
,' *>-

* ' jt*Ą ' * ** 'ft - ''*** * * \ ^ /V" $rS,į ų~*i m t
v; ; jre / £-« 

f i -. 

TREMTINIŲ GYVE-
NIMO ŽINIOS 

KĄ RA SO IŠ LIETUVOS 
VIENAS Lietuvis gavo • il 

Lietuvos laišką, kuriame taip 
rašoma: "Gyvename labai ge
rai. Mano brolis, (buv. polici
jos Vachmistras) mirė prieš 2 
metus labai nelaimingai. Ma
no žmona didžiausiose kančiose 
pasimirė Sausio mėnesį labai 
nelaimingai. Ir dar kai kas iš 
giminių mirė. Tačiau, jeigu to 
neskaityti, gyvename čia mes 
labai gerai" 

KAS ATSITINKA SU 
GRYžUSIAIS DP Į TftVYN$ 

VIENOJE Latvių stovykloje 
gyveno tarpe kitų ir komunis
tuojanti Latvių pabėgėlių šei
ma. Nesenai tėvas išsiuntė sa
vo dukterį į Latviją, tikėdama
sis pats ten greit nuvykti. De
ja, kaip jis nustebo kai pras
linkus geram mėnesiui po duk
ters išvykimo, gavo iš giminių 
laišką, kuriame parašyta kad 
duktė atvykusi Latvijon, tuo
jau mirė.... Ir bolševikuojan-
tis tėvas dėl to labai atvėso. 
Apie gryžimą f Latviją jis jau 
nebekalba. 

ĮTIKI IR NETIKINTIS 
TAMOŠIUS ... 

VOKIETIJOJE, kaip ir Ameri
koje, iki šiol buvo daug žmo
nių kurie, ant savo pečių ne
patyrę bolševikų teroro, neti
kėjo bolševikų vykdomais žiau
rumais, kaip kad Amerikoje 
kai kas ir šiądien netiki. 

Šiomis dienomis betgi vaiz-
dar labai keičiasi. Stotyse daž
nai galime pastebėti žmonių 
susiburimus. Tai Vokiečiai su-
siburę apie iš Rusų zonos pa
bėgusius piliečius, šie atvyko 
nelegaliai į Amer. zoną, veng
dami Rusų vykdomos Vokie
čių piliečių mobilizacijos karui 
prieš Amerikiečius. Atbėgusie
ji pasakoja: 

— Jau treti metai mes Ru
sų zonoje pergyvename nežmo
n i š k ą  g y v e n i m ą .  N a k t i m i s  
dingsta musų tėvai, žmonos, 
vaikai, vyrai. Niekas nesako 
kur jie išvyko. Tačiau visiems 
aiškų ir be to: maskoliai juos 
išgabeno į Rusiją ar į Sibirą. 
Ir laiškų jie nerašo. Kiekvie
nas Vokietis benl kada gali 
sulaukti jų likimo. 

— Aš pabėgau niio mobiliza
cijos — sako vienas pagyvenęs 
Vokietis, — ir išvengiau mir
ties. Deja, milijonai liko tų 
kurie negali niekur pabėgti ir 
Rusai juos ruošia karui prieš 
Amerikonus. > 

Vietiniai Amerikos zonos Vo
kiečiai, dar nepergyvenę bolše
vizmo, netikėdavo ką mes jiems 
jau prieš porą-trejetą metų kal
bėdavome apie bolševizmą. Tik 
dabar, kai j u tautiečiai praby-
lo, kada pačius Vokiečius pra
dėjo vežti, jie susijaudina ir 
sušunak: "Ach, mein Gott!" 
(Ak, mano Dieve!) Taigi pa
lengva įtiki ir netikintis Ta
mošius .... j 

VĖL DIDELI IŠVEŽIMAI f 
SIBIRĄ LIETUVOJE? 

MUS pasiekia žinios Iš Lie
tuvos, kad šiuo metu ten prasi
dėję nauji dideli masiniai išve
žimai į Sibirą. Smulkesnių ži
nių dar neturime. 

KĄ RAŠO VOKIEČIŲ 
BELAISVIAI Iš RUSIJOS 

DAR daugelis Vokiečių te
bėra Rusų karo nelaisvėje ir 
Vokietės motinos verkia dėl jų 
žiauraus likimo. Daugelis jų 
visiškai betgi neduoda žinios 
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Ford Motor Dirbtuvėse Streiko Išvengta 
BET 51,000 DARBI-
NINKU PALEISTA 
PEL REIKMENŲ 

STOKOS 

Detroit, Mich. — Ford 
Motor Co. išvengė visuotino 
savo dirbtuvėse streiko, 
kuris butų apėmęs 107,000 
darbininkų. Tačiau tuo pat 
laiku, Rugp. 5, kompanija 
paskelbė kad turi paleisti 
iš darbų apie 51,000 savo 
darbininkų, nes del pirmes-
nio 7,000 darbininkų strei-1 

Kenneth Royall tapo Ptez. Tru-1 ko The Murray Corp., pri
mano paskirtas Karo Sekreto-1 truko tam tikrų dalių rei-
beT'pltterson"Štokiki: 

US PALAIKYS SAVO 
60 KARO REIKMENŲ 

BiRBTUVIŲ 

si iš Roosevelto laikų. 

BRITANIJA GRIEBIA 
GELBĖTIS NUO 

BANKROTAVIMO 

^ Londonas. V- Britų vy
riausybė griebiasi visokių 
priemonių gelbėtis nuo eko
nominio bankruto, kurį už
traukė Darbo valdžia, nuo 
1945 metų pradėjus vykdy
ti šalyje socializmą. Socia
lizmas vietoje padrąsinti 
biznius ir darbininkus, tik 
labiau nuslopino visų norą 
dirbti, ir šaliai pradėio la
biau visko pritrukti. Pana
šiai kaip Rusijoje bolševi
kų sistemoje: niekas neno
ri dirbti, nes dirba prievar
ta, ne sau. 

Valdžia griebėsi mažinti 
importus, sumažinti mili-
tarinę jėgą, pailginti dar
bininkams darbo valandas 
ir prispausti darbininkus 
gaminti daugiau anglies ir 
plieno. Nori padidinti eks
portą, nors neturi ką eks
portuoti. Darbininkai bus 
valdžios numatymu skirs
tomi i darbus kuriuose la
biau bus reikalinga. 

Apleistas ir ūkių reika
las, nes ūkininkai negauna 
reikalingų laukams apdir
bti įrankių. 

U. S. Sekretorius Mar
shall pažadėjo palengvinti 
Britanijai, sutikdamas pa
daryti nekurias pamainas 
Britams cĮuotoje paskolos 
sutartyje. 

Anglijos didis pa^tžieri-
nis laivas Queen Mary vėl 
pradėjo pasažierius vežio
ti. Rugp. 4 atplaukė į New 
Yorką pirmą kartą po ka
ro, su 1,883 pasažieriais. 

Kitas toks pat didelis pa-
sažierinis laivas yra Queen 
Elizabeth, naujausias, pra
dėjęs veikti 9 mėnesiai at
gal. 

Gimimų skaičius Pran
cūzijoje pereitą metą buvo 
833,000, palyginus su 300,-
000 1941 metais. 

nedaugiau 25 žodžių, ir charak
teringa kad visi jie rašo kaip 
j iems yra  gera  Rusi jo je . . . .  
Vokiečiai betgi jau žino ką tas 
"gerumas" reiškia: jeigu pa-

bai ir tiems 51,000 darbi
ninkų laikinai nėra darbo. 

Fordo dirbtuvių visuoti
no streiko išvengta kompa
nijai sutikus nusileisti ne
įrašant į sutartį su unija 
pabaudos unijai sulyg nau
jo Taft-Hartley darbo įs
tatymo. Dabar, sulyg to įs
tatymo, ir unija gali buti 
traukiama teismo atsako
mybėn jei darbininkai del 
mažniekių nepildo sutarčių 
ir kelia streikus. 

ŽUVO 60 ŽMONIŲ 
NUO KARŠČIŲ 

^ Rugpjučio mėnesiui pra
sidėjus veik visą šalį užklu
po dideli karščiai. Karštis 
vietomis siekia per 100« lai
psnių, daugelyje vietų po 
suvirš 90 laipsnių. 

Keliose vidurvakarinėse 
valstijose nuo karčio mirė 
virš 60 žmonių. Daugiau
sia vienoje vietoje Chicago-
je, kur mirė per 25 asme
nis. 

Šiomis dienomis laukia
ma karščių pabaigos. 

Karo Departmento vado
vybė praneša kad ji palai
kys 60 savo karo reikme
nų dirbtuvių pilnai įreng
tomis, kur gaminama spe
cialus reikmenys, atsitiki
me jeigu šiai šaliai prireik
tų ištikus kitajri karui. 

Amerika noli buti pasi
rengus sutikti staigius ne
tikėtinumus, savo saugumo 
užsitikrinimui. 

Prie to. karinė vadovvbė 
palaiko 54 II Pasauliniam 
karui išstatytas kariuome
nės stovyklas ir 76 karo lai
vus, kurie bus naudojami 
paruošimui kareiviu. 

Armija taipgi išlaiko pil
noje veikmėje 12 oro sto
čių. kuriose sutalpina kiek
vienoje nuo 5000 iki 15,000 
vyrų. 

SULAIKYTAS INDO
NEZIJOS KARAS 

VENGRIJA tapo atmes
ta iš Pasaulinio banko pa
galbos gavimui, ir jai su
laikyta numatyta $7 mili
jonu paskola. Tas padary
ta del to kad Vengriją už
valdė sovietų pakalikai ir 
Maskva ten šeimininkauja. 

VOKIETIJA susirupinus 
kur ji įtelpa į Gen. Mar-
shalPo Europai gelbėjimo 
planą. Amerikos atstovai 
Vokietijoje dirba tuo atve
ju žiūrėdami kaip bus ga
lima Vokietija priimti į U. 
S. remiamų šalių progra
ma. 

Batavia, Java*/ — Tndo-
nesijos karas tapo sulaiky
tas kuomet abi pusės — 
Indonesai ir Holandai ga
vo iš United Nations sau
gumo tarvbos pasiūlymą 
nutraukti karą. 

Indonesų respublikos vy
riausybė paprašė U. N. pa
skirti bešališką komitetą 
vykdyti karo paliaubų su
tarimą. 

Pirm negu buvo priimta 
paliaubos, Holandai užėmė 
daugeli svarbių susisieki
mo punktų, užkirsdami ke
lius respublikos vyriausy
bei susisiekti su savo ka
riautojais. 

Šio karo nutraukimas y-
ra pirmas UN laimėjimas 
jos pareigose. 

Panašiu budu Amerika 
pasiūlė ir Balkafruose su
laikyti užpuldinėjimą Grai
kijos. tačiau sovietų atsto
vas Gromyko atmeta visokį 
komisijų skyrimą Balkanų 
taikai palaikyti. 

Sovietu pasiūlymas Bal
kanų taikai, kad iš Graiki
jos butų ištraukti kitu ša
lių kareiviai, tapo UN po
sėdyje atmestas. 

rašys teisybę, jų laiškai ne-
apie save. Kiti  gi  parašo,  t ik  pasieks tėvų namų... .  

VALDŽIA dabar užimta 
bylomis su susektais kalti
ninkais kurie karo metu iš
naudojo valdžią ir apgavin-
ęai padarė su valdžia kon
traktus karo reikmenims. 

Išviso iškelta apie 400 
bylu. kuriose 388 asmenys 
ir 31 korporacija įtarti vi
sokiais nusižengimais. Da
lis jų nubausta piniginėmis 
pabaudomis, kiti gavo ka
lėjimo bausmes. 

Iškelta skandalas gąrv-
švje su Hughes lėktuvų iš-
dirbyste ir. karo kontrak
tais. Šiame skandale įvel
tas ir Prez. Roosevelto sū
nūs Elliott Roosevelt. 

DOVANŲ ŽENKLAS. Kongresmanas Leo E. Allen (Rep., iš 
Illinois), ir John Baer, piešėjas, iš buvęs kongresmanas, No. 
Dakota, apžiūri emblemą, kurią Kongresui patiekė užtvirtin
ti. šis ženklas bus dedamas ant visų daiktų kurie vežami iš 
Amerikos, Graikijos šelpimui, kad tų atvežtų daiktų nesugau-
dytų biznieriai ir nepardavinėtų. (Tokia istorija buvo Lietu
voje, po I Pasaulinio karo, kai iš Amerikos atgabentus laši
nius žmonėms maitinti sugraibė politikierių grupė ir nuskutę 
ženklus pradėjo tuos lašinius pardavinėti. Jie už tai pakliuvo, 
ir Kaune tada iškilo ta garsi "Lašinių skutimo byla". Toje 
byloje buvo įsivėlę krikdemai politikieriai.) 

SOVIETAI TAIKO 
UŽGROBTI GRAI

KIJĄ 

PREZ. TRUMAN ren-
criasi kelionei į Braziliją, 
kur atsibuna Amerikos res
publikų užsieniu sekretorių 
tarybos, apkalbėjįmui ben
dru reikalų. 

Prezidento ten atsilan
kymas bus sutaikytas su 
tos konferencijos baigimu 
kita mėnesį. Truman ten 
skris lėktuvu, gryš gi ka
ro laivu. 

Per pirmus 6 mėnesius 
švmet trafiko nelaimėse 
šioje šalyje žuvo 14,480 — 
pernai per ta patį laikotar
pį žuvo 15,890. 

Kiti žmonės bauginasi 
orlaivių nelaimėmis, kurio
se visose. ir komercinėse ir 
militarinėse, per pusmeti 
žuvusiu skaičius nepasieke, 
nei 1,000. 

United Nations Saugumo 
tarybos posėdyje Graikijos 
ambasadorius Amerikai V. 
Dendramis padarė praneši
mą, įrodydamas kad Rusi
ja ir jos Balkanų talkinin
kės pasiryžę visiškai pasi
vergti Graikiją, ir tas bus 
padaryta jeigu nebus imta
si sulaikyti dabar einančią 
Balkanuse suirutę. 

Dendramis įrodė kad so
vietų atmetimas U. S. pa
tiekto plano įsteigimui ko
misijos saugojimui Balka
nų yra kaip tik . Maskvos 
pasiryžimas siekti Graiki
jos pavergimo. 

Amerika šiomis dienomis 
pervedė Graikijos karo lai
vynui šešis lengvus karo 
laivus. Taipgi pradedama 
pasiruošimai statybos dar
bams Graikijoje sulyg U. 
S. pagalbos plano: bus sta
toma keliai, geležinkeliai 
ir svarbesni uostai, kas ap-
pima $82 milijonų sumą. 

Visoje šalyje šymet per 
Birželio mėnesį buvo paly
ginamai mažai streikų, juo
se sugaišinta apie 3,750,000 
darbo dienų. Per Gegužės 
mėnesį buvo sugaišinta 5,-
700,000 darbo dienų, Balan
džio mėn. net 7,750,000. 

GEN. ČERNIUS DIR
BA ANGLIJOJE 

GEN. DE GAULLE sa
vo kalbomis prieš komuniz
mą Prancūzijoje turi di-
džiausį pasisekimą, jo pa
klausyti sueina dešimtys 
tūkstančių žmonių. Neku-
riuose miestuose kur ko
munistų yra valdyboje ne
leidžia jam ir kalbėti, tada 
jis mitingus sušaukia ukė-
se, ir ten suvažiuoja dešim-
tvs tūkstančių klausytojų. 
Rennes miesto išlaukėje jo 
klausyti buvo susirinkę net 
90,000 žmonių. 

VENGRIJOJE komunis
tų vyriausybė buvo sulai
kius Amerikos pilietį rašy
toją Thuransky su jo šei
ma, kaltindami visokiais 
nebūtais dalykais. Ameri
kos vyriausybė del to pa
siuntė Vengrijai tris pro
testo notas. 

Livorno, Italijoje, vyrai, 
nepasitenkindami kad mer
ginos pradėjo perdaug pa
laidai elgtis, sugavę keletą 
tokių merginų, nuplėšę jų 
rubus, nuogas varinėjo po 
svarbias miesto gatves, iki 
policija ir Amerikos M.P. 
jas išgelbėjo. 

Gen. Jonas Černius, kaip iš 
Anglijos praneša, su kitais ga
linčiais' dirbti vyrais išvyko į 
Angliją darbams. Ten jis dir
ba už maistą, pastogę, ir gau
na apie dolarį savaitei pinigi
nio atlyginimo, smulkiems rei
kalams. 

Gen. Černius- buvo paskirtas 
Lietuvos ministru pirmininku 
prieš pat karo prasidėjimą. 

Gen. Černius pasiekė Ang
liją iš Vokietijos su 300 kitų 
Lietuyių, su juo atvyko jo žmo
na ir 17 metų amžiaus, sunus. 

Lt. Gen. S. H. Spoor, Holandi-
jos karo vadas Indonesijoje. 
kur Liepos 20 d. kilo karas už 
atsilaisvinimą nuo Holandijos. 
Šiomis dienomis, United Na
tions patarimu, Holandai ir In
donesai karą baigė. Indonesija 
yra Java Mda, Aaijoa vande
nyse. 

MĖSOS kainos, kaip prane
ša Agrikultūros Departmentas, 
pasiliks aukštos, nors šį rude
nį atsiras daugiau steakų ir 
pork chops. Nors tikėta kad 
turės pradėti kainos eiti že
myn, sakoma jokio ženklo kad 
taip butų nesimato. Iki reika
lavimai pasilieka dideli, kainų 
kritiko negalima laukti. 

Mėsos kainų sumažėjimą tik 
darbų sumenkėjimas galės pa
veikti. Jeigu įvyktų koks stai
gus darbų apslugimas, tik ta
da pradės rodytis pigimo žy
mės. 

• 

KORNŲ ir galvijų kainos 
šiomis dienomis pakilo iki dar 
aukštesnio laipsnio. Chicagos 
biržoje kornai pasiekė $2.22 
bušeliui, o galvijiena peršoko 
visus iki šiol brangumo rekor
dus, po $32.50 už 100 svarų 
gyvo svorio. 

Kadangi komai yta gyvulių 
pašaras, bendrai imant, tai 
negalima tikėtis mėsos atpigi
mo vien ir del kornų brangu
mo. 

šių metų kornų derlius pa
čiose kornų auginimo srityje 
buvo sugadintas ar suvėlintas 
ilgų pavasarinių lietų ir potvi-
nių. Taigi kornų derlius, bus 
žymiai mažesnis negu būdavo 
kitais petais. 

• 

MINKŠTOS anglies kasyklų 
operatoriai nusiminę kad ang
lies iškasimas sumažėjo per 
pirmas dvi savaites po naujo 
susitarimo su angliakasių uni
ja. Anglies gamyba sumažėjo 
12 nuoš., nors darbininkų dir
ba daugiau ir nors mažesnis 
skaičius jų buvo išlikę iš dar
bų negu kitais laikais. 

• 

PLIENO industrijai nepaga-
minant pakankamai plieno, del 
to gerai jaučiasi alumino in
dustrija. Visoki trukumai plie
no ir kitų metalų darbuose ati
darė galimybes alumino pro
duktams plėstis, ir alumino ga
myba pasiekė 600,000 tonų 
laipsnį metuose, šymet tiki
ma pagaminti iki 800,000 tonų 
alumino, kuris atsiras rinkose 
įvairiuose išdirbiniuose. 

ELEKTROS šviesos ir jėgos 
kompanijos visoje šalyje vyk
do didelius plėtimosi ir didini-
mosi darbus. Kiek surinktos 
žinios rodo, tos visos kompani
jos visoje šalyje bendrai nu
skyrė ar numato skirti penkių 
bilijonų dolarių sumą. Dabar
tiniu laiku tos kompanijos sa
vo didinimams leidžia bendrai 
po bilijoną dolarių metuose ir 
tų darbų planus numato pen
ketui metų ateityje. 

• 
AUTOMOBILIŲ kainos vėl 

pabrangintos, nors nesenai bu
vo stengiamasi jas piginti. 

General Motors Corp. prane
ša pabranginimą po keliolika 
iki šimto-kito dolarių visų sa
vo išdirbamų automobilių. 

ITALIJOJE apie 3.000 *•» 
menų laikoma kalėjime kalti
namus už jų fašistišką veiklą, 
ir apie 200,000 kitiems atimta 
balsavimo teisė. Vįs tai de
mokratijos vykdytojų darbai. 
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PENNSYLVANIJOJE 

PENNA LIETUVIŲ 
DIENA RUGPJUČIO 
15, Lakewood Parke 

Lakewod Parke, tarp Tama-
Qua ir Mahanoy City, Rugpjli
čio 15 įvykta jau 33-čia meti
ne Lietvių Diena. Tai dienai 
žmonių privažiuoja tarp 10 ir 
15 tūkstančių, šių metų Lietu
vių Dienos pelnas bus skiria
mas BALF naudai. 

Suvažiuoja ten žmonės po 
pietų. 2 vai. bus prakalbos, 
kalbės BALF pirm. Dr. Kun. 
J. B. Končius Lietuvių ir An
glų kalbomis, paaiškindamas 
tremtinių gyvenimą Vokietijo
je. Dainų programą išpildys 
Šorio vadovaujamas šv. Vin
cento parapijos iš Girardville 
choras. 

Parke visą dieną su dėžutė
mis vaikščios aukų rinkėjai 
BALF'ui. Visas tos dienos pel 
nas padarytas tame parke taip 
pat skiriamas BALF naudai. 

Kadangi Lietuvių Dienos au
kos ir pelnas žymiai pakels BA 
LF vajaus eigą Pennsylvanijo-
je, visų Lietuvių ir BALF dar 
buotojų pareiga iš visų jėgų 
pagelbėti rengėjams šią didžiu
lę tradicinę Lietuvių šventę vi
sais atžvilgiais padaryti sėk
minga. 

Butų gerai kad Lietuviai ir 
iš tolimų kolonijų šioje Lietu
vių Dienoje dalyvautų. Pama
tytų kaip Pennsylvanijos Lie
tuviai angliakasyklų rajono 
Amerikos Lietuvių sodybų gy
ventojai linksminasi, kartu pa
remtų BALF organizaciją, ku
ri stengiasi išgelbėti Lietu
viams tremtiniams gyvybes ir 
duoti jiems vilties gyventi. 

Taigi, Rugpjučio-August 
visi į Lkewood Parką! 
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PAKELIA ALGAS 
Iš Harrisburg praneša kad 

41,000 Penna valstijos valdiš
kų įstaigų tarnautojų gaus al
gų pakėlimą 10 nuoš., prade
dant Rugsėjo 1. Algų pakėli
mu rūpinasi pats Gubernato
rius James H. Duff. 

PIENO kompanijos pradėjo 
atmesti stiklinių bonkų naudo
jimą pienui pardavinėti. Apie 
10 Pittsburgho pieninių įvedė 
jau popierines bonkas. Popie
rinių bonkų nereikia krautuvei 
grąžinti, su nupirkimu kvortos 
pieno viskas pasibaigia su pie
nine ar krautuve. Stiklines pie
no bonkas reikia grąžinti, o ne 
visi pieno pirkėjai jas grąžina 
ir tuomi sudaro pieninėms ap
sunkinimą. 

MOKYKLŲ OPERAVIMO 
KASTAI 

Pradedant šio rudens Mok
slo metu, Pennsylvanijos viešų 
mokyklų išlaikymas atsieis po 
apie $250,000,000 metuose. 

Dabartiniu dviejų metų pe
riodu valstijos išlaikomų mo
kyklų fondas sudaro $459 mili
jonus. Iš tos sumos valstija 
duoda $191,355,000, likusią su
mą turi sudėti pačios tos ben
druomenės kur mokyklos ran
dasi: kaimai, miesteliai, mies
tai. 

Mokslo metu Penna viešas 
mokyklas lanko 1,500,000 mo
kinių nuo 1 iki 12 skyriaus ir 
išviso mokyklų skaičius yra 
10,500, pradinių ir aukštesnių. 

Prie šių mokyklų nepriskai-
toma kolegijos ir universitetai. 

Detroit, Mich., Naujienos 
LIETUVOS DE JURE 

PRIPAŽINIMO 
MINĖJIMAS 

COMMUNITY FUND 1948 
BUS $4,954,000 

Allegheny ir Pittsburghe šį 
rudenį numatyta sukelti $4,-
954,714 suma palaikymui lab
daros įstaigų 1948 metais. 

Šymet suma yra apie milijo
nu dolarių didesnė negu buvo 
1947 metams. 

BALF SIUNTOS 
TREMTINIAMS 

ŽUVO ŠEŠI 
Neville Saloje, ištikus spro

gimui Rugp. 2, Pittsburgh Co
ke and Chemical Co., dirbtuvė
je, iki šiol mirė jau šeši dar
bininkai, ir galima tikėti mirs 
dar keli kiti. Suardyta dirbtu
vė bus uždaryta porai mėnesių, 
iki bus atstatyta. 

Per Birželio ir Liepos m8n. 
BALF įstaiga Brooklyn, N. Y., 
pasiuntė Lietuviams tremti
niams Europoje gelbėti sekan
čių gerybių, kuroms dovanas 
duosni Amerikos Lietuvių ko
lonija ir Lietuvių draugai pa
dovanojo: 

Birželio 2 d. laivu Harold 
Torsvik pasiųsta 20 statinių 
Cod Liver Oil, vertės $1,600. 

Birž. 15, laivu American Ve
teran pasiųsta 25,830 svarų 
šaldyto kondensuoto pieno ver
tės $6,000. 

Liepos 12, laivu American 
Shipper, pasiųsta 45,000 svarų 
šaldyto kondensuoto pieno ver
tės $10,000. 

Liepos 17, laivu Pioneer Co
ve pasiųsta gerybių 20,811 sva
rų (įvairių vyriškų, moteriš
kų ir vaikams rubų, batų ir 
kūdikiams maisto bei šiaip vi
sokių reikm.) vertės $31,216. 

Liepos 18, laivu Ogna pasių
sta 100 svarų penicilinio, 260 
svarų sacharino, 16,500 svarų 
riešutų sviesto, vertės $7,074. 

Liepos 25, laivu American 
Leader, pasiųsta 60,000 svarų 
kvietinių miltų, vertės $3,810. 

BALF'ui aukokite pinigines 
dovanas bei daiktus, kurių ne
laimingiems tremtiniams būti
niausia renkia. Raginkite ir 
kitus tai daryti. Kitataučiai 
musų bėdas supras, tik jiems 
priminkime kad Lietuvių tau
ta laukia jų paramos. 

Siunčiant BALF pinigines 
aukas ar daiktus, adresuokit: 

BALF, 
105 Grand Street, 

Brooklyn 11, N. Y. 

CORAM, L. I., N. Y. — Lie
pos 27 d., pp. Janus įstaigoje 
įvyko jaukus paminėjimas 25 
metų Lietuvos de jure pripaži
nimo, ką suruošė Tautininkų 
Centras su SLA 242 kuopa. Su
sirinko diktokas buris vietos 
ir iš toliau atvykusių žmonių, 
daugelis Brooklyniečių, New 
Jersey ir Long Island svečių. 

Atlikta įdomi tai šventei pri
taikyta programa. Kalbas pa
sakė pp. Ginkus, Baltus, Pra
nas ir Petras Narvydai, J. Jo
kūbaitis, naujai atvykęs D. P. 
Čeponis, Pusnikas, ALTC pir
mininkas Abraitis, p. Abrai-
tienė, p. šimėnienė ir D. Klin-
ga, kuris patiekė rezoliuciją 
šios sukakties reikalu pasiųs
ti į Washingtoną; ji vienbal
siai buvo priimta. 

Svečiai sumetė suvirš $100 
tremtinių naudai. Stambesnes 
dovanas suteikė pp. Šimėnas, 
Vikrikas, Ginkus, Treigis, Bal
tus, Janus, Pusnikai, Jokūbai
tis. Buvo trys dovanos pri
zams, suaukotos pp. Ginkaus, 
Janus ir Baltaus. Jas laimėjo 
paeitai: pp. Rudnikienė, Gin-
kienė, ir Jokūbaitis. 

Po visų kalbų ir aukojimo, 
svečiai jaukioje nuotaikoje pp. 
Janus įstaigos gamtiškoje ap
linkumoje svečiavosi iki vėly
vo laiko. Koresp. 

VISI- I PIKNIKĄ SEK
MADIENI, RUGP. 10 
RugpjučiS 10, šį sekma-

tienį, Amerikos Lietuvių 
ialsas radio klubas rengia 

šaunų pikniką Birutės dar
že. Kaip jau rašiau anks
čiau, piknike bus dainų ir 
šokiai bei šiaip įvairių j3a-
marginimų. Nepamirškite 
dalyvauti ir paremti savo 
Lietuvišką pusvalandį oro 
bangomisf 

ATVYKO 18 LIETU
VIU TREMTINIŲ 

PERMA2AI PELNO? MIRĖ SKURDE. Chicagoje 
Pennsylvanijos degtinis mo- mirė Joe Šaltis, 62 m. amžiaus, 

nopolio operavimas neduoda pragarsėjęs prohibicijos laikais 
valstijai tiek pelno kiek tikrai alaus baronas, kuris prieš 15 
turėtų duoti, nusiskundžia deg-jmetų atgal buvo pasiekęs tri-
tinės monopolio viršininkai. jų milijonų dolarių turtą. Da-

Nors iš degtinės biznis ge- bar mirė visai nubiednėjęs. 
ras, ir nors valstija yra dide -J Jis savo biznio dienose kon-
lė, su rinka del 9,900,000 as- j troliavo visą South Side alaus 
menų, iš degtinės biznio pinigų biznį 
vis nepasidaro tiek kad jų už
tektų ir tam tikriems būti
niems reikalams, ne tik degti
nės kontrolės viršininkams ir 
monopolių tarnautojų algoms 
apmokėti. 

SEKRETAI DYKAI 
(FREE) 

eų už $2.00, duosim SEKRETUS 
dovanai, kaip pasidaryti namie 
Lietuvių Naujienas aht 2-jų me-
alų, vyną, ir saiderj. (52) 

LIETUVIU NAUJIENOS 
882 N. 6th St. Philadelphia 6, Ffc. 
Tiems kurie užsirašys 32-jų pusi. 

CIO VADAS MURRAY vėl 
aštriai atsakė į American Fe
deration of Labor pirmininko 
Green pasiūlymą tom abiem or
ganizacijom susitikti artimoje 
ateityje ir aptarti apie savo 
bendrą veikimą. CIO atsisako 
kalbėti apie Green pasiūlymą 
tas abi organizacijas sujungti į 
vieną. 

J. A. Urbonas 
Dirvos Agentas Day tone 

ir apielinkėje. 
1302 Lamar St. Dayton, O 

Rugp. 3, iš Vokietijos atvy
ko 18 Lietuvių, kurių tarpe 3 
Amerikos piliečiai, o likusieji 
su imigracinėmis vizomis, ku
rių 8 pasinaudojo Lietuvos 
kvota, ir 7 atvyko be kvotos. 
Atvykusieji išsiskirstė pas gi
mines bei draugus: 

Stasys ir Jadvyga Bajorinai, 
su dukteria Aldona ir sunum 
Liudu, į Waterbury, Conn. 

Kun. Stasys Budavas, žurna
listas ir poetas, išvyko Lietu
vos Pranciškonų globon, Mt. 
St. Francis, Greene, Me. 

Dr. Kazys Pautienius, su 
žmona, Ona (U.S.A. pilietė), 
sunais Algimantu ir Mindaugu 
ir dukra Birute, į New Britain, 
Conn., ir Mahanoy City, Pa. 
Dr. Pautienius yra pasižymė
jęs chirurgas gydytojas, prieš 
Lietuvos okupaciją buvo Vy
tauto Did. Universiteto Kaune 
profesorium, vėliau profesoria
vo Vilniaus universitete. 

Aleksandras ir Juzė Račkau
skai, išvyko į Chicagą pas vai
kus. 

Viktoras Savičius, U.S.A. pi
lietis, į Tabor Farm, ir Chica
go, 111. 

Edmundas Trečiokas, U.S.A. 
pilietis, į Chicago. 

Vienuolės Kazimierietės Sko-
lastika Stanevičiūtė, Aleksan
dra Genovaitė Gustaitytė, Joa
na čiučkytė, ir Salomėja Zda
navičiūtė, kurios pasisvečiavu
sios pas seseles vienuoles Phi
ladelphia, Pa., apielinkėje, iš
vyks į Chicagą.. 

L. a K. 

VYSK. BRIZGYS BRITŲ 
ZONOJE 

Britų zonos Lietuviai rašo 
kad juos aplankė Vyskupas Dr. 
Brizgys. Vyskupą sutiko vi
sas lageris. Po iškilmių baž
nyčioje, įvyko pietus, kuriuose 
dalyvavo ir UNRRA direkto
rius. Lietuviai džiaugiasi kad 
Vysk. Brizgys moka Anglišką 
kalbą ir su UNRRA viršininku 
gerai pasikalbėjęs, kas <Hirę 
gerą įspūdį Britams. 

"CIURLIONIES" ANSAMBLIS 
IRGI BRITŲ ZONOJE 

Liūdną ir nuobodų Britų zo
nos Lietuviu tremtinių gyveni
mą praskaidrino ten koncerta
vęs Mikulskio vedamas "Čiur-
lionies" ansamblis, kurį suda
ro mišrus choras ir šokėjų 
grupe. 

Kaip rašo, Lietuviai tiesiog 
susižavėję ansamblio koncertu. 
Sako, "čiurlionies" ansamblis 
pralenkęs garsų Ukrainiečių 
chorą. 

Britų vadovybė klausė kon
certo ir darė pagyrimus. 

Kad toks ansamblis pasiro
dytu Amerikoje, tikrai išgar
sintų Lietuvių vardą. 

MINKIŲ SVEČIAS 
Pas musų biznierius ir ge 

rus patriotiškus Lietuvius Min 
kius lankėti Brooklvnietis, bu 
ves vaidintojas, Kazys Kriau 
čiunas. K. Kriaučiunas buvo 
kaimynai su Rože Minkiene 
Lietuvoje. , . J?fors jų pažiūros 
kiek skiriasi, bet jie yra geri 
draugai ir vieni kitus gerbia. 

K. Kriaučiunas į Detroitą 
atvyko iš Chicagos, ten lankė
si pas Margučio redaktorių An-
tana Vanagaitį ir kitus. Čia 
viešėdamas pas Minkius atvy
ko susipažinti ir su,poetu Jur
giu Gliaudžiu, kuris nesenai 
atvyko iš Šveicarijos. 

K. Kriaučiunas, kaipo artis-
tas-vaid into jas ir dainininkas, 
nusiskundžia kad dabar jau ne 
tie laikai kaip pirmiau. Pir
miau Amerikos Lietuviai vai
dino veikalėlius, operetes ir 
net operas, dabar gi vaidinimų 
beveik negirdėti. 

KARŠČIAI 
Detroite ir apielinkėje su šio 

mėnesio pradžia užėjo dideli 
karščiai, net kai kurios dirbtu
vės del karščių laikinai užsi
darė. M. Sims. 

LIETUVIU SPAUDOS 
KLUBO SUVAŽIA

VIMAS 

MARĖ JANUŠKAITĖ, ište-
kėjus už U.S.A. piliečio, Adv. 
A. Kriaučiuno, atvažiavus iš 
Europos, prašoma atsiliepti, jai 
yra laiškas Dirvos Redakcijoje. 

STONY BROOK, L. I., N. L. 
Liepos 20 d. įvyko visų taip 

l a u k i a m a s  L i e t u v i ų  S p a  ū d o s  
Klubo susirinkimas ir išvažia
vimas, kuris, kaip kas vasarą 
taip ir šymet, buvo sukviestas 
į narės P. Lapienės įstaigą, šį 
kartą jų naujoje vietoj®, Sto
ny Brook Lodge. 

Nors kelias ten pasiekti yra 
fana tolimas, bet nariai ir sve
čiai to nepaisė, suvažiavo dik
tokas būrys, buvo ir iš toliau, 
pav. iš Conn, valstijos, ir daly
vavo tolimas svečias, Ch. Luk
šys, iš Kalifornijos, kuris šiuo 
laiku viešėjo rytuose. 

Po visų vaišių ir poilsio įvy
ko "susirinkimas. 

Susirinkimą atidarė Spaudos 
Klubo pirmininkas A. S. Tre
čiokas; klubo vardu jis padė
kojo ponams Lapėms už malo
nų kvietimą susirinkti jų pui
kiame viešbutyje, už vaišes ir 
už jų Lietuvišką nuoširdumą. 

Taipgi su gailesčiu pareiškė 
kad musų tarpe nėra vieno uo
laus ir daug dirbusio ne tik 
klubo bet ir tautos reikalais, 
a. a. Prano Bajoro, kuris prieš 
porą savaičių mirė; jį pagerb
ti paprašų visų esančiųjų atsi
stoti. 

Spaudos Klubo sekretorius V 
Bukšnaitis savo raporte tarp 
kitko perskaitė porą laiškų pri
siųstų klubui. Vienas buvo nuo 
V. Jankausko, kuris negalėjo 
į susirinkimą pribūti. Kitas 
laiškas buvo nuo Dr. J. Pajau
jo, kuris skundėsi jog Dirvoje 
nr. 26 įdėtas straipsnis įžei
džiąs jo asmenį netikrais da
viniai^ 

Parengimo komisijbs narė E 
Trečiokienė pasiūlė Spaudos 
Klubui surengti Rugp. mėnesį 
išvažiavimą į pajūrį Belmar, 
N. J. Bet T. M. Grybaitė bu
vo kitokios nuomonės, ji iš sa
vo pusės pasiūlė: šią vasarą 
mes jau turim malonų ir drau
gišką suvažiavimą, to ir už
tenka, reikia kad klubas suren
gtų ką nors kito, pav. koncertą 
ar balių, kuris duotų klubui 
pelno, iš kurio butų galima pa
gelbėti vargstantiems ištrėmi
me, o tuo pat kartu išgarsinti 
ir Spaudos Klubo vardą. 

1 šiuo klausimu palikta susi
tarti parengimo komisijai tarp 
savęs. 

Apkalbėta ir nekurie DP li
kimo klausimai. 

Susirinkimas baigtas geroje 
nuotaikoje. 

T. M. Grybaite. 

AMERIKOS VAKARU 
ĮDOMYBĖS 

Rašo K. $. KARPIUS. 

KELIOLIKA metų atgal, kai 
komp. A. Vanagaitis aplankė 
Pacifiką ir Tolimus Amerikos 
Vakarus, su pavydu klausiau 
jo apsakymų apie Vakarų įdo
mybes. Nei nesvajojau kad ir 
man kada teks aplankyti Paci
fiką, bet dabar staiga, dviejų 
metų bėgyje, 'man teko Toli
muose Amerikos Vakaruose bū
ti net tris kartus, ir tame gar
siame Pacifike net išsimaudyti. 

Pirma kelionė buvo 1945 me
tais, kai vykau į San Francis
co Konferenciją, Gegužės mė
nesį, ir užsukau į Loš Angeles 
pasimatyti ir padaryti pažintį 
su tos kolonijos Lietuviais. 

Antra kelionė buvo 1946 m. 
Lapkričio mėnesį, kai abu su 
žmona važiavom į Los Ange
les, kur ji norėjo pažiemavoti. 
Kadangi, man Kalifornija pati
ko pirmą kartą ten nuvažiavus, 
norėjau kad ir žmona pamaty
tų tą gražų kraštą, ir ji išgy
veno ten per žiemą, o šį pava
sarį susitarėm: vėl aš ten nu
važiuosiu, ir tada abudu gryšj-
me į Clevelandą, tik jau kitais 
keliais negu rudenį nuvažia
vom, kad daugiau pamačius 
tos Amerikos, H Auksinio Va
karų Krašto 

Kadangi „„.i f^rmiau apra
šiau plačiau npie Vakarus ir 
jų tyrus, kalnus ir gamtą, da
bar tu daVku nekartosiu, tik 
užsibrėžiau aprašyti tam tik
rus specialius dalykus, naujai 
patirtus ir patėr šiuo tre
čiu atsilankyir „cifiko pa-

Lafayette A. Lewis, Los An
geles advokatas, išrinktas auk
ščiausiu vadu žymios Ameri
kiečių pašalpinės organizacijos, 
Protective Order of Elks. 

krantėje, ir paskui* kelionėje 
šiauriniais keliais atgal. 

Tuos savo ypatingus patėmi-
jimus aprašysiu šia tvarka: 

1. Vaišės ir atsisveikinimas 
su Los Angeles Lietuviais. 

2. Kur išsiblaškę musų Lie
tuviai. 

3. Pas Miniatiūrinių Mišky 
ir Miestų Statytoją A. Nikuna. 

4. "žemiškas Rojus" ir kir 
tos Misijos. 

5. "Pažadėta Slėnis", Mor
monų miestas, ir Druskos Eže
ras, kuriame žmogus neskęsti. 

6.* Parkas kur iš žemės try-
ška karštas vanduo, ir tt. 

7. Kitos Vakarų įdomybSs, 
parkai, paminklai, ūkės, ir tt. 

'e. ai i okamas darbas 

jus Armijoj laukia 

DĖKOJA Už PARAMĄ 
V. Stasiūnienė, su šeima, iš 

DP stovyklos, Vokietijoje, dė
koja Peter Medlin, gyv. 1594 
Quarry ave., Grand Rapids, 
Mich., už teikimą jiems mora
linės ir materialinės pagalbos, 
ir už rašyma laišku. 

Jei aukštesnėje mokykloje jusų 
pasiektas mokslas prilygsta au
kštesniam kariuomenės verba
vimo standardui, tai tikrai ge
ras darbas laukia jus Regulia-
rėje Armijoje. 

Prie Eilinio pradings algos 
$75 mėnesiui, pridėtinai gauna
te maistą, rubus, pastogę, me
dikai) aprūpinimą, pigią ap-
draudą nuo taksų paliuosavi-
mą, tas viskas civiliam kaštuo
tų daugiau negu $1500 me
tams. 

Jųs taip pat gaunate nepa
prastai liberalų pasitraukimo iš 
kariuomenės planą — pusę al
gos per visą gyvenimą po 20 
metų tarnybos ir aukštyn iki 
trijų ketvirtdalių algos po 30 
metų tarnybos. 

Room 109, Old P. O. Bldg. 

Visa tai sudėjus, jųs finansi 
niai geriau stovėsite negu civi
linis uždirbąs $3000 metuose! 
Ir jųs turėsite platų technišką 
išlavinimą, kelionių patyrimą, 
pasitenkinimą atliekant naudin
gą darbą ir prie to draugišku
mą puikių vyrų grupės! Gau
kite pilnus faktus šiądien sau 
artimiausioje U. S. Armijos 
itekrutavimo Stotyje. 

A  G O O D  J O B  F O R  Y O U  

U. S. Army 
C H O O S E  T H I S  

F I N E  P R O F E S S I O N  t f O W l  

Cleveland 14, Ohi® 

PAJIEŠKOMAS Petras Kry-
paitis, Biržų ap., Krinčino p., 
Mišunų k. jieško Emilija Kry-
paitvtė. Petras pirmiau gyve
no Philadelphia, Pa. 
Atsišaukti: _ 
Rašykit: Veronika Dzigas, 15 
4 Linden St. Hudson, Mass. |= 

MONCRIEF 
GERIAUSIAS 

GAS -

AUTOMATIS ŠILDYMAS 
EKONOMIŠKAS — 

ŠILDYMO PATOGUMAS 
.OIL — COAL 

THE HENRY FURNACE CO., MEDINA, O. 

Blogi pinigai, ši U. S. valdžios tarnautoja, Dorothy Brown, 
glėbiu žarsto negerus $10 popierinius, kurie buvo užtikti ant 

vieškelio, netoli St~ George, Utah, ir slaptų valdžios agentų 
atgabenti į Los Angeles. Ta krūva popierinių klastotų pini-* 
gų siekė $150,000 sumą. Tų pinigų vežėjai, matomai pajutę 
kad gali pakliūti, pasišalino palikdami juos ant vieškelio Au
tomobilyje <»:*>. * 

GIDEONAI IŠPLATINO 
2,661,075 BIBLIJŲ 

TORONTO, Kanadoje, atfli-
buvo Gideonų Tarptautinis su
važiavimas, kuriame raporte 
buvo paskelbta kad ta organi
zacija 34 šalyse, po hotelius, 
ligonines, kalėjimus, mokyklas 
ir šiaip viešas įstaigas išplati-' 
no 2,661,075 biblijas. švent
raščių tuo budu platinimas yra 
viena didžiausių tos organiza
cijos užduočių. 

A. S. Trečiokas 
INSURANCE AGENTŪRA 

Dirvos Atstovas 
Prenumeratoms, Skelbimams 

U4 Walnut Street 
3WARK 5, N. J. 

P J KEJRSIS Į 
609-12 Society for Savings Bldg.—Cleveland, Ohio 1 

| OFISO TELEFONAS: MAin 1773. | 

s Norėcfami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuoec, kr®ip- s 
= kitės j mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai- 1 
5 riuose apdraudos-insurance reikaluose. s 
= Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymas 5 
5 garantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba asmeniškai. S 
ruminiiiiniiiinuMUMiiHHiiiinmuiiuunnuHnmininiiinnumniimiHiHniiHiit i 

NEUŽMIRŠKIT 3c 
i  

Rašydami Dirvos Redakcijai, 
Administracijai ar Agentūrai 
kokius paklausimus, visada įdė
kit už 3c pašto ženklelį apsa
kymui. Tas būtina. 

' De^a E. Jakubs 
IIAKUBAUSKIEN®—Laisnuota Laidotuvių Direktorl) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai 

LITHUAN74N FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVFI%LrE ENdicott 1763 I 

VISOKIA APDRAUDA 
Mes esame pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

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

P. P. M U L I O L I S 
Vienatine Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate 

ir Apdraudos Agentūra 
6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 



Tegul meile Lietuvos 
Dega mūsų širdyse L A I S V A  L I E T U V A  Laisvę pažinus Tautą — 

Jungo Nevilks!* 

TAUTŲ N AIKINIMO 
BELIKTAS 

Ne Visus dar Pasieki Teisinga Bausmes Ranka 

PASAULYJE butų šiądien 
žymiai daugiau žmonių ir tau
tų šeima butų daug gausinges
nė jeigu istorijos raidoje ne
būtų įvykę tautų naikinimo ir 
žudymo — genocide proceso — 
veiksmų. 

Daug garsių tautų lijiyko 
senovės laikotarpyje, kai pa
saulį naikino garsus Hunų At-
tila, Totorių Tamerlanas, kai 
ChaldėjOs bei Asyrijos karaliai 
vedė Žydus į Babilono vargi ją, 
kai Egipto faraonai kankino pi-
ramidų statytojus, kai Romė
nai išgriovė Finikiečių Karta-
geną ir žydų šventovę Jeruza
lę, kai Ispanų Kortežas ir Pi-
zaro žudė Amerikos Astekus 
bei Inkus (Indijonus), Vokie
čių ordenai naikino Prusus bei 
Latvius, Maskvos carai retino 
rytų Europos bei Azijos žemy
ną (taip kaip ir šiądien), Na
poleonas per 15 metų j ieškojo 
garbės kruvinų kovų laukuose, 
o Pirmo Pasaulinio Karo aukos 
pagausino anų karų aukas net 
apie 20 milijonų žuvusiųjų 
skaičium. 

Ir Kryžiaus karai, tikybi
niai karai, Turkų plūdimas yra 
grynai "genocide" proceso vei
ksmai, vadinasi^ paskirų tautų, 
rasių ar žmonijos naikinimo 
faktoriai. 

Visi šitie nusikaltimai užfik
suoti istorijos puslapiuose, o 
jų vykdytojai net laikomi did
vyriais, karo genijais, tautos 
garbe! 

Jie tačiau jau priklauso pra
eičiai ir negali buti sankcionuo
jami realiaisiais baudžiamais 
puostatais. 

BET šito karo tautų bei ra
sių naikintojai-kaltininkai bent 
išdalies susilaukė užtarnauto 
atlyginimo. Praužus karo au
drai ir išryškėjus baisioms 
žmonijos kunui padarytoms 
žaizdoms, pasiryžta nubausti 
nusikaltėliai. 

Nuernbergo tarptautinis — 
karo laimėtojų „— tribunolas 
beveik ištisus metus nagrinėjo 
karo pralaimėjusios valstybės 
vyrų bylą ir jų veiksmus nu-
smerkė mirties bausme. 

Tačiau reikia įsidėmėti kad 
šitas teismas toli gražu nepa
tenkino teisingumo ištrošku
sios žmonijos, nei ne visi — 
net patys svarbiausieji ir žiau
riausieji — kaltininkai buvo 
nubausti. 

Kas šiądien tebežudo Pabal
tijo, Balkanų ir kitas tautas? 
Kas tebevykdo tautų prievar
tavimą, deportaciją sunkiems 
darbams į Tundrą, Uralą, Sibi
rą, Sakhaliną ? Kur garsieji 
Vorkutos bei Solovkų lageriai? 

Kas įvykdė Katyno, Pravie
niškių, červenių, Vinicos sker
dynes? Atsakyti į šituos klau
simus labai lengva, tik Nuern
bergo tribunolo teisėjai neiš-
dryso tikru vardu pavadinti ši
tų baisiųjų nusikaltėlių auto-
riau§ bei inspiratoriaus, ar at
sakovo: mat, tribunolo teisėju 
buvo ir Maskvos generolas Ru-
denko. Vadinasi, senasis vil
kas teisė jaunesnyjį. 

BAISIEJI tautų naikinimo 
vėtksmai vykdomi šiais pagrin
dais : 

1) Deportacija — paskirų 
tautos žmonių, giminių ir net 
ištisų tautų ištrėmimu iš tėvy-j 
nes į klimatiškai nepalankiau
sias gyvenimo sąlygas; 

2) depopuliacija — gyvento
jų naikinimu tautos teritorijo-
je; 

3) politika — iš pavergtų 
tautų atimama savivaldos tei
sė ir primetamas nepakenčia
mas režimas; 

4) socialiniais jstatymais •— 

sugriaunama visuomenės tra
dicijos bei papročių normų nu
statyta santvarka ir sistema-
tingai žudomi tautos intelek
tualai ; 

5) religiniai — žalojamas 
tautos tikėjimas Amžinąją Tie
sa, niekinama bažnyčia, varžo
ma religinė praktika, įskoma 
garbinti įvairus žemiški die
vai, profanuojama t&fttos są
žinė ; 

6) dvasiniai — pašalinama 
spaudos, žodžio, sąžinės bei ti
kėjimo laisvė; 

7) fiziniai — neduodama pa
kankamai maisto, o verčiama 
dirbti sunkus darbai; 

8) biologiniai — žudomas 
tautos prieauglis, prievartau
jamos moterys ir mergaitės; 

9) moraliniai — tvirkinama 
jaunuomenė alkoholiu bei por
nografine literatūra. 

Be to, karo metu tyčia ir sis-
tematingai žudomos moterys 
ir vaikai. Tam reikalui varto
jamos įvairios aviacinės prie
monės : padegamos bombos, ir 
kt. Nuo to ypač nukentėjo 
miestų gyventojai. 

Visos šitos priemon§s karo 
metu buvo plačiai vartojamos 
žudant Lietuvių, Lenkų, žydų 
ir kitas tautas. .Musų okupan
tai tebepraktikuoja jas ir šią
dien, o pasaulis tyli ir kaž ko 
laukia. P. Lakneris. 

CARE SIUNTINIAI 
KŪDIKIAMS 

CARE praneša iš savo ofiso 
New Yorke kad ji parūpina nu
siuntimą maisto ir drabužių 
Europos jauniems vaikams, 
kurie labiausia kenčia nuo da
bartinių trukumų. Galima sių
sti Amerikiečių, Anglų, Pran
cūzų zonose Vokietijoje, taipgi 
į Belgiją, Holandiją, Lenkiją ir 
kitas šalis kur tik Lietuvių nu
sibloškė. Toks siuntinis kaš
tuoja $10. Pristatymas garan
tuotas. Reikia užsakyti CARE 
Infant Package. 

Taipgi už $10 galite ir to
liau užsakyti maisto pakietus, 
Food Package, kaip darydavot 
iki šiolei. 

Siųskit laiške $10 su pažy-
mymėjimu "Infant Package , 
į New Yorko ofisą, paduodant 
savo adresą ir pilną adresą 
kam tą pakietą persiųsti. 

Užsakymus adresuokit: 
CARE 

50 Broad St. New York, N. Y. 

NORI SUSIPAŽINTI LAU
KAIS 

Nori susirašyti su Amerikie
čiais, mokantis ir Anglišką kal
bą, 35 m. amžiaus vaikinas: 

Juozas Girčys 
Lithuanian DP Camp 

(13b) Kempten (Allg.) 
Bavaria Germany US Zone 

Ką LVS Skyriai Veiks Rudens Metu? 
Platinkite Knygą "Lietuva Tironų Pančiuose**, 

Rengkit LVS Kulturinius Vakarus 

Po LVS pasekmingo seimo— 
šių metų seimas reikia skaity
ti visais atžvilgiais didžiausiu 
iki šiol buvusiu LVS seimu, to
dėl kad laikytas Waterbury, 
Conn., rytuose, kur yra didu
ma LVS skyrių ir kur gyvena 
gausybė tautinių veikėjų,/ — 
skyrių valdybos ir nariai dali
nai lengviau atsikvėpė, pada
rydami pertrauką, atostogas. 

Vasarai tas ir tinka, tačiau 
ne visi skyriai taip pasielgė: 
nekurie tęsė savo darbą, ir tie 
skyriai yra tai 6.-tas, Detroit, 
Mich., kuris Liepos 27 d. turė
jo surengęs pasekmingą ir pel
ningą pikniką. 

Waterburio 9-tas skyrius už
sitarnavo didelio kredito su
rengdamas šią vasarą didžiau
si LVS seimą. 

Kitas LVS skyrius kuris pa
rodė veiklumo tai Los Angeles 
11-tas skyrius. Tas skyrius 
Liepos 13 d. surengė savo na
rių ir draugų kad ir nedidelę 
pramogą, pasimatyti ir pasi
kalbėti su LVS centro sekre
torium, kuris ten buvo nuvy
kęs atostogaudamas. 

Los Angeles skyriaus nariai 
tokiu budu pirmutiniai taip to
li gavo naujai. LVS išleistą di
delę knygą, "Lietuva Tironų 
Pančiuose". Mažas būrelis da
lyvių dar sudėjo apie $50 au
kų parėmimui leidimo tos kny
gos Angliškoje kalboje. 

Los Angeles skyrius turi ke
letą gabių, energingų darbuo
tojų ir jaunų asmenų savo val
dyboje. Jie pilnai įvertina ir 
remia Lietuvai Vaduoti Sąjun
gos tikslus. 

Clevelando 1-mas skyrius po 
seimo palaukęs mėnesį laiko, 
rengia susirinkimą, kuriame be 
raportų apie seimą svarstys ir 
tolimesnio savo veikimo pro
jektus. 

Butų malonu girdėti ką da
ro ar rengiasi daryti kiti LVS 
skyriai dabar. 

Apie tolimesnius ir didesnius 
darbus skyriai prašomi tartis 
su LVS centro valdyba. 

KNYGA "LIETUVA TIRONŲ 
PANČIUOSE" JAU GATAVA 

Kurie LVS nariai dalyvavo 
Waterburio seime jau matė ir 
net įsigijo po vieną ar daugiau 
knygų "Lietuva Tironų Pan
čiuose". Ta didelė, iliustruota 
knyga, su Lietuvos žemėlapiu 
ir su 12 puslapių įvairių vaiz
dų, jau gatava. Jos didumas 
yra kaip "Timeless Lithuania". 

Ši naujausia LVS išleista 
knyga jau siuntinėjama ją už
sirašiusiems žmonėms. 

Centro valdyba nori kad tuoj 
tos knygos parsitrauktų LVS 
skyriai platinimui Lietuvių vi

suomenėje. Kas duos $5 ar 
daugiau leidimui šio veikalo 
Angliškoje kalboje, duoti šią 
knygą ir paskui kiekvienas au
kotojas gaus ir Anglišką kny
gą. Taip sakant, dvi svarbias 
knygas už penkinę. 

LVS skyrių veikėjams pa
tartina tuoj parsitraukti "Lie
tuva Tironų Pančiuose" iš cen
tro ir turėti po ranka pasiūly
mui kiekvienam gferam Lietu
viui. 

SKYRIAI RENGKITE KUL-
TURINIUS VAKARUS 

Per visą LVS gyvavimą ši 
organizacija per savo skyrius 
varė tam tikrą didelį kulturinį 
darbą, rengiamuose vakaruose 
duodama gerus kalbėtojus, ku
rių žymiausias buvo a. a. Lie
tuvos Prezidentas A. Smetona. 

Skyrių parengimuose buvo 
įtraukta ir žymesnių vietinių 
meninių jiegų, taip kad sky
rių parengimai išeidavo labai 
įdomus ir pamokinanti. 

Dabar LVS pasiūlo savo sky
riams rengti kulturinius vaka
rus su kalbomis, su dainomis 
ir muzika. Meno pajėgas ir 

gerus kalbėtojus centras parū
pins. 

Pasiruošti tam nera pervėlu 
dabar. Bent prašome skyrių 
planuoti apie tokius rengimus 
gerai išanksto. Darbas yra ne
lengvas ką gero surengti, o lai
kas greitai bėga, tuoj ateis ir 
rudens bei žiemos sezonas. 

Kiekvienas žymesnis paren
gimas pilnai per save apsimo
ka, o LVS skyriai gauna už tai 
iš visuomenės kreditą kad pa-
jiegia ką prakilnesnio sureng
ti. 

LAIKYKIT DAŽNUS SKYRIŲ 
SUSIRINKIMUS 

Skyriams nutarti laikyti su
sirinkimus kas mėnesį. Paty
rimas rodo kad tie skyriai ku
riai reguliariai susirinkimus 
laiko daug daugiau nudirba ir 
nuolat praveda naujus suma
nymus. Jie dažnai susirašo su 
centru ir randa ką veikti. 

šia proga prisiminsime ir 
naujai kuriamą LVS skyrių 
Utica, N. Y. Jam pasiųsta in
formacijos ir ženklukai bei na
rių mokesčių knygelės. Kaip 
tik oras apvės, reikia tikėtis 
tas skyrius pradės krutėti. 

Visais reikalais rašykite: 
LVS CENTRAS 

6820 Superior Avenue 
Cleveland 3, Ohio. 

BOLŠEVIKŲ NU
KANKINTAS -v 

Gautame laiške iš Europos 
pranešama kad Pulk.-Leit. Ig
nas Podgaiskis-Pošylis, tarna
vęs Zarasų komendantu, bolše
vikams Lietuvą okupavus bu
vo suimtas ir žiauriai mirtinai 
užkankintas. 

Iš Marijampolės pranešta ži
nia kad ten Lįepos 7 d. mirė 
Vilkaviškio Vyskupas Antanas 
Karosas, 91 metų amžiaus. Jis 
buvo seniausias Lietuvoje vys
kupas. Dabar liko dar trys 
vyskupai, kurie randasi Euro
poje: Arkiv. Reinys, Paltaro
kas, Juodaitis. * 

A U K O S  
Narių Mokesčiai, ir PS» 

nigai už Knygas 

LIETUVIAI TREMTINIAI 
DŽIAUGIASI AMERIKOS 
LIETUVIAIS 

LIETUVIAI tremtiniai stl di
d e l i u  p a s i t e n k i n i m u  s u t i k o  
Amerikos Lietuvių pastangas 
surinkti 50,000 dolerių kad su
šelpus musų vaikučius maistu. 
Kai kurie šią žinutę Dirvoje 
skaitė su ašaromis akyse. Ir 
tikrai, musų vaikučiai yra šiuo 
metu labai apverktinoje būklė
je. Jiems skubiausiu busu rei
kalinga atsiųsti riebalų ir cu
kraus. 

Tegu atlygina Viešpats Die
vas šios akcijos sumanytojams 
ir kilniems aukotojams už var
gą, aukas ir dideles pastangas 
vargšams mažutėliams. 

LVS Centras gavo dar se
kančias aukas po seimo, kny
goms, LVS reikalams, ir narių 
duoklių: 

Stasys čiapas 
Woterbury, Conn. 20.00 

Jonas Tareila 
Waterbury, Conn. 10.00 

Jonas Klikna, Jr. 
Waterbury, Conn. 5.00 

Ona čeplinskieng 
Ansonia/Conn. 2.00 

Stanley Tolius, 
Naugatuck, Conn. 2.00 

Mapy Jokubinienė, 
New Britain, Conn. 2.00 

Josephine Dichkus^ 
New Haven, Conn. 2.00 

A. Lukšis, 
Amsterdam, N. Y. 5.00 

Thomas Danilevich 
So. Standard, 111. 2.00 

Z. Jankauskas, 
Philadelphia, Pa. 5.00 

Stasys Bulota, 
New Philadelphia, Pa. 5.09 

Jonas Šatas 
i New Philadelphia, Pa. 5.00 

PATAISA 
Tarp aukotojų LVS seimui, 

buvo praleistas vardas: 
Marė Jokubaitienė, 

Baltimore, Md. 5-00 
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I Lietuva Tironu Pančiuose I 

i 
Gerhardt Eisler, Amerikos komunistų slaptas vadas, susektas 
pasportų klastavime važinėjimams į Maskvą, jis nuteistas 
už Kongreso paniekinimą. Po to bus teisiamas už klastingą 
naudojimąsi Amerikos pasportais. Jis paeina iš Austrijos, ir 
Amerikoje lankėsi kelis kartus komunistų dvasios pakėlimui. 
Su juo parodoma jo žmona* 

LIETUVIŠKA JAU GATAVA! 
Kaip žadėta — 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 rgy veninio svetimoje ša
lyje, savo tėvynės netekus. 

Lietuviškai ši knyga jau gaunama — 
prisiunčiant savo auką Lietuvai Vaduoti 
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 
reikalinga visuomenės paramos — aukų, 
nes yra numatyta šią knygą, taip kai]) da
ryta su "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-
rikiečams kurie dirba šios šalies visuome
nėje. Tuomi padėsite kovoti prieš bolše
vizmą, ir prisidėsit prie pagreitinimo Lie
tuvai laisvę ir nepriklausomybę grąžinti! 

ŠI KNYGA LEIDŽIAMA ANGLIŠKOJE KALBOJE 

I 

Bėgančių bolševikų nužudyta Budrio šeima. Budryt buvo sovietų koncentracijos stovyklos tarnautojas Pravieniškyje. 

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA 6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohįt | 
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Dienos Klausimais 
Redaktorius—K. S. KARPIUS—Editor 6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio 

ANGLIJOS SOCIALIZMAS SMUNKA 

COCIALIZMAS Anglijoje, įvestas visuotinu balsaviifrtt 
^ išrenkant Darbo partijos narių daugumą j parlia-
mentą 1945 metais, kaip pasirodo dabar po dviejų metų 
bandymų, ne tik nedavė socialistų teorija sergantiems 
svajotojams jokių naudingų pasekmių, bet priešingai, 
tą šalį varo ir varo labiau nuo koto ekonominiai. 

Darbo partijos narys ministras pirmininkas Attlee 
Rugpjūčio 5 d. kreipėsi į atstovų rumus prašydamas su
teikti jam karo meto ypatingas teises, kuriomis pasi
remiant, sako jis, bus stengiamasi kovoti prieš Britani
jos smukimą į bankrutą. 

Churchill, konservatyvių partijos vadas, kuris buvo 
premjeru kai darbiečiai laimėjo rinkimus, naudodamas 
visas savo senas jėgas, nori atgauti savo partijai galy
bę, įrodinėdamas kad darbiečių vyriausybės socialisti
nė politika privedė šalį ant bankruto briaunos. Church
ill reikalauja kad butu leista "nauji visuotini balsavimai, 
kad žmonės galėtų išmesti iš valdžios tuos kurie aiškiai 
pasirodė nepajėgia atlikti savo užduočių. 

Churchill kaltina darbiečius net išaikvojimu iš Ame
rikos gautos paskolos, kuri buvo duota gerais norais, 
pagelbėjimui Britanijai atsigaivelioti ekonominiai. Ta 
paskola turėjo tęsėti iki 1951 metu, gi jau dabar darbie
čiai savo socializmo vykdymui leidžia paskutinį bilijoną 
iš $3,750,000,000 gautos paskolos pereitą metą. 

Darbiečiai, kaip žinoma, savo socialistinei tvarkai 
vykdyti tuoj įvedė įvairiausių "naujų biurų, gaujas nau
jų valdininkų ir tarnautojų ir pridarė kalnus visokių 
naujų reguliacijų. Jie samprotavo, savo menku teore
tiškų išmanymu, kad pasirašymais visokių taisyklių ir 
patvarkymų socializmas taip ir įvyks pats per save. 

Prie dabartinės ekonominės krizės Britaniją priva
rė dar iki šiol privatinių įmonių savininkų žinojimas 
kad jiems nėra ko daug stengtis, produkciją didinti ir 
sielotis, nes vistiek jų įmonės bus suvalstybintos. Dar
bininkai tose įmonėse taip pat menkiau paisė dirbti, nes 
žinojo kad jie tuoj taps valdžios bernais, kaip kitų jau 
suvalstybintu įmonių darbininkai kad tapo. 

Suvalstybintose įmonėse darbininkams atimta ini
ciatyva, visi padaryti lveriais, ir nei vienas nenori steng
tis daugiau dirbti, bet dirba mažiau. Darbininkų gyve
nimo standartas numažintas, viskas suprastinta, algos ir 
kitos taisyklės iš valdžios nustatytos, nieko pakeisti nei 
pagerinti negalima, todėl niekas ir nesistengia geriau 
ar smarkiau dirbti. 

Iki to šalį davarę, Veika tikėtis, Britanijos darbie
čiai taip lengvai nepasiduos jokiai partijai save iš vie
tų išmesti. Dešimtys ar šimtai tūkstančių valdiškas 
vietas gavusių dykaduonių už tas vietas kovos iki pas-
kutinos. Suvalstybintose įmonėse darbininkai bus va
ru verčiami, net grasinimais, palaikyti darbiečių parti
ją kad nepralaimėtu rinkimų. 

Čia ir gali ateiti tas pražūtingas apsireiškimas 
gelbėdamiesi nuo pralaimėjimo, darbiečiai turės pasi
duoti pašalinėms pagundoms, kurios atsiras pavidale ko
munistų ir kitu kenksmingu gaivalų, kurie piršis darbie-
čiams pagelbėti rinkimus laimėti, už tam tikrus svarbius 
prižadus — įsileidimą komunistu į valdžią. Paskui jau 
komunistai žinos kas daryti toliau. 

Reikia atsiminti tik kaip labai Prez. Roosevelt ir 
Demokratų partija naudojosi komunistu ir visų kitokių 
radikalu pasisiūlyta pagalba kuomet 1944 metais išro
dė kad Dewey gali buti išrinktas prezidentu ir kad„Re-
publikonai gali užvaldyti šalį. 

Socializmas šiądien daugelyje saliu Europoje laiko
mas lvg išganvmu. ir tuomi save žmonės apsigauna. Ta
čiau jis yra tiek daup* žadantis kad kiekviena šalis ku
ri dar socializmo neišbandė, tiki kad tai yra vienatinė 
sistema kuri gali atnešti terovę ir laimę. Socialistai gi 
moka žadėti, girtis, ir meluoti nemažiau už komunistus. 

O'Konskio Negudrus 
Galvojimas 

Kongreso atstovas O'Konski 
(Rep., iš Wisconsin) pareiškė, 
"gal geriausias vaistas Euro
pai išspręsti savo negeroves 
tai visai pavirsti komunistiš
ka — ir apsiryti komunizmu 
taip kad daugiau nenorėtų jo." 

Anot O'Konskio, Marshall'o 
planas yra paremtas gelbėjimu 
Europos šalių nuo komunizmo. 
Bet tos šalys, sako jis, kaip tik 
ir baugina Ameriką pakrypimu 
į komunizmą, jeigu mes ne
duosim joms finansinės pagal
bos. 

"Greičiausias ir tikriausias 
būdas toms šalims persitikrin
ti kad komunizmas neturi nie
ko jų naudai yra tai leidimas 
joms j j priimti ir persitikrinti 
kaip jis joms patiks. Kai pa
ragaus komunizmo, jos skubiai 
norės jo atsikratyti. Tada mes 
galėsime stoti joms j pagalbą. 
Visas komunizmo burbulas su
truks Rusijos panosėje". 

Kongresmanas O'Konski, ku
ris daug pastangų padėjo gel
bėti Lenkijai, ir kuris dabar 
kalba kaip U. S. įstatymdavys-
tės-kongreso narys, visai nepa
žysta komunizmo, jei šitokias 
išvadas daro. 

Tokia išvada yra ir Ameri
kiečių kurie , taip sakant, bū
dami patys sotus, alkano nenu
mano. 

Amerikiečių pažiūra, ar Re-
publikonai ar Demokratai val
do, žmogus gali gyventi. Jie 
todėl ir Europiečius linkę pa
stūmėti į komunizmą, lai pa
gyvena, pažysta jj. Tačiau jie 
nežino ką ištikro reiškia pate
kimas į komunizmą. 

Visoje Europoje, O'Konskio 
patarimu, į komunizmą pasvi
rus Anglijai, Prancūzijai, Bel
gijai, Holandijai, Italijai ir ki
toms šalims kurios dar nėra 
sovietų įtakoje ar pavergime, 
per mėnesį laiko butų išžudyta 
milijonai nekaltų žmonių, ap
šauktų "liaudies priedais". To
se šalyse, su visad gatavos Ru
sijos paremti komunistų sauva
lę, visur kur tiktai komunis
tai nušiauštų, neliktų pakanka
mai žmonių kurie galėtų pas
kui kokią kitokią santvarką įs
teigti. Tai neapgalvotas ir ne

protingas O'Konskio noras. 
Šis Kongr. O'Konskio sam

protavimas atskleidžia dar ki
tą Amerikiečių silpnybę — ne
sugebėjimą pasirūpinti pokari
ne Europa, nemokėjimą gelbė
ti karo nušiauštų tautų, norė
jimą numoti į jas ir eiti sau sa
vo keliais, pasitenkinus. 

Kuomet Europos tautos Ir 
Valstybės dėjo į Ameriką visą 
pasitikėjimą ir visas viltis po 
karo sulaukti pagalbos, jos su
laukia tik tokias O'Konskio iš
vadas. 

Kuomet Maskva steigia vi
sose šalyse sau ištikimas vy
riausybes, Amerikiečiai rūpi
nasi dar išgriauti vyriausybes 
tose šalyse kur dar jos išsilai
ko. Tai Ispanijai, tai paskiau 
Graikijai, kuriai Amerika su
manė teikti pagalbą, pradėjo 
piršti demokratines valdžias, 
vietoje palaikymo tokių val
džių kurios nori buti Amerikai 
draugiškos ir per kurias Ame-
pagelbėti ir išgelbėti sau atei
čiai biznio rinkas. 

t r r  
<510 VADAI vis dar ašaras 

lieja del įvedimo naujo Darbo 
įstatymo, ir pastaru laiku pra
dėjo rūpintis atgaivinimu sa
vo merdėjančio Politinės Akci
jos Komiteto, kurį nori vėl pa
naudoti 1948 metų rinkimų 
laiku. Tas PAC butų panau
dojamas agitacijai už kandida
tus kurie nepritaria Taft-Hart
ley Darbo Aktui, ir per tuos 
naujus kongreso ir senato na
rius CIO vadai svajoja atmes
ti naująjį Darbo įstatymą. 

Kai tik* kongresas pasirūpi
no pažaboti unijų vadus ir su
varžyti jų sauvaliavimą, jie 
nesiliauja rėkę kad tas įstaty
mas kenkia darbo unijoms. Gi 
tas įstatymas tiktai apsaugoja 
unijas ir unijistus, tik jis ne
patinka unijų vadams kad pa
žaboja ir juos ir priverčia uni
jas elgtis kaip biznio organi
zacijas, o ne kaip raketierių 
vdQvaujamas grupes. 

t r r  
Iš FEDERALĖS valdžios fs-

taigų šymet jau paleista apie 
78,700 tarnautojų, kurie buvo 
paimti civilinės tarnybos tei
sėmis. Paleidimai dar ir to
liau tęsiami, kongresui suma
žinus biudžetą jų algoms. 

Liepos 1 šymet Federalės 
valdžios įstaigose buvo 1,902,-
000 tarnautojų, lyginant su š. 
m. Sausio 1, 1,980,700 tarnau
tojų. Karo metu aukščiausias 
tarnautojų skaičius buvo — 
2,915,500. 

f r r 
DANIJOJE avalams daryti 

pradėjo naudoti žuvies odą. 

sovietai trukdydami visas taikos tarybas tik stengiasi 
įgauti daugiau laiko pasiruošti karui. Kada jie jausis 
karui pasiruošę, pasaulis gali sulaukti daug pražūtingų 
staigmenų. Ar Amerika bus pasiruošus tinkamai visa 
tai sutikti? 

RUSAI RUOŠIASI KARUI SU AMERIKA 
DIRVOS korespondentas K. Pelėkis iš Vokietijos pra

neša tik kaip savo patyrimą, gaunamą iš Vokiečių 
pabėgančiu iš Rusų zonos į Amerikos zoną, kad Rusai 
rengia Vokiečius karui su Amerika. Tą jie daro varu, 
ir tas pat atsikartoja visur kur tik sovietai įsigalėjo ir 
užviešpatavo. Tas taipgi visu smarkumu daroma pačio
je plačioįe Rusijoje: visi ir viskas ten ruošiama karui 
su Amerika. Todėl tai taip tandžiai užleista ta "gele
žinė uždanga5"'. Rusai už jos slepia savo šėtonišką darbą. 

Rusai naudoja savo žemą-Aziatišką prigimtį išvi
lioti iš Amerikos jos turimą atominę bombą ir visą ato
minės jiegos paslaptį. Kai atominė bomba randasi Ame
rikiečiu rankose, ji niekam nekenksminga, bet Rusams 
norisi ja išgauti, prigavingais budais, kvailais pasiūly
mais, viliojimais. Jie nori pirmutiniai atominę bombą 
panaudoti prieš pačią Ameriką. 

Be t? ką rašo mums tiesioginiai, dar ir patvs Ame
rikos karo vadai patyrė kaip Berlyno dviejose dirbtuvė
se dirbamos karo medžiagos Amerikos zonoje ir perve
damos į Rusų zoną, sovietams. Nors Vokiečiams drau
džiama dirbti ka nors karui reikalingo, jie ta darė slap
tai, pačiu Amerikiečių zonoje, gudriai apmuilindami akis 
savo užkariautojams. Tą darė, žinoma, sulye sovietų 
nrašvmu, slaptu susitarimu ir už tam tikrą atlyginimą. 

Sovietai, už pečių savo sąjungininku, gavo didelius 
kiekius pačių moderniškiausių karo reikalams instru
mentų. Tas aiškiai parodo kad jie nesiryžta ramiai sau 
už tos "geležinės uždangos" sėdėti. Taipgi parodo kad 

SENOVĖS GAIVINTOJA 
į ežerą atrėmus kuorus, 
Tu gaivini senovės norus, 

Pilie, Chillon'u praminta! 
Jei kas vietelėn šion atklysta, 
Tuoj tavo praeitį pažysta, 

Pilie, poetų pamylėta! 
Tavo šaltam, drėgnam rusyj 
Byron'o pėdsakus rasi, 

Pilie, slaptumo apgaubta! 
Tu primeni kova kietas, 
Del laisvės šios šalies vestas, 

Pilie, tu žygių atrama! 
Laimingos tavo muro sienos, 
Negraužė jų Rytų hienos, 

Pilie, likimo pagerbta! 
"Mes trokštam tau dangaus globos"-
Girdžiu vėjelio aš aiduos, 

Pilie, senovės gabija! 
Prie tavo sienų plaukia minios 
Ir man, šalia tavęs parimus, 

Pilie, esi tu atgaiva! 
Andrius Vilkaviškietis. 

Veytaux, 1947. IV. 6. 

S K A I T Y M A I  

P a k e l e i v i a i  

Rašo Dr. A. Mikalauskas 
(Los Angeles, Cal.) 

PAKELEIVIAI ? — Taip, tai pakeleiviai; 
du vyriškiai ir dvi moterys: Matyti, kad gimi
nės — vyras su žmona, vidutinio amžiaus, be 
abejo buvę pasiturį ūkininkai, ir sunus su mar
čia. Keturios sielos, bet kokia vieninga, didelė 
mintis rymo jų veidų išraiškose, jų apdare, ju
desiuose, ir kokia ji garsi, tartum giesmė, pa
rašyta šventoj paslapties knygoje didžiosiomis 
raidėmis, kaip kapuose ant paminklų, arba iš
siskiriant, kai tariama paskutinis, ilgas Sudiev. 
Stabtelk ir ar nepasiklausi savęs: kokia pikta 
gyvenimo banga atbloškė juos čia, ant to akme
nų grindinio, į Berlyno miesto centrą, ir kur
link veda juos tie jų tiesus, prie juodos skaus
mą tildančios žemės pripratę žingsniai? Savo 
žemės, ten namie, kur mieguistoj saulės tyloj 
paliko nustebusi sodyba, senas susimąstęs miš
kas ir būrys linksmai pasišokusių kalvų kalve
lių, į kurias kaip į olympą basos kojos kelis 
šimtmečius pasaką nešė. Liko ten pakrypę kry
žiai ant milžinkapio, akmuo sergėjęs šventąją 
ugnį ir koplytėlė su suvytusiu vainiku po statu
lėlės kojų. Stabtelk ir pasiklausk, argi tai ne 
didelė mintis, rymanti jų veidų išraiškose, jų 
apdare ir judesiuose? — 

— žmonės pasakojo — kreipiasi vyresnysis 
vyriškis j šalia jo einantį jaunesnįjį, sunų, — 
kad Berlyno miestas tai kaip jura. Nei tu 
gilumon įžvelgsi, nei tu plotmėn įžiūrėsi. Pra-
pulsi, sakė, kaip šauksmas miške. — 

Jaunesnysis šypteli nežymiai, pakelia ranką 
pakaušio link, pasikaso nenoromis ir atsako: — 
Kad mat ne taip žiūrim, tėte, kaip galbūt pri
derėtų. — „ . 

— Na, ne taip. Žinoma, anksčiau nesimatė 
tia tų dautskylių tarp namų, ti| griuvėsių, gil
tinės išjotų urvų, bet.... — 

Tėvas nutyla, apsižvalgo, atsisuka į moteris 
lėtai paskui einančias, sustoja: — Matote — 
sako jis priartėjusioms pirštu į greitąjį miesto 
traukinį rodydamas, — tai lekia ir lekia sau 
visą mielą dienelę virš namų, lyg koks aitvaras, 
o rodos nei čia yra ko skubėti, nei ką.... — 

Moterys sustoja, palinguoja galvomis ir 
atsidusta: — Vis ta karė — sako vyresnioji. — 
Sudaužė tokią Dievo didybę, tokį miestą! Ane 
bus tik kartais ir už musų Vilnių didesnis tas 
Berlynas? — 

Vyrai žvilgteri viens į kitą, patrauko pe
čiais, tyli. — Matai, žinok tu žmogus kad čia 
tokie greiti traukiniai vaikšto — prakalba pa
galiau tėvas. — Butume jus bobelkas įsodinę, 
ir pavėžinę kokią mylią kitą, prisimintumėt bent 
ir vaikams butų ko papasakoti.... — 

— Kad jau kažin kaip čia su tais vaikais — 
atsako jaunesnioji. — Negi gimdys kas čia tarp 
tų svetimų murų. — 

Pastaba lieka lyg nenugirsta. Susimąstę 
žengia vyriškiai pirmyn; moterys seka. Taip, 
negi čia gyvensi, negi praleisi Čia savo amželių 
toje akmens juroje, į kurią žaibas įkritęs suku-
rius sukėlė ir išgąsčio putomis taiką apšlakstė. 
Kaip galėtum čia gimdyt: be senelės močios su 
šventu žolelių ryšulėliu piktoms dpasioms atsmil-
kyti, be ilgaūsio dėdės, nepakviesto į kumus ir 
bažnytėlės praamžių ąžuolų vainike paskendusios. 
Ne — mąsto vyriškiai, giminės čia tai jau ne
sukursi žmogus. Ne pakeleivių tat uždavinys. 
Bet kaip ilgai dar kryžiuosis jų kelias, suks 
vingius ir klaidins? 

Poros vėl sustoja. Šaly gatvių nėra praėji
mo. Krūvos griuvėsių užtvenkė kelią, o vidu
ryje gatvės tyso skersai paslydęs plokščia kak
ta automobilis. Aiįjinkui telkiasi vis skaitlin-
gesnis praeivių būrys, užpakalyje jų renkasi ve
žimai, sustoja, laukia. Policininkas skėčioja ran
komis, ragina greičiau pašalinti kliūtį, bet maši
na, matyt stabdžių staiga užveržta, nejuda nė 
iš vietos. Du, trys, keturi vyrai bando ją to
liau pastūmėti — bergždžias darbas. Kol stab
džiai neatleisti, neapsisuks nė vienas ratas. Ta
tai supranta pagaliau stūmėjai ir žiūrovai, bet 
stabdžiai neatsileidžia, mašina susitrenkusi su
gedo. Automobilio savininkas kreipiasi į poli
cininką: — Gal žinote telefono numerį — sako 
jis _ ich muss den Abschleppdienst anrufen! 

Tvarkdarys išsitraukia savo adresų knygą ų; 
veda pirštu per puslapį žeiriyn, j ieško firmos 
adreso. Tuo tarpu gatvė vis tvinksta ir tvinksta 
Žmonės pradeda nerimauti, niekas neturi laikd* 
Iš visų pusių pasigirsta balsai, pasipila patari
mai, kaip greičiau pašalinus kliūtį. Kaž kas ta
ria Rusiškai: — Nu vot i beda! — Taip taręs 
pašoka ant griuvėsių krūvos ir mėgina praeiti, 
bet suversta žemė minkšta, Rusiukas .įklimsta 

beveik iki ausų. Aplinkui juokas. — Un hal-
heur arrive rarement seul — viena b§da das ne 
bėda — pasigirsta iš šalies Prancūziškai. Vo
kiečiai šypsosi ir laukia Abschleppdiensto at
vykstant. Jie laikosi ramiausiai, jie čia namie, 
ko jiems karščiuotis. 

Prie automobilio priartėja musų pakelei
viai, tėvas su sunum. Atsargiai apžiūri jiedu 
tą Fiatuką, žvilgteri viens į kitą, susimerkia: 
— Bobos, pasitraukit — taria vyresnysis už-
pakelyje sustojusioms moterims. — Parodykim, 
— sako, — kad bėdoj zuikis net degtukus moka 
įbrėžti! — Tą pačią akimirką kilsteli tėvas su 
sunum už automobilio galų ir tartum tai butų 
pelų maišas, pastato mašiną į kelio kryptį. 

— Donner Wetter! — šukteli keli balsai 
iš užpakalio. — Haben die aber Kraft! — 

Tėvas su sunum nusikrato purvą nuo delnų, 
atsigryžta į moteris,ir pamoja: — Na, tai ei
nam, nėra čia ko ilgiau žiopsoti! —» 

Policininkas šypsosi dėkingas už tokią ne
tikėtą pagalbą: — Was sind Sie fur Landsleute? 
— klausia jis susidomėjęs. 

— Mes? — Jaunesnysis vyriškių rodo pir
štu į save ne tiek klausimą supratęs kiek jį nu
jautęs: — Mes —atsako — esame iš Lietuvos. 
Pakeleiviai, — priduria ir mostelėjęs ranka ta
ria į moteris: — Eime, nežioplinėkit kaip šar
kos ant tvoros.... — 

Galiuką paėjėję pasuka jie į parką, čia, 
po kažkokio išdidaus karaliaus kojų ant akmens 
laiptų susėdę, stebi jie kaip gatve traukia veži
mai ir pėksčiųjų virvė. Keisti tai žmonės, gal 
pamanys kas sau. Paaugę tartum ąžuolai ir 
apsirėdę ne kaip daugelis. Vyriškiai pilku mi
lu aptrauktais trumpais kailiniukais, su ausė
tomis lapės kepurėmis, apsiavę auliniais, liedin-
tais lašiniais išteptais batais, po kaklu švytuo
ja balta šilkinė skarelė. Moterys juodais il
gais paltais, šeškais, pamuštais, su margom ska
relėm ant galvų, žymiai menkesnės už vyrus, 
bet patvarios. Vargo pakeleiviai, ką mąstote 
jųs susėdę po išdidaus svetimo karaliaus kojų? 
Kur rasite šiai nakčiai nakvynę, o rytoj — ar 
susitiksim vėl sveiki namie an takelio ties so
dyba, kai nebestaugs audros, nurims žemė ir 
vėl sužaliuos sodai? Vargo pakeleiviai, kada 
vėl susitiksim namie? — . 

EKSTRA! 288 DAINŲ KNYGELIS 

LEISKIT Į TĖVYNĘ 
* 

(Kišeninio didumo — 272 puslapių) 

Kaina su prisiuntimu $1.00 
Dirva gavo Europoj naujai išleistą knygą 
įvairių Lietuviškų liaudies dainų ir kitokiu 
pavadintą — "LEISKIT Į TĖVYNĘ". * Tai 
nepaprasta knygelė — tiesiog didelė knyga, 
272 puslapių didumo, ir joje telpa net 288 
žinomų eilėraščių. Skubėkit įsigyti sau vie
ną iki jų turime. Ji suteiks jums didžiau
sio malonumo, nes rasite daugybę savo ži
nomų dainų, ir daug tokių kurias turėtumei , 
žinoti. Išleido "Mintis.", Vokietijoje. 

D I R V A  
6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio. 

MUSU KALENDORIUS 1941 
Kaina su prisiuntimu $1.00 

224 puslapių didumo, knyga Kalendorius 1947 
metų, su šventėmis, su daug įvairių skaitymų. 
Tokių kalendorių Lietuviai Amerikoje pageidau
ja, ir štai dabar gauta jų keliolika greitam, iš
pardavimui. Juos išleido "Musų Keliąs", Vo
kietijoje, redagavo A. Merkelis. 

* 
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LENGVAS BUDAS IŠMOKTI 
ANGLIŠKAI 

Paranki knygelė rrTokytis Angliškai. 
Kaina su prisiuntimu 40c. 

^ (Galit siųsti pašto ženklais) 

S A P N I N I N K A S  

. SU SALIAMONO GALVA 
Kaina su prisiuntimu $1.50 

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

Reikalaukit Dirvoje 
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D I R V A  

Pasauline Politikos 
Apžvalga 

Rašo Dr. A. J. M. 
Dirvos Specialis Korespondentas 

ŠIOJE pereitos sąvaitės skil
tyje sustojome tarp dviejų šių 
dienų pasaulinės politikos ašy-
galių, būtent: Washingtono ir 
Maskvos, žvilgtersim dabar kas 
vyksta tarp tų dviejų polių, 
kaip klostosi musų galbūt ne
tolima ateitis. 

žiūrint iš šiaurines Ameri
kos kontinento, yra ten gana 
toli vakaruose žemė, Rusija, 
kuria dar neperseniailfeia maža 
kas pasaulyje tesidomėjo. Kol 
Rusiją valdė carai, ta žemė bu
vo laikoma vergų šalim. Vė
liau, kai joje įsiviešpatavo Rau
donieji, Rusija paliko bevardė, 
tapo žeme be žmonių. Nes iš 
tikrųjų, kas ten gyvena ar už
augo, vadinasi "draugas", reiš
kia yra lygus savo menkystėje 
kitai menkystei, neturi ir ne
gali turėti nieko nuosavo, nepa
žysta ir nepripažysta nieko auk
štesnio už save — tą nublėsu-
sią komunistišką menkystę. 

Rusija, dabar pasivadi n u s i 
Suvienytomis socialisti n ė m i s 
Sovietų Respublikomis, inėjo į 
pasaulio tautų tarpą dėka pas
taro pasaulinio karo, inėjo kai
po milžiniškas žmonių, "drau
gų" sambūris jau iš anksto pa
siryžęs nusmeigti sayo menky
ste tiek pasaulio šalių, kiek 
tiktai jų akys aprėbs ir kaip 
toli juos kojos nuneš. Vokieti
jos Reichas buvo ta pirmoji pa
jėga, kuri Sovietams pradarė 
vartus į Europos vakarus. Vo
kietija, kuri ištikrųjų buvo di
džiausias Bolševizmo prie š a s, 
pirmoji apsiskaičiavo bevardės 
masės galia. Ji, pasikvietus į 
p a g a l b ą  B o l š e v i k ą  t u o  m e t u ,  
kai jai politikos sumetimais bu
vo reikalinga ideali pagalba pra
dėti Europoje karą, ji pati žlu
go nuo tos idealios pagalbos 
kai jos karo mašina pradėjo 
braškėti. 

PRIEŠ keletą metų pasaulis 
buvo neramus dėl gręsiamo pa
vojaus iš Vokiečių pusės. Vo
kiečiai tai žinodami griebėsi 
kraštutiniausių priemonių, kad 
vis dėlto savo pasiekus. Tas 
jų kraštutinumas atnešė jiems 
galą. Anglija ir Amerika iš 
antros pusės, privengdamos tų 
pačių Vokiečių, griebėsi to pat 
kraštutiniškumo ir susidėjo su 
Bolševiku, kad padarius galą 
Vokiečiui. Dabar išėjo taip kad 
liko vienas tiktai Bolševikas, 
kuris visų muštas ir paskum 
vėl visų išpataikautas, rengia
si mušti tuos kurie dar išliko 
sveiki. 

Įdomu, manau, čia išsiaiškin
ti kame gludi tos grąsinimų 
priežastys ir iš kur kįla šių 
dienų pasaulinė nesa n t a i k a. 
Mums atrodo jog nesantaikos ir 
karų priežastys gludi valstybių 
santvarkos natūroje. žinome 
kad kiekvienos valstybės pir
minis siekis yra jos saugumas. 
Kiekviena valstybė pirmoje vie
toje rūpinasi buti saugi savo 
žmonių apgyventose ribose. Po 
to seka jos gerbūvio klausimas. 
Kiekviena valstybė nori buti 
relatyviai turtinga. Toliau — 
tai principai, arba budai kaip 
ta valstybė turi tvarkytis, į 
ką tikėti, ko siekti, ką atmesti 
Prieš keletą šimtų metų kilda
vo tarp vienos ir kitos valsty
bes karai vien tik dėl to kad 
priešingoje šalyje žmonės bu
vo arba norėjo pasidaryti kito 
tikėjimo. Vėliau ėjo karai dėl 
valdymosi formų. Monarchija 
priešinosi Respublikai. Dar vė
liau kilo ginčai tarp diktatū
ros ir laisvo žmonių apsispren
dimo. Didžiumoje visi karai 
ėjo dėl turto ir dėl valdymosi 
principų. 

žvilgterkim dabar $ Busi ją: 
jos sienos yra saugios. Turė
dama. begalinį žmonių pertek

lių, Rusija visada gali savo sie
nas apginti nuo betkokio grą-
sinimo. Antra* Rusijos žemė 
yra pilna neišsemiamų turtų. 
Aukso klausimas Rusijai iš tik
rųjų nei kiek nerupi. Lieka dar 
tiktai Valdymosi principo klau
simas ir čia, kaip tiktai čia, 
dabartinė Raudonoji Rusija yra 
priešinga visam pasauliui. Ta 
ypatybė pastato ją jau auto
matiškai į nesaugią padėtį. Taip 
kaip valkatos bijo padorių žmo
nių, o plėšikai visada save ma
to pakartais, taip bijosi Rau
donoji Rusija kulturingo ir ci
vilizuoto pasaulio. Ji yra, va
dinasi, nesaugi, jos sienos ne
saugios. Tokiai padėčiai esant 
negali buti krašte gerbūvio, nes 
visa ką žemė neša, eina į sau
gumą, į ginklus. Dėl to skurs
ta komunistėlis ir galų gale dėl 
to paties jis galanda dantis 
kad nukandus kaimynui koją. 

AMERIKA ir Didžioji Bri
tanija, kurioms gręsė ekono
miškas pavojus iš Vokietijos 
ir Japonijos pusės, laikinai gal
būt ir teisingai galvojo jog dė
tis su Komunistu yra gera, nes 
jis nukąs koją Japonui o gal
vą Vokiečiui. Tada, kaip ten 
t o l i a u  b u s ,  p a r o d y s  l a i k a s .  
D v e j i  m e t a i  t a r i a m o s  t a i k o s  
mums šit ką ir pradeda rodyti: 

Sovietai užėmė Pabaltį. Jų 
s ą j u n g i n i n k a m s  A n g l i j a i  i r  
Amerikai nėra ko sakyti, nes 
tai kelias į Vokietiją, kuri 
buvo pasiryžta sutriuškinti. So
vietai užėmė Lenkiją — nėra 
ko sakyti, nes ir ji pakeliui į 
Berlyną. Sovietai užėmė di
džiąją dalį Vokietijos — nėra 
ko sakyti, nes taip jug ir bu
vo norėta. Sovietai užėmė Ven
griją — tai nelabai patogu, nes 
perdaug, bet Sovietai pažadėjo 
tuo klausimu leistis į derybas. 
Galų gale, Sovietai užėmė Bal
kanus, nusiuntė savo teroristų 
kolonas į Italiją, Prancūziją, 
skverbiasi į Skandinaviją, vieši 
Anglijoje, siaučia jos kolonijose 
ir pagaliau pradeda atplaukti 
jau ir į Ameriką. To tai jau 
ištikrųjų perdaug, bet Sovietai 
pažadėjo ir tuo klausimu leistis 
į derybas. 

Prasidėjo konferencijos, bet 
kokios konferencijos! Tuo me
tu kai Anglijos ir Amerikos at
sakingieji vyrai stvėrėsi visų 
klausimų rimtai, Sovietų pa
siuntiniai temokėjo atsakyti į 
viską tik šypsniu, tuo smulkiu, 
pašaipos pilnu šunsnukelio šyp
sniu, kurį taip įsidėmėtinai yra 
aprašęs Dostojevskis. Visuose 
iki šiol buvusiuose tarptauti
niuose pasitarimuose Maskvos 
"draugai" pasirodė esą menki 
Raskolninkėliai su kuriais pa
dorus žmonės tiktai dėl to skai
tosi nes mato peilį kišeniuje. 

Iš pasitarimų su Sovietais, 
vadinasi, nieko neišėjo. To pa
sėka buvo kad U.S.A. State 
Secretary Byrnes turėjo atsis
tatydinti. Su juo daug iš vie
tų išėjo aukštų Amerikos val
dininkų Europos užimtuose kra
štuose. Su Marshall pradėta 
tiesti naujos politikos vagos, 
vagos Sovietų Rusijos link. 

PRADĖTA taisyti klaidos: 
Amerika ir Anglija šiądien jau 
yra įsitikinusios kad visų pir
ma Vokietijos negalima palik
ti be galvos, kad Bolševikai tu
ri iš jos išsikraustyti. Antra, 
Lenkija tapo klastingai įvelta į 
bolševizmo bangą — jai reika
linga pagalba. Toliau — Grai
kija ir Turkija jau perarti So
vietų peilio, joms pagalba pir
maeilė. 

Galų gale Sovietų pavojus 
Europoje pasidarė toks didelis 
kąd pavienė pagajba pasirodė 
permenka ir šit Marshall įnešė 
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Eugene Pulliam, Indianapolis, 
Iąd., laikraščio leidėjas, su sa
vo žmona apžiūrinėja pasauli
nį žemėlapį, ruošdamiesi kelio
nei per pasaulį, patyrimui ką 
kitur paprasti žmonės mano 
apie Ameriką. 

planą, jog Amerika turi gelbėti 
visą Europą. Tam tikslui bus 
išleista milijardai dolerių. Iš 
tos priežasties Amerika vis ar
tėja prie būtinos karo tarnybos 
įstatymo, čia reikia j ieškoti 
priežasčių ir dėl to, kodėl Ame
rikoje vis dar trūksta automo
bilių, visokių kitų techniškų iš
dirbinių ir pagaliau kariškai 
vertingos žaliavos — plieno, 
vario, aliejaus. 

Šį Amerikos žygį Sovietai la
bai greitai pastebėjo. Ir į jį 
Maskva tuojau atsakė: Graiki
joje sukilo komunistai. Didelė
mis bandomis, iš Maskvos at
siųstų komunistų vedami, jie 
įsiveržė iš kaimyninės Alba
nijos kalnų į Graikiją. Dar 
pereitą sąvaitę ėjo aršus mū
šiai. Tuo tarpu jie ten lyg ir 
aprimę. Mat Anglija nusiun
tė savo karo lėktuvus Graiki
jai į pagalbą, o iš Amerikos pu
sės aiškiai buvo pasakyta jog 
Graikijai ir iš čia yra teikiama 
pagalba. 

Graikija, tai tiktai repeticija, 
kurią Sovietai ąųruošė. Jų vai
dmuo apima platesnes ribas. Jie 
be abejo, dalyvauja iš toli ar 
iš arti Palestinos neramumuose, 
kur žydai vis nebaigia kovoję 
su Anglais; jiems nesvetimi 
turbut ir Amerikoje vykstą 
streikai, streikai tokio masto 
kaip angliakasių. Jie pagaliau 
visada yra pirmieji kai išaiškė
ja šioje šalyje didesnio ar ma
žesnio masto šnipinėjimo byla. 

Kuo, betgi, visa tai baigsis? 
Musų nuomonė yra tokia: 

Pikto gerumu neatsikratysi. So
vietai gerumu neatsisakys nei 
užimtų žemės plotų nei jie nu
sileis derybose dėl jų valdymo 
budo. Prie tokių sąlygų lieka 
tik viena išeitis: arba užleisti 
visą pasaulį Sovietams, arba 
išnaikinti Sovietus. Pastaru at
veju turėtų kilti liaujas karas, 
naujas baisus karas. Pasvar
stykime, kaip toli, arba* kaip 
arti mes šiądien esame . nuo 
naujo pasaulinio karo: 

Apskritai tariant, nėra šią
dien galvojančio žmogaus ku
ris nebūtų įsitikinęs jog mes 
sparčiais žingsniais artėjame į 
naują pasaulinį karą, jog jis 
neišvengiamas. Tiktai ne visi 
yra vienodos nuomonės kurio
je žemės dalyje tas karas turi 
kilti. Pagaliau nelabai tesino
rėtų tikėti kad jis turi kilti 
tarp Sovietų Rusijos ir Ameri
kos. Musų nuomonė galėtų bu
ti šitokia: 

NAUJAS pasaulinis kar<a& 
gręsia visiškai neabejingai. Jis 
gręsia kilti Europoje tarp So
vietų Rusijos ir Amerikos te
nai esančių kariuomenės dali
nių. Ta mintis diena iš dienos 
skrenda aplink Europos konti
nentą, ji daugeliui tautų rodosi 
nelygintinai kokiu išgan y m u. 
Šit Roosevelto ir Churchillio 
Rusijai padovanotos Lietuva, 
Latvija, Estija, ar nesitiki tos 
tautos išlaisvinimo per naują 
karą, ar nesitiki išlaisvinimo 
nuo gręsiančio Bolševiko peilio 
Suomija, Lenkija, Rumunija, 
Bulgarija, Vengrija, pagaliau ta 
pati Jugoslavija, o žinoma, ir 
Vokietija, Austriją, Italija! 

Diplomatų tarpe teko girdėti 
tokį išsireiškimą: "If history 
has a sequence and logic there 

wili.be a war!" IS.to mes ga
lime išvesti jog galvojanti žmo
nės negali sutikti su esama da
bartine Eurpoje padėtim, jog 
yra įvykus didelė neteisybė už
leidžiant komunizmui plėšti ir 
naikinti tautas, terioti žemes. 
Jau vien tų nuskriaustųjų tau
tų ir žmonių vardan turi įvykti 
karas su Rusija. 

Yra nuomonių jog karą pra
dėsianti Rusija, jog ji jį pradė
sianti Europoje, žmonės nusi
maną apie Sovietų Rusijos mili-
tarinę padėtį mano jog Rusijos 
g e r i a u s i  š a n c a i  i š e i t i  į  k a r ą  
prieš nekomunistines Europos 
valstybes yra sekančių 18 mė
nesių laikotarpyje, vadin a s i 
maždaug pusantrų metų bėgy
je skaitant nuo šios dienos. Ko
dėl taip manoma? — Rusijos 
padėties žinovai sako jog ji 
esanti strategiškai žiūrint šiuo 
metu geriausioje padėtyje ir 
lengvai galinti rizikuoti bet ko
kį užpuolimą. Tatai dėl to jog 
ji — 

1. turi nepertrauktą ir nie
kieno nekontroliuojamą žemės 
liniją nuo Archangelsko iki Bal
tijos juros, iki Karaliaučiaus, 
kuris dabar Sovietų pavadintas 
Kaliningradu, jog ji iš antros 
pusės, yra saugi kitame pasau
lio ruože, t.y. linijoje Vladivo-
stokas-Pacifikas ir nuo Berin
go iki Korėjos. 

2. Jog ji yra sutraukus ne
paprastai stiprias karo pajėgas 
ruože Stettinas - Karaliaučius 
šiaurėj, toliau Oderio ir Neissės 
upių santakoje. Jog ji lengvai 
ir betkuriuo metu gali susijung
ti pietuose su gana stipria Ti
to komunistine kariuomene Ju
goslavijoje. 

3. Ir galų gale dėl to jog 
šiuo metu, kitaip sakant dabar, 
arba neužilgo, Stalinui yra ge
riausia proga padaryti siurpry-
zą. Praėjus keletai metų, Va
karų Europos valstybės gali su
stiprėti, o tada Rusijai užpuoli
mo rizikas gali buti kur kas di
desnis. 

Tokia padėtis yra šiądien Eu
ropoje. 

Amerikai, atrodo, tiesioginis 
karas su Rusija bent tuo tarpu 
negręsia. Yra manoma jog So
vietai nedrįs užpulti Amerikos 
jos pačios kontinente, nes jie 
dar nebus užmiršę, kaip greitai 
ir griežtai Amerika sugebėjo 
a t s a k y t i  J a p o n a m s  p o  P e a r l  
Harbor. Bet jog užpuolimas 
net ir Amerikos kariuomenės 
dalinių linijoje Karaliaučius-Od-
er, arba linijoje tarp Persijos 
golfo, vadinasi centraiinėje Azi
joje, esą visiškai galimas daik
tas, tuo neabejojama. 

Klauskime, kas yra daroma 
iš Amerikos ir kitų valstybių 
Europoje pusės, kad tokiam 
Sovietų pavojui užkirtus kelią? 
— Kas yra daroma? Apie tai 
pakalbėsime kitą savaitę. 

Nori susirašyti su Amerikos 
filatelistais, taipgi žemės ūkio 
klausimais, moka Vokišką ir 
Angliška kalbas: 

D. Zakarevičius, 
Paulustr. 31 

Neul'fen, Wurtt. 
US zone Germany 

MALAJUOSE, valdžia norė
dama pagelbėti apsaugoti lau
kų auglį, suorganizavo vajų 
kovoti prieš laukines kiaules ir 
žiurkes. 

LIETUVIŲ PABĖGĖLIŲ ŠVEDIJOJE BENDRO TREMTYJE 
GYVENIMO APŽVALGA 

Itašo Vainis Dainoras, Dirvos bendradarbis Švedijoje. 

Kokiais keliais Lietuviai 
pasieki Švedijos globą 

VIENAME iš paskutiniųjų 
Dirvos numerių bendradarbis 
iš Danijos nusiskundė kad Dir
vos skaitytojai ir, bendrai, pa
bėgėliai apie Lietuvių tremti
nių gyvenimą Švedijoje beveik 
nieko nežiną, nes iš Švedijos 
nieko neinformuojama. Savo 
laiku, tik karo veiksmams Eu
ropoje pasibaigus ir kai bu
vo prasidėjęs šioks-toks nor
malesnis pašto susisiekimas, iš 
Švedijos apier pabėgėlių gyve
nimą ir ypač apie bolševikinės 
tyranijos veiksmus buvo labai 
daug informuojama. Bet kai 
atsidarė nuo karo pragaro var
tai iš Vokietijos, visų trijų va
karinių jėgų zonų, kur yra su
sitelkus musų tremtinių masė, 
Švedijos pabėgėlių, kaipo žy
mios mažumos, gyvenimas' ta
po visaį neaktualus. 

Dabar, šiuo straipsniu, kaip 
atsilyginimą, padarysiu plates
nę bendro Lietuvių pabėgėlių 
Švedijoje gyvenimo apžvalgą, 
bemaž už trijų metij tremtyje 
laikotarpį. 

Nors ne kartą jau buvo mi
nėta, bet prisiminsime kad Lie
tuviai pabėgėliai Švedijoje pra
dėjo atsirasti nuo 1944 metų 
vidurvasario, kada prieš galą 
nacių okupacijos Lietuvoje jų 
šėlimas buvo pasiekęs aukš
čiausio taško ir kai antroji rau
donojo teroro okupacija žengė 
per Lietuvos rubežių. 
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LIETUVIAI taikioje švedų 
žemėje j ieškoti prieglobsties 
traukė iš visų keturių šalių. 
Pirmutinė pabėgėlių banga į 
švecKją atvyko iš rytų — per 
vėtringą 'Baltiją, daugiausia 
menkais žvejų laiveliais: vieni 
net panardinę kojas į šaltas 
bangas, o kiti — net gerokai 
išsimaudydami Baltijos bango
se. Trys didžiausi šventosios 
uosto žvejų kuteriai: numeriai 
1, 2 ir 6, kupinai prisikrovę ke
leivių, nekurie iš jų (kaip net 
"žymiausis" iš jų) pasimerške-
riojęs buvo nelaimingų tautie
čių auksinukų, labai neapgalvo
tai bandė bėgti tiesiog iš šven
tosios uosto Rugpjučio mėnesį, 
1944 m., bet buvo Vokiečių ka
ro laivų sugauti. Kuteriai pir
mas ir šeštas buvo nutempti į 
Klaipėdą, o nr. antras vietoje 
patrankų šūviais nuskandintas. 
Keleiviai su manta nacių laivų 
įgulų buvo paimti nelaisvėn. 
Po to, Baltija močiutė ryžtin
gai žvejų laiveliais nevieną 
taurų tautietį, gerai paragavu
sį raudonojo teroro okupacijos, 
perkėlė iš Lietuvos gintaro pa
kraščių į Gotlando salą ar vai-

mas tęsėsi iki 1944 metų pa
baigos. 

Antra Lietuvių pabėgėlių 
grupė pasiekė Švedų uolotą že
mę iš tplimos šiaurės — nuo 
Suomijos pusės. Vokiečių ver
gais paimti jaunesnio amžiaus 
vyrai savo gudrumu ir ryžtu
mu pabėgo iš Suomijos, kur jie 
buvo ištremti darbams. Per 
samanotas tundras, per neiš
brendamas balas, žmonių ne
apgyventas, iš Laplandijos, po 
kelias — net iki 10 dienų — 
nevalgę, jie pasiekė žmonių gy
vybės pėdsakus ir švedų buvo 
priglausti ir aprengti. 

Trečiasis, musų jauniausių 
tremtinių, kelias buvo iš va
karų, iš Norvegijos. Tie irgi— 
buvusieji nacių režimo vergai, 
kurie buvo sugaudyti prievar
ta ir išgrūsti į uolotą Norvegi
ją įvairiems sunkiems karinių 
įtvirtinimų darbams. Daugu
ma iš jų buvo Lietuvos moksl
eiviai bei abitiurientai. Jie pa
spruko iš tos nacių vergijos kai 
dar Norvegijoje Vokiška na-
gaika turėjo galios. Tik aukš
tų uolų tarpeklių dėka jiems 
pavyko speigų metu pasiekti 
Švediją. 

Ir ketvirtoji Lietuvių pabė
gėlių grupė, gal dauguma vy
resnio amžiaus, pasiekė Švedi
ją iš* pietų, iš Vokietijos, kai 
jau Vokiečių karo mašina bu
vo sutrupinus galutinai savo 
"ratus". Tų pabėgėlių daugu
ma yra buvę nacių kazerių, iš 
Štuthofo koncentracijos lage
rio ir kitų vietų Lietuvos poli
tiniai kankiniai, kurie po na
cistinių kančių, ne vienas tu
rėjo Švedijos ligoninėse išpjau
ti dalį sugedusių žarnų ir pan. 
operacijų, kad toliau išgelbėtų 
gyvybę. Ne maža dalis šiuo 
keliu Švediją pasiekė : Lietuvos 
žydų. 

Taip trumpai galima apibu
dinti kaip Lietuviai pasiekė 
Švediją. 

NUO KARANTINO IKI 
PABĖGĖLIŲ STOVYKLŲ 

PATEKĘ pabėgėliai į Švedi
ją, turėjo atlikti lyg savotišką 
"bausmę" už sienos peržengi
mą — šešių savaičių karanti
ną. Čia jie buvo policijos iš-
tardomi, Vokietijos zonų ter
minu tariant, "skryninguoja-
mi". Švedijos policija labai 
santūri ir objektyvi: ji matė 
kad čia yra tik karo nelaimės 
atstumti taurus tautiečiai, jo
kių "fašistų", anot Kremliaus 
kruvinų žiūronų, nėra, ir "iš-
s k r y n i n g u o t i n ų "  n e s u s i  r a d o .  
Be to karantino gyvenime pa
bėgėliai buvo tiriami sveika
tos atžvilgiu: bijota kad atbė
gusieji neplatintų kokių ligų 

šingą Švedijos šeimą. 'Ir tas kaip difterito, džiovos ir net 
nemielas iš tėvų žemės bėgi-
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vilegijų buvo perkelti į pa
bėgėlių stovyklas. Jau patys 
švedai po truputį buvo spėję 
pažinti Baltijos tautų charak
terį ir po lagerius išskirstė pa
bėgėlius šiaip: Latviai gavo 
stovyklas vieni sau, o Lietu
viams daugumoje teko gyven
ti su Estais bendrose stovyk
lose, nors Estai, kaipo daugu
ma, Lieta viliu- bandydavo "ap* 
statyti", 

NORS Švedija labai huma
niška šalis, ypač jos liaudis, 
kaimas, bet mes pastebėjome 
kad ne visose stovyklose gyve
nimas vienodas: tai priklausė 
nuo administracijos. Gi stovy
klų administraciją daugumoje 
sudarė švedų Raudonojo Kry
žiaus pareigūnai, o kitos sto
vyklos buvo net privačiose ran
kose. Negalime mes tvirtinti 
kad švedai kai kur savo nau
dai "kombinavo", bet kad mai
stas buvo ne visur vienodas tai 
faktas. Vienose stovyklose mai
stas buvo blogas ir daugiur jo 
tiesiog stigo. Vaikščiojom su-
veržę pilvus. Iš valdžios gau
davo kiekvienas tik suaugęs 
asmuo pinigais po 5 kronus 
mėnesiui, tai bėgdavom į krau
tuves dasipirkti bent kokių ne
normuotų sausainių. 

Bet buvo stovyklų kur gyve
nimas buvo tiesiog rojiškas. 

Su pasididžiavimu tenka su
minėti Smolande Holsby brun 
stovykla, administruojama p. 
Hanssono. Toje stovykloje gy
veno Lietuviai ir Estai, šei
mos gyveno atskirose vilose 
(mat Holsby-bl-un yra švedų 
maldininkų vasarvietė). Mais
tą teikdavo Resos (turistų) 
bendrovė. Maisto pakakdavo 
pifnki ir įvairaus, čia pasiga
mindavo net Baltiškų maisto 
patiekalų. O švedų maistas 
labai skiriasi nuo Baltų mais
to; pas švedus viskas saldu ir 
lengva, kaip avižinių dripsių 
košė ir vietoje sriubos juoda 
sacharininė gira, vad. "svarta 
sockerdrika". Tą girą amži
nai geria kaimas ir miestas. 
Taigi kas turėjo laimės patek
ti Į tą stovyklą, galėjo pailsėti 
neblogiau kaip kad savo laiku 
Palangoje. Tik visiems reikė
jo stovykloje eilės tvarka ati
dirbti "normas": kapoti mal
kas, indus bei grindis plauti, 
buti "kelneriais" ir pan. Toje 
stovykloje Lietuvių bei Estų 
tarpe buvo pasireiškęs gražus 
kulturinis bendradarbiavimas: 
buvo surengta savų chorų kon
certai, liaudies dainų pobūviai, 
tautinės šventės. 
(Seka: Pirmi įspūdžiai įsijun

gus švedų gyveniman.) 

, * į *  * i  '  „t £ ^  i 

Dangus stengas. Viena iš .daugelio Anglijos bažnyčių, South-
wark katedra, karo laiku Vokiečių išbombarduotą, ir dabar 
dar neturi stogo. Laimei, išliko stačios sienos, ir tarp jų ma
tyti žmonių 
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nešvarumų, parazitų. 
Karantine administra c i j o s 

pareigūnai, kur daugumoje bu-
vp viena tik moteris, pradėjo 
giedoti visiems nemielą "dai
nelę" — esą Švedijoje dabar 
gyvenimas gana sunkus ir pa
bėgėliams reikėsią eiti sau duo
nos pelnytis į miškų darbus 
arba tik pas ukininkus bernau
ti. Kitur darbo, ypač fabri
kuose, gauti nebusią galima ir 
jo nesą. 

Nepradžiugino musų tuokart 
musų stovyklas lankydamas 
buvęs tuomet Lietuvių Komi
teto pareigūnas, kuris irgi pa
reiškė kad Švedijoje tesą gali
ma gauti darbo miškuose ir tik 
pas ukininkus. Tokių infor
matorių dėka jaunesnieji vy
rai ir, bendrai, visi viengungiai 
tapo pirmomis "aukomis". Vy
rai beveik be išimties buvo pa
čios žiemos metu negailestin
gai išgrūsti į miškus, kur dau
guma neprityrę (inteligentai) 
susipažino su uolose ištysusiom 
giriom, su sunkiais švedų plie
no kirviais ir kruvinais "vai
nikais" delnuose susipynusiom 
pūslėm.... 

Vedusieji, ypač turintieji šei
mas, dar tuo kartu turėjo pri-

Skelbimai Dirvoje 
flirėdami 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. 
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D I R V A "  

J. Jazminas. . 

B O M B O S  K R I N T A  
(NUO REDAKCIJOS: šis aprašymas bu

vo nutrauktas kai išsibaigė anksčiau prisiųsta 
dalis. Dabar vėl jį teąiame, gavę iš rašytojo 
daugiau raštų.) 

KRETINGA — VIENA 
Bajorus pravažiavome nesustodami — jo

k i o  p a t i k r i n i m o  n e b u v o . . . .  T r u m p a m  l a i k u i  
stabtelėjome Kretingalėje ir netrukus vėl pasi
judinome. Važiavome apleistu kraštu. Niekur 
nesimatė gyvo žmogaus, visa buvo kaip išmirę. 
Laukuose auksu geltonavo nunokę rugiai, bet 
niekas jų nepjovė. Klaipėdą pasiekėme naktį 
ir sustojome. Išvarginti nemigo nakties ir ke
lionės sugulėme ir pabudome netoli Karaliau
čiaus. čia laukuose matėsi daug kur išvingiuoti 
apkasai ir būriai kasančių žmonių. Pati Kara
liaučių radome nuo bombų palyginti mažai nu
kentėjusi, nors apie geležinkelį visų stogų čerpės 
buvo išvestos iš rikiuotės.... Mieste, matėsi, 
bėgiojo tramvajai, čia pirmą kartą gavome 
Šilto valgio ir sausą davinį. Čia dar buvo gy
venimo organizacija. ... 

Karaliaučiuje ponas Kockey vėl rinko laši
nius, kad greičiau ir be trukdymų nugalėtume, 
anot jo, šią paskutinę kliūtį. Mat, buvo bijo
ma, kad nežiūrint visų Berlyno leidinių, vietos 
vadai gali pasiųsti mus apkasų kasti 

Direktorius, sunkiu portfeliu nešinąs, išėjo 
f miestą; sugryžęs pareiškė, kad viskas tvarko
je, kad ryt važiuosime toliau. Bet drauge pa
reiškė kad jis pats toliau važiuos keleiviniu 
traukiniu, nes taip daug greičiau pasieksiąs 
Vieną ir galėsiąs mumis pasirūpinti. Savo vie
toje transporto vadovais paskirė du Lietuvius: 

nes senoji supelijo, bet man tai nepavyko: ūki
ninkė paaiškino, kad jie čia duonos mažai turi, 
daugiausia verčiasi bulvėmis ir kukuruzais.... 

Strashofe prastovėjome pusę dienos, bet 
niekas mumis nesirūpino. Musų vadovai pirmo
je eilėje ėmė tvarkyti savo reikalus. Vienas jų, 
policijos vadas, vežėsi automobilį. Dabar nusi
ėmė ji nuo platformos ir važinėjo Vienon, jieško-
damas pažystamų ir buto. Antras, gydytojas, 
j ieškojo kambario Strashofe. Tuomet ponas K 
paskambino firmai ir pranešė kad jau atvykome. 
Vakare atvažiavo ponas Laucevičius, firmos rei
kalų vedėjas, ir atvežė šiek tiek duonos. Jis pa
aiškino, kad tuo tarpu reikia laukti, nes firma 
dar nenumatė, kur mus dėti .. 

Strashofe prastovėjome porą dienų. Perei
namojo lagerio barakai, kaip sakė musų naujas 
vadovas ponas K, buvo nešvarus ir pilni para
zitų. Be to, buvo perpildyti ir mums tektų gy
venti iš vieno su Rusais. Pasirodė, kad mes 
galinde pereiti ir į Vienos miesto lagerį, kuris 
esąs švaresnis ir tvarkingesnis. Taigi, galėjome 
pasirinkti.... Pravedė balsavimą — dauguma 
pasisakė už Vieną. Vėl parinko po gabaliuką 
lašinių.... 

Ponas K, portfeliu nešinąs, nuėjo pas lage
rio komendantą ir netrukus gryžo su raštu, kad 
dėl Strashofo lagerio perpildymo esame persiun
čiami į Vienos miesto pereinamąjį lagerį. Po 
to dar į popierį įvyniojęs keletą gabaliukų laši
nių, ponas K nuėjo pas geležinkeliečius ir mes 
netrukus tapome prikabinti prie Vienos trau
kinio. 

VIENA 
Prie Vienos traukiniui beartėjant visi su^i-

IŠ LAIKRAŠČIŲ 

Palangiškį gydytoją ir vieno apskrities policijos, gruddome duryse. Kiekvienam buvo įdomu pa
vadą, žmones, drauge su juo vagone važiavusius j matyti šį valsais ir linksmomis mergelėmis gar-

šie ėmė baimintis, kad p. Kockey mus j su miestą. Musų vagone kaip tik važiavo musų 
pames likimo valiai ir, gal but, visai dings. Siū
lė vėl rinkti lašinius, kad važiuotų drauge, bet 
tas nuolatinis lašinių rinkimas buvo visiems įgri
sęs, taip kad nieko iš to nebeišėjo. Pon&s Koc
key, nešinąs sunkiu čemodanėliu, drauge su sa
vo asmens sekretore nuėjo stotin. 

Kitą dieną dar aprūpinti maistu, tikrai pa
sijudinome pirmyn. Iš Karaliaučiaus išvažiuo
jant daugelis tikrai lengviau atsiduso. Toliau 
važiavome be ypatingų nuotykių, kartais vie
nur kitur ilgiau pastovėdami. Visą dieną sėdė
davome duryse, sekdami nuolat1 besikeičiančius 
vaizdus. Kadangi pro didelius miestus neva
žiavome, tai nesimatė jokių nuniokojimo žymių. 
Viskas buvo švaru ir Vokiškai (t.y. perdaug) 
tvarkinga, tik patys žmonės atrodė pavargę ir 
susirupinę. 

Įvažiavus į buvusias Lenkijos sritis vaiz
das iš karto pasikeitė: vėl pasirodė šiaudiniais 
stogais trobelės, vėl sklypais nutysę laukai.... 
Vaizdas vėl iš karto pasikeitė kai įvažiavome į 
Čekoslovakiją. Tai buvo tikrai žydintis kraš
tas. Beveik ištisai paliai geležinkeli tiesėsi puo
šnios sodybos su sodais ir tvenkiniais. Prava
žiuojant teko pasikalbėti su vietos gyventojais. 
Jie visi nekentė Vokiečių ir. laukė Rusų, kurie, 
sakė, jau netoli, už Karpatų. Stebėjosi, kad 
mes važiuojame, ir jokiu budu netikėjo, kad 
darome tai gera valia. Siūlė pabėgti ir pasis
lėpti pas juos. Vėliau pasirodė kad vienas mu
sų bendrakeleivis taip ir padarė.... 

Visi, gailėjomės, kad į Austrijos žemes įva
žiavome naktį. Taip po tris paras trukusios ke
liones pagaliau pasiekėme tikslą. 

STRASHOFAS 
Mes iš karto nuvažiavome į Vieną, bet iš 

ten musų vagonus pasiuntė į Strashofą, kame 
buvo visos Austrijos svetimšalių pereinamasis 
lageris. Pro čia turėdavo praeiti visi Austrijon 
patekę svetimšaliai: čia būdavo karantinas, 
čia sudarydavo dokumentus, čia iš karto paskir
davo į darbą.... Patsai Strashofas tebuvo ma
žytis miestelis vienoj pusėj bėgių. Antroj pu
sėj buvo toks pat barakų miestelis.... Kai 
atvažiavome, žį miestelį radome tirštai apgy
ventą. Buvo čia įvairiausių tautų — daugiau
sia Slavų — mišinys. 

Musų vagonus pastatė ant atsarginių bėgių, 
ir visi tuojau sujudome tvarkytis: praustis, 
skalbtis, kurti ugniakurius.... Miestelyje, pa
sirodė, buvo galima rasti alaus ir kirpėją, o apie-
linkėse — daržovių. Aš bandžiau gauti duonos, 

pasitikti atvykęs firmos tarnautojas Lietuvis. 
Buvo 4ai jaunas vyrukas. Jis mums plačiau nu
švietė naujas gyvenimo ir darbo sąlygas. Be
kalbant tarė, rodydamas tolumoje pasirodžiusio 
miesto apibraižas: 

— Tai Viena.... t 
Visi sužiurome, nutraukę kalbą. Tarp kal

vų dungsojo miestas — daugybe namų namelių. 
— O tai Dunojus.... 
Važiavome garsiuoju Dunojumi ir sprendė 

me, kad jo vandens jokiu budu negalima pava
dinti mėlynu jis buvo balkšvas nito kalnų 
šlyno. 

— O tai Prateris 
Buvo gražus parkas, kuriame matėsi bes 

lankioją porelės. Vyrukas paaiškino kad Pra
teris dabar — spekuliantų centras.... 

IĮ Vieną; įvažiavome vakare ir sustojome* vie 
noje prekių stotyje, čia mus ilgai stumdė nuo 
vienų bėgių ant kitų, kol, pagaliau, paliko ramy
bėje 

K paskambino p. Kockey, ir mes dar ga 
vome šiltą vakarienę. Užkandę tuojau sugulėme. 
Buvome išvargę ir dienos įspūdžių išvarginti. 
Į nežinomą miestą, kurio niurųs namai stūksojo 
aplinkui, niekas nesiryžo eiti 

Tačiau rytą pabudus, saulutei šviečiant, vis
kas atrodė daug linksmiau.. 

Atvykęs p. Kockey sužinojo, kad Vienos 
miesto pereinamasis lageris taip pat perpildy
tas ir musų nepriima — siunčia atgal į Stras
hofą. Tada p. Kockey supykęs pareiškė, kad į 
Strashofą atgal žmonių neveš, o apsieis be jo 
kio lagerio.... Mums pasakė kad tuojau nie 
kur nevažiuosime ir galime išeiti pasidairyti 
mieste. 

Buvome sustoję prekių stotyje, netoli Gud-
run gatvės turgelio, ir visi tuoj puolėme į jį 
čia be leidimų gavom pirkti įvairių rūšių agur
kų, o kai kurie gavo tomatų ir net obuolių. Vi
trinos čia buvo pilnos įvairių masinančių daik
tų: rubų, avalynės, maisto.... Viskam tam, 
aišku, buvo reikalingi leidimai. - Bet be leidimų 
krautuvėse gavome pirkti dantims pastos, sku
timosi peiliukų, degtukų ir kitų smulkmenų. 
Restoranuose gavome alaus ir be kortelių pa
valgyti — sriubos, daržoVių ir silkių.... Ir 
visos tos gėrybės buvo už markes, nustatytomis 
kainomis! Nutarėme, kad Vienoje dar galima 
gyventi. 

Gatvėse žmonės buvo švariai apsirengę ir, 
atrodė, neblogai nusiteikę. 

(Bus daugiau) 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

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

P. J. KERŠIS 
809-12 Society for Savings Bid. 

Telef.: MAin 1773. 

Pilnai Padcnu'ta Apdrauda. Phone EX. 0417 

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

Kreiptis arba šaukti telefonu vakarais tarp 6 ir 9 vai. 
7526 Star Avenue Cleveland 3 

PAGALIAU yla išlindo iš 
maišo. Ilgai garsinta, bet slėp
ta kas finansuoja p. A. Deve-
nienės kelionę į Europą, dabar 
paaiškėjo. 

Amerikos Lietuvių Taryba, 
kuri renka aukos neva Lietu
vos nepriklausomybės kovoji
mo reikalams, išdėjo tūkstan
čius dolarių vienos labai siau
rų politiškų pažiūrų poniutės 
pasivažinėjimui Europoje. 

Jeigu ta poniutė nebūtų sro
vinė tai gal ir jos kelionei išlei
sti tūkstančiai dolarių nebūtų 
be naudos, tačiau iš jos kelio
nės aprašymo tono atrodo kad 
per jos srovinį rėtį byrės tik 
valstiečiai liaudininkai ir so
cialdemokratai. 

Tik pasiskaitykite kokio ten 
niekeno nerinkto Lietuvių ko
miteto atsišaukimą tilpusį Tė
vynėje, Keleivyje ir Naujieno
se, kuris vadinasi "Lietuvių 
komitetas" prie International 
Rescue and Relief Committee. 

Atsišaukiama į visuomenę 
aukų neva gelbėjimui tremti
nių Lietuvių, tačiau gelbėti ža
dama tik atbulai "pažangiuo
sius'' valstiečius liaudininkus 
ir socialdemokratus. Kiti trem
tiniai Lietuviai tam komitetui 
nerupi, nors aukų prašoma iš 
visuomenės. 

Tame komitete figuruoja ir 
p. A. Devenienė kaip vykd. se
kretorė ir įgaliotinė prie IRRC, 
kuri dabar jau pasiekė Europą. 

VIENAS mano geras bičiu
lis patėmijęs laikraščiuose pra
nešimą kad p. Devenienė vyks į 
Europą Lietuvių tremtinių rei
kalais, parašė jai laišką prašy
damas ar ji negalėtų pagelbėti 
paskubinti kelionę į USA. jo 
giminaičiui, kuris jau du me
tai kaip turi visus reikalingus 
kelionei dokumentus, bet vizos 
nuo Amerikos konsulo dar vis 
negauna, ir pažadėjo jai apmo
kėti visus su tuo surištus jos 
kaštus. Kadangi tas asmuo 
kuris kreipėsi į p. Devenienę 
nėra nei socialistas nei sanda-
rietis tai atsakymo nuo tos po
niutės negavo, nors įdėjo ir 
pašto ženkluką atsakymui. 

Ar tai tik ne tas komitetas, 
įsikūręs prie IRRC, kuris rū
pinsis kad nei vienas Lietuvis 
kuris nėra tų vadinamų "pa
žangiųjų" valst. liaudininkų ir 
soc-demokratų negalėtų įkelti 
kojos į Ameriką, apie ką jau 
kartą Dirvoje rašė LVS pir
mininkas P. J. žiuris.... 

Visuomene, buk atsargi su 
aukomis tam niekeno nerink-
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Šis senis, Pop Carter, 90 metų 
amžiaus, yra pragarsėjęs Ame
rikoje kaip seniausias ir ge7 

riausias Čiuožėjas ant ratukų 
(roller skates). Jis dalyvavo 
parodose visose šios šalies da
lyse ir 15 šalių užsienyje, sa-
vo pasirodymuose. ^ - , 

tam komitetui, kad kartais tos 
jusų aukos nepakenktų ir jusų 
giminėms. 

LIETUVIŲ socialistų "dvasios" 
vadas" papė Grigaitis labai: 
mėgsta deklamuoti apie demo
kratiją ir save stato dideliu 
demokratu, o tikrenybėje yra 
žiaurus diktatorius. Kur tik jis 
negali savo diktatūros panau
doti ten jis ant visų verčia ki
birus pamazgų. 

Daugiausia tas gaivalas iš
pila srutų ant LVS, ALM ir 
jo tariamų "smetonininkų". Ar 
gali buti vienybė su ALT, kur 
tokie gaivalai viešpatauja? 

P. P. Jaras. 

HARRY S. HAYES 
CANDIDATE FOR CLERK OF 

MUNICIPAL COURT 
Mr. Hayer, kandidatas į Clerk 

of Municipal Court, Clevelande, gi
mė Cumberland, W. Va., Gegužės 
21, 1896, yra 51 metų amžiaus, ve
dęs, turi vieną dukterį ir tris anu-
kus. Jis baigė- high school, studija
vo kolegijoje, biznio kursą, Allian
ce, Ohio, paskui du metu lankė 
Fenn College inžinerijos srityje, j 

Mr. Hayes tarnavo inžinierium | 
prie Cleveland Builders Supplies per 
kelis metus, vėliau tapo padėjėju 
prie County Engineer John O. Mc-
Williams, Clevelande. Pastarų 10 
metų bėgyje buvo savame biznyje. 

Karo metu plačiai darbavosi vi
suomeniniuose darbuose, buvo pir
mininku Shaker Club, kuris daug 
darbavosi rinkimui pašalpos karo 
nukentėjusiems. 

Mr. Hayes veikliai dalyvauja vi
suose reikaluose Holy Family baž
nyčios. Per pastarus 29 metus Mr. 
Hayes gyveno ir mokėjo taksus 
Clevelande; jo namų adresas 11901 
Farringdon avenue. 
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| Wilkelis Funeral Home 
Į PILNAS LAIDOTUVIU I 
Į PATARNAVIMAS ( 
= —HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS— | 

| 6202 Superior Ave. HEnderson 9292 | 
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NAUJOS BANKINES 
V A L A N D O S  

Pradedant Penktad., Rugsėjo 19,1947 
ATDARA ILGIAU PENKTADIENĮ 

UŽDARYTA VISĄ DIENĄ 
ŠEŠTADIENIAIS 

Einant sulyg naujo valstijos leidimo įstatymo, 
čia pažymėti bankai turės atidarymo valandas 
sekančiai: 

PIRMADIENI IKI KETVIRTADIENIO t-

9:30 A. M. iki 2:30 P. M. 

PENKTADIENIAIS* 
9:30 A. M. iki 4:30 P. M. 

Atdara Columbus Day, Armistice Day, 
Lincoln's Birthday ir Washington's Birthday 
(ki tos neišpuola šeštadienį ar Sekmadieni) 

'• V 

American Savings Bank 
Bank of Cleveland 
Bank of Ohio Company 
Capital Bank 
Central National Bank 
Cleveland Trust Comapny 
Continental Bank 
National City Bank 
Union Bank of Commerce 

•Kuomet Penktadienis išpuls šventadienį, kada 
bankai nebūna atidaryti, Ketvirtadienio valan
dos bus prailgintos iki 4:30 P. M. 

Mes Duodam ir Iškeičiam Eagle Stamps 

THE MAY CO'S 
BASEMENT 

PPjWJt 

Proga! j Specialise Pirkinys 

Geros Rūšies 

Buvo 12.95 iki 22.95! 

imm 
12.95 Overnite Cases, 

18" ir 21" 

22.95 Wardrobe Gases, 
21" su metalo pakabais 

8-

15' 
sr 

Turėkit šiuos puikius čemodanus ui netikėtai žemą kainą. Visi 
puikaus darbo, rudos spalvos, oda apvedžioti. Išmušti su geru 
rayon. Taipgi, priimam užsakymus mėlyniems ar maroon— 
reikia duoti savaitę laiko pų pristatymui. 

(*Prie šių kainų reikia pridėti 20% Fed. Tax.) 

Kitas Pirkinys! Visos Jusų Mėgiamiausios 

CCRTAIISS 
2.49 iki 3.98 Vertė*! 

. Marquisette 

. Prišcila Langinės 

80" pločio poro, 87" il
gio. Raukšlėtais apvadais 
per visą ir pritaikytais 
parišalais. Ivory spalvos. 
Gatavos kabinimui. 

Koks nepaprastas išpardavimas! 
Tarp jų randasi Hathaway cush
ion taškais . . . smulkiais taš
kais . . . French marquisette . . 
šešėlių taškais . . . rayon mar
quisette . . novelty tinklelių! 
Mėgiamų stilių . . . priscillas . . 
surauktų stilių . . . cottage se-

/ tų! (Nekurios yra dalinai antri
nis iš dirbtuvės). Nepraleiskit 
šių vertybių! 

i 
Basement Curtains 



MIRIMAI 
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

(Šinios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykai 

LUKOŠEVIČIENĖ Marė, 61 
m., mirė Liepos 13, Dayton, 
Ohio. Liko čia sunus ir duk
tė, Detroit, Mich., brolis ir 

_ sesuo. Velionė paėjo iš A. 
Panemunės. 

MASCHAK Amelia (Striklytė) 
40 m., mirė Harpursville, N. 

""Y., Liepos 20. Ji atvažiavo 
čia iš Brooklyn, N. Y., apsi
gyventi pas savo seserį, 
prieš kelias savaites, ir mirė 
širdies liga. 

ZIMINSKIENĖ Paulina, 42 m. 
mirė Bal. 25, Buenos Aires, 
Argentinoj. (Trakų ap. Auk
štadvario vals. židiškių k.) 
Argentinoj išgyveno 19 m. 

2AVISTANAVIČIUS J u o z as, 
mirė Birželio m., Maspeth, 
N. Y. 

KARPAUSKAS Vincas, 68 m. 
mirė Geg. 12, Johnston City, 
Illinois. 

BRATENAS Antanas, 66 m., 
mirė Baland. 17, Wilburton, 
Okla. 

SVINKUNAS Kazys, 64 metų, 
mirė Bal. 26, W. Frankfort, 
111. 

BURDILAUSKAS Juozas, 27 
m., mirė Birž. 14, Brooklyn, 
N. Y. 

BILINSKIENĖ Lucija, 61 m., 
staiga mirė Liepos 9, Day
ton, Ohio. (Paėjo iš Kauno 
miesto). Amerikoj išgyveno 
40 metų. Liko 4 dukterys, 

# 2 sunai, ir brolis gyvenąs 
Buffalo, N. Y. 

MIKELIONIS Jonas, mirS 18 
Birželio, Gary, Ind. 

TRUČINSKAS Jurgis, mirė 29 
Birž., Chicagoje. (Panevėžio 
aps. Joniškėlio p. Bulvonių 
k.) Amerikoj išgyveno 42 
metus. 

ZARAMBIENĖ Marė, seno am
žiaus, mirė Birž. 29, Chica
go j. (Tauragės ap. Kaltinė
nų p. Kanapiukų k.) ;Ameri-

.koj išgyveno 34 m. 
SIRVYDAS Stasys, pusamžis, 

mirė Birželio 29, Chicagoj. 
(Tauragės ap. Laukuvos p.) 
Amerikoj išgyveno 45 m. 

KNISTAŲTIENĖ Pranė (Jur-
gaičiutė), 51 m., mirė Birž. 
30, Chicagoj. (Raseinių ap. 
Viduklės p. Palipu k.) Ame
rikoj išgyveno 34 metus. 

PAULAUSKAS A 1 e ksandras, 
mirė Birželio m., Gary, Ind. 

MEDELINSKAS Pranas, 77 
m., mirė Geg. 31, Nanty Glo, 
Pa. (Raseinių ap.) 

VILYS Albertas, mirė Bal. 19, 
Buenos Aires, Argentinoje. 
(Rokiškio ap; Kamajų par. 
Kalvių k.) 

— oi * v A 

PAJIEŠKOJIMAI 
Jieškomieji ar apie juos ži

nantieji prašomi atsiliepsi-j: 
CONSULATE GENERAt OF 

LITHUANIA 
41 West 82nd Strett 

M e w  Y o r k  2 4 ,  N .  Y .  

Balzer - Romanauskaitė, Mary. 
Bankauskas, Vytautas (Bankovski), 

sunus Boleslovo. 
Barniškis, Antanąs ir Jonas, ir Bar-

niškaitė, Ona, iš Eržvilko vai., 
gyv. Chicago ar Washington. 

Beniušis, Antanas, sunus Juozo, iš 
Telšių ap. 

Beniušis, Konstantinas, ir Beniušai-
tes, Bronė, Veronika, vaikai Pran
ciškaus, iš Telšių ap. 

Bernis - Romanauskaitė. Kaziunė. 
Bernotas, Antanas, iš Zarasų ap., 

gyv. Chicago. 
Bučinskas, sunus Boleslovo, iš Mus

ninkų vai., Ukmergės ap. A 

Čemauskienė - Paužaitė, Natalija, 
gyv. rodos Chicago. 

Deveikis (Deveikytė), Helen, lankėsi 
Šiauliuose 1934 metais, gyv. N.Y. 

Gabrilavičius, Juozas, sunus Boles
lovo, gyv. Trenton, N. J. 

Geležinaitė, Elena, iš Padubysio v., 
Šiaulių ap. 
jona Vaičaitytė, kilimo iš Elizavos 
k.. Gelgaudiškio vai., Šakių ap. 

Godliauskienė - Mirauskaitė, Juli
jona, duktė Juozo ir Veronikos. 

Mus Nuolat Klausia: 

Kodėl Mes Negalim Šildyt 
Savo Namo su GASU? 

pRAEITĄ žiemą, šaltesnio oro laikotarpiais, 
The East Ohio Gas Company—ir, tikreny

bėje, visa naturalio gaso industrija nuo Atlan-
tiko iki Pacifiko—negalėjo patenkinti, pilnumo
je, netikėtai ištikusį žymiai padidėjusį gaso pa
reikalavimu. 

To pasekmėje, šita' Kompanija buvo priversta: 
(1) sumažinti industrijoms gaso teikimą gana 
dažnai ir griežtai, ir, (2) įvesti, iki tolimesnio 
pranešimo, tam tikrus apribojimus naujų pa* 
dargų fvedimą namų šildymui. 

Abu. šie žingsniai buvo būtinai reikalingi. Jų 
imtasi su didžiausiu apgailavimu ir pilnu žino
jimu kad tas sutrukdys industrijas ir darbinin
kams darbus, kaip lygiai ir tiems musų koštu 
meriams sudarys nepatogumą kurie planavo pa
keisti savo šildymo sistemą į gasą. 

Kokios Galimybes Sakančiai žiemai 

Trukumas gaso ištekliaus kas privertė mus im
tis tų suvaržymo taisyklių paeina grynai nuo 
dabartinio trukumo atitinkamų gaso pristaty
mui priemonių. Yra dideli rezervai naturalio 
karo gatavo pristatymui jo naudotojams— pa
kankamai daugybei metų ateityj®. 

Visa klausimas gyavimo ir suvežimo, pakanka
mai greitai, plieno paipų ir kitų prietaisų pri
statymui reikalingo kiekio gaso užpildymui šių 
dienų staigiai didėjančių pareikalavimų. 

Galimybės ankstyvam ir žymesniam pagerėji-
jimui nėra tokios smagios kaip kad išrodo. Ne
žiūrint kad mes tikime gauti mums priklausorr^§ 
dalį būtinai reikalingų naujų paipų išteklių, ka
da jos bus galima gauti, bendras jų išdirbimas 
iš kurių visi dalinasi nėra pakankamas ir nebus 
gaunama pakankamai per daug mėnesių. 

Mes tikimės, paveizdan, gauti priedinio gaso se
kančiai žiemai nuolatiniu panaudojimu Big Inch 
ir Little Inch linijų. Kiti priedai paeis nuo mu
sų pačių imamų žygių padidinimui pristatymo 
galimybių ir galimybių tų kurie mums prista
to gasą. 

šią vasaraą bus sutalpinta požeminiuose sandėlių 
šaltiniuose daugiau gaso negu kad buvo. Tei
kimo glimybės iš tų šaltinių Įsus padidintu# 
taip kad didesni kiekiai to priedinio laikomo ga

so butų galima greitai pervaryti į sunaudojimo 
punktus, šaltame ore. 

Račiau ir taip apsirupinus, mes žinome kad ga
so ištekliai negalės buti pasiekti iki pilnumos 
^igu pareikalavimai butų patenkinami be su
varžymų. Taigi, laikinai kiek reikalinga, mes 
larime prisilaikyti savo nusistatymo ir toliau 
a p r i b o t i  g a s o  p r i s t a t y m ą  p r i e d i n i a m g  r a n g i a  
miems gasu šildymo padargams. 

Dabar Veikia Specifikaliai Suvaržymai 

The Public Utilities Commission of Ohio užtvir
tino musų pateigtą Amended Emergency Rule 
No. 25, inėjusį galion Balandžio 1, 1947. 

TA TAISYKLĖ YRA SEKANTI: 

(26) A. Nuo April 1, 1947 iki ši neilkSta taisy
klė bus papildyta ar panaikinta, ši Kom
panija neteiks gaso tiems gasiniams šildy-
tojams kurie įdedami pakeitimui dabarti
nių kitu kuru gildomų padargu 

B. Specialiuose Medikalių sunkumų atsiti
kimuose, paremtuose patiektais reikalin
gais įrodymais kurie Kompaniją patenkins, 
paragrafas (A) gali buti modifikuotas. 

Kaip bus Ateitį 

Stengiantis paaiškinti ar naturalio gaso i Sek
liai galės kada vėl patenkinti visus pareikalavi
mus, mes susidurime su netikrumais panašiais 
tiems kurie dabar sudaro laikiną trukumą ki
tokių reikmenų. aDugybė sąlygų ineina šiame 
reikale kurias mes negalime sukontroliuoti. Ki
tos industrijos varo su mumis kompeticiją gavi
mui tų padargų kurie reikalingi mums, kaip tai 
plienas ir užbaigti padariniai bei tinkami darbi
ninkai—kas viskas sudaro įvairius trukumus vi
soje šalyje kurio gali tęatis per ilgoką laiką. 

Dabartiniu metu, mes tiek tik galime pasakyti 
kad padėtis jau taisosi ir privalėtų pagerėjimai 
tęstis toliau, ši Kompanija naudoja visas pa
stangas, priešypamžu nykstančius keblumus, 
žiūrėdama į ateitį kada dabartiniai naturalio 
gaso naudojimo suvaržymai galės buti visai pa
šalinti. t 

Viskas tas ims laiko, kurio bėgiu jusų tolesnė 
kantrybė ir kooperacija bus iš musų pusės la
kai įvertinama. , 

T " E  E A S T  O H I O  C A S  c o  m p *  n Y 

Gerulaitis, Vladas, jieško savo pus
brolio Stepono-Stasio, ir pussese
rės Zofijos, kurių pavardžių ne
prisimena. Jų mirusios motinos 
mergautinė pavardė buvo Mari-

Godliauskienė - Mirauskaitė, Juli
jona, duktė Juozo ir Veronikos. 

Goštautas, Bronislovas, iš Raguvos 
vai., Panevėžio ap., gyv. Chicago. 

Gumauskienš - Romanauskaitė, Emir 
li ja. 

Jacinavičius, Domazas, iš Kaišiado
rių vai., Trakų ap. 

Janulis, Alfonsas ir Edvardas, gimę 
Chicago. . 

Jokūbaitis, A#tanas, gyv. Trenton. 
Jokūbaitis - Sviderskas, Antanas, 

gyv. Trenton, N. J. 
Jokūbaitis, Vincas, sunus Aiitanas, 

gyv. Trenton, N. J. 
Jokubauskaitė, Malvina, i& Žemai

tijos, Tauragės ap., gyv. rodos 
Chicago. 

Junys, Jona£, iš Baisogalos, gyv. 
Chicago. 

Kantinienė - Kvedaraitė, Julijona, 
iš Skaistgirio vai., Šiaulių ap., 
gyv. Philadelphia. 

Karuža, Antanas, iš Mariampoles a. 
Kasparas (Kasperavičius), Celesti-

nas ir Vincas, iš Griškabūdžio v., 
Šakių ap., ir jų šeimos, gyv. Chi
cago ar Pennsylania. 

Kasperavičius (Kasparas), Celesti-
nas ir Vincas, iš Griškabūdžio v., 
Šakių ap., ir jų šeimos, gyv. Chi
cago ar Pennsylvania. 

Kaunelytė, Milda, išvyko iš Lietu
vos 1929 m. pas dėdę Izidorių 
Umara, Detroit, turėjo kirpyklą, 
ištekėjusios pavardė nežinoma. 

Kružikienė, iš Pilviškių vai., Vilka
viškio ap. 

Krypdaitš, Ieva, iš Alytaus ap., duk
tė Felikso. 

Kudirka, Juozas ir Vincas, sunųs 
Motiejaus, iš Marijampolės ap. 

Kvedaraitė - Kantinienė, Julijona, 
iš Skaistgirio vai., Šiaulių ap., 
gyv. Philadelphia. 

Kvietkauskaitė, iš Leipalingio vai., 
Seinų ap., duktė Antano. 

Lidarkienė - Repšaitė, Justina, duk
tė Pranciškaus, iš Tryškių vai., 
Šiaulių ap. 

Maciulevičaitė, sesuo Aleksandro, iš 
Žąslių vai., Trakų ap., duktė Bo
leslovo. 

Matulevičius, Mykolas ir ' Vincas, 
sungs Vinco, iš Liudvinavo vai., 
Marijampolės ap. 

Medens (Medžijauskas ?), Joseph, 
gyv. rodos Glen Cove. 

Medutytė, iš Panevėžio ap., ištekėjo 
už Lenko, rodos Joseph Grusz, su
nus Edvardas, dukterys Irena ir 
Vanda, gyv. Boston, Mass. 

Medžijauskas (Medens) Jos., 
rodos Glen Cove. 

Milušauskas Jurgis, ir Milušauskas 
Kazys, iš Marijampolės ap. 

Navickas, Aleksandras, ir Navickai
tės, Marija ir Teofilė, iš Ūdrijos 

v., Alytaus ap., gyv. Shenandoah 
ar Chicago. 

Navikauskas, Antanas, ir Navikaus-
kaites, Agota (Tunkevičienė), An
astazija ir Brigyta, Antanas gy
veno Waterbury, Agota Pittston. 
Kilę iš Pajavonio vai., Vilkaviškio. 

Nąrbutas, Simanas, iš Sodališkių 
k.. Raguvos vai., Panevėžio ap. 

Paužaitė - Černauskienė, Natalija, 
gyv. rodos Chicago. 

Petrauskienė, Viktorija, vyras Juo
zapas, ir du sunųs. Kunigas ir 
inžinierius, gyv. Chicago. 

nuo Klebiškio, Marijampo
lės ap., gyv. Scranton ap. 

Petraitienė, Jozefina, iš Lapii} k., 
Kauno ap., ir jos vaikai, gyv. 
Boston. 

Pietaris. Vincas, ir Pietariutė, Ieva. 
Pikelienė, Valerija, sesuo Vincento 

Budrio. 
Polius (Pol), Albertas, gimę Ameri

koje. gyv. So. Boston, Mass. 
Pranckunas. Jonas, gvv. Brooklyn. 
Puikis (Puikvtės), trys dukterys 

Petro ir Kazimieros Puikių, iš 
Kauno ap., gyv. Chicago ar New 
York. 

Pacevičius (Pocius). Jonas, sunus 
Leono, iš Žemaitiios. Telšių ap. 

Paršelis (Parzel), Feliksas ir Jo
nas. tryv. Jersey Citv, N.J. 

Pavilonienė - Vaitkevičiūtė. Valeri
ja, iš Biržų ap., ištekėjo antru 
kart, bet vyro pavardė nežinoma, 
gyv. Chicago. 

Pertikss. Antanas ir Vincas, ir 
Pertikaitė, Teofilė, i& šakių an. 

Petronis. Jonas, iš Svėdasų vai., 
Rokiškio ap. 

Preisas, Jonas, Kazys ir Stasys, 
gyv. Cle Elum, Wash. 

Pruselaitis, Jurgis, gyv. Union Ci
ty, Conn. 

Pukenienė. Emilija, iš Panevėžio a., 
gyv. rodos Chicago. 

Puocienė - Drygnytj, Vincė, ir vy
ras Viktoras Puocius. 

Rakienė (buv. Gadlauskienė)-Atko-
čaitytė. Vincė, iš Raseinių ap., 
gyv. Pittstone. 

Ramonas, Juozas, iš Joniškio vai., 
Šiaulių ao. 

Reichelis. Pranas, išvykęs iš Lie
tuvos prieš 30 metų, turėjo kavinę, 

rodos San Francisco. 
Rimkevičius, Jonas, iš Kelmės, Ra

seinių ap., mūrininkas, gyv. Chi
cago priemiestyje vedęs Drupaitę.-

Rukša, Antanas, Dr., buv. Vilniaus 
Universiteto Rektorius. 

Rukša, Balys, iš Širvintų, Ukmer
gės ap. 

Raštinienė, Julijona, iš Tauragės a. 
Kenšas, Jonas, iš Tryškių vai., Šiau

lių ap., ir Repšas, Kazimieras, 
gimęs Amerikoje, sunųs Jono. 

Romanauskaitės, Emilija (Gumaus-
kienė), Kazė (Bernis), ir Mary 
(Balzer). 

Rūbas, Jonas, iš Vilkaviškio ap., 
farmeris netoli Cleveland, Ohio. 

Rugienytč - Bagdonienė, Bronįslava 
Petronėlė, duktė Jono Rugieniaus 
ir Klementinos Kisielytės, gimusi 
Scranton, Pa., 1919 metais, prašo 
atsiliepti krikštatėvius Juozą An
driukaitį ir Natalija Žebrauskienė, 
ir kitus gimines. 

Stankutės, kilusios iš Žeimelio vai., 
ištekėjusios. 

Stonienė - Žukaitė, Kazimiera, iš 
Joniškio, gyv. Chicago. 

Stulgys, Jonas, iš Salako vai., Za
rasų ap., gyv. Chicago. 

Sutkevičienė - Rimkevičiūtė, Elena, 
sunus ir dukterys Zofija ir 5?osė, 
gyv. "Glencarburg". 

Sviderskas Jokūbaitis, Antanas, 
gyv. Trenton, N. J. 

Sviderakis, Ant#B««, gyv. Trenton, 
N. J. 

Šneideris, Jonas, Vaclovas ir Valeri
ja, gyv, Chicago. 

Švokla - Urbanavičiūtė, Konstancija, 
iš Alytaus ap., gyv. Brooklyn. 

Targonskienė - Steponaitė, Grasilda, 
vyras Antanas Targonskas, ir su-

k nus Albinas, iš Utenos ap., gyv. 
New York City. 

Urbanavičiūtė - Švokla, Konstancija, 
iš Alytaus ap., gyv. Brooklyn. 

Urbetis, Stepas, gyv. Chicago, ir 
Vincas, gyv. New York, iš Šiau
lių ap. 

Vaičaitytės, Marijonos (ištekėjusios 
pavardė nežinoma) vaikai Stepo-
nas-Stasys ir Zofija. Jų motina 
buvo is, Elizavos k., Gelgaudiškio 
vai., Šakių ap. 

Žakas, Juozas ir Vaitiekus, iš Al
vito vai., Vilkaviškio ap. 

Senkuviene - Vaitiekait.vtė, Petro
nėlė. iš Šakių ap., gyv. Chicago. 

Skutulaitė. Jadvyga, gyv. Detroit 
ar apylinkėje. 

Račko, Jokūbas ir Petras ir Račku-
tė. Jadvyga-Tekla iš Švenčionėlių. 

Ratdke, George, iš Seredžiaus, Kau
no ap., gyv. rodos New York. 

Remeika, Jonas. 
Renteris. Gustavas, jo vaikai V»t-

teris, Evaltas, Gustavas ir Selma, 
iš Tauragės, gyv. New York. 

Repšytė, Veronika, ištekėjusios pa
vardė nežinoma, iš Užpalių vai., 
Utenos ap. 

Ribinskas, Jonas, iš Vilaikių k., Sei
nų ap. 

Ričkauskas, Vytautas, sunus Pijaus, 
iš Vilkaviškio ap.. prašo atsiliepti 
gimines ir pažystamus. 

Rimkaitė, Petronėlė, iš Plungės vai., 
Telšių ap. 

Rogers - Zabukaitė, Mary, » 
kiškio m. 

Rudienė - Jakubauskaitė. Pilemina. 

t 
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Rudžionis, Antanas, iš Baisogalos 
vai., Kėdainių ap.. gyv. Chicago. 

Sabaliauskienė, Ona, iš Trakų ap., 
Aukštadvario v., gyv. Philadelphia. 

Sadauskas, Justinas, iš Obelių v., 
Rokiškio ap., gyv. netoli Chicago. 

Sakalauskienė - Antanaitytė, iš Luk
šių vai., šakių ap. 

Saldukas, Pranas, iš Katyčių vai., 
gyv. Chicago. 

Sarpalius, Stasys, iš Barauskų k., 
Gižų v., Vilkaviškio ap. 

Samoška. Juozas ir žmona Marė 
Samoškienė - Nainkytė (ar gal 
Nainytė), gyv. Chicago. 

Savickas (Savickai), gim. Prano 
Savicko ir Aleksandros Rimkevi
čiūtės (Rimkaitės) - Savickienės. 

Slaboševičius, Petras, iš Raseinių-
Tauragės ap., gyv. Chicago. 

Smailytė Mary, mokytoja, gyv. De
troit, Mich. 

Stankevičienė - Bagdytė, Pranė, iš 
Alytaus ap. 

Stankevičius. Motiejus, gyv. netoli 
Schenectady, ir Stankevičius, Sta
nislovas gyv. Scranton, Pa., bro
liai Onos Lesnauskienės, ir jud
viejų šeimos. 

Stumbras, Juozas ir Ksaveras, iš 
Daugų vai., Alytaus ap. 

Stasiunaitis, Antanas ir Dominin
kas. 

Stunguraitė, Paulina, vienuolė. 
Stungurys, Vladas, sunus Vlado. 
Šablevičius, Vaclovas. 
Šalkauskas, Aleksandras, Boleslovas, 

Bronislovas ir Pranas, iš Žiežma
riu, gyv. Norwich, Conn., gal 
prisilaiko lenkiskos bendruomenės. 

Šaltmieris, Stasys ir jo brolis, iš 
Žemaitijos, vienas jų gyv. Chica-
g°. 

Šklierys, iš Svėdasu vai.. Rokiškio. 
Švabas. Jonas, iš Vilkaviškio ap. 

P L A U K A U  
TAIP, MES VISAD KVIETĖM M. D. 

DAKTARUS 

NAUDOT MŲS HAIR GROW PLAUKŲ 

AUGINIMO BUDĄ ANT JŲ PACIENTŲ 

Bet kitiems' profesionalams naudoti namų 
gydymo budų kitų įstaigoje yra nepasiti
kėtina, ir todėl jie negalejo to patirti, kad 
dvimas laiko plaukams išaukinti, ką mes 
tikrai galime padaryti, pasiliko jiems neįti
kėtinu. Mes nesakom kad mes gydom ko
kias nors ligas ar užkrėtimus, tiktai atgau-
ginam plaukus ant plikų galvų. 

Ofiso valandos Pirmad., Antrad. ir Trečiad. 9 ryto iki 9 vak. 
Klauskit NURSE JOHNSON 

J. G. C. X COMPANY 
9200 Hough Avenue RAndolph 3773 
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DABAR JAU LAIKAS 
DĖVĖTI ŠIAUDINĘ SKRYBĖLĘ! 

Įsigykit sau puikią skrybėlę iki pasirinkimas yra dar pilnas 
ir turime įvairiausių pavidalų 

MINKŠTOS ŠIAUDINĖS $2.45 $2.95 $3.95 
SAILOS SHAPES $3.95 $4.95 

TIKROS PANAMA $5.00 $6.50 
MAUDYMUISI KELNAITĖS $2.45 $3.45 

MARŠKINIAI visokių spalvų, ilgom ir trumpom 
rankovėm $2.45 $3.95 $4.95 

D Y K A I  GREEN STAMPS su kožnu pirkiniu. fYY|f Al 
" • lx#%l čja galit iškeisti savo Stamp Books." ® IV#\I 

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

IXatUBMflMMMM 

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

Kreipkitės čia įvairių HARDWARE reikmenų. 

HE. 9418 7502 St. Clair Avenue 
Frank Suopis, William Hraster — Savininkai. 
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G A S U  o i  
ANGLIM 
Pigiau — švelniau § 

| TAISOM IR PARDUODAM VISOKIUS F URN ASUS § 
= Elektriškus ir Gaso Padargus — Vandens šildymo Tankas j§ 
5 Jeigu mes negalim pataisyt tai niekas Nepataisys. | 
g Automatic Controls Tools Hardware 5 

1 TRI-VET APPLIANCE SERVICi I 
I 7502 St. Clair Avenue Cleveland 2 
s PO. 9548 Frank Orpse (Urbšaitis) Sav. LI. 0237 "S 
| AKRONE kreiptis: HANK HOLLISH — STadiura 4798 i 

Automatinis 
Lengviau — 
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M I R I M A I  Matysime Lietuviškų 
Išdirbinių "One World 

Parodoje 
^ National Non-Partisan Coun

cil on Public Affairs, turintis 
savo centrą Washingtone, kas 
metą dabar rengia savo taip 
vadinamus "One World Exhi
bits", savo nacionalese konven
cijose. 

Pernai ju konvencija atsibu
vo Los Angeles, kur buvo su
rengta ir ta "One World" Pa
roda įvairių tautų išdirbinių. 

Kaip patyrėme, tuos išdir
binius Lietuvių tautai atsto
vauti patiekė Lietuvos Pasiun
tinybė Washingtone. 

Šymet tos organiazcijos me
tinė konvencija numatyta Cle-
velande, nuo Rugpjučio 17 iki 
23, ir ta organizacija vėl pasi
prašė Lietuvos Pasiuntinybės 
paskolinti jų parodai Lietuviš
kus rankdarbius. 

Apie tą parodą toliau pasi
rūpinsime pranešti daugiau. 

KOVOJA SU KRAUJO • 
SPAUDIMO LIGA 

Clevelande užvedama didelj 
kova prieš aukšto kraujo spau
dimo ligą ir arterijų sukietėji-
mą, nuo ko miršta daug žmo
nių. žymus biznio žmonės j 
tą kovą stoja savo pinigais, o 
gydytojai savo patyrimu ir 
mokslu. Sako, j penkis metus 
bus pasiekta žymių pasekmių. 

SKUBINA ĮRENGTI 
Kastantas Lesnikauskas sku

bina jrengti savo nupirktą na
mą, 6824 Superior Avenue, Į 
puikią moderniką Lietuvišką 
užeigą. Tai bus greta Dirvos, 
tame pačiame name, kurį Les-
nikauskai nupirko jau pusantrų 
metų atgal, bet negalėjo ilgai 
j savo naują biznio vietą ineiti. 

Kai bus atidarymas šios gra
žios užeigos. Dirvoje apie tai 
bus pranešta. 

IŠTREMTA SIBIRAN 
Tadas Neura gavo žinią nuo 

savo giminiečio pabėgusio su 
vaikais i Vokietiją, kad tas 
pabėgėlis gavo laišką nuo savo 
žmonos, ištremtos į Sibirą, kad 
ji pastatyta sunkiems darbams 
miške, o jų 14 metų amžiaus 
dukrelė taipgi dirba sunkiuose 
darbuose toli atskirta nuo mo
tinos. ' 

Taigi, paprasta darbo mote
ris su mergaite buvo bolševi
kų sugauta ir išgabenta, todėl 
vyrui su kitais vaikais neliko 
kas daugiau daryti kaip tiktai 
bėr?ti nuo to paties likimo, ki-
faip ir jie butų buve ištremti 
I tą baisų vargą ir lėtą mirtį. 

LANKOSI RASTENIENft 
Šiomis dienomis į Clevelandą 

parvažiavo pas savo motiną O. 
Baltrukonienę paviešėti Julš 
Rastenienė, iš Baltimorės, Adv. 
Nado Rastenio žmona. Ji čia 
leidžia atostogas, aplankydama 
•avo gimines ir pažystamus. 
Tulė apsilankė Dirvos redakci
joje. Ji Dirvą laiko savo laik
raščiu, ir ją geriausia remia. 

I. O. SAMAS 
NAUJOJE VIETOJE 

Musų biznierius, brangmenų 
pardavėjas ir laikrodžių taisy
tojas I. J. Šamas persikėlė Į 
puikią, naujai įrengtą moder
nišką krautuvę, visai netoli 
Dirvos redakcijos, greta Ezella 
Teatro. Naujas adresas yra: 
7007 Superior Avenue. Linki
me Šamui gero pasisekimo jo 
naujoje vietoje. 

IŠVYKO Į VAKARUS 
Dirvos geras rėmėjas Felik

sas žiuris, veikėjo P. J. žiurio 
brolis, su savo šeima išvažiavo 
automobiliu pasivažinėti ir pa
matyti Amerikos Vakarus — 
aplankys Kaliforniją ir kitas 
valstijas pakeliui. 

Jonas Armonas su dukrele 
Danute išvyko į New Yorką, 
ten praleisti atostogas su savo 
giminėmis. 

Vacius Zambliauskas, veik
lus šios kolonijos jaunuolis, su 
žmona, išvažiavo j Waterbury, 
Conn., kur mano įsigyti biznį 
ir apsigyventi. 

Jonas Tulauskas su savo šei
ma ir su seseria Mrs. Šuopie-
ne automobiliu išvažiavo pasi
viešėti pas gimines į Muske
gon, Mich. Praleidę ten savai
tę laiko gryžo. Tulauskai, Suo
piai ir tie jų giminės Muskega-
ne yra Dirvos skaitytojai. , 

BAGDONAS Jonas, 31 metų, 
nuo 5704 Dibble ave., mirė 

Rugp. 1, palaidotas Kalvarijos 
kapinėse Rugp. 4, pamaldos at
sibuvo šv. Jurgio bažnyčioje. 

Liko žmona, Henrietta, sū
nūs Jonas, motina Stella Bag
donienė, ir sesuo Mrs. Helen 
Mitchell. 

Laidojime pasitarnavo laido
tuvių direktorė Delia Jakubs. 

Juozas Kamaitis jieško savo 
seserų, Marės ir Domicėlės, ku
rios gyvena Ohio valstijoje ar 
pačiame Clevelande. Viena se
suo Marė" Janulaitienė, gyveno 
Macedonia, Ohio, turėjo dukte
rį Vandą. 

Atsišaukit Dirvofe redakci
joje. 

uanian Digest  
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The Atomic Controls WHAT'S NEW? 
(In Cleveland) 

LENKAI RENKA 12 
MILIJONŲ 

Amerikos Lenkai sutarė sa
vo vientaučių Europoje šelpi
mui sukelti sumą iš $12,5C0,-
000. Kelis šimtus tūkstančių 
šios sumos pasiėmė sukelti Cle
velande gyvenantieji Lenkai. 

IŠVYKO KALIFORNIJON 
Antanas ir Marė Kundrotai 

išvyko automobiliu ilgoms ato
stogoms į Floridą, o iš ten net 
i Los Angeles, Kalifornijoje. 
Iškeliavo Liepos 17 d. 

MARG. SENKUVIENĖ pra
šoma kreiptis Dirvos redakci-
jon, jai yra laiškas iš Europos. 

Jurgiui Kuzui yra laiškas iš 
Europos, Dirvos redakcijoje. 

BANKAI BUS UŽDA-
DARYTI ŠEŠTADIE

NIAIS 
Po ilgų svarstymų, Clevelando 

bankai priėjo nutarimo laikyti sa
vo jstaigas uždarytas šeštadieniais, 
pradedant Rugsėjo 20, o penktadie
nio valandos bus prailgintos, pra
dedant, Rugsėjo 19, kaip praneša 
John K. Thompson, prezidentas 
Cleveland Clearing House Associa
tion. 

Bankai palaikys savo paprastas 
valandas nuo 9:30 ryto iki 2:20 po 
pietų pirmadieniais iki ketvirtadie
nio. gi kiekvieną penktadienį bus 
atdari dvi valandas ilgiau, iki 4:30 
po piety. Prisitaikant prie Cleve
lando industrijų, nuo dabar bankai 
bus atdaro ir tas keturias legales 
šventes metuose, kuriomis iki šiolei 
būdavo uždaryti. Tos šventės yra: 
Columbus Day, Spalių 12; Armis
tice Day, Lapkričio 11; Lincoln'o 
gimtadieni, Vasario 12, ir Washing-
tono gimtadienį, Vasario 22, išsky
rus kai tie šventadieniai išpuls šeš
tadienį. 

Bankai daug kur tą naują valan
dų pertvarkymą įvedė, ir dar del 
to kad daug industrijų taip pat dir- , 
ba tik po penkias dienas savaitėje. ] 

The Cleveland Clearing House i 

bankai yra American Savings Bank, 1 

Bank of Cleveland, Bank of Ohio | 
Co., Capital Bank, Central National I 
Bank, Cleveland Trust Co., Conti
nental Bank, National City Bank, 
Noith American Bank Co., ir Union 
Bank of Commerce. 

OHIO Republikonai pradeda 
judėjimą pastūmėti Senatorių 
Taft kandidatu j prezidentus 
iš Republikonų partijos. 

Išrodo tuo tarpu eina lenk-
tynė už kandidato pirmenybes 
tarp Tafto ir Dewey. 

Dar Du Nauji Cleveland 
Trust Skyriai 

Sąryšyje su atidarymu 51-mo ir 
52-ro The Cleveland Trust Compa
ny banko ofiso, George Gund, ban
ko prezidentas, skelbia sekančius 

Edward Bittel, buvęs manageriu 
Payne-55 ofise, paskirtas manageriu 
51-mo ofiso prie Lorain Ave. ir W. 
213th st., Fairview Village, kuris 
atidarytas Rugp. 4. Jo padėjėju 
yra R. D. MacGowan, buvęs Lorain-
130 ofise. Bittel vieton manageriu 
į Payne-55 paskirtas H. G. Rasmus-
sen, buvęs padėjėju Cedar-Lee ofi
se. B. A. Clavvson pi:-. Cedar-Lee, 
paskirtas padėjėju ten j vietą Ras-
mussen. 

J. H. MacDonald, padėjėjas Lo-
rain-Rockv River, bus manageriu 
banko 52-ro ofiso prie Detroit ave. 
ir W. 191 st.t  Rocky River, kuris 
atidaromas šį mėnesį. Roy Mitten-
dorf iš main ofiso Loans and Secu-
ritis Dept., bus jo padėjėju. 

E. C. Kehr, dabar padėjėjas ma
nager Broadvvay-57, užims MacDo
nald vietą padėjėju Lorain-Rocky 
River. Stanley Krejci, loan teller 
iš Broadway-57, pakeltas j padėjė
ją tenai. 

R. F. Wil, padėjėjas manager iš 
Detroit-101, tampa padėjėju mana
geriu Pearl-Ridge Rugp. 15, į vietą 
atsistatydinusio B. K. Ciesjak. El
mer Hartlieb, loan teller iš Detroit-
101, tampa to ofiso padėjėju mana
geriu. 

"Tai yra tęsimas musų nusistaty
mo paaukštinti asmenis iš savo or
ganizacijos vidaus", sako Preziden
tas Gund. "Visi paskirtieji į aukš
tesnes vietas turi ilgą ir vertingą 
patyrimą musų main ofise ir sky
riuose'. 

ATIDARĖ NAUJĄ 
SKYRIŲ 

The National City Bank of Cle
veland atidarė naujausią savo ban
ko skyrių ant kampo Brookpark ir 
Pearl Roads, ir šis skyrius bus ži
nomas kaip Brookpark-Pearl ofisas, 
su patalpomis ten naujai išstatyto
je bizniškų pastatų grupėje. 

Kaip praneša Mr. Sidney B. Cong-
don, Banko prezidentas, to skyriaus 
vedėju paskirtas Fred U. Luehrs, 
jo padėjėju A. W. Becker. 

Mr. Congdon pažymi kad tai yra 
trečias jų banko skyrius, kiti du yra 
Terminal Square ofisas ir Rocky 
River ofisas. 

Reguliarės banko valandos tame 
naujame skyriuje bus 9:30 ryto iki 
2:30 po pietų, o penktadieniais iki 
4:30 įm» pietų; uždaryta šeštadienį.. 

Illuminating Company 
Atlygina Naudotojams 

už Permokėjimą 
Virš 170,000 kostumerių gavo iš 

Illuminating Company vieno mėne
sio elektros patarnavimą nemoka
mai, pasekmėje šios kompanijos nu
skaitymo nuo Liepos mėnesio bilų. 
Veik visi tie kostumeriai gaus nu
mažintas bilas ir už Rugpjučio mė
nesi, o kai kurie dar ir toliau. 

Liepos mėnesį apie 200,000 elek
tros kostumerių gavo atskaitymą 
mažiausia 88 Vk cento nuo dolario. 
Nei vienas kuriam išpuolė atskaity
mas negavo bilų už daugiau kaip 
11% nuošimčių jų reguliarių Lie
pos mėnesio kaštų. 

Šis nuskaitymas sutaupė šios kom
panijos elei.tros naudotojams namie 
ir mažuose bi.:niuose virš $1 700,000, 
kaip praneša Elmer L. Liniseth, 
kompanijos prezidentas. 

Kiek kuriam buvo nuskaityta bu
vo pažymėta ant Liepos bilos. 

Kur kreditas viršijo Liepos bilą, 
kaip daugeliu at cj i buvo, nes Lie
pos bilos už ą gandrai mažes
nės negu Kovo mėnesį, kostumeriai 
rado pažymėta kad jiems nereikia 
nieko mokėti. 

Bilos kurių nereikėjo mokėti te
ko apie 46 nuošimčiams visų 370,-
000 šios kompanijos kostumerių. 
Kuriems dar priklausys daugiau at
skaitymų, tas bus daryta visą lai
ką iki sekančio Gruodžio. 

Liepos mėnesio atskaitymas pa
lietė plačią šios kompanijos patar
navimo sistemą Cuyahoga, Geauga, 
Lake, Ashtabula ir Lorain apskri-
tys. 

PARSIDUODA 
Geras bed-room setas, ir 
canning bonkos. Kreiptis 

M. Mildažienė 
1095 East 71 Street 

POP KONCERTAI 
Siu .šeštadienio "pop" koncertas, 

kuliuos teikia Cleveland Music Or
chestra vadovystėje Dr. Rudolph 
Ringvvall, Public Auditorium, turės 
solistę pianistę Evalyn Tyner, ku
ri savo muzika nukryps nuo papras
to tono ir išpildys daugiau populia
rius kurinius, kaip lygiai ir klasiš
kus. Pati orkestrą išpildys įdomius 
muzikos dalykus. 

Trečiadienį, Rugp. 13, koncertas 
tikima bus pilnai užpildytas publi
kos, nes dalyvaus žinomas harmo
nica virtuoso solistas Larry Adler. 

DRAUGIŠKAS IŠVAŽIAVIMAS 
N euros Farmoje Sek. Rjigp.-August 17 
Pradžia 10:00 vai. ryto. N. Brunswick, Ohio 
Nuvažiavimas: -W. 25th iki Brunswick, Ohio. Iš miestelio sukti į 
dešinę, paskui pirmu keliu vėl į dešinę, ir važiuot iki pikniko vartų. 

Kviečiame visus musų vientaučius atsilankyti į šį drau
gišką išvažiavimą, smagiai praleisti dieną. Senai jau ne
simatėm, kiti net per kelis metus, čia vėl draugiškai 
susitiksim ir pasilinksminsim. Bus gera muzika šokiams 
ir kiti pikniko smagumai. Taipgi "Gate prisst" tiems 
kuriems teks laimingas numeris. 

Kviečia Rengėjai. 

(Reprint from! Milwaukee Sentinel) Į 
THE Russian government, through 

its principal emissary, Mr. Gromy-
ko, has now made three specific 
proposals for international control of 
atomic energy to the United Nations 
none of which inspire faith in other 
nations or give any evidence of good 
faith on the part of Russia. 

The first of these proposals was 
for»the immediate destruction of all 
existing atomic weapons — which 
would of course only affect the 
United States, for only the United 
States has such weapons. 

The second was for the establish
ment of an international authority 
for the control of atomic energy, 
but without powers of inspection— 
which would leave any nation free 
to make and stockpile atomic wea
pons in undetected violation of its 
commitments. 

The third, and latest, is that each 
nation's possession of atomic ma
terials be established by a quota 
system under international author
ity, but again without means of en
forcement — which would mean 
nothing whatever to any nation de
sirous and capable of violation. 

What Russia is trying to go is 
plain enough. 

Russia is simply and most asti-
duously trying to nullify and des
troy the potential military advan
tage and superiority which the Uni
ted States now enjoys through ex
clusive possession of Stdlttic pro
cesses and materials. 

This is not because American pos
session of atomic weapons repre
sents a menace or even a threat to 
Russia or ahy other nation. 

No other nation in the world ex
cept Russia, and perhaps some of 
the satellites, which take orders 
from Russia, even pretends to see 
any elements of threat or menace 
in exclusive American possession of 
atomic weapons. 

In fact, the almost universal opi
nion throughout the civilized world, 
except in Russią and her satellites, 
is that the most substantial hope 
for world peace today lies in the 
fortunate and providential fact that 
only America has atomic weapons, 
and that the only hope for per
manent world peace depends on 
keeping atomic weapons out of the 
hands of other nations, particular
ly Russia. 

In theory, of course, if there 
should ever be a process of inter
national agreement which would ab-

HIPPODROME 

"Deep Valley" 
Warner Bros, pagamino naują 

filmą, "Deep Valley", kuri prade
dama rodyti Hippodrome Theatre 
trečiadienį. Veikale žymias roles 
vaidina Ida Lupino, Dane Clark ir 
Wayne Morris, prie jų Gay Bain-
ter ir Henry Hull, ir daug kitų. 

Dalykas einasi kalnuose netoli 
Monterey, Kalifornijoje. Saul šei
ma apimta neapykantos ir nepasi
tikėjimo kitais; motina nuduoda li
gone ir neišeina iš savo kambario, 
tėvas su apmauda dirba savo ukę, 
ir tokiose sunkiose sąlygose gyvena 
jų duktė Libby (Miss Lupino). 

Dalykas išsivysto į įtemptą dra
mą, kurioje ineina kaliniai kalnų 
darbininkai, ištinka žemės nugriu
vimas.. Visi pažymėti artistai turi 
galimybę šiame veikale tvirtai pasi
reikšti. 

"Deep Valley" pradedama rodyti 
Hippodrome Theatre trečiad. Rug
pjučio 13. • 

AKINIAI 
galima gauti pas 

D-RĄ MATULAITI 
(LaiU 

7829 Euclid Avenii* 

JONAS G. 
P O L T E R  

L i e t u v i s 

Namų Maliavotojag 
Popieriuotojas 

Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo 
pagražinimo suteikiama 

nemokamai. 

495 East 123rd St. 
Telefonas: POtomac 6899 

solutely prohibit and prevent atomic 
weapons from falling into improp
er hands, the United States would 
have no objection to it. v 

But none of the processes of in
ternational agreement proposed by 
Russia fall into that category, or 
are intended to. 

All of the Russian proposals have 
the single and obvious purpose of 
persuading or compelling the Unit
ed States to divulge the atomic se
crets to an international authority 
upon which Russia would be repre
sented, and from which Russia could 
thereafter obtain the secrets at her 
will and pleasure and for whatever 
eventual and aggressive and des
tructive use she might be disposed 
to make of them. 

Does anyone imagine that Russia 
would be proposing international 
control of atomic weapons if she 
had exclusive possession of them? 

Has Russia ever shared any of 
her military, technical or scientific 
secrets with the rest of the world? 

Russia does not allow freedom 
of movement or observation to any 
foreign laymen within her borders, 
let alone technicians; and her own 
people speak to foreigners on pain 
of death. 

Let us not be fanciful about Rus
sia's palpably fraudulent proposals 
for international control of atomic 
energy, and particularly let us not 
be deceived by them. 

Russia has only two objectives in 
this vital matter, the first being to 
get atomic secrets OUT OF US, 
and the second being to fit them 
into her dreams and schemes of 
RED FASCIST WORLD DOMINA
TION AND CONQUEST. 

BUK MUSŲ ATSTOVAS 

SAVO KAIMYNYSTĖJE 
* ; • • 

Trumpos valandos, geras 

atlyginimas, vakarais. 

Darbui pralavinsime. 

Shaker ifeights Home 

Improvement and 

Supply Co. 

IX). 0093 LO. 1530 

2 SEIMŲ NAMAS 
PARSIDUODA 

Lake Shore-Neff Rd. * dalyje, 
tile vonios, įbudavoti tubs; ge
ro darbo namas, puikiame sto
vyje. Namas 26x46, lotas 45x 
127. Smulkmenų klauskit tele
fonu : GL. 1670, vakare ir sek
madienį. Kreipkitės tik tiesio
giniai pirkėjai. 

Concrete Block Machine 
Parsiduoda 

Praradom savo Lease — mašina 
vartota 2 mėnesius, dirba 1200 po 
blokų į dieną; galima finansuoti jos 
pirkimą; kainavo virš $5,000, ati
duosime už $1900 su visu bizniu. 

2948 E. 81st St. FA. 5493. 

f \ 
KING PIN CLUB 

2111 Prospect Ave. 
SUperior 3443 

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

FOOD DRINKS 

Hall Space to Rent 
Joe Chester, pres. A1 Samolis, sec 

Nori pagražinti savo 
namus? Šauk— 

K .  Š T A U P A S  
Namų Dekoravimas 

musų specialybė. 

Kambarių Popieriavimas 
Namų Maliavoj imas 

16908 Endora Road 
Telefonas: 

KEnmore 8794. 
Cleveland, Ohio 

BASEBALL 

THINGS have suddenly become all 
fouled up in the St. George CWV 
Softball League. Things were real
ly going smoothly at the begin
ning of the 'season. Suddenly all 
has gone blaah! Umpires fail to 
show up for scheduled games. Some 
of the players belly-ache about the 
field. They raise cane with Joey 
Prank as if he were the official 
ground keeper. Now, some of the 
teams have acquired new players 
— after the season is nearly half 
over. The sudden presence of sharp 
pitchers is most noticeable. What's 
coming off — and what happened 
to the rules that were agreed upon 
at the beginning of the season??? 

Lasnik's gained first place in 
edging the Mermaid Club 4—3. Joe 
Guzauskas smacked two homers for 
the winners. 

Dunbar's snapped out of their 
losing streak when they beat Paul's 
8—7 and then came back to beat 
Joe's Bar p—2. Mermaid beat Šu
kys 13—11, and Joe's Bar beat the 
Trees Bar outfit 14—7 in a game 
without an official umpire. 

The schedule for next week: 

Mon.—Paul & Ed's vs. Trees Bar. 
Tues. — Sukys' vs. Lasnik's. 
Wed. — Trees' vs. Dunbar's. 
Thur.—Paul & Ed's vs. Mermaid. 

Tha standings as of August 6th: 

TEAM 

Lasnik's Cafe 

Mermaid Club 
Sukys 

Dunbar Cafe 

Trees Bar 

Paul & Ed's Tavern 

Joe's Bar 

* No report on t 
game of July ŠOth and Trees-Joe's 
game of Aug. 5th — unofficial. 

BROTHERHOOD . . . Radio song
stress Kate Smith received 1947 
American brotherhood arts and 
sciences citations for her work. The 
award was given by the National 
Conference of Christians and Je#S» 

w L 

5 0 
4 1 
3 1 
2 3 

*1 3 
*0 3 
*0 4 

Trees-Paul's 

BOWLING 

THE St. George CWV Bowling 
League will have its first meeting 
on Sun., Aug. 17th, at 3 p.m. The 
place — St. George's Auditorium. 

The teams will again roll on Sun
days at Omarlo Recreation. Most 

recent reports have it that more 
than twelve teams are interested in 
joining the league. All captains ot • 
the interested teams would be wise 
in attending this meeting. Bowlers 
interested in getting on a team 
should attend also. A bigger and 
better season is in sight — so; hop 
to it, men! 

LITHUANIAN NIGHT 

The Vets at St. eGorge are sell
ing tickets to the Indians night 
game on August 11th. It would be 
nice to see a large turnout to this 
game. Ducuts can be had from 
any of the vets. Let's all go. 

DIRVAI išsirašyti nereikia 
laukti pradžios metij—pasiu
skit prenumeratą dabar ir 
Dirva jus tuoj lankys. 

CARPETS, RUGS, LINOLEUM 
Rakandų Valymas Jusų Pačių Namuose 

Atliekam apsiuvinėjimą, susiu vimą, patiesimą. Darbas 
geras, greitas ir garantuotas. Apkinavimas • dykai. 

Darbą atlieka patyrę karpetų tiesėjai. 

BUBNICK CARPET CO. 
CE. 6031 Vakarais SK. 1993 

FLOOR MOLDERS, EXPERIENCED 

Senai veikianti progresinga Gray Iron Job

bing Foundry turi nuolatinio darbo ir ga
rantuotą aukstx užmokestį su proga dirbti 
nuo skaičių, geros darbo sąlygos, užmoke
stis už šventadienius, ir atostogos. 

Kreiptis asmeniškai } Superintendent 

OHIO FOUNDRY COMPANY 
2469 East 71st Street 

mm MES LAIKOM IR UŽRAŠUS 
Kiekvienas receptas čia išpildytas rekorduojamas jusų apsaugai. 
Pasitikėjimas yra garantuotas kada perkat vaistus iš 

TOEDTMAN & FOLLIS 
P h a r m a c i s t s  

SUPERIOR AVE. prie E. 65th St. HE. lOdĮP CLEVELAND, O. 
Registruotas Farmacistas visada gatavas patarnavimui. ;  

{ Grand Opening | 
| 10 to 20% Discouit Opening Dąf | 

i SATURDAY, AUGUST 9& [ 
| Visit us at our new location 5 

j I. J» S AMAS, Jeweler | 
Į 7007 SUPERIOR AVENUE |  
= ^HEXT TO THE EZELLA THEATRE) g 

= Open until 9:00 P. M. Ejfpress 3969 j| 
Filllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllkl 
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