laikraščiai 
sukurti ir laikosi jautrios ir lie
tuviškai susipratusios visuome
nės pasiaukojimo dėka. Ir ben
dradarbiavimas lietuviškuo s e 
laikraščiuose vyksta to pasiau
kojimo dvasioji... 

Vardan to pasiaukojimo, ra
šyti sugebantieji skaitytojai 
kviečiami būti ir laikraščio ben
dradarbiais. Kviečiami rašyti 
ne tik žinias iš savo gyvenamos 
aplinkumos, bet parašyti straip
snių bei nuomonių įvairiais klau
simais, kurie tuo metu atrodo 
gali būti didesniam skaitytojų 
skaičiui įdomūs. Jei ne visi tie 
straipsniai galės būti įdėti iš
tisai, tai bent jų mintys gali 
būti naudingos. 

Rašykite nuomones tais klau
simais, kurie DIRVOJE jau bu

vo paliesti: jei sutinkate su pa
rašytomis mintimis, tai gal tu
rite kuo jas papildyti, jei nesu
tinkate — nurodykite savo min
tis, kodėl Jums kitaip alrodo. 

Rašykite taip pat ir apie tuos 
dalykus, apie kuriuos DIRVOJE 
dar nieko neradote. 

6. 

Senkitės, kad Jūsų straip
sniai būtų ne ilgesni, kaip apie 
100 DIRVOS eilučių. Daugumas 
skaitytojų, — ir Jūs patys jų 
tarpe! — reikalauja trumpų 
straipsnių. 

Kai turite labai daug pasaky
ti, bandykite tą pasakyti ne vie
name, o dviejuose — trijuose 
atskiruose straipsniuose! 

, 7. 

Ranka ar mašinėle laikraščiui 
rašydami, stenkitės, kad tarp 
eilučių būtų ne maži tarpai ir 
palikite bent kiek vietos pakraš
čiuose. Rašykite tik viename po-
pierio šone. 

8. ' 

J«feu Jūatf rašiny* fra skir
tas artimiausiam DIRVOS nu
meriui, tai išsiųskite taip, kad 
Jūsų laiškas į Clevelandą atei
tų ne vėliau, kaip antradienį. 
Trečiadienį gauti tik svarbūs ir 
trumpi rašiniai dar gali rasti 
laisvos vietos. 

ŠEŠIOS DIENOS 
pasaulio politikoj! 

( *isnd oui-x si Hilary ) 
kas Attlee pareiškė, kad komu
nistai yra svetimos diktatūros 
įrankiai, siekią užnuodyti tau
tos ūkį ir suardyti Anglijos so
cializmą. 

Tokių išvadų jis priėjo susi
durdamas su komunistų veiki
mu Anglijoje. 

• 

VokietifBB komunistai Reika
lauja, kad Vakarų kraštai ne
vykdytų nutarimo sudaryti Va
karų Vokietijos valstybę. Sako, 
jeigu bus leista susidaryti Va
karų Vokietijos valstybei, tai 
turės sugriūti... Paryžiaus su
sitarimai. 

Na, jei taip, tai maža kas 
tesugrius... 

« 
Jugoslavijos vyriausybė kal

tina USA, Angliją, Prancūziją 
ir Italiją, kad jos laužančios 
taikos sutartį su Italija.. Mat, 
minėtos didžiosios valstybės su
tiko, kad Triesto miestas būtų 
grąžintas Italijai. Italija, žino-

j ma, nuo to neatsisako. Ir patys 
Triesto gyventojai nesenai įvy
kusiuose rinkimuose daugiau 
kaip dviem trečdaliais balsų pa
sisakė už Triesto grąžinimą Ita
lijai. Tuo tarpu už Jugoslaviją 
pasisakė vos apie pora nuošim
čių. Kiti, arti penktadalio bal
suotojų, pasisakė už komunis
tus, ku/ie siūlo Triestą padary
ti "nepriklausomu". 

Jugoslavija supykusi dėl to 
paskelbė, kad nuo šiol savo vai 
domą Triesto teritorijos dali ji 
"įjungia j Jugoslavijos ūkį'*. 

• 

Kinijos vyriausybės lėktuvai 
bombardavo komunistų užimtą 
Šanchajų. Sudaužė radijo sto 
ties bokštą. 

Iš 'Čekoslovakijos išvarė vie 
ną amerikiečių ir vieną anglų 
žurnalistą. 

LIEPOS 5. 

Čiangkaišekas, iš pareigų pa 
sitraukęs Kinijos prezidentas 
vėl prakalbėjo. Formozos saloje 
įvykusiame susirinkime jis viė 
šai pareiškė, kad yra pasiryžęs 
kovoti su komunistais ir mano 
kad, jei Amerika padės, komu 
nistai gali būti nugalėti anks 
čiau, negu jie bus užplūdę visą 
Aziją. 

LIEPOS 6. 

Belgijos katalikų grupės va 
dui Van Zeeland nepavyko su 
daryti koalicinės vyriausybės 
Spėjama, kad gali būti paskelbti 
nauji rinkimai, kuriuose dar 
kartą lemiamos reikšmės turė
tų karaliaus grįžirtid ar negrį
žimo klausimas. 

i 
USA Senate prasidėjo disku

sijos apie Atlanto pakto pa 
tvirtinimą. Senatoriai Conally 
ir Vandenberg abu palaiko pak
tą ir ragina patvirtinti. Numa
toma, kad diskusijos nebus il
gos. 

LIEPOS 7. 

Anglija ir Australija paskelbė 
didelius suvaržymus visokiems 
pirkimams iš USA, kadangi tie 
kraštai jaučia labai didelį dole
rių trūkumą. 

Būsią perkama tik patys rei
kalingiausi dalykai, kurių kitur 
negalima gauti. 

DAYTON, OHIO 
Ir mes turim kuo pasididžiuoti: 

turim orkestrą is Europoll 
Vienintelis tremtinių viene

tas, veikiąs JAV-ėse, yra iš Se-
ligenstadto, Vokietijoje persi
kėlęs į Daytoną Ralio Pakšto 
orkestras. Tai daugiausiai ener
gingo ir sumanaus kun. V. Ka-
tarskio nuopelnas. Jis pats gy
veno anksčiau toje pačioje sto
vykloje ir, prieš metus atvykęs 
į Daytoną, surado šio orkestro 
dalyviams buto ir darbo garan
tijas. 

B. Pakšto orkestras tremty
je grojo ne tik savo stovykloje 
rengiamuose šokių vakaruose, 
bet buvo kviečiamas ir kitur. 
Tarp kitko, šis 7 asmenų or
kestras grojo kaukių baliuje, 
suruoštame IRO HQ Bad Kissin-

• LIKIMO KELIU — Alės 
Rūtos-Nakaitės 13 apsa
kymėlių, 140 pusi. Kaina 80c 

LIETUVIAI TREMTI
NIAI MICHIGANE 

Detroit News Magazine, tu
rįs per 400,000 tiražo, birželio 
26 dieną įdėjo savo korespon
dento iliustruotą reportažą apie 
lietuvius DP, įsikūrusius Michi-
gano valst. ūkiuose. 

Dirbantieji ūkiuose DP gau
ną 100-150 dolerių mėnesiui, bu
tą, kurą, pieną ir plotą žemės 
daržui. 

Daugiau industrializuotuose 
ūkiuose mokamas valandinis at
lyginimas. 

Korespondentas pažymi, kad 
laukiama, jog tremtiniai išbus 
ūkiuose bent dvejus metus. 
Pažymima, kad jau 35 lietuvių 
šeimos yra įkurdintos Michiga-
no valst. ūkiuose. Juos įkurdino 
Michigano Emploiment Service 
darbo vedėjas J. Vloch. 

Iliustracijose pavaizduota — 
Gilvydžio šeima, dirbanti svo 
gūnu farmoje; šešiolikmetis Ši-
moliūnas ir devyniolikmetis Ra
čiūnas toje pat svogūnu far
moje ; buv. teisėjas Stanevičius, 
in*, šatinskas ir Jonvniene. 

Bendrai reportažas labai drau
giškas. M. G. 

PHILADELPHIA 
KONCERTAVO J. AUGAITYTĖ 

Liepos 1 dieną čia buvo su
rengtas Lietuvos nepriklauso
mybės netekimo ir pirmųjų di
džiųjų išvežimų į Sibirą pami
nėjimas. 

Paminėjimo programa btivo 
gana gera ir turtinga. Tačiau 
man didžiausį įspūdį paliko ne
senai pas mus atvykusios dai
nininkės Juzės Augaitytės pa
sirodymas. Ji nepaprastai dailiai 
atrodė tautiškuose rūbuose, o 
dar įspūdingesnis buvo jos dai 
navimas. 

Tikrai giliftig fiiiidžiaugti 
jos susilaukę Philadelphijoje, 
neš mes čia savo tarpe tokios 
dainininkės dar nesame turėję. 

Senas Philadelphietis 

PADĖKITE SURASTI 
ANDREWS - ANDRIEJAUS-

KAITĖS Viktorijos (ištekėju
sios pavardė nežinoma), kuri 
1914 — 15 metais buvo Lietuvo
je pas gimines Naujininkuose 
ir Viršiliškiuose, ieško nesenai 
į USA atvykęs Jokūbas Bau
blys. , 

Ją pačią ar Ritus, kurie žino, 
kur ji yra, prašo atsiliepti šiuo 
adrestt: 

Mr. S. muWfy», m Rofeton 
St., Guilford, Cortm 

gene ir tame pačiame miestel 
estų Nepriklausomybės šventės! 
proga suruoštame bankete. 

Day tone B. Pakšto orkestro 
sudėtis kiek pasikeitė, nes ne
galint visiems kartu atvykti, 
laikinai reikėjo sąstatą keisti 
Tačiau jau dabar to orkestro 
dalyvių yra 5 ir šeštasis prisi
dėjęs Amerikoje, tačiau ir tas 
pastarasis yra tremtinys, šiuo 
metu orkestre groja: B. Pakš
tas — smuiku ir tenor-saksa-
fonu, L. Bichnevičius — saksa-
fonu, klarnetu ir akordeonu, A. 
Mironas — trompete, R. Babic
kas — pianinu ir akordeonu, J. 
Raštikis — pianinu ir J. Stum* 
brys — būgnu. 

Orkestras jau tris kartus pa
sirodė lietuvių suruoštuose pa
silinksminimuose bei piknikuose. 

Pirmame piknike apie orkes
trą rinkosi labai daug žmonių 
iš arčiau pamatyti šį "iš Euro
pos atkeliavusį" vienetą, kaip 
buvo skelbta skelbimuose. 

Tame pat piknike B. Pakštas 
gavo kvietimų groti vietinio vo
kiečių klubo piknike, vėliau vie
nose vestuvėse ir pasiūlyta tar
tis dėl grojimo viename žvejų 
saliūne tris kartus į savaitę. 

Visi orkestro dalyviai dienos 
metu sunkiai dirba fabrikuose, 
o vakarais kasdien renkasi į 
parapijos salę, kuri yra vienin
telė lietuvių susirinkimų vieta 
Day tone, ir čia repetuoja po 2-3 
valandas. 

Pažymėtina, kad visi (kai ga
lutinai suvažiuos) orkestro da
lyviai yra geri dainininkai, nes 
tremtyje jie buvo dalyviai ži
nomo ir plačiai pagarsėjusio — 
Liet. Taut. Ansamblio — vado
vaujamo muz. S. Sodeikos ir 
rež. G. Veličkos. # 

Iš visų aštuonių vyrtj galima 
sudaryti vyrų oktetą, nes kiek
vieno balso yra po du žmones. 
Pats B. Pakštas mano ateityje 
orkestro grojimus šokiams pa
įvairinti ir dainavimu (refrai-
nais), o taip pat pasirodyti ir 
su menfne koncertine programa 
scenoje. 

Tremtyje šis orkestras savo 
būgnininko neturėjo, taigi pir
miausias B. Pakšto rūpestis bu
vo jau atvykusį J. Stumbrį iš
mokyti mušti taktą. Ir šis vy
rukas, per savaitę prakaitavęs, 
jau puikiai skaičiavo ritmą Mo
terų Draugijos piknike, o dabar 
skelia kaip senas! Koncerti
niams dalykams J. Stumbrys 
gali orkestre pasirodyti groda
mas II smuiką. 

Šis orkestras grojo liepos 3 d. 
piknike ir yra pakviestas liepos 
17 d. piknikui — abu nuolatinė
je lietuvių piknikų vietoje, VA
LLEY VIEW GROVE* Route 
69, Valley Pike. 

Vietiniai lietuviai džiaugiasi 
turėdami savo orkestrą, kuris 
jau dabar pralenkia savo koky
be daugelį kitų mažesniųjų t)ay-
tono orkestrų. 

B. Pakšto orkestras groja vis
ką. Jei vengras piknike užsi
geidžia vengierkos ar lenkas 
mazurkos — Pakšto vyrai iš
pildo. Nors Daytono lietuviai 
mėgsta daugiau polkas ir val
sus, bet šis orkestras pagroja 
labai gerai pačius moderniškiau-
sius šokius. 

Reikia manyti, kad garsas 
apie šį lietuvišką tremtinių or
kestrą pasieks ir toliau, o kas 
sykį išgirs jį grojant, tai jau 
kitos muzikos nebenorės! 

A. Rudis 

Geriausias 

įiETimi 
Žurnalas 
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Dienos Klausimais 
Redaktorius—VINCAS RASTENIS—Editor 6820 Superior Ave., Cleveland, O. 

AR TYLA - GERA BYLA? 
ne visur ir ne visada... Kai reikia ginti teises, 

kai reikia kovoti su skriaudomis, tada su tyla nieko 
gera nepasieksi. Tokiais atvejais tyla yra — bloga byla. 

Malonu buvo matyti, kad Amerikos Lietuvių Tarybos 
iVykdomasisi Komitetas netylėjo prieš susirenkant keturių 
užsienių reikalų ministerių konferencijai Paryžiuje. Nors 
ir ne labai prityręs politikos pranašas lengvai galėjo nu
matyti, jog Paryžiuje nieko ypatinga neatsitiks ir prie 
Lietuvai svarbių klausimų nebus prieita, bet gerai, kad ir 
šita proga Lietuvos reikalai rimtu memorandumu buvo 
priminti naujam šios šalies užsienių politikos vadovui. 

* * 

get Lietuvos ir lietuvių tautos reikalai yra paliečiami ne 
vien tik didžiosiose tarptautinėse konferencijose. 

Labai opi vieta yra ir tremtinių reikalai. Ir todėl atro
do, kad Amerikos Lietuvių Tarybos uždaviniai nėra vien 
tik klabenti Valstybės Departamente ir Baltuosiuose Rū
muose Lietuvos nepriklausomybės atstatymo reikalais, 
bet taip pat užstoti ir lietuvius tremtinius, jeigu pasirodo, 
kad jie yra ar gali būti neteisėtai nuskriausti arba be rei
kalo varginami. 

9 * 

faryba, matomai, pati yra tos nuomonės, nes nesenai tu
rėjome progos pranešti visuomenei apie jos memo

randumą į atitinkamas vietas tremtinių imigracijos įsta
tymo pakeitimo reikalu. Memorandume buvo rimtai ir 
tiksliai išdėstyti lietuviams svrbūs interesai. Ar visi pa
geidavimai bus išklausyti — tai kitas klausimas, bet svar
bu yra tai, kad Amerikos lietuvių nuomonė ir pageida
vimai yra, kur reikia ir kaip reikia pasakyti, o ne nutylėti, 
beviltiškai numojant ranka, kad iš to gal vis vien nieko 
neišeis. 

Bet yra dar ir kitų reikalų, dėl kurių ne tik pritiktų, 
O ir būtinai reikėtų ne tylėti, o įtikinančiai ir neatlaidžiai 
prabilti į tam tikras valdžios vietas Amerikos piliečių lie
tuvių vardu. 

Mūsu spaudoje dažnai pasirodo faktų, kurie šaukte 
šaukiasi kieno nors įsikišimo, kurie rodo, kad mūsų tau
tiečiai yra reikalingi rimto užtarimo. Kas gi juos užtars, 
jei Amerikos lietuviai ir jų vardu kalbanti Amerikos Lie
tuvių Taryba tylės? 

* * 

yisų tų faktų, dėl kurių reikėtų netylėti, čia dabar neiš
skaičiuosime, bet reikalas turėtų būti gana aiškus, jei 

bent vieną - kitą pavyzdį paminėsime. 
Štai pereitame DIRVOS numeryje A. Klimas pami

ni labai įsidėmėtiną dalyką — kad, nors IRO pareigūnai 
skelbia, jog tremtiniams stovyklose skiriama maisto po 
2000 kalorijų per dieną, tačiau apskaičiavus, kiek tų kalo
rijų pasiekia tremtinių bliūdelius, pasirodo, kad ne dau
giau, kaip 900... 

Ką tai reiškia? IRO duodama tremtiniams parama 
sudaroma daugiausiai iš Amerikos pinigų, kurie juk yra 
Amerikos piliečių sudedami. Amerikos piliečiai turi teisę 
reikalauti, kad jų sudėti pinigai pasiektų tą tikslą, kuriam 
jie legaliai paskirti. O dabar, jeigu tai tiesa, kad pusė ofi
cialiai tremtiniams skiriamo maisto kaž kur paklysta, ir 
kaip tik dėl to daugeliui iš mūsų tenka privačiais siunti
niais šelpti tremtinius, — kaip gi galima nesidomėti tuo 
reikalu? Reikalavimas, kad tas dalykas būtų ištirtas, bū
tų visiškai teisėtas ir savo vietoje. 

Arba, štai vėl skaitome, kad kelis šimtus tremtiniu 
imigrantų vežančiame laive drauge keliauja net trylika 
IRO pareigūnų. Kam jie ten reikalingi? Ar tik tam, kad 
laivo denyje duonos gabalėlį iš rankų ištrauktų ir į jūrą 
įmestų? Ar kad kelioliką vyrų prie vienos šluotos prista-
tytų? . 

Reikiama tvtrka laivuose nuikiai gali palaikyti iš pa
čių keliaujanču paskirti tvarkdariai. O tai trylikai parei
gūnu juk reikia nemažą atlyginimą mokėti už tas gana 

"savotiškai atliekamas pareigas. 
Šitoki ir nanašūs faktai, mūsų manymu, galėtų ir tu-

rStų būti atitinkamoms įstaigoms nurodvti. Amerikos 
lietuviai, ir kaip tremtinių lietuvių globėjai ir kaip Ame
rikos piliečiai, turi pamato tą klausima kelti. Jų vardu tai 
darvti. reoris. nriklauso ne kam kitam, kaip Amerikos Lie
tuvių Tarybai. 

* * 

"Tyla šitokiais klausimais nėra gera byla. O toki klausi
mai iškyla ne nuo šiandien. Savo laiku buvo aktualus 

vadinamų "screeningų" klausimas, siuntinių dingimo, 
tremtinių kultūrinio veikimo bei spaudos nepateisinamo 
varžymo klausimai, sovietinės propagandos tremtiniams 
per prievartą brukimo klausimas ir tt. 

Kadaise, Tarybai dėl tų dalykų tylint, stengėsi atitin
kamų žygių daryti Lietuvai Vaduoti Sąjunga. Nereikia 
stebėtis, jei ir dabar ne vienam ateina į galvą mintis: Jei 
tuose dalykuose tebebūtų lenktyniavimo, tai gal vis kas 
nors dėl tų dalykų netylėtų. 

Mes nemanome, kad tik lenktyniavimas čia būtų vie
nintelė priemonė budrumui ir veiklumui palaikyti. 

Ir dabar dar daugelis šių reikalų tebėra aktualūs, nes 
tremtiniai, toli gražu, dar ne visi apleido stovyklas. Rei
kia tik, kad į tuos dalykus būtų atkreipta akis. 

Amerikos Lietuvių Taryba turi Informacijų Centrą. 
Jis kartais informuoja mūsų spaudą apie lenkų, gudų opi
nijas, kurios nėra tokios aktualios, kaip, pavyzdžiui, kad 
ir čia paminėti klausimai. Ar nebūtu gerau, jei tas centras 
šiais klausimais parinktų informacijų pačiai Tarybai? 

' PAIEŠKOJIMAI' 
Daugeliui skaitytojų, tur būt, 

pats nuobodžiausias laikraščio 
skyrius yra taip vadinami "Pa
ieškojimai". Nors yra skaityto 
jų, kurie kaip tik sako, kad 
jiems tas skyrius visų įdomiau
sias ... 

Kaip ten bebūtų, bet turime 
pripažinti, kad tie ''paieškoji
mai" yra atlikę istorinį uždavi
nį tautos gyvenime. Jie atnau
jino nutrūkusius ryšius tarp 
daugelio mūsų tautiečių. 

Nutrūkę jie buvo dėl d aug
lio priežasčių. Daugiausiai čia 
kaltas karas ir pasauline suiru
tė. Gal vienas kitas ir iš ame
rikiečių nutolo nuo savo krašto 
bei artimųjų ir jau nebeturėjo 
laiko nei prieš karą su jais su
sirašinėti. 

Bet labai dažnai dėl tų ryšių 
nutrūkimo kalti kaip tik Lietu
voje gyvenusieji, nes jiems, 
ypač jaunesniesiems Amerikos 
lietuviai atrodė kaž koki toli
mi* nežinomi ir... gal ne labai 
ir svarbūs... 

Todėl anais laikais daug, la
bai daug laiškų, rašytų iš Ame
rikos į Lietuvą, likdavo be at
sakymo ... Laikas bėgo, adre
sai pasikeitė arba užsimiršo . .. 

Ir štai užgriuvo Lietuvą ne
laimė. Tada daug akių sužiuro 
vėl j Ameriką, tūkstančiai pra
dėjo knistis atmintyje — ar nė
ra kokių giminių ar šiaip pažį
stamų Amerikoje, kurie gal ga
lėtų ištiesti pagalbos ranką ... 

Lietuvos konsulatai ir spauda 
čia atliko didelį patarnavimą. 
Buy o paskelbta dešimtys, jei ne 
šimtai tūkstančių "paieškojimų" 
ir tūkstančiai iš jų nenuėjo nie
k a i s .  . . .  t ' .  

Kad | tremtinių stovyklas 
plaukė tūkstančiai siuntinių, 
kad dabar iš tų stovyklų plau
kia į Ameriką tūkstančiai lie
tuvių — didele dalimi tam pa-

< Perkelta į 5-tą pusi. ) 

Gal kartais ir taijp*.* 
J. Smetona nesenai rašė apie 

senovės romėnų ir dabartinę 
amerikiečių politiką. Sakė, kad 
romėnai politikoje buvo kieti 
realistai, o amerikiečiai... mink
šti idealistai. 

Bet man kartais atrodo, kad 
amerikiečiai politikoje yra tik 
paprasti... merkantilistai, tai 
yra, pirkliai. Jei tik mato, kad 
kur nors bus galima pirkti-par 
duoti, tai visas idealizmas eina 
į šalį. 

Tik pasižiūrėkim, kas darosi 
su Kinija. Buvo pagelbėta Ki
nijai kovoje su komunistais, bet 
vis kažin kaip "atgalia ranka". 
Vis buvo abejojimas — ar bus 
galima su laimėjusiu Čiangkai-
šeku daryti biznį, ar ne. Da
bar, kai komunistai laimi, jau 
galvoja — gal pripažinti iuos, 
gal su jais bus koks biznelis... 

O ar ne panašiai su Maskva? 
Naujas Amerikos ambasadorius 
įteikė savo įgaliojimo raštus. 
Sovietų "prezidentas" švernikas 
kalba apie ... biznio atgaivini
mą tarp sovietų ir USA. Ką 
sovietai gali parduoti? Daug ką. 
Ir pigiai. Nes jų prekės — ver
gų darbo vaisius. 

Tikri idealistai nesutinka 
pirkti vergų darbo vaisių, nors 
jie ir pigiai parduodami. O mū
sų amerikinė spauda mielai kal
ba apie prekybos galimybes su 
sovietais. Ir tada visos idealis
tiškos deklaracijos slenka i stal
čių gilumą. Nei tautų, nei žmo
nių teisės nebesvarbu,'o svarbu 
tik ... pirkti-parduoti. 

J. D., Brockton, Mass. 

"Linijos** tteužuodžia... 
Kas tai yra, kad bimbiniai 

laikraščiai nežino "ar keikti ar 
laiminti" naujai atvykusius? 
Čia jie su užuojauta vadina juos 
"fašistinės1 propagandos auko
mis", čia vėl kolioja juos kri
minalistais, fašistais, dykaduo
niais ir tt. Ištikrųjų, anot Vi-
jeikio, juokų darbas. 

K. G., Detroit, Mich. 

T E N  S U D E G I N O  
2480 lietuvių 

Rašo Balys Gaidžiūnas 

Lietuviai, pakėlę dideles au
kas dėl laisvės, išmoko gerbti 
ir žuvusius. 

Kai Amerikos lietuviai nepri
klausomybės laikais lankėsi Lie
tuvoje, dažnas stebėjosi, kad 
beveik kiekviename miestelyje 
buvo pastatyti laisvės pamin
klai. O dabar, kada tėvynėje 
tokie paminklai paniekinti, trem
tiniai jau nemaža jų pastatė ir 
Vokietijoje. Įvairiose lietuvių 
gyvenamose stovyklose išdygo 
kryžiai; bažnyčiose, kur melsta
si — paminklinės lentos. O Flos-
senbuerge kankiniams pagerbti 
lietuvių lėšomis pastatyti net 
trys paminklai. 

10-oje nuotraukoje matome 
koplyčios "Kristus kalėjime" 
vitražinį langą. To vitražinio 
lango viršuje yra Vilniaus Au 
šros Vartų Marijos paveikslas, 
kiek žemiau — lotynų kalba pa
rašas, kad atmintų 2,480 nu
kankintų lietuvių, toliau — Vy
tis ir Lietuvos vardas. Langas 

Laisvoji valanda 
A. VANAGAITIS -

scenos žmogus 
Rašo Stasys Pilka 

( Tęsinys iš pereito numerio ) 

Dainos-muzikos srityje darbas, visuomeni
niai įsipareigojimai ir realūs dienos rūpesčiai vis 
labiau atitraukdavo A. Vanagaitį nuo didelių 
spektaklių organizavimo ir, kas svarbiausia, ne
leido išnaudoti, paleisti apy varton įgimto, didelio 
aktoriško talento. Tasai savitas ir retas gabumas, 
taip ryškiai išsiskleidęs Kauno profesinėje sce
noje, turėjo tenkintis piknikų estradiniais pa
sirodymais, per 16 Vasario dienos minėjimus 
ir panašių progų programos vedėjo "konferan
sje" pareigomis. Užtikrintai ir jį pamėgusiai lie
tuviškai auditorijai Vanagaitis vėliau save at
skleisdavo tik kaip estrados, mažosios scenos, 
tik kaip lengvojo žanro menininkas. 

Bet ir į tuos pramoginio tikslo pasirodymus 
neiškęsdavo neįnešęs to, kas prigimčiai buvo ar
timiausia — švelnaus nuoširdumo ir lyrikos! 
Ir šio naujo žanro srityje jis nenorėjo būti su
stingęs: sekė, kaip dirba žymūs amerikinio vo
devilio artistai, tobulino savo techniką, stengėsi 
savo paties "stilių" įvairinti. Ir šiuose sceninio 
darbo naujuose žingsniuose nenorėjo prarasti 
nei menininko reputacijos, nei paskirties džiaug
smo ir malonumo. 

Dar nesenai, eilinio pasimatymo metu per
skaičiau jam du eilėraščius. Buvo tai MARGUČIO 
patalpoje. Vienas lyrinis, atitinkamai jautriai 
paskaitytas, Vanagaitį net sugraudino: jo akyse 
l)uvo ašaros. O dėl kito jis man pastebėjo: "Kam 
tu tuos žodžius taip apvaliai tari, kam juos per
dėtai pabrėži". Tokią, grynai techninę, pastabą 
galima išgirsti ne iš bet kokio kritiko. Taip moka 
lcalbėti tas, kas pats reikalą supranta. O Vana
gaitis lietuvišką, gyvą žodį ne tik ypatingai mė
go, l»t jį tobulai, aukštai meniškai ir valdė. 

Abejoju, ar iš visų lietuviškoje spaudoje 
tilpusių recenzijų ir kritikos pastabų galima būtų 
atgaivinti kurio nors scenos veikėjo talento ypa
tybes, jo meninį veidą. Laikraštinėse skiltyse 
apie teatrinius įvykius rašė ir siauresnio me
ninio akiračio ir mažiau pastabūs, įvertinti ne 
sugebą (o dažnai kai kur net sroviniai nusi
teikę). O be to dar... rašytojai-humoristai! 
Vienas iš jų kadaise apie žymų scenos meni
ninką atsiliepdavo panašiu būdu: "pono X buvo 
gerai išprosytos kelnės", arba "X galėjo patikti 
septintoj eilėj sėdėjusiai aklai senutei". Tai buvo 
viskas, ką tasai linksmų plaučių žmogus „tebuvo 
pastebėjęs ir radęs reikalinga skaitytojams pra
nešti. 'O tasai X buvo nepaprastas aktorius K 
Glinskis. 

Panašiai žmonės šį tą yra parašę ir apie 
A. Vanagaitį. Kartais yra daug žodžių popieryje 
išdėstę ir nieko nepasakę. Kartais net tokių da
lykų prirašydami, už kuriuos tekdavo redakto
riams bylas teismuose kelti... Ateityje visa 
tai atrodys juokinga, kad kai kuriose srityse dar 
toks lėtas buvo tautos brendimas. Bet šiandien 
tegalima konstatuoti tik patį faktą: iš netolimoje 
praeityje spausdintų atsiliepimų apie scenos me
nininką ir jo buvusį darbą tikresnio vaizdo susi
daryti negalima. Ne kitokio likimo šiuo atveju 
ir A. Vanagaitis yra susilaukęs. 

* * 

Dar ir šiandieną žymioje vietoje kabo foto
grafija, padaryta Vanagaičiui iš Lietuvos iš
vykstant: prieš Kauno Teatro fasadą, jo buvusių 
scenos draugų, Kauno Valstybinio Dramos Te
atro bendradarbių tarpe. Dvylika žmonių pradėjo 
to pirmojo mūsų lietuviško profesinio teatro 
vagą. Ir Antanas Vanagaitis buvo vienas iš tų 
dvylikos, iš tų pirmųjų. Ir dėl to, kaip Lietuvos 
Teatro žmogus, jis nusipelno dar atskirą šilumos 
jausmą. 

(Pabaiga) 

labai gražiai papuoštas 
tautiškais raštais. 

11-oje nuotraukoje ma
tome lietuvių paminklą, 
pastatytą prie pat kartu
vių. Šis paminklas, kaip 
ir kitų tautų paminklai, 
nustatyto dydžio, tik 
kiekvienai tautai leista 
paminkle pavaizduoti jai 
brangias vietas. Lietu
vių paminkle matosi Vil
niaus Trijų Kryžių vaiz-* 
das, žemiau vytis ir ant 
visų šonų (lietuvių, an
glų, prancūzų ir vokie-1 

čių kalbomis) parašas,f 
kuris čia pakartojamas^ 
po paveikslu. Į 

12-oje nuotrau k o j e* 
matome lietuvių pamin-| 
klinę lentą prieš pat du-l 
ris krematoriumo, suri-i 
jusio 73,296 žmones. To-! 
jo lentoje padėtas toks! 
parašas: "čia nukankin
ta 2,480 lietuvių už gi
li;! tėvynės meilę ir Lie
tuvos laisvę". 

Visi trys lietuvių pa
minklai Flossenbuergo 
K Z Mirties Slėnyje yra 
pačiose žymiausiose vie-
v i etose. Vitražas — prie 
riaus, paminklas — prie 
tuvių, o paminklinė lenta — 
prie krematoriumo durų. Kiek
vienas Flossenbuergo koncentra
cijos stovyklos lankytojas tuos 
paminklus pamatys ir kiekvie
nas pagalvos, kad lietuviai šio 
karo aplinkybėse sudėjo labai 
dideles kraujo aukas. 

Dažnas iš jūsų paklausite, 
<kas gi tie kankiniai? Tie kanki
niai tai buvę Vokietijos rinkti
nės kariai, vyrai sugaudyti į 
vokiečių karinius dalinius ir ne
paklusę jų drausmės — atsisa
kę kovoti prieš amerikiečius, an
glus ir prancūzus, tai darbi
ninkai, atvežti į Vokietiją pri
verstiniems darbams ir taip pat 
nenorėję dirbti vokiečių karo 
mašinai. Sudegintųjų tarpe ne-

Tevynšs garbę gindatt! 
įrašėm savo mirtimi 
žmonijai laisvės testamentą 

2480 
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alto-
kar-

pirmą iš dešinės. Pirmas iš kai
rės yra lietuvių politinių kali
nių atstovas Alksninis. Reikia 
atsiminti, kad daug turtinges-
snės už mus ir savo laisvas 
valstybes turinčios tautos dar 
iki šio laiko tokių paminklų ten 
nepasistatė. 

Labai daug nuopelnų priklau
so ir dr. E. Vvgelskiui, lenkų 
tautybės kaliniui, pačiam kalė
jusiam Flossenbuergo koncen
tracijos stovykloje. Jis pirmasis 
ėmėsi iniciatyvos žuvusiuosius 
pagerbti. Jis ant savo pečių iš
nešė ir visus didžiuosius darbus. 
Tai žmogus, mokąs ne tik sa
vuosius, bet ir kitas tautas 
gerbti. 

Kada paskutinį kartą lankiau
si Flossenbuergo koncentracijos 

W 

mažai Mažosios Lietuvos lietu
vių, ištikimų Lietuvos valstybei. 

Lietuviai tremtiniai visus 
tuos paminklus pastatė savo lė
šomis. čia didelių nuopelnų tu
ri Weideno stovyklos lietuviai 
ir Muencheno apygardos lietu
vių komitetas. Daugiausia čia 
pasidarbavo arch. inž. A. Tylius, 
šiuo metu gyvenąs Ispanijoje. 
Jis tada gyvendamas Weideno 
stovykloje energingai ėmėsi dar
bo ir talkininkaujamas kitų ten 
esančių lietuvių, paminklų sta
tybą privedė prie užbaigimo. 
Jį matome 12-oje nuotraukoje 

stovykloje, susidariau labai sun
kų įspūdį. Vokiečiai, savaime 
aišku, nemėgsta tokių pasibai
sėtinų istorinių vietų, kur jie 
patys kaltinami. Ir Flossenbuer-
gas diena iš dienos vis labiau 
ir labiau apleidžiamas, nors sa
vo laiku buvo paskelbta, kad 
Flossenbuergo Mirties Slėnia 
paverčiamas tarptautine nuo
savybe. Asmeniškai esu nuomo
nės, kad jei kuri nors tvarkanti 
ir griežta ranka neįsikiš, Flos
senbuergo Mirties Slėnis ir žu
vusiųjų paminklai gali būti per 
greit sunaikinti. 

(Pabaiga) 

ARKIVYSKUPAS J. SKVIRECKAS 
atšventė garbingus jubiliejus 

Šiais metais suėjo lygiai 50 
metų, kaip arkivyskupas metro
politas Juozas Skvireckas įšven
tintas į kunigus. Taip pat suėjo 
ir 30 metų, kaip jis įšventintas 
vyskupu. Kaip žinia, nesenai 
arkivyskupui suėjo ir. 75 metai 
amžiaus. 

Arkivyskupas J. Skvireckas 

šiuo metu gyvena Austrijoj, 
Zams vienuolyne. DIRVOS ko
respondentas Vokietijoje, paty
ręs apie tuos garbingus jubilie
jus, pats asmeniškai į šventę 
išvyko ir jau artimiausiam DIR
VOS numeryje duos iliustruotu 
rašinį apie dabartinį arkivyski|i» 
po gyvenimą Austrijoje. r 
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NEBŪKIM BUVUSIAIS ŽMONĖMIS! 
VIENYBĖS anketoje "Pažin-

kim vieni kitus" kun. N. Pakal
nis rašo: 

"Tarp senesniųjų Afnerikos 
lietuvių [r naujai atvykusių ne
susipratimai kartais kyla dėl 
itų paskutiniųjų rodos nekalto 
©oro pasigirti, kaip jie Lietuvo-
fe gyveno. Ne visi tą silpnybę 
turi. Daugelis užmiršta tą, kas 
jie kaž kada buvo. Ir tai jiems 
tik padeda.* 

1st ikrų jų, Hūrėkime dabar 
daugiau į tai, kas mes galime 
feūti čia, o ne kuo buvome ka
daise. Kas nuolat kalba, kuo jis 
kada buvo, nusipelno tik buvu
sio žmogaus pravardes... 

Ne tik seniesiems amerikie
čiams, bet ir mums patiems nau
jakuriams kartais keista, jei 
kas iš mūsų pradeda per daug 
kalbėti apie savo diplomus ar 
buvusias svarbias pareigas. Dar 
keisčiau, kada kas net nebūtais 
dalykais bando pasigirti... Juk 
He pasigyrimai naudos neduoda, 
O tik kartais sukelia pasišaipy
mų ir nepalankumo. 

Nenusiminkim, jeigu susitin
kam žmonių, kurie išviso į mok
slą ar inteligentines specialybes 
nepalankiai ar net su pašaipa 
žiūri, žinodami, kad naujakuriai 
iš tų dalykų retai kada gali ko
kios naudos turėti. Savo laiku 
turimas mokslas ir patyrimas 
dar gali būti ir čia naudingi. Ir 
aš nesakyčiau — užmirškim, kas 
ką moka ir kuo yra buvęs. Tik 
sakyčiau, įsidikim tuos dalykus 
| kišenę. Gal pasitaikys proga 
jais ir pasinaudoti, o kol tokios 
progos nėra, neminėkim jų be 
reikalo! 

Teisingai vienas II senesniųjų 
amerikiečių pastebėjo: 

— Jei kas dės diplomus ant 
stalo, o rankas laikys kišenėse, 
neturės pasisekimo. Reikia at
virkščiai: laikykit dėl viso ko, 
diplomus kišenėse, o parodykit, 
ką jūsų rankos gali! 

Tokio patarimo laikydamiesi 
daugumas dar galime būti būsi
mais, o ne buvusiais žmonėmis. 

J. B - Bis. 

NAUJAUSI NAUJAKURIAI 
Apie š.m. liepos 3 d., laivu 

"General Howze'| į New Yorką 
atvyko šie lietuviai tremtiniai: 

Abelkis Alfredas, Elena, Rūta, 
Povilas — Chicago, 111. 

Aukštuolis Pranas — Worces
ter, Mass. 

Bajells Vladas, Anele — Phi
ladelphia, Pa. 

Barauskas Kazys, Ona, Vytau
tas, Maria — Chuala Vista, 
Calif. 

Bareiša Elzbieta, Stasys — Chi
cago, 111. 

Barmus Leonas, Stefanija, Da
lia — Chicago, 111. 

Y* ' ž 

Gamziukas Bronislava, Audronė 
Chicago, 111. 

Garnienė Bronė — Philadelphia, 
Barzdukas Stasys, Albina, Ar-
Gamziukas Petras, Valerija, Al

girdas, Marija — Buffalo, N. 
vydas, Gytautas, Aušra — 
Avon Lake, Ohio. 

Blazaitis Vincas, Valantina, Ma
rija — Waterbury, Conn. 

Bortkevičius Marija — Phila
delphia, Pa. 

Bukys Antanas, Ona, Sofija, 
Eugenijus — Cleveland, O. 

Butkus Henrikas, Marija, Dalia, 
Jurgis — Chicago, 111. 

Buzas Aleksandra — Millers-
burgh, Ohio. 

Cigas Jurgis — Chicago, 111. 
Dalinkevičius Kazys —Pitts

burgh, Pa. 
Danglerienė Olga — Cleveland, 

Ohio. 
Didus Marija — Chicago, 111. 
Dundulis Klemensas — Chica

go, 111. 
Dzirvonas Albinas, Monika — 

Chicago, 111. 
Elzbergas Antanas, VineS — 

Chicago, 111. 
Pa. 

Gauranskis Aleksas — Chicago, 
111. 

Gerbutavičius Stepas — Šast 
Chicago, Ind. 

Giedraitis Antanas, Zuzana, 
Gražvydas, Irena, Algiman
tas, Danutg — New Britain, 
Conn. 

Grigalauskas Povilas — Lewis-
ton, Maine 

Jasas Vincas — Chicago, 111. 
Jasinskas Justinas, Stefanija, 

Egidijus — Ludington, Mich. 
Jasinskas Jurgis, Lidija — So. 

Boston. Mass. 
Jasiulevičius Juozas — County 

of Island, Wash. 
Jatulis Vytautas — Worcester, 

Mass. 
Jonkutė Augustina — Chicago, 

111. 
Jonynas Kazimieras. Sofija, Rū

ta — Orland Park, 111.  ̂
Jozaitytė Pranė — Baltimore, 

Md. 
Juška Juozas, Genovaitė, Gedi

minas — Chicago, 111. _ 
Kaminskas Kazys, Marijona *—• 

Caledonia, Vt. 
Kazlauskaitė Marija — Great 

Neck, L.I., N.Y. 
Končius Juozas —- Island Coun

ty, Wash. 
Kondutė Emilija — Philadel

phia, Pa. 
Košiubienė Adelė — Grand Ra-

phia, Pa. 
Slamonovič Mečislav, Antonija 

— Milford, Del. 
Skarupka Mykolas — Santa 

Paula, Calif. 
Smelstorius Mykolas, Albina — 

Yonkers, N. Y. 
Suopis Antanas, Elena, Eligija, 

Teresė — Chicago, 111. 
Tamošauskas Vladas, Stanisla

va, Vladislovas, Stanislava, 
Juozas — Pittsburgh, Pa. 

Tamulis Elena — E. St. Louis, 
111. 

Tautvilas Narcizas, Bron§, Da
nutė — Camden, N. J. 

Urbonavičius Vladislava, Roma
nas, Alfredas, Zigmas — Chi
cago, 111. 

Vaitkevičius Vincas — Dayton, 
Ohio. 

Vaitkus Juzefą, Vytautas, Rim
vydas — Chicago, 111. 

Valonis Augustis, Zuzana — 
Chicago, 111. 

Varevičius Alfonsas «*»#-;Souyer-
ville, Pa. * 

Birželio pabaiffojė ir Ifftffos 
pradžioje lėktuvais iš britų ir 
amerikiečių zonų atvyko šie lie
tuviai : 
BielkevlČius Romualdas, Emili

ja, Ona, Rymantė — Brock
ton, Mass. -

Butkus Kostas, Elena — Chica
go, 111. 

Butkienė Pranė ir vaikai Teresė 
ir Benedikta — Brooklyn, N. 
Y. 

Buitkus Jonas, Morta, Irena — 
Lincoln Park, Mich. 

Černiauskienė Elena, Aloyzas — 
Ashland, Mass. 

Čekauskas Vladas, Izabelė, Ilo
na — Shenandoah, Pa. 

Dagys Jonas, Olga, Birutė, Ro
mualdas — Rockford, 111. 

Daukša Pranas, Ona, Romual
das Chicago, 111. 

Dalangauskas Vytautas, Elena, 
Vytautas, Algirdas — New 

Britain, Conn. ^ 
Grinkevičius Julius — Grafton, 

Mass. 
Gelažius Alfonsas, Prudencija 

— Chicago, 111. 
Gaižutis Juozas, UršulS, Algir

das, Bronius — Chicago, 111. 
Gurėnas Bronius, Marija — 

Munhall, Pa. 
Jankauskas Stasys, Alfonsas, 

Teklė — Hyde Park, Mass. 
Jukna Vincas, Olga — Bridge

port, Conn. 
Kuzmickas Simas, Stefanija, 

Milda, Jurgis — Antioch, 111. 
Klevaitis Juozas — Chicago,111. 
Kalvaitis Antanas, Bronė — Co-

loma, Mich. 
Lendraitis Leonas, Magdalena 

So. Boston, Mass. 
Lendraitis Valteris, Kristina, 

Irena, Reda, Jadvyga — So. 
Boston, Mass. 

Materas Marija, Juozas — De
troit, Mich. 

Mažonaitė Marijona — Brook
lyn, N. Y. 

Mereckis Aleksandras, Stefani
ja, Regina, Zenonas — Brock
ton. Mass. 

Mogenis Bronius, Irena, Bro
nius, Rymantas -r- Elizabeth, 
N. J. 

Mažeika Klaudijus, Izabelė, Ni
jolė — Woodhaven, N. Y. 

Maskeliūnas Antanas, Ona, Ve
ronika, Vytas — Pittsburgh, 
Pa. 

Mileška Albertas — Munhall, 
Pa. 

Mirbachaitė Eugenija — Water-
town, Mass. 

Necelienė Morta, Egenas, Erno-
tas, Gisella — Pekin, 111. 

Olšauskas Telesforas, Pranciš
ka,, Elena — 

Petruškevičius Vincas, Veroni
ka — Waterbury, Conn. 

Pumpolienė Joana, Brigita, Ani-
lora — Darby, Pa. 

Petrauskas Vitoldas, Anastazi
ja, Kęstutis — Chicago, 111. 

Rudzitienė Juzė, Aloyzas — Eli
zabeth, N. J. 

Rukuiža Antanas, Sofija, Česlo
vas — Sodus, Mich. 

Stankevičius Vladimiras, Nata
lija — Chicago, 111. 

Skarulis Antanas, Liucija, Da
lia, Veronika — Brooklyn, N. 

Stankevičiūtė Garbis, Elena — 
Milton, Mas. 

Stasiukevičius Gediminas, Vy
tautas — New Britain, Conn. 

Stasiukevičienė Marė, Kazys, Bi
rutė — New Britain, Conn. 

Santanavičiene Anastazija —• 
Waterbury, Conn. 

Skirmuntas Vladas, Aušrelė, 
Daina, Jonas — Lake Villa, 
111. 

Staškevičius Jonas, Juzefą, Ja
nina, Vladas — Columbus, O. 

Senkus Matas, Adelė, Vytautas, 
Ramutė — Brooklyn, N. Y. 

Totoraitis Pranciškus — De
troit, Mich. 

Užpurvis Valteris^ Alma, Euge
nijus, Horstas — East Ber
lin, Conn. 

Utaraitė Antanina, Petronė — 

Urbanavičius Stasys, Irena, Ele
onora — West Bridgewater, 
Mass. 

Vaitkevičius Stasys, Magdalena, 
Otonas, Vilimantas — S. Bos
ton, Mass. 

Vilniškis Ignas, Janina. Ignas, 
( Perkelta j 5-tą pugl. ) 

pids, Mich. 
Krasauskas Valerija, Birutė, 

Praurima — Chicago, 111. 
Kuknaitvtė Elvyra — Brooklyn. 

N. Y. 
Kulvelienė Stasė — Brooklyn, 

N. Y. 
Landsbergis Jeronimas, Emilija, 

Algimantas, Gražina, Algir
das — Brooklyn, N. Y. 

Lapinskas Stanislovas — 
Worth, 111. 

Laučienė Juzė — Buffalo, N.Y. 
Leipus Petras, Salomėja, Nijolė 

— Chicago, 111. 
Laukaitis Stasys, Marijona 

Indianapolis, Ind. 
Lauraitis Aleksandras — Broo-

kline, Mass. 
Lukaševičius Jonas — Hunting

ton, L.I., N.Y. 
Lingis Vincas, Albina — South 

Lyon, Mich. 
Mickelytė Liude, Rimvydas — 

Mt. Pleasant, Pa. 
Macijauskas Vytautas, Irena, 

Danutė. Jonas — Philadel
phia, Pa. 

Mikėnas Elizabeth — Elizabeth, 
N. J. 

Miškinis Nanaleonas, Matina, 
Danutė — Detroit, Mich. 

Nagas Vincas — Chicago, 111. 
Narkevičius Liudas — Brooklyn, 

N. Y. 
Narkeliūnas Aleksandras — Wa

terbury, Conn. 
Nemanis Fabijonas — White 

Cloud, Mich. 
Olšauskas Antanas, Felicija — 

Detroit. Mich. 
Parselis Leonardas — Long Is

land City, L.I., N.Y. 
Pabrieža Leonas, Adelė — Free

hold, N. J. 
Paškevičius Juozas, Bronislavas, 

Algirdas, Danutė — Eglin, 
111. 

Paškevičius Antanas, Aldona, 
Juozas — Detroit, Mich. 

Paulionis Benjaminas — Chi
cago, UI. 

Rakštys Juozas — Orland Park, 
UI. 

Ramanauskas Pranas — Brock
ton, Mass. 

Ramanauskas Konstantinas, So
fija. Aldona. Danutė, Birutė 
— Detroit, Mich. 

Rauba Felicijonas — New 
Hampshire. 

Raudvs Antanas — Chicago,111 
Razutis Mykolas — ChicagoJĮJ. 
Raudys Stasys, Akvilė, Algi 

mantas, Kęstutis — Chicago, 
111. 

Šablevičius Juozas — Bridge-
water, Mass. 

Sakadauskas Antanas, Magda 
Iena — Brockton, Mass. 

Sčiukas Viktoras — Dorches
ter. N. Y. 

Sereika Bronius — Fort John
son. N. Y. 
Skrinska Juozas, Birute, Ra-
muntas, Antanas — Albion, N. 

klanelis Skaistutis — Chicago, 
HI. 

Stalgys Antanas,-*- Nanticoke 
Pa. 

Staniškis Julius, Petronelė. Ju
lius, Roma — Avon Lake 
Ohio. 

Strazdas Pranas — Philadei-

YOU'll A6REE THIS GREAT 

W ŝtinghouse SlfPi 
~*ggs* 

at this AMAZING price 

U M S T i n C N O u S C  

fC-L *  *  o z i n  
S T  Q  R  A  B |  

men? STORRGI 

A FULL 9 CUBIC FOOT REFRIGERATOR 
You'll look—and look—and not find another refrigerator to 
match it,s quality, features and low price 

Get the facts about 

made possible by exclusive Automatic 

camiMTai® ©ajMrm 
. . .  a  s y s t e m  t h a t  p e r m i t s  i n t e n s e  c o l d  i n  t h e  S u p e r  F r e e z e r  
and, at the same time, safe, steady cold in the Normal Food 
Compartment. No "seasonal control" dials to turn, nothing 
to adjust, regardless of temperature, humidity or climate. 

* 

• 

• 

* 

• 

New styling and design give you more room in 
less space. 

Super Freezer freezes and stores 21 pounds of food 
in COLDER COLD—freezes ice cubes faster. 

Meat Storage Tray keeps 15 pounds of meat fresh 
for days—also stores ice cubes. 

Humidrawer keeps %A bushel of vegetables crisp 
and fresh in moist cold. 

5-Year Protection Plan on famous Westinghouse 
Economizer Mechanism—the unit with a 20-year 
unexcelled performance record. 

uT " SURE 
"i »»c\stiiigJ] O U S e  

The 7 cubic foot super model refrigerator is priced at $229.95 

The VI I'Till! V Furniture & Appliance Company 
FOR COMPLETE HOME FURNISHINGS 
10412 Superior  Ave. ,  Cleveland CE.  3610 

Free Parking in the Rear of Store 

Convenient Budget Plan! 

10% Down Payment take 24 Months to pay 
TUNE IN TED MALONE . . . every morning, Monday through Friday—ABC Network 

I 
i i *~SškkxJlK!^JM. 



KODIL RIBBENTROPAS NUTEISTAS, 
O MOLOTOVAS NE? 

HAfrAtf STOVYKLOS TREMTINIŲ KLAUSIMAS 
P A S A U L I U I  

demonstracija plačiai pagarsėjo 

Birželib 11 Hatiati stovyklos 
tremtiniai surengė pirmųjų ma
sinių trėmimų į Sibirą paminė
jimą. Demonstracija buvo kari
nės vyriausybės leista, bet ka
dangi Hanau mieste esą nema
žai komunistų, tai demonstraci
jai buvo patarta nedaryti eise
nos per miestą, kad neįvyktų 
susirėmimų. 

Tremtiniai patarimo paklausė 
ir dettiorlstraciją surengė sto
vyklos ribose, bet ji vi* vien 
plačiai išgarsėjo. 

Po pamaldų visų tautybių 
tremtiniai susirinko į aikštę. 
Minėjimą atidarė stovyklos va
dovas Jonas Grigolaitis. Iškil
mės buvo pradėtos giesme "Pra
naše didis". 

Po kiekvienos tautybės atsto
vo kalbos buvo grojamas ati
tinkamos tautos himnas. 

Lietuviai po iškilmių nužygia
vo į kryžiaus aikštelę, kur buvo 
atliktos vėliavos nuleidimo apei
gos. 

Iš gatvės prie stovyklos bu
vo iškelti trys dideli plakatai: 
1. Stalinas žygiuoja per Balti
jos kraštus, 2. motina šaukiasi 
pagalbos, 3. Stalinas stovi prie 
ištiso miško kartuvių ir, pasidė
jęs kruviną kirvį, užsirūko ci
garetę. 

šis plakatas ypatingai trau
kė visų dėmes|, ries po juo buvo 
tikslus parašas: 

Pasiruošęs deryboms! 
Be to, buvo ištisa eilė stam

bių užrašų anglų ir vokiečių kal
bomis: "Laisvas pasaulis — iš
girsk mūsų šauksmą!", "Mili
jonai tautiečių žudomi Sibire!", 
"Milijonai žūsta Stalino KZ-

' 

tuose!" (KZ buvo vadinamos 
Hitlerio koncentracijos stovy
klose, kur labai daug žmonių iš
žudyta), "Nuginkluokit Krem
liaus imperijalistus!", "Traukit 
teisman Staliną ir jo bendrus!"*, 
"Kodėl Ribbentropas buvo nu
teistas, o Molotovas ne?". 
Net rusai buvo atvykę pasi

žiūrėti! 
Plakatai kabojb dVi dienas ir 

minios žmonių ėjo jų pažiūrėti. 
Jų tarpe buvo ir rusų karinė 
misija! 

Amerikiečiai tuos plakatus, 
užrašus, o taip pat ir minėji
mo iškilmes fotografavo ir fil
mavo. Amerikiečių laikraštis 
"Stars and Stripes" šią de
monstraciją plačiai aprašė ir 
įdėjo vieno plakato bei minėji
me dalyvavusios minios foto
grafijas. 

Net keli vokiečių laikraščiai 
plačiai minėjo tos demonstraci
jos prasmę. Frankfurto radijas 
paskelbė visą eilę ištraukų iš 
rezoliucijos. Po to pakartojo ir 
kitos radijo stotys. 

UP ir AP atstovai d*iv£ pra
nešimus apie demonstraciją sa
vo atstovaujamiems laikraš
čiams. 

Pranešė apie tai ir anglų ra-
rijas (BBC), o "Amerikos Bal
sas" žinią apie tai skelbė 3-4 
kartus rusų, lenkų, vokiečių ir 
anglų kalbomis. 

Apie 10,000 pranešimų su re
zoliucijos turiniu buvo pasklei
sta tarp Hanau miesto gyven
tojų. 

Ir Maskva paminėjo... 
Maskvos radijas taip pat ne

atsiliko : irgi pamiriėjo Hanau 
demonstraciją. Sako, pasitvir
tino, kad Hanau stovykloje su
sirinko visi "karo nusikaltėliai" 
ir grasino, kad vistiek jie būsią 
"surasti ir nubausti"... 

Ne visus priėmė, nė vis! 
dalyvavo 

Demonstracijoj norėjo daly
vauti ir rusai motiairchislai, pa
sišovę kalbėti rusų tautos var
du, bet jiems buvo pasakyta, 
kad tautos, kurios ir caro ldi-
kais buvo pavergtos, jų dalyva
vimo nepageidauja. Tada jie 
pagrasino ir pasišalino ... 

Nežinia dėl kokių priežasčių 
demonstracijoj nedalyvavo sto
vyklos lenkai ir žydai. Dalyvavo 
lietuviai, latviai, estai ir ukrai
niečiai. Taip pat savo delegaci
ją biiVd atsiuntę azarbeidžanie-

•ibio 

Antanas Kalvaitis, buvęs 
Lietuvių Tremtihių Ben
druomenės pirmininkas, 
r išvyko į JAV. 

Antanas Kalvaitis} žinomas 
visuomenininkas ir diį)lortiatas, 
gyvendamas Vokietijoje, buvo 
aktyviai įsijungęs į tremtinių 
organizavimo darbą. 

Beveik visą laiką jis buvo 
Muencheno apygardos pirminin
kas, ilgą laiką Tremtinių Ben
druomenės Vokietijoje vibepir-
mininkas ir po paskutiniųjų rin
kimų — pirmininkas. 

Kada buvo išgautas iš IRO 
tautinių bendruomenių pripaži
nimas, jis ėjo ryšininko parei
gas ir prie IRO centro. 

Dabar, jam išvykus, artimiau
siu laiku Tremtinių Bendruome
nės Centro Komitetas turės per
sitvarkyti. 

Ryšininku prie IRO jau pa
skirtas A. Klemas, ilgą laiką 
dirbęs Klaipėdos Gūbernatūro-
je. Jam pavesta tvarkyti ir 
Švietimo Valdybos reikalus. 

•ns^r 

call me 

night T 

Atstumas gali sudalyti malonumą, liet ne jaunai žmonai. Ji nori ką nors 
išgirsti iš savo vyro ir tada, kai jis yra išvykęs su reikalais. O tai yip§ 
taip lengva ir taip pigu per Long Distance. Jis tik paima telefoną ir pii 
Iftinutę jis vėl namie su maloniu telefoniniu vizitu. Išlaidos? Truputį mft-
ilau, kaip kino teatras. įpraskite naudotis Long Pistance; jums tai patiks. 

Iššaukia per kelias akimirkas, kai tik jūs pasakote 
kitos pusės užmiestyje esanti telefono numerį. 

T  M  O H I O  f t l t i  T l t « P H * N k  C O M P A N Y  
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' PAIEŠKOJIMAI' 
( Atkelta iš 3-Sio pusi ) 

dėjo mūsų konsulatų, pirmoj 
eilėj New Yorko Generalinio 
Konsulato, ir mūsų laikraščių 
atliktas milžiniškas tarpininka
vimo darbas. 

šia proga ypati"rig$ jl&f&rba 
turi būti pareikšta Amerikos 
lietuviams, senai čia gyvenan
tiems, atsistojusiems ant savo 
kojų be jokios pagalbos iš Lie
tuvos, kartais savo artimųjų 
Lietuvoje net ir užmirštiems. 

Daugelis iš jų turėjo pagrin
do nebeatsiliepti į pagalbos 
šauksmus ir į tuos ieškojimus. 
Daugelis turėjo pamato pasa
kyti : "nežinojote mūsų, kai 
jums buvo geriri, tai ko dabar 
šaukiatės! 

Bet daugumas Amerikos lie
tuvių užmiršo anų laikų šaltu
mus ir su džiaugsmu atsiliepė 
ir dažnai net neprašomi pasiūlė 
savo pagalbą. 

Ne tik garbė jiems už tai, bet 
ir reikšminga, neužmirština pa
moka ateičiai* O taip pat ir da
barčiai. 

Susitikus akis į aki su tais, 
kurių buvo ieškoma, kartais pa
sirodo, kad vieni kitus nebe 
taip labai gerai supranta, vieni 
kitiems truputį ne toki atrodo, 
kokių tikėjosi... čia tie, kurie 
šaukėsi, kurie ieškojo, turi vi
sada atminti, kad atsiliepusieji 
ir ranką ištiesusieji turėjo teisę 
to ir nepadaryti... 

Reikia atminti, kad atvyk-
stantieji neturi pamato iš čia 
gyvenančių ko nors reikalauti. 
Kas duota — duota labai daug, 
o jei ko dar ir trūksta, tai nėra 
teisės už tat išmetinėti! 

šiandien turime ypatingą 
priežastį apie tai užsiminti. Tų 
vadinamų "paieškojimų" buvo 
tokios daugybės, kad kai kurie 
laikraščiai nebeįstengė jų visų 
skelbti ir sustojo tą darę. Kiti 
dar ir šiandien skelbia juos tik 
prieš 3-4 mėnesius iš konsulato 
atsiųstus. O tai reiškia, kad ieš
kotojai juos yra beveik prieš 
pusmetį išsiuntę. 

DIRVA irgi buvo taip atsili
kusi. Bet DIRVA laikė savo pa
reiga visus ieškojimus paskelb
ti. Nes kas žino, — gal nuo to 
priklauso keleto žmonių liki
mas ... 

Galime pasidžiaugti, kad pa
galiau mes prisivijome. Pasku
tinė šiandien skelbiamų "paieš
kojimų" grupė iš New Yorko 
konsulato mums yra išsiųsta 
liepos 1 dieną. Nepaskelbtų jau 
nebeturime ir jaučiamės atlikę 
didelę pareigą. Dabar bus jau 
lengviau, nes ieškančių skaičius 
viB mažėja. 

PAIEŠKOJIMAI 
Jieškomieji ar apie juos 

nantieji prašomi atsiliepti į: 
CONSULATE GENERAL OP 

LITHUANIA 
41 West 82nd Street • 

New York 24, N. T* 

Budrevičiiis Jbtias ir Vincas iš Ba-
braukos km., Butrimonių vl., Aly
taus apskr. 

Budrevičiūtės, Agota ir Rože iŠ Po-
nelė iš Yžiniškių km., Viduklės vl. 

Budvydaite Agota iš Bilvyčių km., 
Švėkšnos vl., Tauragės apskr. 

Dlugauskaitš - Dekerienė Marija 
Lazauskienė - Ramo.škytė Petronėlė, 

iš Yžniškių km., Viduklės vl., Ra
seinių apskr. 

Narkus Agota, Barbora, Juozapas 
ir Kazimieras, iš Pakerių km., 
Plungės vl., Telšių apskr. 

Ramoškytė - Lazauskienė Petrone-
nikštės km., Onuškio vl., Trakų a. 
Raseinių apskr. 

Skerstohas Mykolas 
Žukauskas Antanas, brolis Marijo

nos Audrijonienės. 

Balsieras, keli broliai ir seserys, vie
na Rupeikienė, iš Knebonių km., 
Mankūnų vl., Raseinių apskr. 

Baufeld Friedrich, iš Tauragės 
Bekman Arthur ir sesuo Minnig Em

ma, išvykę iš Lietuvos. 
Bendig - Candaraitė Anna ir jos bro

lis Candar John, kilę iš Baltiškės 
km., Tauragės apskr. 

Bugnytė - Simonavičienė Pranciška, 
iš Akmenės, Maqeikiu apskr. 

Candar John ir jo sesuo Bendog An
na, kilę iš Baltiškės km., Tauragės 
apskr. 

Česna Juozas iš Antantvos km., Pil
viškių vl., Vilkaviškio apskr.. 

Dolerius Jonas iš Turčinų km., Būb-
lėlių vl., šakių apskr. 

Dolerius Si manas iš Turčinų kaimo, 
Būblelių vl., šakių apskr. 

Galvelis Mataušas ir Vincas ir Gal
velytė Ona, iš Ibutonių km., Kreke
navos vl. 

Grimas Robertas, sūnus Karolio. 
Knispelis Mikas. 
Kuzas Mateušas 
Marcinkevičius Stasys iš Vaičiuliškių 

km., šipliškių vl., Suvalkų apskr. 
Mažeikienė ir jos sesuo, abi Stonce-

lytės, Petronelė ir Valerija. 
Milkevičius Juozas ir Kazys ir sestio 

Katerina iš Sabalėnų km., Pakuo
nio vl., Marijampolės apskr. 

Minnig - Bekmanaitė Emma ir bro
lis Bekman Arthur, išvykę iš Lie
tuvos. 

Palskys Balys iš Tadauskių km., Svė
dasų vl., Rokiškio apskr. 

Pilypas Stasys iš Dapkiškių km., Tau
ragės apskr. 

Pocius Jonas, mokytojas, Amerikos 
lituvis, gyvenęs Lietuvoje. 

Raškevičius Jurgis iš Daminiko km., 
šipliškių vl., Suvalkų apskr. 

Rimkus Jonas, mokytojas, Amerikos 
lietuvis, gyvenęs Lietuvoj. 

Rupeikienė - Balsieraitė ir još bro
liai bei sesrys iš Knebonitj kaimo, 
Mankūnų vl.. Raseinių apskr. 

Salys Zeiss) Karl. 
Sander (Candar ar Zander) John ir 

jo sesuo Bendig Anna, kilę iš Bal
tiškės km., Tauragės apskr. 

Simonavičienė - Bugnytė Pranciška 
iš Akmenės, Mažeikių apskr. 

Stakn is Roman, gyvenęs Lietuvoj. 
Stoncelytės, Petronelė ir Valerija, vie

na Mažeikienė.-
Tenikaitis Jonas iš Dapkiškių km., 

Tauragės vl. 
Vitkus Stephan, gimęs Kretingos ap., 

Lankėsi Lietuvoje ir vėl grįžo 
Amerikon. 

Zander (Candar ar Sander) John ir 
jo sesuo Bendig Anna, kilę iš Bal-
tiškiu km., Tauragės apskr. 

Zeiss (Salys) Kari. 

Išėjo Knyga 
"Living in Freedom" 
Prieš kelias dienas Vokietijoj 

pasirodė knyga, pavadinta "Li
ving in Freedom". Jos išleidimu 
rūpinosi Vykdomosios Tarybos 
Informacijos tarnyba. Knyga iš
leista skoningai, gausiai iliu
struota. Joje labai daug aktu
alių informacijų apie Lietuvą 
iš visų gyvenimo sričių: nepri
klausomo valstybinio gyvenimo, 
Lietuvos istorijos, kultūrinio, 
ūkinio ir kt. 

Knygoje yra šių autorių raši
niai; M. Krupavičiaus, Zenono 
Ivinskio, Antano Maceinos, Ale
ksandro Kučiūno, Aleksio Ran-
nit, Jono Griniaus, Prano Nau
jokaičio, Jono Balio, Juozo Gir
niaus, Balio Gaidžiūno, Juozo 
Pažemecko, Jurgio Kriščiūno, 
Vaclovo Sidzikausko. 

Knyga iliustruota Ado m o 
Varno, Adomo Galdiko, Viktoro 
Petravięįaus, Vytauto Jonyno, 
Vaclovo Rato, Pauliaus Augio, 
Liudo Vilimo ir Telesforo Va
liaus kūriniais bei foto nuotrau
komis iš( nepriklausomos Lietu
vos gyvenimo. 

Knyga bus nemokamai dali
nama užsieniečiams, norintiems 
pažinti buvusią Lietuvos padėtį 
ir dabartinius siekimus. 

NAUJI NAUJAKURIAI 
( Atkelta iš 4-to pusi. ) 

Genovaitė, Jurgis —- Roslin-
dale, Mass. 

Žitkus Antanas, Uršulė — Hart
ford, Conn. 

Rakutis Juozas, Natalija, Ruta 
— Windsor, Conn. 

Antanavičienė Zosė ir Antanavičius 
Jonas, seniau gyvenę Škotijoje 
(Scotland) ir po to atvykę Ame
rikon. 

Aranskytė (Oranskytė) Karolina iš 
Ivoničkio km., Gudelių vl., Mari
jampolės apskr. 

Baitys Martynas iš Gargždų, Kre
tingos apskr. 

Burdžius Jokūbas iš Vainuto, Taura
gės apskr. 

Damijonaitis, keli broliai iš Pagau-
sančio km., Ariogalos vl., Kėdainių 
apskr. 

Danila Antanas. 
Erdbergeris Joseph. 
Gaidamavičiūtė Karolina iš Stalgiš-

kių vienk., Meškuičių vl., Šiaulių 
apskr. 

Gintautienė - Jesaitė Petrė ir vyras 
Gintautas Kazys. 

Jevanavičienė - Kajokoitė iš Varte
lių km., Gražiškių vl., Vilkaviškio 
apskr. 

Juršys Mikas iš Jakiškių km., Salako 
vl., Zarasų apskr. 

Kirkyla. 
Matulytė - Stankienė Julija. 
Misiūnas (Misius) iš Orelių km., Pu

šaloto vl., Panevėžio apskr. 
Močius Stasys iš Dapkūnų km., Meš

kuičių vl., Šiaulių apskr. 
Oranskytė (Aranskytė) Karolina iš 

Ivoničkio km., Gudelių vl., Mari
jampolės apskr. 

Piepcevičius, du brolifti ir dvi se
serys. 

Pryšmantas Antanas iš Trumpinin-
ku km., Žygaičių vl., Tauragės ap. 

Radišauskas Steponas iš Prosčiūnų 
km., Baisogalos vl., Kėdainių apskr. 

Ramanauskas Jonas, seniau gyvenęs 
Škotijoje (Scotland), vėlau atvy
kęs j Ameriką. 

Seliokas Aleksandras ir Motiejus. 
Stankaitienė - Matulytė Julija. 
Strakšys Aleksandras. 
Tamošauskaitė Barbora iš Kalnelio 

km., Joniškio vl., Šiaulių apskr. 

• LIETUVA TIRONŲ 
PANČIUOSE — teisy
bės žodis apie tai, kas 
atsitiko su Lietuva. 312 
pusi. Kaina $2.00 

SAVO ADRESĄ, 
rašydami DIRVAI, parašykite 
labai aiškiai pačiame laiške. 

Dėl neaiškumo ar klaidos 
Jūsų parašytame adrese Jums 
siunčiami laikraščiai ar kny
gos grįžta atgal ir neturime 
kaip Jums apie tai pranešti. 

DIRVA — vienatinis Lietu
vių laikraštis Ohio valstijoje. 
Kaina metams tik $3.00. 

Mes Duodam fr tškeičlam Eagle Starttps 

•LIETUVOS ŽEMĖLAPIS 
—kur pažymėta visi Lie
tuvos miesteliai. Kaina 50c 

. L——— — -'••• . 

THE MAY Co's 
BASEMENTE 

išpakavimas 
ANKSTO! 

Puikūs moteriški 
"Run Resist" 

marškiniai 

99c 
Viskas 

Pirmos rūšies 

i 
dydžiai! 
.19 

Garsūs moteriški "Run Resist*' riyono marškiniai su 
skoningais mezginių apvadais. Visi verti daug, daug dau
giau, nei jų menka kaina! Išsirinkit iš orchidėjinių, ku-
kuruzinių, plieninių, rausvų, mėlynų ar baltų spalvų. 
Visokio dydžio... vidutinio ar stambaus. 

Paitu ar telefonu užsakymai priimami 2 ar 
daugiau ... šaukite CHerry 3000 

Basement Knit Undieš Department 

MERGAITĖMS NAUJOS 
2 DALIU VĖSIOS 

Stotinos! Apvilkite jas lais
vai į tas praktiškas medvil
nines sukneles ir leiskite jas 
Žaisti! Jos yra lengvos skalb-

patogios glaistyti, visada 
yra švarios ir šviežiai atro
dančios. Linksmai pamargin
ti sijonukai Midriff pieši
niais. Dydis 7 iki 14. 

Paštu ir telefonu 
užsakymui priimami... 
Šaukite CHerry 3000 

C. O. D. už mažiau kaip 
2.01, iškaitant mokesčius, 
nepriimami 

Basement Girl's Wear 
Department 
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REIKIA CLEVELANDE GE
ROS LIETUVIŠKOS RADIJO 

PROGRAMOS 

Kituose miestuose, atsiradus 
daugiau meninių pajėgų, lietu
viškos radijo valandos pradeda 
žymiai keistis, šalia vien tik ko
mercinių skelbimų ir polkų iš 
senų plokštelių, dabar jau atsi
randa vis daugiau ir daugiau 
naujos, meniniu atžvilgiu ver
tingesnės ir įdomesnės pro
gramos. 

Bene pavyzdingiausiai šiuo 
atžvilgiu susiorganizavo mūsų 
kaimynai detroitiečiai. Jie tu
ri gana dideli Radijo Klubą, 
kuriame dalyvauja beveik visi 
veiklesnieji lietuviai, ir jie jau 
net to pasiekė, kad turi specia
lų radijo chorą ir sugeba išlai
kyti radijo choro vadovą. Sa
vaime suprantama, kai radijo 
procrrama gyvesnė, įdomesnė, 
tai ir ios kom^ręiri^ thisp o-eriau 
sekasi. nps ktekvipnam idomian 
pasiskalbti toV'os r>vo<rrnmop 

Lankykitės savo Klube! 
Amerikos Lietuvių Piliečių 

Klube penktadienio vakarais 
gausite skaniu bulviniu bly
nu, šviežios žuvies, prie to 
visokių išsiVėrimu. Klubo 
nariai prašomi dažniau prisi
minti apie savo Klubą. 

Dabar jau laikas nariams 
ir isigyti naujas 1949 metų 
korteles. 6835 Superior ave. 

LIETUVIŲ SALA 

išnuomojama 
koncertams, šokiams, vestu
vėms ir kitokiems parengi
mams. Iš anksto kreipkitės pas 
A. Šimkūną, Lietuvių Klube, 
6835 Superior Ave. 
• V—i•• ————^ 

NO BETTER 
TERMS 

ANYWHERE 
LOANS TO 

REPAIR,  MAINTAIN,  
MODERNIZE YOUR HOME 
OR BUSINESS PROPERTY 

metu, kuri visus traukia pasi
klausyti. 

Kuo mes, clevelandiečiai, pras
tesni? Argi mes nepajėgtumėm 
sudaryti gražią, įdomią lietuviš
ką programą, tuo tarpu nors 
pusvalandį per savaitę? 

Buvo ir ligi šiol lietuviškas 
radijo pusvalandis, darė, ką ga
lėjo, bet suprantama, kad vie
nas žmogus negalėjo padaryti 
labai daug. šiuo metu ji yra 
nutilusi. Be to, toji radijo pro
grama, neskelbiama spaudoje, 
mažai kam buvo žinoma. Ne tik 
naujai atvykusieji, bet ir se
nieji Clevelando gyventojai dau
gelis nežinodavo, kad lietuviška 
radijo programa Clevelande yra, 
arba bent nežinodavo, kada ji 
yra... 

Dabar mes turime daug di
desniu galimybių sukurti gerą 
lietuvišką radijo programą. Jau 
atkeliauja po truputį garsusis 
čiurlioničiu ansamblis, jo vado
vas _ dirigentas jau čia. Tai
gi, muzikinė programos dalis 
yra iš ko sudaryti tokia, kurios 
ne tik mes, bet ir kitataučiai 
labai mielai pasiklausytų. 

Atrodo, kad atsiras ir organi
zatorių, kurie sugebės visus ki
tus reikalus sutvarkyti. Tačiau, 
jeigu mes norime, kad Clevelan
do lietuviai su savo radijo pro
grama tikrai galėtų pasižymėti, 
kad galėtų turėti sau malonu
mo ir lietuviškumui naudos, tai 
reikia, kad tuo reikalu susirū
pintų kuo platesni Clevelando 
lietuvių sluoksniai. 

Mums taipogi reiktų sukurti 
r>latu Radiio Klubą ar Radijo 
Draueriją. kuri platesniu mastu 
tuo klausimu rūpintųsi. 

Kviečiame pagalvoti visus, 
kuriems rūpi. kad Clevelando 
lietuvi" kultūrinis gyvenimas 
neatsiliktų nuo kaimynų. 

liaus, kuris per šias šventes bu
vo pakrikštytas Mykolo vardu 
St. Timothy bažnyčioje. 

Florence Stope, Jono Aleknos 
duktė (Onos Karpienės krikšto 
duktė) liepos 4 dieną susilaukė 
sūnaus. Ne tik tėvai, bet ir J. 
Alekna laimingas susilaukęs 
anūko... 

IbONoįJ 
.v* *• 
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LANKĖSI CHICAGIECIAI 
Magdė Dovydonienė su savo 

svečiais naujakuriais šauliais 
per šventes lankėsi pas kudir-
kiečių draugijos veikėją šalčių. 

Ta prora sekmadienį visi ap
silankė DIRVOS redakcijoj. 

Vincas Obeciūnas pereitą an
tradienį buvo lėktuvu atvykęs 
iš Chicagos aplankyti savo pus
brolio Mykolo Kilinsko, 10D19 
Olivet Ave., kurio nebuvo ma
tęs virš 20 metų. 

Ta proga apsilankė DIRVOJE 
ir tarėsi dėl DP atsitraukimo. 

NAUJI PILIEČIAI... 
Juozo ir Elžbietos Mozūraičių, 

13706 Benwood, duktė Paulina 
Beneth nesenai susilaukė sū-

Cleveland, Ohio 
LIETUVIŲ BANKO PRANEŠIMAS 

Pasinaudokit gera proga! 

Už santaupas, įdėtas iki liepos (July) 10 dienos 

nuošimčiai skaitysis nuo liepos 1 dienos. 

THE SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS'N. 

6712 Superior Ave. HE. 2498 

MSURED 

Sveikiname šių 
tėvus ir senelius. 

naujagimių TOSSY SPIVAKOVSKI 
liepos 16 dalyvaus POP kon

certe, Public Auditorium 
Šį šeštadienį koncerto solistė 

yra mezzo sopranas Nan Meri-
man, kuri dainuos pupuliarias 
operečių arijas. 

Ateinančią savaitę koncertas 
iš trečiadienio atkeltas į antra
dienį, liepos 12, kadangi trečia
dienį įvyksta Indians basebolo 
rungtynėse su Piratais. 

šeštadienį, liepos 16, Tossy 
Spivakovski, smuikininkas, bu
vęs Clevelando orkestro koncert
meisteris, tarp kitų dalykų 
smuikuos Čaikovskio koncertą 
smuikui. Ir kiti programos da
lykai bus iš Čaikovskio kūrinių. 

Liepos 20 dalyvaus Bostono 
pianistas virtuozas Jesus Maria 
Sanroma, o liepos 23 — žymus 
radijo baritonas Mac Morgan. 

Bilietai šiems koncertams 
gaunami pas Burrows, 419 Euc
lid Ave., o koncertu vakarais 
nuo 7:30 Public Auditorium iš 
Lakeside pusės. 

REIKIA SURASTI PIANĄ ! 
Pianą nupirkti nėra pinigų. 

Bet pasitaiko, kad kai kuriose 
šeimose pianas stovi nebenaudo
jamas. Kartais tai esti visai dar 
neblogas instrumentas, bet na
muose nebereikalingas. Išmesti 
savininkai jo nenori, parduoti 
nepasitaiko progos. Tokiais atsi
tikimais savininkai kartais pa
siūlo — gal kam jo reikia: te
gul pasiima ir naudojasi. 

Ir štai dabar yra labai rimtas 
reikalas. Pianas reikalingas 
mums visiems. 

Turime savo tarpe A. Mi
kulskį, čiurlioniečių vadovą, ne
senai mūsų džiaugsmingai su
tiktą. Mes laukiame, kad jis 
pamažu pradės atgaivinti čiur
lioniečių veikimą, štai jis jau 
kviečiamas dalyvauti darželių 
šventės programoje. Tam rei
kia pasirengti. O kaip ta pada
ryti be įrankio, be piano? 

Visi norime, kad mūsų susi
lauktas menininkas parengtų 
mums visiems pasigėrėtinų da
lykų. O jeigu visi norime, tai 
visi turime ir padėti surasti 
jam pianą, kuriuo jis galėtų 
naudotis mūsų visų džiaugmui 
ir malonumui. 

Todėl kviečiame visus skaity
tojus pasiteirauti savo aplinkoje 
— pas lietuvius arba ir pas 
kitataučius kaimynus — gal 
kur yra toks savininkams nerei
kalingas, bet dar tinkamas var
toti pianas, kurį jie sutiktų per
leisti Čia paminėtam tikslui. 
Vietoj atidavę, pav., j Solvation 
Army, jie galėtu ji atiduoti tie
siai ten, kur jis labiausiai dabar 
reikalingas. 

LiETUVIŲ BANKAS CLEVELANDE 

FINANCIAL STATEMENT 

The Superior Saving & Loan Association 
At the close of Buisiness, June 30, 1949 

fURĖJOME KARŠČIAUSI 
BIRŽELI 

Šių metų birželio mėnuo tikrai 
buvo karštas. Per 75 metus, 
nuo to laiko, kai oficialiai re
gistruojami oro reiškiniai, to
kio karšto birželio Clevelandas 
nebuvo turėjęs. 

Taip pat ir tokio sausumo 
nėra buvę jau keliolika metų. 

Liepos pirmomis dienomis 
karščiai dar pakilo. Nepriklau
somybės šventės dieną buvo pa
siektas beveik aukščiausias laip
snis. Karščiausia vieta visoje 

Ohio valstybėje buvo Youngs-
town — 104 laipsniai. Ir Cleve
landas turėjo apie 96. 

Bet po to karščiai pradėjo iš 
lėto kristi. Truputį palijus (vos 
pusė colio...), oras pamažu 
vėsta. 

KAS TURIT KAMBARIŲ? 
Lietuviai, kurie turite laisvą 

kambarį savo namuose vienam 
ar porai vaikinų ar merginų, 
atvykstančių iš Europos, malo
nėkite tuoj pranešti K. S. Kar
piui, PO 4144, arba DIRVOS 
redakcijai, EN 4486. 

mą 

f*CHECK YOUR CAR 

CHECK ACCIDENTS 

C O O P E R A T E  W I T H  L O C A L  P O L I C E  
A N D  S T A T E  H I G H W A Y  P A T R O L  
I N  T R A F F I C  S A F E T Y  C H E C K  

J U L Y  1 - 3 1 .  1 9 4 9  

Patikrink savo automobilį! 

SIENPO. 
PIERIA1 

VISOKĮ 
D A Ž A I  

% 
' Mr 

'l ... 

If 

Vi&ShHoti 
HOUSE PAINT 

'4 

yra geriausi cinkiniai dažai tam tikslui. 
• Cinkiniai reiškia, kas balta tai ir liks balta. 

Jie padarys Jūsų namus žymiausius tarp visų kaimynų. Kiekvienas gk* 
lionas yra garantuotas 

— the National Lead Co. — 

SIENPOPIERIAI 
Salia nuostabios kiekybės 1849 m. 
sienpopierių, mes dabar išparduodam 
visus 1948 metų sienpopierius salio-

nams — valgomiesiems — miega
miesiems — virtuvėms — vo

nioms — prieškambariams 
su nepaprasta nuolaida. 

Pirkite dabar kai ge
resni pasirinkimai* 

Mūsų didysis 
Linoleumu skyrius 
yra žinomas visame mieste! 

Mes turime Felback linoleumu 
49 c. kvadr. yardas. 

Inlaid linoleumu po $1.48 kv.yard. 
Linoleumo patiesalai: 

6 x 9  $ 3 . 2 9  
9 x 12 $4.95 

Corjgowall 
kv. pėda 11 c. 

po 

HIPPODROME 
Nuo trečiadienio čia radoma 

"liksmų mergaičių kupina" ko
medija "The Girl From Jones 
Beach". 

Dalyvauja Ronald Regan ir 
vaidina komercinį dailininką, 
kuris iš dvylikos gražuolių — 
modelių sukūrė tipiškos "gra
žiausios merginos" paveikslą. 
Kiekviena iš tų gražuolių mano, 
kad tai yra jos paveikslas... 

Kada agentas (Eddie Bra
cken) bando nustatyti, katra 
yra tikroji "Randolpho mergai
tė", jis pasprunka su gražuole 
mokytoja, atvykstančia iš New 
Yorko i Jones Beach pasimau
dyti (Virginia Mavo). 

SANITARi-
NĖS REIK-

MENYS 
L I N O -
LEUMAI 

The U. S. Wallpaper 6* Paint Co. 
6001 Euclid Ave. Pristatome į namus. Nemokamas sustojimas HE 6944 

Cash and U. S. Government 
Bonds $1,040,652.04 

Stock in Federal Home 
Loan Bank — 23,000.00 

First Mortgage Loans -
Including G. I. and 
F. H. A. 1,822,815.12 

Real Estate Sold on Land 
Contract 8,574.97 

F. H. A. Remodeling 
Loans 11,113.79 

Office Building - Less De
preciation 15,400.00 

Otrher Assets 1,244.30 

TOTAL $2,922,800.28 

Savings Deposits $2,320,301.86 

Advances From Banks -- 175,000.00 

Loans in Process 46,57(5.53 

Advances by Borrowers for 
Taxes and Insurance 20,916.99 

Other Liabilities 8,325.01 

Permanent Stock 133,593.53 

Reserves and Undivided 
Profit 224,086.36 

TOTAL $2,922,800.28 

M 1949 MONCRIEF 
Jusų Naujas Namas NĖRA Moderniškas be 

šildymo Jrengimns ANCLIMS-GASUI-ALIEJUI 

T H E  H E N R Y  F U R N A C E  C O . ,  M E D I N A ,  O .  

Pilnai padengta apdrauda UTah 1-4515 

WM. DEBBS PAINTING CO. 
Namų Pagražinimas iš Vidaus ir iš Lauko 

7526 Star Avenue Cleveland 3, Ohio 

Taupymo indėliai apdrausti iki $5,000.00 
Federal Home Loan Bank System narys 

Juozo Širvinsko - Schirvinsko Alias 
Palikimai, Boston, Mass. 

Sekant tyrinėjim.} apie viršuj minėto asmens gimines, 
atsišaukus bent dviem šimtams asmenų iš įvairių Lietu
vos kraštų, liudijimu Mykolo Notrimo, velionies Juozo 
kaimyno ir sykiu Amerikos dirbtuvėj dirbusio, velionis 
paėjo iš Rekcių kaimo, Kuršėnų, Lietuva. Jei kas žino 
apie velionį daugiau, prašau man pranešti 

Adv. TF. J. Bagočius 
802 W. Broadway, 
So. Boston 27, Mass. 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

Kada jūsų namai arba ra
kandai tampa sunaikinti arba 
sugadinti ugnies, kreipkitės į 
P. J. KERŠIS, dėl apkainavi-
mo, ko visada reikalauja ap-
draudos kompanijos pirm, ne
gu išmoka už nuostolius. 

P. J. KERŠIS 

609-12 Society for Saving Bid. 
Telef.: MAin 1773. 

JONAS G. 
POLTER 

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 

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

E Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuoee, kreip- s 
= kites Į mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai- « 
S riuose apdraudos-insurance reikaluose. 5 
j= Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymu 
S garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba asmeniškai. 

LASNIK CAFE 
Puiki, Moderniškai {rengta Lietuviška Užeiga 

6824 SUPERIOR AVE. 
(Šalia Dirvos Redakcijos) 

Užkviečiame Lietuvius iš k-itų miestų sustoti pas mug. 
Kastantas ir Ona Lesnikauskai — Savininkai 

Nori pagražinti savo 
namus? šauk— 

K. ŠTAUPAS 
Namų Dekoravimas 

musų specialybė. 

Kambarių Popieriavimas 
Namų Maliavojimas 

16908 Endora Road 
Telefonas: 

KEnmore 8794. 
Cleveland, Ohio 

jj^iiiiimiimiiiiiiimimiimiiiiiiiimiiiimimiiiiiiiiiiimiiiiiimiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiijiig 

Wilkelis Funeral Home 
I PILNAS LAIDOTUVIŲ I 
| _ PATARNAVIMAS ( 
| —HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS— E 
| 6202 SUPERIOR AVE. HEnderson 9292 I 
m mm 

.iiiimiiiiiiiiiimmmiiiinimiiiiiiinHiniiiiiiimiimiimiiiiiiiiiiimiHiniuiiimiimjg 

Jakubs Funeral Home 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PARVEŽTI 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai, 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763 

^llllilllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiii^ 

I I .  J.  SAM AS . JEWELER | 
= & 
| Persikėle į naują didesnę ir gražesnę krautuvę s 

| 7007 Superior Ave. Greta Ezella Theatre | 

| Dabar jau turime didesnį rinkinį Deimantų, žiedų, s 
E rodėliy ir visokių graždaikčių, už nupigintą kainą, | 
SilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlUIIIIIIIIHIIHIIIUUIUlUIlS 
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