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TREMTINIU GYVE-
NIMO ŽINIOS 
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THE FIELD 

UŽSIENIO FIRMOS MEDŽIO
JA STOVYKLOSE BALTUO
SIUS VERGUS 

Paskutiniu metu į Baltų ir 
Lenkų stovyklas atvyko visa 
eile agentų iš Europos, S* 
Amerikos ir. Kanados valsty
bių. Jų tikslas — prisimedžio-
ti pigios ir sveikos darbo jėgos. 
| darbą ima tik labai sveikus ir 
jaunus vyrus. Būtina sąlygą 
kad butų nevedę arba sutinką 
persiskirti su žmomomis ir vai
kais. Darbininkų šeimomis (tė
vais, broliais, žmonomis, vai
kais) net ateityje nežada rūpin
tis. 

Nieko nekalba nei apie dirbo 
sąlygas, nei pastogę, nei už
mokestį. Savaime aišku, kad 
jie bus išvežti į klimato atžvil
giu mums visiškai netinkamus 
kraštus ir atiduoti po darbda
vio bizunu, iš kur jau nebus 
galimybės pasprukti. Nematy
dami kitos išeities ir nesant 
galimumo žmoniškai (su šei
momis) emigruoti į svetimus 
kraštus, daugelis Lietuvos vy
rų ten stoja. Jeigu taip eis 
ir toliau, tai stovyklose paliks 
tik seniai, ligonys, vaikai, mo
terys ir invalidai ar bendrai, 
negalintiei dirbti. Butų labai 
gerai kad ALT, LVS ir kitos 
Lietuvių organizacijos USA at
kreiptų ] tai savo dėmesį ir 
užkirstų kelią kai kurių užsie
nio kapitalistų sauvalei. Lie
tuviai tremtiniai laukia, kad 
emigracijos klausimas butų pa
judintas platesne prasme. 

- 4' 

NUSIVYLIMAS DtL EMI
GRACIJOS Į USA. 

Kai kurie Lietuviai dėjo tam 
tikrų vilčių dėl įvažiavimo į 
USA, kai bus priimtas įstaty
mas duodas teisę įvažiuoti 400,-
000 DP į USA. Dabar gi, kai 
įstatymo svarstymas atidėtas, 
entuziastai labai nusivylė ir 
jau nebetiki kad butų šiuo 
reikalu kas nors Lietuviams 
naudinga padaryta. 

EMIGRACIJOS GALIMUMAI 
Į PRANCŪZIJĄ 

Latvių DP spauda Vokietijo
je paskelbė kad esą Prancūzi
jos vyriausybė svarstanti ga
limumo klausimą įsileisti dau
gelį Baltų DP drauge su šei
momis į Prancūziją. Labai ga
mas dalykas esąs, kad visi Bal
tai busią netrukus iš Vokieti-
jo§ perkelti į Prancūziją. 

ŠV. TĖVAS SUSIAURINO 
TAUTINIŲ DELEGATŲ 
TEISES 

Kaip "Auka" praneša, nese
niai šv. Tėvas visiems tauti
niams delegatams, taigi ir Lie
tuvių suteiktas specialines ga
lias asistuoti kunigams savo 
tautiečių santuokos sudarymo 
atvejais atšaukė, pavesdamas 
pagal normalią teisę kreiptis 
į Vokiečių bažnytinę vadovy
bę. Šiai naujai padėčiai išaiš
kinti ir jos sunkumus iškelti 
bei pabrėžti tautinis delegatas 
pasiuntė raštą d?. Sostui. 

NACIAI SUMUŠĖ LIETU
VIAMS PALANKŲ VOKIETĮ 

Vienoje Amerikos zonos vie
tovėje gyveno privačiai įsikū
rę apie porą šimtų Lietuvių. 
Juos kaip ir kitus gyventojus, 
aptarnaudavo vienas Vokietis 
laiškanešys, laiku išnešiodamas 
Lietuviams laiškus ir kitą ko
respondenciją. Laiškanešys bu
vo geras, mandagus, paslankus. 
Lietuviai tat jo neužmiršdavo 
ir karts nuo karto apdovano 
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ruman Dalyvaus Amerikos 

Konferencijoje 

Sena ir jauna Japonija. Senu
kas iš senos dinastijos ir jau
nas kūdikis, senuko ant pečių 
nešamas galima palaikyti nau
ją Japoniją, kuri, karą pralai
mėjus ir nuslopinta, žiuri į 
skaistesnę ateitį. 

WALLACE TURBUT 
JUU. NOMINACIJOS 

Buvęs vice prezidentas 
ir vienas iš Roosevelto nau
jo pasaulio lipdytojas, Hen
ry Wallace, Stalino kama-
rotas, nežino ko griebtis 
savo įtakos padarymui. Jis 
taigi šiomis dienomis pra
dėjo skelbti kad "organi
zuoti darbininkai" pagrob
tų Demokratų partijos kon
vencijoje kontrolę 1948 m. 
ir pastatytų savo kandida
tus ir parašytų naują šalies 
tvarkai platformą. Jis iš
meta Prez. Trumaną iš to 
plano. 

Wallace atsimena 1944 
metų Demokratų konvenci
ją, kur komunistų ir CIO-
PAC suorganizuota gauja 
buvo įvesta į konvencijos 
patalpas ir visu komunis
tišku uolumu norėjo pri
versti konvenciją nominuo
ti jį į vice prezidentus. Da
ba jis jau butų buvęs pre
zidentas, o Stalinas butų 
vykdęs savo mėgiamą^ val
dymą — pjovimą, areštavi
mą, ištrėmimą visų žymes
nių Amerikos piliečių. 

GEN. De Gaulle, Praft-
cuzų patriotų vadas, for
maliai įsteigė savo Pran
cūzų Unijos partiją ir iš
eina j politikos areną ko
vai su komunistais ir kitais 
tautos priešais. ' * 

Suv. Valstijose per Lie
pos mėnesį šymet pastaty
ta 65,700 gyvenamų namų. 

AGRESIJOS PAKTAS APM*^ PLAČIAS 
APSIGYNIMO SRITIS 

davo cigarete, šokolado gabalė
liu ar kitu menkniekiu. Prieš 
išsikeliant iš šios stovyklos į 
kitą, Lietuviai pakvietė į kuk
lias išleistuves ir praleido su 
juos' drauge vakarą.' 

Kai tik Lietuviai išvažiavo, 
Vokiečiai pačiupo tą laiškanešį 
ir smarkiai sumušė už "ben
dravimą" su užsieniečiais. Tai 
mat, nacizmas ir neapykanta 
užsieniečiams šioje tautoje dar 
labai tebėra gyva. 

K. Pelėki*. 

Prez. Truman išskrendu 
į Braziliją, kur apie dvide
šimt Amerikos respublikų 
pasekmingai pagamino sa
vitarpinį apsigynimo paktą 
ir nustatė kas gali buti tų 
šalių vienos arba daugelio 
agresorius, iš lauko arba iš 
vidaus. 

Brazilijos Prez. Dutra 
laukia žymaus šiaurės sve
čio ir iškilmingą priėmimą 
Prez. Trumanui ir kitiems 
aukštiems svečiams rengia 
Rugs. 5, po pasirašymo su
tarties. 

Sutarties galutinis baigi
mas numatyta Rugs. 2, ka
da paktas bus visų daly
vaujančių valstybių pasi
rašytas. To svarbaus akto 
atžymėjimui Prez. Truman 
pasakys savo kalbą. 

Ta sutartimi Amerikos 
apsigynimo nuo agresijos 
ribos nustatyta visame Va
karų Pasaulyje nuo šiauri
nio iki Pietų vandenynų, o 
į vakarus iki Hawaii salų. 
Taipgi apima Puerto Rico, 
Virgin Salas, Galapagos ir 
kitas sritis rytuose. 

Amerikos respublikos su
sitarė kariauti kartu prieš 
bendrą priešą, bent kurios 
jų užpuoliką iš lauko ar iš 
vidaus. Tas priešas aiškus 
— tai Sovietų Sąjunga. 

Šiaurėje apsigynimo ri
ba nesibaigia su Kanada, 
bet pratęsiama iki šiauri
nio ašigalio, apimant Gren-
landą rytų pusėje ir Alas-
ką vakarų krašte. 

Iš konferencijos išsime
tė maža Ekuadoro respu
blika, kurioje pereitą sa
vaitę įvyko valdžios per
versmas ir kurios atstovas 
negalės pasirašyti pakto. 

Prez. Truman gryš karo 
laivu Missouri. Ant to lai
vo Prez. Truman dar su-
suruoš vaišes Brazilijos ir 
kitų šalių delegatams. 

Konferenciją veik vado
vavo ir pasiulymus patiekė 
U. S. Valstybės Sekretorius 
Marshall, 
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Prez. Truman paskyrė du 
buv. žymius advokatus ir 
buvusį industrialist^ tvar
kyti tris Amerikos ginkluo
tas pajėgas — oro, armiją, 
ir laivyną, kas viskas pa
vesta Šalies Apgynimo Se
kretoriaus Forrestal aukš
čiausiai vadovybei. 

Tie jo padėjėjai yra: K. 
G. Royall, Armijos sekreto
rius, John L. Sullivan, Lai
vyno sekretorius, ir W. S. 
Symington, Oro J#gų sek
retorius. 

SANTIKIAI SU 
SSSR KAISTA 

Šiomis dienomis Ameri
kos santikiai su Maskva 
pasiekė aukščiausio įkaiti
mo. Sakoma, kabelio vie
los tarp Washingtono ir 
Kremliaus įkaitusios nuo 
griežtų ir nuolatinių Ame
rikos vyriausybės protestų 
ir reikalavimų sovietams, 
tik matyt tas įkaitimas vis 
dar turi nuolaidumo Mas
kvai, nes ji vii* su Amerika 
nesiskaito. \ 

Protestuodama tiesiogi
niai Kremliui del laužymo 
sutarčių ir pažadų, ir del 
dalykų eigos kokie dedasi 
rytų Europoje, Maskvos iš
tikimų vyriausybių sferose 
sovietų okupuotose šalyse, 
U. S. perkirto iki šiol pri
silaikytos diplomatinės kla
stos ir siekia dalykų išriši
mo tiesiog ten kur viskas 
klastojama. Vietoje, kalbė
ti su Bulgarijos ar Vengri
jos ar kita vyriausybe, ku
rios yra tik Stalino ištiki
mos pastumdėlės, State De-
partmentas ėmė kalbėti su 
pačia Maskva tiesioginiai. 

Pastaromis dienomis U. 
S. veda net 14 paskirų gin
čų su Kremlium, tik neži
nia koks griežtas yra Ame
rikos griežtumas, jeigu nie
ko nepešama. Jeigu Bul
garijos opozicijos vadas N. 
Petkov bus nužudytas, kaip 
Maskva tikrina kad tai yra 
Bulgarijos "vidaus reika
las", ar Amerika vėl nutils 
kaip nutilo daugeliu atvejų 
pirmiau, ar darys ką nors? 

Pagyvensim, pamatysim. 

PARALYŽIUS šioje ša
lyje vėl pradėjo plisti, kaip 
skelbia U. S. Viešos Svei
katos komisija. Dabartiniu 
laiku infantile paralyžium 
susirgimų yra jau virš 400 
ir tikima dar daugės 
keletą savaičių ateityje* 

JUGOSLAVAI komunis
tai Istrijoje, Lanisče mies
telyje, laike vaikų dirma-
vonės nukirto ceremonijas 
atliekančiam kunigui gal
vą. Gauja siautė nešina 
raudonas vėliavas. Komu
nistai Jugoslavijoje ir ki
tur užpuldinėja bažnyčias 
ir persekioja tikinčiuosius, 
po to kai keli žiopli Ame
rikos protestonai dvasiškiai 
sugryžę paskelbė jog Tito 
užtikrina Juoslavijoje ku
nigams ir tikėjimui laisvę. 

ANGLIJOJE, ištikus ka
syklos sprogimui, užmušta 
apie 20 darbininkų. 

Tuo budu per savaitę lai
ko šiaurinėje Anglijoje ka
syklose žuvo 123 darbinin
kai. Ar tai tik ne atgarsis 
socialistinio dirbimo, kur 
niekas nepaiso kaip dirba 
ir ką padarys. 

GRAIKIJOJE sugriuvo 
ministrų kabinetas, kairie
siems užsispyrus gauti val
džioje sau vietų. Amerikos 
misijos nariai Graikijoje 
gelbsti privesti partijas su
sitvarkyti. 

U. S. Marinų korpuso dudų benas, parodomas ant Kapitoliaus 
laiptų Washingtone. šis benas, vadovaujamas Maj. William 
F. Santelmann, rengiasi koncertų kelionei po visą šalį. Kas 
metą jis stengiasi aplankyti skirtingus šalies miestus ir mie
stelius. 

RAUDONIEJI VER
ŽIASI I U. S. A. 

Senato imigracijos tyri
nėjimo komisijos pirminin
kas Sen. Revercomb ragi
na FBI vesti uolų skrynin
gą visų imigrantų į šią ša
lį. Jis nori kad butų sulai
kyti į šią šalį veržimasis 
kenksmingų ateivių kurie 
palinkę platinti komuniz
mą Amerikoje. 

INDIJOS ŽUDYNĖSE 
UŽMUŠTA 15,000 

Pranešimair iš Indijos, 
ten Punjab provincijoje — 
Pakistano-Indijos pasienyj, 
eina atkaklus karas tarp 
Musulmonų ir Sikhų. At
liekama gyventojų plėši
niai, kaimų naikinimas ir 
žmonių žudymas; apie 15,-
000 žmonių užmušta. 

. ITALIJOJE USA. armi-
JAPONIJOS žm o n ė m s! ja pasilks, kaip praneša 

maitinti USA leidžia mai-j Gen. Bradley. Padarius su 
sto reikalams po $550,000 
į dieną, kaip armijos statis
tikos parodo. Iš čia į Ja
poniją siunčia maisto po 
apie 1,500,000 tonų metuo
se. 

Prieš karą Japonija im-
portavosi maisto po apie 
3,700,000 tonų metuose iš 
Mandžurijos, Šiaur. Kini
jos ir Korėjos. 

Amerikos kariai Japoni
joje pradėjo vesti Japonie-
tes — tai pasekmė jų buvi
mo okupacinėj armijoj to
je šalyje. Nuskirta diena 
iki kurios Amerikiečiai dar 
gali vesti Japonietes, ir to
kių porų atsirado apie 800. 

Be abejo ir koks Lietuvis 
kareiviukas parveš savo 
mamai geltonodę marčią. 

ANGLIJOS gyvenimą su-
bankrutijus darbiečių so
cialistų valdžia taip sunki
na kad maistą sumažino la
biau negu buvo sumažinta 
per juodžiausius karo me
tus. Uždraudė automobi
liais važinėtis laisvu laiku 
ir neleis niekam važinėti į 
kitas šalis tik pasivažinėji
mui. . 

Kasyklų darbininkai pri
versti dirbti 6 dienas savai
tes, nors pradžioje pažadė
jo palengvinimą ir buvo 
|v@dę 5 darbo dienas. 

Senatorius Bilbo, iš Mis
sissippi, mirė Rugp. 22. Jis 
buvo atkaklus kovotojas uz 
baltų žmonių viršenybę, kai 
kiti politikieriai pradėjo 
perdaug užsileisti juodais. 

Italija taikos sutartį, buvo 
numatyta kad po 90 dienų 
svetimų šalių armijos iš 
Italijos turės pasitraukti. 

Tačiau sovietai tikisi ko
munistų revoliucijos Itali
joje, savo sutarties neuž
tvirtina, todėl Amerika ne
gali ištraukti savo kariuo
menės iki Maskva nepildys 
savo pasižadėjimų. 

MAISTO kaina pabran
go 32 nuoš. lyginant su bu
vusia kaina 1946 metais, 
praneša Agrikultūros De-
partmentas. 

AMERIKOS Legionieriai 
perirtatydami pavojų iš so
vietų pusės, užgyrė Prezi
dento Trumano programą 
gelbėti Turkijai ir Graiki
jai ir pripažysta reikalingu 
siųsti Amerikos armiją tų 
šalių gynimui nuo Maskvos 
prarijimo. 

Amerika nutarė ignoruo
ti sovietus ir imtis teikti 
pagalbą Korėjai. Prie jo
kių sutarčių del Korėjos 
sovietai nedasileidžia, taip 
kaip del Vokietijos Euro
poje. Bet pusė Korėjos so
vietams vistiek atiduota. 

Amerikos Jcaro laivyno 
lakūnas bandymuose nau
ju jet-jėga varomu lėktuvu 
padarė 640 mylių į valan
dą greitumo rekordu, 

Argentinoje, Rio Negro 
provincijoje, angliakasyk-
loje dujų sprogime užmuš
ta 15 darbininkų. 

USA AUKSAS PAKILO 
DOLARIŲ ištroškęs pasaulis 

padaugino Amerikos piniginio 
aukso kalną iki $21,666,000,-
000, aukščiausia negu kada bu
vo nuo Kovo 5, 1944, kaip pra
neša Federal Reserve System. 

Per vienas tik 7 dienas iki* 
Rugp. 20 aukso ši šalis gavo 
$55 milijonų dolarių vertės 
daugiau. 

šitas viskas dedasi dėl to 
kad įvairios šalys keičia savo 
turimą aukso išteklių į Ameri
koniškus pinigus. 

Per pastaras tris savaites, 
iki Rugp. 22, Amerikos pini
gų cirkuliacijoje pakilo 16 mi
lijonais, iki $28,239,000,000. 
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TAKSŲ SUMAŽINIMO 
NESIMATO 

NEŽIŪRINT visų pastangų 
kokias Kongresas Jadėjo su
mažinti gyventojams taksus, 
jų sumažinimo galimybės vi
sai nesimato. Prez. Truman 
nusistatė laikytis dabartinių 
taksų. Kai dabar paaiškėjo 
kad iš šių metų ineigų pasida-
rys^ $4,667,000,000 perviršio, 
beveik tiek kiek Republikonai 
siūlė taksus sumažinti, Prezi
dentas Truman pasakė kad tie 
perviršiai bus naudojami su
mažinimui vpLstybės skolos. 
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PLIENO STOKA SULAIKO 
70,000 DARBUS 

ŽINIOS iš Detroito skelbia 
kad del plieno stokos nekurios 
automobilių išdirbystės susidu
ria su paleidimu iš darbo apie 
70,000 darbininkų savaitei lai
ko ar daugiau. 

Automobilių darbininkų uni
jos vadai kaltina plieno indus
triją už plieno reikmenų tru
kumą, nes del to daug automo
bilių darbininkų nustos kad ir 
laikinai darbo. 

Unijų vadai turėtų kaltinti 
save pirmiausioje vietoje, už 
didelius streikus plieno, gele
žinkelių, automobili* ir kitose 
industrijose. 

Kaip plieno stoka sugaišina 
darbą automobilių darbinin
kams, taip skandalingi automo
bilių, darbininkų streikai, .ku
riuos vadai iššaukė, sulaikė vi
soje šalyje automobilių parda
vimo biznius, nuo ko nukenčia 
ir dabar dešimtys tūkstančių 

'automobilių pardavimo srityje 
darbininkų. 

• 
KODĖL MAISTAS BRANGUS 

ŪKIŲ darbo kaštai pašoko 
daug aukščiau negu ūkininkai 
galėjo gauti uz savo produk
tus. Nuo 1940 metų ūkių dar
bininkų algos pašoko 235 nuoš. 
ir štai šymet ūkininkai moka 
po $5.17 už dieną be maisto. 

Nuo 1940 metų ūkių produk
tų kainos pašoko 300 nuoš., ir 
tie du dalykai parodo kodėl dm-
bar* maistas brangus. 

Nuo 1914 metų, ūkių darbi
ninkų algos pašoko daugiau 
negu keturis kartus tiek. 

ŪKIŲ populiacija šioje šaly
je daugėjo per pastarus du me
tus, bet dar vis apie trejetu 
milijonų žmonių mažesnė ne
gu buvo 1940 metų Balandžio 
mėnesį. 

Ūkių gyventojų sumažėjimas 
paėjo nuo to kad ne visi bu
vę kariai kurie išėjo iš ūkių 
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D I R V A  

PENNSYLVANUOJE 
PO 12,009 KAS MfiNUO 
NORI PAŠALPŲ 

Pennsylvanijoje kas mėnesį 
po apie 12,000 asmenų kreipia
si j šelpimo įstaigas gavimui 
kokios nors pašalpos gyventi. 
Patyrinėjus jų stovj devyni iš 
20 buna atmetamu 

Apie 1500 tyrinėtojų armi
ja, valstijos viešos pagalbos 
komisijos žinioje, dirba patik
rinimui apie 158,000 šelpimo 
reikalaujančių asmenų ar šei
mų stovį nuolatai. 

Komisija sako kad 173,000 
dabar gaunančių pašalpas turi 
buti laikas nuo laiko pertikri
nama kad nebūtų jiems moka
ma pašalpos neteisėtai. 

Tyrinėtojai tuo pat kartu 
veda tyrimus visų naujų apli-
kantų, gavimui žinių apie jų 
amžių, gyvenimo vietą, pastan
gas gauti darbą, galimybes iš 
giminių gauti paramą ir tt. 

Per Liepos mėnesį, 5600 ap 
likantams buvo atsakyta pašal
pų teikimas ir 6900 buvo už
tvirtinta. 

DIRBA SVEIKATOS 
PAGERINIMUI 

Gub. Duff darbuojasi page
rinimui Pennsylvanijos gyven 
tojų sveikatos. 

Pastaromis dienomis guber 
natorius paskelbė paskyrimą 
suvirš 15 milijonų dolarių bū
tinai reikalingam valstijos pro
tiškų ligoninių pataisymui. 

Kiek anksčiau, valstijos svei
katos departmentas pranešė 
apie imamus didesnius žygius 
kovai su vėžiu. 

Gubernatorius Duff pradeda 
vykdyti tai ką jis žadėjo pilie
čiams prieš rinkimus, jeigu 
bus išrinktas gubernatorium. 

PTTTSBI.TRGHAS NORI $21 
MILIJONO PASKOLOS ^ 

Rugsėjo 9 d. Pittburghe per 
nominacijų balsavimus pilie
čiams bus patiekta nubalsavi 
mas užtraukti $21,000,000 pa
skolos Pittsburgho miesto rei
kalams. Miestas pastarais ke
liais metais nesukėlė pakanka
mai ineigų iš taksų, o karo me
tu visokie darbai ir pagerini
mai užsivilko. 

Miestas rengiasi pradėti ap-
taisymus ir pagerinimus kurie 
būtinai reikalingi. 

Ar tas balsavimas pavyks 
pravesti teigiamai pasirodys 
po balsavimų. 

SUKČIAI VEIKTA 
Pittsburghe pradėjo veikti 

naujos riišies apgavikai, kurie 
telefonu skambina į bent ke-
no namus, taip sau rizikai, ir 
praneša kad . kalbėtojas atsto
vauja tokią ir tokią radio pro
gramą, ir įtikinančiai pasako 
atsiliepiančiam jog jis išlaimė-
jęs naujausį automobilį 

Detroit, Mich., Naujienos 

BALTIMORE, MD. 

GRYŽO Iš ATOSTOGŲ 

Musų veikėja p. Julė Raste
niene buvo išvykus porai sa
vaičių atostogų į savo tėviškę 
Clevelandą, Ohio, pas savo mo
tiną. Ji šiomis dienomis gry-
žo atgal kupina energijos ir 
pilnai patenkinta savo kelione. 
Ilsėdama pas savo motiną, Ju
lė ta proga atlankė savo arti
mesnius gimines, savo jaunų 
dienų draugus, ir Dirvos re
dakciją, iš kur parsivežė didelį 
glėbį naujų įspūdžių ir linkė
jimų, kuriais dabar dalinasi su 
Baltimoriečiais. 

Antra musų veikėja, p. Ma
rijona Milunaitienė, buvo išvy
kus porai savaičių poilsiui pas 
savo gimines į Manchester, Ct. 
Ji taip pat gryžo parsivežda-
ma daug naujų įspūdžių. 

Kadangi p. Milunaitienė sa
vo atostogas leido ukėje tai jos 
įspūdžiai skirtingesni nuo p. 
Rastenienės. Poni Milunaitie
nė sako kad jai viešint gražio
je Conn, valstijoje ne tik kad 
prisiminė Lietuvą, bet ji ir jau
tėsi taip kaip Lietuvoje. Mat, 
p. Milunaitienė maža atvežta 
iš Lietuvos, ir ją dar ,prisime-
na. 

STALINCŲ PIKNIKAS 
Rugp. 17, vietos Lietuviškai 

kalbanti stalinberniai turėjo 
savo pikniką pas tulą Ruskelį. 
Į jų pikniką buvo nuvažiavę ir 
keletas jaunuolių atvykusių iš 
Europos ir tuli šiaudiniai pat
riotai, kurie matomai nemoka 
atskirt savo tautos išgamų nuo 
tikrų Lietuvių, ir joja ant ko
munistinio raudono kuino, ir 
perka jam avižas kad tas kui
nas butų pajėgesnis terioti jų 
senąją tėvynę ir kankinti jos 
nekaltus sunus ir dukteris. Be 
galo keista kad tokie žmonės 
remia savo tautos didžiausius 
priešus. 

Kaslink tų naujų ateivių, ir 
jie matyt nežino ką daro: ka
da jų tėvai ir giminės kenčia 
didžiausį komunistų terorą ir 
iš Lietuvos tremiami į šaltą 
Sibirą, o kiti komunistų aukos 
kenčia alkį ir vargą kituose 
pasaulio kraštuose, čia štai vie
na panelė, pati po kelių metų 
vargo ištrėmime, dar nesenai 
išlipus ant šios laisvos žeme
lės, jau matomai pamiršo ko
munistų žiaurų terorą, lanko 
komunistų parengimus ir re
mia juos tik ką uždirbtais do-
loriais. Keista! P. P. Jaras. 

NEW YORKE REN-
GIA LIETUVIAMS 

TAG DAY 

VAJAU DARBUOTOJŲ SUSI
RINKIMAS RUGS. 10 

New Yorke B ALF aukų rin
kimas "Tag Days" nuskirtas 
šių metų Spalių 2, 3 ir 4 dieno
mis, t. y. ketvirtadienį, penk
tadienį ir šeštadienį. Aukų 
rinkliava JDUS leista visose New 
Yorko dalyse, gatvėse Lietu
viams tremtiniams šelpti. 

Darbas yra tokio didelio ma
sto, tiek reikšmingas ir kilnus 
kad jį suprasti gali tik tie ku
rie šalpos darbe yra dirbę, au
koję, rinkę aukas, ar kitu budu 
gelbėję kenčiantiems savo bro
liams Europoje. 

Leidimą tam gavus, dabar 
Didžiojo New Yorko Lietu
viams tenka įrodyti kaip tą 
didžią progą sugebės išnaudoti. 
O išnaudotimas pareis nuo to 
kiek subegėsime, dirbsime, ir 
kiek turėsime aukų rinkėjų. 

Patyrimas parodė kituose 
miestuose kad juo daugiau rin
kėjų į gatves išėjo tuo dau
giau surinko. 

New Yorkas yra pasaulio di
džiausias miestas, čia rinkė
jams yra proga parodyti savo 
gabumus. Į talką turėtų atei
ti kiekvienas Lietuvis ir Lie
tuvė, kiekviena organizacija. 

Suorganizavimui pasekmingo 
aukų rinkimo, šaukiamas susi
rinkimas Rugsėjo 10 d., trečia
dienį, nuo 8 vai. vakare, Ap
reiškimo Parapijos salėje, N. 
5th ir Havemeyer sts., Brook-
lyne. 

Šios "Tag Day" rinkliavos 
komitetą sudaro: 

Pirm. Dr. B. K. Vencius; 
Vice pirmininkai: Juozas P. 

Ginkus, Juozas P. Mačiulis, 
Stella Charaskp; 

Sekretoriai: Stasys Lukoše
vičius, Adv. Pranas Alexis, Jo
nas Galminas; 

Iždininkas Antanas Matulis, 
Iždo globėjai: Juozas Garš

va, Petras Montvila, Vincas 
Pūkas. 

B ALF New Yorko Apskri
ties pirm. Jonas Brundza. 

, N. Y. 

VISOKIOS ŽINUTĖS 
Sekm. Rugsėjo 28, nuo 3 v. 

po pietų, bus atidengta šv. Al
fonso bažnyčioje Garbės Sąra
šas visų Lietuvių tarnavusių 
Amerikos kareivijoje II pasau-

Jei-jlinio karo metu. Iš šios kolo-
gu žmogus tam patikėtų, be-nijos buvo karo tarnyboje per 
abejo tie nežinomi sukčiai at
siskubintų į namus su kokiu 
nors pasiulymu išviliojimui iš 
jo kokios nors sumos pinigų. 

Taigi tas yra persergėjimas 
ir Lietuviams kad nesiduotų 
šituo budu telefonu apgauti. 

STREIKAS SI LAIKl 
NAMŲ STATYBĄ 

Sustreikavus medžio išvežio
to jams trokų operatoriams, su
tramdyta Pittsburghe ir Alle
gheny apskrityje statyba su
virš 1300 gyvenamų namų ir 
apartmentų. Streikeriai ,vra 
ALF nariai, jie reikalauja al
gų pakėlimo po 17.5c valandai. 
Kompanijos pasiūlė jiems po 
15c pakėlimo. Streikuoja tik 
125 draiveriai, bet jies trukdo 
darbus tūkstančiams kitų dar
bininkų. 

NORIU susirašyti su Lietu
ve ne senesne 55 m., be vaikų. 
Su pirmu laišku prisiųskit at
vaizdą, jis bus grąžintas. Aš 
esu 60 m., biznio žmogus. Ga
lima rašyti ir Angliškai. 

Adam Dargis 
935 Vilas Ave. Madison, Wis. 

500 Lietuvių. Kare žuvo 14. 
' Atidengimo apeigose •daly
vaus Amerikos Legiono Lietu
vių Postas No. 154 ir dauguma 
vietinių organizacijų. 

RUGP. 23, šeštadienio vaka
re, buvo surengta graži gim
tadienio pramogėlė p. Baltrui 
Siaurusaičiui, Lietuvių Demo
kratų Klube. B. Siaurusaitis 
yra Demokratų Klubo mana-
džeris per kelis metus. Jo šei
ma, draugai ir kliubiečiai, gra
žiai pasižmonėjo, palinkėjo p. 
Baltrui ilgiausių metų, ir ap
dovanojo gausiomis dovanomis. 

STASYS Janusas, Demokra
tų Klubo prezidentas, su Jonu 
Adomaičiu tik ką gryžo iš New 
Jersey maudynių. Jie plūdu
riavo Wildwood, Camp May, ir 
Atlantic City. Gryžo gerai 
saulės nubučiuoti. K. 

SEKRETAI DYKAI 
(FREE) 

«) už $2.00, duosim SEKRETUS 
dovanai, kaip pasidaryti namie 
Lietuvių Naujienas ant 2-jų me-
alų, vyną, ir saiderį. (52) 

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

KITAS RADIO PROGRAMOS 
LAIKAS 

Lietuvių Radio Draugijos ra
dio programa perkelta iš ket
virtadienio į šeštadienį, ir da
bar šios programos pradedant 
Rugsėjo-Sept. 4 d., bus duoda
mos iš tos pačios WWRL sto
ties šeštadieniais nuo 2:30 iki 
3 vai. po pietų. Anounseriai 
šių programų yra V. Ubara ir 
A. Jazavitas. 

New Yorko ir apielirfkių Lie
tuviai prašomi įsitėmyti šitą 
naują laiką. 

WWRL stoties radio banga 
yra 1600 kilocycles. 

Praneša vedėjas J. Ginkus. 

Dalyvaus B. Smetonie-
- ne ir S. Adomaitienė 

LVS 6-to skyriaus susirinki
me, Rugp. 24, koncerto rengi
mo komisija pranešė kad kon
certui salė Art Institute yra 
gauta sekmadieniui, Spalių 12. 

Susirinkimas šį pranešimą 
užgyrė ir visi nutarė darbuo
tis koncerto pasekmingam su
rengimui. 

Koncertas bus svarbus ir di
delis tuo kad pirmą kartą Det
roite pasirodys buvus Lietuvos 
operos dainininkė Sofija Ado
maitienė, ir jau žinoma žymi 
pianistė Birutė Smetonienė. 

Tikimasi turėti dar ir trečią 
gerą artistą, apie ką pranešime 
vėliau. 

Kadangi šį koncertą pildys 
Lietuvos tremtiniai artistai tai 
ir koncerto pelnas bus Lietuvių 
tremtinių gelbėjimui. Išanksto 
prašome savo tautiečius ruoš
tis į šį koncertą. 

$100 TREMTINIAMS 
LVS skyriaus susirinkime 

paskirta $100 pikniko pelno 
tremtiniams pagelbėti siunti
niais ir $50 Lietuvos gelbėji
mo reikalams. 

Siuntinėlius išsiųs skyriaus 
pirmininkas J. Gužauskas, Al
girdas Andriušis, Aug. Rinku-
nas, Marija Gliaudienė, Juozas 
Tamošiūnas ir Marija Sims. 
Tas darbas jau pradėtas. 

šiame LVS skyriaus susirin
kime atsilankė LVS centro fi
nansų sekretorius Juozas Kri-
pas ir išdalino nariams išank
sto užsisakytą knygą "Lietuva 
Tironų Pančiuose". Algirdas 
Andriušis, vienas iš tremtinių, 
nusipirko sau tą knygą. Juo
zas Tamošiūnas nusipirko sau 
ir nupirko kitą knygą knygy
nui. 

Visi nori'imatyti šią knygą 
kuoskubiausia išleistą Angliš
koje kalboje. Kas dar nori 
nusipirkti šią Lietuvišką kny
gą, kurioje aprašyta visa Lie
tuvos tragedija užėjus tiro
nams Rusams, Vokiečiams ir 
vėl Rusams, kurie ir dabar nai
kina musų ten likusius brolius 
ir Lietuvos žmonių kruvinu 
prakaitu sukrautą turtą, gau
site šių knygų Detroite, kreip
kitės į šių žodžių rašytoją. 

M. Sims. 

AMERIKOS VAKARŲ 

Rago K. S. KARPIUS. 

» 

Dvynukės seserys, susitiko po 
32 metų, ir jos kartu minėjo 
savo gimtadienį San Francisco 
mieste. Kairėje: Mrs. Flora 
Van Buskirk, dešinėje Mrs. 
Cora Scougall. 

Waterbury, Conn. 

FORD MOTOR CO., Detroit, 
Mich., pasirašė sutartį su CIO 
unija, sulyg tos sutarties įve
da savo 107,000 darbininkų 
pensijos planą, sumoje $200,-
000,000. 

LIETUVIAI kilę nuo Šaukėnų ir 
Kelmės ir susirašinėję su Jonu Pau
lausku, Kini. apie 1889 m. ir gyve
nusiu Šaukėnuose prie klebonijos, 
prašau atsiliepti Dirvos redakcijoje, 
0820 Superior Av., Clteveland, Ohio. 

LIETUVIS tremtinys Vokietijoje, 
(DP),'studentas, norėtų susirašinė
ti su Amerikiečiais tikslu susipa
žinti. Rašyti šiuo adresu: 

Jaunutis Jurskis, 
(13b) Augsburg-Haunstetten 

DP Camp, Flachstr. 42 
USA Zone Bavaria Germany 

LIETUVIŠKI PIKNIKAI 
SLA 11 kuopa rengia savo 

pikniką Lietuvių parke, prie 
Lakewood Ežero, Waterbury, 
sekmadienį, Rugsėjo 7, prasi
dės nuo 12 vai. dienos. Bus 
visos pikniko linksmybės, prie
dui gi bus dar geras kalbėto
jas, buvęs SLA pirmininkas 
Adv. F. J. Bagočius, iš Boston, 
Mass. 

Kviečiame visus dalyvauti, 
jaunus ir senus, vietinis ir iš 
aplinkinių miestelių. Visi tu
rėsit gerą laiką ir bus proga 
pasiklausyti gerų prakalbų — 
Adv. Bagočius kalbės apie bol
ševizmą ir jo pavojų. 

Kviečia Rengėjai. 

LVS 9-TAS skyrius rengia 
savo visuomenišką didelį pik
niką sekmadienį, Rugsėjo 14, 
Linden Park, prie Union City, 
Conn. Ta vieta visiems mė
giama. Ten paprastai suvažiuo
ja gausybės žmonių iš plačios 
Conn, valstijos, šokiams bus 
gera muzika. Komisija. 

ATVYKO 30 LIETU
VIŲ TREMTINIŲ 

t 

Amerikietis lakūnas Bill Odom, iš Chicagos, parodoma sutin
kamas jo šeimos ir be to tūkstančių kitų žmonių, po jo sugry-
žimo iš rekordinio apskridimo aplink žemę. Jis apskridimą at
liko į 73 valanrfas ir 5 minutas. Kairėje yra jo tėvas ir mo
tina. Odom dabar dalyvaus Clevelande Nacionalčse Oro lenk
tynėse šios savaitės pabaigoje. 

Rugpiučio 20 d. iš Vokieti
jos atplaukusiu Ernie Pyle lai
vu atvyko 30 Lietuvių-tremti-
nių, kurių tarpe 5 USA. pilie
čiai, o kiti kaipo imigrantai. 
Atvykusieji pasiskirstė pas gim. 
bei draugus: 

Vytautas ir Anelė Apeikiai 
su dukrele Raimonda apsistojo, 
Chicago, 111. 

Amerila, Mare ir Jonas Bort-
kevičiai apsistojo, New York, 
N. Y. 

Jonas Jacinevičius su dukra 
apsistojo, Chicago, 111. 

Kazys ir Liudvika Jasėnai 
su dukrele Nijole, prieš išvyk
dami iš New Yorko apylinkės 
svečiavosi pas p. Olišauskienę, 
o ilgesniam laikui tikisi apsi
stoti pas gimines, Narvey, 111. 

Maurilius ir Marija Nikuta-
vičiai su sunum Jurgiu apsis
tojo, Hartford, Conn. 

Viktoras ir Elzbieta Timci-
kai su dukra Regina mano ap
sigyventi New Yorko apyl. 

Steponas Žilys apsigyveno pas 
pažystamus, Waukegan, 111. 

Leonardas Žitkevičius, s u 
žmona Zenona, USA piliete, 
laikinai apsistojo, Brooklyn. 

Jonas Krutulis, mano apsi
gyventi New Yorko apyl. 

Danielius ir Zinaida Mačš-
nai laikinai apsistojo New York 
International Rescue and Re
lief Committee globoje. 

Anastazija Panuškienė USA 
pilietė, apsistojo pas gimines, 
Amsterdam, N. Y. 

Elena Rimkevičienė su duk
relėm Gene ir Regina USA pi
lietės, apsistojo pas brolį p. 
Rupšlaukį, Pittsburgh, Pa. 

Taipgi atvyko trys Lietuviai 
našlaičiai, Vytautas Dambraus
kas, 16 metų, Vytautas Dukaus-
kas, 14 m., ir Danutė Žvirbly
tė, 17 m. 

Be giminių ir pažystamų atr 
vykusius pasitiko Lietuvos Gen 
konsulato attache A. Simutis 
ir nuo Bendro Amer. Lietuvių 
Fondo Ona Valaitienė kurie pa
dėjo su formalumais. L.G»K. 

Vincent B. Archi* 
Dirvos Atstovas 

Prenumeratoms, Skelbimams 
331 So. Rampart Blvd. 

LOS ANGELES, GALIF. 

"Žemiškas Rojus1 

(Tęsinys iš pereito nr.) 

JAU pirmesnius savo apsi
lankymus Kalifornijoje apra
šydamas paminėjau apie Misi
jas kurios yra nustatytos Ka
lifornijoje visu Paficiko pa
kraščiu. Paminėjau ir apie ei
lę miestų-miestelių ir salų pa
vadintų šventųjų vardais. Jei 
taip galima sakyti, visas Kali
fornijos Pacifiko pakraštis yra 
lyg Visų šventų litanija. 

Dabar noriu tas Misijas pa
žymėti plačiau ir vieną jų at
skleisti jums, kiek tai man sek
sis, iš vidaus. Tą ir pavadinu 
"žemišku Rojum", nes tokį įs
pūdį padarė į mane apsilankius 
viduje, griuvėsiuose San Juan 
Capistrano Misijos. 

Kalifornijoje randasi tų Mi
sijų net 21; išvaizda *jos kiek 
nors skiriasi nuo kitų, bet vi
sos išstatytos tam pačiam tik
slui — platinti krikščionybei 
ir civilizacijai tarp to laiko pa-
gonų Kalifornijos gyventojų, 
Indijonų. • 

Kiekviena Misija — pavadin
ta vis skirtingo' šventojo var
du — yra tai atskiras vienuo
lynas, kaip koks dvaro centras, 
kuriame, aptvertame muro ir 
akmenų siena, gaubėsi vienuo
lių gyvenimas, atsidavusių sa
vo darbui. 

Kalifornijos Misijos yra tai 
likučiai šv. Pranciškaus Asi-
žiečio pasekėjų, Pranciškonų 
Brolių ordeno. Tas ordenas įs
teigtas 1209 netais. Gi šios 
Kalifornijos Misijos statytos 
Pranciškonų vienuolių pabai
goje 18-to ir pradžioje 19-to 
šimtmečio, tai yra 700 metų 
vėliau. 

Kreditas už šių misijų įstei
gimą priklauso Vienuoliui Mi
guel Joseph Sierra, kuris isto
rijoje pragarsėjo kaip Tėvas 
Junipero Serra. Jis gimė Is
paniškoje saloje Majorka 1713 
metais, būdamas 17 metų am
žiaus įstojo j Pranciškonus, ir 
1749 metais jam atėjo proga 
išvvkti į Misijos darbą užsie
nyje — Meksikoje. 

Jųs daugiau žinot apie šių 
dienų misijonierius, kurie vyk
sta į pagonų šalis krikščiony
bei platinti net ir dabar. Ne
senai, atsimenate, Dirvoje til
po laiškai vieno Lietuvio kuni
go, kuris šio karo pradžioje iš 
Italijos su kitais kunigais iš
vyko į Japoniją ir ten tebeva
ro savo misijonierišką darbą. 

Misija yra tai pats darbas, 
bet misijonierių patalpos, apie 
kurias čia miniu ir kurių vieną 
aprašysiu savo akim matytą 
Kalifornijoje yra jau daikt\'ar-
dis arba pavadinimas tų pa
talpų. 

TĖVUI Junipero Serra pri
skiriame nuopelnas už tų eilės 
misijų įkūrimą, kurios tęsiasi 
tam tikrais protarpiais Kalifor
nijos kalnynų slėniuose nuo šių 
dienų Meksikos sienos iki San 
Francisco miesto, Kalifornijos 
šiaurėje, per apie 600 mylių. 

Anksčiau jau pačioje Meksi
koje, kuri skaitėsi Ispanijos te
ritorija, veikė Jėzuitai misi j o-
nieriai, bet kuomet Jėzuitu or-
denui buvo uždrausta gyvuoti, 
jo darbą perėmė Pranciškiečiai 
misijonieriai. 

V? v 

Atvykęs į Meksiką, kuri ir
gi buvo Indijonų kraštas, Tė
vas Serra savo misijonierišką 
darba varė apie 20 metų. Ta
da tik jo vyresnybė, atlyginda
ma jam už jo uolų darbštumą, 
paskyrė jį vadu misijos darbo 
pagoniškoje Aukštutinėje Ka
lifornijoje, kuri tada irgi bu
vo Ispanų kontrolėje. Tėvas 
Serra buvo jau 55 metų am
žiaus kai jam atiteko Kalifor
nijos misijos darbas. 

Tuo pat laiku į Kaliforniją 
lindo Rusai, kurie atvykdavo 
nuo Alaskos, ir Anglai, apva
žiuodami laivais aplink visą 
Pietų Ameriką. Ispanijai rū
pėjo kad nei Rusai nei Anglai 
neįsigriautų į Kaliforniją, to
dėl ten pasiuntė savo kariuo
menę vadovybėje Jose de Oal-
vez. Tas ir pasikvietė Junipe
ro Serra misijų darbui, "sklei
dimui Katalikiško tikėjimo ir 
šviesos tarp tamsių netikėlių." 

žygiuodami į Aukštutinę Ka
liforniją, misijonieriai pasiekė 
dabar didmiesčio San Diego sri
tį ir ten tarpkalnėje įsteigė 
San Diego Misiją. Padavimas 
sako kad Junipero Serras savo 
kelionėje pėkščias labai prasi
trynę koją, o tarp jų nebuvo 
nei vieno kas mokėtų gydyti. 
Jis kreipėsi j mulų prižiūrėto
ją, >kuris mokėjo mulų nuotri-
nas nuo balnų apraišioti, kad 
gelbėtų jo kraujuojančią koją. 
Mulų globėjas atsakė kad jis 
supranta tik apie mulų odos 
žaizdų prižiūrėjimą. Vienuolis 
pasakęs jam: "Skaityk ir ma
ne gyvunu, ir kad mano žaizda 
yra tokia pat nuotrina kaip 
mulo nuotrina nuo balno, ir 
paruošk savo vaistus mano ko
jai taip kaip tu darytum tam 
gyvuliui." 

Nenoriai mulų prižiūrėtojas 
taip aptaisė vienuolio koją, b«t 
po nakčiai visi nustebo kad ko* 
ja gerokai pasitaisė, ir vienu©* 
lis galėjo vadovauti savo mi
sijonierius tolyn. 

(Bus daugiau) 

JIEŠKAU savo brolio ar jo šei
mos: Paulius, sunus Stasio, Vaišu-
tis (Vosit), jo žmona Veronika 
(VallaugAitė); kilę iš Ukmergės ft.| 
želvos vai., Rasališkių k. Gyveno 
Toledo, Ohio. Rašykit: 

Stasys Vaišutis, 
33/135 D. P. A. C. 
(20a) Meerbeck, Kr. Stmdthagen, 

Germany.  

"C S a v i n g s  w i l l  a l w a y s  

b e  i m p o r t a n t  t o  t h e  

m a n  w h o  w a n t s  t o  

l o o k  i n t o  t h e  f u t u r e  

with a feeling of 

s e c u r i t y  a n d  p e r s o n a l  

i n d e p e n d e n c e ! "  

Savers always welcome 

Gerai apmokamas darbas 

laukia jus Armijoj 

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

f 
Phie Eilinio • pradinis algos 

$75 mėnesiui, pridėtinai gauna-
v te maistą, rubus, pastogę, me

dikai) aprūpinimą, pigią ap-
draudą nuo tiksų paliuosavi-
mą, tas viskas civiliam kaštuo
tų daugiau n«gu $1600 me
tams. <- ' 

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

Room 109, Old P. O. Bldg. 

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

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

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

f I N E  P R O F E S S I O N  N O W 1  

Cleveland 14, Ohio 

/ 

:,xfrM 

x "X*. '.tint,' %'TX 'i uyjw ***** 



rt; sg* ,«, 
•  - v '  ,  .  -  .  ;  ^  -  *  *  *M 

' t -* - , u • '• Ji' * •» * " J 

. i 

į 

X 

D I E V Ą  

• *}&V*&¥W$X ' ^ p 
*' 

'  .  - v  

Tegul meili Lietuvei 
Dega mūsų širdyse L A I S V A  L I E T U V A  Laisvę pažinus Tauta —•• 

i I *L- , J«I»K0 Nevilto t" 

LIETUVIŲ LAIŠKAI IŠ ŽEMĖS KUR PARDUODAMOS 
MOTERYS 

Lietuviai Aigipte. Kai kurie pietų saulės įkaitinti nu* 
važiavo J Sibirą atvesti... Geriausi žmones pasaoį 

lyje esą Anglai. Treti metai "skautų" stovyk- . 
loje. Sinajaus kalno papėdėje. Kraštas kur 

vyrai ir moterys nešioja sijonus. Už 
pažvelgimą pro uždangalą mirtis „ 

PRIEš jusų bendradarbi gU-
sunešiotų 1 

Ant kiekvieno jų pluoštas"''' A„tUneŠi0tU IaiŠk« 
krašte užrašyta: "Prisoner of 
war post. Service des prison
ers de guerre. Kriegsfange-
nenpost". Skaitytojas jau ži
no is kur atsiųsti tie laiškai. 
Aik is turinio betgi mes pati
name kad jie atsiųsti iš Pira
midžių šalies, arba "H namų. 
nevalios" 

Bet tekalba patys autoriai, 
Lietuvos užkininkaičiai, kurie 
^ar tftip nesenai pureno Auk
štaitijos laukus ir kalė dalgius 
prie prieklėčio: 

— Kada raudonoji armija 
buvo užėmus Rytinę Lietuvos 
dalį, naciai mus suėmė ir iš
gabeno Vokietijon. Netrukus 
mes atsidūrėme Stettine, o iš 
čia vežė taip pat neatsiklaus-
dami, ten kur jiems patiko. 
Pagaliau sužinojome kad esame 
makaronų ir apelsinų krašte 
Italijoje, čia aprengė kariš-

Tikrieji Lietuviai tremtiniai. 
Tokių esame 15. 2. Klaipėdos 
krašto Lietuviai, prievarta su
mobilizuoti j Vokiečių armiją 
nacių laikais. 3. Lietuvos Vo
k i e č i a i  r e p a t r i j a n t a i .  D a b a r  
betgi jie dedasi neretai dides
niais Lietuviais už mus. Su 
Klaipėdos krašto Lietuviais su
gyvename ne taip jau gerai ir 
ne taip jau blogai. Vienok 
bendros kalbos, ypač su repa-
trijantais, .retai tesurandame. 
Įsitikinome kad šie nieko gera 
apart bloga, mums nelinki. 

Musų lageris yra internacio
nalinio pobūdžio. Gyvename 
26 tautų žmonės. Visi mes buv. 
" N a u j o s i o s  E u r o p o s "  k a r i a i .  
Tarp savęs kalbame Vokiškai. 
Kaip gi kitaip susikalbėsi, kai 
vienas esame iš Lietuvos, kitas 
iš Rumunijos, trečias gi Maro
ko Arabas. Sugyvename visi 
gana gerai. Ką veiksi nesugy
venęs .... 

Musų lageris labai panašus 

Nors čia mums ir nera jau 
taip blogai {atrodo kad belais
vių stovyklose maitinimas yra 
žymiai geresnis kaip DP sto
vyklose), vis dėlto skaudu kad 
labai toli nuo savųjų gyvena
me; skaudu atsiminus kad mu
sų miela Lietuva ir joje likę 
Lietuviai taip labai var g s t a. 
Dažnai bežiūrint į Sinajaus kal
no viršūnę, griaudu darosi ir 
norisi iš čia kuogreičiausia iš
trukti pas savuosius. Latvijos 
konsulas neseniai padarė žy
gius savo piliečių reikalu ir 
juos visus iš karo belaisvių sto
vyklos išvadavo. Mums buvo 
labai didelė š-ventė, kai mums 
pavyko susirišti su Lietuvos 
konsulu Anglijoje Ponu Balu
čiu. Gal kada ir mus jis išves 
"iš nelaisvės namų, iš Aigipto 
žemės".... baigia savo laiš
kus Aigipto Lietuviai. 

P. s. Minėtiems musų tautie
čiams galima rašyti ar nusiųs
ti knygų šiuo adresu: Petras 
Janischis Nr. 178777. c/o Chief 
P.O.W. Postal Center Middle 
East, Lager 380/6. 

K. Pelėkis. 

kais drabužiais ir išsiuntė ji į Lietuvos skautų stovyklą, tik 
frontą. Ne gi j užnugarį "Aus-
landerius" naciai siųs, — at
sidūrėme pirmose fronto lini
jose, išblaškyti tarp Vokiečių 
kareivių. 

šie mus stropiai saugojo kad 
n e p a b ė g t u m e .  V ė l i a u  b e t g i  
pritykojom, suradom progą ir 
vieną tamsią naktį atsidūrėme 
Anglų pusėje. Anglai sutiko 
mus labai šaltai: nei labai ge
rai, nei labai blogai. Susodino 
į kariškas mašinas ir nuvežė 
Neapolin. čia išlaikė mėnesį. 
Iš čia per Toriną išplaukėme 
j Afriką. 

1944 metais prieš pačias Ka
lėdas, kai jųs mieli broliai, vil-
kote sunkią naštą po bombomis 
Vokietijos fabrikuose, ir prieš 
savo norą ilginote seniai pra
lošto karo dienas, mes praplau
kėme Suezą, pro kurį niekaip 
negalėjo praplaukti Hitleris su 
Mussoliniu Atsidūrėme Ai
gipte, žemėje kurią tik iš "De
šimt Dievo įsakymų" težinojo
me. 

Kraštas čia kitas kaip pas 
mus, ir žmonės ne toki. Afri
koje gyvename. Pietų saulu
tė čia kaitino taip smarkiai, 
beveik kaip "Tėvo ir mokyto
jo saulė" Lietuvoje. Kai ku
rie iš musų tat sumanė kiek 
atvėsti ir išvažiavo į Sibiro le
dynus. Džentelmenai Anglai 
jiems to nedraudė daryti. 

Vasarą čia žiauriai karšta, 
tik žiema (jeigu iš viso ją ga
lima šiuo vardu vadinti) kiek 
vėsesnė. Bent jau nereikia daž
nai pavėsio j ieškoti, žiema čia 
primena Rugsėjo męnesį Lietu
voje. Baisiai nusibodo tas am
žinas karštis ir smėlis, ^ nors 
šiaip jau ir nebūtų labai blo
gai. Išeiti iš stovyklos gali
me 8 km radiusu be jokios ap
saugos. Valgyti taipgi gauna
me pakankamai, ypač tie kurie 
dirbame maisto sandėlyje. Duo
ną valgome baltą kaip sniegą* 
Dirbame 8 vai. per parą. Dar
bas pakenčiamas, normų nėra 
jokių. Buna atsitikimų kad 
ir išgerti gauname 

čia gyvendami mes supra
tome kad geriausi žmonės pa
saulyje yra Anglai. Kada jie 
mus atleis, mes nežinome. Ven
giame perdaug net apie tai tei
rautis. Išeiti iš belaisvių, sto
vyklos, žinoma, butų neblogai, 
bet kur? Ką mes veiksime kai 
mus paleis, kur dingsime? 

Ypač neturime jokio 
vykti į Vokietiją. 

Gyvename 33 Lietuviai 
skirstomės į tris rūšis: 

noro 

ir 
h 

skirtumas tas kad jau treti 
metai, o ne viena kita savaitė, 
čia esame. Stovyklą mes išda
binome gėlėmis, papuošėme mu
sų pačių pagamintomis stovy-
lomis. Netoli musų yra kar
tusis ežeras, į kurį retkarčiais 
nueiname išsimaudyti, taip sa
kant kiek atvėsti nuo Aigiptie-
tiškos kaitros. Į rytus nuo mu
sų lagerio tolumoje dunkso is
toriniai' ir mistiniai Sinajaus 
kalnai. 

Mes esame jau perdaug iš
siilgę savo gimtosios žemės, 
savųjų ir ypač Lietu v i š k o s 
spaudos. Tik retkarčiais mus 
aplanko vienas kitas laikraštis 
iš Vokietijos. Labai išsiilgo-
me ir sesių Lietuvaičių. Jau 
treti metai kai mes nesame ma
tę Europiečių moterų: visur 
aplink tik Aigiptietės, felachės. 
Jos vaikšto apsidengusios vei
dus uždangalais ir yra žiauriai 
savo vyrų saugomos. Tik pa
mėgink pažvelgti kas slepiasi 
po tuo veido uždangalu, tuoj 
atsiras vyras ir suvarys tau 
peilį į vidurius.... 

šiaip jau vyrą nuo moters 
iš pirmo žvilgsnio kiek sun
kiau atskirti, nes visi nešioja 
sijonus, tik vyrai baltus, gi 
moterys juodus. 

Turint pinigų galima moterį 
lengvai nusipirkti: jos kaina 
maždaug 30 svarų. Kai kas 
(ypač vienos tautybės žmonės, 
žydai) čia daro biznį: supir
kinėja moteris pigesnėmis kai
nomis, gabena į miestus ir par
duoda į paleistuvystės namus. 

Jau pastebėjom kad tarp Ai-
giptiečių yra labai didelis luo
mų skirtumas. Darbininkai gy-
fena labai blogai, tiesiog sun
ku ir įsivaizduoti kaip blogai. 
Daug kur prie dirbančių darbi
ninkų stovi su gerai supintais 
botagais darbdaviai ir už men
kiausius prasižengimus juos lu
pa. Teko matyti, kad su dir
bančiais darbininkais elgiasi 
daug žiauriau negu su gyvu 
liai3. 

Nenuostabu tat, kad vietinių 
gyventojų tarpe yra daug ko
munistuojančių. Komunistinė 
propaganda, esont labai jau 
skirtingiemš' darbo ir kapitalo 
santikiams, randa labai gerą 
dirvą. 

Mums pasakoja kad panašus 
gyvenimas yra ne tik Aigipte, 
bet ir daug kur kitur Afriko
je: kas turi — turi perdaug, 
kas neturi — visiškai nieko ne
turi. 

LVS CENTRO VAL
DYBOS POSĖDIS 

PRANEŠIMAS SKYRIAMS 

CLEVELAND. O. — Rugp. 
17, LVS centro pirmininko P. 
J. žiurio namuose, Lakewood, 
įvyko LVS centro valdybos na
rių ir direktorių suvažiavimas 
aptarimui pereito seimo valdy
bai paliktų nekuriu reikalų ir 
sutvarkymui nebaigtų darbų. 

Dalyvavo: pirm. P. J. žiu-
ris, sekr. K. S. Karpius, fin. 
sekr. J. Kripas, direktoriai Ma
rija Sims, spaudos komisijos 
nariai Julius Smetona, Dr. S. 
T. Tamošaitis. 

Nors iš rytinių kolonijų ne
galėjo atvykt kiti valdybos na
riai, šis posėdis atliko tam tik
rus užsibrėžtus darbus. 

Kadangi seime nebuvo išrin
kta spaudos komisija, posėdy
je nutarta palikti tą pačią bu
vusią spaudos komisiją, kurią 
sudaro: P. J. žiuris, K. S. Kar
pius, Julius Smetona, Dr. S. T. 
Tamošaitis. Spaudos komisija 
turi. išleidimą Angliškos kny
gos "Lietuva Tironų Pančiuo
se" ir kitus darbus. 

Valdyba nutarė įsteigti Fi
nansų Komisiją, kurios vedė
jomis pakvietė Mariją Sims ir 
Helen Rauby, abi Detroitietes. 
Jos susidarys apie save plates
nę komisiją iš žinomų asmenų. 

Iš šio susirinkimo bus pa
tiekta LVS skyriams ir veikė
jams eilė sumanymu veikimui 
šį rudenį ir žiemą. 

Skyriai gavę centro valdybos 
naujus pranešimus privalo pir
ma proga sušaukti skyrių su
sirinkimus ir visus tuos pasiū
lymus apsvarstyti, pareikšti 
savo mintis, patarimus, o savo 
tarpe sulyg išgalės imti dirbti. 

Kokios tik pagalbos reikia, 
centro valdyba mielai suteiks. 

LVS CENTRAS 
6820 Superior Avenue 

Cleveland 3, Ohio. 

KĄ DARYTI DEL SKAUSMŲ 

REUMATIZMO 
* ARTHRITIS 

Jeigu JŲS kenčiate nuo Nugaros 
skaudėjimo, Raumenų gėlimo, Scia-
tikos, Strėnų skausmų. Neuralgijos, 
Sąnarių sustingimo, Neuritis, Poda
gros ir t.t., Pabandykit RADE TAB
LETS del gerų pasekmių. Mes no
rim, kad jųs pamėgintumėt RADE 
TABLETS (Bandomąjį Kieki) be jo
kių lėšų jums. Nesiųskit pinigų, o 
tiktai savo vardą ir adresą, tad mes 
jums tuoj pasiųsime tabletėlių. Vi
si nurodymai ant pakelio# "Nieko 
jums nelėšuos, jei nepatiks. ,(38) 

NORTHWAY PHARMACAL CO. 
439 North Street, 

ROCHESTER 5, NEW YORK 
Dept. 41 

DP ANGLIAKASIU LAIŠKAI IŠ 
BELGIJOS 

"Skubiname Uždirbti 
Franką ir Pasinaudoti 

Laisvo Krašto 
Gėrybėmis 

Balandžio mėn. j (Belgiją iš
vyko pirmieji DP Angliakasiai, 
jų tarpe ir kelios dešimtys Lie
tuvių. šiuo metu jau gauna
mi išvykusių jų laiškai, kuriuo
se aprašoma kelionė, įspūdžiai, 
patekus į laisvą kraštą, ir nuš
viečiamos darbo sąlygos. 

"Kelione rūpinosi Tarpvyriau
s y b i n i s  P a b ė g ė l i ų  K o m i t  e t a s  
(IGCR)", — rašo vienas Ful-
doje gyvenęs Lietuvis. — "Ly
d ė j o  A m e r i k i e č i ų  k o m a n d a .  
Maistu kelionėje buvome aprū
pinti neblogai. 

40 vagonų ešaloMl važiavo
me apie 360 Ukrainiečių, 7 Len
kai, 32 Lietuviai ir du Latviai. 
Vagonuose sėdėjome laisvai, po 
12—15 žmonių. Įvairių kores
pondentų (Belgų, Amerikiečių) 
buvo daug. Visą kelionę įvai
riose vietose fotografavo. Į Lie
tusių gražiai papuoštus vago
nus buvo atkreiptos visų žur
nalistų ir fotografų akys. 

Musų ešaloną pasitiko minis-
terio pavaduotojas, pasakyda
mas kalbą, kurioje pabrėžė, kad 
Belgai mums sudarysią geras 
darbo sąlygas, duosią gerą ap
rūpinimą ir tuo pačiu mums 
pabėgėliams, netekusiems savo 
tėvynės, suteiksią laisvo Belgų 
piliečio teises. Dirbti teksią 
tomis pačiomis sąlygomis, ku
rias turi Belgai; Belgai trokštą 
kad mes gyventume gerai ir 
norį, kad mes čia susirastume 
tikrą tėvynę. Jis pasakė, kad 
Belgija esanti maža, bet jos 
laisvė tokia didelė, kokios nesą 
visoje Europoje. Belgija — 
demokratinė respublika, o Bel
gai — demokratai, ir jie norį, 
kad ir mes savo darbu įsijung
tumėme į jų tarpą, ir, jei, pasi
baigus sutarčiai, kas galėtų 
gryžti į savo tėvynę, Belgai 
linkį, kad ten gryžę skiepytų 
laisvą demokratiją, be priespau
dos ir be vergijos. 

Vakare buvome kasyklų ra
jone — Winterlag st. čia mus 
išskirstė. Mes Lietuviai, 2 Lat
viai, 7 Lenkai ir apie 60 Ukrai
niečių pakliuvome į Waterschei 
kaimo kasyklas. Mus atvežė 
į barakus, kurie yra cementi
niai. Barakai visai geri, šva
rus, naujai statyti. 

Kelionėje visur matėme pil
n a s  v i t r i n a s  į v a i r i ų  p r e k i ų ,  
apelsinų, medžiagų, produktų, 
t. t. Mums tai atrodė lyg sap
nas. 

Darbą pradėjome Balandžio 
14 d. Per laisvąsias dienas bu
vome valsčiuje. Atliko pasų 

formalumus, ir juos šiomis die
nomis jau gausime. įmonėje 
paskirstė į darbus, išdavė dar
bo drabužius (batus, švarką, 
kelnes, marškinius, rankšluostį, 
muilo po V>> kg. 10 pokelių ci
garečių, 4 pok tabako, odinių 
šalmų, vandeniui bakelį). Tas 
viskas kainuoja 786.75 fr. Šią 
sumą išskaitys per pusantro 
mėnesio. Už pietus ir nakvynę 
mokame po 32 fr. į parą, už 
pusryčius ir vakarienę — ats
kirai. Mes visi dirbame pa
dieniai, gausime po 147 fr. į 
dieną. (Iš šios sumos atskai-
tys 22 fr., tai liks į dieną maž
daug 125 fr.). šeimoms vaikų 
priedas po 170 fr. į mėnesį už 
vaiką, bus mokamas nuo darbo 
pradžios, bet gausime tik tada, 
kai atvažiuos šeimos, šeimoms 
namus jau stato ir tikimasi, kad 
jos po 3 mėnesių tikrai atvyks. 

Dirbti visus paskyrė į pože
mį. Beveik visi turime pakeis
ti belaisvius ir buti jau mažais 
savistoviais specialistais. Aš 
dirbu prie motoro, kuris varo 
anglis iš šaftų nuo pirmųjų 
rankų. Darbas visur surištas 
su pavojumi. Gal nebūtų ir 
taip sunku, jei ne pavojaus bai
mė. Visur tenka dirbti beveik 
a t s i k l a u p u s  a r b a  s u s i  l e n k u s .  
Daugelis musų vyrų dirba prie 
anglių kirtimo, čia dirbama 
su oriniais grąžtais kuriuos ten
ka tik valdyti, o ypatingos jė
gos nereikia. Mes visi dirbame 
600—900 m po žeme. Pirmo
siomis dienomis, leidžiantis kel
tuvu atrodė baisu, bet dabar 
pripratom ir važiuojam taip, 
kaip automobilyje. Nusileidus 
į požemį, tenka eiti koridoriais 
nuo 30 iki 60 minučių iki dar
bo vietos. Darbo laikas nusta
tytas nuo 14 iki 22 vai. 

Gyvenimas puikus, geras, vis
ko pakanka, visko yra, krautu
vės pilnos, tik pirk ir norėk; 
bet viską reikia užsidirbti. Aš 
dirbu jau antrą savaitę. Ran
kos pūslėtos, nugarą skauda, 
bet viskas sekmadienį prapuola 
ir pirmadienį vėl eini trum
pinti savo sutartį, kurią esame 
pasirašę 104 savaitėms, o da
bar jau atidirbom 2 savaites, 
beliko 102 sav. 

šiaip musų gyvenimas nuo
bodus, nežinome pasaulio įvy
kių. Mes turime labai didelį j 
prašymą, paremkite mus spau-1 

da. 

A U K O S  
Narių Mokesčiai, ir Pi

nigai už Knygas 

LVS centras gavo sekančias 

Metodistų dvasiškis, iš Wor
cester, Mass.. Stanley Grauel, 
29 m. amžiaus, kuris plaukė 
žydų imigrantų laivu "Exodus 
1947", kaip patarnautojas, tik
rina kad Britai savo karo lai
vais net 14 kartų durė į tą Žy
dų laivą, žydų gąsdinimui, su-
tramdydami jų keliavimą į Pa
lestiną. 

aukas, narių duokles ir už LVS 
knygas nuo šių: 
Mrs. Anna Liudzius, 

Battleboro, Vt. 5.00 
J. -Gurklys, 

Timmins, Kanada 4 m 
P. Kubilius, 

Cleveland, O. 3.00 
J. Mikelaitis, 

Baltimore, Bid. 3.00 
P. Kazlauskas, 

Detroit, Mich. 2.00 
Juozas Bendler 

Cleveland 2.00 
Genovaitė Oksas, 

Grand Rapids, Mich. 1.00 

Užsisakant LVS išleistas 

KANADA dabar gali gauti 
pirkti sau reikalingos anglies 
USA. pusėje, nes dalinai pa
naikintas karo metu įvestas 
anglies išvežimo draudimas. 

knygas, mokant nario duokles 
ir siunčiant savo auką Lietu
vos vadavimo reikalams adre-
suokit: 

LVS CENTRAS 
6820 Superior Ave. 

Cleveland 3, Ohios 

CLEVELAND OUTDOOR SPORTS SHOW 
Žymiausi čampionai ir Vaidintojai vienoj didelėj All-Sports Ex

position! Šunų Sekimo atvaizdavimas, Meškeriojimo Turnamentas, 
Arklių Paroda, Šaudymo Turnamentai, Aukšto Nerimo į Vandenį, 
Rąstų sukimo, Steeplechase, Whippet Lenktynė, šiaurės Miškų Va
dovavimas, Sharkey tas nuostabus jurų liūtas, Bobby Riggs Tennis 
žvaigždė, "Sibby" Liotta garsi meškeriojimo čampionė, garsus giri
ninkas iš Maine, Perr$, Greene Mohawk Indijonai, daug sporto pa
dargų—80,000 sėdynių, nerezervuotos. 

Cleveland Stadium — Sept. 10 iki 19 
1:00 P. M. iki 11:30 P. 11. Kasdien 

Skelbimai Dirvoje 
Turėdami parduoti ar iš
nuomoti namą, kambarį, 
ar parduoti kokius daiktus 
kuriuos kiti gali sunaudo
ti, pasiskelbkite Dirvoje. 
Skelbimus atneškite gata
vai parašę. Priimami iki 
pietų trečiadieniais. 
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Wilbur H. Brewer j 
1 

JUDGE OF MUNICIPAL COURT j 

Nebaigtai termino daliai prasidėjusi*! 
Sausio 1, 1946, baigiančiai Gruodžio 31, 1961. 

IŠRINKIT GERIAUSIA TINKAMĄ 

BALSUOKIT U2 

WILBUR H. BREWER 
FOR JUDGE 

f 

s: 

I Š R I N K I T  

Harry B. Haves 
Kandidatas į 

CLERK OF MUNICIPAL COURT 

Rinkimai Antradienį, Lapkr.-Nov. 4, 1947 

Pilnai kvalifikuotas tarnavimui 
Clevelando žmonėms 

IŠRINKIT 

Margaret McCaffery 
• Kandidatas į 

COUNCILMAN 
22nd WARD 

PRIMARY ELECTION 
TUESDAY, SEPTEMBER 30, IM7 

Mrs. McCaffery susirupinus Visuomenės Sveika
ta, Kūdikių Gerove ir Viešais Reikalais. Ji yra 
motina penkių vaikų, ir žmona buvusio Council
man James (Mickey) McCaffery. Jusų balsavi
mas už ją bus pilnai įvertintas. 
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D I R V A  

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

MUMS UŽČIAUPTOS BURNOS... 

APAČIOJE paduodamas musų bendradarbio praneši-
mas atidengia vieną keistenybę, kokią dar vykdo 

Vokietijoje, tremtinių tarpe, militariniai viršininkai. Tai 
parodo USA. vyrausybės nesuderinimą nei savo politi
kos nei savo veiksmų. Washingtonas, kaip šiomis die
nomis santikiai su sovietais stovi, gatavas jau mesti ant 
Maskvos atomines bombas, o Amerikos militariniai va
dai Vokietijoje dar vykdo dviejų metų senumo su sovie
tais "gerų santikių" palaikymo reguliacijas 

Kadangi visa Amerikos spauda, radio, ir diplomatai 
atvirai išėję prieš sovietus, ir Amerikiečių laikraščiai, 
rašanti apie visa tai, atvirai pardavinėjami Vokietijoje, 
reikia spėti kad tos pastangos tremtinius^ varžyti, kaip 
šiame straipsnyje atskleidžiama, yra bolševikų agentų 
pasinaudojimas nieko nepaisančiais ir mažai suprantan
čiais Amerikiečiais žemesnių laipsnių viršininkais, vyk
dyti iš 1945 metų karo paliaubų atlikusią taisyklę, kad 
tremtiniai butų cenzūruojami, jų spauda varžoma; tas 
bolševikams vyksta daryti gal dar net nuolat girdant 
Amerikiečius pareigunus.... Tuo tarpu Washingtone 
šis klausimas paliko užmirštas, gal but kaip nereikalin
gas padaras. Tačiau, tremtiniai del tos senos liekanos, 
keno nors žioplumo deliai kenčia. Skaitykite straipsni 
"Mums Užčiauptos Burnos": 

NORS apie Lietuvius tremtinius Vokietijoje via dažniau ra
šoma, girdime labai palankių mums balsų, atsiranda nuoširdžių 
užtarėjų ir tikro musų sunkios padėties supratimo, tačiau musų 
gyvenimas buvo ir liko beteisis benamių merdėjimas ir daugiau 
m mažiau esame tikri pastumdėliai. 

Niekam nėra paslaptis kad mes buvome ir likome labai aš
triu krislu Sovietų Sąjungos akyse, nes kiekvieną kartą sąjungi
ninkai, užkliudami už musų klausimo, turi nenoromis prisiminti 
tą tikrąjį kaltininką, kuris mus atvedė į tas nežmoniškas sąly
gas. Užtat sovietai šioje vietoje ir pasilieka juokingoje padė
tyje. Iš vienos pusės reikalauja mus prievarta grąžinti namo ir 
žada visokius "nuodėmių atleidimus", o iš kitos pusės mus ap
šaukia didžiausiais fašistais, karo kurstytojais ir kitokiais nie-
kadėjais. Kai pasiklausai Višinskio kalbų, atrodo tik vieni DP 
yra visų nesutarimų ir pastovios taikos trukdytojai. 

Tai nėra naujiena nei mums nei visam vakarų pasauliui, 
kuris vis labiau ir garsiau išvelka dienos švieson tikruosius bol
ševikų siekimus. Tik gaila kad tas likusis pasaulis taip^ pavė
luotai pradeda suprasti tai kas mums tremtiniams jau prieš še
šis metus buvo aišku. 

Tačiau mes gyvename vakarų Europoje, mus globoja tik
rosios demokratijos atstovai, kuriems bent koks pasikėsinimas 
j pagrindines žmogaus laisves yra ne tik svetimas, bet ir griež
tai nepriimtinas. O vis dėlto, mes tremtiniai drystame šioje 
vietoje suabejoti. Ir štai dėl ko. Mums leista sava spauda, iš
eina net penki laikraščiai, kiti leidiniai, knygos, bet toje spau
doje mums užčiauptos burnos. Mes nieko negalime rašyti kur 
bent truputį nukreipta prieš Sovietų Rusiją. 

IR KEISTA darosi. Visa pasaulio spauda jau atvira bur
na rašo apie sovietų išdaigas jų okupotuose kraštuose, Ameri
kiečių laikraščiai laisvai pardavinėjami Vakarų Vokietijos kios
kuose, visi skaito, o mes skaityti galime, bet tą patį išversti 
Lietuvių kalbon ir Įdėti į savo laikraščius jau neturime teisės, 
nes tai jau bus sąjungininkų vienybės ardymas ir karo kursty-
mas. 

Kiekvienas gyvendamas laisvame kraite ir naudodamasis 
pilna žodžio ir spaudos laisve, aukščiau paminėtus faktus galė
tų palaikyti piktu šmeižimu tikrosios demokratijos, tačiau tuos 
tvirtinimus mes paremsime USA. okupacinės Europos vadovy
bės aplinkraščiu patvarkančiu tremtinių spaudą. Ten sakoma 
kad žodžio ir spaudos laisvė yra skatinama, tačiau nieko nega
lima rašyti kur bent kiek bandoma ardyti sąjungininkų vieny
bę. Praktiškai tai reiškia — nei žodžio prieš sovietus. Atseit, 
jie mus gali šmeižti, apšaukti banditais ir savo teisybę para-
švti, o mes privalome tylėti. Mums atimta teisė ir įnikti tada 
kai kas muša, jau nekalbant apie tai kad pasakyti jog mušeika 
yra musų brolių žudikas, musų namų vagis ir musų laisvės am
žinas priešas. 

Į kiekvieną mažiausią žinutę musų laikraščiuose, tuoj pat 
reaguoja Amerikiečių karinė valdžia ir grąso laikraščio uždar>-
mu. Jau tokių įspėjimų yra gavę keli musų laikraščiai. Kiek
vienam gali buti įdomu, o ką gi mes rašome jei net karinė val
džia yra priversta įsikišti. Čia įdomumo dėliai pacituosime iš 
tremtinių laikraščio Mintis vieną straipsnelį, kuris buvo įdėtas 
Birželio 15 dienos proga paminėti bolševikų okupaciją Lietuvo
je ir jų padarytas skriaudas Lietuvių tautai, štai jiS: 

LAISVĖS NETEKIMO SUKAKTIS 

Prieš septynis metus, 1940 m. Birželio 15 d., Lietuva buvo 
klastingu ir brutaliu budu okupuota svetimųjų kariuomenes ir 
tuo pačiu jos laisvė ir nepriklausomybė buvo palaidota. Nežiū
rint visų sudarytų sutarčių, Lietuva buvo neteisingai apkaltin
ta, okupuota ir to pasėkoje raudonieji okupantai, įžengę į musų 
kraštą, pradėjo negirdėtą pasaulio istorijoje tautos naikinimą. 
Prasidėjo suėmimai, nekaltų žmonių žudymas, deportacijos, ir 
kitoks Lietuvybės naikinimas, o pati Lietuvos valstybė pries 
tautos valią ir norą, buvo iš suvereninių valstybių tarpo išbrau
kta. Nemažesnis naikinimas vyko ir antros, nacių okupacijos 
metu kada šimtai Lietuvių buvo kalinami garsiuose nacių KZ 
lageriuose, o tūkstančių tūkstančiai buvo išvežti vergų darbams 
į Vokietiją. Yra skaičiuojama kad per abi okupacijas iki sio 
laiko buvo nužudyta, nukankinta, kalinta, ir žuvusių už Lietu
vos laisvę skaičius siekia apie pusę milijono Lietuvių ir Lietu
v o s  p i l i e č i ų .  . . .  v .  

Raudonieji ir rudieji okupantai visai panasiomis priemone-
mift stengėsi išnaikinti Lietuviu tautą. Ir šiam tautos naikini
mui dar nesimato galo. Minėdami šiądien šias liūdnas sukak
tuves mes su gilia pagarba ir rimtumu prisimename nukankin
tus ir žuvusius brolius ir dar su tvirtesniu pasiryžimu tikime i 

AMERIKA TURĖTU 
SMOGTI TIESIAI 

Tuo tarpu kai Amerikos san
tikiai su Rusija, kurie niekad 
nebuvo geri, eina kasdien blo
gyn, ir kai Amerika gerai ma
to ko Maskva siekia — ir kad 
tie siekimai yra pasalingas lai
ko tęsimas kad galėtų Ameri
kai ir visam pasauliui smogti 
ir vienu trenksmu įvesti komu
nizmą visose šalyse, ir Ameri
koje, — Amerikos vyriausybė 
lyg nežinodama ką daryti gra-
baliojasi visomis pusėmis. 

Vietoje daryti tai kas pride
ra, vietoje imtis priemonės ku
rios su laiku turės imtis, jei
gu nepavėluos, — tos priemo
nės kurios jau butų griebęsi 
sovietai jeigu tas galimybes 
turėtų savo rankose, Amerikos 
vyriausybė tik dairosi ir lau
kia ką sovietai toliau darys. 

Sovietai gi savo darbą varo 
visai drąsiai ir atvirai, laužy
dami visus sutarimus, pasiža
dėjimus, nes mato kad niekas 
jų sudrausti nedrysta. * 

Sovietai atvirai kariauja, o 
Amerika sėdi ir dairosi. Ame
rikos spauda bailingai rašinėja 
jog šios šalies gyventojai ne
pageidaują naujo karo — ka
ro su Rusija, — nors visi šios 
šalies žmonės jau žino kad ka
ras su Rusija neišvengtinas. 

Amerika, tiesa, ir dirba. Tik 
gaila kad ne tai kas reikia. 

Amerika leidžia šimtus mili
jonų dolarių gelbėjimui Turki
jos ir Graikijos nuo komuniz
mo; ruošia Marshallo planą so
vietų suardytai Europai gelbė
ti, kas kaštuos naujus bilijo
nus dolarių. Amerika tariasi 

su Piet4 Amerikos respubliko
mis bendram apsigynimui —* 
apsigynimui ne nuo ko kito, O 
nuo sovietų. 

Dabar paskilbo dar ypatinga 
žinia — kad Amerika kasasi į 
žemes kalnuose, rengdava slėp
tuves savo atominei bombai — 
slėptuves nuo sovietų, ne nuo 
ko kito; tos slėptuvės kaštuos 
Vėl dešimtis milijonų dolarių, 

Amerikos valdžios vadai Wa
shingtone nusigandę ir susirū
pinę išgelbėjimu pasaulyje ir 
šioje šalyje dabartinės demo
kratinės sistemos — sistemos 
kuriai grąso sunaikinimas tik 
iš sovietų pusės — bet turėda
ma tą tikrą galimybę su so
vietais — tais savo tikriausiais 
priešais — staiga ir vienu kar
tu užbaigti, tos galimybės ne
naudoja. Laukia iki sovietai 
vogtinai pavogs tą galimybę ir 
panaudos ją prieš Ameriką. 

Rusiją žinantieji Amerikos 
žymus žmonės su nekantrumu 
ragina Amerikos vyriausybę 
DABAR numesti kelias atomi
nes bombas ant Rusijos, pra-
šalinimui pavojaus ant visa
dos ir visai dorai žmonijai. 

Kam blaškytis po pakam
pes j ieškant kokios tai išeities 
iš kurios jokio kelio nėra? Kam 
leisti bilijonui sunkiai uždir
bamų Amerikos žmonių pini
gų, kam skandinti šalį giliau 
į skolas? Rusija visas tas pa
stangas sunaikins, laikui at
ėjus. * 

Numetus kelias atomines 
bombas ant Maskvos, į patį 
žalčių lizdą, užbaigtų viską la
bai gerai, tikrai, ir pigiai. 

Tiktai ta viena priemonė iš
gelbės pasaulį nuo komunizmo, 
tik atominė bomba užtikrins 
dabartinės kapitalistinės demo
kratijos gyvavimą, tik atominė 
bomba ant Maskvos kruvinų 
carų rumų atidarys visoms ša
lims kelius susisiekimui viena 
su kita, pasaulyje vėl pradės 
klestėti prekyba; tautos galės 
atstatyti savo laisvą, nepri
klausomą gyvenimą. 

Lietuvos laisvę. Jokio priešo užmačios nepalaužė Lietuvių tau
tos dvasios ir kovos ryžto. Nukankintų ir nužudytų pralietas 
kraujas šaukiasi dangaus keršto ir vis dažniau ir garsiau pra
byla krikščioniškoji žmonijos sąžinė prieš padarytas ir daromas 
skriaudas Lietuvių tautai. 

Ir koks bebūtų priešo noras išnaikinti šį Lietuvių tikėjimą 
ir rodomą atsparumą — jau artinasi ta diena kada iš griuvė
sių kelsis Lietuva ir pasaulyje išnyks paskutinieji laisvų tautų 
pavergėjai. (Mintis Nr. 65) 

TAIGI, už čia neginčijamą tiesą laikraščio Mihties Redak
cija gavo pakartotiną karinės valdžios įspėjimą. Vadinasi, mes 
negalime prisiminti to tikro fakto kad bolševikai be jokios prie
žasties okupavo musų kraštą, žudė ir žudo nekaltus žmones, 
tremia juos į Sibirą. Tai nevalia, nes tai yra sąjungininkų vie
nybės ardymas. 

Ta pati Amerikiečių spauda apte liuos faktus rašo, pati 
USA. vyriausybė nepripažysta Lietuvos okupacijos, o mes tik
rieji ir gyvi liudininkai apie tai neturime teisės net užsiminti. 
Ar ne skaudu ir ar ne keista? Spręskite apie tai patys skaityto
jai ir patys pasidarykite sau išvadas. Visais atžvilgiais turbut 
sutiksite jog mes turime pilną pagrindą abejoti ir paskutiniai
siais musų išvaduotojais. Henr. žemelis. 

KADA? 
Kada gi išauš taip laukiamas rytas 
Ir pievoj pranyks šaltoji rasa? 
Kada man jaunam varu išvarytam 
Nukris nuo pečių ši našta?! 

Ilgesio mintys man slegia krutinę, 
Ašaros graužia lyg dūmai akis. 
Siela lyg grandine tvirtai surakinta, 
Paliko, kur bočių pilis 

Kada patekės ten saulutė auksinė. 
Padangė nušvis skaisčiais spinduliais? 
Kada pasibaigs benamio kelionė, 
Kada laimės sugryšiu keliais? 

Stingsa jaunystės man gyslose kraujas, 
Jilaškosi pulsas prislėgtos širdies. 
Gęstančios viltys gyvenimo naujo 
Nyksta kaip rūkas nakties.... 

Kada gi išauš taip laukiamas rytas — 
Skambės mųs tėvynėj daina? ^ 
Kada pro arimus kryžiais kaišytus 
Kels tėviškėlė — Laisva Lietuva?! 

S K A I T Y M A I  

A. Merkelis. 

TAUTOS ĄŽUOLAS 
Maironio 15 Metų Mirties Sukakčiai 

Paminėti 

Belgija. Fabijonas KubiHtw. 

(Tęsinys iš pereito nr.) 
Atgimusiai Lietuvių tautai suskydus įvai

riomis srovėmis-srovelėmis tiek politiniame, tiek 
ir kultūriniame gyvenime, Maironis nepasidavė 
nei vienos jų tėkmei. Pergiliai jau buvo inaugęs 
į savo tėvų žemę, perplačiai ir aukštai išskėtęs 
savo galingas šakas į jos padangę, ir jokie nei 
iš Rytų nei iš Vakarų atklydę vėjai neįstengė jo 
išjudinti. Maironis perstipri ir didelė asmenybė 
jog pasiduotų madingiems dienos šūkiams. Jis 
visą savo gyvenimą liko ištikimas amžiniems 
savo tautos idealams. 

Stovėdamas nuošalyje nuo musų litera
tūrinio gyvenimo, pasinešusio visokioms nau
jovėms, Maironis jaunajai rašytojų kartai ne
bebuvo autoritetas. Musų literatūriniame kar
navale, kur buvo tiek daug margumo, svetimo
mis plunksnomis pasipuošusių madnių jonkle-
rių, daug triukšmo, o maža kūrybinių vertybių, 
Maironis nedalyvavo. Jis liko vienišas, kaip tas 
šimtmetis ąžuolas prie dulkėto kelio. 

MAIRONIO ištikimybė amžiniesiems tau
tos idealams, jo nuošalus laikymasis nuo musų 
naujosios literatūros triukšmo ir bus paskatinę 
kai kuriuos musų literatus Maironį laikyti pa
senusiu. Jau minėjome, Maironiui tie nepelny
ti priekaištai buvo itin skaudus. J juos 1927 
m. Rugpiučio 22 d. jis reagavo eilėraščiu "Skaus
mo skundas", prie kurio pridėjo prierašą "Spaus
dinti tik po mano mirties", šis eilėraštis pirmą 
kartą buvo išspausdintas po Maironio mirties 
1932 m. "Vaire". 

Prieš 20 metų parašytame "Skausmo skun
de" Maironis mums atveria savo sužeistą sielą: 

Už tatai kad tave, tave vieną tiktai 
Nuo jaunųjų dienų aš mylėjau karštai, 
Kad tau įkvėptas amžinas giesmes po kojų 
Iki šiol nenuilsdamas klojau ir kloju, 
Kad kaip pranašas tau atgimimą skelbiau, 
Jį už savo gyvybę pamilęs labiau! 

O, už tai tavo priešai manęs nepamėgo 
Ir j aukštas atigas, dantis grieždami, bėgo! 

~~Deja, ten už aukštų, už galingų angų 
Nuo Jugurtos laikų nesunku pirkti draugų: 
Neburnok kad lig šiolei ten viskas venale, 
Betgi duota pakampių šmeižtams visagalią! 

Ir šitai, kaip kareivis nelygioj kovoj, 
Be garbės "ir be vardo tėvynėj laisvoj 
Aš parblokštas ir vienas! O man tė

v y n ė  ? . . . .  
Gint ji savo sunų garbe gynė! 
Bet dabar be garbės, be sostinės pati! 
Vien tik partijų partijoms dirva plati. 

Šiądien mums atrodo daugiau negu keista 
kad didysis Lietuvos poetas, jos tautinio atgi
mimo pranašas ir laisvės dainius laisvoje Lietu
voje galėjo tokį skausmo skundą rašyti. Šią
dien mums taip pat sunku besuprasti kad lais
voje Lietuvoje jos laisvės pranašas ir poetas 
nebuvo gerbiamas ir vertinamas taip kaip to 
ręjkalavo jo didi nuopelnai ir reikšmė musų tau
tai ir jos kulturai. Tuos keistus ir, rodos, šią
dien sunkiai besuprantamus dalykus mums pa
deda suprasti pats Maironis. Jis dar 1895 m. 
išspausdintame viename savo eilėraštyje sako: 

Jei po amžių kada skaudus pančiai nukris 
Ir vaikams užtekės nusiblaivęs dangus, 
Musų kovos ir kančios, be ryto naktis — 
Ar jiems besuprantamos bus? 

Ir iftikrųjų, nelaisvės pančiams sutrupė
jus, laisvės saulutei užtekėjus, mes, naudodamies 
įos teikiamomis gerybėmis, nesistengėme kaip 
reikiant suprasfl tos kovos ir kančių, kuriomis 
toji laisvė buvo įgyta. Pagaliau, laisvėj gyvė
tąs nemoka ir pačios laisvės kaip reikiant ver* 
tint, kaip ir sotus nevertina duonos kasdieninės, 
Jiors jos savo maldose kas rytas-vakaras Dievu
lio prašo. Taip gyvenime yra. Tą rūsčią gy
venimo realybę suprato ir pats Maironis. Jis 
kupinas kūrybinių j^gų; ir pasitikėjimo savi 
fili 1895 m. rašė: / .i 

Paslėpęs krutinėję skausmo dumta, 
Praeisiu kaip verdą verpetai; 
(5al žmonės šiądieną manęs nesupras, 
Bet mano — išauštanti metai! • 

.  -  \  *  ' ' '  v  -

Maironis ne tik Lietuvos laisvę, bet ir savo, 
kaip poeto, ateitį išpranašavo Jo — išauštanti 
metai. , 

t • 

LAIKAS yra tikrasis ir teisingasis vertybių 
jkainuotojas. Jis parodė kokių didžių ir bran
gių vertybių esama Maironio poezijoje. Jei 
laisvojoje Lietuvoje laisvės poetas Maironis bu
vo nustelbtas tariamai moderniosios poezijos 
tai, Lietuvai netekus laisvės, jis vėl musų tau
toje (nebe tik jos liaudyje) iškilo visu savo poe
zijos grožiu ir didingumu. Maironis vėl tapo 
kenčiančios ir laisvės siekiančios tautos dvasios 
vadu. Vėl gyvi Maironio skelbti idealai, vėl jo 
poezija mus žavi, guodžia, ramina, stiprina viltį 
geresnių laikų, ragina į kovą už tautos laisvę. 
Maironio poezija tapo kenčiančios ir laisvės sie
kiančios tautos evangelija. Iš jos mes semiamės 
išminties ir ištvermės. Maironio poezija mums 
rodo kelius kuriais mes per skausmus turime 
žengti į laisvę. 

Kad šie teigimai ne tušti žodžiai, mums 
liudija Maironio "Pavasario Balsų" leidimai: 
per pirmuosius dvidešimt penkerius metus (18-
95-1920) išleistos penkios Maironio "Pavasario 
Balsų" laidos, nepriklausomoje Lietuvoje per 
dvidešimt metų (1920-1940) tik viena, ir ta pati 
autoriaus lėšomis, o per pastarus septynerius 
nelaisvės metus (1940-1947) išleista net pen
kios, iš kurių dvi paskutinės tremtyje. Pirmųjų 
šešių laidų egzempliorių skaičius vargu ar siekė 
dešimties tūkstančių egzempliorių, o pastarų 
penkių laidų net 34,000 egzemplioriai, ir tai 
dar jų neužteko visiems skaitytojams patenkin
ti. 

Maironis lyg tas B. Brazdžionio Ąžuolą*, 
prieš šimtmečius inaugęs į žemę, savo išdidžia 
viršūne tėviškės padangę remia. Jis draug šu 
tuo Ąžuolu galėtų tarti: 

Manu šakų žaliam, gyvam pavėsyj 
Vaidilų kanklės nešė dainą kloniams is lau

kams, 
Mano galvos vainikan naktĮ krito žvaigždės 

, šviesios, 
Ir tarė žemė: Rink, jos rytą lems! 

Į juodą žemę sunkės ašaros ir kraujas, 
Ir aš, kaip deimantus, slėpiau jas tarp šaknų 
Ir aš, lapus iš skausmo plėšdamas, rinkau jas 
Vergų, baudžiauninkų, tremtinių, kankinių. 

Ir tarė dangus i Ąžuole, stovėk, kai vėtros 
plėšys. 

tr nedrebėk kai duobkasiai sueis iškast tavęs 
Manų skliautų Apvaizdoje tu amžiais čia 

stovėsi, 
Kas neš manas kalvarijas, tas mano šVtentę 

švęs. 

MUSU KALENDORIUS 1947 
C* 

Kaina — 50c. 

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

REIKALAUKITE DIRVOJE 

EKSTRA! 288 DAINŲ KNYGELfi 

LEISKIT [ TĖVYNĘ 
(Kišeninio* didumo — 272 puslapių) 

Kaina* su prisiuntimu $1.00 
Dirva ̂ gavo Europoj naujai išleistą knygą 
ivairių 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 

S A P N I N I N K A S  
SU SALIAMONO GALVA 
Kaina su prisiuntimu $1.50 

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

D I R V A  
6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio. Z6 
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D I R V A  

1 
Pasaulinė Politikos 

Apžvalga 
Rašo Dr. A. J. M. 

Dirvos Specialis Korespondentas 

PAJUDINKIME VY
RAI ŽEMĘ! 

TOKIU šūkiu yra gyvenu
sios tautos, išaugusios, išbujo
jusios ir išnykusios valstybių 
ifcntvarkos. Pajudinkime vy-

. Jai žemę yra, rodos, girdėta ir 
IHusų Lietuvoje. Bet mes šią
dien žvelgsime į tą pusę iš kur 
las balsas yra buvęs ryškiau
sias, žvelgsime f Vokietiją. 

Jei seksime Vokietijos poli
tinę filosofiją tai prieisime iš
vados jog ji save dar neper-
^enai laikė didžiosios Romos 
pasekėja ar net jos įpėdine. Ir 
kokia Romos imperija buvo di
di Trajano viešpatavimo lai
kais, tokia Vokietija siekė vi
sada buti. Tai politinės gai
ns, kurias pirmasis nustatė 
tJtto, Vokiečių karalius, priim
damas kraštui titulą Romisches 
Reich deutscher Nation. 

šiądien tai atrodo tarytum 
lyg ir juokingai, bet ištikro taip 
nėra. Sako jug ir bolševikai 
dabar: SSSR — Lietuvių tau
tos! Bet gryžkime prie Vo
kietijos: 

PRADEDANT k u nigaikščiu 
Eugen, Austrijos-Ven g r i j o s 
monarkijos įkurėju, seka Frie-
drich'as Didysis, Bismarik'as 
ir pagaliau Hitler'is, kurie bu-
VO pasišokę Vokietijos vardan 
pftjudinti žemės. Visi šie val
dovai, kuriems teko buti Vo
kietijos priešakyje, siekė vi
suotino Germanų tautų susi
vienijimo stengdamiesi, betgi, 

v kad valdžios centras butų Ber
lyne. Ir nors laikas bei sąly
gos buvo kitoki kai į Vokiečių 
.tautą prabilo Hitleris, visgi ta 
tauta jo tiek pat klausė kaip 
kitados kunigaikščių ir kara
lių. Mums taigi svarbu šią
dien išsiaiškinti kas yra ta Vo
kiečių tauta kuri taip paklus
niai pasiduoda tokiems aukš
tiems šūkiams kaip pajudinti 
žemę ir kodėl ji tai daro? 

Atsakymų į tai gal ir rastų
si daug, bet mes rinksimės iš 
jų paprastesnius. Tai butų: 
Vokiečių tauta po" Romos »im
perijos žlugimo ištikro yra pa
sireiškus aktyviausia nei kitos 
tautos tose pat sąlygose ir ta
me pat laikotarpyje. Išskyrus 
eilę sėkmingai vestų karų, Vo
kiečių tauta neabejingai yra 
pasiekus gero vardo savo darb
štume. Mokslo, meno, litera
tūros srityse ji tartum lyg ir 
neturi sau lygaus, bet kas jos 
našumą dar labiau stiprina tai 
praktiški to jos darbštumo rei
škiniai: jos nepaprastai aukš
tai iškilus industrija, technika, 
mechanika, optika, pagaliau 
pavyzdingas žemės ūkis, di
džiausias Europoje geležinke
lių tinklas, gerai išplanuotas 
plentų ir upių susisiekimas ir 
pagaliau disciplina, j kurią Vo
kietis labiau yra linkęs negu 
pav. į tikybą, bažnyčią, kaip 
tai yra Prancūzijoje, Ispanijo
je 

AUKŠTAI išsivysčius Vokie
čių tautos civilizacija ir tuo 
pačiu nepaprastai didelis kas
metinis žmonių prieauglis jau 
Huo seno vertė Vokiečius jieš-
lėoti mažesnės atatrankos vie
tos, kitaip tariant žemių kur 
jie galėtų saugoje plėstis. Tik
tai antraeilis dalykas yra bu
vę tariamas jų stengimasis 
nešti savo kulturos žibintus į 
svečias šalis. Vokiečiai, bent 
Siums taip atrodo, labiau yra 
įraktiški negu ideališki, todėl 
jiems visada iki šiol yra rūpė
jusios žemės, o ne jas apgy-
tenę žmonės bei jų dvasinis 
atovis. 

Ha ypatybėj sakytume, Kaip 

tik ta ypatybė, ir iššaukė jau 
nuo seno kitose tautose neapy
kantą prieš Vokiečius, kurie 
tai jausdami pradėjo patys at
sakyti neapykanta, kartais, kai 
jie buvo stiprus, net ir labai 
žiauriai. • 

Tuo budu mes štai prieina
me prie karų — karų vykusių 
tarp Vokiečių ir kitų tautų. Į 
pirmąjį pasaulinį karą Vokie
čiai išėjo prieš Anglus, kurie 
buvo bepradedą pasivyti ir net 
pravyti Vokiečius. Antrasis 
pasaulinis karas kilo dėl An
glijos, kuri jau jautėsi esanti 
Vokiečių pravyta ir kuriai grę-
sė politiška® ir ekonomiškas 
subirėjimas. 

Bet esame jau kartą tarę kad 
iki šiol Vokiečiai galėj? laimė
ti karus, jei jie nebūtų buvę 
nukreipti prieš Angliją. Įvy
ko kaip sakyta — Vokiečiai ir 
šį karą pralaimėjo, bet iš an
tros pusės, kaip tik dėl to jog 
pasaulyje yra ir gyvena Vo
kiečiai, šiądien nėra taikos ir 
į ją keliai dar rodos yra tolimi. 

ŽVILGTERKIM ką bendra 
turi dabartinė Vokietija su 
esama padėtim, ko iš jos dar 
galima laukti: Tauta kuri sa
ve skaito Didžiosios Romos im
perijos įpėdine, kurios valdo
vai pakartotinai yra drįsę kvie
sti pajudinti žemę, tokia tauta 
gali mirti jei ji visiškai neteks 
žmonių, kitaip, ji, nors ir par
blokšta, nors ir skurde, visa
da vėl kada nors atsigaus ir 
paprašys atlyginimo už perei
tą laiką. 

Ar Vokiečių tauta dar turi 
žmonių? Neabejodami galime 
atsakyti jog taip. Ir kaip tik 
dėl to kad Vokiečių dar yra 
likę labai daug, nesueina šio 
karo pradžioje užsibrėžtos są
skaitos nei vieniems, nei ki
tiems. ^ 

Anglija ir Amerika, kurios 
užleisdamos Sovietams didžią 
Vokietijos teritorijos dalį tuo 
budu tikėjosi prailginti'į nenu
matomą laiką Vokietijos atsi
gavimą, dabar nustebusios tu
ri konstatuoti jog Maskva ir 
šiuo atžvilgiu apsuko santar
vininkus. Naudodamasi proga, 
Maskva surinko arti septynių 
milijonų Vokiečių karo belais
vių ir j»au spėjo iš jų sutverti 
armiją, apie kurios pajėgumą 
negali buti abejonės.' 

Nustebę šiądien rašo apie 
tai Prancūzų laikraščiai kaip 
L'Epoque ir Figaro. Iš jų pa
tiriame jog Sovietai esą jau 
apginklavę 36 Vokiečių divizi
jas, jų tarpe 18 motorizuotų, 
kiekvienas dalinys esąs pasi
vadinęs Vokiečių provincijos 
vardu, esą, žinių jog, pv. Muen-
cheno divizija stovinti Simfe
ropolyje. * Kariuomenė ^ esanti 
sutelkta trijuose sektoriuose— 
ties Ladogos ežeru, prie Lenin
grado, toliau Minsko apygar
doje, ir Kryme. Vokiečių da
linių vyriausiu vadu esąs Ge
nerolas Walthen von Seydlitz, 
patekęs anuomet bolševikams 
tiek Stalingradu į nelaisvę. 

KO SIEKIA sovietai apgin
kluodami Vokiečius savo žemė
je? Mums atrodo, nieko dau
giau kaip atsakymo į Anglų 
pastangas pagimdyti^ Vokieti
joje iš esamo Vokiečio naują, 
kuris, tiesa, netingėtų dirbti, 
bet užmirštų kariavęs ir nie
kada nebesvajotų apie antrą 
"Hitlerį". 

Kokia iš to nauda sovietams, 
jei jie priešingi tokioms gra
žioms viltims ateičiai kaip pav. 
Anglai ir Prancūzai norėtų? 
Mums atrodo jog sovietai gal
voja, tiesa, savanaudiškai, bet 
teisingai. Turėdami tokią sti
prią pačių Vokiečių pajėgą sa
vo rankose, jie visiškai nesibi
jo kad vakarų valstybės kurią 
nors dieną gali užsimanyti iš
vyti bolševikus iš Vokietijos. 
Jei tą jos daryt tiktai pamė
gintų, tai Maskva pirmoje vie
toje išsiųstų pačius Vokiečius 
atsikratyti Anglų ir, žinoma, 
Amerikonų, t Prancūzų,; kurie 

John C. Franklin, nesenai pa
skirtas direktorium Amerikos 
atominės energijos išdirbimo 
Oak Ridge, Tenn., divizijos. 

bent tų Vokiečių akyse, kurie 
šiądien jau stovi po ginklu 
Rusijoje, yra kaip buvę taip ir 
tebesą Vokietijos priešai, su
deginę jų šalį ir skurdu aptem
dę žmones. Sovietai, vadinasi, 
turi iš Vokiečių pusės įsigiję 
stiprią kortą ir reikalui esant 
nedels jos tinkamoje vietoje 
išlošti. 

Tuo pačiu 'metu kai Rusijo
je stovi po ginklu didi Vokie
čių^ armija vaduoti Vokietijos, 
pačioje Vokietijoje veikia slap
ta nacių organizacija, kurios 
siekis taip pat yra vaduoti Vo
kietiją. Trečia, taip Anglų, 
taip ir Amerikos valdžios deda 
visas pastangas kad Vokietija 
sustiprinus iš vidaus, kad su
stabdžius jos pagiežą pasireiš
kiančią tuo jog ji bent kuriuo 
metu gali palinkti Maskvos pu
sėn, o tada Europa gali tapti 
taip sakant per naktį komunis
tiška. 

Kokios, taigi, seka iš visa 
to išvados? 

Mums atrodo jog visų šių 
dienų politiškų bėdų siūlų ga
lai susieina klaidoje kad Ang
lija ir Amerika dėjosi su So
vietais j santarvę, arba, kad 
nei vieni nei kiti neišdryso lai
kui atėjus rimtai sudrausti 
Rusus, įsakant jiems pasilikti 
ten kur mažiausia gręsia iš jų 
pavojus, šiądien tą klaidą pa
taisyti beišgalės turbut tikrai 
vien tik atominė bomba, bet ji 
sugriaus ir tą kas dar pasau
lyje yra likę gera. 

VOKIETIJA yra suskaldyta, 
tai tiesa. įget ji nėra mirus. 
Ir gali išeiti netolimoje ateity
je taip kad naujas karas, taip 
kaip jis paprastai kildavo iš 
Vokietijos, dabar gali kilti dėl 
Vokietijos. Ir tai dėl to: Ta 
šalis yra tartum durys tarp 
Rytų ir Vakarų. Išbrauk ją 
visiškai iš žemėlapio ir gausi 
Rytus, kitaip tariant Aziją ties 
Anglų kanalu. Sustiprink ją, 
leisk jai apsiginkluoti, ir gau
si Vokietį mažiausia bent Min
ske ir Novgorode. Nedaryk 
nieko — reiškia augink nuo
dingą grybą palangėje, jis už
stos šviesą ir bus ligų šaltiniu. 

Sovietai, kas liečia Vokieti
jos vidaus valdymą, ištikrųjų 
taip ir elgiasi. Jie nieko ne
daro Vokietijoje pozityvaus, 
atvirkščiai, viską ką tik beįma
no griauna. Ardo dirbtuves, 
fabrikus, ardo geležinkelius, 
griauna pastatus, jei jų dar 
yra kur jų zonoje likę. Kas 
vertingesnis tą jie gabenasi 
į save, kas neįveikiama išvež
ti tas vietoje sunaikinama. Jie, 
vadinasi, augina Vokietijoje 
grybą kuris užstoja šviesą ir 
platina ligas. 

Bet sovietams ir tai, net ir 
tai yra naudinga. Į skurdą pa
tekus Vokiečių tauta mažiau 
bus atsparesnė komunizmui. 
Jos tada nebereikės antru kart 
arba idėjiniai užimti, o ji pa
ti ateis, nes skurdas j ieško 
skurdo kaip du vandens lašai 
vienas kito. 

MES ESAME nuomonės jog 
tautos negali lyginti su vals
tybės vedama ar vesta politic 
ka. Teigiama nuotaika api<s 
Vokietiją, apie tautą kaip mes 
minėjome šio rašinio įžangoj©, 
lengvai gali buti apversta nei* 
giama, jei pradėtume kalbą 
apie nacizmą, kuris nieki# pa
saulyje gero vardo nepasidarė. 
Taigi ir mes, kalbėdami apie 
Vokiečius, neturime galvoje nei 
Hitlerio nei Rosenbergo, tuo 
labiau kad daugumas buvusių 
nacių lyderių nebuvo Vokiečiai. 
Pats Hitleris yra neaiškios pu
siau čekiškai - Austriškos kil
mės, galų gale net nei ne Hit
leris, o Adolph Schickelgruber. 
Bet kuo jis bebūtų buvęs, Vo
kiečių tauta įneš jį į savo isto
riją kaip tą pirmąjį kuriam pa
vyko nuvesti ^ Vokiečius nuo 
Atlanto iki šiaurės lediniuoto 
vandenyno ir nuo Juodųjų iki 
Baltųjų jurų. 

VoRiečių tauta greičiau yra 
linkus užmiršti griuvėsius ir 
badą negu maršus, kurių lydi
mi jie įžygiavo į beveik visas 
Europos sostines. Ir mums at
rodo jog garsas iš Vokiečiu pu
sės — PAJUDINKIME VY
RAI ŽEMĘ — niekada nenu
stos aplink pasaulį skriejęs ne
svarbu kokios spalvos vėliavos 
vedami jie į gyvenimą eis — 
rudos, raudonos, ar baltos. Ir 
vienu ir kitu atveju, pagaliau, 
Vokietija bus musų, bus Lie
tuvos kaimynė. Ta ypatybė 
turėtų mus karts nuo karto 
versti pagalvoti kokiose nelai
mingose sąlygose yra atsidu-
rus musų tautos dalis dabarti
nėje Vokietijoje ir kokios bus 
pasėkos iš to vieną dieną, kai 
sakysim Lietuva ir Vokietija 
vėl bus laisvos. 

Pasakėčia sako kad svečiuo
se ilgai neištversi/ o pas kai
myną neįnamiauk. Tiesa, Lie
tuvos pabėgėliai Vokietijoje 
nėra kalti del to kad raudono
ji audra nubloškė juos j tą 
kraštą, bet jei jie, išeidami iš 
pabėgėlių ribų, pasidarys ten 
kitokį vardą, tai jis neišdildo
mai pasiliks ir ateinančioms 
kartoms. Pasaulio kančios fi
losofinė mintis jug ir yra ta 
apie žmogų benamį, taigi, ko 
norėti kad Vokietijoje pabėgė
liui Lietuviui • sektųsi geriau 
negu tam kitam Švedijoje ar
ba Prancūzijoje. 

Praėjo du metai nuo to kaip 
žlugo rudasis Reichas. Tiek 
pat laiko praėjo kad dar aukš
čiau išaugtų Raudonasis Mas
kvos Reichas. Ir dabar, kai 
nebegali šaukti Vokiečiai tai 
rėkia sovietai — PAJUDINKI
ME VYRAI ŽEMĘ! 

Tiek šiai savaitei. 

LIETUVOJE NIEKAM 
NERUPI SVEIKA
TOS REIKALAI 

• Komunistinė Vilniaus Tiesa 
(nr. 154, Liepos 3) rašo: 

"Bloga yra sanitarinė būk
lė Telšiuose. Nors anksčiau 
veikus pirtis buvo gerokai ap
griuvus, bet Telšiečiai vis dėl
to'dar galėjo ja naudotis. Da
bar miestas ir tokios pirties 
neturi. 

"Į šį reikalą Telšių apskri
ties vykdomojo komiteto ko-
munalio ūkio skyrius kaž ko
dėl nekreipia dėmesio. Nei 
skyriaus vedėjas, nei inžinie
rius ir kiti tarnautojai ne tik 
laiku nenumatė remontuot bai
giančią griūti pirtį, bet netgi 
ir dabar nemano naujos pasta
tyti. 

"Kodėl gi Telšių apskrities 
vykdomasis komitetas iki šiol 
dar nesusirupino sudaryti mie
sto gyventojams sanitarines 
sąlygas ?" 

LIETUVIŲ PABĖGĖLIŲ ŠVEDIJOJE BENDRO TREMTYJE 1 

GYVENIMO APŽVALGA . • 
Rašo Vainis Dainoras, Dirvos bendradarbis Švedijoj* 

Šie traktoriai, sustatyti prie, dirbtuvės Manayurik, Pa., yra 
paskirti išvežti į Argentiną, kur jie bųs nau^ftjajni apdirbi
mui žemes ir kitiems ūkio reikalams. 

(Tęsinys Ii pereito nr.) 

LIETUVIŲ Komiteto rubų 
dalinimo pareigūnai, gavę mu
sų kolonijos memorandumą, po 
kokių poros dienų, kiekvienam 
po memorandumu pasirašiu
siam prisiuntė tiesiog po mai
šą be tvarkos prigrūstų drabu
žių. Ir nors nelaimingai pro
vincijai, kaip sako, per didelį 
"skandalą" teko tik liekanos, 
bet tie tariami "laskutai" šei
mai labai praverčia. Vieni se
nais paltais einame rudens ir 
žiemos darganomis į fabrikus, 
kitus, kurie jau netinka nešio
ti, išardo, išskalbia ir pasiuva 
mažamečiams kūdikiams eilu
tę. Taigi kas tik nešioja bei 
naudoja tų suaukotų rubų bent 
eilutę — nešioja ir nešios savo 
širdyje dėkingumo jausmą tų 
drabužių aukotojams gerašir
džiams užjurio broliams Lie
tuviams. 

ŠALPOS klausimą begvilde-
nant, tenka užsiminti bent po
rą žodžių del Kun. Dr. Kon
čiaus vizitų Švedijoje, kai jo 
vizitai po Europą sukėlė viso
kių gausių komentarų. 

BALF pirmininkas Končius, 
lankydamasis Stockholme, vi
sų teigimu, buvęs labai oficia
lus ir šaltas. Kas ten su juo 
buvo tegul sau komentuoja ir 
buvusius pašnekesius bei įvy
kius užrašo į anekdotų knygą. 
Mums gi visiems Švedijoje 
esantiems Lietuviams pabėgė
liams bendrai pasiliko blogas 
įspūdis vien tik todėl kad jis 
daugiur pabrėžė kad "Švedija 
yra mažutė Amerika", tai ir 
musų pabėgėliai, anot jo, gal 
gyvena kaip "mažučiai Ame
rikonai". 

Švedija Kun. Konciuf "ma
žute Amerika" atrodė todėl kad 
jis su keliais Lietuviais parei
gūnais papietavo viename iš 
geriausių restoranų. Stockhol
me yra gerų reprezentacinių 
valgyklų! Galima susidaryti 
nuomonę. Bet mes stebimės 
kodėl jisai nesusitiko ir nepa
kalbėjo su bent vienu musų 
studentu, kaip tas, kaipo pa
bėgėlis, jaučiasi! Kodėl jis ne
užsuko į berit vieną didesnę pa
bėgėlių provinciją pažiūrėti sa
vo akim kokiose sąlygose pa
bėgėliai dirba, kiek uždirba ir 
kokiose ūkininkų vištydėse jie 
teleidžįami apsigyventi? Mums 
rodos kad "mažytės Amerikos" 
vaizdas jam butų dingęs.... 
Na, bet tuo klausimu irgi už
teks. 

KULTURINĖ VEIKLA 
DABAR truputis dėi kultūri

nės veiklos. 
Gyvendami pabėgėlių lage

riuose, Lietuviai pabėgėliai pla
tesnės kulturinės veiklos šve-; 
dijoje neparodė. Nekuriose 
stovyklose buvo suorganizuoti 
Lietuvių chorai, kurie pasiro
dė stovyklų šventėse. Stock-
holmo Lietuviai gražiai pasi
rodė per porą metų Vasario 16 
minėjimu. Iš stovyklų sumi-
nėtina Holsby-brun, kur daug 
pasidarbavo muzikos vedėjas 
A. Armonas ir Lietuvos operos 
solistas V. Orentas. Bet skir
stant lagerį iširo ir tų meni
ninkų suorganizuotas Ltatuvm 
vyrų choras. 

Gal kiek daugiau kulturinėje 
veikloje Švedijos Lietuviai pa
sireiškė vietine spauda. Pir
mutinis Švedijoje Lietuvių lai
kraštis rotatorium buVo išlei
stas "Lietuvos Keliu", nr. 1, 
1945 m., Vasario 16 d. proga. 
Tai buvo Lietuvių Komiteto 
nuopelnas. 

Nuo 1945 m. i&wJttSio 22 
Lietuvių Komitetas leido labai 
gražų ir pabėgėliams pasitar
navusį rotatorium spausdintą 
žurnalą "Svetur", kurio pasku
tinis numeris išėjo berods Bir
želio mėn. 1946 metais. 

<Nuo Spalių, 1946, Lietuvių 
Draugija Švedijoje leidžia rim 

tą žurnalą, rotatorium multi
plikuojamą, vadinamą "Pragie 
druliai". Tas žurnalas ir da
bar, draugijos lėšomis ir pa
čių skaitytojų parama-prenu-
merata, eina, kurio išleista jau 
devyni numeriai, žurnalo iš
leidimui daug nuopelnų tenka 
skirti vienam iš jo vyriausių 
redaktorių literatui Fvof. J. 
Lingiui. 

Tuo pat laiku su "Pragiedru
liais" buvo pradėtas leisti nuo 
1946 m. Rugpjučio 28 d. religi
nis visuomenės ir kulturos mė
nesinis laikraštis "Spinduliai', 
leidžiamas ir redaguojamas šv. 
Lietuvių pabėgėlių kat. dvasios 
vado Kun. J. Tadarausko. Šio 
laikraščio paskutinis numeris 
pasirodė 1947 m. Gegužės m. 
Šis laikraštis del finansinių 
trukumų taipgi turėjo sustoti. 

ŠVEDIJOJE prisiglaudę Lie
tuviai pabėgėliai studentai jau 
nekuris laikas turi savo spau
dą. 1946 m. buvo pradėta lei
sti "Studentų žodis", kurio pa
sirodė trys numeriai. Po to 
studentų sambūris šviesa pra
dėjo leisti mėnesinį žurnalą 
tuo vardu. Pirmas "Šviesos" 
nr. pasirodė pernai Rugpjučio 
mėnesį. Tas žurnalas yra ne
didelio formato, išleidžiamas 
rotatorium, gražiais viršeliais, 
bet atstovauja tam tikras aka
deminės jaunuomenės sroves. 
Išsilaiko pačių vargšų studen
tų sudėtomis lėšomis. 

Rimčiausiu Švedijoje spaus
dintu Lietuvišku žodžiu tenka 
laikyti "Trumpa švedų Kalbos 
Gramatika", paruošta teol. kan
didato Andriaus Skimučio, iš
leista 1945 metais Stockholmo 
Lietuvių Komiteto. 

Dabartiniu metu Lietuvių 
Dr-ja Švedijoje ruošia išleis
ti religinio turinio vadovėlį 
Lietuvių aukštesnėsėms mo
kykloms. 

ORGANIZACIJOS. Neperse
nei Lietuviai pabėgėliai buvo 
susispietę į dvi kulturinės or
ganizacijas. Ta atskala buvo 
pasidarius didžiausioje Lietu
vių kolonijoje Eskilstmia. Da
bar dauguma pabėgėlių yra su
sispietę į Lietuvių Draugiją 
Švedijoje, kuri savo benamius 
tautiečius riša kultūriniais ir 
bendruomeniniais ryšiais. Ši 
draugija įsteigta 1946 m. pa
vasarį, dabar turi savo sky
rius Stockholme, Eskilstunoj, 
Bodafors ir Lunde. Draugijos 
organas "Pragiedruliai". 

Baigiant bendrais bruožais 
peržvelgti Lietuvių Švedijoje 
gyvenimą, tenka sUminėti ke
letą žodžių del artimos musų 
ateities, bei del įsikūrimo gali
mybių. 

šiuo metu Baltų Švedijoje 
vis dar skaitoma apie 30 tūks
tančių. Lietuvių pabėgėlių yra 
nedaugiau 350 asmenų, su ma
žais vaikais. Švedijoje labai 
išvystyta pramonė ir ypatingai 
smarkiu tempu dirba po karo, 
kai reikia kruvinajam Krem
liaus "klijentui" išpildyti vie
no bilijono vertės užsakymą, ir 
tenkinti kitų valstybių užsaky
mus. Todėl Švedų pramonei 
šaukiančiai reikia kuodaugiau-
sia darbo jėgos. Švedai net 
j ieško darbo jėgos importuoti. 
Todėl ir Baltai jiems tuo tarpu 
labai pravartu, kaip pramonės 
ir ūkio šakų darbo jėga ir kol 
kas jie ir Lietuvius pasilaiky
tų. 

Fizinio darbo darbininkai čia 
su laiku galėtų ir įsigyventi 
taip kad tik galėtų egzistuoti. 
Bet buvusiems intelektualinio 
darbo darbininkams, kaip įvai
riems tarnautojams, teisinin
kams, ekonomistams ir kt., čia 
nebus jokių įsikūrimo galimy
bių. Turiu pabrėžti kad Šve
dijoje profesinės sąjungos ir 
pati valdžia griežtai laikosi to
kių taisyklių kad ateivis geres
nio verslo niekuomet negaus: 
jei norėtų verstis bizniu, ati

daryti krautuvėlę ar valgyk
lėlę tai jis niekuomet negaus 
leidimo ir apielinkės prekybi
ninkai nedaleis jam tokią krau
tuvėlę atidaryti. Jei kitas pa
bėgėlis su šeima, ir susitaupy
tų su laiku pinigų ir norėtų 
nusipirkti žemės sklypelį ir 
pradėti ukininkauti tai jo ir J 
ūkininkų "luomą" nepriims. 

Turi keletą metų bernauti 
pas švedą, tuomet tik galėtum 
pirkti žemę. Bet bernaudamas 
tik pilvui maitinti teužsidirb-
si, o nesusitaupyti. Bendrai 
gi turiu pabrėžti kad dabarti
niu metu jau jomis darbinin
kas susitaupyti neįstengs. 

NA, bet mes neturime tuo 
tarpu įsikūrimo klausimų, o 
Lietuvius pabėgėlius vargina 
klausimas: ar mes čia galėsim 
išsilaikyti? O Švedijoje išsi
laikyti kuoilgiau (jei greitu 
laiku negalėtum gryžti į lais
vą Lietuvą) butų gerai, nes 
Švedija yra prie tos pat musų 
Baltijos močiutės ir mums iš 
čia pargryžti kelias artimas. 

Jei vis naujų aukų geidžian
ti kruvina hydra iš Rytų ne-
sižiotų taip kad kuoskubiau 
praryti nekaltus Lietuvius pa
triotus tremtinius, tai bent tuo 
tarpu švedai musų nestumtų 
iš savo šalies. Valdžia iš sa
vo pusės leidžia mums pasilik
ti kiek ilgiau. Kurių pasų ter
minas pasibaigęs, darbo leidi
mas ir pasai pratęsiami dar 
porai metų, iki 1949. Betgi 
mes pabėgėliai taipgi stebime 
ką konstatuoja visa Europos 
spauda, kad Rytų slibino ape
titas vis daugiau tiesiasi Šve
dijos linkui, į tą kraštą kur 
sveika ir pajėgi pramonė, prie 
Atlanto pakraščių.... 

Todėl ir Lietuviai pabėgėliai, 
ir visi Baltai, keliasi ir gula 
šu nerimo mintimi ar rytoj 
jiems nebus grasoma naujo 
siaubo. Ir vistiek su nerimu 
širdyje dairomasi ar nebūtų 
saugiau laikiną prieglobstį gau
ti kur nors kad ir už Atlanto? 
Tik, žinoma, tuo paskutiniausiu 
atveju, jei nebus vilties gryžti 
į savo gimtąją žem£, kuria iki 
šiolei taip niekingai spekuliuo
jama. ..« 

Taip tai bendrais bruožais 
atrodo Lietuvių pabėgėlių Šve
dijoje buitis. Savo apžvalgoje 
gal kai ką neesmingo suminė
jau, gal kas aktualesnio, žino
tino tapo tuo tarpu ir praleis
ta, bet pasitaikiusius musų 
tremties svarbesnius momentus 
atžymėsime vėliau. 
Švedija, BodaforSg 
Liepos 18, 1947. 

NUO šio šimtmečio pradžios 
automobiliai šioje šalyje užmu
šė apie 750,000 žmonių. 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

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

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

Telef.: MAin 1773. 

JONAS G. 
POLTEE 

L i e t u v i s  

Namų Maliavotojas 
PoDieriuotojas 

Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo 
pagražinimo suteikiama 

nemokamai. 
495 East 123rd St. 

Telefonas: POtomac 6899 

'3: 

• "  f • • • • - - * • * ^ • • * " ' • . Tff;. .. c" • • -• i -



D I R V A  
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J I ~ ILZINGERIS 
/ Atvykus | Vieną, dabar musų pirmas rū

pestis buvo gauti nakvynę. Nutarėme pradžio
je pabandyti apsigyventi viešbutyje ir tik jei 
tai nepavyktų — prašyti nakvynės Be pastogės 
Žmonių nakvynės namuose. Kreipėmis i stotyje 
esančią nakvynėmis aprūpinimo vietą. Parodė
me firmos raštą, sakėme kad Vienoje turime 
sustoti, nes turime įvairių svarbių reikalų. At
sakė kad laisvų kambarių tuo tarpu, dėja, ne
turi, bet, jei norime, gali duoti nakvynę Ilzin
gerio nakvynės namuose. Sutikome su tuo ir, 
sumokėję po markę ir 20 pfenigių, gavome pas
kyrimo korteles. Tos kortelės tegaliojo vienai 
nakčiai; jei norėtume ilgiau pasilikti, kas kar
tą turėtume gauti naujas. O gauti, sakė, galė
sime West stotyje, kuri yra netoli Ilzingerio nak
vynės namų. 

Susitvarkę su nakvyne lengviau atsiduso-
me. Vienos miestas mums buvo jau pakanka
mai pažystamas, nes beveik visą laiką gyveno
me jame, o Spilerne tenakvodavome. Dabar 
skirtumas tebuvo tik toks kad ir nakvosime čia. 
Taigi, gyvenimo pasikeitimo visai nepajutome. 

Pavakarį, susiklausinėję, nuvažiavome jieš-
koti Pelcgasė, kur buvo Ilzingerio nakvynės na
mai. Be didelio vargo radome. Virš durų pa
matėme užrašą "Gasthaus" ir apačioje mažesni 
— "Ilzinger". Inėję atsidūrėme nedidelėje sve
tainėje, kurioje žmonės užkandžiavo ir gėrė alų. 
Už stalo alų pilstė stambus vyriškis su nacių 
ženkliuku atlape. Tai buvo pats Ilzingeris.... 
Atidavėme raštelius ir gavome lovų numerius. 
Po to mus nuvedė j atskirą kambariuką prie 
bufeto ir padavė užpildyt registracijos lapelius. 
Čia pat pavalgėme vakarienę ir išgėrėme alaus. 
Paskui jau Ilzingerienė, taip pat stambi moteris, 
parodė mums lovas. 

Ilzingerio nakvynės namuose buvo dvi di
delės salės, kuriose buvo po tris eiles lovų. Lo
vos buvo vienaaukštės ir švariai paklotos. Ap
lamai, nakvynės namuose viešpatavo griežta 
tvarka ir švara. Ponia pasakė mums kad va
kare gulti reikia eiti iki 11 valandos, o atsikelti 
iki 9 valandos ryto. Viena salė buvo skirta Vo
kiečiams, kita -— visiems kitiems. Mus, kaip 
švariai apsirengusius, patalpino Vokiečių salėje, 
čia nakvoti ateidavo daugiausia pakeleiviai, bet 
buvo prisiglaudęs ir vienas-kitas be pastogės 
žmogus, o kartais užsukdavo ir Lietuvių. 

Pas Ilzingerį išnakvojome porą savaičių. 
Paprastai dar iš ryto eidavome j stotį ir gau
davome kortelę. Poniai Ilzingerienei pamokėda
vome arbatpinigių ir iš karto gaudavome lovų 
numerėlius, kuriuos stotyje parodžius korteles 
išduodavo be kalbų. Taip matyt, buvo sutar-
ta.... 

Taip mums begyvenant, vieną rytą atėjo 
kaž koks civiliai apsirengęs vyras, prisistatė kai
po kriminalinė policija ir paprašė dokumentų. 
Tuo tarpu užteko parodyti Lietuviškus pasus. . 
Vieną rytą, kai mudu su T nieko blogo nenujaus
dami Įprastu budu užėjome j stotį pasiimti kor
telių, mums pareiškė, kad yra išleisti nauji vieš
bučiuose nakvynės suvaržymai ir — Lietuviams 
nakvynės pas Ilzingerį duoti nebegali. Mus nu
kreipė į Be pastogės žmonių nakvynės namus 
Gansbacher skersgatvyje.... 

Kadangi S su mumis nebuvo (buvo kaž kur 
anksčiau išėjęs) ir kitos susitikimo vietos ne
buvome sutarę, tai netikėtai išsiskyrėme ir pas
kui jo ilgesnį laiką nematėme.... 

Taip iširo musų trijulė. Tiesa, jau prieš 
tai ji silpnai besilaikė, nes S mėgdavo eiti savo 
keliais, nesiderindamas prie kitų. Be to, buvo 
pasidaręs dar nervingesnis ir su juo sunku buvo 
sugyventi. Tokio netvarkingo gyvenimo, sakė, 
negali pakęsti ir norėjo geriau važiuoti j Leo-
poldsdorfą laukuose duobių kasti. 

T taip pat buvo linkęs važiuoti \ Leopolds-
dorfą, tik aš sakiau kad į ten nuvažiuoti visada 
paspėsime, kai kitos išeities tikrai nebus.... 

Negavę leidimo West stotyje, nuvažiavome 
laimės bandyti į Sudost, bet Čia tegavome leidi
mą praleisti naktį Ostend kavinėje. Mat, kad 
keleiviai turėtų šiokią tokią pastogę, kai ku
rios kavinės per naktį nebūdavo uždaromos, čia 
žmonės snausdavo prie stalų.... 

Tačiau taip praleisti naktį buvo liūdna per
spektyva. Nutarėme geriau pabandyti laimes 
Be pastogės žmonių nakvynės namuose. 

BE PASTOGĖS ŽMONIŲ NAKVYNĖS NAMAI 
Be pastogės žmonių nakvynės namus žino

jau iš Leo pasakojimų. Kad reikalui esant ga
lėčiau juos rasti ir apsirikęs neužeičiau į prie
šais esantį Vienos miesto pereinamąjį lagerį, 
jis net planiuką buvo nubraižęs. . Taip mes 
juos radome be didelio vargo. Buvo tai didžiu
lis mūrinis pastatas, užėmęs beveik visą kvar
talą. čia buvo nakvynės namai ir įvairios prie
glaudos. O priešais mediniuose barakuose buvo 
pereinamasis lageris, aptvertas tvora ir sargy-
Įalnio saugomas.... 

Inėję radome kaž kokį stambų vyriški bal
tame chalate ir jam pasakėme, kaip buvome 

pamokyti, kad esame be pastogės ir norėtume 
gauti nakvynę porai naktų. 

— Bet tik porai naktų, — jis tarė. 
Raštinėje užvedė musų kartotekas ir pas

kyrė lovas kambaryje, kur sakė, daugiausia Lie
tuvių. Tada senukas prižiūrėtojas nuvedė mus 
i kambarį ir parodė lovas. 

Tai buvo didžiulis kambarys pirmam# ink
ste, kuriame stovėjo keturios eilės vienaaukščiu 
geležinių lovų. Kiekvienos lovos galvūgalyje 
buvo įrengta dėžutė susidėti rūbams, kurios vir
šelis buvo pogalvio vietoje.... Jis mums, tarp 
kitko, paaiškino kad pas juos yra tokia tvarka: 
9 valandą gulti, 6 valandą kelti.... 

Iš tikrųjų būdavo taip. Prieš devynias atei
davome ir atlikdavome marškinių patikrinimą. 
Paprastai maršinius tikrindavo du senukai Aus
trai, abu neprimatanti, kurie akinius užsidėję 
jieškodavo utėlių. Tą formalumą atlikus, išduo
davo numerėlį, kurį drauge su lovos numerėliu 
reikėdavo patiekti kasai ir sumokėti 40 pfeni
gių. Po to eidavome į kambarį gulti.... 

Pas ką rasdavo utėlę, palikdavo nakvoti Čia 
pat, kur lovos buvo be antklodžių ir drobulių — 
tik geležis. Kitą dieną vargšą siųsdavo į ka
rantiną ir tik po to vėl priimdavo nakvoti. 

Suguldavome kaip kada, nes išsiblaškę pri
žiūrėtojai ne visada 9 valandą užgesindavo švie
są. Kelti pradėdavo 6 valandą. Paprastai ku
ris senukas įkišdavo galvą ir sušukdavo: keltis! 
Bet jo niekas neklausydavo, nes čia nakvojo 
daugiausiai bedarbiai, — apsiversdavęme ant 
kito šono ir vėl miegodavome. Antrą kartą kelti 
ateidavo apie 7 valandą. Tada šaukdavo smar
kiau ir paprastai prasidėdavo ginčai. Bet jam 
išėjus, vėl visi kuoramiausiai miegodavo. Atė
jęs trečią kartą — po septintos Valandos — 
senukas imdavo plūstis: 

— Sakramento! Tai jųs vis dar miegate, 
tinginių pančiai! 

Dabar griebdavosi griežtų priemonių: ati
darydavo langines, nutraukydavo antklodes, pats 
vaikščiodavo kambariu budėdamas ir rankioda
mas nuorukas.... 

Aplamai, tie senukai buvo geri žmones ir 
sakydavo: 

— Dėl musų galėtumėte miegoti kiek tik 
norite. Bet septintą valandą visi turi buti išė
ję į darbą.... Gali buti patikrinimas. 

Tai buvo trijų aukštų namas ir jame glau
dėsi dikčiai įvairių-įvairiausių tautybių žmonių. 
Buvo tai tikras Babelis.... Musų kambaryje, 
ištikrųjų, nakvojo daugiausia Lietuviai, beveik 
išimtinai nerūpestingas jaunimas. Kai kurie jų 
buvo pabėgę iš darbo vietų ir dabar nakvojo 
draugų vardu, paėmę išvykusių jų korteles. Sa
kė kad čia iki šiol dokumentų niekas netikrino. 

Iš karto tie nakvynės namai mums padarė 
slegiantį įspūdį, bet greitai pripratome, ir net 
T sakė kad čia nėra taip jau blogai. Tik vargšą 
visada jaudindavo vakarinis marškinių patikri
nimas, nes kartą pats rado savo marškiniuose 
vadinamą pėstininką.... 

Leo tuo tarpu gyveno viešbutyje, bet po 
kokios savaitės pasirodė S. Jis buvo nuvažiavęs 
Į Leopoldsdorfą ir ten pamėgino duobes kasti. 
Darbas akmenuotoje dirvoje pasirodė nelengvas. 
Sakė kad dieną padirbėjus, visi sąnariai išryto 
skauda. Rubų ir avalinės neduoda, o dirbant 
jie greitai plyšta. Taip pat gaunamo maisto 
dirbant neužtenka, vis reikia Lietuviškus laši
nius pjauti. Taip kad gaunasi visapusiškas de
ficitas. Be to, prasidėjo ruduo.... 

S gavo nakvynę kitame kambaryje ir musų 
draugystėn nebeprisidėjo! Jis netrukus susira
do kitą draugą ir išvažiavo į Berlyną. 

Mes dar ilgokai nakvojome nakvynės na
muose, bet šią prieglaudą vieną gražią dieną 
turėjome staiga apleisti. Mat, tuo tarpu fron
tas pamažu artėjo prie Vienos ir čia pradėjo 
rinkti žmonės apkasams kasti. Vieną dieną, 
kaip paprastai, apie septintą atsikėlę, radome 
gatvės duris užrakytas. Prie jų sargyboje sto
vėjo nakvynės namų inspektorius. Sakė kad 
pereinamojo lagerio žmonės pirma turi visus 
surašyti.... 

Mudu su T tada turėjome pasiėmę keliones 
leidimus. Man atėjo galvon mintis pakišti tą 
leidimą ir pasakyti kad skubu į traukinį 

Sargybinis pažiurėjo į leidimą ir paklausė: 
— Tai tamsa čia nebenakvosi? 
— Ne. 
— Prašau grąžinti lovos kortelę. 
Gražinau lovos kortelę ir išsprukau į gatvę. 

Paskui mane taip pat išėjįo T. Abu džiaugėmės 
pasprukę, bet likome vėl be nakvynės.... 

Tą dieną, kaip vėliau sužinojome, nemažai 
jaunų vyrų iš nakvynės namų sukrovė į sunk
vežimius ir išvežė apkasų kasti. 

(Bus daugiau) 

LENGVAS BUDAS IŠMOKTI 
ANGLIŠKAI 

Paranki knygelė mokytis Angliškai 
Kaina su prisiuntimu 40c. 

(Galit siųsti pašto ženklais) 
Reikalaukit Dirvoje 

KĄ RAŠO NUVYKU-
ŠIEJI Į ANGLIJĄ 

Daugelis Lietuvių iš Vokie
tijos su entuziazmu vyko į 
Angliją. Pirmieji įspūdžiai bu
vo labai geri. Tačiau dabar 
jau gaunami kitoki laiškai. Vie
nas "Lietuvių, pavyzdžiui, rašo 
šitaip: 

"Mes jau esame Anglijoje. 
Tik dabar paaiškėjo kodėl mes 
čia atsiradome. Pasirodo kad 
Anglija turi atleidinėti Vokie
čius karo belaisvius. Jų vieto
je sumanė gauti mūsiškių DP. 
Beveik visus mus tat ir apgy
vendino ne kaip žmones kam
bariuose bet didelėmis grupė
mis belaisvių lageriuose. Ba
rakai daug blogesni kaip Vo
kietijoje. Gyvename sugrusti 
viename kambaryje po 10—20 
žmonių. Miegame dviaukštėse 
lovose. Į musų išmoktas pro
fesijas nežiūrėjo: gydytojus,in
žinierius amatininkus mokyto
jus ir kt. išskirstė po ukius. 
Tai dar nieko jeigu butų geras 
maistas. Valgyti duoda mažai 
ir blogai. Musų maistas dau
giausia duona ir bulvės. La

bai mažai teduoda riebalų. Ir 
už šį maistą atskaito pusantro 
svaro. Į rankas gauname apie 
2.5 svarų per savaitę. Musų 
viltys kad galėtų atvykti An-
glijon ir musų šeimos nariai 
— žmonos vaikai tėvai, — nė
ra dideles. Aišku tik kad bus 
atvežti tie kurie turi stiprius 
raumenis ir iš kurių fabrikan
tai turės daug naudos. Tačiau 
ir tie, greičiausia, negalės gy
venti kartu. 

"Tu žinai, mielas Broniau, 
kaip aš sunkiai dirbau bolševi
kų okupacijos metu ir kaip sun
kiai gyvenau šaltuose lageriuo
se nacių laikais^ Vokietijoje. 
Tikėk manim kad ir dabar aš 
neturiu geresnių sąlygų." 

PRANEŠKIT 
Savo Antrašo Permainą 

Kuomet rengiatės persikelti 
kitur gyventi, praneškit sa
vo naują antrašą Dirvos Ad
ministracijai, ne paštui, nes 
paštas nesiųs jums Dirvos | 
naują vietą jeigu neprimo-
kėsit. Parašykit mums ui 
lc atvirutę prieš persikėli
mą į kitą vieta gyventi. — 

Dirva Cleveland 3. O. 

Hippodrome 
"Kiss of Death" . 

Štai yra įdomi realistinė drama, 
Twentieth Century-Fox, filmą "Kiss 
Of Death", kuri pradedama rodyti 
Hippdrome Theatre trečiad., Rug
sėjo 3. Joje vadovaujamas roles 
turi Victor -Mature, Brian Lonlevy, 
ir nauja filmų atėjūne Coleen Gray. 
Veikalas fotografuotas New Yorko 

mieste ir apielinkšje. 
. Veikal&s einasi apie žiaurų išda-
vikiškumą kuris išsivysto j žmogiš
ką medžioklę kokių retai kada at
vaizduojama. Dalykas einasi api6 
gangsteri kuris pakliūva tarp trijų 
ugnių: meilės savo žmonai ir vai
kams, kovos už pasilikimą ištikimu 
savo gaujos draugų taisyklėms* ir 
pagundų kokios jam pakišama jei
gu jis sutiktų išduoti savo "drau
gus", kurie žiauriai pasielgė su jo 
žmona kuomet jis buvo kalinamai 

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 Reial Estate 

ir Apdraudos Agentūra 
6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 

Delia E. Jakubs 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių tMrektore) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763 

HI 
& 

r 

Kodėl vienas iš šių berniokų 
uždirbs mažiausia $24,000 
daugiau negu kitas? 

ATSAKYMAS TAM KLAUSIMUI yra labai svarbus visiem berniukams ir mergaitėms lankan
tiems high school. Jaunuolis kuris baigia high school uždirba vidutiniai bent $24,000 daugi^U 

me r savo darbingą gyvenimą. Vidutinis jaunuolis kuris meta mokslą pirm baigimo nuskriau
džia save ant tų $24,000. Pinigai nėra viskas, suprantama—bet baigęs high school su savo di
desne uždarbio galimybe gali gėrėtis daugeliu dalykų gyvenime ko kitam jaunuoliui netenka. 

#IS PRANEŠIMAS high school amžiaus berniukams ir 
mergaitėms buvo padarytas per The Illuminating Compa
ny prieš pradėjimą mokslo metų 1945, ir vėl 1946... ir 
tas pakartojama prašant daugeliui įvairių mokslininkų, 
tėvų ir kitų suinteresuotų jaunimo gerove. 

TIE BERNIUKAI IR MERGAITĖS... ypatingai tie ku
rie dirbo šią vasarą, ir tie kurie pametė mokyklas bėgyje 
praeito meto ar dviejų... yra raginami: Gryžkit į high 
school vėl jeigu galit—savo pačių gerovei ir savo šalies 
gerovei. Jusų high school, jury mokytojos ir jusų stu
dentai draugai mielai jus sutiks sugryžusius. Stokit ftt-
fal į mokyklą nuo tos dienos kai ji atsidarys. 

Kožnam Studentui Reik 
Sight-Saving Lempos 

Lengviau tęsti pamokas na
mie ... prasisiekti moksle .. 
apsaugot akis—kožnam stu
dentui reikia Sight - Saving 
Studly Lamp. 

Skaitymas, skaičiavimas ir 
rašymas yra smagumas kai 
akys turi pagalbą modernės 
Sight-Saving Šviesos. 

Akys neįkainuoja
mos, šviesa pigi—ir 
juo daugiau elekt
ros sunaudoji, tuo 
ji darosi pigesnė. 

A L W A Y S A T Y.O U. |  

Klausyk "TEN O'CLOCK TUNES"—Naujausios Gaidos, Geriausi Arti sta!—10 Kartų į Savaitę—Rytą nuo 10 WGAR—Vakare nuo 10 WKH 
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M I R I M A I  
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

(žinios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykai 

LEVICKIENĖ. Mare (Bendi-
kaitė), 64 m., mirė Liepos 
14, Chicago j. (Tauragės ap. 
Bendikų k.) Amerikoj išgy
veno 58 metus. 

SARGRUTIEN® (Jesu-
naitė), 49 m., mirė Liepos 
15, Chicagoj. (Panevėžio ap. 
Naujamiesčio p. Degionių k.) 
Amerikoj išgyveno 26 m. 

Mes Duodant Ir Iškeičiam Eagle Stamps 

THE MAY CO'S. 

2.75 Deposit 
Palaikys Jums šį 

Pea Coat del 
Will Call 

Kuomet Atliksite Sau 
Patogiu Budu Išmokėjimą 

Likusios Dalies! 

Berniukams Navy Sty lias 

PEA COATS 
100% Reprocesuotos Vilnos— 

Šį metą, kaip ir pirmesniais metais—šitie Navy styliaus pea 
coats bus populiarus kaip berniukams taip ir mergaitėms! 

šie trumpi paltai yra labai gero darbo, su visomis smulkmeno-

mis reikalingomis šilumai ir patogumui! Pirkit juos dabar— 

pasidėkit toms šaltoms žiemos dienoms. Mieros 8 iki 20. 

Temykit šias Išimtinas Ypatyhii 
• Tvirtai įsiūtais pečiais, PAMUŠTAIS patogumui .|r grožiui. 
• Gero UNIFORMOS SIUVIMO reikalingo stiprumui. 
• Viduje SWEATER CUFFS rankovėse tikram patogumui. 
• Visi kišeniai DVIGUBAI SIŪTI tvirtais gerais siūlais. 
• EKSTRA NAVY GUZIKAS įsiūtas viduje jei prireikti}. 
• Guzikas prie KAKLO ATLAPO tikru Navy papročiu. 
• PERSKELTA APAČIA užpakalyje geresnei išvaizdai. 
• Siūlės gerai SUPROSYTOS iš vidaus kąd nenusidėvėtų. 
• 100% Reprocesuotos Vilnos Melton gražios velour išvaizdos. 

Basenient Boys' Clbthing. 

JUOD5NUKIENĖ Ona, 64 m., 
mirė Geg. 26, Pittsburgh, 
Pa. (Kuprių k.) 

VASILIAUSKAS Jonas, 59 m. 
mirė Birželio 25, Norwbod, 
Mass. (Kupiškio par.) 

ŽIUGŽDIENĖ Marė, mirė i Bir
želio 25, Kearny, N. J. 

SABALIAUSKAS Jurgis, mi
rė Mirė. 15, Jamaica, N. Y. 

SPILGIENĖ Agota, 79 m., mi
rė Birž. 25, Brooklyn, N.Y. 

MIEŽELIS Ciprijonas, mirė 
Birž. 25, Maspeth, N. Y. 

BUDAVIČIUS Antanas, mirė 
Birž. mėn., Maspeth, N. Y. 

SAVICKAS Pranas, 43 m., mf-
rė Liepos 10, Chicagoj. (Pa
pilės par., žilių k.) 

SOBUTAS Pranas, 71 m., mi
rė Birž. 28, St. Louis, Mo. 
(Telšių ap. Pielių k.) Ameri
koj išgyveno 45 metus. 

STATKUS Jonas, p u s a mžis, 
mirė Liepos 11, Chicagoje. 
(Šiaulių ap. Papilės p. Pa
go jų k.) Amerikoj išgyveno 
39 metus. 

ŽITKUS Antanas, *60 m., mirė 
Clevelande Rugp. 14. (Kar-
sokiškių m., Panevėžio ap.) 
Amerikoje išgyveno 41 m. 

VYŠNIAUSKAS Jonas, 60 m., 
mirė Liepos 1, So. Boston, 
Mass. (Gardino rėd.) Ameri
koj išgyveno 41 metus. 

ŠIMKUS Pranas, 56 m., mirė 
Liepos 5, Detroit, Mich. 

SLATES Domicėlė (Gerčaitė), 
pusamžė, mirė Liepos 15 d., 
Chicagoj. (švėkšnos par.) 

MARGELIENĖ Ona, mirė 4 
Liepos Grand Rapids, Mich. 

GALINIENĖ Marijona, mirė 
Liepos 9 d., Grand Rapids, 
Mich. 

KAILUKAITIS Juozas, mirė 
Liepos m., Milwaukee, Wis. 

ERUSTIENĖ Vera (Biknaitė), 
35 m., mirė Liepos 17, Chi
cagoj. (Ginlus Pittsburgh, 
Pa.) 

PETKULIS Leonas, pusamžis, 
mirė Liepos 19, Chicagoje. 
(Švenčionių ap. Daugėliškiu 
p. Seniškių k.) Ąmeril^j iš
gyveno 37 metus. ~ 

VARNAGIS Jonas, 63 m., mi
rė Liepos 13, Plymouth, Pa. 
Amerikoj išgyveno 40 metų. 

GANIENĖ Julijona, mirė Lie
pos m., Mahanoy City, Pa. 

SAROKA Antanas, 63 ^m., mi
rė Gegužės 31, Edwardsville, 
Pa. 

GENIS Juozas, mirė Birž. tl, 
Plymouth, Pa. 

PODŽIUS Adomas, 60 m., mi
rė Birž. 27, Shenandoah, Fa. 
(Utenos ap. Velikunų k.) 

STASIULEVIČIENĖ Marė, 59 
m., mirė Birž. 13, E. Chica
go, Ind. (Trakų ap.) 

TAMKEVIČIUS Antanas, 67 
m., mirė Birž. 7, Charleroi, 
Pa. (Vilniaus rėd. Kuliešių 
kaimo.) 

ANUŠKEVIČIENĖ A n tanina, 
mirė Liepos m** Miner&vil-
le, Pa. 

MISIŪNAS Stasys, 54 m., mi
rė Geg. 13, Buenos Aires, 
Argentinoj. (Švenčionių ap.) 

REŠKUS Petras, 67 m., mirė 
Birž. 10, Pittston, Pa. (Šiau
lių ap.) 

PAJIEŠKOJIMAI 
Jieškomieji ar apie juos ži

nantieji prašomi atsiliepsi į: 
CONSULATE GENERAL OF 

LITHUANIA 
, 41 West 82nd Street 

New York 24, N. Y. 

Masiokas, iš Ramygalos vai., Pane
vėžio ap., gyv. Chicago. 

Maslauskienė,' Elzbieta, gJfV. rodos 
Scranton, Pa. 

Matulionaitės, Aleksandra ir Uršu
lė, iš Kupiškio vai., Panevėžio a. 

Medžiukas, Kazys, iš Alytaus ap., 
gyv. Brooklyn, vėliau kitur. 

Mielinaitis, Raimundas, iš Taura
gės ap. 

Mikučauskaitė - Semkieng, Rožė, 
iš Alytaus •f V 

Moclcaite, i& Viekšnių vai., Mažei
kių ap. 

Morkūnas, ^Tadas, iš Taujėnų vai., 
Ukmergės ap., gyv. Boston. 

Mostovtas, Liudvikas, gyv. Brook
lyn, N. Y. • 

Muningis, Julija, iš Šiaulių ap., 
gyv. Montello. 

Navakas, J., iš Daujinų vai., Bir
žų ap., ūkininkas. 

Navickaitės - Gaulienes, Stasės gi
mines, iš Simno vai., Alytaus a., 
prašomi atsiliepti. . 

Neniškaitė, Julija, iš Rokiškio ap., 
Kamajų vai. 

Nevedomskaitės, Elzbieta ir PfeO-
lina, iš Biržų ap. 

Nojunas, boksininkas, dalyv. Lietu
vos Olimpiadoje, gyv. Chicago. 

Norvaiša, sunųs ir dukterys Vla
do Norvaišos, kilusio Steigvilių 
k., Žeimelio vai., Šiaulių ap. 

Ontulis (Untulis), Antanas, iš Yla
kių vai., Mažeikių ap. 

Grinaitė, Marija, iš Gižų vai.. Vil-
' kaviškio ap., gyv. rodos, Brook

lyn, N. Y. 
Padagas, Pranas, iš Veviržėnų vai., 

Kretingos ap., gyv. rodos Chicago. 
Pamjalienė-Kalvaitytė, Ieva ir Pam-

palas, Pranas, gyv. Detroit. 
Parisas (Perry), vaikai Gotlibo Per-

ry, gyv. Cleveland, Ohio. 
Paslauskaitė, duktė Jono ir Onos, 

sesuo Konstancijos žižienės. 
Patiegaitė - Deglin, Marija, gyv. 

Chicago. 
Patronas - Prasauskaitė, Matilda, 

gyv. New York ar apylinkėje. 
Paulavičius, Andrius ir Jurgis, ir 

P a u l a v i č i ū t ė ,  O n a ,  g y v .  n e t o l i  
Brooklyn. 

Pečkis, Petras ir Vincas, broliai 
" Kotrynos Papečkienės - Pečkytės, 

gyv. Boston, iš Marijampolės a. 
Peldžius - Martiononytė, Emilija, 

gyv. New York ar Chicago 
Perry (Pasisas), vaikai Gotlibo Per

ry, gyv. Cleveland, O. 
Petraška, Baltramiejus, iš Alytaus 

ap., pyv. Cumbola. 
Petrauskas, Jonas, gyv. Chicago, 
. draugas Petro Žemaičio. y 
Petrauskas, Stanislovai, gyv. Pa.f 

Scranton, ir jo bio^fą Vlada?, su 
% nųs Domininko, ii Jl^aiyg&los v. 

Raseinių ap. ' • t> 
Petravičiūtės, trys seserys, ištekė

jusios, ir jų motina Petravičienė, 
iš Jurbarko vai., Raseinių ap. 

Petronaitė, Monika, išv. Taujėnų v., 
Ukmergės ap. 

Petrulytė - Cicelionienjė, ir Cicelio-
nis, Jonas, iš Panevėžio ap. 

Pilkauskas, Juozas, iš Svedajių v„ 
Rokiškio ap., gyv. Chicago. 

Plukytė, Ivasė, gimusi ir gyv. Chi
cago, ištekėjusi. , 

Pocius, iš Nevarėnų vai., Telšių a. 
Pocius, Kazimieras, iš Tryškių, ir 

duktė Adelyna PcciUtė, gyv. De
troit. Mich. 

Pračkailaitė, Marija, iš Veiverių v., 
Marijampolės ap. 

V O T E  F O R  

FRANK H. 

Pocius, Kazimieras ir Walter. 
Prasauskaitės, Julija (Žulienė), ir 

Matilda (Patronas), gyv. New 
Yor ar ap. * 

Puš - Galinytė, Augustė. 
Račkauskienė (?) - Jasinevičiutė, 

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

Raila, Antanas, ii Pagirių vai., Uk
mergės ap. 

Raudaliunienė - Logminaitė, Ona, 
gyv. Morris, 111. 

Reskevičius, Boleslovas, iš Alun
tos vai., Utenos ap. 

Rimkunaitė - Dausevičie®#, Anta
nina, gyv. New York. 

Rimkus, Feliksas, iš Svėdasų vai., 
Rokiškio ap., gyv. Chicago. 

Rudneckas, tėvas ir sunus, i& Ži
dikų vai., Mažeikių ap., sunus 
I-jo Karo Amerikos kariuomenės 
veteranas gauna pensiją, gyv. 
apie Chicago. 

Ruseckaitė - Tumelienė, Magdalena 
ir vyras Tumelis, Juozas. 

Rušenienė, Veronika, gyv. New Yorkj 
ar Chicago. 

Ruzgaitis, Juozas ir Vitas, gyv. 
Waterbury, Conn. 

Ruzinskas, Ą|nna, gyv. Hartford, 
Conn. 

Ruzinskas, Antanas, iš šakių ap. 
Sajauskas, Juozas, sunus Mykolo ir 

Onos, iš Tauragės, gyv. prie Chi
cago. 

Smauskas, Jonas, gyv. Chicago ar 
New York. 

Samulaitis, Pijus, iš Keturvalakių 
vai., Vilkaviškio ap. 

Sankauskas,# Juozas ir Pranas, iš 
Vilkijos vai., Kauno ap., vieno jų 
sunus Edvardas, gyv. Chicago. 

Semkienė - Mikučauskaitė, Rožė, 
iš Alytaus ap. 

Siliunas, Aleksandras, iš Betygalos 
vai., Raseinių ap., dirbęs New 
York. 

Simanavičius, Stanislovas, iš Mosė
džio vai., Kretingos ap. _ 

Simanavičiūtė, Katrė, iš Šilėnų k., 
ištekėjusi. 

Simutytė (Laukinaitienė ar Lauri
naitienė), ir vyras Klemensas, iš 
Šedos vai., Mažeikių ap. 

Siucilas, du broliai Barboros Pud-
žaitienės, iš Tauragės ap. 

Skabeikaitė, Aleksandra (rodos Fe-
bejauskienė, ar Febedianskienė), 
iš Tirkšlių vai., Mažeikių ap., 
gyv. Philadelphia. 

Skavickas, Jurgis, gyv. Chicago. 
Skirkaitė, Marė ir Ona, dukterys 

Andriaus, gyv. netoli Brooklyn. 
Smetonienė - Adomaitytė, iš Pane-

vėžio. 
Sonda, R., dirbusi Kaune "Skalso-

je". 
Sorakienė, Serafina, duktė Matau* 

šo, iš Seinų ap. 
Stadalnikas, Tomas, gyv. Marijam

polės ap., kino operatorius. 
Stankevičius, Simas, iš Jonavos v., 

Kauno ap., 1914-1918 metu Ame
rikos Kariuomenės veteranas. 

Stankevičiūtė, Marcelė, iš Kazlų 
Rudos vai., Marijampolės ap., is-
tekejusi, vyro vardas Adolfas, 
gyv. New York. 

Stašionis, Jonas, iš Žeimių- vai., 
Kėdainių ap. 

Staugaitis, Pranas, ir jo sesuo Stau-
gaitytė, Ona; gyv. Chicago. 

Stonkus, Jeronimas, gyv. Worcester. 
Stonys, Jonas, gyv. East St. Louis 

ar Collinsville, 111. 
Stragis. Jonas, sunus Igno, gyv. ro

dos Brooklyn. _ 
Stravinskaitė - Karaniauskiene, Ona 

iš Marijampolės ap., gyv. Pitts
burgh. 

Stravinskas, Antanas, sun. Adomo. 
Sun gailytė, Ona, iš Kelmės vai., 

Raseinių ap., vyro pavardė neži
noma. 

Šeporaitienė, Magdalena, gyv. Phi
ladelphia, ir jos sunųs Albinas, 
Bronislovas, Juozas ir Vincentas 
(advokatas)^ 

Šablinskas, Alfonsas ir Nikodemas, 
iš Rimšės parap., Braslavo vai., 
Zarasų-Vilniaus ap. 

Suprinavičius, iš Seinų ap., Sadžiu-
nų k., dibo anglies kasyklose, 
apie Philadelphia. 

Sutkaitis, Antanas, iš Kėpštų, Sa
kių ap., Chicago. 

Šiaučiunaitė, Ona, iš Daujėnų vai., 
Biržų ap., ištekėjusios pavardė 
nežinoma. 

Šimkaitė - Daukšyte, Magdalena, 
gimus Amerikoj, gyvenus Lietu
voje. Ylakių vai., Mažeikių ap., 
vėliau Boston, ištekėjusi. 

Štremas, Jonas ir Benjaminas, ir 
Štremienė - Jukonytė, Malvina, 
iš Pabiržės vai., Biržų ap. 

Špinkys, Aleksandras, iš Gruzdžių 
vai., Šiaulių ap., gyv. Chicago. 

Šteimanas, Viktoras-Vincentas, sun. 
Prano, gimė Petrapily, Rusijoje. 

Švagždys, Jurgis ir Stasys, ir Šva-
gždytė, Kostė, iš Šeduvos vai., 
Panevežio ap., gyv. Chicago ar 
netoli. 

švarpfc, Mateušas, iš Anykščių v., 
Utenos ap., gyv. Cleveland, O. 

Taraškienė, Emilija, gyv. Phila. 
Telaiša, Stella, gyv. Jersey City, 

N. J. 
Tolišius, Pranciškus, gyv. East St. 

Louis ar Collinsville, 111. 
Urniežius, Antanas ir Petras, su

nus Juozapo, iš Telšių ap., gyv. 
Chicago. 

JUS GALIT 

GĖRĖTIS 
AUTOMATINE 
ŠILUMA SU 

• • • COAL 

MbNCRIEF GAS 

• • • OIL 

THE HENRY FURNACE CO., MEDINA. O. 
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Į P J KERSIS 
5 609-12 Society for Savings Bldg—Cleveland, Ohio 
| OFISO TELEFONAS: MAin 1773. 

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

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

DAKTARUS 

NAUDOT MUS HAIR GROW PLAUKŲ 

AUGINIMO BUDĄ ANT JŲ PACIENTŲ 

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, tįįįtai atgau-
ginam plaukus ant plikų galvų. 

Ofiso valandos PirmtfL, 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 t susitarimui. 

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. 

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 

DURKiN 
F O R  

CLERK OF MUNICIPAL COURT 
NINETEEN YEARS EXPERIENCE IN CLERK'S OFFICE 

Attorney at Law since 1920 

FINISHING FOURTH YEAR AS CITY COUNCILMAN 
WARD 21 

Pilnai Padengta Apdrauda. Phone EX. 0417 

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

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

jiiiiiiiiiiiiimiiiiiHiiiiiiiiiEiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiisiiiKinciiiiiiieiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiit^ 

Į WiEketis Funeral Home Į 
I PILNAS LAIDOTUVIU I 
i PATARNAVIMAS i 

—HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS— 

| 6202 Superior Av§» V HEnderson 9292 i 

DABAR JAU LAIKAS 
DĖVĖTI ŠIAUDINĘ SKRYBĖLĘ! 

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

MINKŠTOS ŠIAUDINĖS $2.45 $2.95 $3.15 
SAILOS SHAPES $3.95 $4.95 

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

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

DYKA! GREEN STAMPS su kožnu pirkiniu. Al 
" • čia galit iškeisti savo Stamp Books. * IV#%I 

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

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

Kreipkitės čia įvairių HARDWARE reikmenų. 

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

sMiuiiiiiiimiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiimiimiimiiiiimimiimiiiiiiimiiiiiiiiiiiirs 

Automatinis GASU oi  
ANGLIM šildymas 

Lengviau — Pigiau — švelniau 
TAISOM IR PARDUODAM VISOKIUS FURNASUS 

Elektriškus ir Gaso Padargus — Vandens šildymo Tankas 
Jeigu mes negalim pataisyt tai niekas Nepataisys. 
Automatic Controls Tools Hardware 

3 
i 
E 
s 

1 TRI-VET APPLIANCE SERVICE I 
= 7502 St. Clair Avenue Cleveland S 
s PO. 9548 Frank Orpse (Urbšaitis) Sav. LI. 0237 3 
S AKRONE kreiptis: HANK HOLLISH — STadium 479S I 
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DIRVA—6820 Superior Avenue. ENdicott 4486—Atdara vakarais 1 
- | 

DIRVOS KONCERTĄ PILDYS TRYS LIETU
VOS MENININKAI - IR DAR KAS EKSTRA 

Dirvos koncertu, kuris ren
giamas Spaliu 19 d., Slovenian 
Auditorium, Lietuviai labai su-
siidomavo, ir pradėjo teirau
tis kas išpildys programą. 

štai dabar galime pranešti 
kad koncertinėje programoje 
turėsime tris Lietuvos artis
tus tremtinius: 

A. Dičiutė - Trečiokienė, ne
senai atvykus iš Europos, Lie
tuvos operos dainininkė. Ji da
bar gyvena Chicagoje. 

Birutė Smetonienė, pianistė, 
imusų vietinė artistė, kuri jau 

plačiai dalyvavo, kaip anksčiau 
į Ameriką atvykus. 

Pranas Neimanas, tenoras, 
vos du mėnesiai kaip atvykęs 
iš Europos ir apsigyvenęs Cle-
velande. 

Bet tai dar ne viskas: dar" 
Dirva turi jums dideli surprai-
zą, apie tai bus pranešta vė
liau. 

Jau dabar primename jums 
rengtis tam koncertui, sekma
dieni, Spalių-Oct. 19, pradžia 
nuo 2 vai. po pietų. 

Naujos Parapijos Pik
nikas šį Sekmadienį 

N.P.P.šv. parapijos išvažia
vimas rengiamas sekmadienį, 
Rugp.-Aug. 31, Joe Morris's 
Grove, ši vieta yra netoli, tik 
8 mylios nuo" bažnyčios, o nuo 
Euclid ave. karų linijos galo 
6 mylios. 

Nuvažiuoti: automobiliu va
žiuot R 6, j Chardon, iki R 91, 
kuri perkerta R6; ten reikia 
sukti j dešinę, ir apie 1-8 my
lios pavažiavus bus pikniko 
vieta. Ant jo ūkės yra prie 
kelio keturios didelės tile sew
er pipes, čia nauja vieta, pa
vėsiui medžiai, stalai valgyt ir 
daug vietos automobiliams. 
Piknike bus visokių įvairumų 
ir šokiai, čia taipgi bus išsta
tyta parodymui naujas leidžia
mas automobilis, kuris bus iš
leistas rudenj parapijos baza-
re. Jeigu lytų, piknikas bus 
musų parapijos sode ant Neff 
Road: 

Kviečia klebonas ir komit. 

BALSUOTOJAI, 
REGISTRUOKITĖS 

Kurie balsuotojai persikėlė i 
kita vietą gyventi, dabar turi 
užsiregistruoti jei nori daly
vauti balsavimuose Rugsėjo 30 
ir rinkimuose Lapk. 4. 

Paskutinės registracijos die
nos: šis Penktadienis, ir sekan
tis Antradienis, arba šeštadie
nis, tarp 8:30 ir 12 vai. Tas 
atliekama City Hali. 

Lietuviai piliečiai, šį rudenį 
bus svarbus miesto mayoro^ ir 
kitu valdininkų rinkimai, užsi-
registruokit būtinai. 

Registruotis turi išnaiŲo ir 
tie kurie nebalsavo pastarais 
dviem rinkimais, nors gyvena 
ir tuo pačiu adresu. 

RKO Keith's 105th 
Theatre 

Pradedant Aug. 27, iki Aug. 30, 
šiame teatre rodoma įdomi ir juo
kinga filmą, "I Wonder Who's Kiss
ing Her Now", June Haver, Mark 
Stevens ir prie jų kiti geri artistai. 

Pradedant Aug. 31 iki Sept. 2, 
bus rodoma dvi filmos kurias jųs 
norėsite matyti, "Seven Keys To 
Baldpate" ir "Under The Tonto 
Rim". 

JAMES G. HOPKINS 

KANDIDATAS Į 

COUNCILMAN 2Įst WARD 

Mr. Hopkins, kuris stato savo 
kandidatūrą j Councilman 21-mm 

Ward, nominacijų balsavimuose 30 
d. Rugsėjo-Sept., gimė Clevelande. 
dabar yra 48 metų amžiaus; augo 
ir mokėsi ir visą savo gyvenimą 
praleido šio Ward apielinkėje. Per 
10 metų jis dirbo Clveland Forge 
Co. kaip chief inspector, ir Mid
west P'orge Co. per 18 metų kaip 
dirbtuvės užvaizdą. 

Mr. Hopkins turi biznio patyri
mą ir yra visai tinkamas atstovau
ti 21st Ward žmones miesto tary
boje. Jeigu bus nominuotas ir iš
rinktas, jis pasiryžęs tarnauti vi
suomenei teisingai ir ištikimai, vi
sų žmonių gerovei. 

Mr. Hopkins yra vedęs, turi tris 
vaikus, ir su šeima gyvena 8801 
Superior ave. 

ŠV. JURGIO PARAPIJA tu
rėjo savo dideli pikniką perei
tą sekmadienį. Visi turėjo ge
rą laiką. Karšta orą piknike 
paįvairino užėjęs smarkus lie
tus. Mieste tuo tarpu betgi 
nelijo ir oras pasiliko karštas 
dar kitai dienai. 

I R I M A I  

DA SI DĖJO 22 256 NAUJŲ 
BALSUOTOJŲ 

Pirmutinę balsuotojų regis
tracijos dieną, Rugp. 27, Cleve
lande užsiregistravo net 22,256 
naujų balsuotojų. Registravo
si daug veteranų kurie pasiry
žę kovoti už bonus. 

PARSIDUODA 
2 ŠEIMŲ NAMAS 

Lake Shore-Neff Rd. dalyje, 
tile vonios, įbudavoti tubs; ge
ro darbo namas, puikiame sto
vyje ; namas 26x46, lotas 45x 
127. Smulkmenų klauskit te
lefonu: GL. 1670, vakare ir 
sekmadienį. Kreipkitės tik tie
sioginiai pirkėjai. 

KORTAVIMAS IR 
UŽKANDŽIAI 

Moterų Labdarybės Draugi
ja rengia smagų kortavimą ir 
Lietuviškus užkandžius sekma
dienį, Rugs.-Sept. 7, N.P.P-lės 
Šv. salėje, 18022 Neff Road. 

Pelnas naujos bažnyčios al
torių įrengimui. Dovanos prie 
kiekvieno stalo. Kortavimas 
prasidės 3 vai. po pietų. Šo
kiai 6 vai. vakare. Įžanga 50 
centų. Visi atsilankę busit už
ganėdinti, smagiai praleisit lai
ką su draugais. Kviečia 

Rengimo Komisija ir 
Pirmininkė Agota Navickienė. 

SEWING MACHINE 
OPERATORS 

Vyrų rubų siuvimui, patyrę 
arba norinti išmokti siūti. 

Garantuotas užmokestis nuo 
valandų su gera proga užsi

dirbti didelį užmokestį. 
Aprūpinami darbininkai ne
laimės apdrauda nuo ligų, 

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

THE JOSEPH & FEISS CO. 
2149 W. 53rd Street 

Tarp Clark ir Lorain. 

PERSIKĖLĖ | NUOSAVĄ NAMĄ 

DUNBAR'S CAFE 
persikele iš 6824 Superior Avenue 

j naujai isdekoruotą nuosavą CAFE 

6704 SUPERIOR AVE. 

Vynas — Degtine — Alus —«Sandwičiai 

KAZIMIERAS MASILIONIS, 
50 m. amž., nuo 5315 Luther 
ave., mirė Rugp. 25, laidoja
mas penktadienį, Rugp. 29, pa
maldos šv. Jurgio bažnyčioje 
9:30; palydėtas bus į Kalvari
jos kapines. 

Liko žmona, Ona, dukterys 
Adelė ir Ona, sunus Charles; 
brolis Mykolas, Cicero, III. 

JUOZAS BENIUŠIS, 53 metų, 
nuo 672 East 115 St., mirė 

staiga Rugp. 25, palaidotas 28 
d., Kalvarijos kapinėse; pamal
dos atsibuvo Šv. Jurgio baž
nyčioje. • 

Liko žmona, Barbora, duk
terys Mrs. Nellie Dunn, Mrs. 
Jean Kendle, Mrs. Mary Budas. 

Šių abiejų laidojįme pasitar
navo laidotuvių direktorė Del
ia E. Jakubs. 

JONAS ŽEDONIS, nuo 1407 
E. 65th st., mirė Rugp. 23, 

palaidotas 26 d. Kalvarijos ka
pinėse. Pamaldos atsibuvo šv. 
Jurgio bažnyčioje. 

Paėjo iš Gustaunio, Panevė
žio ap. 

Liko žmona, Veronika, bro
lis Povilas, ir seserys Barbora 
Kliauga, Susia Galoski. 

PRANĖ KAZLAUCKIENĖ (po 
tėvais Matulevičiūtė), 74 m., 
nuo 12724 Kedal ave., mirė 

Rugp. 24, palaidota 27 d., Kal
varijos kapinėse; pamaldos at
sibuvo šv. Jurgio bažnyčioje. 

Velionė paėjo iš Krosnos k., 
Marijampolės ap. Liko vyras, 
Jonas, dukterys: Mrs. Anna 
Mozei, Mrs. Florence Godor, 
Mrs. Mildred Loescher, sunus 
Dr. A. J. Kazlauckas. 

Velionė buvo sesuo Onos 
Šumskienės, teta Ant. Danise-
vičiaus; paliko kelis anukus. 

Šių dviejų laidojime pasitar
navo Wilkelis Funeral Home. 

Lithuanian  
6820 SUPERIOR AVE. 

•V" 
CLEVELAND 3, OHIO PHONE: ENdicott 4486 

OUR FAILURE TO THE DP S 

By Marquis Childs 

F*ee (Reprint from the Detroit 
Press) v 

WASHINGTON—Thi^ could be a 
story about a miracle. It could be 
the story of how, miraculously at 
the 11th hour, Congress relented 
and agreed to admit within our 
borders a part of the human trag
edy tagged as displaced persons. 

But the chances for that miracle 
are so slight that it can be written 
off. In the final reckoning, this 
failure may stand out above all the 
other sins of omission in the first 
session of the 80th Congress. 

To the rest of the world, it is a 
sign that we are unwilling to play 
a part in clearing up the wreck
age of the war. It is a sign of our 
fear and suspicion. It is a confes
sion that the great "past, when this 
great land was a refuge for the 
persecuted and the oppressed, is 
no more. 

Our failure is related directly and 

for it. Only against a background 
of self-criticism have we a right 
to criticize others. 

WHAT'S NEW? 
(In Cleveland) '' 

OUR apologies to oaf mhė read-
m u • ~ i. n ers f°r not being around for several To begin with, most Congress- weeks. We were so busy that we 

were unable to get away and find men had little knowledge as to who 
the displaced pesons were, why they 
would not go home and what the 
real problem was. When Rep. Wil
liam G. Stratton of Illinois intro
duced his bill to admit 100,000 of 
the DP's a year, the first reaction 
was one of indifference compound
ed with ignorance. 

Thus, the refugees from the Bal
tic states are those who refuse to 
surrender their beliefs, as they 
would have to do, if they returned 
to their homeland, now under con
trol of the Soviet Union. 

The hearings showed, too, how 
wide was the support of this Bill. 
Both Catholic and Protestant groups 
urged passage of the measure. It 
was brought out that about 70 per 
cent of the DP's are Roman Cotho-
lics. 

Yet with all this organized sap-
immediately to the tensions that; P°rt> reluctant members of Con

gress have dragged their feet. Part 
of the explanation is simple xeno
phobia—fear of the foreigner. 

But there is a deeper and related 
reason. It found expression in the 

are growing throughout the world. 
Action by the United States would 
have relieved tensions elsewhere. 

As a result of the folly of British 
in Palestine, that whole area is 
now the center of an increasingly 
bitter feud. In reply to our criti
cism, the British can point out that 
we have done nothing to relieve 
the pressure of the 800,000 or 
more refugees who are living in a 
kind of purgatory between the hell 
of the Nazi persecution and of the 
war and the hope of another life. 

Actually, of course, there is little 
relation between our failure and 
the desperate, harried Jews seek
ing admission to what they feel is 
their homeland. Suveys made in 
the displaced-persons camps have 
shown that large percentage of 
Jews want to go to Palestine and 
nowhere else but Palestine. 

Nevertheless, we should examine 
our own failure and the reasons 

opposition of the American Legion 
to the Stratton Bill. 

This opposition is based on the 
belief that we must take care of 
our own—housing and jobs for our 
veterans. It rests on the convic
tion that America can no longer 
expand; that we must hoard what 
we have and divide it among our
selves. 

This happens, of course, to be 
directly opposite to the philosophy 
of infinite greatness and infinite 
expansion that led us to welcome 
wave after wave of immigrants to 
our shores. 

Rep. Stratton has not given up. 
He believes Congress has come a 
lot nearer to understanding the dis
placed persons. A House commit-

Ganėtinai Karšto Vandens 
padare ganėtiną skirtumą... 

ypatingai skalbimo dienoje! 

Jeigu jųs tuščiai praleidot pusę skalbimo dienos ryto 
laukiant kada tanke vanduo įkais, jųs suprasite kiek 
daug laiko ir pastangų moderninis, greitai atšildantis 
vandens šildytojas jums sutaupys ... m ^tiktai skal
bimo dienoje bet kiekvieną dieną. 

Geriausia iš visko, jųs taupysit ir Gasą, taipgi. Šiądie-
niniai geresni auton&tiški, apačioje kūrinami, insuliuoti 
modeliai degina mažiau kur© *. . . užtikrina jums eilės 
metų patikėtiną patarnavimą už mažesnius diena-iš-di#» 
nos kaštus. 

Pamaykit naujas Gas vandens šildytojus dabar išstaty
tus pas jusų plumberį ar pardavėją. Atsiminkite . . . 

AUTOMATIKAS, 

APAČIOJ KŪRINAMAS, , 

INSULIUOTAS! 

T « E  E A S T  O H I O  H A S  b o  •  p » » r  

out "what's new." Our listening 
posts failed to report — and a 
shortage of space in the Dirva didn't 
help either. Wish us luck — we'll 
keep trying. 

BASEBALL \ 
In the local Veteran's Sofl&all 

League the teams have started the 
last round of play. A week ago 
last Monday, the Lasnik Cafe out
fit, with a string of some six 
straight wins, met Joe's Bar to 
start the final round. A miracle 
happened. Joe's Bar, with only two 
victories all season, came from be
hind! in the last inning to win 8—7. 
A1 Samas helped Joe's when he 
homered with one on in the sixth. 
George Brazis singled in the tying 
run with two away in the seventh; 
then with the sacks loaded Mgr. 
Joe Hayes drove in the winning 
tally with a line single to left. — 
The "champs" were completely sur
prised and humbled—nuff sed! 

Last Tuesday Paul & Ed's beat 
Sukys' 11—4. The Mermaid Club 
beat Dunbar's 14—6 and Lasnik's 
beat Tree's Bar 12—9. Tree's came 
back to beat Paul & Ed's 7—6 
last Monday and Lasnik's routed 
the Mermaids 16—1. The boys in 
green scored 11 runs in the fifth 
inning when 15 men went to the 
plate. 

TRIVIA 
ERNIE SAMAS drove out to 

Geneva-on-the-Lake four times last 
week. The "Gypsy" draws him way 
out there. The Samas' Mercury's 
speedometer reads 500 miles more 
now. 

tee may go abroad after adjourn
ment to visit the DP camps. While 
no outsider can understand the 
longing and desperation in the very 
minds of those tragic people, it 
will be possible to see why they 
cannot live forever in purgatory. 

WILLIE Meskunas and A1 Bennis 
were out that way twice last week, 
too. The place must have some
thing besides "Old Crow" — get it, 
A1 ? ? 

BILL Lostoski spent the better 
part of the week with a blond, Lith
uanian dish from DuBois, Pa. Just 
call him "Lover" Lostoski. 

ANOTHER nice blond done did 
it. Helen Yacas became Mrs. Ray 
Scully on the 23rd. Congratulations 
and sincere best wishes. 

GEORGE Venslove is also a much 
married man. He married a little 
cutie from do>ttn Pennsylvania way. 
Now that Georgie is working for 
good old Uncle Sam, and has the 
girl of his dreams we know that 
they'll be very happy. 

FRANK Orpse's Tri-Vet Appliance 
Service is sponsoring a polka pro-
ovam Sunday mornings over WJMO. 
It's called "Easy Moments" and 
comes on at 10:05 A.M. Let's lis-*-
ten in and tell Frank what wer 
think of it. He'll be happy to 
hear fom you., 

SEEN AT ST. flfcORGE'S PICNIC 
FIRST and foremost — a crumby 

orchestra — everybody said so. — 
Johnny Akelis drinking orange pop 
with a gingerale wash. Bill Jakubs 
driving the new 7-passenger Chrys
ler. Joe Skuns buying beers for 
his ball team. Stanley Yacas look
ing as handsome as ever. The ex-
Jenny Lutkus and her husband. How 
do they manage to stay that way ? 
And — as usual, the Guzauskas 
family all over the place. So long! 

TYPESETTERS SCOOP — Now 
that you read what the ed. said— 
about lack of space, etc, etc., you 
know, no column, busy. Uh huh, 
he was plenty busy, with those two 
"Columbus Cuties". They spent a 
week visiting our fair city, and so 
did our ed. — just like he had never 
seen the place before. Boy these 
girls really got it — I know. And 
our ed. talks about a guy making 
a couple of short run$ down lb 
Geneva. Humph! 

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

"tiELL 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 coupon will admit your mį\ per person 
entire party at tax incl. F4 

I CARPETING FOR THE 
1 DISCRIMINATING 

IMMEDIATE DELIVERY 
Luxurious Textures — Colors — Patterns« Weaves X 

A VISIT TO OUR STORE WILL BE GRATIFYING 

R. W. Duke Co. 
*THE HOME OF FINE CARPETING" 

20156 SO. MORLAND BLVD. — SK. 6464 
(At WarrensviiU and Kinsman) 

TERMS ARRANGED EASY PARKING 

Open Tuesdays and Fridays Until 9 P. M. 

* • 

CARPETS, RUGS, LINOLEUM 
Rakandų Valymas Jusų Pačių Namuose 

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

Darbą atlieka patyrę karpetų tiesėjai. 

BUBNICK CARPET CO. 
CE. 6031 Vakarais SK. 1993 

jjjJlllllllllllllllĮlIliilililIlIlIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllĮ 

| I. J. SAMAS - JEWELER 
E Persikele Į naują didesnę ir gražesnę krautuvę | 

| 7007 Superior Ave. Greta Ezella Theatre 

= Dabar jau turime didesnį rinkinį Deimantų, Žiedų, Laik-
| rodėlių ir visokiy graždaikčiu, už nupigintą kainą. 
Hiliiiiiliililiiilllllllilllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiii 

+ PASITIKETINUMAS 
PLUS - - - n 

Kuomet jųs atnešat savo vaistų receptą išpildyti čia jųs turit už
tikrinimą geros rūšies vaistų ir atydų sutaisymą, prie to gerą pa
tarnavimą ir prieinamą kainą. 

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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