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Gegužės 4 d. Ukrainiečių ir 
Lietuvių atstovai Paryžiuje su
kvietė apie 40 Prancūzijos ir 
čia reziduojančių kitų kraštų 
žurnalistų į spaudos konferen-
c i j ą - p r i ė m i m ą .  D a l y v a v o  1 3  
tautų žurnalistai. Susirinkimo 
o r g a n i z a t o r i a i  p a i n  f o r m a v o  
spaudą apie dabartinę baisią 
tautų padėtį bolševikų okupuo
tuose kraštuose. Ukrainiečių 
atstovas tarp kitko pareiškė: 

"40 milijonų musų tauta yra 
pasiryžus nevilkti Maskv i n i o 
jungo — ji turi teisę į pilną 
nacionalinę nepriklausomybę". 

žurnalistas B. Vitočinskis pa
sakė: "Vakarų spauda amžinai 
stengiasi nutylėti kad sovieti-
zuojamoje Ukrainoje eina ir 
nuolat išeina dešimtys slaptų 
laikraščių, spausdinama šimtai 
brošiūrų, skleidžiama ir išpla
tinama tūkstančiai atsišauki
mų. 

"Kad musų vyrų ir moterų 
Ukrainiečių ir Lietuvių ir kitų 
kaimyninių tautų laisvės kovo
tojų žūsta tūkstančiai tai Va
karų spauda nei žodžio, arba 
pora smulkių eilučių paduoda! 
Apie pasmaugtą gatvės mergi
ną užmiestyje arba kokį jau
nos žmonos nunuodytą senuką 
laikraščiuose dienų dienomis 
leidžiamos ištisos skiltys ir 
dedamos fotografijos.... Bet 
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DP BILIŲ 
Washington. — Kongre

so išsiskirstymui diena nu
matyta Birželio 18, jeigu 
neįvyks kas nepaprasto. 

Republikonų vadai skel
bia kad pirm išsiskirstant 
Kongresas turi atlikti tam 
tikrus butinus darbus šia
me posėdyje. Tie darbai 
pažymėta: 

Atšaukimas Oleomarga-
rino taksų. 

Draftas: Senato ir Ats
tovų komisijos užgyrė jau
nų vyrų draftavimą, Kon
gresas turi nutarti. 

Išvietintų asmenų (DP) 
klausimas: Senatas imasi 
tą bilių svarstyti šią savai
tę (jeigu prieis prie jo). 
Tas bilius sako turi buti 
priimtas dabar. 

Komunistų registravimo 
bilius: Atstovų Rūmai tą 
bilių jau priėmė, reikia tik 
Senatui jį svarstyti. 

Be tu, pažymėta dar kita 

REIKALAUJA VISIŠKO IZRAELIO 
VALSTYBĖS PANAIKINIMO 

Londonas, Geg. 27. — U. 
S. ambasadorius Britanijo
je pradėjo tarybas su An
glijos vyriausybe dėl Pales
tinos karo baigimo. Ang
lai remia Arabus ir nesu
tinka Izraelio pripažinti. 

Anglai sako, Arabai, ku
rių yra daug, gali buti rei
kalingi ateityje sulaikymui 
galimo Rusijos plėtimosi 
Artimuose Rytuose. 

Tarp U. S. ir Britanijos 
gali įvykti skilimas. 

Prez. Truman pasir a š ė 
bilių uždraudžiantį išduoti 
vizas negeistiniems svetim
šaliams įvažiuoti į S. Val
stijas. Tas sumažins bol
ševikų agentų skaičių, nes 
ir dabar dar sako čia ran
dasi apie 3.000 Maskvos at
siųstų visokių šnipų, kurie 
sau laisvai slampinėja. 

tiek bilių. kurie laikomi bu
kai musų šalyse kasdien ir kas • tinHIS priimti Siame posė 
nakt kalėjimuose kankinami "YJ®* 
tūkstančiai, žudomi niekuo ne
kalti gyventojai, tremiami į Si
birą, krinta laisvės kovotojai 
atvirose kaimynėse, o enkave
distai irgi pakloja galvas prieš 
partizanus ir nepalyginamai 
didesniais kiekiais negu dabar
tinėje Palestinoje — apie visa 
tai demokratinėj spaudoje veik 
nei žodžio, lyg nebūta...." 

Lietuvos draugas Prancūzas 
Prof. Matorė iškėlė teisingą 
faktą — pasaulio valstybių ir 
spaudos sąmokslą Baltijos val
stybių išdavimo atžvilgiu. 

Vienas Paryžiaus Gruzinų 
veikėjas pareiškė: "Kai stebiu 
visus įvykius ir matau raudo
nojo carizmo pavergtų tautų 
solidarumą, kai analizuoju pa
saulinės politikos dinaminę rai
dą, aš drįstu su tvirčiausiu įsi
tikinimu pabrėžti jog musų vi
sų tautų išsivadavimas yra tik
ras ir ne toks tolimas." 

(Pagal Mintį.) 

Lake Success, N. Y. i-,. A 

United Nations Saugumo u 

BEVIN NESUTINKA 
TOLIAU SU RUSAIS 

POSĖDŽIAUTI 
Britų užsienių sekreto

rius Bevin paskelbė jog jis 
priešingas šaukimui naujo 
keturių didžiųjų suvažiavi
mo tartis taikos reikalais. 

Jis pasakė kad visiems 
žinoma kas kliudo taiką ir 
kelia įvairiose šalyse revo
liucijas. Jis ragino Rusiją 
sulaikyti Graikijos pilietinį 
karą ir liautis kitų suiru-

U. S. IŠBANDĖ NAU
JUS LĖKTUVUS 

MAŽOSIOS LIETUVOS LIE
TUVIAI GAUS DP STATUSĄ 

Mažosios Lietuvos Taryba 
paskelbė į šiuo metu tremtyje 
gyvenančius Mažosios Lietuvos 
Lietuvius atsišaukimą, paduoti 
prašymus DP statusui gauti. 

Kaip žinome, M. Lietuvos 
Lietuviai iki šiol okupacinių 
pajėgų buvo laikomi Vokieti
jos piliečiais. 

NEBEKALBA APIE SKRY
NINGUS 

Daug baimės įvarę tremti
niams DNRRA ir IRO skrynin
gai, rodos, jau galutinai pasi
baigė ir apie juos daugiau ne
bekalba. Paskutinis IRO skry
ningas, tremtiniams griežtai 
užprotestavus ir įteikus eilę 
memorandumų, nebedavė tokių 
rezultatų, kokių buvo bijota ir 
tik labai maža dalis tremtinių 
(ypač A. zonoje) nukentėjo. 

NELEIDŽIA SPAUSDINTI 
ANGLIŠKAI -

Tremtinių spaudos cenzoriai 
Amerikos zonoje uždarė trem
tinių Angliška kalba leidžiamą 

U. S. karo vadovybė pa
skelbia darius svarbius ban
dymus su naujai išdirbtais 
kariškais lėktuvais, kurie 
išskraidė ore 11,235 mylias 
be nusileidimo. 

Jurose daryta bandymai 
su kitais naujais lėktuvais, 
kurie skraidė 8,000 mylių 
be nusileidimo, nešdami ne
tikras bombas, tačiau tokio 
pat sunkumo svorį. 

Atstovų Rūmai užgyrė 
paskyrimą $207,930,000 su
mos stiprinimui Amerikos 
kariškų stočių nuo Islandi
jos iki Hawaii. 

Rumanijoje komunistai 
užgrobė visą buvusio' kara
liaus turtą. Laimė kad jis 
pats dar galėjo gyvas iš jų 
pasprukti. 

Tarybos posėdyje Arabijos 
delegatai atmetė U. N. pa
siūlymą nutraukti kara su 
Žydais Palestinoje ir dary
ti naliaubas, o varžytinę už 
Palestiną vesti tarybų ke
liu. 

U. N. taryba buvo davus 
48 valandas laiko baigimui 
karo, Žydai su tuo sutiko, 
Arabai gi nori išspręsti Pa
lestinos klausimą Arabų 
naudai. Žydai tą patyrę ir
gi paskelbė nesutiksią. 

Paskiros Arabų valsty
bės kurios užpuolė Palesti
ną iš visų pusių, sako nesu
tiks baigti karo iki Izraelio 
valstybei skaitysis egzis
tuojanti. 

Arabai apgulė Jeruzalį, 
bombarduoja Žydų sritis ir 
sako laikys miestą iki Žy
dai bus badu priversti pa
siduoti. Žydų gyvenama Je-
ruzalio dalis visiškai su
griauta. 

Žydų miesto dalis sako
ma panaši į Varšavos ghet
to po to kai naciai tą mies
tą suplaišino. 

Arabų lėktuvai atakuoja 
Žydų laikiną sostinę Tel-
Aviv. 

U. S. PASIUNTĖ savo 
oro transporto lėktuvus į 
Cyprus salą, išvežimui sa
vo piliečių iš Artimųjų Ry
tų, jeigu ištikrų platesnis 
karas. U. S. piliečių ten 
randasi apie 15,000. 

PALESTINOJE, Žydų ir 
Arčtbų karui siaučiant, jau 
žuvo du U. S. piliečiai, vie
nas radio operatorius, ki
tas U. S. konsulas. 

iliustruotą žurnalą "Our Life". 
Atrodo kad tiems ponams ne
patiko to laikraščio kai kurie 
priešbolševikinio turinio straip
sniai. 

Panašiu budu buvo uždary
tas "Im Ausland" laikraštis 
(leidžiamas Baltų jungtinėmis 
jėgomis) vien už tai kad išlei
do to laikraščio vieną Angliš
ką laidą. Neduodama leidimai 
ir knygoms Angliška kalba lei
sti. Matyti, dar yra žmonių 
kurie labai nemėgsta jeigu kas 
nors teisybę rašo apie bolševi
kus. Reikėtų pacenzuruoti ir 
cenzoriui,.,. K. PelSkis. 

Bevin betgi pasakė kad 
jis sutinka nesikišti j ko
munistu valdomas šalis ry
tinėje Europoje, kas yra 
jo sutikimu palikti tas sa
ils Maskvos verguvėje. 

NORI PALIUOSUOTI 
DUNOJŲ 

Amerika daro pastangas 
išlaisvinti svarbią Europai 
Dunojaus upę iš sovietų 
kontrolės. Belgrade, Jugo
slavijoje, rengiama Duno
jaus klausimu konferenci
ja Liepos 30 d. Vargu kas 
bus laimėta, kur su sovie
tais už ką nors varžomasi. 

BENEš SERGA. H Če
koslovakijos praneša kad 
Čekoslovakijos prezidentas 
Beneš sunkiai susirgo ii* 
vargu beišgis. 

To ir reikėjo tikėtis. Ma-
saryką bolševikai privertė 
nusižudyti. Benešą paėmė 
ir laikė po areštu, gal but 
palengva nuodydami. Jam 
pabėgti progos nėra. 

MĖSOS darbininkų strei
kas vidurvakarinėse valsti
jose, užsitęsęs 67 dienas, 
baigėsi. CIO darbininkai 
sutiko priimti kompanijų 
pradžioje duotą algų pakė
limą. 

PRANCŪZIJOJE šį pa
vasarį jau pradėjo pasiro
dyti ekonominio atgijimo 
ženklai. Pokarinis nuslugi-
mas sako praėjo, maisto ir 
kitų reikmenų pradėjo ras
tis daugiau. Padaugėja da
vimas duonos. 

DECORATION DAY B y  C O L L I E R  

TO OUR 
HONORED 

DEAD 
1865" 
1898 
1918 
194F 

Decoration Diena yra prisiminimo ir pagerbimo šventė visų 
Amerikos žuvusių karių, pradedant nuo 1865 metų pilietinio 
karo, 1898 karo su Ispanais, 1918 — I Pasaulinio Karo, ir 
1945 metais pasibaigusio II Pasaulinio Karo. šios šventės 
proga pagerbiama ir visi mirusieji savos šeimos nariai, ap
lankymu jų kapų ir padėjimu gėlių prie kapo. 

UŽDARO SOVIETU 
AGITATORIAMS 

DURIS 
Amerika uždarė sovietų 

agitatoriams savo valdomą 
Berlyno sritį ir komunistai 
agitatoriai ten negalės va
ryti savo propagandos už 
"suvienijimą" Vokie t i j o s 
sulyg Maskvos plano. 

Uždrausta ir visur kitur 
sovietų agitatoriams ineiti 
į Amerikos zoną Vokietijo
je, uždarant visą 200 mylių 
sieną. Rusams su reikalais 
bus leista ineiti tik per vie
ną punktą, Helmstedt. 

Amerikiečiai gudriai pa
darytų išvydami visus ki
tus sovietų agentus, net iš 
DP tarpo, kur dar leidžia 
bolševikams landžioti, ne
va kalbinant gryžti į tėvy
nę. Tie agentai atlieka vi
sus kitus šnipinėjimo dar
bus Amerikiečių ir Britų 
zonose. 

IR AUSTRALIJOJE 
KABINASI PRIE 

LIETUVIŲ 
Iš Australijos ateina ži

nios kad ten Sovietai ka
binasi į ten suvažiuojančius 
Lietuvius ir kitus Pabaltie-
čius. Sovietų pasiuntinybė 
paskelbė kad' ten atvykę 
tų šalių tremtiniai užsire
gistruotų Sovietų piliečiais 
su visomis savo šeimomis. 

Australija oficialiai pra
neša kad ji "nepripažysta 
Estijos, Lietuvos ir Latvi
jos inkorporavimo į Sovie
tų Sąjungą". 

Ateiviams Baltiečiams ji 
pataria tą bolševikų ragi
nimą registruotis ignoruo
ti. 

KINIJOS vadas Genera
lissimo Čiang Kai-šek, už
imdamas prezidento vietą, 
kuriai jis buvo nesenai iš
rinktas, tarp kitko pareiš
kė, iki tam tikro laipsnio 
Japonijai bus leidžiama at
sistatyti ir ekonominiai at-
sigaivelioti. 

O Japonija 1936 ̂  metais 
buvo užpuolus Kiniją, at
plėšė jai Mandžuriją ir dė
jo visas pastangas Kiniją 
nuslopinti. 

KILO skandalas Washin-
gtone dėl vieno aukšto Ko
mercijos Department o vir
šininko, John C. Virden, iš 
Cleveland, O. Jiš tarnauja 
U. S. valdžiai, o jo duktė, 
komunistų priviliota, stojo 
dirbti Sovietų žinių agen
tūroje Washingtone. Kilus 
reikalavimui, Virden iš sa
vo vietos rezignavo. Jisai 
pareiškė pasmerkęs dukte
rį dėl jos tokio pasielgimo, 
ir ji riutaraukė ryšius su 
tėvais. Virden laikomas to
kiu svarbiu toje vietoj kad 6 užmušta. Dante, Va.— 

Anglies kasyklos užgriuvi- įats prez. Truman papjrašė 
me Geg. 21 užmušta 6 dar--jį pasilikti tarnyboje ir jo 
bininkai. < I rezignacijos nepriėmė 

ITALIJOS ministrų kabi
netas, susidedąs iš 20 mi
nisterijų, su de Gasperri 
kaip pirmininku, pradėjo 
darbą. De Gasperi priėmė 
į kabinetą ir mažų partijų 
atstovus, parodymui kad jo 
pergalė ant komunistų lei
džia visiems kitiems drau
gingai dirbti. 

SOVIETAI suardė ketu
rių valstybių iki šiol ves
tas derybas dėl Austrijos 
taikos. Austrija tuo pat 
pareikalavo kad butų iš
traukta svetimų šalių mili-
tarinės okupacinės kariuo
menės ir ji užprotestavo 
dėl mokėjimo kokių nors 
svetimų okupacinių jėgų iš
laikymo kaštų. 

SUOMIJOS komunistai 
sukėlė streiką, reikalauda
mi kad į atstatyto komuni
sto vidaus reikalų ministro 
vietą vėl butų įstatytas ko
munistas. s 

Kabinetan priimta kitas 
komunistas, streiko baigi
mui. 

JOHN L. LEWIS vėl ta
po pašauktas į Federal} tei
smą pasiaiškinti kodėl jis 
atsisako vesti derybas su 
nekuriais minkštos anglies 
kasyklų operatoriais. 

Lewis gali vėl busi ap
kaltintas teismo paniekini
mu. Tas senis jaučiasi di
desnis už visą valdžią ir 
sauvaliauja kaip jam pa
tinka. 

Lewis varosi įvesti $100 
į mėnesį maineriams senat
vės pensijos, uždėjimu po 
10c daugiau ant kiekvieno 
tono anglies, ką publika su
mokės. 

Maisto Kainos ir 
Infliacija 

U. S. MILITARI& virši
ninkas iš Berlyno praneša 
kad sovietai sugaudę Ber
lyne 200 jaunų Vokiečių ir 
išvežę į Saksonijos kalnus 
dirbimui uraniumo kasyk
lose. Iš uraniumo gamina
mos atominės bombos, ir 
sovietai nori uraniumo pri
sikasti skubomis. 

AMERIKA, Anglija ir 
Prancūzija galutinai sutarė 
įsteigti vakarų Vokietijoje 
laikina vyriausybę jau šių 
metų bėgyje. Sako, Vokie
tijos steigiamojo seimo rin
kimai bus paskelbti Rugsė
jo mėnesį. 

NORS dar pirmutinė šio se
zono pjūtis virš mėnuo atstu, 
valdžios įstaigos jau ' pradėjo 
rūpintis kad kviečių kainos ne-
nupigtų žemiau tų kainų ko
kias iki šiol valdžia paremia, 
nes ūkių produktų nupigimas 
gali pakenkti prezidento rinki
mų atveju. 

Kuomet išdirbystės ir Influs-
trialistai visomis pusėmis de
da pastangas numažinti išdir
binių kainas, maisto kainų pa
laikymui aukštomis rūpinasi 
pati valdžia. Dėl maisto bran
gumo ir dirbtuvių darbininkai 
labiausia kelia savo reikalavi
mus 'gauti daugiau algų, nes 
sunku išgyventi. 

Nors netikėtas karo meto 
laikotarpis praėjo, tačiau iki 
šiolei palaikytas valdžios rėmi
mas agrikultūros produktų kai
nų vienokiu ar kitokiu budu 
taip tvirtai įsigyveno kad ne
galima ir tikėti jog valdžia no
rės savo paramą atikti. 

Ko galim geisti tai kad nors 
dalinai butų sumažinta val
džios teikiama parama ūkių 
produktų V .iiK?ms palaikyti. 

Kokia oficialė politika kai
nų parėmimo srityje bebūtų, 
visiems labai aišku kad ūkių 
produktų kainų aukštumas lo
šė iki šiolei ir tebelošia toliau 
žymią rolę šalies ekonomijoje. 

Iš Washingtono praneša kad 
šių metų kviečių bušelio kainą 
valdžia pabrangins 15 iki 17 
centų virš dabartinių savo pa
laikomų kainų. 

Maisto kainų aukštumas yra 
didžiausia pokarinė infliacijos 
priežastis. Nors valdžia skel
biasi kovojanti su infliacija, ji 
nekovoja nuoširdžiai, ji tik po
litikuoja ir šalies gyventojus 
taksuoja. 

AMERIKOS ŽMONĖS 
PRAGERIA BILIJONUS 

U. S. Komercijos Depart-
tas paskelbė raportą sulyg ku
rio pereitais metais šios šalies 
gyventojai praleido rekordiniai 
daug, net $8,700,000,000 deg
tinei, alui ir vynui. Apie 40 
nuoš. iš tos sumos tačiau su
daro taksus kurie atiteko fede-
ralei valdžiai, valstijų ir mies
tų valdyboms už svaiginančius 
gėrimus. 

"MOONŠAINO" gamini m a s 
šioje šalyje sako vėl atsigaivi
no, dabar kada cukraus gauna
ma pakankamai ir kad vario 
randasi jau pakankamai paga
minti degtinei varyti prietai
sams. Nors slaptas degtinės 
gaminimas dar nepasiekė laip
snio kokiame buvo taip vadi
namais prohibicijos laikais, ta
čiau nelegalės degtinės pada
roma tiek kad skaičiuojama dėl 
to valdžia turi po apie $1 mili
joną dolarių nuostolių taksais 
kasdien. 

Tie nuostoliai sudaro apie 20 
nuoš. visų valdžios ineigų už 
degtinę metuose. 

• 

PASTARAS kąrąs, sulyg su
rinktų žinių, išvarė iš biznio 
šioje šalyje apie 500,000 mažų 
išdirbėji| ft": prekybininkų. 
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PITTSBURGH 

UNIJA KOVOJA PRIEŠ 
RAUDONUOSIUS 

Pittsburgho Distrikto 6, C. 
I. O. Elektros, Radio ir Maši
nų darbininkų unijos nariai at
virai išstojo į kovą prieš ko
munistus savo unijoje, ir net 
prieš visą CIO Pennsylvanijos 
Industrinių Unijų tarybą, kuri 
savo tarpe, sako, palaiko ko
munistus. CIO UE eentralinės 
unijos valdyba, sako, palaiko 
ryšius su raudonaisiais unijo
je ir palaido nekuria raudonų
jų varomą politiką CIO unijo-
Je\ 

District 6 išsimetė iš CIO 
Pennsylvanijos tarybos. 

TREMTINIAMS GLO
BOTI BLANKŲ 

REIKALU 

Detroit, Mich., Naujienos" 

DIRBS ALIEJŲ lš ANGLIES 
Brucetone, Pittsburgho kai

mynystėje, užgimė nauja in
dustrija, kuri išdirbs aliejų iš 
anglies. Jos įsteigimo iškilmė
se Bureau of Mines patalpose, 
dalyvavo U. S. Vidaus Reikalų 
Sekretorius rug. Jis pareiškė: 

"Sintetiško skysto kuro in
dustrija turi skaidrią ateitį ir 
bus galingas energijos šaltinis 
pasaulio mašinoms". 

Privatinės kompanijos jau 
stato dirbtuves tam tikslui ir 
kūrinamų aliejų iš anglies ga
minimas prasidės už apie me
tų laiko.-

Numatyta kad aliejaus išdir
binio įmonėms reikalinga bus 
anglies net 60,000 darbininkų 
iškasamos. Iš tos anglies bus 
padaroma 700,000 bačkų tirš
to kuro aliejaus, 300,000 bačkų 
skysto kuro ir diesel aliejaus, 
ir milijonas bačkų gasolino per 
dieną. 

Bruceton laboratorijose ban
dymai darymui aliejaus ir an
glies pradėta 1928 metais, kas 
galutinai privedė prie reikalin
gų pasekmių. 

GAMINA APSKRITIES 
DI MŲ KONTROLĖS ĮSTATĄ 

Nuo pereito rudens Pitts-
burghe veikia dumų kontrolės 
įstatymas, ir jis jau davė ne
blogas pasekmes. Tačiau ma-

Dėl Questionnaires-Apklausi-
nėjimo blankų, gauname įvai
rių klausymų, prašymų, infor
macijų. 

Questionnaires - Apklausi
nėjimo blankų tikslas yra: 

(1) Patirti, kiek Amerikoje 
yra žmonių, kuriems rupi 
tremtinių likimas; 

(2) Patirti, kiek žmonių tu
ri giminių tremtyje; 

(3) Patirti, kiek ir kas su
tinka tremtiniams pagelbėti: 

a/ finansiškai (paskolin
ti pinigų kelionei), 

b/ surasti darbą, 
c/ surasti butą. 

(4) Blankus gali paliudyti 
organizacijų valdybų nariai, 
bet ir galima ir be to apsieiti. 

Blankus užpildo ne vien Lie
tuviai. Juos pildo visų tauty
bių asmens, kurie yra suinte
resuoti tremtinių įsileidimu į 
Ameriką. 

Blankai suteiks labai reika
lingu žinių: 

Jeigu pav. kas turi tik butą, 
o negali parūpinti darbo, taip 
reikia ir pažymėti. 

WATER BURY, CT. 

VIEŠA 'PADĖKA 
Nuoširdžiai dėkojam visiems 

geraširdžiams musų draugams 
už suruoštą mums netikėtą po-
kilį musų vedybinio gyvenimo 
sukaktuvių proga. Nenorėda
mi aplenkti nei vieno vardo, 
čia ir neminėsime vardų. Tik
rumoje ir dabar nežinau kas 
buvo sumanytojais ir rengėjais 
to pokilio, išskyrus ką vienas-
kitas prisipažįsta, vos tik pu
se lupų. Sudėjus visas žinutes 
į daiktą, pasirodo kad šio po
kilio sumanytojai bei rengėjai 
buvo "Lietuvių Care and Re
lief Club" nariai. 

Kas mus daugiausia jaudina 
tai kad tos moterėlės ir ben
drai visi šio klubo nariai, įsi
gilinę į tremtinių šalpos dar
bą, kiekvieną savo liuosą va
landėlę pašvenčia siuntinių ga
minimo reikalams. Pav., Ba
landžio mėnesį ta. grupė išlei
do 97 siuntinius, nuo 22 svarų 
iki 35 svarų. Tai yra milžiniš
kas darbas mažos grupelės. 

Šalia to jie surado dar laiko 
ir pašventė daug truso suren
gti mums tą nustebinantį su
kaktuvių pokilį. 

Mano žmona ir aš dėkojame 
nuoširdžiai visiems sumanyto
jams, rengėjams, dalyviams ir 
visiems kas tik kuo prisidėjo. 

DETROITO LIETUVIŠKOS 
VISUOMENĖS DĖMESIUI 

šį šeštadienį, Gegužės 29, 
nuo 6 vai. vakare, buvusioje 
Lietuvių salėje (25th ir Ver-
nor Hwy kampas)' įvyjcs Vi
suomeninis Teismas Lietuvos 
Okupantui Teisti. 

Tai bus reta proga isgirsti 
visą tiesą apie Lietuvos oku
panto smurtą ir Lietuvių kan
čias. ' 

Nesenai atvykę. iš Europos 
Lietuvos žmonės gyvais žo
džiais palifcdyš okupanto žiau
rybes. Bus pagarsintos slaptos 
bolševikų instrukcijos. Lietuvių 
tautai naikinti. 

Bus teisiami okupanto ben
drininkai. 

Teismo debatuose dalyvaus 
ir priešingai nusistatę asme
nys. Įžanga nemokamai. Visi 
kviečiami skaitlingai dalyvauti. 

Visuotinam teismui rengti 
Komisija. 

Jeigu kitas gali tik paskolin 
ti pinigų tremtiniui už kelionę j Dėkojam už jų nuoširdžias kal-
į Ameriką atvykti, o neturi bu-1 kas pasakytas pokilio metu, už 
to, prašoma tai blanke pažymė- gražius linkėjimus ir už gau
ti. 

Trečias gali parūpinti darbą, 
o negali nieku kitu pagelbėti. 
Tą irgi reikia blanke pažymė
ti. 

Jeigu norite pagelbėti tik gi-

sias dovanas. 
Dr. ir Mrs. M. i* Golney. 

PIRMAS VASAROS 
PIKNIKAS 

Sekmadienį, Birželfo-Jttne 6, 
minei, pažymėkite, kuo ir kaipjLinden Parke. Union Cit>'> ct" 
galite pagelbėti atsibus pirmas smagus šios va-

Blankai" išsiuntinėti tik ap-i881-08 piknikas, šalpos ir radio 
klausinėjimo tikslais. Jie nėra! pataikymo reikalams. Rengia 
affidavitai. Jų pildytojai neuž-

atsakomy-
American Friends of Lithua
nia ir LVS 9 sk^-rivwr 

Kalbas sakys miesto, mayo-
ras Snvder ir kiti valdininkai, 

ža nauda jeigu tas įstatymas dirba, ir labai pavargsta, 
apima tik miesto ribas, o prie-' 
miesčius ne, ir juose dūmai vis 
atlieka teršimo darbą, paliesda-

sideda privalomos 
bės. 

Kai visi blankai sueis į vie- . .v 

ną vieta, tada bus galima turė- ! ^alv vaus daug }z> mių 
ti pilna'vaizdą, kas, kur ir kaip tik atvykusių is Europos 
veiktina musų vientaučių. Bus paruoš-

Mes 'žinome, kiek gerašir-l*. !,iom! P™S?rama, bus skanių 
džiai žmonės aukoja ir sunkiai i užkandžių ir įssigenmų. -o-

mi patį miestą. 
Dabar gaminama visai Alle

gheny apskričiai dumų kontro
lės įstatymas kuris palies ge
ležinkelius, sunkiasias indus
trijas ir eentralinius šildymo 
įrengimus. Gelžkeliai, dirbtu
vės ir kitos įmonės labiausia ii 
yra dumu kaltininkais. 

Bet tuo skųstis galime tik tol 
kol patiriame tremtinių var
gus. Jie gyvena neviltyje, ba
dauja, neturi kuo apsirengti 

kiams gros Anthony O'Bright 
orkestrą, iš Manchester, Conn. 

Brangus tautiečiai, supras
dami musų tremtinių brolių 
vargingą ir nelaimingą padėtj, 

ir nežino ka iiems žada ryto-|ir kartl.' P"jausdami musų Lie-
jus. Neatsisakykime jiems pa-1 t"vl5,ka'. radl° P1'0*™™1' ^ 
g-elbėti silankykite ir paremkite. Lis 

Blankus pildykite ir siųskite, 
kaip ir visokeriopas dovanas: I 

GENERAL MOTORS PAKĖ
LĖ 225,000 DARBININKŲ 
ALGAS 

General Motors Corp. darbi
ninkai Detroite, apie 225,000 
skaičiuje, gavo trečiu kartu al
gų pakėlimą, šį kart po 11c va
landai. Tos sutarties GM va
dovybė pasiekė po 20 valandų 
derybų su CIO United Auto 
Workers unijos vadais. 

GM pasiūlė tokį pat algų pa
kėlimą ir 40,000 savo CIO Uni
ted Electrical Workers darbi
ninkų. 

Tuomi išvengtą,; streiką ku
ris buvo numatyjtą paskelbti 
Gegužės 28 d. 

Tikimasi kad tas algų pakė
limo planas bus pritaikytas ir 
Chrysler Corp., kurios 73,000 
darbininkų streikuoja reikalau
dami didesnių algų. 

Jeigu bus susitarta su uni
jos vadais tai ir Chrysler au
tomobilių darbininkai sugrįš į 
darbus. 

SVARBI LIETUVIŲ 
KONFERENCIJA 

BIRŽELIO 6 

Kalbės Gen. Černius 
New Yorko ir New Jersey 

Lietuviškų Draugijų Atstovų 
Konferencija įvyks sekmadienį, 
Birželio 6, American Common 
salėje, 40 East 40th St. (kam
pas Park Avenue, prie Grand 
Central stoties), New Yorke. 

Konferencija prasidės 2 vai. 
po pietų ir baigsis 6 vai. vaka
re. Svečiai irgi kviečiami. 

Apart eilės svarbių reikalų, 
konferencija išgirs labai svar
bius pranešimus iš keturių as
menų : 

Buvęs Lietuvos Premieras, 
Gen. Jonas Černius, padarys 
pranešimą, "Lietuva Okupaci
jos Išvakarėse". 

Buvęs "Liaudies Vyriausy
bės"' Premieras ir Užsienių 
Reikalų Ministeris Prof. Vin
cas Krėvė - Mickevičius, pada
rys pranešimą "Lietuvos Oku
pacija ir Verstinas Sovietini-
mas". 

Seniau įtakingas VLIK'o na
rys ir vienas pogrindžio veikė
jų pirmutinės Sovietų ir vėly
vesnės Nacių ^okupacijos metu, 
Prof. Pranas Padalskis, apie 
Lietuvos vadavimo reikalus. 

LAIC direktorius, Adv. Kos
tas Jurgėla, padarys praneši
mą apie tremtinių įsileidimo 
galimybes. 

LEGIONIERIAI PA-
RADUOS GEG. 31 

NEW YORKE 

ar nelis, piknikas įvyks. 
M. J. C. 

ŠEŠI ŽUVO TRAFIKO 
NELAIMĖSE 

Trafiko nelaimėse vakarinė
je Pennsylvanijoje pereitą sa
vaitgalį užmušta šeši asmenys, 
iš jų du Pittsburghiečiai. Bu
vo keliolika ir sužeidimų. 

švmet per pirmus tris mėne
sius Pennsylvanijoje automobi
lių trafiko mirtys pašoko žy
miai, beveik prilygsta 1941 me
tų rekordui, kuris buvo aukš
čiausias kada pasiektas. 

šio meto aršiausios nelaimės 
yra užmiesčiuose, ant vieške
lių, kur užsimušimų buna dėl 
pergreito važinėjimo. 

United Lithuanian Relief 
Fund of America, Inc. 

105 Grand Street, 
Brooklyn 11, N.Y. 

SLAPTOJI SPAUDA 
GERAI VEIKIA 

j Musų laisvės kovotojų po-
JOHN L. LEWIS vesdamas grindžio (slaptoji) spauda ra-

derybas su angliakasyklų ope-įdijo budu gauna pakankamai 
ratoriais dėl naujų maineriams žinių iš užsienio. Iš jos ir suži - j | ) a k ž l I m u  gaus ben(Irai $55 mil 

110 skaitytojai, kas dedasi pa- ]jjonus daugiau metuose, 
šaulyje. Vietos Lietuviai slap-

New York. — Gegužės 31, 
Memorial Day parade dalyvaus 
ir Amerikos Lietuvių Legiono 
Dariaus ir Girėno Postas 1. : 

Dalyviai susirinks WTest 75 
Street, tarp Broadway ir West 

Štai kaip ta# GM sutarimas j End Avenue, New Yorke, 9:39 
su unija veiks: j vai. ryte ir maršuos Riverside 

Jeigu darbininkas gauna po!Drive iki 94 gatvės. 
$1.50 valandai, jam bus duoda- Visi Amerikos ir Lietuvos 
ma tuoj dar 11 centų, ir jo už- eks-kariai prašomi dalyvauti 
darbis bus po $1.61 valandai, parade. Bus nešama ir Lietu-

Aštuoni centai iš tų 11 skai- vos vėliava. * 
tosi pragyvenimo kainų pritai
kymo pakėlimas. Likę 3 cen
tai padengs "metinį pagerini
mą" bendrai imant. 

Tie 3 centai ir pasiliks ne
liečiami, tačiau tie 8 centai ga
lės buti sumažinti iki 5 centų 
jeigu pragyvenimo reikmenų 
kainos pradėtų nupulti. 

Darbininkas tokiu budu gau
na garantuotą $1.56 valandai 
atlyginimą. 

Antrą sutarties metą darbi
ninkui vėl bus pakelta 3 cen
tai ir jo uždarbis bus po $1.59 
valandai. 

GM darbininkai t šiuo algų 

algų, dažnai iš konferencijų iš
eina, suardydamas jas. Išrodo 
kad jis varosi už iššaukimą ki
to angliakasių streiko, Liepos 
pradžioje. 

— Tremtinių pagalbos orga
nizacijai IRO išlaikyti metams 
išleidžiama 160,860,500 dole
rių. USA padengia 79 ri šios 
sumos. 

U Ž M I Š Ė  S A V O  Š E I M Ą  

Dayton, Ohio. — < Gegužės 

tąją spaudą remia aukomis. 
Kai kurie aukoja po 100, 20') 
ir daugiau rublių. Tiek pinigų 
atiduoda tie, kurie gal nedau
giau kaip 200 rublių teuždirba 
per mėnesį. Įdomu butų paly-

Jeigu visos automobilių iš-
dirbystės panašiai algas pakels 
auto industrijos darbininkams 
ineigų prisidės $250 milijonų 
metuose. 

Nekurle automobiliai jau pa
branginama ir šymet bus pa-

vono pirm negu mire. 

Lietuvos laisvės. 

24, kaip policijos tyrinėjimai broliai Amerikiečiai aukoja pi 
parodė, tūlas William Stump, Į nigų iš savo uždarbio kovai dėl 
37 m. amžiaus, beisbolo lazda 
užmušė savo žmoną ir du vai
ku, jiems bemiegant, padegė 
namą, paskui save persišovęs 
atsigulė prie savo žmonos la-

ginti, kiek patogiai gyvendami ^ ;jranginta visi automobiliai 
Pati visuomenė sumoką vi
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Geriausias 

LIETUVIU 
Paveiks luotas  f 

Žurnalas 

NAUJIENOS 
o2-jų puslapių 

Už $1.00 lankys Tamstas kožna mėnesi per 1 meta. 
Insfeigtos Gegužio 15, 1938. 

LIETUVIŲ NAUJIENOS 
332 N. 6th Street Philadelphia 6, Pm 

Vytautas Markuzas 
Dirvos Atstovas 

Prenumeratoms, Skelbimams 
8029 Manila Detroit 13, Mich. 

sokius pabrangimus. 

TREMTINIAI DŽIAU
GIASI BALF'o TEI
KIAMA PARAMA 

BALF įgaliotinis Amerikie
čių zonoje Vokietijoje šiomis 
dienomis atsiuntė BALF vado
vybei Amerikoje laišką, kuria
me tremtinių vardu dėkojama 
už naujai gautą maisto siun
tą. Iš tos siuntos Muencheno 
rajonui teko 65 tonos (130,000 
svarų) maisto. 

Įgaliotinis praneša kad siun
ta atėjo tvarkingai. Maįstas 
tuojau pradėtas dalinti labiau
sia jo reikalingoms šeimoms. 

Ta proga BALF įgaliotinis 
dėkoja už delegavimą Europon 
specialaus atstovo, kurio reika
lingumą tremtiniai Jau senai 
gyvai jautė. 

Trys žurnalistai tremtiniai Vokietijoje. Iš kairės Ged. Gal
vanauskas, viduryje V. K. šviedrys, kurio rašiniai, pavadin
ti "Tėviškės Vaizdai", tilpo Dirvoje, ir dešinėje Kolakonis. 

(Nuotr. B. Gaidžiuno.) 

ATVYKO 15 LIETU
VIŲ IŠ EUROPOS 

Dr. Henrikas Lukaševičius 
laivu ARGENTINA atvyko į 
New Yorką Gegužės 17 d. iš 
Argentinos, kur gyveno 2 me
tus. Dr. Lukoševičius Lietuvo
je buvo teisėju ir Lietuvos 
Universiteto teisių fakultete 
asistentu. 

Laikinai apsistojo Richmond 
Hill, N.Y. 

Laivu GRIPSHOLM iš Šve
dijos Gegužės 19 d. atvyko: 

Janina Klovienė su dukteri
mi Jadvyga ir sunumi Ramu
čiu. Apsistojo Paulsboro, N.J. 

Jadvyga Ramanauskienė su 
3 m. šuneliu Leonu. Apsistojo 
Newark, N.J. 

Dr. Stasys Petrauskas su 
žmona Ona, dukterimi Laimu
te ir sunumi Ramučiu. Apsisto
jo Elizabeth, N.J. 

Uoste pasitiko ir formalu
mus atlikti pagelbėjo BALF'o 
atstovas Jonas Valaitis ir at
vykstančiųjų draugai bei gimi
nės. 

Iš Švedijos Gegužes 21 d. 
Norvegų laivu STAVENGER-
FIORD atvyko: 

Marija Teresė Badzevičiutė 
ir Antanas šlapaitis. Apsistojo 
Brooklyn, N.Y. 

Laivu MARINE JUMPER 
Gegužės 21 d. atvyko Konstan
tinas Burba, žmona Donata ir 
duktė Marijona. Apsistojo Chi
cago, 111. 

Atvykusius uoste . pasitiko 

Liet. Gen. Konsulato Attache 
A. Simutis ir BALF'o atstovai 
D. Klinga ir O. Valaitienė. 

AMERICAN OVER
SEAS VAIKŲ ŠAL

POS VAJUS 

New York. — Tarptautinė 
American Overseas Aid pramo
ga Command Performance, di
džiulėje Madison Square Gar
den, surengta Gegužės 25 d., 
prie kurios rėmimo prisideda 
ir Bendras Amerikos Lietuvių 
Fondas. 

Ta organizacija šiuo metu 
visoje Amerikoje turi savo va
jų, kurio tikslas yra užsienio 
karo nuvargintų vaikų šalpai 
sukelti $60 milijonų. 

Vajaus garbės pirmin i n k u 
yra Gen. Eisenhower. 

DAUGįlAU pusė visos šalies 
sunaudojamų grybų paeina iš 
dviejų Pennsylvanijos apskri
čių, Delaware ir Chester, neto
li Philadelphijos. 

M A R G U T I S  
Skaitykit "Margutį", komp 
A. Vanagaičio leidžiamą mu« 
zikos ir juokų žurnalą. Ei* 
na 'kartą į mėnesį. Kaina 
metams $2. Užsisakant sių
skit ir pinigus. 

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

Chicago, 111. 

DECORATION DAY LINKĖJIMAI 

Daugybei Musų Draugų ir Pirkėjų 

ANGLIJOJE turima su virš 
5,000 moterų daktarų-gydyto-
H-

. M. McKelvey 
Company 

••• 

Vincent B. Archis 
Dirvos Atstovas 

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

A. S. Trečiokas 
INSURANCE AGENTŪRA 

Dirvos ^Atstovas 
Prenumeratoms, Skelbimams 

314 Walnut. Street 
NEWARK 5, N. J. 

LIETUVIAMS TREMTINIAMS GYVEN
TI AR MIRTI?! 

A U K O S  K U P O N A S  

United Lithuanian Relief Fund of America, Inc. 
105 Grand Street, Brooklyn 11, N. Y. 

Gerbiamieji: — Lietuviams tremtiniams šelpti per BALF 

aukoju $ 

Vardas-Pav 

Adresas 

Miestas Valstija. 

(Iškirpkit šį kuponą ir su savo auka pasiuskit BALF adresu) 

Federal, Hazel and Commerce Sts. 

YOUNGSTOWN, OHI® 

. 
Į ' '==••*, 

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

NAUJA MODERNIŠKA KOPLYČIA 

Charles Stapanauckas, Licensed Embalmer 

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

i. 

I 
l 'ii 

-.l&rxn-.-tr fjr 

i", "v-V.-' 
• % •. MV *.* % ** 



*f .v * v * *%. 
*;< 

'%> 

FF*. 
t -c ••• •• 3R*fc£ 

t' ' 

D I R V A  0 
(V i * <*t" 

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

Jungo Nevilks! 

Lengva Širdyje Pagelbė
jus Nelaimingiausiems 

(Iš Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Tarnautojos 
Em. Petrauskaitės Laiškų BALF'ui) 

Lietuvos R. Kryžiaus cen
tras turi savo sąrašuose chro
niškų ligonių, kuriems reikia 
jieškoti kokios paramos. Dide
lis tai sąrašas ir daug-daug pa
galbos reikalingų — su didelė
mis šeimomis, vaikučiais ir ki
tokiais rūpesčiais ir bėdomis.. 
Kurie iš kojų dar nevirsta, 
reiškia pirmaeilės pagalbos nė
ra reikalingi. O jei dar kiek 
kas gali dirbti, dar ir kitiems 
padeda, tai apie save ir nekal
bėk. 

O padėti daug kartais tenka. 
Štai, pav., dirbu Raudonojo 
Kryžiaus komitete: svarstome 
BALF'o prisiųstas gėrybes, iš
nešiojame, o kartais ir išvežio-
jame jas musų nelaimingiems 
jau supasavusiems ligoniams, 
ir darosi lengva širdyje, nors 
pas save sugrįžus randi kartais 
tik sausos duonos kąsnį su juo
da nesaldinta kava.... Ir tai 
kartojasi 3-4 dienas kiekviena
me 10-ties dienų maisto gavi
mo periode. Visoms toms die
noms, mat, "didelio" davinio 
neišteksi, tai jam baigiantis 
tenka truputį susispausti. Bet 
laimei, esu viena, nieks nemato 
tos mizerijos, nes ką gi — gal 
pasakytų kad neapsukri, nemo
ka kombinuoti. .. . Iš tikro tai 
nei nemoku, nei tam laiko tu
riu, o kiek uždirbu, tai neįsten
giu mokėti milžiniškas juodos 
rinkos kainas. O dirbu musų 
mokykloms, kurios dažnai ne
turi ne iš ko algos sumokėti. 

Daug tenka ir taip musų 
tautiečiams pasitarnauti. Jųs 
dirbate labdaringus didžiausio 
pasišventimo musų naudai dar
bus, tai žinote, kiek jie duoda 
gražaus savyje pasitenkinimo, 
kitaip sakant, dvasiško peno. O 
prie to dar žinai, kad kada nors 
ten aukštai bus tavo sąskaiton 
įrašyta.. Tai juk jau didelis 
dalykas, dėl ko galima čia že
mėje ir truputį diržas susi
spausti. ... 

Dėl iliustracijos, kuri ma
nau, nebus Tamstoms labai ne
įdomi, duosiu jums keletą vaiz
delių iš tų pergyvenimų. Tai 
Jusų rūpinimosi tremtiniais ai
das. 

Nuvažiuojame pas musų tris 
vargšus bepročius, esančius 
psichiatrinėje ligoninėje už 30 
km. Jie visi yra tokioj stadijoj, 
jog galima su jais gražiai susi
kalbėti. Tik vargšai visi trys 
kalba tik Lietuviškai, o perso
nalas tik Vokiškai, tai neturi į 
ką, kiekvienas atskirai būda
mas pratarti nei žodžio ir gy
vena užsidarę savo dar kiek 
Švytinčios pasąmonės pasauly
je. štai vienas guli visą laiką į 
savo patalus įsikniaubęs ir be 
galo pyksta, jei jį kas reikalui 
esant prisiliečia. O kaip gi ki
taip personalas atkreips jo dė
mesį. Mums atėjus jis irgi taip 
kniaupsi. Prižiūrėtojas nenori 
prie musų jo siųsti, sako pra
kalbinti savąja kalba. 

—: Labą dieną, — pasakome, 
ir visų nustebimui žmogelis 
džiaugsmingai pašoksta, tiesia 
Į mus savo geltonas išdžiuvu
sias nuogas rankas ir sušunka: 

— Jųs angelai, iš Lietuvėlės. 
Ir ima jis mums lieti savo 

džiaugsmą ir skausmus. Ne, jis 
neįeisiąs, kad tie "musų tautos 
kankintojai Vokiečiai" jį liestų. 
"Tegul tik dar kartą pamėgi
na, tai visi atsidurs po lova" ir 
tt Vokiečiui įdomu, ką jis taip 
karščiuodamasis sako. Paaiški
name, kad jis nenorįs buti lie
čiamas. Ir mes pastebėjome tą 
patį, priduria prižiūrėtojas. 

Begaliniu pasitenkinimu jis 
valgo musų atvežtą Ameriko-

ŽINIOS IŠ PAVER
GTOS LIETUVOS 

niškų miltų baltą pyragą ir dar 
pateptą su saldžiuoju "Babs", 
vis pasižiūrėdamas ar dar 
daug liko, o mums išeinant jis 
išrėžia mums didžiausią pra
kalbą, į visas puses žestiku-
liuodamas, o mus tik "angelais 
su baltu pyragu" tevadinda-
mas. 

Kita moteriške laiminga sė
di su mumis ir "baliavoja'' vis 
susirupinusi, kad jai nesmagu 
vienai valgyti, kad "ponios nie
ko nevalgo" Ji irgi paten
kinta, kad gali savąja kalba 
pakalbėti ir šneka šneka be ga
lo, be sustojimo. Viena iš mu
sų savo krepšelyje užtinka ro
žančių ir dėl įdomumo jai pa
rodo. Kaip ji apsidžiaugia. Ji 
mokanti rožančių kalbėti, tik 
čia tos vienuolės jai neduodan-
čios jo. Kada mes tai prižiūrė
tojoms paaiškinome, jos sako 
nežinojusios, kad ji katalikė. 
Olė (toks jos vardas) labai ge
ra, ji ramiai ir gražiai dirban
ti, jos ją dabar nuvesiančios į 
b a ž n y č i ą . . . .  

Kiti ligoniai tiesia į mus sa
vo rankas, prašydami, kad ir 
jiems ką nors duotume. 

Parvažiuojame su ūžiančio
mis galvomis, bet begaliniai 
lengvomis širdimis, kad tiems 
musų labiausiai apleistiems 
tautiečiams tą menką džiaugs
mo spindulėlį galėjome nuneš
ti. O visi mums išvažiuojant, 
lyg susitarę, maldauja juos 
dažniau aplankyti. 

Didįjį Velykų šeštadienf nu
einame su BALF'o "pyragais" 
aplankyti kitų musų šelpiamų
jų. Jie yra už keletos kilometrų 
musų ligoninėje - sanatorijoje. 
Tai chroniški invalidai ir ligo
niai. Pirmiausia aplankome se
nutį, be vienos kojos knygnešį, 
kuris čia dabar gyvena su sa
vo irgi senute žmona, čia jiems 
neperblogiausia — gerai pri
žiūrėti, gana patogiai dviese 
apgyvendinti. Tik žinoma, mai
stas silpnas. Musų dovanos 
jiems padaro nepaprastai dide
lį įspūdį šį šventą vakarą. 

— Sako, kad nėra stebuklų, 
kalba išmintingas senukas, 

— o žiūrėk, motin, ar čia ne
tikras stebuklas pas mus atėjo. 

Mat, mes jiems iškepėme 
skanų pyragą ir atnešėm iš 
iš Jusų gauto maisto. Tačiau 
ne tiek tas maistas kiek juos 
sujaudina tas rūpestingumas 
ir musų brolių Amerikoje ge
raširdiškumas. "Juk jie čia su
aukoja savo sunkiai uždirba
mus dolerius" — dėkingai kar
toja musų ligoniai. 

Su kokiu džiagsmu ir paten
kintu rūpestingumu visa tai 
kraunasi savo spintelėn kitas 
vargšas, taip pat be kojos ir 
nesenai išimta viena akimi. Da
bar vietoj jos tik tuščia raudo
na vieta. Su laiku jam įdės 
stiklinę akį ir musų Kryžius 
prižadėjo jam sumokėti išlai
das. Jis visiškai čia vienas, ne
turi nieko kito, apart musų, 
kad juo dar kiek įdomautųsi 
ir nors retkarčiais atsimintų. 
Dėl to jį atlankius, jis, kaip 
vaikas nuoširdžiausiai išsipa-
sakoja visas savo bėdas ir vi
sas gyvenimo smulkmenas, jog 
susidarome pilniaušią vaizdą. 

Tai taip ir raminame vieni 
kius ir su drebančiomis širdi
mis laukiame nežinomo ir ne
labai šviesiai išrodančio ryto
jaus. 

Iš savo pusės reiškiu Jums 
gilios pagarbos ir drauge nuo
širdžiausios padėkos už Tam 
stų didelius rupesčius ir para
mas, bei reiškiamą užuojautą. 

Em. Petrauskaitė. 

TREMTINIAI RUOŠIA SAVO MENO 
PARODĄ AMERIKAI 

BOLŠEVIKŲ TERORAS 
LIETUVOJE IR ITALIJOS 

RINKIMAI 

Italų dešiniosios partijos 
Italijos rinkimuose Bal. 18-19 
dienomis be kitų propogandos 
priemonių prieš bolševikus pa
naudojo ir rinkiminius plaka
tus, kuriose buvo parodyti bol
ševikų teroro Lietuvoje vaiz
dai, nukankinimai ir pan. Pla
katuose tarp kita ko, buvo pa
rašyta: jeigu balsuosi už bol
ševikus, Italų tauta susilauks 
to, ko susilaukė Lietuviai.. 

LIETUVOS KALĖJIMAI 
ŠIANDIENĄ 

BDPS biuletenis patiekia kai 
kurių žinių apie dabartinį gy
venimą Lietuvoje. Apie Lietu
voje įruoštus kalėjimus rašo
ma: 

Vieno miestelio kalėjime, 
teisingiau sakant rūsyje, kuris 
turi gal 20 kv. metrų (apie 25 
sq. yards), buvo sutalpinti 25 
kaliniai. Jame buvo tik vienas 
langas ir tas uždarytas, kad jo
kia dienos šviesa nepatektų ka
liniams. Naktį didelis šaltis, o 
dieną trūksta oro. Kiekvienas 
kalinys galėjo saujomis semti 
gyvius nuo kaklo. Utėlės — 
pati našiausia bolševikų pra
monės šaka, kurioje penkme
čio planas tikrai perviršijo vi
su 1,000'/. 

Kito kalėjimo vienoje kame
roje sėdėjo 30 kalinių, kurie, 
nesutilpdami gulėti ant lentų, 
įvedė "pamainas": pusė kali
nių ligi vidurnakčio gulėjo ant 
narų, o paskui pasikeisdavo su 
kita kalinių puse. Gulėjo ant 
šlapių cementinių grindų, nuo 
kurių ne vienas sunkiai susir
go. Toje kameroje beveik vi.si 
kaliniai buvo politiniai, tai bu
vo ūkininkai, darbininkai, mo
kytojai, tarnautojai ir pan. 

Mažesniuose kalėjimuose ka
liniams beveik visai neduoda 
maisto. Dėl to Lietuviai daug 
kur sudarė "šelpimo komite
tus", kurie remia kalinius ne
turinčius artimųjų ir kuriems 
niekas neatnešdavo maisto. 

Lietuvės moterys daug kur 
padeda Lietuviškajam pasi
priešinimui bolševikams akty
viu ir pasyviu budu. Deja, daž
nai trūksta lėšų, priemonių, pi
nigų., 

BOLŠEVIKŲ TARDYMAI 
GYVULIŠKI KAIP IR BUVO 

Ir dabar bolševikai pačiupę 
savo aukas tardo 10 ir daugiau 
valandų iš karto. Tuo metu jie 
kaltinamąjį muša, daužo pisto
letu, adatomis bado panages, 
išmuša dantis, priveria rankas 
duryse, ir pan. Jeigu neranda 
kaltės, jį nužudo vien tik dėlto, 
kad kartais įšėjęs į laisvę ne
papasakotų kitiems apie bolše
vikų tardymo metodus. 

KIEK LIETUVOS ŽMONĖS 
MOKA MASKVAI 

Sovietinė Lietuva turi savo 
biudžetą. Tačiau iš visų gyven
tojų surinktų pinigų pusė ati
duodama Maskvai, o kitų iždo 
pajamų Maskva gauna net 
tris ketvirtadalius. 

PARTIZANAI TEBEKOVOJA 
Ir žiauriausios Rusų prie

monės nepalaužė Lietuvos lais
vės kovotojų, atvirkščiai, šian
dieną ši kova yra dar atkakles
nė. Kas nori įstoti į jų burius, 
duoda priesaiką nepasiduoti 
gyvas. Jų eilėse yra daug jau
nimo. Kai bolševikai apsupa 
partizaną ir jam nebėra vilties 
gyvam išlikti, jis prisileidžia 
priešą visai arti ir tada susi 
sprogdina granata: žūna drau
ge su daugeliu priešę, KPI. 

Šiuo metu tremtiniai daili
ninkai Liudo Viliamo vadovau
jami, intensyviai ruošiasi ir 
organizuoja dailės parodai eks
ponatus. Tokia didžiulė Lietu
viško meno paroda bus pirmoji 
Amerikoje. Visa paroda bus 
paruošta taip, kad Amerikoje, 
beliks ją įškrauti ir sustatyti., 

Ką Amerikos Lietuviai ir 
Amerikos visuomenė matys pa
rodoje? 

Centrinėje vietoje bus auku
ras su urna, kurioje bus Lietu
viškos žemės sauja. Ant sienų 
— statistiniai daviniai ir dia
gramos apie žuvusius Lietu
vius Sibire, tremtyje, Lietuvoj, 
koncentracijos stovyklose. Vi
sa tai gražiai apjuos Lietuvos 
ir Amerikas vėliavos. Tauto
dailės skyriuje matysime tau
tinius audinius, kilimus, juos
tas, lėles, tautinius drabužius. 
Dailiųjų amatų skyriuje — 
gražiai išpjaustinėtas lėkštes, 
vazas, kryžius, keramikos dir
binius. Plastinio meno skyriu
je — musų menininkų paveiks
lus, tapybą, skulpturą, archi
tektūrą. Parodoje dalyvauja 34 
dailininkai, išstatydami 240 
darbų ir 44 dailiųjų amatų at
stovai ir 44 dailiųjų amatų at
stovai su 248 darbais. ' 

Jau baigiamas spausdinti ir 
parodos proga platinamas lei
d i n y s  " L i t h  u a n i a n  A r t  i n  
Exile". 

Pati paroda Amerikoje bus 
atidaryta New Yorke ar Chica-
goje ir bus kilnojama po dides
nius miestus. Atidaryti parodą 
numatoma pakviesti Mrs. W. 
Rockefeller. Tam tikslui jau 
siuvami tautiniai drabužiai. Į 
parodą bus pakviesta visa eilė 

žymių Amerikiečių, ši paroda 
bus didelė propoganda Lietu
viškam kovos už laisvę reika
lui. 

TREMTINIU SKAI
ČIUS MAŽĖJA 

Karui ^pasibaigus, alijantų 
kariuomenės rado 8,000,000 be
namių žmonių. Tą milžinišką 
nukentėjusių skaičių sudarė iš 
Vokiečių kalėjimų paleisti, ka
ro belaisviai, priverstiniems 
darbams Vokiečių iš užimtų 
kraštų atvežti žmonės ir pabė
gę nuo Rusų, kai šie užėmė jų 
tėvynes. * 

Lietuvių tremtinių grupę su
daro daugiausia pabėgėliai nuo 
bolševizmo ir Vokiečių priver
stiniems darbams atvežti. 

Nors jų skaičius ir sumažė
jo, bet tebėra 70,000 vargstan
čių ir bevilčiai laukiančių ne
žinomo likimo- Visų tautų 
drauge tremtinių dar yra liku
sių virš milijono. Lietuvių, Es
tų ir Latvių drauge, kurie kla
sifikuojami kaip Baltai, yra 
apie 230,000. 

LVS 9 skyriaus nariai ir "Lithuanian Care and 
Relief' Klubas Waterbury, Conn. 

M 
SECURITY 

f. 

Šis ne pilnas Waterbury, Conn., patriotinių Lietuviu būrelis, su
daro LVS 9-tą skyrių ir "Lithuanian Care and Relief Klubą", 

Pradedant nuo užpakalinės eilės, iš kairės j dešinę, matome: 
Dr. M. J. Colney, Mrs. Ursula Danauskas, Mrs. Margaret Mik-
naitis, Mrs. Nellie Wasilauskas, Steven Geonaitis, Mrs. Barbara 
Pabilonis, Mrs. Elizabeth Matelunas, Mrs. Lucy Dubauskas. 

Antroj eilėj stovi: Mrs. Louise Liūnas, Mrs. Martin Slogeris, 
Mrs. Francis Liedeka. 

Trečioje eilėje sėdi: Mrs. Raymond Wood, Mrs. Joana Bukau
skas, Mrs. Margaret Senkus, Mrs. Anastasia Kishonis, Mrs. An
na Kuslis. Mr. Albinas Kuslis, Mr. Charles Lauryn. 

Priešakinėje eilėje: Mrs. M. J. Colney, Mrs. Madeline Gauya, 
Mrs. Mary Telash ir Miss Marion Gauerlas. 

(Benny Silkauskas ir Lietuvių tautiniais rūbais tremtinių at
siųsta lėlė į fotografiją nepateko.) 

BALF SIUNTOS 
TREMTINIAMS 

Brooklyn, N. Y. — BALF 
centro raštinė yra gavus iš 
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
butiniausia reikalingų pagal
bos šeimų sąrašą. Invalidams, 
našlėms su vaikais, ligoniams, 
kūdikiams ir daugiavaikėms 
šeimoms BALF centras šiomis 
dienomis išsiuntė maisto 6,600 
svarų, $2,000 vertės. 137 siun
tiniai išsiųsti į Britų zoną, 57 

į Amerikiečių zoną, ir šeši į 
Prancūzų zoną Vokietijoje. 

Balandžio mėnesį BALF iš
siuntė Lietuviams tremtiniams 
184 dėžes, 9,115 svarų konser
vuotos mėsos, vertės $1,743. 

Tūkstančių Pabaltiečių yra 
deportuota Į Sibiro taigas, o 
pasaulis tyli tarytum nieko ne
būtų įvykę. 

"Berner Tagblatr* 
šveicaru laikrašti*, 

ITALIJA, Prancūzija ir Is
panija varžosi už pagavimu pa
saulinės vyno prekybos. 

Decoration Day Linkėjimai Daugybei Musų Prietelių ir Pirkėjų 

••• ••• 

For 
Ctoart 

Toilet B*"* 

Visi Moderniniai 

Patogumai 

AR JUMS VISADA prireikia šveisti savo toiletą kada 
pasitaiko atsilankyti svečių, prieš jų atvykimą? 

Tam patogus pagelbininkas šiądien yra SANI-FLUSH, 
geriausias disinfektantinis toileto įtalpos valytojas. Jis 
toks moderninis kaip ši minuta. 

SANI-FLUSH išvalys jusų toileto įtalpą chemikališkai, 
prašalins plėtmus ir nešvarias susidėjusias gliaumes, už
tikrins toileto įtalpą visai švarią, taipgi prašalins viso
kius kvapus, o tam nereikia pridėti jokio darbo. 

Visiškai saugus visokioms toiletų sistemoms, 
minkštame ar kietame vandenyje. 

Veikia 

PARSIDUODA visur dviejuose patogiuose didumuose. 
BANDYKIT musų išdirbamą MEL'O CLEANER ir van-
dans minkštytoją, tinka voniai, virtuvei ir skalbyklai. 

The Hygienic Products Company 

fAfVO 
CLEANER 

HATER SOFTENER 

AU cleaning EASIC* 
ĮMSSOiVCS O.OT CUTS6WA* 
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Dienos Klausimais 
Redaktorius—K. S. KARPIUS—Editor 

KALBA SU LENKAIS 

6820 Superior Ave., Cleveland, O. 

Dulles už Bendrą Kovą 
prieš Komunizmą 

I ENKŲ išeivių ir tremtinių spaudoje dažniau pasiro-
^ do atsiliepimų apie Lietuvą ir apie Lietuvių santi-
kius su' Lenkais. " Susipažinus su įvairiomis Lenkų pa
žiūromis aiškėja kad jos labai mažai tėra pasikeitusios 
nuo tų laikų kada Lenkai su panieka žiurėjo į Lietuvius 
ir reikalavo padėkos iš jų už uniją, už kalbos išlaikymą 
ir už kulturos apsaugojimą. 

Ir dabar, kada istorija jau taip aiškiai atrubežiavo 
Lietuvių tautos gyvenimą nuo Lenkų ir nustatė atski
rus kelius ir vieniems ir antriems, ir dabar vis dar Len
kai suranda pagrindo priekaištams ir net kaltinimui. 

Štai nesenai Londone išleista knyga "Polska i Lit-
wa". Knvga stambi, virš 350 puslapių, parašyta Dr. 
Wladislavo Wielhorskio, Vilniškio Lenko. Pusė knygos 
paskirta Lietuvių-Lenkų istorijai, kurią "Lietuviai nie
kada teisingai nesupratę". Kita pusė knygos apima Lie
tuvių-Lenkų santikius po I Didžiojo Karo iki pat pasku
tinių Vokiečių okupacijos dienų. 

Lenkų laikraščiai Londone rašo apie ta knygą kaip 
apie "didelę teisybę", kurią verta pažinti "visiems Lie
tuviams, o ypatingai tiems kurie savo darbais yra suter
šę savo vardą". Kalbėdamas apie Lietuvių "suterštus 
vardus", Wielhorskis pasakoja visokius atsiminimus iš 
"Lietuvių okupacijos" Vilniuje ir Vilniaus krašte. 

Mums ne paslaptis kad Lenkai jau yra įpratę žiūrė
ti j Lietuvius "išdidžio bajoro" akim. Ne paslaptis taip 
pat kad iie niekad neprisipažino ir neprisipažins jog1 Lie
tuvių atžvilgiu jie yra daug kur pasielgę negarbingai. 
Tegul visi tie kartumai pasiliks nejudinti: ne dabar me
tas jieškoti visu smulkių teisybių. Bet viena teisybė ir 
nejieškoma duria akis. Ji liečia Vilnių ir jo sritį. 

pr. Welhorskis prie visos eilės neteisingų Lietuviams 
priekaištų ir nusikaltimų priskiria — jo nuomone — 

didžiausį nusikaltimą: Vilniaus užėmimą. Žinoma, gin
čytis dėl to kam priklauso Vilnius yra tuščias daiktas: 
nei Lenkai Lietuvių, nei Lietuviai Lenkų neįtikins tuo 
klausimu. Bet jei Lenkai atsisakytų nuo Vilniaus istori
jos klastavimo ir vertintų Suvalkų sutartį ne pagal sa
vo norus, o pagal teisybės reikalavimus, tai jie turėtų 
pripažinti kad ne Lietuviai, o Lenkai buvo Vilniaus oku
pantai. 

Tas žodis "okupantai" skamba šiurkščiai, o gal net 
piktai: mat, niekas kitas gferiau nepažįsta šio žodžio 
reikšmės kaip Lietuviai ir Lenkai, kurie jau greit galės 
"švęsti" svetimųjų okupacijos dešimtmetį. 

Vilniaus okupacija, kuri tęsėsi nuo 1920 metų Spa
lių 9 dienos iki 1939 metų Spalių 10, nebuvo Lietuviams 
lengva. Tai, be abejo, gerai žino ir Dr. Wielhorskis, 
pats Vilniuje gyvenęs ir profesoriavęs Vilniaus univer
sitete. Bet reikia stebėtis kad taip greitai Lenkai už
miršo savo pačių arti 20 metų išlaikytą okupaciją Vil
niuje ir kad taip jautriai išgyveno Lietuvių šešių inėne-
sų valdymą, kurs net iš pačių Lietuvių buvo laikomas 
perdaug švelnus. Antanas Merkys yra girdėjęs daug 
priekaištų už nepakankamą griežtumą ir už perdidelį 
skaitymąsi su Vilniaus Lenkais. Ir pats Prezidentas A. 
Smetona yra dažnai girdėjęs iš. pačių Lietuvių priekaiš
tingų žodžių už valdžios švelnumus Vilniaus Lenkams. 

Dr. Wielhorskis ir kiti Lenkai, matyti, pamiršo ne 
tik tai kad Lietuvos valdžia nepadarė nieko blogo Vil
niaus Lenkams, bet pamiršo ir tai kad ji padarė gero ke
liasdešimčiai tūkstančių Lenkų kai šie anomis Rugsėjo 
mėnesio dienomis 1939 metais, Vokiečių ir Sovietų puo
lami, veržėsi per sieną Lietuvon prieglaudos jieškodami. 
Nei vienas Lenkas — kokie jo jausmai Lietuvos atžvil
giu bebūtų buvę — nebuvo atstumtas ir nei vienam ne
buvo atsakyta pagalba: visi buvo tinkamai priglausti. 

Tegul nemano Lenkai kad už tuos visus krikščioniš
kus patarnavimus Lietuvių tauta reikalauja ypatingos 
pagarbos ir nuolankumo. 'Mes Lietuviai, turbiit, tuo ir 
skiriamės nuo Lenkų kad patys nei perdažnai nekarto-
jame padėkos žodžių, nei iš kitų jų reikalaujame. Bet 
kad už gera su malonumu priimtume metamą akmenį— 
iki tiek vis dėl to dar nesame priėję. 

^ei Wielhorskis nei Lenkų žurnalistai nesistebi kad 
Lietuvos vyriausybė nepasinaudojo Lenkų nelaime 

ir nėjo ginti savo teisės į Vilnių tuo metu kai Vokiečiai 
su Sovietais dalinosi Lenkijos kunu ir krauju. Jiems 
atrodo kad kitaip ir negalėjo Lietuviai elgtis. Gi ištik
imųjų, Lietuvos valdžia atsisakė savo pareigos, nenorėda
ma dėtis prie Lenkijos užpuolikų — Lenkijos kurios 
kraujavimas tikrai mus visus jaudino. Ar toks Lietuvos 
pasielgimas nieko nesako Lenkams apie Lietuvių jaus
mus, apie jų garbės supratimą ir apie jų dorą? Gal but, 
nieko.... Bet tada mums Lietuviams toks Lenkų ne
jautrumas labai daug ko pasako. 

Lenkai piktinasi kad Vokiečių okupacijos metu VU* 
niuje Lietuviai teršė savo vardą.... Bet jie lyg tyčia 
išanksto pamiršta kad Vokiečių okupacijos metu ne Len
kai valdė Lenkiją ir ne Lietuviai Lietuvą. Kas dėjosi 
Sovietų arba Vokiečių okupacijos laiku Vilniuje už tai 
atsakomybę n?ša ne Lietuvių tauta, o okupantai, kurie 
visada ir visur suranda sau tarnų, budelių ir išdavikų... 

Atitinkama proga mes smulkiau pakalbėsime kiek 
Lietuviai reiškėsi Vilniuje Vokiečių okupacijos metais 
ir kaip laikėsi ten Lenkai. Tuo tarpu užteks priminti 
tik tiek kad patys Lenkai savo partizaninę veiklą Vil
niaus srityje daugiau kreipė prieš Lietuvius ir mažiau 
prieš Vokiečius. 

Reikia tikrai apgailestauti kad šiuo metu kada Lie
tuvių ir Lenkų tautos turi bendrą okupantą, bendrus tik-

John Foster Dulles, žymus 
Amerikos veikėjas, ragina Su
vienytas Valstijas tuokti ap
link savo dar laisvas valstybes 
kovai prieš komunizmą bend
rai, ne tik* prieš vieną Sovietų 
Sąjungą, išvengimui komunis
tų apsupimo. 

Jis savo kalbose persergsti 
nemaišyti Rusiją ir komunistų 
partiją. Sako, jeigu net kare 
mes pergalėtume Rusiją, nebū
tų galima užtikrinti pasauliui 
saugumo prieš komunistų įžu-
lumą. Jie savo centrą perkel
tų bent kur kitur ir šaltas ka
ras butų tęsiamas. 

Tik komunistų partija, sako 
jis, kontroliuoja daugelio šalių 
valdžias. Jos gi kontroliuoja 
500 milijonus žmonių penkioli-j 
koje valstybių. 

Kartu su kitomis laisvomis 
šalimis esą reikalinga organi
zuoti kitos rūšies apsigynimas 
prieš komunizmą. Mes turime 
dirbti iškėlimui švieson visų 
komunistų niekšysčių, kurių 
visa veikla paremta pasalingu-
mu, intrigomis, sabotažu, me
lais, teroru, sėjimu nepasiten
kinimo ir tt. 

Vietoje brangių kovų ir nai
kinimo pasaulio atominiu karu, 
sako jis, reikalinga tik sugau
dyti, sučiupti, iškelti viešumon 
tuos kurie riausiasi po pagrin
dais laisvos žmonijos. 

Tokios tai Dulles išvados. 
Tačiau, kad Amerikiečiai ne

moka suprasti komunistų pa-

salingumo ir apgaulės, suvilio
jimų, kokius daro Stalinas no
rėdamas sumaišyti Amerikie
čių galvas, kas jam gerai se
kasi, Amerika geriausia pada
rys ' reikale tik suplaišindama 
patį Kremliaus / raudonų gyva
čių lizdą. Kuomet tie žalčiai 
bus nugalabyti, kitose šalyse 
patys žmonės su komunistais 
lengvai apsidirbs. 

t § t 

Kaip Musų Valdžioje 
Dirbama 

Amerikos veteranų reikalų ap
rūpinimas tik ant popierio at
sieina po $200 nuo kiekvieno 
veterano metuose. Tai yra tik 
administravimas veter a n a m s 
teikiamos pagalbos, ne pati pa
galba. Veteranų administraci
joje sudėta dešimtys tūkstan
čių tarnautojų, kuriems išmo
kama šimtai milijonų dolarių 
algomis kas metą. 

Užtai Amerikos biznio žmo
nės ir susirupinę kad Marshallo 
plano Europai gelbėti adminis
travimas butų vedamas bizniš-
kai, o ne biurokratiškai. Biz-
niškai vedant, visada buna pa
rinkta gerų ir mažiau tarnau
tojų. Biurokratiškai gi dirbant, 
tuoj pristeigiama daug ofisų, 
juose prisodinama visokių vir
šininkų, viršininkėlių, panelių, 
ir didesnė dalis pinigų išeina tų 
tarnautojų išlaikymui negu pa
siekiama pats pagrindinis tiks
las. 

Biurokratiškai dirbant, val
džia turi apkrauti šalies gyven
tojus didesniais taksais, kad 
butų iš ko sumokėti valdiškų 
įstaigų tarnautojams algas, o 
patarnavimas šaliai ar visuo
menei yra tik antraeilis daly
kas. 

AFRIKA turi apie 160,000,-
000 gyventojų, jų tarpe tėra 
tik 4,000,000 Europiečių. 

sius ir bendrus kovos kelius, Lenkai užsiima nesąžinin
gais kaltinimais prieš Lietuvius. Butų nepalyginamai 
geriau jei visi savitarpiniai priekaištai butų palikti ra
mesnei ateičiai. Abiejų tautų istorija gėrėtųsi jei Len
kai nejieškotų sau teisių ten kur jie jų neturi, ir savo 
klaidų nedengtų neteisingais žodžiais. Tada musų kal
ba su Lenkais nebutu sunki. 

S K A I T Y M A I  

J#kštagires Dvasia. 

ANGLAI ATEINA 

MAGNOLIJOS ŽIEDAS 
Ar širdį man nuskynęs duodi, 
Ar žiedą tik magnolijos puikios — 
Ar laimės jausmu mane glostai, guodi, 
Ar tik goda šios nuotaikos nykios?... 

Tamsu!.... mano sieloj tamsu. 
Aušrinę pridengė laikų debesys juodi; 
Nenuramins nei žiedas šis puikus, 
Nei vainikai tavo rankom supinti.... 

Keliai man uždaryti i rytojų; 
Tyliu šešėliu slankioju siaurais takais — 
Ir tik s^ela visas audras kovoju, 
Šiais nerimo ir sutemų laikais.... 

Gejj. 10, 1948. Marija Sims. 

KAD GALĖČIAU 
(Benys Rutkunas) 

Virba kirbinės gervių j šiaurę 
iš šalies tolimos. 
Kad galėčiau, su paukščiais pakilęs, 
nuplasnoti namo! 
Skubat, lekiat, skrajūnai lakieji, 
į gimtuosius namus! 
Vai, kada audrų vėjas svaigusis 
man pavasariu laisvės pamos? 
Aš nuvytau, lyg putinas šalty j, 
be namų šilumos 
Kad galėčiau tuos kalnus nukelti —• 
aš sugrįžčiau namo! 
Sukas dulkės — viesulas kelias 
panemunių kaimuos, — 
Brolio žirgas pakaustytas žvengia 
neramus. 
Traukia virtinės gervių gimtinėn 
iš šalies svetimos. 
Kad galėčiau, paukščiu pasikėlęs 
nuplasnoti namo! 

(ĮSPŪDŽIAI Iš KARO PABAIGOS) 

(Tęsinys iš pereito nr.) 

Po pietų atvažiavo Anglas karininkas su sa
vo adjutantu ir pasistatė musų šeimininkų kam
baryje radio siųstuvėlį ir čia su tuo aparatu dar
bavosi keletą valandų. Man teko arčiau susipa
žinti su adjutantu. Jis truputį mokėjo Vokiš
kai kalbėti, šeimininkė atnešė vieną bonką val-
džio degtinės ir mudu pradėjome ją po truputį 
ragauti. Anglas vaišino cigaretėmis. Buvau labai 
patenkintas tuo vaišinimu, nes jau keletą dienų 
dėl rūkalų stokos buvau nerūkęs. Draugystė ėjo 
neblogai. Tik gaila buvo, kad ilgai negalėjome 
bičiuliautis, nes karininkas davė įsakymą krau
stytis. širdingai atsisveikinome, ir Anglai išvy
ko. 

Tik nei iš šio ne! iŠ to vakariop pradėjo ry
tuose tankų patrankos bildėti, ir Anglų tankai 
su svetimtaučiais, kurie parodė norą nepasilikti, 
pasitraukė iš musų kaimo. 

Musų širdys smarkiai sujudo. Neduok Die
ve, kad Vokiečiai užeitų, tada jie tikrai mus iš
pjaus. Girdėjome kad Vokiečiai kai kur taip pa
darė. Kartu su Anglais nenorėjome trauktis, nes 
bijojome prarasti savo daiktelius, kuriuos turė
jome atsivežę. O kad daiktus butų galima pasi
imti su savim traukiantis, nebuvo laiko. Skau
dančiomis širdimis nutarėme pasilikti ir laukti 
rytojaus. Nuėjome miegoti į savo "vilą". Per 
naktį labai mažai miegojome ir laukėme ryto
jaus, kaip kokio išganymo. Ta naktis buvo bai
siai ilga. Bet visgi rytmečio šiaip taip sulaukė
me. Iškišome nosis iš savo "urvo" ir žvalgėmės, 
kas dedasi aplinkoje. Visur buvo ramu. Jokio ka
reivio niekur nesimatė. Musų širdims šiek tiek 
ramiau pasidarė. Tik' apie aštuntą valandą mu
sų širdys vėl nudžiugo, kai pamatėme Anglų tan
kus atšliaužiančius keliu. Vadinasi, viskas vėl 
tvarkoje. Uždarėme savo "vilą" ir nuėjome pas 
šeimininkus pusryčiauti. 

Mums bevalgant, atbėgo šeimininkų vaikas 
ir pranešė, kad Anglų taniai važiuoja į miškelį, 
kuriame yra musų vila. šitas pranešimas sukėlė 
mano širdyje didelį nerimą. Tuoj pasiunčiau sa
vo kompanijoną prie musų daiktų. Jis nuvykęs 
rado Anglus jau bedraskančius musų lagaminus. 
Jį tuoj čiupo tardyti: kas jis toks per vienas 
esąs, kokiu budu čia atsirado ir tt. Su juo jie ne
galėjo susikalbėti, kadangi mokėjo labai mažai 
Vokiškai, todėl jį paleido, liepė iš tos vietos pa
sitraukti, eiti į kaimą ir ten tupėti. Išgirdęs to
kį dalyką, pats vykstu pas juos. Atėjęs pasisvei
kinu. Pamatęs, kad mano foto aparatas jau ky
bo ant vieno Anglo psties, pradėjau prašyti, kad 
man grąžintų, kadangi esu ne vVokietis, o Lietu
vis. 

MUSŲ namelyje buvo du kariškiai: vienas 
Anglas, o kitas, kaip vėliau paaiškėjo, Belgas. 
Belgas mokėjo Vokiškai; sužinojęs kad foto apa
ratas yra mano, norėjo man grąžinti ir pradėjo 
Anglui aiškinti tą reikalą. Mano foto aparatą tu
rėjo Anglas. Jis nesutiko jį man grąžinti ir per 
Belgą man pasakė, kad nei Vokiečiui, nei svetim
taučiui, gyvenančiam Vokietijoje, nebus leidžia
ma turėti foto aparatą per dvidešimt penkius 
metus po karo pabaigos. Ir jeigu jis dabar man 
jį atiduotų, tai vistiek aš turėsiu jį vėliau ati
duoti kitiems, nes aš neturėsiu teisės jo turėti. 
Nors jo kalba man atrodė nerimta ir jaučiau, 
kad taip nebus, bet ką padarysi su kareiviu. Jo 
neįtikinsi. Tad su jo kalba turėjau sutikti. Tada 
pradėjau prašyti, kad jie leistų mano daiktus 
pasiimti. Belgas pasakė, kad negalima imtis 
daiktų ir neštis su savimi, kadangi čia pavojin
ga vieta, gali Vokiečiai mane pastebėti ir nušau
ti. Tada aš jam atsakiau, kad su Anglų kareiviu 
kartu nebijau buti; jeigu jis gali savo gyvybę 
aukoti, dėlko aš turiu bijoti ją prarasti šalia jo. 
Tada jis man atkirto, kad čia nėra reikalo savo 
gyvybę pavojun statyti. Be to, jis pasakė, kad 
joks mano turtas čia nežus, jiems esant. Jie nie
ko neimą iš žmonių, išskyrus foto aparatus ir 
ginklus. Be to, jiems esą ir uždrausta imti. Ir lie
pė tuo atžvilgiu man buti be baimės. 

Po to Belgas paklausė manęs, kaip aš čia 
esu atsiradęs Vokietijoje. Aš jam paaiškinau, 
nors Vokiečiai labai blogi žmonės, tačiau ir Ru
sai negeresni mums buvo. Jie Lietuvius veža į 
Sibirą, kankina, žudo juos. Išgirdęs tokią mano 
kalbą, Belgas vos nepasiuto šaukdamas: 

— Tai nesąmonės, provokatoriški plepalai. 
Ir mano kalbą išvertė Anglui. Tada Anglas 

trenkė su koja į žemę ir liepė tylėti. O Belgas 
po to mt»; pasalį 

— Mes kartu su Rusais kariaujame prieš 
Vokiečius. Jie yra musų draugai. Jeigu jus esate 
Rusų priešas, tai tuo pačiu ir musų priešas. 

Tada aš jam atsakiau: 
— Anglai ir Amerikiečiai kariauja su Japo

nais, o tuo tarpu Rusai su Japonais yra draugai, 
kaip tą atvejį reikia pateisinti pagal jusų galvo
jimą? Tada Anglas čiupo man už sprando, rėk
damas : 

— Tylėk. 
Belgas išeidamas pro duris, pasakė: 
— Provokatorius! 
Netrukus Belgas grįžo m tankų dalinio vy

resniuoju, kurs pažiurėjo į mane, kaž ką Angliš
kai bambtelėjo ir nuėjo vėl į mišką. 

Pamačiau, kad pasaulyje teisybės nėra. Kur 
jėga, ten teisybė. Vadinasi, gali tave žudyti, kan
kinti ir tu apie tai neturi teisės pasakyti. Visas 
mano džiaugsmas nuėjo velniop. 

Belgas į mano kalbą nieko neatsakė. Tik 
liepė eiti atsargiai, kad neužėjus ant minos, 
dėjau su juo kalbėti: 

— Kodėl jus su manimi taip Siauriai elgia
tės? Juk aš ne Vokietis. Musų tauta su jumis 
nekariavo, o be to, mes smarkiai nuo Vokiečių 
nukentėjome. Tuo tarpu su Vokiečiais aš nema
čiau taip elgiantis, kaip su manimi. 

Belgas j mano kalb ąnieko neatsakė .Ilk 
liepė eiti atsargiai, kad neužminus ant minos. 

Į pareinančius mus sužiuro Vokiečiai ir ma
no prieteliai. Ruselis pribėgo prie manęs ir klau
sė: 

— Kame čia reikalas? 
Nieko neatsakiau jam j tą klausimą, bet pa

prašiau, kad jeigu jį kartais klaustų, kaip mes 
čia atsiradome, kad sakytų, jog atvažiavome- ne
savanoriškai, bet per prievartą. 

Netrukus išgirdau, kad tas Husas musų ad
resu pradėjo "triubyti" raudonon pusėn: 

— Blogai jie padarė, kam bėgo nuo Rusų, 
dabar teks jiems atsakyti. 

Išgirdęs tokius jo plepalus, atitinkamai jam 
išdrožiau: 

— Iš kur tamsta žinai, kad savo noru čia 
atbėgome, o ne prievartos keliu atvažiavome. 
Jeigu aš jus paprašiau sakyti, kad čia atsirado
me ne savanoriškai, tai dar iš to neturite pagrin
do manyti, kad savanoriškai čia atvažiavome. 
Tylėk, parše! 

Po kiek laiko vėl atėjo Belgas pas šeiminin
kus, j ieškodamas manęs. Pavaišino mus cigare
tėmis, liepė man atsisėsti ir pradėjo mane klau
sinėti. Pirmas buvo jo toks klausimas: 

— Ar nukentėjote asmeniškai nuo Rusų, 
kai jie buvo užėmę jusų kraštą? 

— Ne, — atsalčiau* — Bet musų tauta nuo 
jų labai nukentėjo . 

— Tai nesvarbu man. Kaip jus patekote 
čia? 

Pamatęs vieną kartą, kad su teisybe negali
ma toli nueiti, pradėjau truputį kitaip dabar pa
sakoti : § 

— Mus Vokiečiai evakuavo. Frontui einant 
pirmyn, turėjome toliau slinkti į Vakarus. 

— Tai, vadinasi, ne savo noru čia atsirado
te. Tai yra kita kalba. O kad Rusai veža žmones 
į Sibirą, tai tik Vokiečių propaganda. 

(Bus. daugiau) 

EKSTRA! 288 DAINŲ KNYGELIS 

LEISKIT I TĖVYNE 
(Kišeninio didumo — 272 puslapių) 

Kaina su prisiuntimu $1.00 
Dirva gavo Europoj naujai išleistą knygą 
įvairių Lietuvišku 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. 

.VAJLGIXJ 
GAMINIMAS 

ir Namų Prižiūrėjimu* 
Kaina su prisiuntimu $1.50 

Pidelė, 170 puslapių knyga nurodanti kaip 
gaminti visokius valgius: sudėta daugybe 
receptų ir paaiškinimų kaip paruošti valgius 
nuo paprasčiausių iki puošniausių pokilh|. 
Visoki kepsniai, pyragai, virti ir kepti vak 
giai, mėsos, ir tt. Kuri šeimininkė turi ru
pesnio ir vargo su gaminimu valgių, priva
lo, teig^U šią naudingą knygą. 

Reikalaukit Dirvoje 
6į$20 Superior Ą*e. Cleveland 3, Ohio. 

•m*1 
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Kur Etna 
w- Pasaulis...? 

K a s o  
Dr. J, Audrūnas 

KORTOS PO STALU 

Viltis Suktybių 
Rubuose 

U.S.A. ambasadoriaus Bedell-
Smithr apsilankymas pas Molo
tovą Gegužės 4 dieną ir Molo
tovo atsakymas į jo pastabas 
Gegužės 9 dieną yra viena juo
kingiausių Amerikos ir sovietų 
diplomatijos istorijų. Ji tęsėsi 
36 valandas ir per tą laiką 
sužadinti visus pasaulio rim
čiausius politikos sluoksnius. 
Įtakingiausi Europos žurnali
stai sutiko Maskvos paskelbtas 
žinias kaip gražiausią visų lau 
kiamą alyvos šakelę.... Ir tik 
kitą rytą pabudęs suprato kad 
ta žaibiška taikos viltis yra ne 
kas kita kaip nepataisomas nu
sivylimas, įvilktas į diplomati
nių suktybių rubus. Ir kaip ne
tikėtai viltis atsirado taip ne
tikėtai ji išnyko, palikdama 
dar vieną ir vis tas pačias tei
s y b e s  k a r t o j a n č i ą  p a m o k ą :  
neik su velniu obuoliauti, nes 
prarasi ir maišą ir obuolius.. 

Amerikos diplomatams yra ko 
pasimokyti iš to pagarsėjusio 
įvykio. Gi reikia nemažai pa
simokyti ir tiems kurie savo 
likimus yra surišę su Ameri
kos politika. Tas įvykis parodė 
kad Amerikos diplomatai mėg
sta pasiblaškyti ir kad pasiti
kėjimas Amerikos politika tu
ri turėti ribas. Labai nesmagu 
buvo Anglams, Prancūzams i? 
kitiems Vakarų Europos drau
gams patirti kad Amerikiečiai 
viena ranka kursto juos orga
nizuotis ir skelbti ^kryžiaus 
karą" komunizmui, o antrą 
ranką tiesia Kremliui ir j ieško 
susitarimo.... Toks elgesys 
primena lošiką kurs mėto kor
tas po stalu. Ir kai jis vieną 
kartą nutveriamas, tuo ir bai
giasi visa jo karjera, nežiūrint 
į visus jo jautriausius pasitei
sinimus. 

Atvirai tariant, Molotovas, 
skelbdamas Bedell-Smith pasi
kalbėjimą su juo, turėjo tikslą 
parodyti pasauliui kad Ameri
kiečiai mėto kortas po stalu, 
net lošdami su savo draugais. 
Prezidento Truman'o ir Mar-
shallo pasiteisinimas jog tai ne 
korta, o pinigas, padėties ne
bepataiso. Amerikiečių draugai 
Europoje turės buti atsargesni 
su Amerikiečiais, o patys Ame
rikos politikai turi suprasti jog 
jieškojimas draugystės pas so
vietus tik greičiau sukompro
mituos Amerikos diplomatų 
garbę ir pasitikėjimą. 

Daug kalbėti apie negražų 
dalyką nesinori. Bet nepaslėp
si kad Bedell-Smith apsilanky
mas Kremliuje Gegužės 4 die
ną sudarys tamsią dėmę gra
žių U.N. planų paveikle. Kol ją 
išplaus Amerikos diplomatai, 
tikriausia sulėtės Vakarų Eu
ropos ruošimasis kovai prieš 
komunizmą ir šiek-tiek sumažės 
pasiryžimas klausyti Amerikos 
balso. Taigi, Molotovas savo 
tikslą bus atsiekęs ir jį bus at
siekęs per MarshaU'o neatsar
gumą. 

Ir dar Vienas 
Apsijuokimas 

JAU NURYTA daug karčių 
lašų iš UN taurės. Paskutiny
sis dar teberyjamas, žinant 
kad po jo seks vėl naujas ne
skanus gurkšnis iš kurios nors 
pasaulio dalies — Korėjos, Au
strijos, Graikijos.. 

Bet jei visas UN darbas nuo 
pat gimimo dienos tėra vertas 
tik kryžiaus ženklo, tai UN pa
sireiškimas Palestinos klausi
me stačiai nebetelpa į didžiau
sio apsijuokimo rėmus. Jau 
daugiau kaip pusė metų Pale
stinos reikalas keliauja iš vie
nos UN komisijos į kitą. Siūlo
ma vienas projektas po kito. 
Daromi nutarimai, šaukiamos 
net specialios sesijos, skiriami 
komisarai.. Praeina kiek lai
ko, pasirodo, kad nei vienas iš 
nutarimų negali buti įgyven
dintas, kad visi pasiūlymai tu
ri buti atsiimami ir kad nieko 
nelieka kaip tik leisti įvykiams 
plėstis taip kaip jie nori. 

Daug sykių mes šioje vieto
je aiškinome kad UN visas me
chanizmas yra sukiužęs ir kad 
jis netinka jokiam rimtesniam 
taikos darbui. Nei vieno klau
simo jis neišrišo ir neišriš. O 
tai ką jis padarė su Palestina 
perdaug aiškiai rodo jog klau
simas tik labiau susimaišo ir 
pasidaro sunkiau išsprendžia
mas, kai jis patenka į UN ran
kas. 

Tarp "Keturių Didžiųjų" su
kasi 54 "mažiukai" be jokios 
reikšmės, be savo valios ir be 
žodžio. Juk ar ne "Didieji" kal
ti kad su Palestina išėjo taip 
tragiškai, taip juokingai ir 
taip nesuprantamai ? Beveik 
galėtum pasakyti kad karą Pa
lestinoje paruošė UN "didie
ji šefai". USA politika Palesti
nos reikale pasirodė labai ne
nuosekli : iš pradžių Amerika 
pasiūlė padalyti Palestiną, pas
kiau nuo pasiūlymo, jau virtu
sio nutarimu, atsisakė; po to 
siūlė pavesti laikinai valdyti 
Palestiną UN, paskiau vėl tą 
pasiūlymą atsiėmė. Galiausiai 
pasiūlė paskirti Palestinai ko
misarą, o kai Gegužės 15 Pa
lestinos žydai paskelbė nepri
klausomą "Izraelio valstybę" 
tai beveik tą pačią valandą ji 
buvo Amerikos pripažinta. 

Kas čia atsitiko kad taip 
ryškiai ėmė kraipytis Ameri
kos tarptautinės politikos lini
ja? Iš Europos žiūrint, atrody
tų jog kokios nors įtakos pra
dėjo veikti State Departamen
tą ir kad bendroji tarptautinė 
politika yra perdaug dažnai 
Washingtone persva r s t o m a. 
Gal veikia besiartinantys pre
zidentiniai rinkimai ? y 

Jei dar dažniau ims kartotis 
tokie netikėtumai ir nepasto
vumai USA politikoje, tikrai 
Europa, kurios gelbėjimui ski
ria Amerika tiek daug materia
linių aukų, ims bijotis Ameri
kiečių neapskaičiuojamos elg
senos. 

ST. ZOBARSKO 

GANDRAS IR GANDRYTĖ 
Dovanokite vaikučiams gražiausią, spalvuotomis ilius

tracijomis Lietuviškų skaitymų knygelę. 
žvėrių karalius Liūtas išduoda leidimą gandrui skristi 

(anapus geležinės uždangos) Lietuvon. Ką Gandras ten 
matė ir pergyveno bus įdomu skaityti ne tik vaikučiams, 
bet ir suaugusiems. Kaina 60c. Dvi knygos tik $1.00. 

Šiądien parašykite trumpą laiškelį su užsakymu: 
"ATŽALYNAS" 5640 Bourbonnierre Avenue 

MontrealJJ6, Canada. (18) 

Pavožta Ugnis 
JALTA — ta pirmgimio 

nuodėme — |kyriai lydi pasau
lį: beveik kiekviena tarptauti
nė konferencija pagerbia tą 
Rusijos miestą, prisimindama 
jog ten gimęs susitarimas pa
gimdė iki šiol nesibaigiančią 
nesantaiką tarp tautų ir žmo
nių. Kaltybė krinta Jaltos su
sitarimams už viską , kas deda
si Europoje. 

Bet Jaltos susitarimas kaltas 
ir už tai kad 1945 metais Rug
sėjo mėnesį Amerikiečių ir so
vietų kariuomenės pasidalino 
Korėją. Vieniems (Amerikie
čiams) teko du penktadaliai te
ritorijos su vienu trečdaliu gy
ventojų ir turtingais žemės 
plotais. Kitiems (sovietams) 
— likusieji trys penktadaliai 
su dviem trečdaliais gyventojų 
ir milžiniškomis anglių kasyk
lomis. 

Jaltoje buvo susitart* kad 
Korėjai bus leista tvarkytis 
nepriklausomai. Laikas parodė 
kad su Korėjos padalinimu bu
vo padalyta ir jos nepriklauso
mybė. Sovietai jų užimtoje Ko
rėjos dalyje pasielgė panašiai 
kaip Vokietijoje, pravedė že
mės reformą, suorganizavo ir 
padarė visagalinčia Komunistų 
partiją, įsteigė "liaudies ka
riuomenę" ir paruošė stiprų 
komunistų kadrą visai Korėjai 
valdyti. 

Kai šitaip sovietai sukomu-
nistino Korėją, tada jie pasiū
lė Amerikiečiams apleisti ją 
kartu 1948 m. Sausio 1 d. Ir 
vėl UN politinė komisija pra
ėjusių metų Lapkričio 5 dieną 
paskyrė devynis asmenis ku
rie kontroliuotų visuotinus rin
kimus Korėjoje. Sovietai tų 
asmenų savo zonon neįsileido, 
ir taip vėl visas Korėjos klau
simas pasiliko be išvados. 

Nesenai Marshall pasiūlė So
vietams parodyti jų gerą valią 
Korėjoje. Atsakymas buvo aiš
kus: sovietai nutraukė elektros 
srovės tiekimą Amerikiečių zo
nai. Kadangi iš septynių mili
jonų tonų metinės anglių pro
dukcijos sovietų zona duoda 
daugiau kaip šešius milijonus, 
tai vieną dieną reikia laukti 
jog traukiniai Amerikiečių zo
noje turės sustoti taip kaip su
stojo elektra, siunčiajna iš so
vietų zonoje esančios Yalu jė
gainės, kaip sustojo traukiniai 
iš Berlyno į Frankfurtą, kaip 
sustojo laivai Dunojum iš Vie
nos. . 

Ką Reiškia 
tie Dūmai? 

TIKIME kad skaitytojams 
nėra paslaptis jog ne visi Eu
ropoje (tuo tarpu dar laisvoje) 
su išskėstomis rankomis sutin
ka Amerikiečius, jų dovanas ir 
pamokymus.. Savaime supran
tama kad komunistai piktomis 
keršto akimis lydi kiekvieną 
Amerikietį ir neslėpdami ga
landa peilį ir net dantis.. Gi 
socialistai laikosi Amerikiečių 
atžvilgiu gana atsargiai. Tiesa, 
nei Anglijos nei Prancūzijos 
socialistų partijos atvirai ne
smerkia Amerikiečių politikos, 
bet pačioje socialistų masėje 
yra stiprių sparnų kurie slap
tai pritaria komunistų progra
mai ir yra priešingi bent ko
kiam Amerikiečių kišimuisi į 
Europos reikalus. 

Italijos socialistai suskilo į 
dvi atskiras partijas tik dėlto 
kad vieni priėmė Amerikos pa
galbą, kiti ne. Anglijos socia-
listai-darbiečiai taipgi turi sa
vo tarpe tokių kurie sveikina 
komunistojančius socialistus. 

Praėjusią savaitę įvykęs 
Anglų socialistų kongresas pa
rodė kad jie "su simpatija žiu
ri į didelius Sovietų Sąjungos 
socialinius laimėjimus" (parti
jos pirmininko Shim well pa
reiškimas). Kad ir.pašalino du 
asmenis iš partijos už perdaug 
aiškų palankumą komunistams, 
betgi visas partijos kairysis 
sparnas, vadovaujamas ^Zilia-
cus ir Grossman, pasilieka ir 
viena akimi su pasitenkinimu 
stebi ir net pritaria komunisti-

šioje nuotraukoje ne Amerikiečiai bet Lietuviai tremtiniai, 
dirbantieji sargybų kuopose, Amerikiečių žinioje. Kam į 
Europą siųsti Amerikiečius kad tūkstančiai tremtinių gali 
buti ištikimiausi kariai? (Klišė "Viltis") 

— T— 

nei muzikai. 
Prancūzijos socialistai jau 

suskilo į tuos kurie su Ameri
kiečiais, ir tuos kurie prieš. 
Tuo tarpu atskalūnai dar ne
turi didelės įtakos, bet užtenka 
jiems ir tai kad gali ir toliau 
tęsti socialistų partijos skaldy
mą. 

Belgijoje, Danijoje, Norvegi
joje ir Švedijoje socialistai ne 
visi palankiai priima bendra
darbiavimą su Amerikiečiais. 
Ir jei komunistai nepalaikytų 
tokių tamprių ryšių su sovie
tais ir jei sovietai taip aiškiai 
negrąsytų visai Europai tai — 
ko gero — labai greitai beveik 
visi Europos socialistai glaus
tųsi prie bendros programos su 
komunistais ir nusisuktų nuo 
MarshaU'o plano, nuo karinės 
Amerikiečių pagalbos ir nuo 
visokios jų įtakos. 

Priežastis tokio socialistų 
nenuoširdumo Amerikiečių at
žvilgiu yra labai paprasta: jų 
programa smerkia kapitalizmą 
ir remiasi smulkiais savinin
kais, suvalstybinta stambiąja 
pramone ir darbo klasėmis. Gi 
bendradarbiavimas su Ameri
kiečiais verčia socialistus atsi
sakyti nuo savo programoj. 
Tuo budu jie praranda savo 
tikrąjį veidą ir netenka darbi
ninkų masės. Visą tą nelaimę 
socialistai gerai supranta, ir 
jie tik laukia dienos kada ga
lės atvirai atsukti Amerikie
čiams nugarą. O toji diena — 
jų įsitikinimu — ateis tada ka
da išnyks Amerikiečių pavo
jus. Ir niekas taip džiaugsmin
gai nesveikina bent kokio iš 
Maskvos ateinančio "taikos" 
ženklo kaip socialistai, kurie 
skęsdami savo nusistatymų ir 
savo darbų priešingumuose, 
kabinasi net ir į dalgį.. Stali
no laiškas Wallace jiems labiau 
p&tįnk& negu Truman'o kalbos. 

ARMIJAI REIKALIN
GA 1,669,000 

VYRŲ 

Anglija Imasi Pajungti 
ir Gydytojus 

Amerikos reguliarės armijos 
ir rezervo jėgoms sekančiam 
metui bus reikalinga 1,669,000 
vyrų, kaip Senatui pranešta. 

Toks skaičius reikalingas už
pildyti vietas tų kurie bėgyje 
sekančių 12 mėnesių apleis sa
vo tarnybos vietas, ir padidi
nimui reguliarių jėgų ir .rezer
vų. 

Reguliarė armija padaugina
ma nuo 1,446,000 iki 1,795,000 
vyrų. Rezervinės pajėgos pa
dauginamos nuo 1,006,000 iki 
1,520,000 vyrų. 

NAUJOS KNYGOS 

šiaurės Pašvaistė, Bernardo 
Brazdžionio eilėraščių knyga. 
Išleido L. Vismantas 1947 m., 
Wuerzburge. 

Kur Bakūžė Samanota, An
tano Vaičiulaičio istoriją ir pa
sakų rinkinys. 288 psl. Išleido 
Kulturos Institutas 194? 
New Yorke. 

Komunizmas — Antikristo 
Religija. Paraše K. Čibiras, iš
leido Kun. P. M. Juras. 

Pilnatis. Jono Aisčio rinkti
nė poezija. 159 psl., dailininko 
A. Vaičaičio iliustracijos. Re
dagavo ir įžangos žodį parašė 
B. Brazdžionis. Išleido L. Vis
mantas 1948 m., Schweinfurte. 

Kelionė į Lietuvą. A. Gie
driaus knygelė vaikams. 24 psl. 
Veselausko iliustracijos, leidi-
jas nepažymėtas. 

Poezija. Jurgio Baltrušaičio 
eilėraščiai. 270 psl. Spaudai pa
ruošė J. Aistis, 1948 m. Išlei
do Kun. P. M. Jmąs, So. Bos
ton, Mass. 

Tolumos. Premijuota Fausto 
Kiršos poezija. 189 psl. Vikto
ro Petravičiaus lino raižinių 
iliustracijos. Išleido "Musų Ke
lias", 1947 m., Dillingene. 

KONGRESUI patiekta bi-
lius įvedimui mokėti baigu
siam tarnybą U. S. prezidentui 
po $50,000 metinio atlyginimo 
iki gyvos galv^f, 

REPUBLIKONŲ bendra Se
nato ir Atstovų Rumų ekono
minė komisija patiekė naujus 
raportus reikalaujančius val
džią mažinti savo išlaidas. 

Demokratai tos komisijos na
riai atsisakė pasirašyti tą ra
portą nes jie pritaria Preziden
to Trumano laikymui milži
niškų armijų tarnautojų biu
ruose, kurie tarnauja Demo
kratų politiškai mašinai. 

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

ANGLIJOS socialistini val
džia pasikėsino ir daktarus pa
daryti valstybės įrankiais: jie 
sulyg socialistų plano, turi bu
ti visuomenės tarnai, gauti iš 
valdžios algą (kitaip sakant, iš 
pačių žmonių taksų), ir teikti 
žmonėms gydymo patarnavimą 
nemokamai. 

.Tas gal gražiai skamba iš 
socialistų ir komunistų pusės. 
Bet štai ką tas reiškia: valdžia 
tada yra daktarų bosas, sam-
dytoja, daktarams nuskiria jų 
darbo vietas, ir jau turi juos 
savo kontrolėje. Kadangi ne 
visi žmonės serga, ir dažnai 
nuo mažo susirgimo žmogus iš
sigydo už dolarį-kitą, kiekvie
nam mokėjimas taksų daktarų 
išlaikymui butų naujas apsun
kinimas gyventojams. 

Daktarai, iš savo puses, ko
kių paprastų valdžios tarnau
tojų valdomi ir diriguojami, 
pamestų tikrą no*ą buti gerais 
daktarais, ir tuoj medicinos 
mokslas nusmuktų., 

Socialistų valdžia buvo pri
vertus pravesti balsavimą tarp 
gydytojų Anglijoje, tikslu įve
sti tą vadinamą nemokamą gy
dymą nuo Liepos 5 šių metų. 
Tik 4,735 gydytojai balsavo už 
tą socialistišką planą, 40,814 
balsavo prieš. 

Valdžia vistiek įves savo ne
mokamo gydymo planą visiems 
Britams. Negaudama gydyto
jų pritarimo tam planui, val
džia ves ir toliau derybas su 
gydytojų organizacija. Turės 
buti sutarta kokiomis sąlygo
mis ir aplinkybėmis tas patar
navimas turės buti teikiamas. 

Į tą planą ineina ir dentistai. 

KAS platina Dirvą — tas 
platina apšvietą. 

. . .  t i k  t r y s  p a s i r i n k i m a i  
yra atviri 

Amerikos Veteranams 

SU GERA ALGA! 

Veteranai turi pirmybe naujoj 
Reguliarėj Armijoj. Jei jųs esat 
kvalifikuotas įstojimui ir įsto
jate trims metams ir ilgesniam 
laikui, jųs galite pasirinkti: 

1. Tiesioginį paskyrii^ tarny
bai Europoje. 

2. Paskyrimą { vien* iš kelių 
garsių divizijų TvHinuose Ry
tuose. 

3. Jei esate tarnavę užjūryje po 
Rugsėjo 2, 1945, paskyrimą 
trims metams į vieną iš aš
tuonių puikių dalių dabar 
stovinčių U. S. A. 

Room 109, Old P. O. Bldg. 

Po to jųs galite pasirinkti sau 
Ginklo ar Tarnybos rūšį. Ir jųs 
galite pasirinkti specialisto dar
bą, kuriam jus kvalifikuoja pir
m e s n ė  t a r n y b a  t a m e  d a r b e  
(kaip nurodyta W. D. pamflete 
12-16). Pilnų detalių pasiteirau
kite jums arčiausioje Armijos 
ir Oro Jėgų rekrutavimo sto
tyje. 

U.S. Army and tIJ. Air Force 
Recruiting Service 

C A R E E R S  W I T H  A  F U T U R E  

U. S. Army and 
U. S. Air Force 

Cleveland 14, Ohio 

Koks jums patinka? 
> 

i i- * 

Automatiška Vidaus Karščio Kontrole ? 

Automatiška Vidaus Laikrodžiu Kontrole? 

Automatiška Viršaus Apšvietimo šviesa? 

Automatiška Vidaus ir Kepintojo 
Šviesa ? 

Minutėmis Laiko Nustatymu? 

{būdavot* Virimo Indu? 

Sutinimo Degintojais? 

Neužkimbamais Amžinais Deffintoėais— 
Dideliais, Standard ir Mažos Mieros? 

Padalintu, Sukryžiuotų a? Standard 
Degintojų Sutvarkymu? 

Vienu ar Dviem Pečiais—Vienu ar 
Dviem Kepintojais ? 

Vidaus Langais—Apšviestais Vidais? 

Išeinamais ar Ištraukiamais Kepintojais? 

Nerūkstančiu Kepintoju—pačiame 
Pečiuje ar Atskirai? 

Giliu-Puodu Virėją, Įbudavotas Grotas 
ar Bąrbecuer ? 

Šildymo Plytom ar Kabliais—Sluosčiams 
Kabliais—Indų Patalpomis ? 

Kaitinimo Kompartmentais Grūdams ? 

Nuimamu Apačios Apvadu Le&gvanF 
Išvalymui Pečiaus Apačioje ? 

Prie pat Sienos Pristatomą? 

AS GOT IT! 
Jokis kitas virimo padargas neduos jums 
tokios gaisybės ypatybių ir kombinacinių 

savybių kaip kad galite gauti perkantis 

GAS Pečių. Modeliai beveik padirbdinti 
sulyg jusų individualinių reikalų ir daug 
jfairiausių pasirinkimų. Ir visi jie teikia 
įtaigią šilumą iki bent kokios virimo tem

peratūros, tikrą kontrolę vidaus tempe
ratūros, žemus operavimo kaštus — šitas 

priedines progas jųs galite gauti tiktai 

su GASU. Taigi, įsigykite tas norimas 
ypatybes . . . įgykite tą atsakantumą kQ-

kio norite — nusipirkdama sag naujausią 

GAS Range. 

Atminkit—šie Nauji Gas Ranges Taupo G asą, Taupo Pinigus! 

EAST OHIO GAS T I E  w n i v  U til) COMPANY 
Muzikos Klasika-*AFTERNOON CONCERTS"-4:30 iki5:00-Pirmad. iki Penktad..-WGAR 1220 
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Reflections of a Refugee 
(Continued from last wopk) 

In every DP, they see not a vic

tim of war or political circumstances, 

but an enemy of their people. They 

have the priori idea that every refu
gee is a fascist who fled to Ger
many either because he is a colla
borator with the Germans, or because 
he took part in the liquidation of 
Jews, or sympathized with such li
quidation. Doubtless they have no 
friendly feeling towards DPs, and 
DPs will not get any support from 
them; they show no enthusiasm to 
settle the DP problem. But that 
is not the whole story; they ai-e all 
Communists, and do not hide it. 
they openly criticize the so-called 
imperialism of Truman and Mar
shall, sympathize with Soviet poli
cies, and most likely are working 
to the Soviet advantage. They are 
for the most part, young men of 

SEND, In 
304 West 63rd Street 

CHICAGO 21, ILL. 
Tel. ENGLEWOOD 5028 

SEND PRIIMA 
MAISTO. SIUNTINIU UŽSAKY 
MUS | VISAS VOKIETIJOS IK 
AUSTRIJOS ZONAS. ANGLIJĄ. 
PRANCŪZIJĄ, ITALIJĄ, OLAN
DIJA, BELGIJĄ, ŠVEICARIJĄ, 
LENKIJĄ. ČEKOSLOVAKIJĄ, 

JUGOSLAVIJĄ. 
Maisto siuntinėliai APDRAUSTI 
draudimo firmose, pristatymas 
GARANTUOJAMAS. Nesuradus 
adresato—pinigai grąžinami. Pa
kely dingęs siuntinys pakeičia
mas kitu. 

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

Geriausi eksportiniai produktai/ 
Pristatymas vykdomas iš sandė

lių Europoje. 

Siunčiant money order, čekj ar 
kt. mok* pfiemonę, tiksliai nuro 
dykite gavėjo adresu ir 
(nu siuntinėlių tipo numerius. 
Galima užsakyti keli pakietėiiui' 
tam pačiam, gavėjui. 

^ 2 sv. taukų, kiaulinių. 
No. 1 Z sv.bekono 
SO 00 ^ sv* sa^am' dešros 

2 sv. kenuotos jautienos 
1 sv. jtaerio miltelių. 

2 sv. bekono 
2 rv. kenuotos jautienos 

No. 2 2 sv. pietų Ąfcctk, apeis, 
marmelado 

. 1 s v. cukraus 
* sv. kavos pupelių 
1 sv. šokolado, blocks 

2 sv. kiaulinių taukų 
No. 3 2 sv. bekoao 

•y ~ 2 sv. cukraus 
2 sv. aukšč. rieb. sūrio 
1 sv. kavos pupelių. 

No. 4 
$2-95 9 SVARAI CUKRAUS 

$4.98 9 SV. KAVOS Pupelių 

'No. .6 4,5 sv. cukraus 
.00 4,5" sv. kavos pup<|lių 

No. 7 200 Chesterfield cigarečių 
(Išskiriant Vok. ir Italiją) 

No. 8 16 sv. sūdytų silkių stati-
9§.95 nįjį (Tik i Vokietiją) 

No. 9 10 sv. kvietinių miltų 
%2.A5 4 unc. kepimo miltelių 

EXTRA RIEB AL V 6 SV.!!! 
2 sv. kenuoto sviesto 

N.> io 2 sv. bekono 

about )28 to 35 years of age, with
out any special training or exper
ience, recritited from the former 
UNRRA pei'sonniel. They seeming
ly have brought from UNRRA their 
viewpoint on their work. They get 
la.^ge salaries Ercnd throw their money 
around; while the DPs are straving, 
IRO employees get special English 
and American raftions, French wines, 
chocolate, Englis h and American ci
garette** in such quantities that they 
can sell them on, the black market. 
Every one of thean has a girl-friend 
either right in the office, or from 
among the local women. 

In other words, they attempt to 
continue the life they lived during 
the war, behind the front, with the 
difference that now such a life is 
conducted at the expense of those 
pennies whiich generous States have 
contributed /.or the settlement of the 
DP problem and for the assistance 
of the DPs. 

The rest of the personnel is com
posed mostly of local Austrians of 
the female sex. They get their po
sitions due to tlie influence of friends 
and lovers, while some of them are 
the wives of the British military 
stationed here. This is a source of 
great bitterness among DPs, since 
for a long time now foreigners have 
been barred from holding positions 
in offie.es of the government or of 
public institutions. On January 1st 
thev were barred also from private 
cammercial and industrial enterprises. 
The only place where DPs could ob
tain employment is IRO, whereas 
these positions are largely filled 
with Austrians, who could obtain 
employment in their own institu

tions. 
In the second place, the Austrians 

have long been showing great hos
tility to the DPs. Following the 
line taken by their own government 
officials, Austrians generally con
sider the DPs as being worthless 
people of the lowest class. This is 
also the attitude of the Austrians 
employed in IRO, in spite of the 
fact that they themselves are liv
ing on money intended for the sup
port of the DPs. The interests and 
the pfoblems of the DPs are for
eign to them. 

Finally in the lowest categories 
of IRO employees there are a few 

1 DPs, who are almost without ex
ception Yugoslavians, for, as it is 
; said here, there were no mass li
quidations of Jews in their coun-
! try. and thus Yugoslavians could 
' not be guilty of that crime. 
I The administrative apparatus of 
IRO and the number of personnel 
is disproportionately large for the 

į work assigned to it. They do not 
!  hurry with the settlement of the 

DP problem, for that seems to be 
something which is the concern of 
tin- DPs themselves, who are all 

| anxious to settle elsewhere. But no 
!  attention is paid to their wishes, 
j The quicker the DP problem is 
| solved, the sooner will the comfor-
I table life of the IRO personnel 

come to an end. It seems their 
motto is: "It is not IRO which 
exists for the DPs, but it is the 
DPs who exist for IRO." Every 
DP who comes to the office is re
garded as an enemy who distrubes 
their peace. There even is a sign 
by the entrance saying that entry 
is permitted only to those who hold 
invitation cards, which means, of 
course, "entrance forbidden." 

Bureaucracy is rampant, there is 
no system of work. For example, 
they begin to sign up people for 
resettlement in Canada, and tell 
them to have their documents tran
slated into English. The interested 
party, hoping to emigrate, goes to 
a translation bureau and raises by 
some means, perhaps by selling a 
part of his meager belongings, the 
necessary 150 shillings which must 
be paid for the translation and cer
tification of the translation. Then 
he comes to IRO with the transla
tion, and is told that for some rea
son, he is unfit to go to Canada, 
and has been assigned to Tunis. 

Now a French translation is re
quired. Again the person pays 150 
shillings for the French translation, 
only to be told that it is not needed 
any more, for he has been assigned 
to go to Venezuela. A Spanish 
translation is necessary. So the 
person pays 150 shillings for the 
third time, perhaps with his last 
pennies, and generally finds, after 
going to all this trouble, that he is 
remaining in Austria after all. Be
sides paying the 450 shillings, the 
person has to present at least 20 
photographs, costing 50 shillings, 
also 10 to 15 shillings for the medi
cal examination, and has lost some 
days earnings because he has to 
spend a great deal of time waiting 
in the IRO office . 

(To be continued) 

No. 10 
$7-95 2 sv. kiaulinių taukų 

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

čia nurodytose kainose įskaity
tos persiuntimo, draudimo ir ki
to* išlaidos. 

Atskirai .su draugijo-
niis. kiunitctais ir pavieniais ak
menimis dfcl didesnių užsakymų. 

Nedelsdami šiandien pasiųskite 
savo riminėms, draugams siun
tinėlius! 

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 

DIRVAI išsirašyti nereikia 
laukti pradžios metų. Išsira-
šykit dabar. Pusei metų $1.50. 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

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

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

Telef.: MAin 1773. 

M I R I M A I  
LEONAS GALDIKAS, 16 m, 

nuo 1386 E. 65th St., mirė 
Gegužės 19, palaidotas 22 d., 
Kalvarijos kapinėse. Pamaldos 
atsibuvo šv. Jurgio bažnyčio-
je. 

Liko žmona, Marie, trys duk
terys: Mrs. Rose Mailers, Mrs. 
Helen Obraitli, ir Euth. 

V ' 
STASYS MATULEVIČIUS, 57 

metų (pavienis), nuo 5715 
White uve., mirė Gegužės 20, 
palaidotas 24 d. Highland Park 
kapinėse. 

Liko pusbrolis Vincas Mak
simavičius (Mack), kuris rūpi
nosi palaidojimu. 

Abiejų laidojime pasitarnavo 
laidotuvių direktGSf Delia E. 
Jakubs. 

Pfc. JONAS GEDOMINSKAS, 
22 metų amžiaus, žuvęs Pa-

cifiko salose Lapk. 1, 1942 m., 
dabar parvežtas palaidoti Cle-
velande. Pašarvotas nuo 2 v. 
po pietų, Gegužės 28, Wilkelis 
Funeral Home, kur gimines ir 
draugai galės lankyti. 

Laidotuvių militariškos apei
gos bus 2 vai. po pietų, šešta
dienį, bus palaidotas Knoll-
wood kapinėse. 

Liko motina, Marė Gedomin-
skienė, 8117 Korman avenue, 
ir seserys, Mrs. Mary Kaye, ir 
Mrs. Antonia Carlino. 

KAIP KITI IŠAUGA 
Kai 1907 metais į Clevelan-

dą važiavo Lietuviai ir kiti jau 
čia gyveno ir net bandė pradė
ti mažus biznius, du broliai, 
Fisher pavarde įsteigė savo 
pirmą maisto parduotuvę ant 
Lorain avenue. Jų rimtas biz
nio vedimas ir supratimas kad 
Clevelandas augs, išaugino jų 
vardu Fisher Market krautuves 
j milžinišką biznį. Dabar jau 
turi 189 krautuves Ohio vals
tijoje, kurios pačios paskuti
nės atidarytos kaip didžiausi 
moderniški Super-marketai. 

30,400 kuclikių, virš 6,000 dau
giau negu 1946 metais. 

Mirė tik po 27 kudikius iš 
kiekvieno 1000 gimusių, apie 
10 nuoš. mažiau negu palygi
namai 1946. metais. 

Motinų laike gimdymo mirė 
tik po vieną ant 1000. 

NOTARY PUBLIC 
Turint reikalą notarizuoti 
dokumentus kreipkitės } 

K. s. KARPIUS 
6820 Superior Ave. 

ENdicott 4486 

OHIO valstija iš svaiginan
čių gėrimų per 15 metų nuo 
prohibicijos panaikinimo, turė
jo $547,549,616 pelno. 

Daug^ tų milijonų nueina į 
valstijos politikierių kišenius, 
kurie valdo svaiginančių gėri
mų departmentą. Nekurie jų 
gauna labai aukštas algas, sie
kiančias tukstančius dolarių 
metuose. 

iMkiiiiiimiiiiiuimmiiinuimiiimiiiimiiiiiiMMiiiiimiiiiimimmmmiiimiiiiim: 
= Smagi Lietuviška Užeiga E 

| \ UPTOWN GtJ&LL 
| 10626 St. Clair Avenue 
I VYNAS — ALUS — DEGTINĖ — ŠILTI VALGIAI 
5 Geras Patarnavimas 
s Linksma muzika penktadienio ir šeštadienio vakarais 
E A. ir A. Kazakevičius — savininkai (40) 
f?imniiniiirniHiinimiiiiiiiimniinninim»nimiiiiiinnnnmiinmiiimmimmm: 

"C 
Javings wil l  always 

be important to the 

man who wants to 

look into the future 

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

security and personal 

independence!" 

Savers always welcome 

Member Federal Deposit Insurance Corp. 

ŠILDYK1T SAVO NAMĄ 

Automatiškai su MONCRIEF 
GAS OIL COAL 

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

Pilnai Padengta Apdrauda. UTah 1-4515 

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

vMlllllllllllllllllllitllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUIIIIIIItt 

[ P J KERSIS 
j= 609-12 Society for Savings Bldg.—Cleveland, Ohio 
| OFISO TELEFONAS: MAin 1773. f 

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

5llllllllllllll!llllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJ 

Vyrams Aprangalai 
PAS MUS RASITE DIDŽIAUSI PASIRINKIMĄ 

VYRAMS ir VAIKINAMS DEVEJAMŲ 

Skrybėlės! Kelnės ir Visoki Paredalai! 
Jusų mėgiamiausiam pasirinkimui 

UŽ POPULIARES KAINAS 

(N'VH'A I GREEN STAMPS su kožnu pirkiniu. Al 
I čia galit iškeisti savo Stamp Books. 

THE KRAMER & REICH (0. 
7010 Superior Ave. Atdara Vakarais 

Delia E. Jakubs 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktore) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PARVEŽTI 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763 

KŪDIKIŲ mirtinumas Cle-
velande buvo palyginamai že
mas. Pernai Clevelande gimė 

LASNIK CAFE 
Puiki,, Moderniškai Įrengta Lietuviška Užeiga 

6824 SUPERIOR AVE. 
(šalia Dirvos Redakcijos) 

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

m 

m 

Ĝibson 
i..: vS J'.k v*',",. BRt NŪS YOU 

m UPS-A-ŪA/SY 
V IN THE NEW KOOKALL ElECTMC NANCE 
rm 

giiiiimmiiiiiiiiiimmiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimiimiiimiiimiiiiiiii': 

| I. J. SAMAS - JEWELER Į 
5 Persikėlė j naują didesnę ir gražesnę krautuvę a 

| 7007 Superior Ave. Greta Ezella Theatre 
E 
E Dabar jau turime didesnį rinkinį Deimantų, žiedų, Laik-
1 rodėliu ir visokių graždaikčių, už nupigintą kainą. 

tallililiiiiillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllllllllllllllllllllllis 

Here it is, ladies! The range you've been waiting for —— 
the new Gibson Ups-A-Daisy! With this surprisingly differ
ent range you can choose the task of its 2-position unit. 
Use it for deep-well cooking — raise it for surface cook
ing! Convenient? You'll say so when you see it! And look 
at these extra features: Banquet-size, fully automatic oven 
plus another smaller oven in this model; waist-high broiler, 
concealed oven-vent which helps prevent smoke-stained 
walls and reduces cooking odors ——• Here's the range for 
easily-prepared meals; for efficient, economical operation; 
for cleaner, cooler kitchens. Ask 
us to demonstrate the Gibson 
Ups-A-Daisy — the range that 
has everything —and then 
tome! 

S338-00 
PERKO Electrictal Appliances 

3486 EAST 93RD STREET 9213 UNION AVENUE 
ATDARA VAKARAIS IKI 9 VAL. TREČIADIENIAIS IKI jl VAL. DIENOS 

• Telefonas Abiejose Krautuvėse Diamond 0025 

it** ^ 

JI 
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D I R V A  

M I R I M A I  
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

(Žinios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dyka 

KAMARAUSKAS (Corner) Pe
tras, 75 m., mirė Gegužes 9, 
Cleveland, O. (Miroslavo p. 
Alytaus ap.) Amerikoj išgy
veno 53 metus. s 

ULIAVIčIUS Juozas, mirė Ba
landžio 2, Brockton, Mass. 
(Kalvarijos p. Suvalkijos.) 

DEBEIKIENĖ Teodora, mirė 
Kovo 4 d., Brockton, Mass. 
(Staigvilių k. Lauksodžio p. 
Šiaulių ap.) 

BALTRŪNAS Juozas, mirė 6 
Geg., Pittsburgh, Pa. (Lavi-
škiq k. Kavarsko p. Ukmer
gės ap.) Amerikoj išgyveno 
47 metus. 

PETRAUSKAS Viktoras, 52 
m., mirė Bal. 21, Chicagoje. 

< (Šiaulių ap. Meškuičių par. 
Miekių k.) Amerikoj išgyve
no 35 m. 

MASLAUSKIENĖ (N o fbutai-
tė) Veronika, pusamžė, mirė 
Bal. 20, Chicagoj. Amerikoj 
išgyveno 33 m. 

BUčINSKiENĖ (B a gdonaitė) 
Estelė, 32 m., mirė Bal. 20, 
Chicagoj, kur buvo ir gimus. 

SINICKAS Kazys T, pusamžis, 
mirė Bal. 20, Chicagoj. (Ra
seinių ap. Tytavėnų p.) Ame
rikoj išgyveno 45 m. 

VILKAS Pranas, 59 m., mirė 
Bal. 25, Chicagoje. (Kauno 
ap. Gegužinės p. Padagių k.) 

TAUTAVIČIENĖ Ona, pusam
žė, mirė Bal. 25, Berwyn, 111. 
Amerikoj išyveno 40 m. 

JONAS G. 
POLTEU 

L i e t u v i s  

Namų Maliavotojas 
Popieriuotojas 

Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo 
pagražinimo suteikiama 

nemokamai. 

495 East 123rd St. 
Telefonas: POtomac 6899 

URBONAS Pranas, seno amž., 
mirė Bal. 8, Worcester, Mass. 
(Marijampolis ap. Krioka-
laukio par.) 

ANUSAUSKAS Petras J., 64 
m., mirė Bal. 22, Worcester, 
Mass. 

BUIVIDAS Antanas, mire Bal. 
17, Worcester, Masš. 

LIUTKEVIČIUS Petras, mirė 
Bal. 18, Worcester, Mass. 
(Kalvarijos par.) • 

GAIDIENĖ Veronika (Kum-
paitė), 50 m., mirė Bal. m., 
Worcester, Mass. 

ANDRIUŠKEVIČIUS K a j eto-
.• nas, mirė Bal. m., Bridge

port, Conn. 
STANKAITIS Juozas, mirė 14 

Baland. Bridgeport, Conn. 
RALIS Pranas, mirė Bal. 9, 

Bayonne, N. J. 
MEDEšAUSKIENĖ Ona, mirė 

Bal. 15, Bayonne, N. J. 
JUšKAUSKIENĖ iRože, mirė 

Bal. 15, Kingston, Pa. 
KARIS Petras, 40 metų, mirė 

Bal. 14, Kingston, Pa. 
LINKAITIS Antanas, mirė 17 

Bal., Wanamie, Pa. 
ANDRIUKAITIENĖ Margaret, 

mirg Bal. 17, Wilkes-Barrs, 
Pa. 

VATAVIČIUS Mykolas, 59 m., 
mirė Bal. m., Shenandoah, 
Pa. 

SARAPIENĖ Ona, mirė Bal. 
20, Dorchester, Mass. 

BRAZAUSKAS Stasys, mire 
Bal. 12, New Britain, Conn. 

UKIENĖ M., 87 metų, mirė 
Bal. 5, New Britain, Conn. 

MEDALIENĖ Magdalena (Mu-
lauskaitė), seno amž., mirė 
Bal. 27, Chicagoj. (Vilkaviš
kio ap.) 

LINGEVIČIUS Juozas, pusam
žis, mirė Bal. 24, Chicagoj. 
(Panev. ap. Pašvitinio par.) 
Amerikoj išgyveno 40 m. 

ARNAŠIUS Antanas, pusamžis, 
mirė Geg. 2, Chicagoj. (Tau
ragės ap. Naujamiesčio par.) 
Amerikoj išgyveno 48 m. 

BENEŠIENĖ Elzbieta, mirė 
Bal. m., Baltimore, Md. 

AUGINKIT SAU PELNĄ PIRKDAMI 
U. S. SECURITY BONDS 

.AMERKKS\ 
SECURITY! 

BOY BONDS TODAY! 
Bent kuris dirbantis žmogus 

iš savo savaitinės algos skolin
damas Dėdei Šamui tik $3.75, 
pirkimu U. S. Security Bonds 
per sekančius dešimt metų, su-
siaugins sau gražią sumą pini
gų — $2,163.45. 

Tas lengvai galima padaryti 
savo darbovietėje, per taip va
dinamą Payroll Savings Plan. 

Dabar eina Security Loan 
Vajus. Viskas ko reikia tai sa
vo darbovietėje pasirašyti tą 
sutartį, ir iš jusų algos kas sa
vaitę bus išimta tie keli dola-
riai, kurie vėliau atneš jums 
džiaugsmą. 

Tas Payroll Savings Pianas 
sutvarkytas šitaip. Kas sutiks 
išskaityti iš savo algos sekan
čiai kas savaitę, turės pelno 
šitaip: 

Po $2.50 savaitėje: už 1 me
tų gaus $130; už 5 metų gaus 
$668.97; už 10 metų — gaus 
$1,440.84. 

Po $3.75 savaitėje: už 1 me
to gaus $195; už 5 metų gaus 
$1,004.20; už 10 metų — gaus 
$2,163.45. 

Po $7.50 savaitėje: už 1 me
tų gaus $390; už 5 metų — 
$2,009.02; už 10 metų — gaus 
$4,329.02. 

Tai lengvas ir geriausias pi
nigams taupyti būdas: nerei
kia j ieškoti nei bankų, kurie 
moka mažą nuošimtį, nei rū
pintis saugumu. Valdžia išduos 
jums U. S. Security Bonds už 
sumokėtas tam tikras sumas, 
ir reikalui priėjus tie bonds ga
lima iškeisti į pinigus, kaip 

tas buvo ir karo metais. 
Amerikos Saugumas yra JU

SŲ Saugumas. Pirkit U. Š. 
Security Bonds. 

Norint, patiems pirkti' U, S, 
Security Bonas iš banko ar iš 
pašto didesnėmis sumomis, tą 
galite daryti ir dabar, kaip da-
rydavot karo metu. 

Už $750 pirksit $1000 vertės 
Security Bond, kuris po 10 me
tų atneš jums $250 pelno. ' 

OHIO VAISIŲ DER
LIUS SUGADINTAS 

PAJ IEŠKOJIMAI 
Jieškomieji ar apie juos ži

nantieji prašomi atsiliepti į: 
CONSULATE GENERAL OF 

LITHUANIA 
41 West 82nd Street 

New York 24, N. Y. 

VAISIŲ derlius šią vasarą 
Erie Ežero pakraščio soduose 
bus kaip kur visai bevertis, o 
kaip kur pasieks 60 nuoš. nor-
malio. šis ežero pakraštis yra 
viena iš didžiausių šalieš vai
sių auginimo sričių. 

Tačiau šalta žiema -sušaldė 
daug vaismedžių, o dabar vai
sių augintojai varginami šaly 
tu, šlapiu pavasariu, kuris ne
d u o d a  t i n k a m a i  v a i s m e  d ž i u s  
prižiūrėti ir apsaugoti nuo va
balų ir kitų parazitų. Net bi
tės ir tos apsivylusios. 

Vaisių ir vynuogių auginto
jai Clevelando plačioje srityje 
skaito savo nuostolius šimtais 
tūkstančių dolarių. 

Daržovių augintojams seka
si geriau negu pernai, tik kor-
nų sodinimo sezonas trukdo
mas dažnu lietum ir šaltu oru. 

Cuyahoga apskrityje, kur po 
daržovių vaisiai yra sekantis 
vertingiausias žemės produk
tas, obuoliai pasieks iki 60" 
užderlio. Bet vynuogės ^ako-
ma iki 75 nuoš. sunaikintos. 

4; T 
Skelbimai Dirvoje 

Turėdami parduoti ar1 iš
nuomoti namą, kambarį, .* 
ar parduoti kokius dai^uį^ 
kuriuos kiti gali sunaurlo-;i 

ti, pasiskelbkite Dirvoje. 
Skelbimus atneškite gata
vai parašę. Priimami iki 
pietų trečiadieniais. 

w 
t' 

ay Co's. 
Basement 

PROGA! 
IŠDIRBĖJU PERVIRŠIS PUIKIU 

PLAY SUITS & 
SLACK SUITS 

REGULARIAI 10.95 VERTĖS 

Kaip tik Laiku 
šioms šventėms-

BRYŽIUOTI RAYYON JERSEY 
ŽAISLUI SIUTAI iš vien bliuską 
ir kelnaitės, su pritaikytu sijonu. 
Mieros 12 iki 16 raudonais ir bal
tais bryžiais tiktai. 

L A N  0  U  O  f  ̂  © E N I U  S L A C K  
SMIUTAI su raudonais apvadais 
aplink kišenius. Mieros 14 iki 20 
mėlynais langučiais- tiktai. 

Jeigu jųs planuojate turėti pikniką ar išvažiavimą Memorial 
Dienoje, jums bus įdomu patirti kad šie regulariai 10.95 žai
dimo siutai arba slack siutai parduodami tik po $3.99! Tai 
yra nepaprastas pirkinys bent kada. Skubėkit pamatyti šias 
vertybes! 

Basement Sportswear 

Alekna, Minus Vinco I# Švenčionių 
apskr. 

Andrijaitis, Andrius ir Andrijaity-
tės, Grybienė ir'Ieva Sprainaitie-
nė, iš Tauragės vai., gyv. gal 
Collinsville. 

Asanavičius, Rapolas, iš Sfelako 
miesto, Zarasų ap. 

Augustat - StolPienė, Marija, vy
ras Philipp ir sunus Max Stoll, 
gyv. apie Philadelphia. 

Augustat, Richard, iš Prienų vai., 
Marijampolės ap., gyv. Kaune, 
dabar apie Philadelphia. 

Balanda, Balys, iš Daniunų km», Pa
biržės vai., Biržų ap., prašo at
siliepti gimines, pažįstamus, kai
mynus ir bendrapavardžius. 

Balnytė, Valerija, iš ž. Naumiesčio 
vai.,* Tauragės ap. 

Bendoravičius, Antanas, ii Mari
jampolės ap. 

Bilkis, Jonas, sunus Antano, ii 
Švenčionių ap. 

Bingelis, Jurgis, iš Merkinis vai., 
Alytaus ap. 

Birutytė, Ieva, iš Meškuičių vai., 
Šiaulių ap., ištekėjusi, gyv. New 
Yorke. 

Bitė, Vladas, iš Pašušvio vai., Kė
dainių ap. 

Bliudjaitė (Bliudžiutė?), Marijona, 
duktė Pranciškaus Bliudžiaus ir 
Onos šimelytės, buvo du kart iš
tekėjus. 

Blužas, Elena ir Stanislava, iš Ra
seinių ap. 

Bosas, Jeronimas, gyv. New Yorke. 
Botyrius, Vincas, iš Kalvarijos vai., 

Marijampolės ap., sunus Liudvi
ko, gyv. Cleveland, O. 

Brund?a, Jonas, iš Šunskų parap., 
Marijampolės ap. 

česnickas, Andrius, iš Ž§«lių vai., 
Trakų ap., Bostone. 

Degesienė - Paplauskai!!, ii Dusme-
nų vai., Trakų ap. 

Dereškevičius, Stanislovas ir jo se
serys Marijona ir Ona, iš Jankų 
vai., gyv. Scrantone. 

Dilys, Mataušas, iš Panemunėlio vl., 
Rokiškio ap. 

Dubinskaitė - Vaineikis, Rozalija, 
iš Nemakščių vl., Raseinių ap. 

Elzteris, Adolfas, Augustas ir Her
manas, ir Elzterytės, Auguste, 
Marta ir Olga, iš Gelgaudiškio, 

^ Šakių ap.,' gyv. .4hieafęojei- * -
įlaniprauskas, Domas ir Steponas, 

iš Kuršėnų vai., Šiaulių ap. gyv. 
Sao Paulo, Brazilijoje, bet dabar 
gal kitur. 

Garolis, Mykolas, iš Tirkšlių val.» 
Mažeikių ap., gyv. Philadelphijo-
je. 

Glebavičius, sunus Karolio, gimęs 
Amerikoje, ar atvežtas visai jau
nas, kilęs iš Ramygalos vl., Pa
nevėžio ap. 

Glebavičius, Jurgis, iš Ramygalos 
vai., Panevėžio ap. 

Godeliauskaitė - Pudargienė, Stani
slava, duktė Antano ir Petronė
lės Žilevičaitės, gyv; Chicagoje. 

GrigutaitS - Qr, Elzė, gyv. New 
Yorke. 

Grublauskas, Jonas, iš Raseinių ap. 
Grybienė - Andrijaitytė, iš Taura

gės vai., gyv. gal Collinsville. 
Ignatavičius, Antanas, sunUš Motiem 

jaus, iš Deltuvos vai., Ukmergės 
ap. 

Ignatavičius, Raulas, Chicagoje. 
Indrickus, Kazimieras, iš Mažeikių 

ap. 
Ivanauskas, brolis Prano. 
Jaškunas, Benediktas, iš Ramygalos 

vai., Panevėžio ap. 
Jetnerytės * - Nagaitienės, Augustės, 

giminės ir pažįstami prašomi at
siliepti. Ji yra gimusi Amerikoje 
ir gyvenusi spėjamai Pittsburghe. 

Jobaitė - Klemienė, Magdalena, iš 
Prienų vai., gyv. Shenanndoah. 

Jocys, Antanas, iš Rimgailių km., 
Raseinių ap. 

Jocys, Juozas, ir Jocytės, Antosė, 
Juzė Kauneckienė, ir Ona Radzi-
jauskienė, iš Nemakščių vai., Ra
seinių ap., ,gyv. Chicagoje. 

Jonelis, Albertas, gyv. Brooklyne. 
Jucikaitė, Stanislava, gyv. Chica

goje. 
Kardauskaitė - Šidlauskienė, Agota, 

iš šakių ap., gyv. Cincinnati. 
Kauneckienė - Jociutė, Juzė, iš Ne

makščių vai., Raseinių aps., gyv. 
Chicagoje. 

Keleckienė - Zaikauskaitė, iš Obelei 
vai., Rokiškio ap., ir sunus Kel** 
čius. 

Kiburis, iš Papilės vai., lankėsi Lie
tuvoje su dukterimi, gyv. Bosto
ne ar Dorchester. 

Kirtiklis, Petras, iš Kalvarijo* 
Marijampolės ap. 

Klemienė - Jobaitė, Magdalena,. i! 
Prienų vai., gyv.^ Shenandoah. 

Krutulis, Adomas, ir Ignas, iš Prie
nų. 

Kučinkas, Jonas, iš želvai vit, Tel
šių ap. 

Kulikauskaitė - Matulaitienė, Mari-
,ja, iš Vilkaviškio ap., gyv. Grand 
Rapids, Mich. 

Mickus (Micetkus), - Steigvilaitė, 
Ona, iš Batakių tali,' Tauragės a.> 
ir duktė Bronė, gyv. Chicagoje. 

Milinskas, Povilas, iš Panevėžio ap. Petkus, Leopoldas, iš Tauragės. 
Miškinis _ Stulginskaitė, Marija, iš l Plukas, iš Linkuvos vai., Šiaulių ipt 

Kuršėnų vai., Šiaulių ap., gyv. 
Detroite. t 

Laužikaitė - Rimkus, Juzefą, iš Ro
kiškio ap., ir vyras Jonas Rimkus. 

Liaudinskas (Liaudanskas), Anta
nas ir Kazimieras, iš K.etingos 
ap., sunus Juozo, gyv .Chicagoje. 

Lindė, Jonas ir Petras, iš Joniškė
lio par. \ 

Liškevičius, Kleopas, iš Rutkiškių k. 
Malonis, Petras, iš Marijampolės a. 
Marcinkevičiūtės - Tichnevičie nes 

vaikai, iš Joniškio m., Šiaulių ap., 
prašomi atsiliepti. 

Mardosas, Antanas, i£ Salako vai., 
Zarasų ap., gyv. Bostone. 

Matulaitienė - Kulikauskaitė, Mari
ja, iš Vilkaviškio ap., gyv. Grand 
Rapids, Mich. 

Matulaitis, Viktoras, .iš Vilkaviškio 
ap., ir jo seserys Eleonora ir Vio
leta, gimusios Amerikoje. 

Matulaitytė - Raguckienė, Pranė, iš 
Marijampolės ap., ir jos du su
nus kunigai Raguckai. 

Mažeikaitė, Magdalena, iš Mari
jampolės ap. 

Mencas, Augustas, gyv. Sail Fran
cisco. 

Or - Grigutaitė, Elze, gyv. New 
Y orke. 

Ordo, Valerijonai, maus Konstan
tino ir Eufemijos Rastauskaitės, 
gyv., rodos, Detroite. 

Pabrica, Juozas, iš šakių ap. 
Paketuris, i£ Kvietkiškio vai., Mari

jampolės ap. 
Paplauskaite - Degesienė, iš Du-

smenų parap., Trakų ap. 
Paukštys, Vincas," iš Šakių ap. 
Paulauskas (Paulauskų šeima), iš 

Baltikiškių ltm., Luokės Vai. 
Paulauskas, Jurgis, Motiejus ir Pe

tras, iš Žąslių vai., Trakų ap. 
Pelenis, pusbrolis Jadvygos Aleknai

tės, kuri gimusi Pagarės km., Pa-
lušies parap. 

Pernaravičiutės, Elena, Konstancija 
ir Uršulė, iš Utenos, gyv. Detroi
te, ar Toronto, Kanadoje. 

Petkevičius, Antanas ir Stasys, su
nūs Kazio, gyv. Chicagoje. 

Pokttaitis, iš Biržų ap., gyv. Phita-
delphijoje. 

Pudargienė - Godeliauskaitė, Stani
slava, duktė Antano ir Petronės 
Žilevičaitės, gyv. Chicagoje. 

VENGKIT TRAFIKO 
MIRČIŲ 

Daugėjant trafiko mirtims 
musų miesto gatvėse, Commis
sioner of Traffic, John R. Sam-
mon atsišaukia j visus vietos 
automobilistus ragindamas pa
laikyti savo karus saugiame 
operavimo stovyje, išvengimui 
bereikalingo žmonių užmušimo. 

Jis įrodo kad jokios nelai
mės nėra neišvengtinos, ir sa
ko kad tik automobilistų apsi
leidimas yra dažniausia nelai
miu priežastis. 

Kaip dabar automobiliai ap
leisti parodo daromi patikrini
mai: vienas iš kiekvienų pen
kių patikriramų automob i 1 i ų 
yra neprižiūrėtame stovyje. 

Sugedusios šviesos (priešaki
nės, užpakalinės ir didžiosios) 
užima pirma vietą apsileidimo. 
Kitas blogiausias nusižengimas 
yra neprižiūrėti brakes (stab
džiai), priešakinio stiklo neva-
lymas. triubos neveikimas, su
gadintas vairavimo mekaniz-
mas ir kitkas. 

"Jusų karas važinėja pačius 
svarbiausius asmenis pasaulyje 
— jusu šeimą, jusų draugus ir 
jus pačius. Prižiurėkit jį ge
riausia", pataria ^Commissioner 
Sammon. 

"Jusu karo stabdžiai gali bū
ti stabdžiai jusų nuo mirties Ir 
sužeidimų". 

"Taigi apžiurėkit savo karą 
-— patikrinkit nelaimes — ir 
sutaupykit gyvastį." 

Cleveland Police Dept. 
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I PILNAS LAIDOTUVIU I 
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Oro Bangomis 
šie avjanti jerstatymai Ohio's istorijos, romanso, as

menybių ir vietų yra duodami oro bangomis tris va

karus kas savaitę jusų malonumui. Kiekvienas skir

snis tos THE OHIO STORY buna perstatomas dra

matiškoje formoje talentingų aktorių ir muzikantų. 

PIRMADIENIO, TREČIADIENIO 

IR PENKTADIENIO 

6:30 VAKARE 
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ŠĮ SEKMADIENĮ, GEGUŽĖS 30 
Kalbės du žymus tremtiniai: Prof. J* Vilčinskas 

ir Adv. Vincas Rastenis 
šiuomi kviečiame Tamstą atsilankyti į svarbias prakalbas, 

išgirsti du vėliausia atvykusius žymius Lietuvius tremtinius kal
bant apie mušu tautos svarbius reikalus. 

L. V. S. 1-mas skyrius turi už garbę surengti prakalbas į 
Cleveland^ atvykusiam Prof. J. Vilčinskui ir Adv. Vincui Raste-
niui, kuris apsigyveno Brooklyn, N. Y. 

Prakalbos prasidės 2:30 vai. po pietų — LIETUVIŲ SALĖ
JE, G835 Superior Avenue. Inėjimas nemokamai. 

Pasikvieskite' atsilankyti ir savo draugus. 
Rengimo Komisija. 

KITI ATNEŠA — ATNEŠ
KIT IR JUS! 

Ir vėl norime priminti vi
siems Clevelando Lietuviams, 
kad dabar visoje Amerikoje 
vyksta BALF'o rubų vajus. 

Į musų raginimus jau atsi
liepė gražus būrys geraširdžiu 
Clevelandiečių, tai tie, kuriu 
nereikia ilgai prašyti. Jų širdys 
didelės ir rankos duosnios. Pa
dėka ir garbė jiems už tai. 

Bet didelė dalis dar vis mo
ja ranka į šį reikalą ir nepri
siruošia ir savo dovanomis nu
plyšusius brolius tremtyje pa
remti. 

Nebūkime abejingi ir nesi-
stengkime šias eilutes perskai
tę jas vėl tuoj užmiršti, lyg jos 
musų neliestų. Argi mums jau 
tiek mažai teberupi padaryti 
mažą ir nieko nekainuojančią 
paslaugą savo artimui, pagal
bos reikalingam Lietuviui? 

Dar šiandien peržiūrėkime 
savo rubų spintas ir tuos ru-
bus, batus ir visa kita ko jųs 
jau tikrai nebenešiosite atneš-

SLA 136 KUOPOS SMAGI 
PRAMOGA ŠEŠTADIENĮ 

šio šeštadienio vakare, Gegu
lės 29, nuo 7:30 vai. vakare, 
SLA. 136-ta kuopa rengia sa
vo linksma pramogą, su trum
pomis kalbomis, paminėjimui 
SLA 60 metų gyvavimo sukak
ties, ir supažindinimui naujai 
atvykstančiu Lietuviu su Susi
vienijimu Lietuviu Amerikoje. 

Ta pramoga, su šokiais ir 
kitais paįvairinimais, atsibus 
Republican Club salėje, 1478 
East 66th Street. 

Tą vakarą bus išleistas lai
mėjimui stalinis radio, taigi 
kurie turite tikietėlius atsilan
kykite. Įžanga 35c. Kom. 

RENGIASI PABRANGJNTI 
VAŽINĖJIMĄ 

Cleveland Transit Systemos 
vedėjai jbrido giliai j nuosto
lius, nepasekmingai vadovauda
mi gatvekariu ir busu susisie
kimo biznj, ir dabar kalba tik 
apie pabranginimą žmo n ė m s 
važinėjimo. 

Kas kartini mokėjimą nori 
pakelti nuo 10c iki 12c. 

Savaitinius pasus pabrangin
ti nuo $1.50 iki $1.80, nors tik 

kite į Dirvą, kai eisite ar va- nesenai^pabrangino nuo $1.25 
žiuosite pro šalį. Mes rubus su
pakuosime ir persiusime į New 
Yorką, BALF'o centrui. 

NAMŲ KAINOS 1949 
PRADĖS ATPIGTI 

Cleveland Real Property In
ventory tarybos pirmininkas 
Howard Whipple Green prana-! arba jų skaičių mažinti, defici-
šauja kad dabar einant naujų j to panaikinimui. 
namu smarkiai statybai, 1949 

iki $1.50. 
Studentams važinėjimą irgi 

pabrangins. 
Privatiška kompanija ope

ruodama tok) biznį tuoj palei
džia savo tarnautojų dalį biz
nio sutvarkymui, o miesto po
litikieriai prikišo j CTS viso
kiu aukštomis algomis politi-
tikierių ir nesirūpina . jų algas 

metais nauju ir senų namų kai
nos kiek kris. šiais metais bus 
ilstat.vta apie 10,0C0 naujų 

SUžEITAS. Pranas Aksena-
vičius buvo dirbtuvėj laik'e dar-

pavienių ir dviem šeimoms bu- i bo sunkiai sužeistas. Jis ran
tų, bei eilė apartmentų. Da
bar dar, jo apskaičiavimu, esą 
reikalinga butų dėl 12,950 šei
mų. 

Nuomos už butus, sako jis, 
kiek pakils, bet kai atsiras pa
kankamai butu gyvenimui, kai
nos negalės perdaug kilti. Bus 
su laiku panaikinta ir valdiš
ka nuomu kontrolė. 

Rubų ir maisto kainos bus 
žemesnės, numato jis. 

Paprastų darbininku algos 
1949 metais busią po $1.07 va
landai, dabar išeina pa $1.02. 

dasi Polyclinic ligoninėje. Lin
kime jam greitai pasitaisyti. 

PRANEŠIMAS 
Dr. Vinco Kudirkos Draugi

jos Gegužės 6 d. įvykusiame 
mėnesiniame susirinkime vien
balsiai nutarta turėti porą mė
nesių atostogų. Birželio ir Lie
pos mėnesiais susirinkimų ne
bus. Susirinkimai vėl prasidės 
Rugpjudio 5 d. Prašome įsidė
mėti. 

I. J. Šamas, Nut. rašt. 

Daugiau vietos žinių p. 6 

CLEVELANI)UI TEKS 
DAUG DARBŲ 

Amerikos Oro jėgų stiprini
mo darbų imantis, Clevelando 
dirbtuvėms teks apie $300 mi
lijonų dolarių užsakymų bėgy
je sekančių penkių metų. Tai
gi čia bus daugiau darbų. 

TRAFIKE UŽMUŠTA 41 
Clevelando trafiko nelaimėse 

nuo metų pradžios iki Gegužės 
24 užmušta 41 asmuo. Pernai 
tuo pat laikotarpiu užmuštų 
buvo 32. 

IMTYNIŲ ŽINIOS 
Jack Ganson rengia smarkias 

imtynes Central Armory antra
dienio vakare, Birželio 1, ku
riu svarbiausia grumtvnė bus 
taip vadinamas Australian Tag 
Match; jose imsis Mr. X ir Lee 
Henning prieš Tommy O'Toole 
ir Pete Peterson. 

Kitos poros bus: Goon Hen
ry prieš Earl McArdv; Fred 
Bozic prieš Pat Flannigan; ir 
Jack Moore prieš Jack Page. 

KAMBARIS NUOMAI 
Vienam ad dviem. Kreipkites 

į Dirvos Redakciją 
EN. 4486 

DECORATION DAY GREETINGS 

TO OUR MANY FRIENDS 

AND PATRONS 

The Empire Plating Co. 
8800 EVARS ROA©' , 

Phone: CEdar 1067 

RKO KEITH S 105TH 
STREET THEATRE 

Siame teatre matysit sekan
čias įdomias filmas: 

May 26 iki 29 — "Winter 
Meeting". 

May 28 — Scenoje: "Asy
lum of Horrors", filmoje, "Isle 
of the Dead". 

May 31 iki June 1 — "Tar-
zan and the Mermaids". 

GREETINGS FOR A PLEASANT 

DECORATION DAY HOLIDAY 

£s 

Portage Markets, Inc. 
••• 

VIEŠNIOS Iš DAYTON 
šiomis dienomis Clevelande j | 

lankėsi Dirvos skaitytoja Ur
šulė Varkalienė, su savo drau
ge Teofile Morkūniene, is Day
ton, Ohio. Jos čia svečiavosi j 
pas Mickunus, šuopius ir Šve- j 
dus. Savo draugams dėkoja; 
už gražų priėmimą. Clevelan-
das joms patinka. Jos atsilan
kė ir Dirvos redakcijoje. 

7040 Wade Park Ave. 
7018 Superior Ave. 
8207 Hough Ave. 
1407 Hayden Ave. 

ENdicott 0144 
ENdicott 2075 
RAndoph 2777 
MUberry 8550 

Lietuviškos Vakaruškos 
A. L. Citizens 

Klube 
Lietuvių salėje 
smagios vaka
ruškos penkta
dienio vakare. 

Žuvis — Blynai — gera muzi
ka šokiams penktadienio va
karais. Klubo nariams. Pra

džia nuo 8:00 vaj. 

SEE US FOR YOUR DECORATION DAY FLOWERS 
AND PLANTS 

THE FINEST IN FLOWERS FOR EVERY 
OCCASION 

Personal Attention Given to Every Order — Large or Small 

ABBY S FLORAL fir GIFT SHOPPE 
630 EAST 140th ST. Phone: PO 0737 

REIKIA MILIJONŲ 
KOVAI SU DŽIOVA 

Columbus, Ohio,. įvyko suva
žiavimas delegatų iš visų 88 
Ohio apskričių, sveikatos, me-
dikąlių, slaugių ir ligoninių or
ganizacijų, paruošimui prašy
mo sekančiam Ohio Legislatu-

Deetffation Day Greetings 
to our Friends and Patroni 

HERMAN C. EPPLE 
CAFE 

finest Choice of 
WINE — BEER — LIQUOR 

Lorain Avenue 

ros posėdžiui paskirti $4,250,-
000 valstijos pagalbai apskri
ties įstaigoms kurios varo ko
vos su džiova darbą. Tokia su
ma reikalinga 1949 ir 1950 
metams. 

Ohio valstijoje kovos su džio
va reikalas iš valstijos pusės 
yra labiausia apleistas. 

DECORATION DAY GREETINGS 
TO MY MANY FRIENDS 

The Rich Auto Body 
Body and Fender Work 

General Repairing 

FRANK RICH, Prop. 

1078 East 64th St. HE. 9231 

Formerly the East 61st St. 
Garage 

DECORATION DAY GREETINGS 

FILL UP YOUR TANK AT 

Brown's Service Station 
SUNOCO PRODUCTS 

Gas - Oil - Greases - Accessories 

7318 SUPERIOR AVE. 

ENdicott 91)27 

DECORATION DAY GREETINGS 

TO MY FRIENDS AND PATRONS 

TOM'S GARAGE 
General Automobile Repairing 

1080 EAST 64th STREET 

HEnderson 4947 

FOR A MEMORABLE HOLIDAY 

V I S I T  

SHAW-BALTIC FLORISTS 
. PLANTS AND FLOWERS 

/- f" • 

Personal Attention Given to Every Order — 
LARGE OR SMALL 

The Finest ia Flowers for Every Occasion 

965# CARNEGIE AVENUE 

12310 SUPERIOR AVENUE 

RAndolph 7900 

GiLenville 0636 

Flowers Telegraphed Everywhere 

CHARGE ACCOUNTS INVITED 

GREETINGS FOR A VERY PLEASANT 

DECORATION DAY HOLIDAY 

DECORATION DAY GREETINGS 

TO OUR MANY FRIENDS 

r? • 

CLARK AVE. 
CHILI BOWL 

4810 CLARK AVE. 

| A New Name 4 | 
| at Kinsman & Lie | 

I Otto G. Graeff, Inc. j 
j| (formerly Cineshop 1 

Everything New 
Everything Modern in 
PHOTOGRAPHY 
Complete Photographic 

Equipment & SupplUwi, 

Otto G. GRAEFF, Inc. 
LEE at KINSMAN 

„ SK. 7776 
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DECORATION DAY GREETINGS 

To Our Many Friends and Patrons 

M I I A  M I I  
RESTAURANT 

and 

O IE ILII CAT EJfJf EN 
10008 Euclid Avenue 

| We Specialize in 

j BARBECUED RIBS and CHICKEN 
s 

1 Our Motto: The Best Corn Beef in Town 

f Our De Luxe Service Trays are the finest in Town. 
| Will make your affair a huge success. 

| Always Opttb RA 9030 
į Bob Leitson, Mgr. 

CHUNG KING RESTAURANT 
2152 Rockwell Avenue 

Duoda Kiniškus ir Amerikoniškus Valgius 

Atdara kasdien nuo 4:30 P. M. to 4:30 A. M. 
Duodame Musų Puikią Cantonese Vakarienę. 

Rezervacijoms šaukit MAin 9064. 

IMPORTANT ANNOUNCEMENT 

Mr. MARK JOSEPH 
(Formerly with Kinsman-Lee Laundry and Cleanef*} 

IS NOW OWNER Mid OPERATOR OF THE 

1  C I T  Y  S E R V I C E  C L E A N E R S |  
15209 KINSMAN RD. 

• DRY CLEANING DONE IN OUR OWN PLANT 

• HAT CLEANING • PRESSING • TAILORING 

We Specialize in Cleaning Drapes and Furniture Covers 

Call SK 4878 for prompt pick-up and delivery 

GXsXŠXSX!XSX9®®(5X5XSXSXSXWSXWySX5)f^^ 

A & P Food Stores 
S U P E R  M A R K E T S  

*** 

THE GREAT ATLANTIC & PACIFIC 
TEA COMPANY 

INIIIIIHNNII 

ODOS IilGrOS 
• SPECIALIZUOJAME gydyme acne ir veido dėmių bfti visokių 
rūšių odos išbėrimų jaunoj Ir senų. .Taipgi gydome užsisenėjusias 
odos ligas ir niežėjimą. 

DR. M. L. N EARING, D.M. 
(Avenue Skin Clink) ( * 

691 OLD ARCADE 
CHerry 2220 

Euclid Ave. Entrance 
Atdara nuo 10 Iki 12; 2 iki 7 P. M. 

CARPETING FOR THE DISCRIMINATING 

I m m e d i a t e  D e l i v e r y  
A VISIT TO OUR STORE WILL BE GRATIFYING 

Luxurious Textures — Colors — Patterns — Weaves 

R. W. DUKE CO. 
20156 So. Moreland Blvd. SK. 6464 

"THE HOME OF PINE CARPETING" 

(At Warrensville and Kinsman) 
P 

TERMS ARRANGED EASY PARKING 

Open Tuesdays and Fridays Until 9 P. M. 

Išbaigimas! 
§ Didžiausias Rinkinys Naudotų Rekordų, | 
| taipgi Specialiai Daug Naujų Rekordų | 
| TIKTAI PO ĮO ( 
| 500. Kolektorių Rinkinių — Puse Kainos i 
5 Mes turime pilną pasirinkimą S 

| Kitų Tautinių Rekordų | 
I taipgi HILLBILLY RECORDS I 

f LEE'S RECORD SHOP J 
į $819 Payne Avenue | 
s S 
s Atdara 11 ryto iki 8 vakare kasdien S 
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