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TREMTINIU GYVE
NIMO ŽINIOS 

LIETUVOS POLITIKŲ 
KONFERENCIJA 

Rugpiučio mėn. viduryje įvy
ko Paryžiuje Lietuvos atkurl-
m u i  v a d o v a u j a n č i ų  p o l i t i n i ų  
veiksnių konferencija kurioje 
dalyvavo VLIKO, Vykdomąsias 
Tarybos, nariai, visa eilė diplo
matų ir šiaip asmenų. 

NAUJI DIDELI BALTŲ 
TRĖMIMAI 

Iš Lietuvos, Latvijos h* Es
tijos vis dažniau ateina šiurpu
lingos žinios apie naujus tų 
valstybių gyventojų išvežimus, 
kuriuos paskutiniu laiku vykdo 
bolševikiški okupantai. Gyven
tojai bėga j girias, kiti veržia
si per jurą į Švediją, bet dau
giausia įų išgabenama j Sibirą. 
Niekas jų neužtaria ir nesu
teikia pagalbos. 

Pasaulio demokratų atbukę 
protai ramiai žiuri kai šimtai 
tūkstančių žmonių ir net iš
tisos tautos žuva. Labai gali
mas dalykas kad bolšev i k a i, 
ruošdami III-jį pasaulinį karą, 
v y k d o  n a u j ą  m a s i n į  ž m o n i ų  
trėmimą ii Pabaltijo darbams 
į Rusiją. 

SUIMINĖJAMI BALTAI RUSŲ 
ZONOJE 

Iki šiol nedidelis Baltų skai
čius dar nebegyveno Rusų zo
noje. Paskutiniu metu Rusai 
pradėjo jų uoliai jieškoti ir čia 
pat suiminėti. Juos veža tie
siog į Rusijos gilumą. Kai 
kuriuos čia pat nužudą. Dėlto 
paskutiniu metu atsirado Vak. 
Vokietijoje naujų Baltų pabė
gėlių, kurių tarpe yra ir Lietu
vių šeimų bei paskirų asmenų. 
Visi jie pasakoja apie šiurpias 
gyvenimo sąlygas Rusų paverg-
toję Rytų Vokietijoje. 

KĄ RAŠO 16 LIETUVOS IR 
Iš SIBIRO 

Ir laiškuose gaunamuose iš 
Lietuvos atsispindi gyvenimo 
sąlygų didelis pablogė j i m a s. 
Vis dažniau kalbama apie mi-
rušius artimuosius, pažymint 
kad toki ir toki asmenys "jau 
nebegyvena". Gyventojai lau
kia karo, kuris butų vienintelis 
jų išgelbėjimas. Bet jeigu ta 
"perkūnija" negreit įvyks, ji 
nieko negalės padėti, atsargiai 
pažymima rašančiųjų. 

•Lietuvoje gyvenantieji Lie
tuviai susirašinėja su Sibire 
esančiais giminėmis, o kartais 
jiems nusiunčia ir pakietėlių. 
Sibire gyvenantiems tr u k s t a 
visko, net laiškų jie negali ra
šyti dėl popieriaus stokos. 

Viena moteris Lietuvė iš Si
biro rašo kad ji su 4 mažais 
vaikais dirba tolimoje šiaurėje 
prįe 50—60 laipsnių Celsijaus 
temperatūros prie miško kir
timo, plukdymo ir vežimo dar
bų. Jai trūksta aprangos ir 
maisto. Ifiekas jai padėti ne
gali. 

UfETUVIAI PADEDA 
AMERIKIEČIAMS 

:Sehw. Gmundo stovykloje 
kur gyvena apie 2000 Lietuvių, 
gyvenimas eina įprasta vaga 
jaunesni mokosi, vyresni lan
ko amatų kursus, o galintieji 
dirbti vyrai talkininkauja Ame
rikiečiams. Lietuviai džiaugia
si kad gali jiems padėti ir buti 
naudingi. Dirbantieji be to 
dar gauna iš Amerikiečių ge
rus pietus. Kariški sunkveži
miai juos paima iš stovyklos, 
nuveža j darbovietę ir grąžina 
atgal. 

K. Pelčkis. 
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Indai Nepriklausomybę Sutiko 
Kraujo Praliejimu 

VIETOJE DŽIAUGSMO PARADŲ, JIE 
VIENI KITUS GAUDO IR ŽUDO 

%, • J \V .  ,  

Maj. Howard Hively, armijos 
lakūnas, padarė rekordinį skri
dimą jet lėktuvu iš Mitchell 
Field, L. L, j Washington^ ir 
atgal. 

EUROPA RŪPIN
SIS PIRMIAU 

Brazilijoje prasidėjo 20-
ties Amerikos valstybių at
stovų konferencija susiar
tinimui ir pasiekimui susi
pratimo kad visos Ameri
kos valstybės privalo buti 
pasiruošusios apsigynimui 
ir viena kitą užstoti nuo iš
laukinio priešo. 

Gen. Marshall, kalbėda
mas ten U. S. vardu, parei
škė kad nors U. S. turi sa
vo mintyse ir Amerikos ša
lių ekonominio sustiprini
mo reikalus, pirmutine par
eiga yra stengtis sustiprin
ti Europą ir Aziją, kurios 
dabar pat susidurusios su 
badu ir ekonominiu sugriu
vimu. Jo manymu, Euro
pos sustiprėjimas yra svar
bus ekonominiam Ameri
kos valstybių gyvenimui. 

Marshall siūlo Amerikos 
valstybėms turėti armijas 
bendroje žinioje apsigyni
mo atsitikime. 

Šiuo atsilankymu Valsty
bės Sekretorius Marshall 
priėjo prie galutino susi
pratimo su Argentina, su 
kuria iki plyšimo diploma
tinių santikių privedė Roo-
sevelto laikais Argentinai 
paskirtas ambasadorius iš 
Washingtono. Tas amba
sadorius ten norėjo išrink
ti kitą Argentinai prezi
dentą ir Washingtonui tei
kė iškraipytas žinias, ku
rios privedė Argentiną iy 
U. S. prie visiško santikių 
sugadinimo. 

ANGLIJOJ tęsiama ko
va prieš Žydus, kurie Pa
lestinoje žudo Anglų kar
eivius. žydams Anglija bu
vo gera per ilgus laiku, tai 
Žydai dabar sukelia Ang
lus prieš save, kaip jie vi
sada darė tose šalyse ku
rios jiems davė prieglaudą. 

Iš Chicagos pasiųsta į 
Stuggartą, Vokietijoje, 21,-
978 svarai taukų, pagerini
mui žmonių maisto. 

Rusija vis trukdo ir ne
siskubina susitarti su U. Š. 
del atsiskaitymo už lend-
lease. 

Indija, apie 400 šimtų mi
lijonų gyventojų valstybė, 
ilgai kovojo už atgavimą 
sau visiškos nepriklauso
mybės iš Anglijos. Dabar 
nepriklausomybę Indija at
gavo, bet tas atgavimas ne
sutikta su džiaugsmais, o 
pačių Indijos žmonių vieni 
kitų žudynėmis. 

Indija susideda iš dviejų 
didelių tikybų: Indusų ir 
Sikhų, kurie neapsikenčia 
kitos tikybos, Musulmanų, 
žmonėmis, ir tarp jų per 
daug metų ir dabar tęsia
ma mirtina kova. 

Del šito tikybų skirtumo 
Indija gavo dvi nepriklau
somybes, vieną Indusai, ki
tą Musulmanai. Jie, muš
tynių ir žudynių keliu, pri
ėjo susitarimo pasidalinti 
j dvi paskiras valstybes su 
savo nepriklausomybėm. 

Indusai pasiliko su Indi
ja, Musulmanai pasivadino 
savo valstybe Pakistanu. 

Nors pasidalinimas teri
torijų ant žemėlapio lengva 
buvo atlikti, tačiau mies
tuose, kaip paprastai, gy
vena ir Indusai. ir Musul
manai, maišytai. Taigi, čia 
ir eina vieni kitų skerdynė. 
Kur vieni stipresni, tie 
žudo kitus, greitesniam jų 
atsikratymui. 

Nuo Rugp. 11 Punjabo 
provincijoj tūkstančiai In
dusų buvo išpjauta, išžu
dyta. Lahore mieste, kur 
iš 500,000 gyventojų pusė 
buvo Indusų ir Sikhų, Mu
sulmanai išpjovė ir išvijo 
tukstančius žmonių. 

Amritsare, Indusai vyk
do tokias pat žudynes Mu
sulmanų, naikindami ir iš
vydami iš miesto juos tūk
stančiais. 

Tokios žudynės ir išmu
šimai sau nepatinkamų gy
ventojų tęsiasi visuose di
deliuose ir mažuose mieste
liuose. Po riaušių miestai 
išrodo kaip karo audros 
peršluoti. 

GRAIKIJOJ, komunistai 
banditai susirinko į Naos-
sa miestelį, nuduodami ra
miais žmonėmis, ir staiga 
pradėjo miestelį deginti ir 
žmones atakuoti. Jų ata
kas buvo atmuštas, bet vi
sas miestelis apdegintas. 

Komunistai stengiasi su
daryti paskirą savo valdžią 
Graikijai, kad vykdydami 
Maskvos planą Graikiją pa
vergti turėtų kuo pateisin
ti jog prieš tautinę Graiki
jos vyriausybę kyla patys 
nepasitenkinę gyventojai. 

ANGLIJA, varžydamasi 
savo pilvą socialistišku al
kio diržu, nutarė apdėti di
deliu muitu, iki 75 nuos., 
iš Amerikos ten teikiamas 
veikalų filmas.^ Amerikos 
filmų išdirbėjai tuo budu 
turės iki $400 milijonų nuo
stolių kas met. 

PRADĖJO SbVlETŲ 
ŠNIPŲ GAUDYMĄ 
Suv. Valstijose pradeda 

gaudyti komuilistus šnipus 
kurie gelbėjo Kanados ko
munistams pavogti iš Ka
nados vyriausybės turimas 
žinias apie atominę bombą 

Iki šiol U. S. komunistai 
buvo palikti ramybėje, ne
žiūrint jų didelio darbingu
mo talkininkauti su Kana
dos komunistais pavogimui 
Maskvai atominės bombos 
ir kitų paslapčių. Apie 140 
U.S. komunistų įtarta tu
rėjus su tuo reikalą. 

ISPANIJOJE ŽUVO 
200 ŽMONIŲ 

^ Cadiz, Ispanijos uoste, 
ištiko sprogimas kariškų 
torpedų ir minų išdirbystė-
je, kame užmušta apie 200 
darbininkų ir šiaip žmonių 
toje apielinkėje. 

Daug žmonių nesuranda
ma. Išsyk manyta kad už
muštų skaičius sieks 500. 

INDONESIJOS karo 
liaubos su Holandijos Ka 
riuomene Java ir Sumatra 
salose tikima tuoj bus nu
trauktos ir karas vėl užsi
liepsnos. Indonezai rengia
si apleisti Javą ir persikel
ti į Sumatrą. 

Po paliaubų pasirašymo, 
vistiek ten ėjo pašaliniai 
susikovimai, nuo Rugp. 4 
ten buvo nužudyta 55 Ho-
landiečiai. 

PALESTINOJ Žydų te
roristų gauja užpuolė Ara
bų sodybą ir nužudė 4 ku-
dikius ir 7 suaugusius. Žy
dai sako susekę tuos Ara
bus kaltais užpuldinėjime 
Žydų. 

Už tai Arabai rengiasi 
Žydams smarkiai atsiker-
šyti. 

AMERIKOS kaišU vado
vybė nutarė padovanot Ita
lijai bilijoną dolarių, t. y. 
pranešė kad nereikalaus iš 
Italijos karo nuostolių at
lyginimų, kurie sulyg tai
kos sutarties Amerikai pri
klauso. Prie to pranešė 
Italijai kad Washingtonas 
dės visas pastangas remti 
Italijos ne-komunistinę vy
riausybę. Tuomi nori pa
dėti Italijai sustiprėti. Tik 
ar tuo nepasinaudos komu
nistai, kurie tyko pagrobti 
Italiją į savo valdžią. 

Sovietai pradėjo užgrobi-
nėjimą Irano aliejaus šal
tinių, sovietų primesta su
tartimi. Iranas tikisi rau
donosios armijos įsiverzi-

Egipte, keliantis per Ni-
liaus upę, keltui_ apvirtus 
prigėrė 62 žmonės. 

I^O DU METAI VELIAU. DU metai po Japonų pa
sidavimo, šitaip padabinta Iwo Jima sala, kurioje ištiko pa
tys kruviniausi mūšiai. Amerikos kariai žiuri į ten iškeltą 
Amerikos vėliavą, kuri ten ir pasiliks. Ten daug kariavo ir 
Lietuvių, vieni žuvo, kiti gryžo, išlikę tik sužeisti. 

BRITANIJA SOCIALI
ZMO DUMBLE 

Socializmo užsigeidus ir 
po "rojaus" priedanga jve-
dus Anglijai sugriuvimą, 
darbiečių valdžia puolėsi 
prašyti Amerika kad per
tvarkytų Anglijai duotos 

DR. NOREM DIRBA 
VOKIETIJOJE 

Dr. Norem, buvęs Ame
rikos ministras Lietuvai, 
autorius knygos "Timeless 
Lithuania", jau tūlas lai
kas darbuojasi Europoje 

, -Jotos tarp išvietintu žmonių. Pas-
paskolos sąlygas, nes l'945ltarais pranešimais, Dr. No-
metų paškolos sutartimi rem tapo paskirtas Cralog 
einant jau socializmas ne-1 direktorium Britų, Ameri-
gahma ̂  išgelbėti, jis virsta kos ir Prancūzų zonose. 
J nepakenčiamą nesąmonę 

U. S. valdžia nesutiko jo
kių pakeitimų daryti, ir pa
skolos sutartis pasilieka po 
senovei. Socialistinė val
džia norėjo išgauti visą pa
skolos sumą greičiau, ir at-
simokėjimų palengvinimą. 

Prie to, pačioje darbiečių 
vyriausybėje įvyks permai
nos, premjeras Attlee sako 
del menkos sveikatos atsi
statydins, jo vietą, užims 
gal bus Bevin. 

ANGLIJOJE, ištikus ka
syklos sprogimui pereitą 
savaitę, užmušta virš 100 
darbininkų. 

VOKIETIJOJ, Amerikos 
teismas nuteisė pakarti 7 
Vokiečius daktarus už jų 
žiaurius apsiėjimus su be
laisvių stovyklų žmonėmis, 
darant su jais visokius ty
rinėjimus, žmones gyvus 
pjaustant. 

United Nations Saugumo 
Tarybos posėdyje, balsuo
jant už priėmimą naujų ša
lių į tą organizaciją, sovie
tai atmeta priėmimą Airi
jos, Portugalijos, Trans-
Jordanijos ir Italijos. ^ ^ 

Britai ir Amerikiečiai 
nesutinka priimti sovietų 
peršamų tautų, Albanijos, 
Bulgarijos, Austrijos, Ro-
manijos, Vengrijos, Austri
jos ir kraštutinės Mongoli
jos. 

< -

AMERIKOS Legiono su
važiavime Chicagoje Gub. 
Green pareiškė kad Legio
nas turi tęsti kovą prieš 
komunizmą, apsaugojimui 
šios šalies pagrindinių lais
vių už kurias kare kovojo. 

Cralog yra tai federacija 
kurią sudaro 15 Amerikos 
bažnytinių ir darbo organi
zacijų jų teikiamai pašal
pai Vokietijoje. Per 16 mė
nesių Cralog pasiuntė Vo
kietijai apie $30 milijonų 
vertės pašalpos reikmenų. 

Dr. Norem pažysta Pa
baltijo žmones, ir reikia ti
kėtis jis daugelyje atvejų 
pasitarnaus musų žmonių 
užtarime. Jis su Lietuviais 
tremtiniais susieina. 

U. S. KARO ofisas Vie
noje, Austrijoje, gavo per
sergėjimą kad Žydų terori
stų gauja nori susprogdin
ti tas patalpas. Namai ap
statyti didele sargyba. 

ŠYMET per pirmą pus
metį iš Anglijos ir Artimų 
Rytų sugrąžinta į tėvynę 
110,000 Vokiečių karo be
laisviu. 

f i% 

Esref Avdin, iš Istambulo, žy
mus Turkijos atletas, atvyko j 
Ameriką 10,000 mylių kelio 
dalyvauti 10,000 metrų lenkty
nėse. Jam Amerika patiko ir 
jis apsiliko čia studijuoti Neb
raska universitete • 

DOLARIS PERKA TIK PUSE 
1939 METŲ REIKMENŲ 

Kainoms kylant, šioje šalyje 
dolario vertė nyko, iki daėjo 
to kad dabar už jį gali pirkti 
tik pusiau tiek pragyvenimui 
reikalingų dalykų kaip kad 
buvo galima pirkti 1939 me
tais. Taigi, 1939 metų dolaris 
vertas dviejų dabartinių dola
rių pirkimo atžvilgiu. 

Nekuriu reikmenų kainos iš
kilo žymiai daugiau negu kitų, 
bet bendrai imant viskas pa
brango beveik dvigubai lygi
nant su 1939 metų kainomis. 

STATYBA DAUGĖJA 
Liepos mėnesį visoje šalyje 

bendrai imant, kaip surinktos 
žinios rodo, pradėta statyti 80,-
000 naujų nuolatinių gyvena
mų namų. Tai yra didžiausias 
skaičius koks pasiekta vieno 
mėnesio bėgyje nuo 1925 me
tų. 

šymet per pirmus 7 mėne
sius gyvenamų namų statyba 
buvo 38,300 namų daugiau ne
gu per tokį pat laikotarpi 1946 
metais, šymet jau pastatyta 
virš 441,000 gyvenamų namų. 

• 
ŠALIES INEIGOS BU» 
$193 BILIJONAI 

Bendrai sudėjus visų USA 
gyventojų ir biznių ineigas šį 
metą, numatyta tos ineigos 
pasieks aukščiausią sumą ko
kia kada buvo užrekorduota 
bent kurios šalies istorijoje ir 
bus dvigubai didesnės negu ši 
šalis turėjo 1929 metais, kada 
buvo skaityta rekordinis me
tas. 

Apskaičiavimas remiama iki 
šiol šymet gaunamomis ineigo-
mis, ir numatyta šymet ineigos 
pasieks $193,000,000,000. 

1946 metais bendrai sudCjus 
visos ineigos USA gyventojų 
pasiekė $177,000,000,000. 

1929 metais, kada skaityta 
nuostabiai aukštos ineigos, nes 
iki tol ši šalis tiek nebuvo pa
siekus, išviso ineiffų turėta — 
$85,000,000,000. 

• 
KORNAI IR MĖSA VĖL 
PAŠOKO KAINOJE 

šiomis dienomis galvijų kai
na pasiekė naują brangumą — 
Ohio valstijoje galvijų pirkė
jai mokėjo po $34 už 100 sv. 
gyvo svorio. Tas pasako kad 
mėsa bus brangi dar tulą laiką 
ateityje. 

Komų kaina vėl pakilo ir 
kornai vadovauja visus grudus 
savo brangumu šioje šalyje. 

Kornų bušeliui kaina Chica
gos biržoje nustatyta $2.4®. 

• 
DARBINGUMAS GERAS 

Šymet darbai eina sekančiu 
palyginimu. Per Gegužės mė
nesį paėmimų į darbus išpuolė 
po 48 darbininkus ant kiekvie
no 1000 dirbančių. Per Birže
lio mėnesį samdymas pašoko 
iki 53 ant kiekvieno 1000 dir
bančių. , 

Paleidimas iš darbų per ue-
gužės mėnesį išpuolė po 14 nuo 
1000 dirbančių, o Birželio mė
nesį po U nuo 1000. 

• 
TEHEHANAS, Irano 

nė, ruošiasi įsivesti vandentie
kį. Tam darbui nori gauti at
sakančią Amerikos ar Europie-
tišką firmą. 

į 
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D I R V A  

PITTSBURGH 

PITTSBURGH PADAUGĖ
JO GYVENTOJAIS 

Pittsburgho distrikte padau
gėjo gyventojų, kaip parodo 
valdžios Cenzo raportas. 

Ateivių imigrantų iš kitur 
nuo 1940 metų čia apsigyveno 
2360 vyrų ir moterų. 

Bet tai ne viskas. Didžiojo 
Pittsburgho srityje gyventojų 
skaičius nuo 1940 metų padau
gėjo 106,000 asmenimis. Išvi
so tokiu budu šioje Pennsylva-
nijos dalyje gyventojų randasi 
apie 2,100,000. 

Viena keista ypatybė tai kad 
šiame pat gyventojų sąraše pa
sirodė sumažėjimas asmenų 14 
iki 24 metų amžiaus — jų yra 
61,000 mažiau negu buvo pirm 
1940 metų. Tas sumažėjimas 
priskiriama depresijos laikams 
kada sumažėjo gimimai. 

1940 metais, šiame distrikte 
buvo 1,005,008 vyrų ir 989,052 
moterys. Dabar yra 1,039,490 
vyrų ir 1,060,152 moteriškos. 

Tas reiškia kad pastarų sep
tynių metų laiku moterų skai 
čius daugėjo nuolatai ir virši
jo vyrų skaičius, kas yra gera 
naujiena vyrams, turi iš ko 
pasirinkti. 

Visoje Pennsylvania oje gy
ventojų skaičius perviršijo 10 
milijonų nuo 1940 metų. 

KOVOJA PRIEŠ KOMU
NISTUS 

Pittsburghe, tarp CIO Uni
ted Electrical, Radio and Ma
chine Workers Lakalo 601 va
dų, komunistų iš vienos pusės 
ir komunistų priešų iš kitos, 
eina varžytinė už to skyriaus 
užvaldymą. To lokalo darbi
ninkai dirba Westi n g h o u s e 
Electric Corp. u5r.--

Pereitą savaitę įvyko to lo
kalo valdybos rinkimai, iškilo 
lermžs kad balsai buvo suklas
toti, pareikalauta balsų patik-
rinims. 

Vienas unijos vadas, komu
nistų pusę palaikantis, apkal
tintas sumušimu vieno unijos 
nario per lokalo balsavimus. 

NORI PRAŠALINTI 
SOVIETŲ PILIEČIŲ 

PERVIRŠI 

Detroit, Mich., Naujienos 
JAU 2,000 SERGA 

DŽIOVA 

Kongreso Darbo Komisijos 
prašymas leisti jai apsilankyti 
Rusijoje buvo sovietų vyriau
sybės atmestas. Del to komi
sija pakėlė reikalavimą tuojau 
prašalinti ir šios šalies visokį 
"perviršį" Rusijos piliečių- Tą 
pareikalavimą pasiuntė State 
Departmentui komisijos pirmi
ninkas Rep. Kersten. Jis rei
kalauja kad šioje šalyje butų 
leista laikyti tik tiek sovietų 
žmonių kiek leidžiama Rusijo
je gyventi U. S. piliečių. 

Tai Darbo komisijai buvo iš
duota Amerikos pasportai ke
lionei į Rusiją, bet atsikreipus 
į sovietų ambasadą ten jų pra
šymas leisti vykti į Rusiją ty
rinėti darbo ir mokslo reika
lus buvo atmestas. 

Waterbury, Conn. 

PENNSYLV AN1JOJE sužy
mėta 297,005 alkoholikai, ku
rie sudaro apie 3 nuoš. visų 
valstijos gyventojų, kaip pas
tarame raporte parodoma. 

Paprastai alkoholikų reika
las paliekamas kaip nesvarbus, 
sako Iveeley Institutas, kuris 
tą raportą patiekė. Bet, sako, 
alkoholizmas nėra žmogaus va
lios stoka, o tai yra tikra liga, 
su kuo reikia kovoti, šeimos 
paprastai stengiasi nutylėti ir 
slepi savo alkoholikus narius, 
kai turėtų buti padėti pastan
gos juos gydyti. 

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

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

Chicago, 111. 

Vincent B. Archa* 
Dirvos Atstovas 

Prenumeratoms, Skelbimams 
331 So. Rampart Blvd. 

LOS ANGELES. GALTF. 

Vytautas Markuzas 
Dirvos Atstovas 

Prenumeratoms, Skelbimams 
3907 Lillibridge 

DETROIT 14. MICH. 

SEKRETAI DYKAI 
(FREE) 

eg ož 12.00, duosim SEKRETUS 
dovanai, kaip pasidaryti namie 
Rietuvių Naujienas ant 2-jų me
tilų, vyną, ir saiderj. (52) 

LIETUVIŲ NAUJIENOS 
S82 N. 6th St. Philadelphia 6, Pa. 
Tiems kurie užsirašys 32-jų pusi. 

GERI ŽMONĖS REMIA GE
RUS DARBUS 

Lietuvių "Care and Relief' 
Klubas surengė šeimynišką pi
kniką Rugp. 10, pp. Anthony 
Kishonų sode. Diena pasitai
kė graži, tikslas geras, todėl ir 
susirinko dikčiai publikos pa
remti šio klubo labdaringą dar
bą. Reikia priminti kad šis 
klubas nėra skaitlingas nariais, 
vos tik apie tuzinas liuosno-
riai susiburusių šeimų, pagel
bėti išvietintiems Lietuviams 
Europoje. Tačiau ta grupė šy-
met nuo Sausio mėnesio jau 
pasiuntė 227 siuntinius drabu
žiu. maisto, spaudos ir CARE 
siuntinių, vitaminų ir tt. 

Klubo darbuotojos yra nusi
stačiusios pasiųsti vieną siun
tini kasdieną, ir iki šiol joms 
pasisekė tai atlikti, tikima tą 
galės išpildyti ir ateityje. Tai
gi rodos begalo didelis pasiau
kojimas šelpti savo vargstan-
čius-badaujančius brolius Lie
tuvius. 

Bet kaip ir kitur, čia turime 
ir tokių kurie mažai arba visai 
nieko neprisideda, bet pamatę 
kitus dirbančius tokį labdarin
gą darbą apserga pavydo liga, 
ir kaip pavydo ligoniai vaikš
čiodami skundžiasi buk šis klu
bas juos nuskriaudžia, renka 
pinigus, aukoja rubus, maistą 
ir siunčia savo sroviniams pa
sekėjams, o jų srovės žmonės 
lieka nuskriauti. Tikrai tos 
kalbos yra nesąmonė. Tų siun
tinių 90 nuoš. siunčiama visai 
nepažystamiems žmonėms, ir 
niekas nesirūpina apie kokias 
ten sroves, ar kur kas priklau
so ar nepriklauso. Vienas da
lykas yra gerai žinomas tai 
kad tie žmonės, kokių pažiūrų 
jie nebūtų, yra nudriskę, alka
ni, be vilties, be namų, ir di
duma be sveikatos, jiems pa
galba yra būtinai reikalinga, ir 
jiems šis klubas tiesia savo pa
galbos ranką. 

Gal geriausia gyduolė pagy
dyti pavydo ligą tai patiems 
stoti į darbą ir rūpintis siunti
nėti pagalbą tiems vargšams, 
kurie bus begalo jums dėkingi. 

Piknike su darbu prisidėjo 
sekančios moterys: Margaret 
Senkus, Anastasia Kishonis, 
Betty Bulerich, Helen Lauryn, 
Ursula Morkus, Elizabeth Ma-
telunas, Mary Lopsha, Antani
na Colnev, Mary Sabas, Nellie 
Wasilauskas, Eleanor Kishonis. 
Mr. ir Mrs. Martin Slogeris • ir ; 
kiti. Rengimo komisija dėko- i 

ja visiems dalyviams, aukoto- j 

jams, darbininkams ir visiems į 

kurie kuo nors prisidėjo. Pik
niko visas pelnas eina siunti-1 
nių parupinimui. Koresp. i 

BALF'ui iš Europos rašo: 

Tačiau.... tačiau turim at
virai jums pranešti kad trem
tinių jėgos senka. Veidai visų 
vis labiau bala, akys grimsta 
vis giliau ir neviltimi apsitrau
kia. Darbas krinta iš rankų, 
o neretai vyrai ir moters alp
sta darbe. Džiovininkų skai
čius, ypač vaikų tarpe, vis di
dėja. Džiovininkų atsivežėme 
150, o dabar turim per 2,000! 

Kaltos del to sąlygos, kurios 
diena iš dienos sunkėja. Mais
tas prieina prie bado raciono. 
Jeigu dirbančiam reikia ma
žiausia 3,000 kalorijų tai daug 
kur maistas faktinai nesiekia 
ir 1,000 kalonijų. 

Patalpose vis labiau sukem-
gami — viename kambaryje po 
kelias šeimas. Emigracijai du
rys uždarytos. Vos keli šimtai 
pasiekė U. S., o į Angliją iškel
dinta keli tūkstančiai darbin
gųjų, paliekant ikšiol nedarbin-
bingus ir šeimas, kurios ypač 
yra globos reikalingos. 

Amerikiečiams sunku trem
tinio būklę įsivaizduoti. 

Visi tie dalykai kerta svei
katą ir ištvermę... . Ak, bro
liai, jųs laisvėje gyvendami, 
negalite suprasti kaip tolima 
yra tremtiniams laisvė nuo 
bado, prievartos ir baimės! 

Negalite įsivaizduoti kaip del 
to įtemptai visų akys yra nu
kreiptos į Ameriką. Jie lau
kia tiek materialinės pagalbos, 
tiek kovos už Lietuvos ir # Lie
tuviu reikalus ir paguodos iš-
tverti. 

Per šių metų Liepos mėnesį 
geraširdžiai Lietuviai ir Lietu
vių draugai į BALF sandėlį, 
105 Grand St., Brooklyn, N. Y. 
atsiuntė 12,002 svaru rubų 
avalinės, knygų ir kitokios pa
galbos kenčiantiems Europos 
Lietuviams tremtiniams pagel
bėti. 

ARGENTINA pagerina sa
vo geležinkelių susisiekimą, už
sakė 90 Diesel-elektriškus lo-
komotivus ir 45 Diesel-elektri
škus traukinius. 

KAS NORI susirašinėti su 
mumis tremtiniais Italijoje ir 
kurie įdomauja tremtinių liki
mu ir jų ateities planais, rašy
kite : 

J. Mikalčius, 
Camp<* N. 1, Via Clrene 2 

Bologna Italy. 

HWKftJAI PAŠTO ženklų, 
kurie norėtų gauti kolekciją 
Lietuviškų pašto ženklų prašo
mi susirašyti su: 

Vytautas Naujienis 
D. R. K. Dragsbaeklejren 
Thisted Denmark. 

JIEšKOMA Stoškieni, kilus 
iš Darbėnų, Kretingos ap., gy
veno Chicagoj; turi sunų Povi
lą ir dukterį Aldoną. Jieško 
jos krikšto sunus Karolis Mas-
lauskas. Atsišaukti; 

Kazys Valušis, 
343 Second Street, 

Elizabeth, N. J. 

VAISTAI ORO PAŠTU 
Nesenai LVS 6 skyrius ga-

v® laišką iš Pameranijos, nuo 
vienos Lietuvių šeimos, kuria
me prašo skubiai prisiųsti se
rumo, nes žmogus užsinuodijo 
kraują ir jam gręsia pavojus. 
Nors gydytojai šiek-tiek gelb
sti, bet be vaistų negali išgyy 
dyti. Matyt įfcnkijoje kaip ir 
Lietuvoje nėra vaistų. 

LVS skyrius nupirko vaistų 
ir nusiuntė oro paštu regis
truotai, kad tikrai ir skubiai 
pasiektų ligonų. Tas ligonis 
turi žmoną ir dvi mažas duk
reles, jam mirus jo šeima at
sidurtų varge. 

Iš šio incidento išplaukia 
kad skyrius privalo turėti savo 
ižde bent mažą sumą pinigų, 
kad pasitaikius tokiems atve
jams galėtų ištiesti pagalbos 
ranką nelaimėje atsidūrusiems 
žmonėms. Skyrius dabar siun
čia siuntinėlius ir kai bus už
baigta, pranešime visuomenei 
kad žinotų kur skyrius išlei
džia per savo parengimus su
keltus pinigus. 

VASAROJA 
Išvyko atostogų ligoninės 

seselė Marytė Navickaitė, kuri 
prieš metus atvyko į Ameriką 
iš Vokietijos. Ji atostogas lei
džia pas savo gimines rytinė
se valstijose. 

Musų veikėja Stephania Č. 
Douvan leidžia savo atostogas 
saVo brolio Tomo Curlanis. va
sarnamyje netoli Clevelando. 

Juozas Tamošiūnas, stiprus 
Lietuvos reikalų rėmėjas, lei
džia atostogas Waterbury, Ct. 
Jis dalyvavo savo sesutės auk
siniame vedybų jubilejuje. 

Chicagiečiai Adv. Viktoras 
ir Marytė Kriaučiunai ir Vik
toro motina atostogauja Det
roite pas Ksiaučiunus, jų va
sarnamyje prie Cooley ežero. 
Taipgi buvo parvykęs Kriau
čiūnų sunus Algirdas, kuris 
tęsia mokslą Cambridge' uni
versitete. Jis praleido dvi sa
vaites pas savo tėvus ir šios 
savaitės pradžioje išvyko atgal 
į mokyklą. 

Adv. Kriaučiuno žmona, Ma
rytė, nesenai atvyko iš Vokie
tijos ; ją atsiėmė į Ameriką 
Viktoras ir apsivedė. Jaunieji 
patenkinti, ir Viktoro tėvai la
bai džiaugiasi Europiete Lietu
vaite marčia. M. StMfe* 

Anna Kaikas Atosto
gauja Macatawoj 

PARVEŠ 9,800 KA
RIŲ LAVONUS 

Anna Kaskas 
Lietuvaitė operos dainininkė 

Anna Kaskas, čia paroma da
lyvaujanti vandens sporte žy
maus musų Lietuvio Juozo J. 
Bačiuno Macatawa rezorte, kur 
ji su savo vyru, adv. Anthony 
J. Lokot, leidžia atostogas. Jie 
pasirinko Lietuvišką rezortą, 
kurio manadžeris yra kitas ži
nomas Lietuvis, dainininkas 
Jonas Urbonas. 

Macatawa randasi siaurėjo 
nuo Tabor Farmos, prie Michi
gan Ežero, kurį J. J. Bačiunas 
nupirko ir manadžeriu pasky
rė Joną Urboną. 

Anna Kaskas šį rudenį ruo 
šiasi visai eilei koncertų, pasi 
ryžus apsilankyti ir Vakaruo
se prie Pacifiko. 

KELEIVIS NENORI 
LVS, BET GEIDŽIA 

JOS IŽDO 

Amerikos Karo Departmen-
tas pradėjo parvežimą užjury-
je kritusių ir ten palaidotų A-
merikos kareivių lavonų. 

Iš Pacifiko į San Francisco 
bus parvežta apie 3,500 lavonų 
apie Spalių 10. 

Kitas laivas parveš apie še
šis tukstančius lavonų iš Bel
gijos, apie Spalių 25. Tai bus 
viskas ką švmet parveš. Kitą 
metą bus parvežta daugiau už-
juryje žuvusių Amerikos karių 
lavonų palaidojimui kurių ar
timiausi giminės pareikalaus. 

J. A. Urbonas 
Dirvos Agentas Dayto®§ 

ir apielinkėje. 
1302 Lamar St. Dayton, O 

A. S. Trečiokas 
INSURANCE AGENTŪRA 

Dirvos Atstovas 
Prenumeratoms, Skelbimams 

811 Walnut Street 
HEWARK 5, N. J. 

Welch, W: Va., miestelyje žemė pradėjo persikreipti ir* mies
to gatvės iškilo ar nusmuko, sudarant pavojų žmonėms vaikš
čioti. Daug namų sugadinta nuo suskilimo kai po jais žemė 
persimetė. ~ 1 

Socialistų plačiaburnis Ke
leivis labai sielojasi kad pavy
ko LVS seimas, rengtas Birže
lio 28-29, Waterbury, Conn. 
Tas laikraštis ypač nusistatęs 
prieš LVS susijungimą su A. 
L. Taryba, ir tai yra parody
mas kaip visi musų socialistai 
LVS bijo. Girdi, jokiu budu 
negalima su tokiais ir tokiais 
bendrai dėtis. Bet.... LVS 
iždą, girdi, reikia pervesti į 
geriausį iždą..... 

Toks to socialistų organo no
ras yra perdaug komunistiš
kas : tik komunistai paprastai 
sulikviduoja viską kas pakely
je, o turtą konfiskuoja. 

Kodėl Keleiviui taip nepatin
ka kad LVS seimas pavyko? 
Gal but turi savotišką išroka-
vimą, kad nauda netenka pa
čiam tam laikraščiui. 

Jau ruošiant LVS seimą Ke
leivis per naktis nemiegojo, jį 
mintys kankino kad tik' sei
mas nepavyktų. Išrodo kad 
jis troško net kad tas hotelis 
kur seimas įvyks pranyktų ir 
pasiliktų tik tuščia vieta. To
kios sunkios buvo Keleivio 
migės naktys. 

Bet visi jo pikti troškimai 
nuėjo niekais, LVS seimas at
sibuvo nustatytu laiku ir bu
vo didžiausias seimas kokį L. 
V. S. turėjo savo gyvavime. 

Užtai Keleivis dabar savo 
skiltyse ėda LVS kad, girdi, 
ji jam miegot nedavus, ji jam 
nervus gadinus, kad pagaliau 
ji jam biznį sumažinus ir jo 
idealogiją susiaurinus. 

Jei Keleivis atsistotų ant 
liepto ir vandenyje pamatytų 
savo šešėlį tai jis smarkiau 
šoktų į vandenį negu tas mar-
gis kuris žiūrėdamas į vandenį 
pamatė savo atvaizdą su Kau
lu žiotyse ir šoko atimti.... 

Kapsų Aguona. 

AMERIKOS VAKARŲ 
ĮDOMYBĖS 

Rašo K. S. KARPIUS. 

(Tęsinys ii pereito nr.) 
KUR IŠSIBLAŠKĘ MU

SŲ LIETUVIAI 

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

*1 .-V?** i" 

NEKURIE dar nuvažiavom į 
Lietuvių parapijos pikniką, jau 
besibaigiantį. Radom ten nau
ją kleboną, Kun. J. Kučinską, 
besidarbuojantį taip kaip viso
se kitose Lietuvių parapijose 
darbuojasi patys klebonai ir jų 
asistentai piknikuose, padary
mui šiek-tiek taip reikalingų 
dolarių. Kun. Kučinskas, likęs 
a. a. Prel. Maciejausko suaĮriai 
sukurtos Lietuvių para p i j o s 
vietininku, gavo sau ir parapi
jos išlaikymo rupesčius ir vi
sus tuos darbus kokius turi 
pats klebonas atlikti jeigu nori 
gyventi. Kun. Kučinskui, kaip 
ir kitiems iš Europos atvyku
siems jauniems musų kuni
gams, išsyk toks parapijų rei
kalų tvarkymas įšrodė keistas, 
Lietuvoje buvo papratę gauti 
sau užtikrintą išlaikymą, čia 
gi pats turi dirbti taip kaip ki
ti visi musų kunigai dirba, sa
vo išlaikymui, ir pataikauti 
kiekvienai moterėlei kuri pade
da dirbti, kitaip ji gali "užsi
rūstinti". 

Kai pereitą rudenį nuvykęs į 
Los Angeles, su Kun. Kučinsku 
susipažinau, tik ką naujai ap
sigyvenusiu, jis buvo orus, vi
suomeniškas vyras, dabar jis 
piknike man priminė musų pa
čių Cleveland? sunkiai dirban
tį naujos parapijos kleboną 
Kun. Angelaiti.... 

Iš pikniko, dar pasikvietėm 
Dr. Mikalauską ir kelis kitus į 
savo butą artimai pasikalbėti, 
nes sekančią dieną jau renge-
mes apleisti Hollywoodą. 

TOLIAU noriu pakalbėti apie 
išsiblaškymą musų tautos žmo
nių. Jau žinome, jų buvo prieš 
šį karą visur skersai ir išilgai 
Pietų ir šiaurės Amerikas, o 
šis karas jų dar didesnius kie
kius išblaškė, net prievarta, 
sovietams užgrobus jų tėvynę. 

Po plačią USA. išsimėtę gy
vena grupėmis ir net paskiro
mis šeimomis Lietuviai beveik 
kiekvienoje valstijoje. Kurie 
praturtėjo, kurie jau sensta ir 
nori geresnio klimato, vyksta j 
Floridą, į Kaliforniją ir į kitus 
šiltesnius pakraščius. _ Rasi jų 
visu Pacifiko pakraščiu apsi
gyvenusius. Dabar ypač daug 
Lietuvių stengiasi persikelti į 
pietines valstijas, ypatingai į 
Floridą, kuri yra tik rezortinis 
kraštas, kur gyvenimas ir biz
niai visu mastu eina tik žiemą. 
Ten važiuoti reikalinga turėti 
labai daug pinigų. 

Į Kaliforniją vyksta visi, ir 
su pinigais ir be pinigų, ypač 
ten vyksta daug jaunesnio am
žiaus žmonių. Tas padarė Los 
Angeles Lietuvių koloniją gy
vą ir veiklią. Mat, veik visa 
Kalifornija yra naujai kylan
tis biznio ir industrijos kraš
tas ir ten gyvenimas eina visą 
metą aplinkui. 

Kurie Lietuviai į Kaliforniją 
nuvažiavo apsigyventi su pini
gais, jie nesistengia laikytis 
vienoje vietoje prie Los Ange
les, bet apsirenka sau gyventi 
ir daug toliau, visai atskirai 
nuo Lietuvių. Tokių yra kele
tas pastarais laikais nuvyku
sių, be tų kurie gyvena jau iš 
senesnių laikų, taip vadinami 
"pionieriai", apsibuvę visu Pa
cifiko pakraščiu nuo Washing
ton valstijos Kanados pasieny
je iki pietinės Kalifornijos, 
Meksikos pasienyje. 

PANORĖJAU dar aplankyti 
ir pamatyti Meksikos kad ir 
parubežinį miestelį, Tijuana, ir 
iš Los Angeles išvažiavom su 
žmona ir jos drauge, p. Derin-
giene. Pakeliui į Meksiką ap
lankėme Long Beach mieste
lyje apsigyvenusį Lietuvi laik
rodininką, Vincą Matus, kuris 
kitados rytuose gyveno. 

Iš jo važiavome linkui San 
Diego, ir netoliese nuo to pie
tinės Kalifornijos didmiesčio, 
Del Mar, pajūrio miestelyje, 
užsukom pasimatyti su gerais 
pažystamais, buvusiais Detroi-
tiečiais pp. Petrikais. Jie sta
tosi sau naują namą. Jeigu 
nenusibos vieniems be Lietu
vių gyventi, jie ten gal ir liks. 
Jie nuvažiuoja su reikalais ir 
į Los Angeles ir į San Diego.. 
Iki Los Angeles jiems apie 100 
mylių kelio. 

Su pp. Petrikais, jų automo

bilyje, mes visi penki važiavo
me į Meksiką, per San Diego, 
didelę Amerikos vakarų karo 
laivyno bazę Pacifiko pakraš
tyje. 
tyje, sustodami atsivėdinti ho-
telyje ant ankšto kalno, iš ku
rio viršutinio aukšto buvo ma
tyti visas miestas ir uostas. 

Noriu čia pažymėti, aiškumo 
delei, kad mes nenuvažiavome 
į • Meksikos gilumą ir nesiekėm 
Mexico City, kur pereitą žiemą 
buvo su savo Clevelandiete 
drauge nuvažiavus mano žmo
na, kuri paskui tą savo kelionę 
Dirvoje aprašė. Iki Meksikos 
sostinės nuo Los Angeles oro 
keliu apie 1,500 mylių tolumo, 
automobiliu važiuojant kelio 
buna dar daugiau. Taigi, ne 
į sostinę važiavom, tik į patį 
Meksikos pakraštį, kuris susi
siekia su Kalifornija, ir iš Los 
Angeles ten tėra apie 150 my
lių tolumo. Važiavom taip sau 
pasidairyti, taip kaip kad va
žiuojama į Kanadą, nuvykus 
į Detroitą ir į Buffalo. 

Tą popietį nuvažiavom, ir tą 
pat vakarą gryžom. 

Tijuana miestelis, kurį pa
siekti reikia pereiti tam tikrus 
formalumus, stovi Amerikos ir 
kitoje pusėje Meksikos sienos 
inspektoriai, muitininkai ir tt. 

Šio-to paklausia į Meksikos 
pusę važiuojant, ir leidžia įva
žiuoti. Tik išvažiuoti, arba su-
gryžti į USA pusę jau griežta 
priežiūra, nes mat visi į tą mu
sų Ameriką nori įvažiuoti, o į 
čia nenorima įsileisti tų kurie 
nepriklauso. 

MEKSIKOS pusėje atsidurus 
gauni tą patį skurdumo ir ne-
Kulturingumo įspūdį kokį ki
tados gaudavo iš Prūsų pusės 
pervažiavę į Lietuvą, jeigu to
ki palyginimą padaryti. Ame
rikos pusėje tvarku, gražu, ir 
žmonės kitokie, o Meksikos pu
sėje jau vaikšto basi, apšiapę, 
purvini; ten keliai prasti, nors 
ten einantis vienas vieškelis 
buvo. ir neblogas. 

Miestelis Tijuana pasiruošęs 
bizniui iš Amerikiečių turistų. 

Visur, Europoje ir čia Mek
sikoje, ir be abejo kitose pa
saulio dalyse kur tik Amerikie
čiai nuvažiuoja, žmonės juos 
bene įsivaizduoja pinigų mai
šais, ir visur Amerikiečiams 
turi prikrovę visokių gerybių 
pirkti. Tijuana miestelis yra 
tik gero kaimo dydžio, o kiek 
ten krautuvių užverstų viso
kiausiomis sidabro ir kitokių 
metalų ir brangakmenių gery
bėmis ir papuošahiis! O vien 
tik del to kad ten suvažiuoja 
kas 24 valandos keli tūkstan
čiai Amerikiečių turistų. 

Tie patys žmonės rodos ne 
tie kai kitur nuvažiuoja: namie 
būdami vaikšto iš vieno mies
to krašto į kitą pirkti pentu-
kitu pigesnį maistą, o į kitą 
šalį nuvažiavę leidžia dolarius 
kaip skiedras, viską pirkdami, 
ar reikia ar nereikia. Tiesa, 
Amerikiečiai visad turėjo dau
giau dolarių negu pav. Meksi
kiečiai pesų, ar Prancūzai fran
kų, ir tt., todėl tų šalių biznie
riams ir nesusidaro kitoms įs
pūdis apie besilankančius Ame
rikiečius kaip tik t'oks kad rei
kia turėti jiems ką parduoti. 

Mes, daugiau pasaulio matę 
ir buvę įvairose šalyse, viską 
tą gerai žinome, ir pažystame 
kitų žmonių budą, taigi gerai 
įsižiurę jom su kokia pašaipa 
Meksikiečiai laukia iš Ameri
kiečių biznio, kaip jiems patai
kauja, ir kaip juos ant juoko 
laiko. O vis yra tokių kurie 
tik pirmą kartą į svetimą šalį. 
ivažiavo ir su didžiausiu tikė
jimu perka, o pardavėjai iš ki
tos pusės, jaučiasi pasigavę 
g e r a s  ž u v i s . . . .  

Meksikiečiai be to šymet la
biau negu kitados kada grie
bėsi ruoštis priimti Amerikie
čius turistus, kurie gausiau į 
Meksiką važiuoja, neturėdami 
galimybių dar į Europą ar kur 
kitur važiuoti. 

Tas pats Tijuana miestelis, 
pavasari dar turėjo purvo gat
vę, dabar jau ta gatvė pilnai, 
išlieta asfaltu; statoma geres
ni restoranai, užeigos. Tas ei
nasi per visą Meksiką, gal but 
nuo Prezidento Aleman išrin
kimo. Ą 

Iš Tijuana išvažiavom atgal 
į USA apie 9 vai. vakaro, pa
keliui vėl sustojom pas Petri
kus išsigerti kavos, atsisveiki
nom, ir vėlai naktį gryžom į 
gavo Los Angeles, 

(Kitame nr. bust žemiškas 
Rojus, kurį ;nes aplankėm pa
keliui vykdami į Meksiką.) 
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Tegul meili Lietuvos 
Dega musų širdyse — — L A I S V A  L I E T U V A  Laisvę pažinus Tauta — 

m . Jungo Nevilki! 

Tautos Meilė Savo Kanams 
Lietuviai Kareiviai Griežtai Atsisakydavo Dainuoti 

Sovietiškas Dainas 

NORS Rusai-bolševikai, 1940 
m. pavergę Lietuvą, Lietuvos 
kariuomenę panaikino ir vie
toj jos iš Lietuvių karių sudarė 
savo raudonosios kariuomenės 
29-tą teritorinj šaulių korpu
są, nuplėšė Lietuvos kariuome
nės^ ženklus ir kariams uždėjo 
bolševikines raudonasias žvaigž
des, tačiau Lietuvio kario šir
dies. mylinčios savo Tėvynę, ne
galėjo išplėšti. Jis ir toliau 
pasiliko ištikimas savo Lietu
vai. Lietuvių tauta tai žinojo 
ir toliau mylėjo savo karį ir 
visur viešai ir slaptai jam rodė 
savo meilę ir pagarbą. Rusai-
bolševikai, tai matydami, pyko 
ir siuto, ypač kad tos meilės 
iš Lietuvių jie nejautė savo iš 
Rusijos atvykusiems kariams. 
Nuo Rusų karių lietuviai toli-
fiosi ir jų neapkentė, ir tai vie 
šai parodydavo. 

1940 metų vasaros pabaiga. 
G r a ž u s  š e š t a d i e n i o  v  a - k  a r a s .  
Kaune, Laisvės alėjoje, pilna 
vaikščiojančių žmonių. Jų tar
pe maišosi nemaža Rusų ka
rių ir iš Rusijos atvykusių ne
aiškių civilių. Lietuviai savo 
tarpe šnekasi patylomis, kar
tais atsigryžta Į užpakalį apsi
dairyti, ar neina paskui jų koks 
nelietuvis. Tuo metu su dviem 
savo draugais ir aš išėjau pa
sivaikščioti kauniečių mėgiama 
Laisvės aleia, kurią bolševikai 
buvo pakrikštiję kitu vardu, 
pavadinę Stalino prospektu. 

Ten toliau staiga pasigirdo 
Lietuviška vyrų daina, žmo
nių minia, kaip upės vanduo, 
pasistūmė į tą pusę. Jau iš 
tolo pamatėme atslenkančią Į 
mus irgi didelę bangą suaugu
sių ir vaikų. Alėja žygiavo Lie
tuvių kareivių kuopa, o iš jos 
šalių lydėjo daugybė Lietuvių 
civilių, žmonių minia vis tir
štėjo greta žygiuojančių karių. 
Jų daina gražiai, bet tuo metu 
ir liūdnai skambėjo pavergto 
K a u n o  g a t v ė m i s .  S t a i g a  i š  
žmonių minios prasiveržė šauks
mai "valio", kiti, nukėlę kepu
res, mosavo jas ore, mergaitės 
ir moterys, kurios nešėsi gėlių, 
pradėjo mesti žygiuojantiems 
kariams po kojomis. O kariai, 
nesidairydami j šalis, žygiuoja 
ir tvirtą žingsnį dėdami toliau 
dainuoja. Reginys labai grau
dus. Kai kurios moterys aša
roja, bet ir vyrams širdį spau 
džia. 

ginklą ir šis iškrinta ant že
mės. šalia bėgąs nepažysta
mas jaunas vyras koja paspi
ria ginklą į gatvę. Keikdama
sis enkavedistas puola į gatvę 
savo ginklą pasiimti, o mes tuo, 
tarpu tolokai pabėgome ir įsi-j^ucjn^ šventę, žygiuoja Lie-
maišę į minią dingome enka- tuvil* dalin>*s. Jį vedė griežtų 

kUkų dainų nedainuoja. Paga
liau mato kad nieko nebus. Ka
reiviai labai nuvargę, bet savo 
užsispyrimo nemeta. Leido dai
nuoti senas Lietuviškas dainas, 
ir kareiviai, skambiai dainuo
dami, nužygiavo toliau. 

KITAS vaizdas Vilniaus mies
to gatvėse per bolševikų revo-

KUOPA žygiuoja pro "Pieno
centro" rumus. ' Valgio" už
kandinės padavėjos (valgį į sta
lą paduodančios tarnaitės), bal
tais apsiaustais apsivilkus i o s, 
lyg baltosios gulbės, nuo už
kandinės stalų surinkusios gė
les, išbėga į gatvę ir savo Lie
tuviškus kareivėlius apdovano
ja gėlėmis. Vaizdas jaudinantis. 
Juk tos tarnaitės, paprastos 
darbininkės, bolševiku terminu 
tariant, proletarės, biednų dar
bininkų dukros, savo Lietuviš
ką širdį atiduoda savo broliams 
Lietuviams kareiviams, bet ne 
atėjūnams Rusams, skelbian
tiems save darbininkų ir vals
tiečių armija. Šis reginys Ru
sus ir kitus bolševikus visai 
išmuša iš lygsvaros. Įsiunta 
lyg žvėrys. 

Gatvėje pasirodo raudonosios 
milicijos ir enkavedistų. Pra
deda vaikuti minią, o kai gu
riuos ir suimti nori. Minia pra
deda blaškytis į šonus ir šalu
tines gatves. Duodu kojoms 
valią ir aš su savo draugais. 
P a s i l e i d ž i a m e  b ė g t i  M a i r o n i o  
gatvės link. Prieš mus išlenda 
vienas Rusas enkavedistas ir 
atkišęs revolverį nori sulaikyti 
mano draugą, ilgiausią ugiu, 
studentą, šis nenusigąsta. Stai
ga ranka vožia per enkavedisto 

vedistui iš akių. Maironio gat
ve pasukome namo. Minėtoje 
gatvėje dar sutikome priešais 
ateinančių Rusų kareivių, bet 
šie, matydami bėgančius žmo
nes ir nieko nesuprasdami, kas 
čia darosi, lyg išsigandę didelė
mis akimis žiuri į bėgančius ir 
duoda kelią. Užpakalyje vis 
dar girdėti rėkavimai, bet kas 
ten darosi, jau nebematėme, tik 
kitą dieną išgirdome kad buvo 
ir 'suimtų Lietuvių. 

Nuo to laiko Rusai uždraudė 
Kaune Lietuviams kariams ri
kiuotėje žygiuoti didžiosiomis 
gatvėmis ir Lietuviškai dainuo
ti. Matydavome Lietuvius ka
rius žygiuojant jau mažesnėmis 
gatvėmis, tačiau neiškęsdavo ir 
uždainuodavo Lietuviškas liau
dies dainas. 

Ir toliau, kada tik Lietuviai 
kariai žygiuodavo, juos lydėda
vo minia, kai tuo tarpu i žy
giuojančius Rusus stovėdami su 
pašaipa žiūrėdavo. Netrukus iš 
Kauno Lietuvius karius iškėlė 
į Vilniaus kraštą, Kaune liko 
tik buvęs Lietuvos kariuomenės 
1 gusarų pulkas, bolševikų pa
vadintas 26 kavalerijos pulku. 
Nors Lietuvius karius toliau 
perkeldavo slaptai, anksti ry
tą, bet nuostabu kad Lietuviai 
greit tai sužinodavo ir į stotis 
susirinkdavo su gėlėmis paly
dėti savo karius. Rusus tai 
siutindavo ir ^beišmanydavo 
kas daryti. ' 

KARTĄ einu Kaune Savanorių 
prospektu ir išgirstu tolimą 
Lietuvišką vyrų dainą. Atsigryž-
tu atgal, šimtai einančių tąja 
gatve Lietuvių žvilgsnių atsi
gręžė į tą pusę. Vyrų daina 
greitai artėjo. Į musų pusę 
lėkė visu greitumu, kokiu mie
ste neleidžiama, sunkioji ma
šina. 

— Dieve brangus, Lietuviš
koji vėliava! — suriko viena 
moterėlė. Iš tikrųjų, mašino
je iškelta Lietuviškoji trispal
vė vėliava, kuri tuo laiku buvo 
draudžiama iškelti ir bausdavo 
už ją. Pilna mašina pristoju
si Lietuvių kareivių. Laiko 
aukštai iškėlę Lietuvišką vė
liavą ir dainuoja. Šis vaizdas 
sujaudino Lietuvius. Greit ma
šina su Lietuviškais kareiviais 
ir vėliava dingo iš musų akių. 
bet tik ne iš širdžių. Mašina 
skubėjo kad praeinantieji Ru
sai negalėtų jos sulaikyti. Kas 
paskui tuos kareivius ištiko-
mes nebesužinojome. Ar Ru
sai susekė juos are ne. 

Arba vėl kitas vaizdas Vil
niuje. žygiuoja kareivių kuo
p a  g a t v ė m i s .  V a d o v a u j a n t i s  
liepia dainuoti. Kareiviai už
traukia Lietuvišką dainą. 

— Sovietinę dainą užtrauk
ti! — įsako. Kareivių tarpe 
tyla. Įsako antrą ir trečią kar
tą, bet kareiviai taip p*at tyli. 

^adovaujančiui nemaloni padė
tis, nes aplink vaikščioja enka
vedistų ir įvairių Rusų šnipų. 

— Jeigu nedainuosite sovie
tines dainas, priversiu bėgti, 
— širsta vadovaujantis. Karei
vių tarpe taip pat tyla. Mato 
kad nieko nebus. Paliepia vi
siems bėgti. Kareiviai bėga. Kai 
kareiviai šiek tiek priilso, liepia 
eiti žingsniu ir dainuoti sovie
tiškai. kareiviai žengia, bet 
nedainuoja. Vėl įsakymas bėg
ti — kareiviai bėga toli, prilįs
ta, bet ir nuvargę, alsuodami^? 130 Congress Avenue 
neklauso ir sovietinių bolševi-

veido bruožų Lietuvis majoras 
ir dalinį seka Rusas politrukas. 
Politrukas įsako daliniui dai
nuoti s'ovietines bolševikų dai
nas. žmonių gatvėse daug. Na, 
kareiviai pradeda dainuoti bol
ševikiškai. Išeina ne dainavi
mas, bet kvarkimas. Nesuta
ria, maišo balsus, ir aiškiai ma
tyti kad kareiviai nenori bol
ševikinių dainų dainuoti. Lie
tuvis majoras atsigryžta į sa
vo dalinį ir įsako: 

— Dainuokite kaip mokate! 
Ir toj kareiviai gražiai ir 

skambiai užtraukia Lietuvišką 
dainą, kuri maloniai ir švelniai 
nuskardena Vilniaus gatvėmis. 
Rusas politrukas pribėga prie 
majoro ir įraudęs išmetinėja, 
kam jis leidžia Lietuviškas se
nas dainas dainuoti, o ne ver
čia tokią didelę revoliu c i j o s 
šventės dieną sovietines dai
nuoti. Majoras įpykęs atker
ta politrukui: 

— Mano reikalas kareivius 
rikiuotės mokyti, bet ne daina
vimo. Kodėl neišmpkėte jų so
vietinių dainų. Negaliu leisti 
viešai gatvėse savo dalinį ap
sijuokinti. 

Politrukas atšoko ir" susirau
kęs toliau nulydėjo. Lietuvišką
jį dalini. Manėme kad šis ma
joras nukentės už tokį atsikir
timą. Bet nuostabiu budu Ru
sai jo nepalietė. Rusams iš 
Lietuvos išbėgus, jį susitikau 
Lietuvoje, vadinas, išvengė are
što ir išvežimo į Si&irių. 

KARTĄ vienoje kuopoje per 
politines pamokas (kaip karei
viai pajuokdami jas vadindavo-
bolševikų katekizmo pamokos) 
pakyla kareivis ir paklausia pa
mokas dėstantį Rusą politruką: 

— Sakyk, draugas politru-
ke, kodėl draudžiate mums dai
nuoti Lietuviškas dainas ? 

— Tai, mat, jos fašistinės, 
buržuazinės, senojo smetininio 
rėžimo, — teisinasi politrukas. 

— Gerai, — atsikerta karei
vis. — Kad draudžiate Lietuviš
kas karines dainas, man supran
tama. Jums nemielos, nes pri
mena Lietuvos nepriklausomy
bę. Bet kad draudžiate Lietu
viškas liaudies dainas dainuoti, 
tai nei man, nei kitiems musų 
kuopos kareiviams nesupranta
ma. Kokios gali buti buržua
zinės, kada jas dainuodavo dar 
baudžiavos laikais Lietuvis bau
džiauninkas, ponams baudžia
vą nešdamas. O ir vėliau jas 
dainuodavo tik ūkininkai ir dar
bininkai, darbus dirbdami. Po
nai jų nedainuodavo. Anksčiau 
jos buvo darbo ir vargo dainos, 
o dabar staiga pa'sidarė bur
žuazinės. Smetonos dar nebu
vo, kada šias dainas Lietuviai 
pradėjo dainuoti. 

— Tai, mat, draugai, įrau
dęs ir sumišęs teisinasi polit
rukas. — Jeigu leisime jums 
Lietuviškas dainas dainuoti, tai 
nesimokysite sovietinių dainų. 

Kitą dieną šis kareivis, da
vęs politrukui tokį klausimą, 
slapta dingo iš kuopos. Jo liki
mas aiškus: į kalėjimą, o pas
kui į priverčiamųjų darbų sto
vyklas tolimoje Busijos šiaurė
je. '•%. Jakelaitis. 

LAIŠKAS IŠ KAN
GAROO 2EMIS 

J. Žemantauskas 
N o t a r a. s 

"Dirvos" Agentas 

JVaterbury, Conn. 
:p. * . .  

KUR PAGEIDAUJA ATEI
VIŲ, BET DAR NIEKO NE

PADARĖ JŲ ĮSILEIDIMUI 

SYDNEY.— Australijos val
džia labai nori imigrantų Aus
tralijon, tai yra baltų žmonių 
Europiečių. Australiečiai mė
gsta didžiuotis savo krašto ge
rumu (tiesa, yra puikus kraš
tas) ir manė kad čion pri
plauks daugiau imigrantų kaip 
kad reikia. Lengvatas davė 
Britų piliečiams, o karo vete
ranams ir jų šeimoms siūlė vi
sai dykai kelionę. Bet žmonių 
neatvažiuoja kaip buvo many
ta. 

Viena priežastis — trūksta 
laivų žmonėms atvežti, o kita, 
mes žinome kad ir Anglijai sto-
kuoja žmonių-darbininkų. 

Tiesa, atskubėjo atvažiuoti 
keletą tūkstančių žydų, del ku
rių net ir Parliamente kai ku
rie žmonės trukšmą kėlė. At
važiuojantiems čia žydams yra 
įsakyta niekam jokių informa
cijų netiekti. 

Kiek laiko atgal, į Sydney 
uostą įplaukė laivas su 1,300 
žydų, nekurie kalbėjo su re
porteriais ir davėsi nufotogra
fuoti. Iš publikos, žydų Drau
gijos pirmininkas suriko: "You 
fools! that will cost you (us) 
20,000 landing permits". Vė
liau Sydney Morning Herald 
dienraštis patarė žydams buti 
atviriems apie savo pergyven
tas priespaudas po naciais ir 
komunistais, tuomi, sako, įsi 
gys publikos simpatiją. 

Nesulaukus manyto skaičiaus 
emigrantų iš Anglijos, vietos 
valdžia nežino iš kokio galo 
stvertis. Pastaromis dienomis 
pasirodė laikraščiuose Imigra
cijos ministro straipsnis kad 
USA. kariams tarnavusiems 
Pacifike taikomos tokios pat 
lengvatos imigruoti į Australi
ją kaip ir Britams. Pamatysi
me kaip skubinate- atvažiuoti 
Amerikiečiai. ' 

DP DAR LENGVATŲ 
NEDARO 

Išvietintiems Europos žmo
nėms dar vis jokių lengvatų 
įvažiuoti Australijon nedaro, 
čia gyvenantis gali atsikviesti 
imigrantą, už jį garantuoda
mas penkiems metams ir už-
tikrintf atvykusiam butą. Ke
lionė laivu į čia iš Europos at
sieina apie 100 svarų. Retas 
kuris D.P. Lietuvis gali tokią 
sumą sudaryti ir tas sulaiko 
Lietuvių emigraciją į Austra
liją. 

Sydney Lietuviai viršminėto-
mis taisyklėmis yra jau gavę 
keliems Lietuviams su šeimo
mis "landing permits" ir jiems 
pasiuntė; kitiems, kaip girdė

ti, į Australiją įvažiavimui yra 
paduoti dokumentai leidimams 
gauti, žinant Lietuvių DP 
skaičių, atvažiuoja jų taip ma
žai kaip iš juros vienas lašas. 

Australija nori imigrantų iš 
kitų šalių, bet jie nenori sve
timšalių kolonijų. Australiečiai 
nori kad ateiviai išsipaišytų 
su vietiniais ir ištautėtų; kaip 
kurie minkšti Lietuviai taip ir 
padaro. 

Svetimšalis atvykęs Austra
lijon beveik turi lygias teises 
kaip ir Australai, tik negali 
balsuoti rinkimuose, negali lai
kyti "hotel", svaiginančių gėri
mų parduotuvės; nelabai gau
na ir valdišką tarnybą. Pen
kis metus išgyvenęs gali pri
imti pilietybę ir tada turi visas 
lygias teises kaip ir Australie-
tis. 

Nekurie žymus Australai pa
matę ir arčiau susipažinę su 
DP, labai gražiai atsiliepė apie 
Lietuvius ir kitus Baltiečius, 
sako, jie yra "good types" žmo
nės ir tinkami apsigyventi Au
stralijoje. 

Vienas buvęs UNRRA valdi
ninkas rašo Daily Telegraph 
dienraštyje: "Dabar mums yra 
proga gauti gerų imigrantų. 
Anglija ir kitos Dominijos 
griebia smetoną, o mes jeigu 
snausime visai nieko negausi
me". Ragina vyriausybę da
ryti žygius atsivežti tų išvie-
tintų žmonių į Australiją. 

Imigracijos ministeris buvo 
nuvykęs į Londoną aptarti del 
laivų imigrantams, taipgi su
sipažinti su DP, gal ir jų rei
kalą pastums priekin. Mano
ma kad greitu laiku padarys 
kokį patvarkymą DP įvažiavi
mui. 

Australijon nepageidaujama 
komunistų imigrantų; jų čia 
labai mažai yra ir valdžia ma
no kad atvykę svetimšaliai ko
munistai čia nuobodaus, netu
rės draugų. i 

Australijoje {vesta 40 valan- i  

dų darbo savaitė; pirmiau bu- 1 

vo 44 valandos; taipgi numa-! 
ž i n t a  b e v e i k  i k i  p u s ė s  " i n c o m e  j  

tax" mokėjimas. I 
Vidutiniai darbininkas čia j  

uždirba tarp 6—9 svarų savai- | 
t ė j e  ( s v a r a s  n o r m a l i a i  s k a i t o -  j  

si $5). Nuimta cukraus kupo-1 
n a i .  K a d a n g i  A u s t r a l i j a  d a u g i  
maisto siunčia užsienin tai te- i 
bėra kuponai sviestui, arbatai,! 
mėsai ir rūbams. Manoma grei- i 
t u  l a i k u  b u s  v i s a i  p a n a i k i n t a  j  

kuponai, tokiu budu pradėsi- j 
me užmiršti karo sunkumus. \ 

Antanas Baužč. i 

m * 

Laivas Queen Mary, 81,235 to
nų, karo metu tarnavęs karei
vių vežiojime, vėl tapo ištaisy
tas ir išpuoštas pasažierių ve
žiojimui, ir veikia tarp Angli
jos ir New Yorko. 

LVS 9-TO SKYRIAUS 
PIKNIKAS 

WATER BUR Y, Conn. — L. 
V. S. 9-tas skyrius ruošia di
delį pikniką, kuris įvyks sek
madienį, Rugsėjo 14, žinomoje 
vietoje, Linden Parke, Union 
City, Conn. Komisija rūpina
si paruošti įdomią programą, 
bus geri kalbėtojai, tikima tu
rėti daug svečių, tik ką atvy
kusių iš Europos, su kuriais 
visiems bus malonu pasimaty
ti, pasikalbėti. Vėliau bus pra
nešta apie tai plačiau. 

LVS NAUJOS ANG
LUOS VEIKĖJŲ SU-

VAŽIAVIMAS 
Rugs. 1, A. L. Piknike 

LVS dideh'o rėmėjo ir vei
kėjo K» Demikio, iš New Bri
tain, Conn., sumanymu, šaukia
ma Naujos Anglijos LVS vei
kėjų pasitarimas pirmadienį, 
Rugsėjo 1 d., pasinaudojant 
savaitraščio Amerikos Lietuvio 
pikniku, kuris 'rengiamas Jur
gio Babrausko paviljone, Lei
cester, Mass. 

LVS veikėjai paprastai da
lyvauja Am. Lietuvio piknike, 
taigi užkviesta veikėjai iš pa
ties Worcester, Lawrence, Bos
ton, Nashua, N. H., Waterbu-
ry, New Britain ir kitų koloni
jų. Gal kas dalyvaus ir iš to
liau, iš Brooklyn, N. Y. 

LVS veikėjams yra gera pro
ga surengti eilę koncertų ge
riems Lietuvos artistams, pa
tiekiant musų publikai vertin
gų meniškų pramogų. # 

Bus galima tokiose sueigose 
išplatinti LVS išleistas kny
gas, ypač dabar naujausia iš
leistą knygą "Lietuva Tironų 
Pančiuose"; proga pravesti L. 
V. S. narių vajų, ir atlikti ki
tus darbus sąryšyje su Lietu
vos vadavimu. 

Skelbimai Dirvoje 
Turėdami parduoti ar ii» 
nuomoti namą, kambarį, 
ar parduoti kokius daiktus 
kuriuos kiti gali sunaudo
ti, pasiskelbkite Dirvoje. 
Skelbimus atneškite gata
vai parašę. Priimami iki 
pietų trečiadieniais. 

IŠRINKIT 

n L Maxwell 
COUNCILMAN 

22nd WARD 
. PRIMARY ELECTION 

TUESDAY, SEPTEMBER 30, 1947 

IŠAUGINTAS 22-ME WARD 
GYVENA 22-ME WARD 

V i ' ' I' 
f# patyrimu Viešos Gerovės tarnyboje. Viešos 1*-
kreacijos darbe. Narys Children's Welfare Committee ir 

Welfare Federation. Jis yra pilnateisis advokatas. 

•I**!" 

* 
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I Š R I N K I T  

Harry R. H ii ves 
Kandidatas į 

CLERK OF MUNICIPAL COURT 

Rinkiniai Antradienį, Lapkr.-Nov# 4, 1947 

Pilnai kvalifikuotas tarnavimu! 
Clevelando žmonėms 

IŠRINKIT VĖL 

Judge Lillian M. Westropp 
JUDGE OF MUNICIPAL COURT 

Cleveland 6 Year Term 

Prasideda Sausio 3, 1948, baigiasi Sausio 2, 1954 

UžTIKRINKIT TEISINGUMĄ MUNICIPAL COURT'E. 

Balsuokit už tokius teisėjus kurie geriausia tikę. 
Nepasitikėkit savo praeities atmintimi. 

DABAR JUSŲ PROGA APSAUGOTI AMERIKONIŠKUS 
1 PAPROČIUS. 

Vote For JUDGE LILLIAN M. WESTROPP 

Non-Partisan Judicial Ballot 
TUES., NOVEMBER 4th, 1947 ELECTION 
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D I R V A  

Dienos 
Redaktorius—K. S. KARPIUS—Editor 6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio 

PREZ. TRUMAN UŽ DP ĮLEIDIMĄ 

TZAIP žinome, Kongresas išsiskirstė neišsprendęs DP 
" (išvietintų žmonių) klausimo, nors tas klausimas— 
Stratton Bilius 2910 — sakoma nebuvo visai užmarin
tas ar išmestas: išvietintų žmonių Į Amerikos įleidimo 
klausimas Kongrese esą vėl galės būti' atnaujintas. 

Kad tas DP įsileidimo į Ameriką klausimas nenu
marintas galime spręsti iš šiomis dienomis paties Pre
zidento Trumaho pasijudinimo palaikyti tą klausimą gy
vu ir jo ruošimosi išnaujo pradėti spaudimą į Kongresą 
spręsti toliau likimą Europos 860,000 išvietintų žmonių. 

Štai kaip skamba pranešimai iš Washingtono: Pre
zidentas padarė tam tikrų asmenų perkeldinėjimus į ki
tas vietas. Tūlas Ugo Carusi, iki šios tarnavęs Imigra
cijos ir Natūralizacijos komisijonierium, paskirtas į nau
ją vietą State Departmente, kurio pareigos bus pasku
bėti pergyvendinti karo tremtinius, kurie dabar yra di
delė našta Amerikos okupacinėse zonose Vokietijoje ir 
Austrijoje. 

Naujose pareigase Carusi apims operavimą naujos 
International Refugee Organizacijos — tos IRO, kuri 
užėmė 'UNRRA vietą. 

Ar musų prezidentas rimtai ' nelaimingų Europos 
žmonių likimu rūpinasi, ar tik lošia politiką, prisiminda
mas artėjančius 1948 metų rinkimus? 

Pirmiau dar, kai Kongresas posėdžiavo, Preziden
tas Truman rodė rimto palinkimo už Strattono biliaus 
pravedimą, sulyg kurio butų įleidžiama į šią šalį po 100,-
000 išvietintų asmenų kas metą per keturis metus. Kon
gresas išsiskirstė palikdamas tą bilių nesvarstytą, kaip 
ir daug kitų bilių. Kadangi šiam reikalui pritaria pre
zidentas ir dabar, reikia tikėtis kad Sausio 2, 1948 me
tais Kongresui vėl susirinkus, išvietintų žmonių įleidi
mo klausimas bus iškeltas ir stumiamas daugybės tuo 
klausimu susirupinusių organizacijų išnaujo. 

Kiek iš pirmesnių žinių, svarstymuose Strattono 
bilių, buvo jaučiama, nekurie Kongreso sub-komisijos 
nariai nebuvo linkę ateivių Įsileidimui vienu rimtu pa
grindu — kad tik atidarius plačiau į Ameriką duris, čia 
suvažuos veik visi Europoje likę Žydai. Nuo to išbėg
ti ir negalima: priešinsies kad nepatektų į Ameriką dau
giau Žydų, uždarai duris ir kitiems visiems, kartu ir 
Lietuviams. Atidarysi įvažiavimui vartus plačiai — vi
sų kitų tautų ir šalių kvotomis į Ameriką suvažiuos pir
miausia Žydai. Kaip ir dabar, kas atvažiuos neatva
žiuos, vis pilni laivai į Ameriką atvežama Žydų. 

Šis faktas tiesiog šiurpu krečia Amerikiečius, nors 
jie iš paviršiaus ir nuduoda kad užjaučia visiems lygiai. 

Ir Žydai gi, turėdami Europoje prie visų Amerikos 
konsulatų savo atstovus, savo rabinus pagaminti doku
mentams įrodymui gimimo kokioje tik šalyje nori, pa
daro Žydą Lietuvos, ar Latvijos, ar Lenkijos, ar kitos 
kurios šalies piliečiu. Žydų komiteto atstovai prie Ame
rikos konsulatų visais galimais budais savuosius įstato j 
įvairių šalių piliečių kvotas — ir Žydai važiuoja į Ame
riką gausybėmis, kai kitų tautybių žmonės vos retkar
čiais priimami į kvotą. 

Ši pastaba daroma ne kėlimui neapykantos prieš 
Žydus, tik pažymėjimui kai]) ištikro faktai yra. 

Jeigu bus įleidžiama po 100,000 išvietintų žmonių j 
metus, reikia tikėtis kad tarp jų pateks į Ameriką ir di
desni skaičiai Lietuvių. 

Kas svarbu dabar tai kad kiekvienas Amerikos Lie
tuvis rūpintųsi apteikti affidavitais savo gimines atva
žiavimui į Ameriką, o kurie giminių neturi, pasiturin
čiai gyvendami privalo išduoti kuodaugiau afidavitų ki
tiems nelaimingiems Lietuviams. Be afidavitų neturės 
progos čia atvažiuoti net tada kai bus nutarta įsileisti 
po 100,000 išvietintų žmonių kas metą. 

Išmesta 34 iš State 
Departmento 

Iš Washingtono praneša kad 
pastaruose State Departmento 
tarnautojų ištikimybės tyrinė
jimuose, iš tarnybos paleista 
arba atmesta aplikacijos 34 
asmenų, nes jie buvo pavojin
gi šalies saugumui. 

Prie to skelbiama kad gau
dymas kitų pavojingų neišti
kimų valdininkų tęsiamas. 

Dvylika asmenų buvo išva
ryti iš tarnybos tiesiog be jo
kių tardymų į mažiau negu 
metą laiko, dauguma už tai kad 
buvo aiškiai žinomi kaip ko
munistai arba jų šalininkai. 

Daugelis tų tarnautojų buvo 
persikėlę iš kitų karo darbų, 
karui pasibaigus, į State De
partmento tarnybą. 

Tas parodo kad daug dar tų 
kenksmingų gaivalų, Maskvos 
agentų tarnauja valdžios įstai
gose, jeigu jų vis randama ir 
susekama daugiau. 

/ / # 

Amerikonai Gražiai 
Apmulkinami 

Jugoslavijos diktatorius Ti
to šią vasarą pakvietė septynis 
Amerikos protestantų bažny
čios dvasiškius patiems persi
tikrinti kad Jugoslavijeje ne
są, jokios religijos neapykantos 
ir varžymo. Ir tikrai, tie dva
siškiai nuvažiavo, apvažinėjo 
Jugoslaviją ir gryžę paskelbė 
kaip jie buvo "giliai pertikrin
ti jog, nežiūrint nekuriu baž
nyčios vadų ir paskirų kunigų 
netvarkaus užsilaikymo, Jugo
slavijoje egzistuoja plati tole
rancija religiško pamaldumo ir 
bažnyčių". 

Tito, -kuris tuos,^ dvasiškius 
priėmė, pasakė jiems: "Musų 
nuomone bažnyčia neprivalo 
kištis į valstybės reikalus, ku
nigai turi eiti tik savo religi
nes pareigas ir prisidėti prie 

sustiprinimo moralij Ir gelbėti 
valstybei visapusiai". 

Tas protestantams dvasiš
kiams ir užpildė jų matomai 
menkas išmintis. Jie be to 
buvo priimti ir kitų bolševikiš
kų komisarų, ir tie tą patį pa
sakė. 

Bet tiems dvasiškiams nie
kur nebuvo leista pasimatyti 
ir pasitarti su kunigais, su pi
liečiais, su liaudimi. Nabagai, 
jie nesuprato ką reiškė Tito 
pasakymas kad bažnyčios ir 
dvasiškių būtina pareiga yra 
remti ir palaikyti komunistiš
ką valstybę.... Už to nepil
dymą — ištrėmimas, kalėji
mas, mirtis 

i t # 

VYKSTA TYRINĖTI 
ŠALPOS REIKALĄ 
U. S. Kongreso komisija pa

sirengus išvykti į Europą Rug-
pjučio 27 d., ten ištyrinėti ko
kia ištikro pagalba reikalinga 
karo nualintoms šalims. 

Vyks komisija iš 19 žmonių, 
kurie Londone išsiskirstys ty
rinėjimams, vieni tyrinės pa
čios Anglijos nykstančius fi
nansus, kiti vyks į Prancūzi
ją, Belgiją, Holandiją, Austri
ją, Vokietiją, toliau, j Italiją, 
Graikiją, ir Triestą. 

Dar kita grupė pasiryžus ap
silankyti Korejoje ir Kinijoje, 
ištyrimui ten pat dalykų kurie 
palaiko Amerikos-Sovietų ne
supratimus. 

/ / # 

KOPENHAGENE, Danijoje, 
į šaukiamą Baptistų Pasaulio 
suvažiavimą sovietai pasiryžo 
leisti Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos delegatus, kaip sovietų res
publikų atstovus. 

Pats suvažiavimas kvietė tų 
šalių atstovus, iš pabėgėlių gy
venančių Švedijoje, Britanijo
je ir Vokietijoje. Taigi sovie
tų pasiryžimas siųsti atstovus 
tiesiog iš tų šalių sudarė pai
niavą kaip užprotokoluoti tuos 
atstovus, "baltuosius" ir "rau
donuosius". 

Tame suvažiavime dalyvavo 
6,000 delegatų iš viso pasaulio. 

S K A I T Y M A I  

A. Merkelis. 

TAUTOS AŽUOLAS 
MAIRONIO 15 METŲ MIRTIES 

PAMINĖTI 
SUKAKČIAI 

Ė 

1930 METŲ apielinkeje šios 
šalies ukes operavo apie 42-ras 
nuošimtis nuomotojų. 1945 m. 
ukes operavo 32 nuoš. nuomo
tojų. . 

daroma šis apsivalymas. 
Greta to, Nacionalė Darbo Santikių Taryba, sulyg 

naujo Darbo įstatymo, įsakė kad visose darbo unijose 
butų vykdoma unijų viršininkų prisaikdinimas ir kad 
priesaikoje butų padaryta pareiškimas jog užimantis 
unijos vadovybę nėra komunistas. 

Žinoma, unijų vadai prieš tai zurza, tačiau su laiku 
turės prisitaikyti, nes naujame darbo įstatyme yra pra
vesta patvarkymas kad jokis unijos lokalas ar tai CIO 
ar AFL negalės paduoti Darbo Santikių tarybai prašy
mo pravesti dirbtuvėse kolektyvio tarimosi su dirbtuvių 
vedėjais jeigu neduos raštiško įrodymo kad tų unijų va
dai ar valdybų nariai nėra padarę tokios priesaikos. 

TYRINĖJA VALDININKUS, SEKA KOMUNISTUS 
AMERIKOS valdžia, kaip pastari pranešimai tikrina, 

ėmėsi visuotino ištikimybės patikrinimo visų suvirs 
2.000.000 federalės valdžios įstaigų tarnautojų. Tai yra 
didelis užsimojimas — ir toks pasiryžimas rodo kilus 
svarbiam reikalui taip daryti. 

Per eilę metų Federalis Investigacijų Biuras (FBI) 
vedė surašus visu šiai šaliai kenksmingų asmenų — fa
šistų, nacių ir komunistų — reiškia, visų jų rekordus tu
ri savo žinioje ir lengvai gali padaryti patikrinimus. 

Kadangi' FBI turi pilnus surašus visų komunistų, 
pradedant nuo paprastų Lietuvių dirbančių komunistų 
eilėse, priklausančių kairiųjų organizacijose, skaitančių 
komunistinę literatūrą, FBI tokiu budu turi žinias apie 
visus iki šiol buvusius priešingus gaivalus nuo tų laikų 
kada Amerika dar nebuvo Sovietų pripažinus. 

Visus senesnius bolševikus ir jų šalininkus turint sa
vo rekorduose, negalės išsprukti nuo susekimo nei vie-" 
nas dabar tarnaujantis valdžios biuruose. 

Visi paimti į valdiškus darbus buvo prisaikdina
mi ištikimybe šiai šaliai. Kiekvieno jų klastingas slė
pimas savo ištikimybės greitai bus susektas iš jų darbų. 

Juk dabar jau skelbama apie šimtus paleidžiamų iš 
State Department, kurie susekti neteisingai padavę sa
vo pareiškimus. Kai valdžia pasiims apvalyti visus sa
vo departmentus nuo komunistų, su FBI pagalba, daug 
raudonu žiurkių bus iškrapštyti iš kampų kur jie slap-
stoti sulindę valdžios biuruose, pasiryžę pasitarnauti 
"saulei" Stalinui kai bus paruošta Amerikoje padaryti 
komunistinį perversmu. Tam perversmui sutramdyti ir 

Hm. 
KELEIVIAI 

(Balys Auginąs) 
Mums nėra ko skubėti šį vakarą — 
Ankstų rytą išeis traukinys. 
Geriam alų. Tik skonis lyg ašarų— 
Ko gi lekiam taip vis tekini? 

Daug dienų mes nemigę, nevalgę jau, 
Pakeliui daug praleidę stočių. 
Plieno bėgiais vežiojam nostagliją, 
Mažą ryšulį, pilną vilčių. 

VAKARAS 
(B. Brazdžionis) 

Ėjau keliu ir dainavau kaip žvaigždės 
Tartum geltonos rožės byra, 
Kažin kur šūvis paukštelius pabaidė, 
Ir dūzgė bitės, tartum aukso lyrju 

Rugių laukai kvepėjo šilta duona, 
Ir vargo žemė meldės: "Tėve musų " 
Ir pro saulėleidį kaip gintaras geltoną 
Į duslų dundesį aukšti klevai įkluso.... 

Jis mirė Birželio 28, 1932 metais 

RAŠYTOJŲ ir kitų menininkų kūrybą iš
tinka nevienodas likimas. Vieni dar gyvi bebū
dami suspindi savo kūryba, lyg žvaigždės dan
guje, ir šviečia kartų kartoms, kiti tik sužėri 
lyg meteorai, ir dingsta, pagaliau, tretieji savo 
amžininkų lieka nesuprasti ir neįvertinti ir tik 
po savo mirties kuriam laikui praslinkus iškelia
mi ir pradeda spindėti visu savo grožiu ir didin
gumu. 

Koks gi likimas Maironio kūrybos, kuri mu
sų tautą pradėjo gaivinti daugiau kaip prieš 60 
metų? 

Jau nebe nuo šiądien Maironis yra didysis 
musų tautos poetas, nupelnytai vadinamas Tau
tos Dainium, Lietuvių Tautinio Atgimimo Pra
našu, Laisvės Poetu. 

Aušroje 1895 m. Maironis išspausdino pir
mą savo eilėrašti "Lietuvos Vargas" ("Miškas 
užia, giria gaudžia") ir nuo to laiko jis tapo di
džiuoju musų tautos poetu, jos tautinio atgimi
mo ideologu. Per tą laiką Maironio reikšmė ir 
įtaka niekad nėra mažėjusi. Priešingai: juo 
Lietuvos padangė buvo tamsesnė, juo musų tau
tą sunkesni vargai ir didesnės nelaimės prie 
žemės lenkia,, juo skaisčiau Maironio poezijos 
žvaigždė musų tautai šviečia, duodama jėgų šėl
stančioj audroj ištverti, nešdama gaivinančios 
vilties sulaukti geresnių laikų. 

' Maironis visuomet buvo gyvas musu tau
toje ir išliks gyvas tol, kol musų »tauta gyvuos, 
kol bent vienas Lietuvis bus Lietuviškai jaučiąs 
ir galvojąs. Maironis yra vienas iš tų kūrėjų 
kurie savo kurvba yra glaudžiai susiję su savo 
tauta, su jos kultura, su jos siekimais, džiaugs
mais ir kančiomis. 

Vienas žymiausių Maironio kūrybos žinovų, 
Juozas Ambrazevičius, parašęs apie jį išsamią 
monografiją, IX Maironio "Pavasario Balsų" 
laidoje išspausdintame straipsnyje "Maironis ir 
visuomenė", aptaria Maironio santikius su musų 
visuomene. Juozas Ambraževicius tuos santi
kius skirsto f tris epochas, kurių pirmąją vadi
na Maironio epocha. Jis teigia: "Ne be kovos 
Maironis laimėjo dvasinio vado vardą savo epo
choje; ne be skausmo pasitraukė antrojoje epo
choje; ne be išvidinio triumfo kilo jo renesansas 
trečios epochos pradžioje". 

TAUTINIO atgimimo laikotarpyje Maironis, 
kaip poetas, neturėjo sau lygių. Jis savo kūry
ba veikė ne tik musų visuomenę, bet ir visą 
musų grožinę literatūrą, ypač jos poeziją. To 
laikotarpio poezija ir turinio (idėjų) ir formos 
atžvilgiu yra stiprioje Maironio įtakoje. Patys 
gabiausieji to meto musų poetai negalėjo iš
vengti didesnės ar mažesnės Maironio kūrybinės 
įtakos. 

Atgavus kulturinę ir politinę laisvę, atsta-. 
čius nepriklausomą valstybę, be abejo, šiek-tiek 
pasikeitė ir musų tautos gyvenimo turinys ir 
jo formos, atsirado ir naujų idėjų bei siekimų. 
Visa tai negalėjo neturėti įtakos ir musų litera
tūrai ir aplamai meninei kūrybai. 

Plečiantis gyvenimui didėjo ir kūrybiniai 
aky račiai. Politinė laisvė ir sava valstybė atvėrė 
plačiai duris į Europą, ir mes nelikome akli ir 
kurti svetimu kulturų įtakoms. Tik ir iš jų mes 
ne viską ėmėmė kas gražiausio, vertingiausio 
ir patvariausio. 

Ar Maironfe tautinio atgimimo gadynėje 
skelbti idealai nebeteko savo reikšmės ir aktua
lumo? Ne visai" taip. Jie liko pamiršti, nustum
ti į šalį, apnešti gyvenamo laiko dulkėmis ir 
maurais. Mes buvome prie tų idealų priartėję, 
mums atrodė kad mes jau esame užkopę į pa
čia kalno viršūnę ir juos pasiekę. Tie idealai — 
kulturinė bei politinė laisvė ir sava nepriklau
soma valstybė — mums davė visa tai kas kul
tūringam žmogui reikalinga ir būtina. Plau
čiai naudodamies tų idealų teikiamomis gery 
bemis ir vertybėmis mes pamiršome apie pačius 
tuos" idealus, kurie juk ir buvo tų gerybių ir ver 
tybių didysis šaltinis. Juk ir žmogus nevertina 
nei oro, kuriuo jis kvėpuoja, nei vandens, kurio 
jis turi iki valios. Tik tada pajuntame ir oro, 
ir vandens, ir kitų būtinų gerybių vertę kai jų 
netenkame, kai be jų pradedame dusti ir trokšti. 

Laisvės sulaukusi Lietuva gyveno kitais 
idealais ir siekimais, negu ta Lietuva kuri per 
skausmus ir kova žepgė į laisvę. Pats Maironis 
j^utė s&rtųmi^tarp atgimstančios ir jau , at

gimusios ir savo nepriklausomą valstybę atsta
čiusios Lietuvos ir dar 1919 metais Vasario 16 
dienos proga "Lietuvos" dienraštyje rašė kad 
1918 m. Vasario 16 d. esanti "siena tarp dviejų 
Lietuvos pasaulių: anoje pusėje Lietuva — 
svajota, pasišventimo meilėje pradėta; čia realia 
nė, skausmuose gimus; ana skaisti ideale, troš
kimų sritis, padangėmis skriejus, erškėčių vai
niku pasipuošus kaip kentėtoja, — ta žemiška, 
apčiuopiama, bent kiek nustojus skaistumo ir 
aureolės; anos mylėtojai nieko nuo jos netroško, 
jai viską aukojo; tos mėgėjų šalininkų daugiau, 
bet jie jau sau reikalauja užmokesnio ir šiltos 
vietelės, kai kurie jos simpatija apsimetę, ją 
skaudžiai užvylę, naudoja; ana buvo gryna dva
sia, be kūno; čia dar neišsivystęs su ydomis lis* 
nas". 

• i 
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LAISVĖS sulaukusioje Lietuvoje ir musų 
literatūroje pradėjo dvelkti nauji vėjai, nebe tie 
kurie musų tautai dvelkė jai arškėčių keliu žen-' 
giant į laisvę. Ne vienam ir musų literatūros 
kritikų atrodė kad, atstačius nepriklausomą Iiie-
tuvą, pasiekus tą idealą, dėl kurio susisielojusi 
visa Maironio kūryba, jo poezija paseno, pasi
darė nebeaktuali. Kungas Šmulkštys-Paparonis 
matė Maironį "saulėlaidos masinančioj šviesoj" 
ir tarė jam "Labanakt Maironi." ("Laisvė", 
1920, 169 nr.) A Venclova, vėliau buvęs LTSR 
švietimo komisaras, 1925 m. "Lietuvio" savai
traštyje šaukė kad "Maironis pasenęs." Dar 
kiek anksčiau literatūros "Skaitymų" žurnale 
rašytojas Balys Sruoga smerkė Maironio "Jau-, 
nąją Lietuvą", kad joje nesą tautiškumo. 

Tie neteisingi priekaištai, be abejo, Mai
roniui buvo skaudus ir neužtarnauti. Tačiau 
jam tai buvo nebe naujiena. Jis ir anksčiau jau 
nekartą buvo smarkiai puolamas ir svetimųjų 
ir savųjų. Visus tuos puolimus Maironio kūry
ba atlaikė, ir tik šiądien laiko perspektyvoje ma
tome kokie jie buvo menkučiai ir netaiklus. 

Tuo laiku kai Baliui Sruogai Maironis buvo 
permažai tautiškas poetas, kai A. Venclova jį 
laikė pasenusiu, o Paparonis šaukė jam laba
nakt, Lietuvių tauta Maironio kūryba tiek pat 
žavėjos kaip ir tautinio atgimimo metu. Mai
ronio daina skambėjo Lietuvos laukuose, Mairo
nio žymiųjų musų kompozitorių harmonizuotas 
dainas dainavo chorai ir laikinojoje sostinėje 
Kaune ir Lietuvos miestuose bei miesteliuose. 
Maironio eilėraščiai buvo deklamuojami per iš
kilmes, Maironio eilėraščius nusirašinėjo į sąsiu
vinius kaimo jaunuomenė ir nešiojusi juos su 
savim, kaip didžiausią brangenybę. Maironio 
e i l e r a š č i a i  n u o l a t o s  c i t u o j a m i  p r a k a l b o s e  i r  
spaudoje. Maironio "Pavasario Balsai" dažniau
sia sutinkama Lietuvos kaime knyga. Jų la
pai nuo dažno sklaidymo pageltę ir apiplyšę. 

Argi visa tai rodo kad musų visuomenė bu
tų buvus nuo Maironio nusigręžus? Ne! Musų 
tautai Maironio idelai visuomet buvo savi ir arti
mi, jo dainos mielos ir malonios.' 

(Bus daugiau) 

LIETUVIŲ KOVA SU NACIAI& 
Knygelė 48 pusi. Kaina 30c. 

Tai įdomi 48 pusi. knygelė, išleista Vokie
tijoje, apsakanti kaip Lietuviai kovojo su 
rudais naciais 1941-1944 m. laikotarpyje, 
Knygelė su daug iliustracijų, įr kalba apje 
nacius nuo pat jų įsiveržimo į Lietuvą, Lie* 
tuvių kovą už savo žemę, prieš nacių norj| 
priversti Lietuvius įsikinkyti jų karo maš£ 
non; kaip naciai išžudė Lietuvoje žydus; 
vios slaptos Lietuvių kovos prieš nacįp vi
su jų buvimu Lietuvoje. 

Prisiųskit laiške tris dešimtukus, arba 
pašto ženklų už 30c, gausit šią knygelę. 

Reikalaukit Dirvoje 

VJ 
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IKSTRA! 288 DAINŲ KNYGELĖ 

LEISKIT Į TĖVYNĘ 
(Kišeninio didumo i— 272 puslapių) , 

Kaina su prisiuntimu $1.00 
Dirva gavo Europoj naujai išleistą knygą 
įvairių Lietuviškų liaudies dainų ir kitokių 
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 turėtumėt 
žinoti. Išleido "Mintis", Vokietijoje. 

Reikalaukit Dirvoje 
6820 Superior Ave. Cleveland 8, Ohio. 
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VARDAN TŲ KURIE 
MIRE...  

Dirva leidžia šį straipsnį 
diskusiniu, t. y. ji kviečia 
kuoplačiausias Lietuvių ma
ses — Suvienytose Amerikos 
Valstybėse ir už jos sienų — 
pareikšti savo nuomonę mū
sų čia keliamu klausimu. 

Vienoje iš sekančių savo 
laidų Dirva pakartos šį ra
šinį Angliškoje kalboje tuo 
budu suteikdama progos ir 
kitų Baltijos tautų vienamin-
čiams nariams sueiti j ben
drą darbo talką. 

Dirvos Redakcija. 
* 

ŠIO Dirvos skyriaus uždavi
nys yra, tiesa, apžvalga ne ak
cija, bet mums atrodo jog ap
tarę taip sakant didžiuosius 
politikos klausimus, mes gali
me sau leisti skristi minčiai ir 
mažmožio dėliai kaip tai gal 
but atrodytų Didiesiems. Mes 
kalbėsime Baltijos žemių var
du ̂ ir VARDAN TŲ KURIE 
Už JAS MIRĖ. 

Istorija yra nelyginant ko
kia Dievaite apdalinanti žmo
nes ir tautas laimėmis, arba 
kartais didelėmis amžius nesi
baigiančiomis nelaimėmis. 

Baltijos žemė, rodos, yra la
biausia tos Dievaitės-istorijos 
nuskriausta. Ten 11-tu šimt
mečiu pradedant lieta kraujas 
kryžiaus vardan, vėliau dėl au
ksinės javų varpos, kuri yra 
Baltijos žemės pažiba, o dar 
vėliau Maskvos didybei, kurios 
carai sakydavo jog mūsų Bal
tija esanti langas Azijai į Va
karus. 

Taip pat galvojo ir Leninas. 
Jo pirmieji žodžiai pasakyti 
1917 metais Petrapilyje buvo: 
"Nuo čia, nuo šio Baltijos kam-
Po, mes pradėsime plėšti tą kas 
mums buyo išplėšta!" 

Stalinas pagaliau įvykdė tai 
ką jo bendras žadėjo. Jo rau
donosios armijos atplėšė Baltį* 
jos žemes nuo jų kamienų, su
drumstė Baltiją nekaltų žmo
nių krauju. Bet nebus ji nie
kada Azijos langu į Vakarus, 
ji, musų Baltija, kuri kas va
karas krauju j e paskendus Azi
jai nakčią siunčia. 

Bet istorija yra beginklė, 
jos valia žmonių rankose, ran
kose tautų nežiūrint kiek jos 
bebūtų liejusios kraujo už sa
vo žemę. 

Kalbėdami šiądien vardan tų 
kurie mirė, minime tuos dešim
tis tūkstančių Lietuvių, Latvių 
ir Estų kurie buvo nukankinti 
pakeliui į Sibiro ištrėmimą, mi
nime ir kitus dešimtis tūkstan
čių tų pačių tautų žmonių nu
kautų jų pačių žemėse. Paga-
Jiau minime'virš milijono Len
kų, kurie mirė nuo raudonosios 
rankos, minime Suomius ir jų 
niekada neužmirštamas kovas 
su bolševikais 1939 metų žie
mą. 

Tai Baltijos tautos. Bet ir 
Baltgudžius ir Ukrainiečius žu
dė bolševikas ir tebežudo. Tų 
tautų žemės sueina su musų. 
Gyvenimas ne kartą yra vedęs 
mus į bendrų interesų šeimas, 
jis, taigi, nebaigia vedęs ir šią
dien. 

UŽPLUSTANT antrajai bol-
ševikų bangai į vakarus, nuo 
jos bėgo taip pat Baltgudžiai, 
Ukrainiečiai, daugelis mažes
nių Kaukazo tautelių žmonių, 
kfiip ir Lenkai, Lietuviai, Lat 
viai, Estai, Suomiai. Bėgo tau 
tos. Ir štai kur išryškėja pro 
blema: 

1. Didžiosios Vakarų Vals
tybės, leidusios Sovietų Rusi
jai užimti karo nualintas, be
ginkles Lietuvą, Latviją, Esti
ją, pavergti po Maskvos j~ungu 

• Suomiją, Lenkiją, Bei netikė-

damos pačios kaip, šiądien at
sidūrė prieš akis rytų Europos 
tautų išsikraustymo į Vakarus. 
Tie pabėgėliai, tos tautos, yra 
bolševiko apiplėšti, jie reika
lingi pašalpos ir pagalbos. įBet 
ka^ gali juos Europoje šelpti, 
toje griuvėsių Europoje, kur ir 
savieji, vadinasi, ne pabėgėliai, 
badu miršta? 

2. Didžiosios Vakarų Valsty
bes, leidusios išnykti Sovietų 
Sąjungos nasruose Lietuvai, 
Latvijai, Estijai, Lenkijai ir 
pagaliau Suomijai, tautoms ir 
valstybių santvarkoms, kurios 
per visą savo gyvavimo laiką 
buvo aršiausios Maskvos prie
šininkės, šiądien pasiryžo išlei
sti bilijonus dolarių kad kaip 
nors sustabdžius antrą tautų 
bėgimą dar toliau į "Vakarus" 
iš Balkanų, Prancūzijos, Aus
trijos, Vokietijos. Didžiosios 
Vakarų Valstybės ryžtasi, va
dinasi, gelbėti kraštus su ku
riais dar nesenai kovojo, o pa
smerkia tyla kitus Kraštus, ku
rie visada gyveno taikoje. Ko
dėl taip yra? 

3. Suvedę abi aukščiau iš
dėstytas problemas į vieną, 
klauskime savęs ar negali buti 
taip kad Pabaltės žemės ir jos 
tautų reikalais Didžiosios Va
karų Valstybės dėl to musų 
akyse permaža rūpinasi, kadan
gi tos pačios tautos (tuo tarpu 
žinoma išeivijoje) mažai kvr 
tepasirodo? 

Mums atrodo jog tai yra di
delė musų "užmiršimo" prie
žastis. Mes, Pabaltės tautos, 
subėgėjusios duoti rytų Euro
pai istoriją, šimtmečius išbu-
dėjusios sargyboje tarp Azijos 
ir Vakarų Europos ekspansi
jos, mes -žemdirbių tautos, ply
ta prie plytos padėjusios pasta
tyti net Suvienytas Amerikos 
Valstybes, mes niekada nemo
kėjome perdaug lysti kitiems 
į akis. 

Taip štai ir šiądien: 
Washingtone iškeliama klau

simas apie Pabaltės ^ pabėgėlių 
įsileidimą į USA. Eina disku
sijos. Ta proga tenka išgirsti 
tokį posakį: • 

"Tų tautų žmonių įsileisti \ 
USA. nereikia. Tai beraščiai 
nuskurėliai, su kuriais nei su-
susikalbėti galima, nei jie tarp 
savęs kam yra verti. Jie J ieš
ko Amerikos tiktai kad sau 
pelno pasidarius...." 

Tiesa, į tai buvo tinkamai 
kito asmens atsakyta, bet kal
bėtojas nebuvo Baltijos žemės 
sunus. Neatsiliepė į tas dis
kusijas dar Washingtohe užsi
likę Baltijos buvusių valstybių 
atstovai, bent mums neteko 
apie tai nieko girdėti. 

TOLIAU: Visiems yra žino
ma iš laiks nuo laiko spaudoje 
pasirodančių oficialių šaltinių 
kodėl Baltijos tautų žmonėms 
skiriamomis kvotomis daugu
moje pasinaudoja ne tų kraštų 
žmonės. Philadelphijos imigra
cijos biuro vedėjas j tai nese
nai per spaudą atsakė, esą, dėl 
to kad pav. žydai esą geriau 
organizuoti ir jie moka grei
čiau ir tiksliau parūpinti į USA 
įvažiuoti dokumentus. Tai tur-
but yra tiesa! 

Pagaliau Baltijos tautų pa
bėgėlių Europoje yra tiek daug 
kad savo reikalais jie galėtų 
rūpintis patys bendrai su Va
karų Didžiųjų Valstybių atsto
vais, tačiau Pabėgėlių Komite
tuose , rodos, sėdi daugumoje 
tie patys asmens kurie "gerai 
ir greitai moka parūpinti doku
mentus" savo giminės žmo
nėms. Mums atroęlo, čia nėra 
ko peikti žydų, • e pirmoje ei
lėje save. 

Ne visiškai pate n k i n a m a 
tvarka, rodos, vyksta ir musų 
tautiečių, pabėgėlių Europoje 
šelpimas. Tatai turbut dėl to 
kadangi nėra nei čia, ijš kur su
plaukia neretai ištikro milži
niškos sumos, nei ten, kur .Jos 
dalinamos, visapusiškai priim
tinos tvarkos. O jos nėra ir 
negalės buti tol kol pašalpos ir 

Rašytojas Ross Lockridge, Jr., 
Angliškos kalbos profesorius, 
sunkiai gyvenąs iš savo profe
soriaus darbo, šiomis dienomis 
patyrė kad jo parašytas vei
kalas, "Raintree Country", lai
mėjo Goldwyn - Meyer dovaną, 
$150,000 vertės. 

visa kita bus teikiama per or
ganizacijas, per partinius sam-
burius, kurių jau įsikūrimo tik
slas juk jau ir yra buti subjek
tyviais, t. y. remti tam tikrą 
politikos, religijos, ar etikos 
pakraipą. Mes toli nuo to, vi
sa tai peikti, bet mums atrodo 
jog yra dalykų kurie negali 
buti vertinami subjektyviais. 

Šios ir kitos bėdos, kitaip ta
riant musų Baltijos tautų šių 
dienų problemos, nes mums at
rodo kad panašiai vyksta ir ki
tų Baltijos tautų tarpe, Balti
jos tautų gyvenančių Suvieny
tose Amerikos Valstybėse, ir 
verčia štai mus prabilti bendra 
kalba: 

1. Musų tautų ir musų So
vietų sugriautų valstybių rei
kalai yra mums nei kiek ne 
menkesnės vertės kaip pav. 
Graikijos likimas Graikų tau
tai. 

2. Musų, vadinasi, Pabaltės 
tautų, pabėgėliai nėra mažes
nio neraštingumo laipsnio už 
tuos kurie moka greičiau ir 
tiksliau apsirūpinti imigracijos 
vizomis, priešingai, jei anie tu
ri mokslo tai jį yra išėję musų 
krašto mokyklose. 

3. Mes esame kulturingos 
tautos ir tatai kasdien įrodo-
me didžio masto pašalpomis, 
kurias teikiame savo tautie
čiams pabėgėliams Europoje. 
Darydami tai, mes įrodome Pa
sauliui jog esame priešai viso-
kiariopų diktatūrų. Darydami 
tai, mes skelbiame mus- užpuo
lusiai ir iš musų žemės atėmu
siai Sovietų Rusijai kasdien 
naują karą. 

4. Gyvendami Suvienytose 
Amerikos Valstybėse ir būda
mi jos piliečiais, mes nesikiša
me į užsienio politiką. Musų 
tiktai kaipo kulturingų ir ci
vilizuotų žmonių pareiga yra 
eiti tuo pačiu tiesos keliu ku
riuo eina ir musų valdžia Wa
shingtone. Jei šiądien Wa
shingtone rupi Europa, tai ko
dėl tie rūpesčiai nesiekia ir 
Pabaltės nuskriaustų tautų ? 
Mes prašome palengvinimo mu
sų. pabėgėliams ir morališkos 
paramos musų viltyse jog mu
sų tautų likučiai dar galės įkel
ti koją į savo žemę. 

TAIP mes atsakytume f llų 
dienų tartum lyg ir savaime 
kilusias problemas surištas su 
Baltijos kraštu. Tačiau tatai 
butų tiktai rašinys ir jo aidas 
neilgai teskambėtų. Mes ma
nytume, gyvi reikalai verčia 
mus, Amerikoje gyvenančius 
Baltijos kraštų kilimo žmones, 
jungtis į vieną didelę organiza
ciją, į sąjungą, kurios nesuge
bėjome įkurdinti būdami* lais
vi, — į BALTIJOS TAUTŲ 
SĄJUNGĄ USA. 

Laikai kai Lietuva nebaigė 
derėjusis su Lenkija, Latvija 
ir Estija, šiądien yra praėję. 
Mums šiądien pagaliau svar
bu klausimai teisių j savo tė
vynę. Jie šiądien tiek pat 
brangus Lenkui kaip ir Lat
viui, ar Lietuviui, šiądien 
mums svarbu musų brolių ir 
seserų, pabėgėlių likimas, šią
dien mums svarbu kasdien vi-
sokiariopais budais rodyti jog 
Baltijos žemė ir jos žmonės 
Sovietų Rusijos niekada pas 
save nepripažins. 

Dėl to mes siūlome: 
Brangus Baltijos Tautų vien

minčiai, jųs pavieni žmonės ir 
organizacijos, nutarkime susi
rinkti visi kurioje nors šalies 
vietoje ir susirinkę įkurdinki
me vieną didelę ir galingą iBal-
tijos Tautų Sąjungą, kurios ru-
pesčiu tebūnie musų mylimų 
kraštu geresnė ateitis. 

Dirva, iškeldama pirmoji šį 
klausimą neturi ambicijų nei j 
siūlomo® ' iąjungos vadovybę, 
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nei ji tuo budu siekia nuneigti 
esamą bent kurios Pabaltės 
tautos USA išeivijoje veiklą. 
Dirva betgi yra įsitikinus jog 
ypatingos sąlygos reikalauja 
ypatingų priemonių. Tai kas 
iki šiol buvo gera savitarpyje 
Estams, Latviams, pagaliau ir 
mums Lietuviams, tas bus ge
ra visada, jei mes taip norėsi
me, tačiau šiuo atveju mes tu
rime siekti geresnio, kad įvei
kus sąlygas kurios musų tau
tų atžvilgiu namie yra — visų 
blogiausios. 

Baltijos Tautų Sąjunga bu
tų nepolitinė, savitarpio šalpos 
organizacija. Ji siektų rodyti 
pasauliui kaip aukštai yra iš
kilusios Baltijos tautos USA 
išeivijoje, ji karts nuo karto 
primintų kas buvo nuveikta 
esant Baltijos tautoms lais
voms ir kas ten vyksta šiądien. 
Ta sąjunga, atitinkamų USA 
organų pripažinta, pagaliau pa
ti galėtų rūpintis savo pabėgė
liais Europoje, jai lengviau bu
tų atsakyti kad ir tos pačios 
USA organams j daugelį keb
lių klausimų, kurie kyla del to 
menko žmogaus kraštuose kur 
į kalendorių nebeįrašomos šven
tos dienos. 

Dirva leidžia sau tikėtis kad 
be skaitlingo visų Pabaltės 
kraštų organizacijų USA išei
vijoje, atsilieps į šį jos ragini
mą ir pavieni žmonės. Tarda
ma Uz tai jiems visiems ačiu, 
Dirva sveikina brolius Pabal
tės tautiečius, linkėdama jiems 
tikėjimo ir ištvermės. 

Ir vel tik Protestas 
Amerikos narys sąjunginin

kų komisijoje pareiškė Ameri
kos vyriausybės vardu protes
tą prieš Bulgarijos komunistų 
teismo nuteisimą mirties baus
me Nikolo Petkovo, žymaus 
Bulgarų opozicijos vado. Bol
ševikai jį apkaltino 'rengimu 
išversti vyriausybę. Panašų 
protestą patiekė ir Britanijos 
atstovas. 

Sovietų atstovas, to* put ko
misijos narys, pareiškė kad N. 
Petkovo nuteisimas y ra Bulga
rijos vidaus reikalas. 

Tėmykit, už Bulgaras atsakė 
Rusijos atstovas. Bulgarai tik 
turi vykdyti Maskvos patvar
kymus. 

Kaip nieko negelbėjo kelia
mi balsai prieš Jugoslavų bol
ševikų nuteisimą mirties baus
me Gen. Mihailovičo taip nie
kais nueis ir šie Amerikos ir 
Anglijos balsai. 

Maskva vykdo savo įsaky
mus iki mirties bausmės užka
riautose šalyse, ir sovietų at
stovai pasako Amerikai ir An
glijai "ne jusų biznis kištis". 

Amerika ir Anglija nemoka 
parodyti griežtumo net tokiuo
se sutarimuose kuriuos padarė 
Jaltoje del bendro tvarkymo 
buvusių priešų užimtų šalių: 
jose visur Maskva įvedė komu
nizmą ir savo tvarką, žudo jų 
žmones kurie nėra jiems pati
kimi, o Amerika ir Anglija tik 
protestais užtvirtina bolševikų 
teismų išneštas mirties baus
mes tų šalių žmonėms. 

LIETUVIŲ PABĖGĖLIŲ ŠVEDIJOJE BENDRO TREMTYJE 
GYVENIMO APŽVALGA 

Rašo Vainis Dainoras, Dirvos bendradarbis Švedijoje. 

(Tęsinys iš pereito nr.) 

LIETUVIŲ pabėgėlių yra ke
letas desėtkų šeimų, kurių tė
vai vieni dirba, o motinos tu
ri auginti mažus kudikius pu-
sės-dviejų metų, o daugiausia 
iki 8 metų amžiaus. Tos šei
mos turi nemažiau dviejų, iki 
trijų-keturių kūdikių. Tos šei
mos prie dabartinių uždarbių 
sąlygų jokiu budu neišsimaitin
tų. Daugumos tų šeimų tėvai 
Lietuvoje buvo tarnautojai. Jei 
kuris ir turi kokią specialybę, 
bet Švedijoje jis negauna ge
resnio darbo kaip jaodabarkiu 
darbininku, štai kaip faktą 
suminėsiu vieną savo bičiulį 
kuris Lietuvoje 15 metų buvo 
geriausiu pienininku. Jis kaip 
kvalifikuotas specialistas malo
niai priimamas į švedų pieni
nes. Jis dirba kaipo specialis
tas pienininkas sviestą, viso
kius surius ir kt. prie visų ma
šinų. Jam padeda darbininkai, 
betgi ir jis gauna tiktai papra
sto darbininko atlyginimą. Ir 
taip yra visur. Buk tu geriau
sių gabumų ir sumanus, bet 
švedai nemėgsta kad svetim
šalis užimtų formano ar pana
šią vietą. Pabėgėlis gali dirb
ti tik patį juodžiausią darbą. 

Taigi tuo pačiu gryžtu prie 
Lietuvių šeimų, šeimos su ma
žais kūdikiais ilgiau normaliai 
išsilaikyti negalės, jei nustos 
gavusios paramos iš šalies. 

Taurių musų patriotų-tautie-
čių Amerikos Lietuvių duos-
numo ir BALF'o dėka, mažy
čių kūdikių šeimos iki šiol bu
vo šelpiamos, todėl šiaip-taip 
galima buvo verstis. Labai yra 
kilnu kad BALF'o vadovybė tą 
reikalą taip jautriai ir pilnai 
supranta. Juk suaugusieji ga
li laikytis, o kūdikiai gi yra 
busima Lietuvos ateitis. Jei 
kūdikis neįstumiamas į visišką 
alkį ir skurdą, pavalgydintas 
geriau ir aprengtas jis geriau 
auga ir yra sąlygos jį paruošti 
žmogum. Jeigu tas reikalas 
BALF'o butų buvęs nesupras
tas ir jiems neištiesta paramos 
ranka, mažyčių kūdikių šeimų 
abu tėvai butų priversti eiti į 
fabrikus duonos uždarbiauti, o 
mažyčius kudikius neliktų nie
ko kito kaip nešti *į prieglau
das ar vaikų darželius: tokiu 
budu tie naujagimiai Lietuviu
kai jau nuo pirmų savo kūdi
kystės žingsnių Lietuvių tau
tai, kaipo geri jps busimi na
riai, nyktų. 

Na, bet apie šalpos reikalus 
kiek veUau. 

DABAlt dar pavaizduosiu 
kaip tikrumoj atrodo pats pra
gyvenimas Švedijoje. Čia im
siu pačios pigiausios pragyve

Vaizdas prie Lęduc, Alberta, Kanadoj, kur pirmiau buvo" tik 
paprasta ukė, dabar dygsta aliejaus derikai. Ten atrasta alie
jau šaltiniai/ ir jau dešimt aliejaus kompanijų pradėjo dide
les aliejaus operacijas. Arklių jėgą ten tuoj užims motorų 
jėga. Taip progresas ir žygiuoja pirmyn. 

nimo minimumo grupės davi 
nius, toliau nuo didžiųjų mies
tų, kas bus vidurkiu kiekvie
nos šeimos pragyvenimo lygiu. 

Šių eilučių autorius, kuris 
maitina keturių asmenų (su 
dviem mažai kūdikiais, vienas 
pusės metų ir antras pusantrų 
metų) šeimą, savo kruopščiu 
ištisų metų stebėjimu — dary
tais užrašais — stebėjau se
kančiai, kad keturių asmenų 
šeimai pragyvenimo minimu
mas 1947 m. pirmame pusme
tyje Smalande, Bafors mieste
lyje (virš 300 km. buo Stock-
holmo) buvo: , 

Per visą pirmą pusmetį iš
leista: daržovėms ir vaisiams 
Švedų kronų 200; duonai, mil
tams kr. 132.25; mėsos produk
tams kr. 170.35; sviestas, su
ris, margarinas kr. 84:97 kr.; 
pienui kr. 101.34; įvairus kiti 
maisto produktai kr. 350.76. 

Viso per 6 mėn. išleista mai
sto produktams kr. 1039.94. 

Butas, kuras, šviesa — kr. 
182.59. 

Vien tik valstybei — apy
vartos ar darbų pajamų mo
kestis (vad. skatt) kr. 231; • 

Ligonių kasoms ir profesi
nėms sąjungoms mokesčių kr. 
72.80; pašto išlaidom kr. 58.30; 
bendroms kitoms ūkinėms iš
laidoms kr. 1163.11. 

Išviso per 6 mėn. padaryta 
išlaidų kr. 2749.64. 

Tuo pačiu šių davinių stebė
tojas per pirmą pusmetį išviso 
fabrike uždirbo maksimalę su
mą kr. 2047.73. Tai iš kur 
reikėtų padengti apie 700 kro
nų stingamą sumą? Jei negau
tume pašalpos ir nebutume su
naudoję iš anksčiau pripuola
mų santaupų tai taip reikėtų 
suprasti maisto normą, kad fa
brike nepajėgtum tempti len
tų tačką-vežimėlį. žodžiu, šei
mų tėvai mes žiūrime j artimą 
ateitį taip kad mums reikia 
keisti gyvenimo poziciją ar jie-
škoti kelių į tokį kraštą kur 
mes galėtume išmaitinti šei
mas su kūdikiais, arba reikės 
vėl maldauti kad, butume to
liau šelpiami, kol pabėgėlių 
buitis pakitęs ir kūdikiai pa
augs bent iki 6-7 metų. 

ŠALPOS REIKALAI 
ŠVEDIJOJE esančius Lietu

vius pabėgėlius palaiko ir glo
boja ta pati gailestinga B ALF 
ranka. Iš kitur pašalpų nėra 
ko tikėtis, bent tuo kartu. 

Amerikos Lietuvių mielašir-
dingos aukos mus sutiko nuo 
pirmųjų tremtinių dienų. Pra
džioje BALF'o skirtas aukų 
pašalpas tvarkė buvęs Lietu
vių Komitetas Stockholme; tas 
funkcijas jis, berods, atlikinė
jo iki 1945 metų pabaigos. Tuo 
laiku buv. Lietuvių Komiteto 
nariai nenuoširdžiai peržvelgė 
pabėgėlių buitį ir pašalpos ne
skirstė teisingai, ypač nevieno
dai buvo traktuojami sudentai. 
Buvo žiūrima į dalyką ne vi
suomeniniu pobudžiu, o vado
vaujamasi asmeniškų ambicijų 
principu. Todėl tuo komiteto 
darbu iš provincijos plaukė be
galės nusiskundimų. 

Tas vienokio ar kitokio są
stato komitetas nesivadovavo 
duotomis BALF'o taisyklėmis 
ir todėl nebuvo bešališkas. Vė
liau BALF valdybos jo reika
lus atstovauti buvo paskirtas 
BALF įgaliotinis Švedijai, Dr. 
A. Starkus. Kada Dr. Starkus 
liko įgaliotiniu, visi Švedijoje 
šelpiamieji Lietuviai' vieningai 
tvirtina kad šalpos reikalai pa
teko į teisingas ir griežtas ran
kas ir visi tuo liko patenkinti. 
Gal su išimtimi tektų suminėti 
vieno-kito studento nesitenki
nimą, kuriems tikrovėje dau
giau rūpėjo įje tiek studijos 
kiek studentinio fasono išlai
kymas. • 

Betgi gyvenime visada taip 
buna, kaiy reikalas eina su at* 
sidavimu, teisingai, tiesiog tam 

darbui idėjišku pasiaukojimu, 
tai atsiranda viena ar kita as
meniškų ambicijų kupina va
lia, kuri į ratus pradeda kaišio
ti kaiščius. Taigi ir pasišven
tėlis Dr. Starkus turėjo savo 
darbą užleisti naujam, jau rin
ktam Lietuvių šalpos Komite
tui. 

Yra sakoma kad kttr reika
las eina su pinigais ten reikia 
griežtos rankos. Taip ir šiuo 
kartu išėjb su nauju komitetu. 
Nors šis komitetas buvo rink
tas visų suaugusių Lietuvių pa
bėgėlių Švedijoje demokratiniu 
budu, bet didumą rinkėjų su
darė asmenys visai neužinte-
resuoti šalpos reikalais. Todėl 
rinkimai buvo pravesti dėl vi
sa ko, kas papuolė, nesigilinant 
kas renkama. Į naują komite
tą inėjo dalis narių kurie no
rėjo vadovautis vien savo va
lia, nesiskaitant su BALF cen
tro nurodymais. Taigi negalė
dami patys suderinti darnaus 
šalpos darbo, trys jo nariai sa
vo pareiškimu iš šio komiteto 
išėjo (tai Dr. A. V., Dr. V. V, 
ir J. V.) 

Kiek mes stebime iš spau
dos, niekur musų tautiečių šal
pos darbas nerodo darnumo. 
Ta negerovė kartojosi ir čia, 
ypač tai pabrėžtina Amerikos 
Lietuvių suaukotų drabužiu da
linime. ; 

Iš BALF'o, 1945 metais Da
nijoje ir Švedijoje esantiems 
Lietuviams pabėgėliams sušel
pti buvo gauta 4\-> tonų drabu
žių aprangos. Švedijai paskir
ta drabužių dalis buvo sukrau
ta Stockholme sandėlin. Tuo
laikinis Lietuvių Komitetas tų 
drabužių nemokėjo išdalinti. 
Reikėjo drabužius paskirstyti 
didesnėms Lietuvių kolonijoms 
kaip Eskilstuna, Lund, Stock
holm, Bodafors, Orebro ir pan. 
Arčiau tų kolonijų gyvenantie
ji butų suvažiavę gautų drabu
žių pasirinkti. Dabar gi veik 
puse burnos buvo paskelbta jau 
po to kai geriausius daiktus 
S t o ckholmiečiai "išsipešiojo", 
kad kas nori gauti drabužių ga
li atvykti Stockholman pasirin
kti, ar teparašo laišką, kokių 
drabužių ir kokių mierų nori 
gauti, drabužiai busią prisiųs
ti paštu. 

Provincijoje gyvenantieji į 
Stockholmą drabužių pasirink
ti nuvykti negalėjom, nes vien 
kelionei traukiniu reikėtų skir
ti visos savaitės ar ir daugiau 
uždarbį. Dauguma laiškus pa
rašėme, bet niekas nei į laiš
kus neatsakė, nei drabužių ne-
prisiuntė. Mes žinomoje kad 
tie kurie gyveno Stockholme 
ar turėjo ten bičiulių, jie apsi
rūpino geros net aprangos per
daug. Buvo tokių keistenybių 
kad vienos šeimos moteris pri
sirinko pliušo ir kitokių paltų 
ir visokių drabužių, o kiti ne-
sulaukė bent laskutų. 

Tokio reiškinio nepakęsdami, 
provincijos pabėgėliai buvo pri
versti net rašyti memorandu
mus. Musų tuo kartu buvus 
gana gausi Sandsjofors Lietu
vių kolonija irgi pasiuntė me
morandumą. 

(Bus daugiau) 

SIUSKITE BALF'ui 
AUKAS DAŽNAI 

Aukotojai BALF'ui ir Naš
laičių Fondui, savo aukas siųs
kite BALF adresu. 

Aukodami BALF našlaičių 
fondui išgelbėsite našlaitį nuo 
bado, nesveikatos ir mirties. 

Aukotojai šiems Lietuvių 
šelpimo reikalams atleidžiami 
nuo mokėjimo taksų už paau
kotą sumą, tik pildydami In
come Tax tai pažymėkite. 

Aukas visada suįijūte adre
suojant: 

• BALF., 
105 Grand Street, 

i (Brooklyn, K. 



J. Jazminas. 

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

i *BAUHUTE LITAUEN" 
Kaip jau minėjau, keletą savaičių gyvenome 

Špilerne be darbo. Pagaliau, vieną dieną atvyko 
pereinamojo legerio gydytojas ir fotografas. Gy
dytojas tik paklausė kiekvieno, ar yra sveikas, 
fotografas nufotografavo, pakabinęs ant kruti
nės lentelę su numeriu, o vietos žandarmerija 
padarė pirštų nuospaudas. Tuo budu apėjome 
pereinamąjį lagerį.... 

Netrukus po to i baraka atvyko du firmos 
AEG inžinieriai ir pradėjo pono Kockey atvežtą 
medžiagą rūšiuoti. Skyrė, svarbiausia, specia
listus ir nespecialistus. Kadangi firmai tebuvo 
reikalingi specialistai šaltkalviai, mūrininkai ir 
panašus, tai visiems kitiems pasiūlė pabandyti 
padirbėti pagelbiniais darbininkais, arba pasi-
jieškoti darbo kitur. Dauguma sutiko pabandy
ti, nes kitaip tuoj turėtų apleisti baraką, kuris 
priklausė firmai AEG 

Kaip paaiškėjo, "Bauhute Litauen" pati ne-
vykė jokiu darbų, o tebuvo tarpininkavimo fir
ma. Ji Rytų kraštuose surinktus darbininkus 
atveždavo į Vieną ir Čia juos perleisdavo kitoms 
firmoms, su kuriomis buvo sudarius sutartis. 
Visas biznis buvo tame kad darbininkams mokė
davo už valandą po 70 pfengų, o pati gaudavo 
po veną markę. Aritmetiškai skaičiuojant vie-

* lias darbininkas per metus duotų firmai pebio 
apie 1000 markių. Bet tikrovėje taip nebraavo, 
nes dauguma darbininkų, išbuvę keletą mėnesių, 
susipažinę su vietos sąlygomis, pabėgdavo, ži
noma, firma tokius atsitikimus stengdavosi su
mažinti: žmonės baugindavo įvairiomis bausmė
mis, stengdavosi policinėmis priemonėmis pabė
gėlius sugrąžinti.... Bet visa tai nedaug te-
padėdavo. Tačiau biznis vis dėlto, matyt, duo
davo gražaus pelno, kuris įgalindavo ponus di
rektorius gyventi "Reginos" viešbutyje ir lai
kyti asmens sekretores, šitai moderniškai ver
gų prekybai varyti p. Kockey, kaip ir daugelis 
panašių firmų, reikia manyti, turėjo specialų, 
berods. Darbo fronto vado Dr. Ley pasirašytą 
leidimą. Tas leidimas ir grąsinimai susinešti 
su Berlynu padėdavo jam nugalėti daugelį kliū
čių.... Dabar p. Kockey pristatinėjo darbo jė
gą firmai AEG. 

Firmos inžinieriai išrinko tinkamus darbi
ninkus, o kitiems pasakė kad jiems patiems dėl 
darbo nereikia rūpintis, tegu tuo rūpinasi p. 
Kockey, su kuriuo turi sudarę sutartis.... Bet 
Čia paaiškėjo kad p. Kockey su mumis autarčių 
nėra sudaręs. (Tas sutartis parastai sudaryda
vo prieš vežimą, bet šį kartą užmiršo, ar dėl 
kokių savo išskaičiavimų nepardarė to). Tai 
inžinieriams sukėlė gardaus juoko. Sake kad 
tuo budu mes esame laisvi ir galime patys pa-
sijieškoti darbo.... 

Netrukus po to atvyko p. Kockey ir išda
lino sutarčių blankus. Sutartis buvo atspaus
dinta Lietuvių ir Vokiečių kalbomis. Ja buvo 
įsipareigojama vienus metus dirbti bent kur ir 
bent koki firmos pavestą darbą. Firma parū
pindavo butą ir maistą, už ką tačiau reikėdavo 
mokėti, ir mokėdavo po 70 pfenigių už darbo 
valandą. Darbo rubų ir avalinės neduodavo. ... 

Tuo tarpu sužinojome kad darbas špilerne 
baigtas, ir čia daugiau darbininkų nereikia. Vi
sus nevedusius vyrus žadėjo siųsti į Leopolds-
dorfą, kur tektų kasti duobes, ir kur gyvenimo 
sąlygos buvo blogesnės. Musų trijulė — aš, 
S ir T — buvo nusistačius tokiu atveju sutar
ties nepasirašyti. Bet K, tuo tarpu pasidaręs 
firmos tarnautoju, ryšininku, pakuždėjo kad 
mes galėsime palikti špilerne. 

Sutartį pasirašėme. 

DARBO JIEšKO.JIMAI 
špilerne keletą savaičių gyvenome nieko ne

veikdami. Keli apsukresni vyrukai tuo tarpu 
susirado darbo Vienoje ir tyliai dingo. Kiti 
perėjo net į panašią konkurencinę firmą, kur 
darbo sąlygos atrodė geresnės. Ir senieji dar
bininkai žadėjo tedirbti iki rudens. Mat, pra
sidėjus lietingam orui darbas lauke darėsi ypa
tingai nemalonus, ypač kad niekas neturėjo tin
kamų jrubų ir avalinės. O firma, kaip jau su
tartyje buvo pasakyta, darbo rubų neduodavo. 

Man ypatingai aštrus buvo darbo rubų 
klausimas, nes teturėjau vieną kostiumą, kurį 
dėvėjau. Tiesa, turėjau dar kostiumui medžia
gą su visais priedais, bet visos mano pastangos 
surasti siuvėją nuėjo niekais..,. 

Tuo tarpu atrodė kad kitur galima rasti 
Svaresnio ir lengvesnio darbo. Ypač svarbu 
buvo rasti darlją pastogėje, gauti darbo rubus 
ir gyvenamą patalpą. Be to, atrodė, geriau dirb
ti Vienoje negu kur laukuose, nes čia dar po dar
bo apsivalęs galėjai paspėti nueiti į kiną ar kur 
kitur.... Todėl nutarėme j ieškoti darbo Vieno
je, ypač kad teko sužinoti kad visi nevedę vyrai 
busime išsiųsti į Leopoldsdorfą. K dabar aiš
kinosi kad jam nepatogu daryti išimtis.... 

Aplamai, šis K nerdamies iš kailio stengėsi 
ftfkti naujam ponui. Geresnį darbą susiradu
sius tautiečius skųsdavo ir nurodinėdavo poli
cijai Vienu žodžiu, ėjo šuns ta*$ybą. Da

rė tai dėl to kad sudaryti savo Šeimai geresnes 
negu kitų gyvenimo sąlygas, nes dėl mažiausio 
apsileidimo jam kliūdavo nuo jo žmonos Rusės. 

Laikraštyje užtikau keletą pasiūlų skelbi
mų. Pagal vieną jų, kur buvo skelbiama kad 
nespecialistai išmokomi specialybės, nuėjome. 
Tai buvo, pasirodė, oro laivyno Vienos apygar
dos komendantūra. Ilgai vaikščiojome gatve, 
nesiryždami; galų gale, pasiuntėm T, ir jis pra
dėjo moti mums ranka. Pasirodė kad jų dirbtu
vėms įvairiose vietose buvo reikalingi darbinin
kai. Mus apklausinėjo karininkas ūkvedys ir 
numatė paskirti: mudu su S Vienoje į automo
bilių atsarginių dalių sandėlį, prie kurio buvo 
ir kambarys gyvenimui, o T — į dirbtuves mo
kytis. Bet kadangi T atvirai pasakė kad esame 
užregistruoti Stockerau arbeitsamte, tai pradė
jo rūpintis mus iš ten gauti. Parašė raštą ir vi
si trys drauge su puskarininkiu nuvažiavom į 
Stockerau. Bet čia musų registracijos lapų buk 
tai nerado ir puskarininkiui pasakė kad reikal% 
išaiškinę atsakysią raštu. Darbar špilerne lau
kėme atsakymo.... 

Tuo tarpu visą reikalą sužinojo K, kuris 
tuojau nuvažiavo į arbeitsamtą paaiškinti kad 
darbo sutartimis esame susirišę su "Bauhute 
Litauen", kad nesame jokie specialistai, kad mu
sų negalima paleisti. .. . špilernas priklausė Sto-
kerau arbeitsamtui, p. Kockey nuolat turėda
vo reikalų su juo ir, aišku, buvo čia mielas ir 
žinomas svečias. Taigi, arbeitsamtas atsakė, 
kad iš jo pusės kliūčių nėra, jeigu firma, su 
kuria esame susirišę sutartimi, mus paleis. 
Ponas Kockey paprastai atleisdavo sumokėjus 
iš karto 300 markių, bet musų, sakė K. su
pykęs Kockey jokiu budu neatleisiąs, net jeigu 
sutiktume mokėti. Mes per ūkvedį pasiūlėme 
sumokėti ratomis faktinas išlaidas, kurias kas 
mėnesį išlaikytų iš musų atlyginimo, bet po
nas Kockey su tuo, aišku, nesutiko ir taip iš to 
nieko neišėjo. Po to mudu su S kaltinome T, 
kad perdaug ir peratvirai kalbėjo, šis teisino
si kad meluoti nemoka, ir jam tai jokia badu 
nesiseka.... 

Po to dar buvome užėję į Bendrąją ligoni
nę, bet čia pasakė kad darbininkų nebereikia, 
ir pas Eimens-šukert, kur sutiko priimti mon 
teriais-mokiniais ir, kadangi dabar sakėme kad 
prieš tai niekur nedirbom, nukreipė mus į Vie
nos miesto pereinamąjį lagerį. Bet j lagerį eiti, 
kur turėjo buti musų pirštų nuospaudos ir fo
tografijos su numeriais, nesiryžome. 

Kadangi daugiau adresų neturėjome, tai 
man atėjo galvon mintis pasinaudoti telefonų 
knyga. Nurašiau iš jos eilę įvairių firmų tele
fonų numerių, o T, apsirūpinęs monetų sauja po 
10 pfenigių, sušilęs dirbo prie aparato.... 

iBet visų jo sunkių pastangų rezultatai bu
vo nekokie: daugelis firmų atsakydavo neigia
mai, arba pasiųsdavo į arbeitsamtą. Tiesa, vie
na spaustuvė paprašė- užeiti, ir mes užėjome. 
Dėl darbo susitarėme, bet ji mus su raštu pasiun
tė į arbeitsamtą, o šis — į pereinamąjį lagerį. 

KELIONĖ | LEOPOLDSDORFĄ 
Visą laiką tebegyvenome špilerne, t.y. vis 

dar atvažiuodavome pernakvoti daržinėje. Ga
lų gale, visi nevedę vyrai tapo išsiųsti į Leo
poldsdorfą, ir daržinėje tepasiliko musų trijulė. 
Ir mes buvome įtraukti į ištremiamųjų sąrašą, 
bet palikome kol išsispręs musų reikalas dėl at
leidimo. Barako viršininkui Vokiečiui pasakėme 
kad savanoriais įstojame į oro pajėgas, ir šis 
nuo tada į musų trijulę žiurėjo su pagarba, tuo 
tarpu kai ant kitų dėl menkiausio nieko negai
lestingai šaukdavo.... 

Taip špilerne susidarė musų trijule. Su S 
susipažinau dar Kretingoje ir ten kartu vargą 
vargome. Jis buvo keliais metais už mane jau
nesnis, bet jau visai praplikęs ir smarkiai ner-
vuotas. Sakė kad jį be laiko susendė gyveni
mas Vilnijoje — ten beveik kasdieną gerdavo 
stiklinėmis naminę ir buvo desigėręs, kaip sa
koma. iki velniūkščių.... 

S ir T gyveno tame pat Vilnijos mieste ir 
buvo seni pažystami. Jie į Kretingą atvažiavo 
kartu, bet ten atskirai apsigyveno. T apsigy
veno K šeimoje (K buvo jo mokslo draugas), kur 
gaudavo maistą ir guolį, bet užtai turėjo pakęsti 
įvairias poniutės nuotaikas ir šeimos audras. 
Jis drauge su K šeima atvažiavo į špilerną, jų 
visą kelią maitinamas, bet Čia jam jau pranešė 
kad savo maitinimusi turi pasirūpinti pats. Iš 
Lietuvos maisto visai nebuvo pasiėmęs, tik tu
rėjo kiek savo ir porą tūkstančių markių taupo
mosios kasos, kurios vedėju buvo, pinigų. Taip 
nuo pono K šeimos atskirtas prisijungė prie mu
sų. Jis turėjo palinkimą, beveik ydą, daug ir 
pasigardžiuodamas valgyti, be to, nemėgdavo 
vaikščioti ir aplamai judėti. Užtat Lietuvoje 
buvo smarkiai nutukęs ir dar dabar darydavo 
rimto pono įspūdį, nors, anot jo, tebuvo likę 
apgailėtini likučiai to kas anksčiau buvo. Jis 
turėjo dar antrą ydą, arba jau privalumą, — 
mėgdavo daug kalbėti, kartais net visai negal
vodamas apie tai ką kalbąs.... 

Taip musų trijulė dar kuri laiką atvažiuoda
vo į Špilerną pernakvoti daržinėje. Bet jau ar
tėjo rujluo, ir naktys pasidarė šaltokos..., Ga

lų gale paaiškėjo kad kitur darbą gauti nebus 
taip paprasta. Tuo tarpu K tarė jog jis sutvar
kysiąs kad mes galėtume palikti špilerne. Suti
kome su tuo, ir netrukus mums pranešė kad vis
kas tvarkoje, kad nuo ryt dienos galėsime pradė
ti dirbti. ^ 

Dabar nuėjome pas barako virllninką, ku
ris tikrai pasakė kad ryt 8 valandą prisistatytu-
me Į darbą. Mums paskyrė lovas barako kam
bariuose.... # ' 

Tuose kambariuose paprastai gyvendavo po 
16 žmonių. Abejuose galuose stovėjo po ketu
rias dviejų aukštų lovas, viduryje — stalas, suo
lai ir gelžinė krosnis. Gyveno čia išvieno vyrai, 
moterys ir vaikai, o mano kambaryje gyveno ir 
didžiulis šuo, vienos gražios poniutės laikomis. 
Paprastai monotonišką barako gyvenimą paįvai
rindavo visokie barniai ir ginčai —- dėl kamba
rio valymo, dėl vaikų, dėl šuns.... 

Kitą dieną pusę valandos pavėlavome į dar
bą ir barako vedėjo neberadome. Kai nuėjome 
kitą rytą, pasiuntė į firmos raštinę, kame inži

nierius pareiškė kad špilerne jokio darbo nėra 
ir turime vykti į Leopoldsdorfą. Parašė raštą 
ir uždarame voke įteikė mums. Vos tik pro 
duris išėjus, tą voką atplėšė. Laiške buvo 
parašyta kad trys firmos AEG darbininkai per
siunčiami Leopoldsdorfo darbovietės žinion. Tai 
buvo lyg ir komandiruotės raštas.... Kitą ry
tą išvykome į Leopoldsdorfą. Bet kelias į Leo
poldsdorfą ėjo pro Vieną, o rašte nieko nebuvo 
pasakyta kada turime nuvykti. Nutarėme kad 
tai palikta musų nuožiurai.... 

Mano bendrakeleiviai dar tikėjosi kada nofs 
pasiekti Leopoldsdorfą ir pasiuntė į ,ten daiktus, 
bet aš jokios vilties neturėjau.... 

Žinojome, kad dabar ilgą laiką niekas mu
mis nesirūpins: ponas Kockey ir p. K išvyko į 
Lietuvį parvežti naujo transporto. Tikėjomės 
kad jie užtruks porą savaičių, jei išviso kur ga
lo negaus, o po to turės pilnas rankas darbo su 
naujais žmonėm!#. 

v 

(Bus daugiau) 

TREMTINIUOSE PLE
ČIASI LIGOS 

(Iš tremtinių laiškų BALFui) 
Del maisto trukumo, netin

kamų ir ankštų patalpų, neaiš
kios padėties ir skryningų, Lie
tuviu tremtinių sveikatos būk
lė Europoje vertinama žemiau 
vidutinės. Padidėjo žmonių 
nervingumas ir jautrumas, be
veik pas kiekvieną didesniame 
ar mažesniame laipsnyje išsi
vystė mažakraujystė, daugeliui 
sumažėjo svoris ir sunyko or
ganizmų atsparumas prieš li
gas. 

Epideminiu lignj, dėka prie
žiūros ir skiepijimų, nepasirei
škė, tačiau padaugėjo plaučių 
džiova sirgimų, procesas paaš
trėjo ir užgydytų ligonių pro
cesas atsinaujina. Taip pat 
pagausėjo susirgimai skilvio, 
žarnų ir kitomis vidurių ligo
mis. 

Tremtinių pageidavimai del 
rubų ir avalinės: Nors esame 
iš BALF'o gavę didelius rubų 
kiekius, bet atsimenant kad 
daugeliui tremtinių tai yra vie
nintelis būdas apsireigti, o be 
to rūbai nuolatos susidėvi, to
dėl rubų trukumas tremtinių 
tarpe nėra pašalintas. Dar vis 
labai pasigendame vyriškų ru
bų, o ypač trūksta kelnių, pal
tų, baltinių ir vyriškų bei mo
teriškų batų. 

šių metų pradžioje galėjome 
apdalinti kas antrą vaiką nau
jais batukais. Jei reikės žie-
mavoti, vaikams avalynės ir 
vėl labai truks. 

Maisto dalykų ypač trūksta: 
taukų, rūkytų lašinių, konden
suoto pieno "Nestle", nes tai 
atstoja ir cukrų, o vaikams ir 
džiovininkams — žuvies taukų. 

Tai yra kelios ištraukos iš 
P. Minkuno, BALF atstovo Vo
kietijoje, laiško BALF'ui. 

Aukas siųskite BALF rašti
nei, adresuodami: 

BALF 
105 Grand Street, 

Brooklyn 11, N. Y. 

NEUŽMIRŠKIT 3c 
Rašydami Dirvos Redakcijai, 

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

Eisler Rasta* Kaltu 
Pasporti; Klastavime 

NAMŲ ir kitokių pastatų 
statybai šymet Liepos mėnesi 
buvo išduota 770 leidimų, ir 
tos statybos bendrą vertė pa
siekia $4,257,100, kas yra auk-

Komunistų agentas -iš Vo- šeiausias laipsnis nuo 1920 me-
kietijos, Gerhart Eisler, Fede-
ralio teismo pripažintas kaltu 
Amerikos parportų klastavimu 
savo kelionėms į Ameriką. Jis 
atvykdamas į šią šalį paslėpė 
savo komunistiškus ryšius, ir 
naudojo svetimas pavardes sa
vo ankstyvesniais apsilanky
mais Amerikon. 

Anksčiau buvo rašyta kad 
tas Eisler buvo nubaustas už 
Kongreso paniekinimą, kartu 
su buriu kitų komunistų. 

Tai buvo pradžia jo klasta
vimu tyrinėjimo, ir jis norėjo 
pasirodyti kad jis gali kongre
sui parodyti špygą. Už tai jį 
nubaudė tada. 

Po to sekė jo pasportų klas
ta vimo byla, ir dabar jis pri
pažintas kaltu už tą prasižen
gimą. Jam gręsia bausmė 5 
metų kalėjimo ir $5000 pinigi 
nės pabaudos, žinoma, jis su 
savo byla žada eiti į tolesnį 
teismą. Komunistų nusistaty 
mas yra: griauti Amerikos įs
tatymus, niekinti juos, bet sa
vęs apsigynimui naudotis tais 
įstatymais iki paskutinės rai
dės. 

JJIPPODROME 

a Cry Wolf" 
Warner Bros. paruošė j filflMĮ įdo

mią novelę, "Cry Wolf", kuri dabar 
rodomo Hippodrome Theatre. 
Dalykas prasideda su prietikiais ko
kius sutinka ir nugali Sandra Dem-
arest (Barbara Stanvyck) nuo tada 
kai ji pasiryžta iškovoti savo dalį 
iš milžiniškų palikimų jos mirusio 
vyro, Jim (Richard Basehart). Ji 
susiduria su savo vyro dėde Mark 
(Errol Flynn), tarp kurių prasideda 
atvira žiauri kova; ten įsimaišo ir 
kiti tos šeimos nariai, iš kurių pa-
aiški kad Sandra bereikalingai daž
nai įsivaizdavo nesantį pavojų. 

Tame veikale vaidina nauja žymi 
jauna artistė Geraldine Brooks ir 
Richard Basehart, kurie gabiai at
lieka savo roles; Jerome Cowan vai
dina Flynn's brolį; prie jų dalyvau
ja eilė kitų gerų artistų. 

tų Liepos mėnesio. 
Pernai Liepos mėnesį staty

bai leidimų buvo išduota 598. 

APIE 2,640,000 Amerikos 
gyventojų serga kasdien per 
visą metą. 

Finance it the Cleveland f 
Trust Bank Way—through 
us, and place yeur car in
surance locally, too. You'll 
receive personalized serv
ice from start to finish. 

Before you buy your new 
car, see us for a low-cost 
Cleveland Trust Auto Loan 
and keep your financing 
costs down. 

0 

Dabar Galit Klausyt 
"THE OHIO STORY" 

ir Vilai 
Radio klausytojų patogumui, "The Ohio 
Story" dabar duodama oro bangomis dviem 
skirtingais laikais vakare. Klausykit 
Robert Waldrop ir talentingo sąstato ap
sakant Ohio's romansą, istoriją ir indus
trinį progresą tokiu laiku kokis jum ge
riausia prieinamas. 

WJMO .... 6:30 Vakare .... 1540 KC 
WTAM ... 10:15 Vakare .... 110 KC 
Pirmadienį - Trečiadienį • Penktadienį 

TIE OHIO Bill TilEPHONC COMPANY 

Šitaip augina kudikius — palaistant juos! šie ketveriukai, 
gimę pereitą Gruodžio mėnesį, Baltimore, Md., Mr. ir Mrs. 
Charles Henn kūdikiai, gauna šitokį atvėdinimą vasaros kar
učiuose. , 

î UWA^W^WWVWWVVVVWWVVVWVWWWVVVVVWj 

VISOKIA APDRAUDA 
Mes esame pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

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

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

ir Apdraudos Agentūra 
6606 Superior Ave. Cleveland Henderson 6729 

Delia E. Jakubs 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktore) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVKNUB . ENdicott 176S 
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D I R V A  

MIRIMAI 
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

(žinios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykat 

ATKOčIUS Stasys, mirė Birž. 
2, Gary, Ind. 

KLIUČINSKAS Juozas, 65 m., 
mirė Birželio m., Plymouth, 
Pa. 

PALEIKIS Juozas, m m., mi
rė G eg. 31, Kenosha, Wis. % 

RIMKUS Pranas, 57 m., mirė 
Geg. 9, Omaha, Nebr. 

STEPONKIENĖ Juzė, 77 me
tų, mirė Birž. 26, Waukegan, 
111. Amerikoje išgyveno 55 
metus. 

DABROVOLSKIENĖ L o rętta, 
26 m., mirė Liepos 6, Chica
go j, kur buvo ir gimus. 

GLUOKSNIENĖ Ona, 36 me
tų, mirė Biri m., Scranton, 
Pa. -

GUŽAUSKAS Antanas, 69 m. 
mirė Liepos 7, Chicago j. (Ši
lutės p. Misiučio k. Tauragės 
ap.) Amerikoj išgyveno 47 
metus. \ 

LEVICKAS Bolius, pttsamžis, 
mirė Liepos 9, Chicago j. (Še
duvos par. Šiaulių ap.) Ame
rikoj išgyveno 43 metus. 

CHUPINSKIENĖ (PreikšaitS) 
Petronė, 72 m., mirė Liepos 
11, Steger, 111. (Vilkaviškio 
ap. Virbalio p. Mažučių k.) 
Amerikoj išgyveno 50 m. 

STATKUS Pranas, 38 m., mi
rė Liepos 4, Chicagoj. Gi
męs Nashua, N. H. 

JAUGILAS Jonas, pusamžis, 
mirė Liepos 5, Chicagoje. 
(Kauno ap. Čekiškės p. Ki-
lovos k.) Amerikoj išgyve
no 40 metų. 

MAGALENGA Mateušas, 68 
m., mirė Clevelande Rugp. 9. 

JENULIONIS Simas, 63 metų, 
mirė Rugp. 11, levelande. 

BAGDONAS Jonas, 31 metų, 
mirė Rug. 1, Clevelande. 

MIKUTIENĖ Domicėlė (Zepal-
taitė), pusamžė, mirė Liep. 
2, Chicagoj. (Tauragės ap. 
Kaltinėnų par.) 

ŠUKŠTIS Vincas, mirė Birže
lio 21, Wilkes-Barre, Pa. 

PAUŽA Antanas, 59 m., mirė 
Birž. 17, Minersville, Pa. (Ši
lavoto p. Marijampolės ap.) 
Amerikoj išgyveno 40 m. 

JAROŠA Jonas, seno amžiaus, 
mirė Birž. 27, So. Boston, 
Mass. (Rudaminos «p.) Ame
rikoj išgyveno 52 metus. 

PAŠAKARNIS Jonas, 54 me
tų, mirė Birž. 29, So. Bos
ton, Mass. (Upynos parap.) 
Amerikoj išgyveno 36 m. 

RAUČIOLAUSKAS Karolis, 50 
m., mirė Birž. m., Chicago. 

ANTANAITIENĖ Elena, 56 m. 
mirė Birželio 21,* Pittsburgh, 
Pa. (Kauno ap.) 

DAMBRAUSKAS Tadas, 56 
m., mirė Birž. 13, Luding-
ton, Mich. (Kėdainių apsk. 
Grinkiškio p. Jasialių k.) 

BLEDIENĖ Mikalina, 73 me
tų, mirė Liepos 6, Chicagoj. 

SAVICKAS Pranas, 43 metų, 
mirė Liepos 10, Chicagoje. 
(Šiaulių ap. Papilės p. žilių 
kaimo). 

BILZIENĖ Veronika, mirė Lie
pos 5, Harrison-Kearny, N.J. 

PAJIEŠKOJIMAI 
Jieškomieji ar apie juos ži

nantieji prašomi atsiliepsi į: 
CONSULATE GENERAL OF 

LITHUANIA 
41 West 82nd Street 

New York 24, N. Y. 

Aeckes - Bujauskytė, Jtali, Hi Jur
barko, Raseinių ap., gyv. Chicago. 

Aksenavičius, Alfonsas ir Antanas, 
iš Dotnuvos parap. 

Ališauskienė (Bombonienš) - Kubi-
liunaitė, Magdalena, iš Vabalnin
ko vai., Biržų ap., giyv. N. Y. 

Alminas, Jonas, sunus Juozo. 
Antanavičienė - Kavaliauskaite, An
tanina, ir jos sesuo Veronika. Ka

valiauskaitė, ištekėjus. 
Arestimavičius, Julius, gyv. rodos 

Gardner, Mass. 
Augaitis, Izidorius, gyv. Phila. 
Augaitytė, Anielė, gyv. East St. 

Louis, ar Collinsville, 111. 
Aukštakalnienė - Žukauskaitė, Ona, 

iš Gudelių vai., Marijampolės at). 
Aušrotas, Augustas ir Aušrotaitė, 

Augustė, iš Alytaus ap., gyv. 
New York. 

Avietaitė, Anelė, iš Kalvarijos v., 
Marijampolės ap. * 

Bagdonienė - Samulenaitė, našlė 
Juozo Bagdono, iš Novapolio v., 
Obelių vai., Rokiškio ap., ir jos 
penki vaikai. Velionis turėjo res
toraną New York, buvo banditų 
nužudytas prieš kelioliką metų. 

Bakula, Pranas, ir Bakulaitė, Ma
rija, ištekėjusi, kilę Vilkaviškio a. 

Baltrušis, Gentruta, iš Šakių ap. 
Balvočius, iš Sedos vai., Mažeikių a. 
Baranauskienė - Grybaitė, Agota, 

našlė ir vaikai Jonas, Julė ir 
Onutė, gyv. Pitsburgh.^Jš Plokš
čių vai., Šakių ap. 

Bartkaitė, Ona iš Upynos parap., 
Tauragės ap. * 

Bartusevičius. Julija, gfW, New 
York ar Chicago. 

Barzdaičius, Jonas. ' 
Bebrauskas, Pranas, iš Augustavo 

k., Šakių ap., gyv. Chicago. 
Bedarfas, Andrius, sunus Adomo, 

iš Raseinių ap., gyv. Pitsburgh 
ir jo vaikai. 

Beinoras, Pranas, iš Platelių vai., 
Kretingos ap. 

Bernotaitė, Ona iŠ Kriukų v., Šiau
lių ap. 

Bernotienė - Jokubauskaitė, Filime-
na, gyv. Brooklyn. 

Biliūnas, Juozas, sunus Adomo, iš 
Anykščių vai., Utenos ap., gyv. 
rodos Sioux City ar Nebraska. 

THE MAY Co's Basement 
ff Mes Duodam ir Ibkeičiam 

Eagle Stamps 
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Curtains 
Made To Sell For 2.98 4 Pair! 

Puikios langinės ivary spal-
Vbs gražiai margų marqui
sette, gerai padirbtos, pla
čios, su pilnomis raukšlė
mis ir pritaikytais pariša-
lais. 72 colių pločio porai, 
21/6 yardų. ilgio. Jos pri
duos grožį jusų langams. 

Basement Curtains 
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Telefonu ir Paštu Užsakymai Išpildomi— 
ftaukit CHerry 3000 

fctai Yra Puikios Medžiagos Jusų Rudens ir Žiemos SiuvimųįĮ 

Nauji Rudeniui 54-ia. Suitings 
Iš 60% Vilnos, ir 40% Sukto Rayoft! 

• Plaids Smagus nauji Rudeniniai siutai 
iš šių šviesių ir tamsių spalvų, 
taipgi ir languočių Jcombinacį?, 
jų. Idealiai siutams, sijonam#, 
žakietams ir suknelėms. 

Checks 
Stripes 

54-Colių Aralic ir Sukto Rayon Suknelėms Serge 
Skalbiama medžiaga kuri geriausia tinka suknelei, jum-
periui ir siutui. Gausi įvairybė spalvų, tarp jų baltų ir 
jllodų—gatavai Rudens ir Žiemos siuvimui. _ n-

YD. 

54-Colię Vilnoniai Tubular Jersey Suknelėms 

Per apie valandą laiko, jųs turėsite naują 
puikią suknelę! Penkiasdešimts tylių išdė
ta jusų pasirinkimui. Pilniausia gausybė 

apaJviĮr ; 5-9S 

Basement Yard Goods 

1 

Bieliauskaitė, Adelfi, i# Kėdainių a., 
gyv. New York. . ' 

Bešys, Juozas, iš Žeimių v., Kėdai
nių ap., gyv. New York ap. 

Birbalas, Vincentas - Petras (?), 
iš Vevirženų vai., Kretingos ap. 

Bladzienė - Domarkaitė, iš Plungės 
vai., Telšių ap., Chicago. 

Bočiunas, Juozas ir jo brolis dak
taras .Jonas Bočiunas, kuris tu
rėjo valdišką darba New York. 
iš Naumiesčio, Šakių ap. 

Bombonienė (Ališauskienė) - Ku-
biliunaitė. Magdalena, iš Vabal
ninko vai., Biržų ap., gjar. New 
York. 

Brasas, KazimieraB, iš Telšių - Ma
žeikių ap. 

Brazovskienė (Broski) - Mačans-
kaitė, Antanina ir Vyras Ignacas. 

Bružas, Juozas, iš Antalieptės par., 
Zarasų ap. 

Bujauskytė - Aeckes, Julė, iš Jur
barko, Raseinių ap., gyv. Chicago. 

Bujauskas, Andrius, iš Jurbarko, 
Raseinių ap., ir jo šeima. 

Buliauskas, Antanas ir Buliauskie-
nė, Ona, iš Skaudvilės vai., Tau
ragės ap. gyv. Scranton. 

Burdulis, Juozas, Jurgis ir Petras, 
ir Burduliutė, Magdė. 

Burža, Juozas, gyv. rodos Scranton. 
Butėnas, Vladas ir jo žmona Tri-

buliauskaitė, kilę Biržų ap. 
Cicelionis, Jonas, ir Cicelionienė -

Petrulytė, iš Panevėžio ap. 
Cmciukas, Juozas ir Stasys, iš Pa

pilės vai., Šiaulių ap., gyv. So. 
Boston. 

Cukuras, Vladas, ir Cukuraitė - Jo
naitienė, Teresė. 

Čepele, Vincentas, ir jo brolis, ro
dos Augustinas. iŠ Rimšės par., 
Braslavo vai., Zarasų - Vilniaus. 

Česnienė - Tamašauskaitė, Ona, iš 
Vilkaviškio vai., gyv. Brooklyn. 

češkevičius, Vladas, iš Punsko vai., 
brolis Onos Kardokienės. 

Činberkis, Antanas, iš Gruzdžių v., 
Šiaulių ap. 

Čiuryla, Juozas, iš Varėnos II v., 
Eišiškių ap., laikė restoraną New 
York. 

Daniliauskienė - Grybaitė, Magda
lena. gyv. Vandergrift, Pa., kil. 
iš Plokščių vai., šakių ap. 

Daukšytė - šimkaitė, Magdalena, 
gim. Amerikoje, gyv. Lietuvoje, 
Ylakių vai., Mažeikių ap., vė
liau Boston, ištekėjusi. 

Deglin - Patiegaitė, Marija, gyv. 
Chicago. 

Domarkaitė - Bladzienė, iš Plungės 
vai., Telšių ap., gy:V. Chicago. 

Drauirelis. Vincas, iš . Marijampolės, 
brolis Kazio. 

Dubakienė, Leokadija, iš Rimšės p., 
Braslavo vai., Zarasų - Vilniaus. 

Dungveskaitis, iš Luokės vai., Tel
šių ap. 

Endziulienė - Brundzaitė, iš Vilka
viškio ap., ir vyras, gyv. rodos 
Boston ar Brooklyn. 

Fabejauskiene, ar Febedianskienė -
Skabeikaitė. Aleksandra, iš Tirk
šlių vai., Mažeikių an., gyv. Phil. 

Gaikštas, Mykolas, iš Šiaulių ap. ^ 
Galbuogytš - Marinienė, Monika, iš 

Raseinių ap., gyv. rodos Water-
bury. 

Galinytė - Puš, Augustė. 
Gavėnas - Bublaitytė, Eniušė, gyv. 

Brooklyn. 
Gerulaitis (Geroll), William, iš Kau

piškio vai., Vilkaviškio ap., gyv. 
Brooklyn. 

Gerybienė - Pociūtė, Ieva, iš Tryš
kių, ir dukterys Aleksandra, Ju
zefą ir Zofija, gyv. Boston. 

Gicevičius, is Vištyčio, Vilkaviškio 
ap., gyv. Chicago. 

Gintautaitės. Bronė iri Stasė, - ir bro
lis Gintautas, gyv. Chicago. 

Girdvainis, Antanas, gimęs Mažef-
kių ap., gyv. Papilės vai., Šiau-
liu ap., gyv. Boston ar New York. 

Glamba, iš Gudelių, Mariampolės a, 
netoli Skriaudžių, gyv. gal New 
York ar Chicago. 

Gliaudelis, Matas, gyv. Chicago, iš 
Anykščių vai., Utenos ap. 

Grajauskas, Juozas, iš Paplinkšės 
k.. Sedos vaU Mažeikių ap., gyv. 
Chicago. m -

Gri'jraitytė, Ona, iš Jurbarko vai., 
Raseinių ap. 

Grigas. Pranas, iš Viekšnią vai., 
Mažeikių ap. 

Grigutis, Benediktas, sunus Juozo, 
gimęs Amerikoje, tėvai iš Alsė
džių vai., Telšių ap. 

Grinevičius, Antanas ir Juozas, iš 
Keturvalakių vai., Vilkaviškio ap.r 

gyv. New York. 
Grigutis, Benediktas, sunus Juozo, 

gimęs Amerikoje, tėvaj kilę iš 
Alsėdžių vai., Telšių ap. 

Grinevičius, Antanas ir Juozas, iš 
Keturvalakių vai., Vilkaviškio a., 
gyv. New York. v 

Griškonienė - Pračkailaitė, Ona, is 
Veiverių vai., Marijampolės ap.» 
gvv. Boston, ar Chicago, ar kitur. 

Gulbinienė - Jarošunaitė, Julė, gim. 
Rygoje, gyv. Cleveland. 

Hermanavičius, Jonas, iš Viduklės 
v., Raseinių ap., gyv. Chicago. 

In,oda - Račkutė, Vincenta, gyv. 
Chicago. 

Ivanauskas, Antanas ir Pranas, iš 
Šiaulių ap., gyv. Boston. 

Ivanauskas (Evanovski), Jonas, gyv. 
Columbus, O., baifiįė Ukmergės 
gimnaziją. 

Jakučionis. Petras, iŠ Aluntos vai., 
gyv. Chicago. 

Jakunskis, Antanas ir jo žmona 
Tribuliauskytė, kilę Biržų ap. 

Jankauskaite, Teklė, ištekejusi, dir
bo Raseinių pašte, gyv. Brooklyn. 

Jankauskienė - Mačionytė, Marijo
na, ir jos brolis Pranas Mačionis. 

Jankevičius, Juozas ir Kazimieras, 
iš Saurės vai., Tauragės ap. 

Jasinevičius, Antanas, ir jo sesuo, 
rodos Račkauskienė, i& Rokiškio 

' ap., gvv. Illinois. 
Jasinevičiutė - Račkauskienė (?), 

iš Rokiškio ap., ir sunus Edvar
das, gyv. Illinois vai. 

Jasinskis, Vytautas, gryžo Ameri
kon apie 1937-39 m. 

Jonaitienė - Cukuraitė, Teresė. 
Jonaitis, Stasys, iš Šiaulių ap. 
Jonaitytė, Teresė, iš Žeimelio vai., 

Šiaulių ap. 
Juchnevičienė - Ambrazevičiutė, Ci-

rilė, ir sunus Adolfas Juchnevi
čius. 
Juodaitis, Praiiut i£ Sintautų vai., 

Šakių ap. 
Juodikis, broliai Stasio, iš Šiaulių 

ap. 
Jurgela, Jonas, ir jo sesuo Mary, 

iš Kalvarijos m., Marijampolės a. 
Jurgutis, Juozas, iš Šilalės vai., 

Tauragės ap. 
Jurkšaitis, Jonas, iš Lukšių, Nau

miesčio vai., Šakių ap., dirbo Ang
lių kasyklose, gyv. Wilkes-Barre. 

Jurkšaitis Pranciškus, iš Gelgaudiš
kio vai., Šakių ap.. gyv. Brooklyn. 

Juškenas, Juštinas, iš Zarasų ao. 
Ka iiienė - Žostautaitė, duktė Ado

mo. 
Kajackaš, Adomas. 
Kalnietis, iš Kamajiį vai., Rokiškio. 
Kn*nar"u<«kas; Alfonsai, sun. Jono, 

iš Alytaus gyv. Phila. 
Kamarauskas. Andrius ir Jonas, iš 

Veiveriu vai., M^riamnolės an., 
vienas in gyv. Wilkes-Barre, Pa. 

Ka^aniauskienė - Stravinskaitė. Ona, 
•5 Marijampolės ap., gyv. Pitts
burgh. 

Katilius. Vincą*?, iš Marijampolės a., 
.io žmona Marija, ir sunvs Jo-
ris ir Vincas, gyv. Morgantown, 
West Virginia. 

Katkus. Matas. gyv. Chicago. 
Katkus, Domininkas, iš Gintališkės 

Da^n., Kretingos an. 
Kavaliauskaitės, Antanina (Antana

vičienė), ir Veronika, ištekėjusi. 
Kazelckas. vyras Domicėlės Kava

liauskaitės. 
Kazlauskienė - Logminaitė, Teklė, 

gvv. Morris. 111. 
Ketnrvidis, Stanislovas, iš' Telšių-

Mažeikių ap. 
Kiulkcvičius (ar Kuilkevičius), iš 

Vilkaviškio ap. 
Klimavičiūtė, iš Daugėliškiu k., Ša

kių vai. 
Klovas. Domininkas ir Pranas, iš 

Ylakių vai., Mažeikių ap. 
Kocienė, Marijona, iš Mažeikiu ap. 
Kokanauskas, Viktoras, sun. Petro, 

iš Užvenčio vai. Šiaulių ap., pra
šo atsiliepti pažystamuosius. 

Krainps, Pranas, ir Krainytė, Ste
faniją. iš Jurbarko m., Raseinių 
an., gyv. Cornville, 111. 

Kubiiivnaitė - Bombonienė (Ališaus
kienė). Magdalena, iš Vabalninko 
vai.. Biržų ap., gyv. New York. 

Kudirka, Jonas, sunus Motiejaus, iš 
Vilkaviškio ap. laikrodininkas, gyv. 
Scranton. Pa. 

Kuisys, Vincas ir sesuo Kuisytė, 
.Veronika, iš Naumiesčio vai., Tau
ragės ap. 

Kundrotas, Petras, sunus Igno, iš 
Alytaus ap., Seirijų vai., gyv. 
Detroit, Mich. 

Labenskas, Juozas, sun. Andriaus. 
Larinskas, iš Vainaikių k., Duokiš

kio parap., Rokiškio ap. 
Laoota, ar Lopeta, C., gyv. rodos 

Scranton, Pa. 
Laukinaitienė - Simutytė, Rozalija, 

ir vyras Klemensas Laukinaitis, 
iš Sėdos vai., Mažeikių ap. 

Laurušonis, Andriejus, gyv. Chicago 
Liaubaitė, iš Viekšnių vai., Mažei-

ki i ap,, ištekėjusios pavardė ne-
žioma. _ _* 

Linkaitis, Jonas ir jo ištekėjusi se
suo. 

Lkčinas, Kazys, iš Aluntos vai., 
Utenos ap. 

Logminas, Aleksandras, gyv. Mor
ris, 111. 

Loneta. ar Lapota, C.t gyv. rodos 
Scranton, Pa. 

Ložis. Antanas, i& Platelių vai., 
Kretingos ap. 

Lupaikvtė, Emilija, gyv. New York 
ar Chicago. 

Lvtkus, James ir duktė Helen, gyv. 
Bronx, N. Y.' 

Mačanskaitė - Barzovskienė CBros-
ki), Antanina ir vyras Ignacas. 

Mačionis, Pranas, ir jo sesuo Ma
rijona Jankauskienė. 

Mačiulis, Juozas, iš Raudondvario. 
Mačiulis, Tadas, iš Joniškio val.; 

Šiaulių ap. . t 
Mačiulytė, duktė Povilo, kilusi Lin

kaičių k., Šiaulių ap. Joniškio v. 
Maliukevičius, Jurgis, iš Žagariškių 

k., Kauno ap. 
Mrningis, Julija, gyv. Montello, 

Mass. 
Marchertas, Aleksandras, sun. Ju-

1 i p11 s iš Vilkaviškio ap., gyv. 
Philadelphia. • 

IVTprgeiis, Viktoras. 
Marinienė - Galbuodgytė, Monika, 

i 5 T|p šeinių ap., gyv. rodos Wa-
terbury. 

Mai maitė, Mikalina, iš Kėdainių a. 
Martinkevičius, Juozas, iš Sintautų 

vai., Šakių ap. 
Martinonis, Julius, f*v. N«w York 

ar Chicago. * ;• 
Martinonytė - Peldžius, Emilija, 

gyv. New York ar Chicago. 
Subotka - Monkevičiutė, iš Panevė

žio ap. 

Švalpa (šuopys), Antanas, sunus 
Lauryno, iš Šakių ap., gyv. Cle
veland, O. 

Šveikauskas (Šveikauskai), giminės 
Prano Savicku ir Aleksa n d 1*0 s 
Rimkevičiūtės (Rimkaitės) -Savic
kienės. 

Taujenaites, Aleksandra (buvo iš
tekėjusi už Juozo Pauliaus ir gyv. 
Boston, ir Sofija, iš Kretingos a. 

Tipšienė - Mickutė, Agnieška, iš 
Kalvarijos vai., Telšių ap., ir Tip-
šus, Kazimieras, iš Platelių vai., 
Kretingos ap., gyv. Brooklyn. 

Turkus, Antanas, Mataušas ir My
kolas, broliai Barboros Paulaus
kienės. 

Talandis, Jonas, sunus Juozo, kil., 
iš Alytaus ap., gyv. Chicago. 

Tvarijonas, Izidorius ir Natalija, 
vaikai Prano Tvarijono, gyv. Chi-
cago. 

Uogintas, Petras, iš Joniškėlio vai., 
gyv. Chicago. . 

Urbanavičienė - Kučinskaite, Bronė, 
iš Veisėjų vai., Lazdijų-Seinų a. 

Vaiciukevičius, iš Kietaviškio vai., 
Trakų ap., ir jo šeima. 

Vaičaitis, Augustas ir Mykolas, ii 
Naujamiesčio vai., Panevežio ap. 

Vaičiūnas, Jonas ir Juozas, ir Jo
no sunus Kunigas. 

Vaisiauskas, Juozas ir Kleopas ir 
Vaisiauskaite, Ona, ia Tauragės. 
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Gavimui Patenkinančios šilumos 

OAUKH MONCRIEF 
Automatiška šiluma 

COAL 
OIL 

GAS 

THE HENRY FURNACE CO., MEDINA, O. 

P J KEKSIS 
j 609-12 Society for Savings Bldg—Cleveland, Ohio 
: OFISO TELEFONAS: MAin 1773. 

j Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuoee, kreip-
E kitės Į mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai-
; riuose apdraudcs-insurance reikaluose. 
Ę Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymas 
; garantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba asmeniškai. 

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

DAKTARUS 

NAUDOT MŲS HAIR GROW PLAUKŲ 
AUGINIMO BUDĄ ANT JŲ PACIENTU 

Bet kitiems profesionalams naudoti namų 
gydymo budų kitų įstaigoje yra nepasiti
kėtina, ir todėl jie negalėjo 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 
9200 Hough Avenue RAndolph 3773 

Namuose Treatmentus duodame susitarus Telefonu, 
' arba atvykit į musų ofisą susitarimui. 

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 $3.98 $4.95 

TIKROS PANAMA $5.0« $6.50 \ 
MAUDYMUISI KELNAITĖS $2.45 $3 45 \ 

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

DYKAI GREEN STAMPS su kožnu pirkiniu. 
Čia galit iškeisti savo Stamp Books. DYKAI 

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

Phone EX. 0417 Pilnai Padengta Apdrauda. 

W. DEBESIS POINTING CO. 
Namų Pagražinimas ii Vidaus ir is Lauko 

Kreiptis arba šaukti telefonu vakarai* tarp 6 ir 9 vai. 
^526 Star Avenue Cleveland 3 

r 

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

Kreipkitės čia įvairių HARDWARE reikmenų. 

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

•'iiiiiuiiiiiiiiiiimiliiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirg 

G A S U  y *  s  Automatinis ANGLIM šildymas 
i WiSkeSis Funeral Home i 

į  f :  PILNAS LAIDOTUVIŲ 
; PATARNAVIMAS 
—HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS— 

g 6202 Superior Ave. - ! HEnderson 9292 | 
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= Lengviau — Pigiau — švelniau 
l ĮKIŠOM IR PARDUODAM VISOKIUS FURNASUS 
c Elektriškus ir Gaso Padargus — Vandens šildymo Tankas 
= Jeigu mes negalim pataisyt tai niekas Nepataisys. 
5 Automatic Controls . / ITools Hardwaft 

Į TRI-VET APPLIANCE SERVICE 
5 75C2 St. Clair Avenue Cleveland 
B 
! PO. 9548 Frank Orpse (Urbšaitis) Sav. JJ. 0287 
a AKRONE kreiptis: HANK HOLLISH — STadtam 479S 
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CLEVELANDO IR APIEUNKĖS ŽINIOS * 
DIRVA—6820 Superior Avenue. ENdicott 4486—Atdara vakarai® i 

»4MĮ. .į. •;..;. .į, .g. •!• •?• .M"* -t-

Dirvos Puikus Koncertas Spaliu 19! 
VEL didelė pramoga Clevelando Lietuviams 

SLOVENIAN AUDITORIUM 

*-

štai nepaprasta naujiena vi
siems Clevelando ir plačios 
afcielinkšs Lietuviams: Dirva 
rengia puikią menišką pramo
gą — koncertą su tūlais pa
įvairinimais — didžiulėje Slo
venian Auditorium, 6417 St. 
Clair Ave., sekmadieni, Spaliu-
Oct. 19 dieną. Pradžia bus ly
giai 2 vai. po pietų. 
t< Tame koncerte pasižadėjo 
dalyvauti naujausi Lietuvos ar
tistai, ir nekurie jusų iš seniau 
žinomi ir mėgiami artistai, ku
riuos jųs džiaugsmingai sutik
site. 

Apie programos dalyvius ir 
šio koncerto tikslą bus praneš
ta sekančiuose Dirvos nume-
liuose. 

Kitu vietinių prašom tą die
ną nieko nerengti. 

PRISILAIKYKIT 
SIGNALU 

Signalai yra labai svarbus 
saugumui traukinių ir laivų 
juroje. Gatvėse ir vieškeliuo
se taipgi naudojimas ir skai-
tymasis su signalais prisidės 
daug prie saugumo palaikymo. 

Žmogus važiuojantis paskui 
tave priklauso nuo tavo signa
lu nustatymui savo kelio ir va
žiavimo greičio. Jis nežino ką 
tu nori daryti jeigu neparody
si jam. Tikras būdas duoti tą 
žinią yra rankos signalu. 

Štai yra priimti signalai: 
Sukant j kairę — Ranką Iš

tiesiama stačiai tolyn. 
Sukant dešinėn — Ranka iš

keliama į viršų. 
Sustojant arba sulėtėjant— 

ranka nulenkiama žemyn. 
Naudojimas ir prisilaikymas 

šių signalų vra svarbus kadan
gi jie pagelbsti jums nustaty
ti jusu važiavimą saugiai su 
visu kitu judančiu trafiku. 

Signalai duoda išanksto ži
noti ką darysi ir gelbsti išven
gti nelaimių. Naudok rankų 
signalus ir prisilaikyk kito va
žiuojančio duodamu signalų. 

Cleveland Police Dept. 

Iš Naujos Parapijos 
OPERETĖ 'KATRIl TĖS GIN
TARAI' arba 'VESTUVĖS* 
SCENOJE 

Nesi!. Pagalbos P-l€s švč. 
parapijos šv. Cecilijos Bažny
tinis Choras ši rudenj stato 
scenoj operetę "Katriutės Gin-
tarai-Vestuvės". 

Klebonas Kun. Angelaitis ir 
Šv. Cecilijos Choras gražiai 
prašo kitų draugijų šio veikalo 
nestatyti, nes pakenktų naujai 
parapijai. To vakaro pelnas 
skiriamas tos parapijos bažny
čios varpų fondan. 

Apie dieną ir kitas smulkme
nas liečiančias šio veikalo ' pa
statymą bus pranešta vėliau 
plačiau. Katriutė. 

Jack Ganson Pradeda 
Kumštynes 

Jack Ganson, kuris rengi im
tynes per kelis praeitus metus, 
rengiasi pradėti duoti ir kum
štynes šj rudenj ir žiemą. 

Kurie norite uždirbti šimtinę 
padėkit sugalvoti tinkamą var
dą naujai sporto korporacijai, 
kuri tą darbą varys. Paveiz-. 
dan, New Yorke promotavimo 
organizacija vadinas Twentieth 
Century Sporting Club, Buffa
lo turi savo Great Lakes Sport
ing Club. Jums proga yra pa
siūlyti tinkamą pavadinimą ši
tai naujai Jack Gansono kor
poracijai. 

Tik parašykit laišką iš 100 
žodžių ar mažiau, pažymint 
kodėl jųs manot kad Clevelan-
das yra geriausias sporto mie
stas visoje šalyje. Pasiuskit 
į New Sport Club, 2342 E. 9th 
St., Cleveland 15, Ohio. Pava
dinimo kontestas baigsis vidur
naktį, sekmadienį, Rugp. 24. 

RAUDONLIGE SERGAN
TIEMS RECEPTAS 

Suradęs receptą nuo "rau
donligės" tiems savo tautie
čiams kurių akys tapo apmui
lintos Stalino agentų čia plati
nama spauda, kurie ta liga da
bar serga, tą receptą čia pa
tiekiu ir patariu ta proga pa
sinaudoti : 

Nusipirkit knygą pavadintą 
"I Chose Freedom" (Aš Pasi
rinkau Laisvę), kurią parašė 
Rusas, buvęs artimas ir ištiki
mas Stalino tavorščius Krav-
chenko. 

Per eilę metų veikęs Rusijo
je aukšto komisaro svarbiose 
pareigose. Kravchenko perma
tė komunistišką tvarką iki pat 
dilino, pažino tęn darbo žmo
nių baisų gyvenimą, ir neda-
laikęs viso to, spjovė ant savo 
tėvynės komunizmo ir atsime-
tęs nuo sovietų šnipų gaujos 
čia Amerikoje, parašė viršmi-
nėtą knygą, atskleisdamas vi
siems tai ka pats gerai pažino 
iš sovietų "rojaus". ' 

Kiekvienam sergančiam rau
donlige išeis j sveikatą per
skaitymas tos knygos. 

T. Kukutis. 

VIEŠA PADĖKA 
šiuomi reiškiame savo šir

dingą padėką musų sunui Jo
nui, marčiai Dorothy, dukteriai 
Frances, š v og e r i u i Jurgiui 
Smith ir jo žmonai Matildai 
už surengimą mums netikėto 
pokilio paminėjimui musų 25 
metų vedybinio gyvenimo su
kaktuvių, antradienį, Rugp. 12, 
Moose Hall, ant E. 152 st. 

Dėkojame visiems draugams 
ir pažystamiems kurie dalyva
vo ir prisidėjo padarymui šio 
paminėjimo tokiu maloniu. 

Ačiu Moterų Ratelio narėms 
ir jų šeimoms už dalyvavimą 
kartu su visais musų draugais. 

Jonas ir Josephine Polteriai. 

NETIKĖTI KARŠČIAI 
Clevelandas kepa jau trečia 

savaitė nuo netikėtai didelių 
karščiu. Per visą savaitę bu
vus vis virš 90 laipsnių kas
dien, Rugpjučio 19 d. tempera
tūra pašoko net iki 99 laips
nių, tuomi sukeldama didelius 
nepatogumus visiems. Nuo di
delio karščio apie 40 žmonių 
apalpo, kiti atsidūrė net ligo
ninėse. 

Oras ištisai tvankus dieną ir 
naktj. 

Oro biuras net nepranašauja 
atvėsimo, jei bent tik pačios 
savaitės pabaigoje. 

Tokių karščių Clevelandas 
turi retai, ypač tokius kurie tę
siasi taip ilgai kaip dabar. 

Karščiai tikrumoje prasidėjo 
apie Rugpjučio 1 d. ir tik su 
maža pertrauka Rugp. 3, tem
peratūra vis laikosi virš 99 
laipsnių, ir oras yra ypatingai 
tvankus, pilnas garų. 

PASKUTINIAI POP 
KONCERTAI 

Sekančia savaitę užsibaigs ilgiau
sia eilė šios vasaros pasekmingų po
puliariu koncertų, kuriuos išpildė 
Cleveland Summer Orchestra, vado
vaujant Dr. Rudolph Ringwall, Pub
lic Auditorium. 

Rugpjučio 30 bus paskutinis kon
certas. 

Rugp. 23, solistu bus žymus Met
ropolitan Operos baritonas Hugh 
Thompson. 

Trečiadienį, Rugp. 27, solistė da
lyvaus žinoma pianistė Eunice Po-
dis. 

Paskutiniame koncerte, Rugp. 30, 
dalyvaus du solistai svečiai, Mildred 
Mueller, mezzo-soprano, ir Richard 
Kapuscinski, celistas. 

= Tik vieną vakaru 

M I R I M A I  
ANTANAS ŽITKUS (Zitson), 

63 m. amžiaus, mirė Rugp. 
14, palaidotas 19 d., Kalvarijos 
kapinėse; pamaldos atsibuvo 
Šv. Jurgio bažnyčioje. 

Velionis iš seniau buvo žino
mas vietos Lietuvis fotografas. 
Clevelande išgyveno nuo 1906 
m., paėjo Karsokiškio m., Pa
nevėžio ap. 

Paliko čia jo vaikai: Cecilia, 
Matilda, Jonas, Bronius, Jur
gis; sesuo Vienuolė Georgette, 
Notre Dame Vienuolyne, Cle
velande. Taipgi liko jo brolio 
vaikai, Marcelinas, Vytautas ir 
Valė. 

Laidojime pasitarnavo laido
tuvių direktorė Delia Jakubs. 
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LET THE CHILDREN COME FROM 
DP CAMPS 

SVEČIAI 
Pereitą sekmadienį įvyko L. 

V. S. centro valdybos narių po
sėdis pirmininko P. J. žiurio 
namuose. Iš Detroito buvo at
vykę Dr. J. Sims, Marė Sims, 
ir J. Kripas iš Ann Arbor. 

Vacius Zambliauskas, kuris 
nusipirko biznį Waterburyje, 
šiomis dienomis buvo parvykęs 
į Clevelandą užbaigti savo čia 
paliktų reikalų, ir vėl išvažia
vo atgal. 

Vatikano Giesmininkai 
Auditorijoj Rugp. 26 
Clevelande Rujrp. 2G dalyvaus žy

mus Vatikano bažnyči'i giesmininkų 
choras, Public Auditorium, ir tiktai 
vieną vakarą išviso. 

šie auksiniais balsais Vatikano 
giesmininkai atvyko į Ameriką su 
paties Popiežiaus autorizavimu. 

Ju dirigentas yra Rt. Rev. Msgr. 
Licinio Refice, vienas iš įžymiausių 
šiu dienų bažnytinės muzikos kom-
politorių. 

Tikietusj galima pirktis išanksto, 
ir bus galima gauti auditorijoj tą 
pati vakarą, jeigu nebus visi išpirk
ti išanksto. 

ROLLER DERBY 
Pradedant trečiadieniu, Rujęs. 3, 

Cleveland Arena patiekia trukšmin-
gą bet kartu gražų ROLLER DER
BY. Tai čiuožinėjimas ant ratukų, 
atsiekimui didžiausio pasižymėjimo. 
Roller Derby tęsis iki Rugsėjo 21. 

Clevelando vadovaujanti pora bus 
Billy Bogash ir Miss Gerry Mur
ray. kuri yra greičiausia čiuožinėto-
ja-kokia kada dalyvavo Roller Der
by. Prie jų bus kitos poros ir ki
ti atsižymėję čiuožinėtojai — Katy 
King, Mary Gardner, Evalyn Kar-
ran, Bob Lewis, "Red" Smart ir 
Charlie Saunders, o prie jų daug 
kitų visai naujų. 

Prieš Clevelandiečius šioje leng-
tynėje atvyksta Buffalo čiuožinėto-
Jai- . . , , 

Pačių geriausių ciuožmėtojų lenk-
tynė prr-iHės nuo Rugsėjo 13 iki 
pabaigai, r.ugsėjo 21 

IŠSINUOMOJA JKAMAIklS 
Lietuvių šeimoje vienam vy 

rui kam1 aris. Kreiptis: 
88 H) Meridian Ave. 

SEWING MACHINE 
OPERATORS 

Vyrų rubu siuvimui, patyrę 
arba norinti išmokti siūti. 

Garantuotas užmokestis nuo 
valandų su gera proga užsi-> 

dirbti didelį užmokestį. 
Aprūpinami darbininkai n£-
laimės apdrauda nuo ligų, 

nelaimingų atsitikimų ^ ir ^ 
gyvasties apdrauda, taipgi 
hospitalizacija, apmokama 
Švenčių alga ir atostogom. 

THE JOSEPH & FEISS CO. 
2148 W. 53rd Street 

Tarp Clark ir Lorain. , 

nuo 8:30 vai. ES 

FAILURE to take action on the 
Stratton Bill, to admit 100,000 dis
placed persons to this country an
nually for four years has been call
ed the chief sin of omission of tile 
80th Congress.' 

That the bill is not dead iš ad
mitted, but it is a question whether 
it will be more favorably regarded 
at some future session. Time cer
tainly is running out for the 800,-
000 refugees still in European dis
placed person camps and much fur
ther delay would destroy whatever 
effectiveness the Stratton Bill might 
have had. 

Congress' neglect of the bill, ap
parently was not based so much 
on opposition to it, as to fear of 
political consequences. 

Reports indicate that public sen
timent is largely in favor of admit
ting these homeless victims of the 
war. But a few powerful organi
zations, well represented in Wash
ington, have frightened Congress 
'into a hands-off policy. 

The chief argument against t&« 
Stratton Bill—and it seems to he 
advanced by only a few groups— 
is that we must first provide ade
quate housing and employment for 
our own people, particularly veter
ans, before bringing in any siz
able number of immigrants. 

That, of course, is a powerful 
argument — particularly in a Na
tion suffering a critical housing 
shortage that gives no promise of 
early alleviation. 

But there is an alternative that 
the sponsors of the Stratton Bill as 
well as its opponents, may have 
overlooked. 

That is the possiblity of apply
ing the terms of the bill to the 
thousands of orphan children now 
in the displaced person camps. 

They could be brought to the 
United States in large numbers, 
and through religious and public 
agencies placed by adoption hi the 
American homes. 

Authorities state that there are 
thousands of such children of good 
stock who could be admitted under 
this plan. 

Their entry, under the conditions 
outlined, would create, no insur
mountable problems. They would 
become part of established family 
units. They would be no more 
likely to bccotne public charges than 
the children of native homes. They 
would be young enough to be as
similated easily into the American 
way of life. 

After all, it is the children and 
particularly the orphans, who will 
suffer most if there is not some 
alleviation of the tragic hardships 
under which the displaced persons 
now exist. *•> 

What is to become of them? 
Are they to live out their lives 

without hope and without oppor
tunity behind guarded prison fen
ces ? Are they to suffer a life
time for mistakes which were made 

-long before they were born? 
America, with its traditions as 

a land of refuge and opportunity 
for the oppressed, faces a human
itarian obligation which, in good 
conscience, it cannot dodge. 

It cannot dodge that obligation 
to any fair proportionate number 
of displaced persons, young or old. 

It certainly cannot withdraw the 
helping hand from innocent child
ren. 

Are the Baltis States To 
Be Europe's Future 
Storehouse for the 

Most Important 
Foodstuffs? 

(Prom The Baltic Review) 

WHEN the Baltic States were oc
cupied by the Russians in 1940, the 
development of foodstuff production 
was stopped, and export of agricul
tural products to England and othjl 

er Western European countries was 
cut off. It is also virtually certain 
that so long as the Baltic States 
are occupied there will be no ex* 
port from there. 

If the 'Baltic countries had kept 
their independence, they would in 
a very short time, have gained 
practically the same importance as 
foodstuff suppliers to Western Eu
rope as Denmark. 

The proof of this Hai in the tre
mendous achievements of these var
ious countries during the reconstruc
tion period after the First World 
War, that is, during the first 22 
years of independence, and in this 
respect it is important to bear in 
mind that this period of 22 years 
was a time of experiment and study 
for the new States. During those 
years so much experience was gain
ed that a continuation of the new 
phase in food supplies would have 
beeen possible without the handicap 
of earlier mistakes and disappoint
ments. Furthermore, new advances 
in the field of agricultural produc-
tioh and export would have taken 
place with marked rapidity. 

There are many reasons for as
suming considerable development in 
production, and, during the last re-
maing years of independence, sy
stematic action had been started 
to carry out this project. Owing 
to the fact that more than 50 per 
cent of the country's total area 
consisted of inferior and marshy 
land, which formed natural mea
dows and was suitable for cultiva

tion beds, the prospects of increas
i n g  a n d  r a t i o n a l i z i n g  l i v e  s t o c k  
breeding were very great. In or
der to exploit these possibilities, a 
program was adopted which had as 
a target the winning of at least 
25,000 hectares per annum of new 
land for cultivation — mainly cul
tivated fields for grazing — and it 
was the further intention to increase 
milk production and hog-breeding. 

In view of the fact the breeding 
of cattle relied almost entirely on 
hotrie-grown fodder (e.g. in 1928 
imported fodder seed was only 0.4 
per cent of the local seed) there 
were decided possibilities for an 
increase in butter, bacon, and egg 
production by importing cheap fo
reign fodder seed and fodder of 
high food value, as has always 
been done in Denmark and . Hol
land. * 

Owing to the reorganization of 
the egg-sellers' cooperative socie
ties, governmental control of egg 
prices, and the organization of in
cubator stations, etc., all of which 
has taken place during the last 
few years, there were good pros
pects of further development of 
egg production in Estonia and the 
export of eggs from there. 

There is no doubt that the Baltic 
States, with their darge resources 
in the cattle breeding field, and the 
peoples' zeal and love for their in
dividual farms, could become a fu
ture granary to satisfy in part 
Europe's needs for agricultural pro
ducts. 

I)OG DAYS MADE EASY. At 
this stage in the life (all one 
month of it) of Corky the pup, the 
only thing he can lick is an ice 
cream cone. Corky, who belongs 
to Joan Struck, 16, of Milwaukee, 
Wis., turned to ice cre4®l a* *11 
escape from the heat. / t 
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| Romos Vatikano Giesmininkai | 
H Autorizuoti Jo Švent. Popiežiaus Pijaus Xll =| 

| PUBLIC AUDITORIUM 1 
= TIKIETAI GAUNAMI Iš TAYLOR'S TICKET OFFICE E£ 

WI 

BUK MUSŲ ATSTOVAS 

SAVO KAIMYNYSTĖJE * 

Trumpos valandos, geras 

atlyginimas, vakarais. 
Darbui pralavinsime. 

Shaker Heights Home 
Improvement and 

Supply Co. 

LO. 0093 LO. 1530 

NOTARY8 PUBLIC 
Turint, reikalą notarizuoti * 
dokumentus kreipkitės | 

K. s. KARPIUS 
6820 Superior Ave. 

ENdicott 4486 

RKO ALLEN Theatre 
"Crossfire" 

RKO Allen Theatre dabar rodoma 
labai nuostabi filmą, paremta and 
neapykantos ir veidmainystės, ku
rios pasėkoje buna nužudomas bu
vęs karys. Toje RKO Radio's dra
moje vaidina Robert Young, Robert 
Mitchum ir Robert Ryan vadovau
jamose rolėse. 

Policija apsupa girtuoklystės vie
tą kur žudystė papildyta, bet nie
kas nežino tikros žudystės priežas
ties. Detektivas kuriam pavesta iš
tirti tą žudystę, palengva išnarplio-
ja to prižastį kuomet tikrasis žu-
deika, kuris gelbėjo policijai tyrinė
jimuose, pereina ribas ir pakliuvo i 
pinkles. 

Young vaidina detektivo rolę, o 
Mitchum ir Ryan yra du nužiurėti 
kaltininkai. Prie jų vaidina eilė ki
tu gerų artistų. 

T : \ 
KING PIN CLUB 

2111 Prospect Ave. 
SUperior 3443 

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

FOOD — DRINKS 

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

D A B A R  

R O D O M A  

FIRST CLEVELAND 
SHOWING! 

JONAS G. 

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

Namų Maliavotojas 

Popieriuotojas 

Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo 
pagražinimo suteikiama 

nemokamai. 

495 East 123rd St. 
Telefonas: POtomac 6899 

f 

Prodvcid by ADRIAN SCOTT 
Dif«c».d by EDWARD DMYTRYK 

Scr««n Ploy by JOHN.PAXTON 

IŠTIKUS GAiSRO 
NELAIMEI 

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

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

Telef.: MAin 1773. 

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 

HELL ON 
WHEELS" STARTS WED. SEPT. 

3rd 

R O L L E R  D E R B Y  
T H E  A R E N A  

This coupes will admit your 
entire party at 4Qc 

per person 
tax incl. F4 

CARPETS, RUGS, LINOLEUM 
Rakandų Valymas Jusų Pačių Namuose 

Atliekam apsiuvinėjimą, susiuvimą, patiesimą. Darbas 
geras, greitas ir garantuotas. Apkinavimas dykai. 

Darbą atlieka patyrę karpetų tiesėjai. 

BUBNICK CARPET CO. 
CE. 6031 Vakarais SK. 1993 
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I I. J. SAMAS - JEWELER 1 

E Persikėlė į naują didesnę ir gražesnę krautuvę 

| 7007 Superior Ave. Greta Ezella Theatre Į 

E Dabar jau turime didesnį rinkinį Deimantų, žiedų, Laik- § 
£ rodėlių ir visokių graždaikčių, už nupigintą kainą. | 
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+ GERIAUS PAŠAUKIT 
GYDYTOJĄ K 

Ligai užklupus, atidėliojimas žaukti daktarą kartais buna mir
tina pasekme. Jis ižtirs ligos priežastį, o gavimui gero vaistų 
patarnavimo, kreipkitės su savo receptu į mus. 

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

SUPERIOR AVE. prie E. 65th St. HE. 1035 CLEVELAND, O. 
Registruotas Farmacistas visada gatavas patarnavimui. 
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