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PROF KOLUPAILA ATVtKS 
I AMERIKĄ 

žinomas Vytauto į Didžioko 
Universiteto prof. Dr. Stepo
nas Kolupaila, šiuo metu gy
venąs Kempteno Lietuvių sto
vykloje, gavo USA Notrė Da-
Me University kvietimą užimti 
Hidrologijos ^ mokslų katedrą. 
Profesorius užvedė įvažiavimo 
bylą ir žada šią v&sarą atvykti 
be kvotos. 

Prof. Kolupaila yra pasauli
nio masto mokslininkas, para
šęs iš savo mokslo srities eilę 
mokslo veikalų Lietuvoje ir 
Vokietijoje. Jis taip pat pada
lė daugelį šios srities išradi
mų. 

ĮSISTEIGĖ nauja partija 
šiuo metu Lietuvių tremti

nių tarpe aktyviau pradėjo 
reikštis nauja politinė partija 
— Lietuvos Atgimimo Sąjūdis. 
Iš privačių rankų ji perėmė 
laikraščio "Laisvoji Lietuva" 
leidimą. Partija išsiuntusi me
morandumą visoms rezistenci
nėms jėgoms, kuriame tarp 
kitko, siūlo sukviesti visų Lie
tuvių politinių jėgų konferen-
ciją, kurioje dalyvautų VLIKO 
ir BDPS atstovai, Ministras 
Lozoraitis, Mažosios Lietuvos 
ir Lietuvos Atgimimo Sąjū
džio atstovai. Partijos vado
vaujančių asmenų tarpe mato-
l»e eilę buvusios tautininkų 
Vfcldemariškosios krypties žmo-
fįų. VLIKO konferencijos me
tu betgi šios partijos priėmi
mas į Vyr. Lietuvos Išvadavi
mo Komitetą buvo išspręstas 
neigiamai. 

MIRĖ LIETUVOS BIČIULIS 
VYSKUPAS RACKL 

Gegužės 5 d. mirė Bavarijos 
Eichstaetto vyskupas Dr. Mi
chael Rackl. 1944 metais, dar 
nacių valdymo laikais, jis savo 
vedamon kunigų seminarijon 
priėmė apie 80 Lietuvių trem
tinių klierikų ir, rizikuodamas 
buti nacių suimtas, padėjo Lie
tuviams. Visiems tremtiniams 
klierikams jis parūpino butus 
ir atitinkamą maisto davinį. 
Daugelį jaunų vyrų tuo budu 
jfs išgelbėjo nuo vergiškų dar
bų ir suteikė galimybę studi
juoti dvasiškus mokslus. Kai 
Imliau UNRRA ir Amerikiečių 
karių valdžia išmetė skryningų 
Įlietu iš stovyklų daugelį Lie-
$jivių šeimų, nelaimingieji krei
piesi ne į ką kitą, kaip tik į šį 
Ganytoją. : 

—Aš skambinu telefonu tuoj 
pat ir Lietuviams esu pasiruo
šęs padėti, — buvo jo atsaky
mas. Per vienerius metus' jis 
flventino į kunigus net pen
kiolika Lietuvių klierikų. 

Tremtiniai liūdi šio kilnaus 
Vokiečių vyskupo, kuris tiek 
daug padėjo Lietuviams^ 

t0 MĖTŲ NUO PROF. PETRO 
JįiEONO MIRTIES 

Prieš 10 metų Kaune mirė 
didelis teisininkas, kovotojas 
už Lietuvos laisvę bei tsisss, 
Prof. Petras Leonas, vienas di
džiausių Lietuvos teisininkų-
auklėtojų. Jo mirties sukaktu
ves tremties spauda ir kai 
kurios organizacijos tinkamai 
paminėjo. $ 

POLITRUKAI TEBELANKO 
STOVYKLAS 

Raudonosios armijos kari-
ninkai-politrukai, lydimi Ame
rikiečių vis dar tebelanko 
tremtinių stovyklas, dalindami 
propogandinę literatūrą. Nors 
Amerikos karinė valdžia ir už-

t).P. Bilius ir Atstovų 
Rumuose Priimtas 

DRAFTUOS VIE
NAM METUI 

Nežiūrint didelio reikalo 
Amerikai pasiruošti apsi
gynimui, Kongreso politi
kieriai dreba baime drafto 
klausime, ir nežino ką su 
juo daryti. ' 

Senate priimtas bilius 
draftą nustato vyrų tarp 
19 ir 25 metų amžiaus, ir 
tarnybos laiką porą metų. 

Atstovų Rumuose tarna
vimo laikas nukirsta iki 1 
meto. Mat, kongresmanai 
bijo nusikalst jauniems vy
rams ir jų tėvams, dabar 
kai ateina rinkimai. 

Baigiant posėdį, Atstovų 
Rumuose užtvirtinta mili
joninės sumos pinigų Alas-
kos apsaugos reikalams. Iš 
Sibiro sovietams j Alaską 
oru tik kelios valandos ke
lionės. 

PRANCŪZIJA BIJO 
LIKTIS VIENA 

Einant prie steigimo Va
karų Vokietijos, kas pri
klauso nuo Amerikos, An
glijos ir Prancūzijos, pasi
rodo kad Prancūzai bijo to
kio žygio ir trukdo Vokie
tijos valstybės atstatymo, 
nors sumažintos. 

Prancūzijai rupi ar U. S. 
sutiktų remti Prancūziją 
militariškai atsitikime jei
gu Sovietai, išviję Alijan-
tus iš Berlyno, kėsintųsi ei
ti toliau į Vakarų Europą 
ir užpultų Prancūziją. 

Prancūzija nori sudaryti 
militarinę sutartį su Ame
rika, užsitikrinimui saugu
mo, tuomet sako sutiks įs
teigti vakarinės Vokietijos 
valdžią. 

'MES NESIBAIDOME 

Y. 

SENATAS REMIA DIDESNĘ SUMĄ EU
ROPOS ATSTATYMUI 

Washington. — Po ilgų ginčų, Birželio 11 Atstovų 
Rumuose 269 balsais prieš 31 priimtas Republikono at
stovo Fellows bilius, kuris apima įleidimą 202,000 išvie-
tinų Europos žmonių į Ameriką, dviejų metų bėgyje. 

Savaitė anksčiau, Senatas priėmė Wiley bilių^ taip 
pat apimanti 200,000 išvietintųjų įsileidimą bėgyje dvie
jų metų. Tik sikrtumas tarp tų bilių yra tas kad Sena
te nustatvta įleidimas tik tokių tremtini^ kurie atsirado 
Vakaru Europoje pirm Gruodžio 22, 1945 metais, šitie 
tremtiniai yra tikrieji karo aukos, netekę savo tėvynių 
kuomet sovietai pavergė Lietuvą, Latviją, Estiją karo 
eigoje. 

Atstovų Rumų bilius laiką nustato iki Balandžio 21, 
1947 metų. Tas reiškia kad į Ameriką bus leidžiami ir 
tie kurie atbėgo į Amerikos ir kitas zonas iš Rytų Euro
pos po 1945 metų. Šitie pabėgėliai, tačiau, didumoje yra 
Žydai pabėgę iš Rusijos ir iš Lenkijos. Taigi, Senatas 
norėjo sumažinti kaip galima Žydų įvažiavima į Ameri
ką. Atstovu Rumuose spaudimą padarė Žydų reikalų 
gvnėjai, ir ten priimta daugiau Žydams pataikaujantis 
bilius. ' 

Atstovų Rumų bilius apima tremtinius gyvenančius 
Italijoje, Vokietijoje ir Austrijoje, ir priedui 2,000 pas
kiausia pabėgusių B Čekoslovakijos, kurią komunistai 
pagrobė. 

Prie to, kadangi dabar jau Amerikoje randasi apie 
15,000 slaptai įvažiavusių pabęgėlių, Mius nustato kad 
jie ineina į tą 200,000 kvotą. ' * ^ 

Abu tie Jbiliai paimta Senato ir Atstovų komisijų su
vienodinimui, ir, jei laimė lems, jie gali buti užtvirtinti 
prieš Liepos 1 dieną. Tada liktų tik prezidentui pasira
šyti ir bilius taptų įstatymu. 

Visi Lietuviai tremtiniai kurie gavo affidavitus iš 
savo Amerikoje gyvenančių giminių, tuoj ir pradės at
važiuoti į Ameriką šimtais kas mėnesį. 

Skubėkit siųsti affidavitus ir jus savo giminėms ir 
visiems geriems tremtiniams kurie tik prašo. 

Skiria $6 Bilijonus 
Europai Atstatyti 

Lake Success, N. 
United Nations posėdyje, 
sovietų atstovas Gromyko, 
svarstant tarpvalstybinius 
reikalus, prikišo, esą Ame
rika barškina atominiais 
ginklais sovietų gąsdinimui, 
bet mes to nesibaidom. 

Sovietai ir toliau atsisa
ko leistis įvesti atominių 
ginklų kontrolę, kai kalba
ma apie tą klausimą. Ma
tomai sovietai slaptai kėsi
nasi pasidaryti atomines 
bombas ir kitaip visaip gin
kluojasi, nenori Įsileisti jo
kių tarptautiniu komisijų į 
Rusiją pamatyti ką bolše
vikai daro. 

MINKŠTOS anglie* algų 
derybos tarp John L. Le
wis ir kasyklų operatorių 
Birželio 15 staiga nutruko. 
Išrodo kad i dervbas turės 
įsikišti valdžia, kuri neno
ri daleisti kad įvyktų strei
kas. 
draudė platinti Rusų spaudą 
Vokietijoje, tačiau ji tebeplati-
nama stovyklose. Kai kuriose 
vietose šitj "draugų" tremti
niai visiškai neįsileidžia į sto
vyklai £ & PelSkis. 

Birž. 16, Senate nutarta 
palaikyti $6,215,710,228 su
mą skiriamą Europos at
statymui, po to kai Atsto
vų Rumuose buvo nubal
suota nuo Marshall plano 
nukirsti $1,175,000,000 ir tą 
sumažintą sumą pratęsti 
15 mėnesių laikotarpiui, 
vietoje kaip anksčiau buvo 
numatyta, 12 mėnesių. 

Atstovų Rumuose Repu-
blikonų atstovai pakėlė rei
kalavimą mažinti Europos 
reikalams skiriamas sumas, 
tačiau tam griežtai pasi
priešino Republikonas Se
natorius Vandenberg. 

KINAI, po ilgo mėnesic 
laukimo, sulaužė komunis
tų armijų ofensyvą prieš 
Čengteh miestą. Sumušė 
dvi komunistų armijas ir 
privertė jas trauktis. 

SOVIETAI praneša nu
mažinę Suomijai karo atly
ginimų $75 milijonų suma. 
Taikos sutartimi Maskva 
užkrovė tai mažai kaimy
nei net $300,000,000 atlygi
nimų naštą, nors patys so
vietai pridarė nuostolių už
puldami Suomiją, ne Suo
miai Rusiją. 

Sumažino karo nuosto
lių atlyginimų sumas Ru-
manijai ir Vengrijai, taip 
bandydama pasirodyti kad 
"gerumą" pavergtoms tau-
sovietai bando rodyti savo 
toms. 

Sovietą tyčiomis apdėjo 
savo pavergiamas šalis di
deliais karo nuostolių atly
ginimais, kad paskui numa
žinę tų sumų dalis galėtų 
apgavingai girtis kokie jie 
"geri". 

čia Rebdorfo Lietuvių stovyklos vaizdas, kur gyvena apie 
8j0 Lietuvių, čia anksčiau buvo vienuolynas, o paskuti
niu laiku kalėjimas. Bokštai praeivio akį traukia, bet ge
ležimis kaustyti langai nuolatinį gyventoją slegia, šioje 
stovykloje įvyko pirmutinis Lietuvių moterų tremtinių ra
šytojų literatūros vakaras, (žiur. nuotrauką šiame # pusi. 
apačioje.—Red.) (Nuotrauka B. Gaidžiuno.) 

KAS BUS REPUBLI-
KONU KANDIDA

TAS? 
Philadelphijoje jatu susi

rinko visų žymių kandida
tų į prezidentus vadai, pa
siruošti vajams už savo pu
sę. Konvencija prasidės 21 
Birželio. 

Žinantieji tikrina kad j 
keturias dienas Republiko-
nų kandidatas bits nomi
nuotas. 

Amerikos laikraščių 815 
redaktorių pareiškė savo 
nuomones sekančiai: 417 
redaktorių tikrina kad no
minacija teks Sen. Vanden-
bergui, kuris tiesioginiai ir 
nėra kandidatas. Už De
wey pasireiškė 195 redak
torių, už Taftą 45, už Stas-
seną 33. 

Svarbu kad Republikonai 
priimtų aiškią užsienių rei
kalais programą ir jos lai
kytųsi griežtai, ne kaip iki 
šiol daro Demokratai, ku
rie šalį valdydami nežino 
kur stovi ir ką daro. 

DANŲ laivui pereitą sa 
vaitę nuskendus, skaičiuo
jama kad su juo prigėrė 
apie 200 pasažierių. 

Iš ČEKIJOS vėl pabėgo 
21 asmuo iš po komunistų 
valdžios, išskrisdami lėktu
vais į vakarų Vokietiją, 

FEDERALIS teismas JS-
leido uždraudimą geležin
kelių darbininkams strei
kuoti su išsibaigimu unijų 
sutarčių sų gelžkelių kom
panijomis. 

New Yorke federalis tei
smas išdavė laikimą drau
dimą pradėti streiką virš 
100,000 uostų ir laivų dar
bininkų Atlanto. ir Pacifi-
ko uostuose. 

KOMUNISTAI KELIA 
STREIKUS 

Cefftralinėje ir šiaurf^i-
nėje Prancūzijoje komunis
tai vėl sukėlė streikus ir 
riaušes, panašias į pereitą 
žiemą kilusį vos ne pilieti
nį karą. Kiek patylėję ir 
paplanavę po pereitų Itali
jos rinkimų, komunistai vėl 
imasi savo pikto darbo pa
čioje Italijoje ir Prancūzi
joje. 

SOVIETŲ atstovai išėjo 
iš Alijanti^ bendros komi
sijos posėdžio Berlyhe, pa
rodydami kad jie ir ten at
sisako tartis su sąjunginin
kais tais reikalais kurie tu
ri buti aptarti. 

Rusai užkirto kelius įve
žimui reikmenų iš Vakarų 
zonų į Berlyną, tuomi pa
rodydami Amerikai ir An
glijai kad jie nori savotiš
kai ten šeimininkauti. 

Rusams sulaikius Ame
rikos traukinius, traukinių 
operavimą paėmė U. S. ka
reiviai su ginklais, ir po ke
lių valandų Rusai sutiko 
traukinius praleisti. 

Vakarų valstybės pasiry
žo neprileisti Sovietų prie 
Palestinos karo paliaubų 
kontrolės. Sovietai būtinai 
nori įgrūsti savo agitato
rius į Palestiną, šia Arabų-
Žvdu karo paliaubu proga. 

ARABAI visais bud a i s 
išsisukinėja nuo tarybų už
baigti karą su Žydais dėl 
Izraelio valstybės. Arabai 
atsisako pripažinti Žydų 
valstybės įkūrimą. 

Arabai sutiktų padalinti 
Palestiną į Žydų ir Arabų 
sritis ir joms suteiktų sa-
vyvaldą, tik atsisako pripa
žinti paskira Žydų įsikūri
mą, nes Palestina skaito
ma Arabų žemė. 

Amerika pasiuntė j Pa
lestinos pakraščius tris pa-
trolinius laivus ir keletą 
lėktuvų, prižiūrėjimui kad 
Žydų-Arabų karo paliaubos 
butų vykdomos. 

SENATUI patiektas ra
portas kuriuomi remiantis 
reikalaujama kad iki 1950 
metų plieno gamyba šioje 
šalyje butų praplėsta iki po 
105.000,000 tonu metuose. 

Raportas sako kad plie
no stoka pereitais metais 
padarė šios šalies bizniams 
net $15 bilijonų nuostolių, 
neeralint išvystvti įyairių 
ieikmenų gamybą. 

Vokietijoje esančios rašytojos moterys, Rebdorfo Lietuvių stovykloje suruošė savo kurinių 
literatūros vakarą, čia vakaro dalyvės su Rašytojų Draugijos pirmininku. Iš kairės: Ka-
rolė Pažėraitė, K. Grigaitytė-Graudušienė, Mykolaitytė, Augustaitytė-Vaičiūnienė, St. San
tvaras, Gražina Tulauskaitė, V. Proščiunaitė ir moterų literatūros vakaro organizatorė — 
Daukaitė-Reisgienfi. Nuotrauka B. Oaidžiuno) 

NEW YORKE, Empire Sta
te Building, yra aukščiausias 
pastatas pasaulyje, 1,250 pė
dų aukščio, ir sudaro 102 auk
štus. Jame veikia 67 keltuvai 
(elevatoriai), kurių šaftai su
daro 7 mylias il«io-

Maistas bus Brangus 
dar Dvejetą Metų 

Pastatu Kongreso nutarimu, 
maisto kainos šioje šalyje pa
siliks aukštos dar porą . metų 
mažiausia. 

Mat, Kongresas v#1 užtvir
tino ir suteikė Agrikulturoš 
Departmentui teisę palaikyti 
karo metais įvestą ūkių pro
duktų parėmimą nuo kainų pi
gimo. 

Kaip valdžia iki šiol mokėjo 
ūkininkams už bulves, kiauši
nius, grudus ir kitus produktus 
priedus, kainų palaikymui, o 
perviršių tų produktų valdžia 
iš ūkininkų paėmė sunaikini
mui arba kur nors nudėjimui, 
čia jau buvo daug kartų rašyta. 

Kongresas paskiria šimtus 
milijonų dolarių, kuriuos Ag
rikultūros Departmento agen
tai laido primokėjimais ūki
ninkams, kad jie daugiau pel
nų turėtų. Gavę iš valdžios pri
mokė jimus, dar prie to parduo
dami savo produktus brangiau, 
Amerikos ūkininkai turtėja, o 
miestų gyventojai turi strei
kuoti, kovoti, reikalauti dau
giau algų kad turėtų,iš, ko mai
stą pirkti. 

dtg: neužtenka, tuos šim
tus milijonų dolarių ūkininkų 
paramai patys miestų gyvento
jai, darbininkai ir biznieriai, 
turi sumokėti taksais. 

DĖL maisto brangumo visa 
kitkas brangsta, nes darbinin
kai streikuodami vis reikalau
ja daugiau algų kad galėtų iš
silaikyti prieš kylančias mais
to kainas. Kai darbininkams 
pakelia algas, tuoj pakelia kai
nas ir visų kitų išdirbininkų: 
padargų, rubų, baldų, automo
bilių, ir taip viskas brangsta 
ir brangsta. 

žinovai tikrina kad paleng
va, su Europos Šalyse atsigai
vinančia ūkių produkcija, bus 
prieita ir Amerikoje prie mai
sto kainų sumažėjimo, nežiū
rint visokių hokus-pokus ko
kius valdžia daro. Kaip tiktai 
Europa turės pakankamai mai
sto, Amerikoje kainos turės 
plyšti, nes maisto atsiras daug 
daugiau negu žmonės gali su
valgyti. 

GYVENAMŲ namų kainos 
didmiesčiuose šiuo laiku išrodo 
pakilo 129 nuoš. lyginant su 
1935-39 laikotarpiu. 

Dabar vidutinė kaina gyve
namo namo išeina apie $10,500, 
Sausio mėnesį 1947 metais kai
nos buvo $9,956, o 1938 me
tais vidutinės kainos buvo apie 
$4,600. Ir tai tada namai bu
vo geresnės medžiagos negu 
dabar. 

GIMIMŲ skaičius šioje šaly
je, kaip ir viskas kitas,, pakilo 
1946 ir 1947 metais. 

Pav., 1938 metais gimimu 
išpuolė po 17 kūdikių ant 1,000 
gyventojų, o 1947 metais — po 
apie 26 kudikius ant 1,000 gy
ventojų. 

• 
NEW YORKO miesto gyven

tojų skaičius peraugo 8,000,000 
dūšių. Kas didelis tas ir a«h 
ga didyn. 1940 metais Nei* 
Yorkas gyventojų turėjo apia 
7,500,000. 
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PENNSYLVANIJOJE Detroit, Mich., Naujienom 

PHILADELPHIA 

Republikonai Renkasi 
Birželio 19 ir 20 pradės su

važiuoti j Philadelphia žymus 
Amerikos Republikonų partijos 
vadai, ir formalių delegatų ku
rie nominuos tos partijos kan
didatą į prezidentus bus 1,094. 

Toks tai yra skaičius dele
gatų iš visų 4# valstijų. Tuos 
delegatus renka partijos iš sa
vo veiklių ir įtakingų narių ei
lių., 

Už tuos tai delegatus kele-
toje valstijų varžėsi Taft, Stas-
sen, Dewey ir kiti norintieji 
gauti nominaciją. 

Vienose valstijose, dėl šių 
metų didelių varžytinių Repu-
blikonų kandidatų tarpe, kon
vencijos delegatai yra jau pa
žadėti remti ar Taftą, ar Stas-
sen, ar Dewey ar kurį kitą. Ki
ti delegatai palikti nuožiurai 
pačios valstijos partijos vado
vybei, kurie savo valstijos bal
sus galutinai atiduoda tam ant 
kurio visi pradeda sutikti. 

Valstijos delegatų skaičius 
priklauso nuo jos gyventojų 
skaičiaus. 

Yra sakoma kad Ohio Sena
torius Taft turi tiek pažadėtų 
delegatų kad jis gali nominuo
ti į prezidentus bent vieną Re-
publikoną kurį tik kiti rems, 
tačiau jis negali pats save no
minuoti, nes neturi reikalingos 
daugumos, didesnės puses visų 
delegatų. " 

Kiti kandidatai su pažadėtais 
juos remti delegatais gali at
sisakyti Taftą remti vien tik 
dėl to kad jis yra tvirčiausias 
paskiras kandidatas, kuris ga
li lengviausia patekti į prezi
dentus. 

PITTSBURGH 
PLIENO KAINA PAKILS 

Plieno industrijos vadai pra
neša kad ateinančiais metais 
plieno kainfc pabrangs, ir sako 
plieno reikalavimai bus dideli, 
taip kaip dabar yra, kurio vis 
pakankamai negalima prista
tyti. 

Plieno darbai, sako, eis ge
rai iki galo šių metų. 

A. L. TAUTININKŲ 
CENTRO METINIS 
SUVAŽIAVIMAS 

SUGADINO SAVO VARDĄ 
Philadelphia, taip v&dinama^ 

"broliškos meilės miestas", la
bai savo vardą sugadino pasta
rais laikais užsitarnavęs gro-
bišavimo, kyšių ir korupcijos 
miesto vardo. Labai susiter-
šus yra šio miesto administra
cija, kuri yra Republikonų 
partijos. 

Miesto valdyba dabar pradė
jo apvalymą savo rotušės nuo 
visokių nenaudėlių ir lupikų. 
Atsiskleidė pilno masto skan
dalas, ir išrodo atsiras dar di
desnių , nedorybių. 

Visą niekingiausią darbą at
lieka policijos magistratai, ku
rių veikla ir pradėta tyrinėti. 

Pennsylvanijos general i 11 i s 
prokuroras sako, gal į Philadel-
phijos grafto skandalą turės 
įsikišti pati valstija. 

KRATOSI RAUDONŲJŲ 
Slovakų Sąjunga Amerikoje, 

kuri turi Pennsylvanijoje stip
rius savo skyrius, pradėjo ju
dėjimą atsikratyti savo tarpe 
pro-komunistinės veiklos, ir 
apvalyti kiek galima visus sa
vo tautiečius nuo raudonųjų. 

Kitos tautos taip kaip ir Lie
tuviai turi savo komunistus ir 
jų agentai dirba pavergimui jų 
tamsių žmonelių komunizmui, 
Stalino garbinimui ir savo tau
tos išdavimui. 

Slovakų Sąjunga dirbs už at
kovojimą savo tautai nepri
klausomybės. Ta Sąjunga įs
teigta 1907 metais. 

UNIVERSITETAS DIDINSI S 
$16 MILIJONŲ KAPITALU 

Pittsburgho Universitetas — 
ta įstaiga kurioje randasi įren
gtas Lietuvių tautinis kamba
rys — pasiryžo sukelti $16 mi
lijonų dastatymui dar aštuo
nių naujų mokslo ir tyrinėjimų 
pastatų toje grupėje. 

Pradžią padarė vienas tur
tingas pilietis paaukodamas $3 
milijonus, bet jis prašė kad jo 
vardas butų neskelbiamas. 

(Įsivaizduokit koks skirtu
mas: jeigu Lietuvis aukoja ko
kiam reikalui $1, ir jeigu aukų 
rinkėjai per klaidą jo vardą 
nepaskelbia, kokį trukšmą tas 
dolario aukotojas sukelia!) 

Tie trys milijonai paskirta 
statymui naujos Medikalės mo
kyklos, su sąlyga kad kiti au
kotojai dar pridėtų tiek pat. 

Medikalis Centras Oakland 
dalyje bus dar labiau plečia
mas, ten bus išstatyta dar ei
lė kitų ligoninių ir klinikų. 

BROOKLYN, N. Y. — Ame
rikos Lietuvių Tautininkų Cen
tras rengia savo metinį suva
žiavimą sekmadienį, Birželio 
27 d., New Yorke, posėdis bus 
Hotel Pennsylvania, pradžia 1 
vai. po pietų. 

šiame suvažiavime praneši
mai bus ypatingai įdomus: bus 
pranešta derybų eiga su Ame
rikos Lietuvių Taryba, tauti
ninkų srovės į Tarybą inėjimo 
reikalu; bus pranešta apie pa
stangas didesnei taut i n i n k ų 
srovės konsolidacijai Ameriko
je. Tuo reikalu šiam suvažia
vimui teks atlikti svarbių nu
tarimų liečiančių ir Tautininkų 
Centro tolimesnę veiklą. Vi
sais tais reikalais seime refe
ruos tautininkų vadovaujantie 
ji asmenys. 

Kaip ir kituose metiniuose 
suvažiavimuose, šiame seime 
bus išduoti Valdybos ir kitų 
pareigūnų veiklos raportai ir 
finansinės apyskaitos. 

ATVYKO 20 LIETU
VIU TREMTINIŲ 

YOUNGSTOWN. O. 

PENNSYLVANIA, turinti 
41,000 mylių moderniškų vieš
kelių, sudaro galimybę vasaro
tojams pasiekti visus tos dide
lės ir įvairios valstijos kam
pus. žuvauti mėgstantieji pa
sinaudoja šios valstijos upėmis 
ir ežerais, ir kartu su jais ato
stogas praleidžia jų šeimos. 

M A R G U T I S  
Skaitykit "Margutį", komp 
A. Vanagaičio leidžiamą mu
zikos ir juokų žurnalą. Ei« 
na karta i mėnesį. Kaina 
metams $2. Užsisakant sių
skit ir pinigus. 

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

Chicago, 111. ; 

APTAKSUOJA MIESTO GY
VENTOJUS 

Pradedant Sausio 1, 1949, 
Youngstowno gyventojai turės 
mokėti specialių taksų į miesto 
iždą, iš savo algų, biznių ir už
darbių, sudėjimui $44,000 mie
sto valdybai iš skolos ištrauk
ti. Tie taksai dabar skelbiami 
tik 18 mėnesių laikui, tačiau 
gali pasilikti amžinai, kaip pa
siliko Ohio "Sales Tax", kurie 
buvo įvesti keletui metų. Kai 
iš tų taksų valstijos politikie
riai pradėjo gauti šimtus mili
jonų dolarių, taip ir paliko juos 
ant visada. Ar Republikonai 
ar Demokratai valstiją valdo, 
ir tiems ir tiems tie 3 nuoš. 
"Sales Tax" yra naudingi. 

Visi kas tik dirba už algą, 
ar turi biznį ar kitokias inei-
gas Youngstowne, bus taksuo-
jami. Taksų rata nustatyta 
"3 mills", kas sudarytų po 14 
centų savaitėje nuo metinių in-
eigų arba algos $2,400. 

žinoma, tų taksų išrinkimui 
miesto politikieriai paskirs sa 
vo draugus, kurių bus apie 30, 
ir tie gaus sau algas iš suren
kamų taksų. v 

Birželio 13 d., laivu ERNIE 
PYLE atvyko iš Vokietijos 20 
Lietuvių tremtinių. Pakeliui į 
New Yorką laivas dali keleivių 
išlaipino Kanadoje, kurių tarpe 
28 Lietuvius ( 18 moterų ir 10 

įvyru) namų ruošos ir kito-
jkiems darbams. J New Yorką 
atvykusieji išsiskirstė pas gi
mines bei draugus. 

Mykolas ir Magdalena Ba
rauskai su dukra Rymaite ir 
sunum Stanislovu apsistojo 
Jersey City, N.J. 

Henrikas Bitėnas, USA pilie
tis, apsistojo laikinai New Yor
ke. , . -

Agota Butkienė apsistojo 
Chicagoje. 

Janina ir Vytautas Januškiai 
su sunum Vytautu apsistojo 
Clevelande. 

Antanas Mačionis apsistojo 
Philadelphijoje. 

Vytautas Meškelė apsistojo 
Bridgeporte, Conn. 

Aurelija ir Felicija Paslavi-
čiutės apsistojo Chicagoje. 

Antanas Pocius apsistojo 
Bayonne, N.J. 

Vytautas šatkus apsistojo 
Chicagoje. 

Izabelė Sirutienė su dukra 
Birute apsistojo Brooklyne. 

Pijus ir Angelė Venclovos 
su dukra Aušrele apsistojo 
Chicagoje. 

Atvykusius be giminių ir 
draugų pasitiko p. Valaičiai 
nuo BALF'o ir p. Simučiai nuo 
Lietuvos Gen. Kons. L.G.K. 

PAMINĖTAS LIETUVIŲ 
IŠVEŽIMAS SIBIRAN 

Sekmadienį, Birželio 13 d., 
Detroito Lietuviai susikaupę 
paminėjome pirmojo masinio 
Lietuvių trėmimo į Sibiro liūd
ną sukaktį. Tai buvo liūdnos 
Birželio naktyaf skausmo ir 
ašarų pilnos.. * 

Paminėjimą pradėjo jau iš 
vakaro par Lietuvių Balso ra
dijo pusvalandį jo vedėjas R. 
Valatka. 

Sekmadienį, 11 vai. iš ryto, 
šv. Antano bažnyčioje buvo iš
kilmingos pamaldos. Prieš Su
mą buvo įneštos ir prieš alto
rių pastatytos Lietuviška ir 
Amerikoniška vėliavos. Jas at
nešė: Lietuvišką p. Arbačiaus
kienė, o Amerikonišką panelė 
Šimonytė. Lietuviškoji buvo 
perjuosta juodu kaspinu. 

Kun. I. Boreišis pasakė įspū
dingą pamokslą apie musų tau
tos ligi šiol pasaulyje negirdė
tas kančias. Jis prašė Mariją, 
Lietuvos Globėją užtarti musų 
tėvynę, o tautiečius šioje lais
voje šalyje gelbėti brolius-se-
sutes tremtyje, suteikiant pa
ramą ir affidavitus. Pamoks
las buvo tikrai krikščioniškas, 
plaukiąs iš gilios Lietuvio ku
nigo širdies. 

Per Sumą Lietuviškas gies
mes giedojo buvusių tremtinių 
greitomis sudarytas choras ir 
pasirodė įspūdingai. 

Po sumos Kun. Boreišis pa
kvietė žmones i mokyklos kam-
barj ir paprašė palūkėti ligi 
bus išneštos vėliavos. Salėje 
Tremtinių D-jos pirm. T. Dam
brauskas trumpai apibudinęs 
susirinkimo tikslą pakvietė A. 
Valucką, neseniai atvykusį iš 
Europos Kerševičių giminaitį, 
pakalbėti. P. Valuckas savo 
kalboje ypač kvietė naujai at
vykusius nepamiršti pasiliku
sių Europoje, tvirtai pasiryžti 
visas jėgas skirti tėvynei Lie
tuvai ir įos žūstantiems vai
kams gelbėti. 

Po Kun. BoVoišio kalbos p. 
Dambrauskas perskaitė sekan
čio turinio rezoliuciją: 

•Mes, Detroito Lietuviškoji 
^visuomene, susirinkę paminėti 
tragiškas masinio Lietuviu® 
trėmimo dienas 1941 metais 
Birželio 14-22, šiuo skelbiame 
savo griežtą protestą prieš bar
barišką bolševikinio okupanto 
siautėjimą musų tėvynėje Lie
tuvoje. Mes kreipiamės į Lie
tuvos laisvės kovai vodovau-
jančius veiksnius ir sveikina
me juos stovint musų paverg
tos tėvynės Lietuvos laisvės 
sargyboje. Mes pareiškiame, 
kad visomis išgalėmis talkinin
kausime kovai dėl Lietuvos 
laisvės. 

Tegyvuoja Laisva Nepri
klausoma Lietuva! 

Detroito Lietuviškos vi
suomenės vardu Susirinkimo 
Prezidiumas. 
Susirinkimas baigtas Tau

tos Himnu. 

PAKELIA ALGAS 
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Geriausias Žurnalas 

LIETUVIU j® NAUJIENOS 
Paveiksluotas y 32-jų puslapių 

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

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

Didelei General Motors Corp 
nesenai pakėlus algas savo su
virs 200,000 darbininkų, algų 
pakėlimą pravedė ir Chrysler 
Corp. apie 73,000 darbininkų, 
didelių išdirbysčių pakėlimą al-

Dabar pranešama apie v kitų 
gų savo darbininkams. 

Akron, Ohio — Firestone 
Tire and Rubber Co. pakelia 
algas 23,000 savo darbininkų. 

General Electric Corp. pakė
lė algas 125,000 darbininkų. 

Westinghouse Electric Corp. 
pasiūlė 6 nuoš. algų pakėlimo 
savo 80,000 darbininkų; dar
bininkai atmeta tą mažą pakė
limą, reikalauja daugiau. 

Oak Ridge, Tenn., atominės 
laboratorijos darbininkams pa
kelta algos 15% centų valandai 
ir tuomi išvengta streiko, ku
ris išrodė turės kilti. Darbi
ninkai pradžioje reikalavo 23 
centų valandai daugiau. Nesu
sipratimai ėjo nuo Kovo pra
džios, kada valdžia įsikišus už
kirto streikui kelią. Iki šiolei 
algų klausimas buvo vedamas 
derybų kjeliu. 

Valdžia taipgi sulaikė iššau
kimą uostų ir laivu darbininkr; 
streiko kuris turėjo prasidėti 
šiomis dienomis. 

1948 U Ž R A Š Ų  KNY
GUTĖ UŽ 25c 

Tremtinių knygų leidykla 
Vokietijoje "Aistra" atsiuntė 
Dirvos knygynui gražių kiše
ninių 1948 metų kalendorių-už-, 
rašų knygučių (note book). 

Jie rašo: "Kalendorių kainos 
nenustatome, matysit patys. 
Jeigu turėtumėt galimybės už 
juos mums kuo nors atsilygin- j 
ti, busime dėkingi. Musų no
ras yra parodyti užjurio bro
liams kad mes i/ benamių sto
vyklose gyvendami nenuleidžia-
me rankų, bet dirbame kiek 
sąlygos leidžia, Lietuvišką kul-
turos darbą...." * 

Dirvos knygynas prisius šią 
knygutę už 25c, ir tie pinigai 
bus pasiųsti tiems broliams1 

tremtiniams paremti: §iy«&t 
mums pašto ženklais. 

Dl&VA, 
6820 Superior Ave. 

Cleveland 3, Ohio 

SUSITIKOME PO 20 METŲ 
Kada aš laukiau savo sesutės 

Marcelės atvykstant iš Britų 
zonos Vokietijoje į Kanadą, per 
mano galvą perplaukė visokių 
minčių. Kaip mes jausimės su
sitikę po tiek metų? Juk aš ją 
palikau tik jaunutę mokinę, da
bar ji jau užaugusi ligi rimto 
amžiaus. Ar dar išsilaikė mu
myse seseriška meilė ir t.t. 

Bet štai Birželio 11 telefo
nas iš Kanados. . ji jau čia. 

Nebežinau kaip greitai aš 
apsirengiau, tik žinau, kad po 
pusantros valandos jau buvau 
su ja 17 mylių nuo Windsor, 
Kanadoje. Nors mano vyras 
gan smarkiai vairavo automo
bilį, bet man vis rodėsi, kaip 
lengvai jis šiandien važiuoja, 
kas jam pasidarė ir vis ragi
nu, greičiau, greičiau, o jis aiš
kinasi, kad jau pasiekęs patį 
didžiausį greitį ir liepa triail 
ramintis. 

Nuvykus ir pasimačius tas 
jausmas sušvelnėjo, sumažėjo. 
Mat seserys tik svajonėse to
kios artimos, tokios mielos. 
Per 20 metų svajotos, svajonė
se matytu. Realybė kažkaip 
neįtikėtina, svetima. Ji irgi pa
sijuto kaž kaip netaip kaip 
svajojo. Girdi, "negaliu tikėti, 
kad tai tu, Marytė, mifsų se
suo". 

Ir kaipgi galės tikėti, per 20 
metų nesimačius. . 

Ji buvo labai suvargus, su
liesėjus, bet linksma, pilna_ ge
ro humoro. Man pastebejus, 
kad turbut labai mažai valgy
ti gavus, kad taip sumenkėjus, 
ji šypsodamasi atsakė: 

— Ne, Maryte, penkis mėne
sius pereinamame lageryje ant 
gryno suolo pagulėjau, tai su
plojo. 

Norėdama parodyti jai savo 
užuojauta Raibėjau, kaip ne-
mielaširdingai ją ten išlaikė, 
išnervavo, o ji vėl man atsakė: 

— Mat, susibariau ir su Šv. 
Antanu, bet dabar jam atlei
džiu, nes jaučiuosiu laiminga. 

Šį sekmadienj nuvykom ją ap
lankyti su keliais draugais, Dr. 
Gurskaite, p. Dambrausku ir 
J. Kripu iš Ann Arbor. Nuvy
kę į Lietuvių Dominion klubą 
padarėme formalų susitikimą. 
Ji jau buvo atsilsėjus ir atrodė 
gana gerai, o ypač ji buvo 
linksma, kas mus visus gerai 
nuteikė. , M. Sims. 

•£. ... 

% 4 

1 7 \ 

>-

$ 

D. P. vaikai Lietuviai Vokietijoje laukia traukinio. Jie pa
tys nežino kur jis juos nuvežtų, bet jie taip pat pilni bai
mės l^ad niekad nę^kliutų į bolševiku rankas. 

0 ;u iNuotr. B. Gaidžiuno.) 
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TREMTINIŲ VEIK
LA DETROITE 

Detroito , Lietuviško!! visuo
menę jaučia didelį norą Detroi
te apsigyvenusių buv. tremti
nių eiti į bendro Lietuviško 
darbo talką. Taip neseniai, per 
visuomeninį teismą, buv. trem
tinių lupomis kalbėjo apie sa
vo siaubingus vargus musų se
noji tėvynė Lietuva, o tik ke
lioms dienoms praslinkus ir 
vėl tremtiniai stoja į šalpos 
darba. Jie dalyvauja BALF'o 
piknike, rodydami žiūrovams 
Lietuvišku Joninių papročius. 

WATERBURY, CT. 

ŠIS-TAS Iš MUSŲ 
KOLONIJOS 

Birželio 6, LVS ir American 
Friends of Lithuania turėjo la
bai gražų pikniką Linden Par
ke, Union City. Pelnas skiria
mas šalpos reikalams, Crusade 
for Children ir palaikymui Lie
tuviškos radio programos. At
silankė virš 600 žmonių, paro
dydami savo prijautimą reika
lui. 

Pikniko rengimo komisija ta
ria nuoširdų ačiu visiems dar
bininkams, kalbėtojams ir sve
čiams kurie nepatingėjo atsi-

Buvo suvaidintas gražus 1 tenkyti iš tolimesnių kolonijų. 
Milda Brazauskaitė, duktė 

pp. Matthew Brazauskas, nuo 
Green St., užbaigė slaugės mo
kslą St. Francis' ligoninėje, 

Alės Rutos-Nakaitės veikalėlis, 
Joninės. Vyriausiose rolėse pa
sirodė: svajingos, įsimylėju
sios mergelės rolėje — V. Viš-
kerienė, kaimo šokėjėlės ir Hartford, Conn., su atsižymėji-

UETUVIŲ TEISININKŲ 
DĖMESIUI 

Lietuvos teisininkų tremti
nių draugijos centro valdybos 
pavedamas maloniai prašau vi
sus USA Lietuvius teisininkus 
ir atvykusius iš tremties Lie
tuvos teisininkus pranešti man 
savo nuomonę apie Lietuvių 
teisininkų organizavimosi rei-
kala. 

Dipl. teisininkas J. Gliaudys, 
17600 Lindsay avenue 

Detroit 19, Mich. 

MEDŽIOKLĖ ir žuvininkys
tė šioje šalyje yra daugybės 
milijonų bizniai, viršijantys 111-
efgų didumu visus sportus. 

REIKALINGA MOTERIS 
ar mergina, prie namų užlai
kymo. Vieta ant visados. Ad-

resuokit: 
George, 

ll®59 Dodge Rd. 2 
Van Dyke, Mich. 

< 1 
MYKOLAS LEMEžIS, kuris 

dar buvo žinomas kaip Michael 
Lemish ir kitokiais jo vardo iš
kraipymais, pirmiau gyvenęs 
So. Boston, Mass., ir vėlesniais 
laikais išvykęs į Detroitą, jei 
yra gyvas lai. atsišaukia pas 
adv. Bagočių. Svarbus reikalai 
jo naudai. Jei yra miręs, lai 
kas žino apie jį tuoj susirašo 
su adv. Bagočium, pas kurį jis 
paliko testamentą. 

Atty F. J. Bagocius 
302 West Broadway, So Bos

ton, Mass. (24) 
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CHARLES & SON 
F U N E R A L  H O M E  

NAUJA MODERNIŠKA KOPLYČIA 

Charles Stapanauckas, Licensed Embalmer 

7321 Puritan 
Telef. University 4-4877 

Detroit 21, Mich. 
Namų: HOgart 8100 

bernužėlių šird'ių valdovės — 
A. žemaitier" kaimo davatkė
lės, kuriai tačiau labai rupi ir 
vakarušku armonika, nes, kaip 
ji sako "kad negaliu tų ko j u 
sulaikyti, kai armonika groja" 
— pati autorė A. Arbačiaus
kienė. Puiki buvo ir senų gas-
padorių pora, atėjusi su jauni
mu pasilinksminti — tai P. 
Rukštelė ir p. Urbonienė. Jie 
buvo tikri Lietuviško kaimo 
gaspadoriai, tik tik iš Lietuvos 
kaimo gilumos į Detroito dar
žą atitraukti. 

" Kaip, tokio aš nepažįstu", 
stebėjosi sena Detroitietė, žiū
rėdama į Rukštelės grimą. "Jis 
gi tremtinys" — paaiškino jai. 
Bet senutė ir vėl stebisi: "Kaip 
gi tokį seną Amerikon įleido?" 

Vargais negalais paaiškino, 
kad tai jaunas vyras seniu pa
sivertęs. 

Publikai labai patiko "senu
li! gaspadorių" sudainuotas 
duetas: "Visi žmonės man kal
bėjo, kad aš vyro negausiu!". 
Jis buvo kupinas švelnaus kai
miško sąmojaus. 

Kitose rolėse pasirodė J. 
Paškauskas, J. Budrys, V. Ur
bonas, J. Dunčia ir P. čečkaus-
kas. Tai vis geri Lietuviško 
kaimo bernužėliai, "paparčio 
žiedo j ieškotojai". J. Dunčios 
armonika visus uždegė savo 
gaivališku linksmumu. 

Švelnios mergužėlės buvo J-
Dunčienė, M. Navickaitė ir P. 
čečkauskienė. 

Dainos skambėjo garsiai ir 
svajingai. Retas iš žiūrovų ne
prisiminė tolimos tėviškėlės tų 
dainų beklausant. Buta ir aša
rų akyse.... 

Bendrdai, reikia tarti, kad iš 
vaidybinį ansamblį. Detroitiš-
jie ilgainiui sudarys neblogą 
valdibinį ansamblį. DetroitiŠ-
kiai ypač laukia savarankiško 
tremtinių pasirodymo, kuris 
bus pirmas toks savo žanru pa
sirodymas Detroite. Jis numa
tomas Lapkričio mėnesį. 

Publikai paaiškinimus teik# 
D-jos pirmininkas T. Dam
brauskas ; vaidinimo parengi-' 
jas — inž. P. čečkaųskas. 

PiknikieriuSk 

SIŲSKIT Dfc-vai žinias apie 
mirimą Lietuvių ju.su koloni
joje, paduodant amžių ir kili
mą iš Lietuvos. 

Vytautas Markuzas 
Dirvos Atstovas 

Prenumeratoms, Skelbimams 
8029 Manila Detroit 13, Mich. 
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HOT SPRINGS, ARKANSAS 
NAMAI TOLI NUO JUSŲ NAMŲ 

CHARNE3 APARTMENTS 
4 ^  L I E T U V I A I  —  
E. M. CHARNES, Savininke 

I i Č Apartmentai įr pavieniai kambariai 
Miegami kambariai su Virtuvės privilegija. 

Didelis kiemas. Gražioje Rezidencinėje dalyje. 

I 538 PROSPECT PHONE 5163 
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mu. Hartfordo diocezijos Vys
kupas Henry O'Brien įteikė jai. 
specialę dovaną užbaigimo ap
eigose. 

William Shukaitis, sunus žy
maus biznieriaus, Brass City 
Coal & Oil Co. savininko, Wil
liam Shukaitis Sr. (jau miręs) 
užbaigė mokslą Holy Cross Col
lege, Worcester, Mass., įgyda
mas Bachelor of Science laip
snį. 

Jonas Ulinskas su žmona, 
ūkininkai ir ilgamečiai Oak-
ville gyventojai, minėjo 49 me
tų savo vedybinio gyvenimo su
kaktu vręs... . 

Antanas Ereminas, iš Tho
mas ton, dar nepersenai atvykęs 
iš Europos, minėjo savo vardo-
dienj Birželio 13. Jo geri drau
gai pp. Frank Banis, irgi Tho-
maston, praleido su juo links
mai vakarą. 

A. a. William P. Stokes, 60 
metų, žymus biznierius ir bu
vęs miesto Welfare Commissio
ner, mirė Birželio 6, palaidotas 
Kalvarijos kapinėse Birželio 9, 
pamaldos atsibuvo Šv. Juozapo 
bažnyčioje. 

Dr. M. J. Colney. 

VĖL PARVEŽTA 4459 ka
rių lavonai iš Pacifiko salų, į 
San Francisco uostą. Iš ten 
jie iš vežiojami į įvairius mies
tus giminėms kurie pageidavo 
kad jų artimieji žuvę kariai bū
tų parvežti palaidojimui savo
se kapinėse. 

A. S .  Trečiokas 
^INSURANCE AGENTŪRA 

Dirvos Atstovas 
Prenumeratoms, Skelbimams 

- SI 4 Walnut Street 
NEWARK 5. N. J. 

«J. Žemantauskas 
H o t*a ras 

'Dirvos" Agentas 
ISO Congress Avenue 

Waterbury. Conn. 
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Tegu! meile Ltetuvos 
Dega mūsų širdyse L A I S V A  L I E T U V A  Laisvę pažinus Tauta — * 

Jungo Nevilkti 

U. S. A. Vaidmuo Dabarties Istorijos 
Posūkyje 

Ko Tikimasi iš Galingiausios Pasaulyje Šalies 
Rašo A. ŽIEDAS. 

Niekuomet jokiai tautai pa
saulio istorija nera uždėjusi 
taip sunkios, bet ir garbingos 
misijos, kaip Amerikiečiams. 
Bent 20 milijonų bolševikinės 
tironijos vergų MGB (Mini-
sterstvo Gossudarstvennoj Be-
zopasnosti — Valstybės Sau
gumo Ministerija) koncentra
cijos stovyklose laukia išlaisvi
nimo. Milijonai benamių lau
kia, kad USA išlaisvintų jų tė
vynes ir grąžintų juos į namus, 
į šeimų židinius. Keliolikos tau
tų žmonės, tame skaičiuje ir 
Rusai, pražiūri akis į Vakarus, 
laukdami nešančių laisvę USA 
karių ir vėliavų, šimtai mili
jonų alkanų žmonių, grąsomi 
bado šmėklos, laukia USA pa
penimi. Pagaliau ir visa dora 
žmonija yra nukreipusi savo 
lukesčius ir viltis į USA, kuri 
vienintelė gali pasauliui grą
žinti pastovumą, saugumą ir 
taiką. 

USA yra paskutinis pasau
lio bast'ili jonas prieš laukinį 
bolševikinės barbarijos puoli
mą, nes tik USA turi pakanka
mai priemonių pašalinti pasau
linį chaosą, grąžinti paverg
toms tautoms laisvę ir papenė
ti šimtus milijonų alkstančių. 

Suprantama, kad galinga, 
turtinga, soti ir laisva tauta 
nelengvai ryžtasi sunkioms ir 
rizikingoms kovoms už likusį 
pasaulį ir, kai kam galėtų iš-
rodyti, už kitų tautų, vergi} ar 
alkanųjų interesus. Bet galvo
janti Amerikiečių visuomenės 
dalis, be abejo, suprato kad to 
"likusio pasaulio", tų vergų ir 
tų visų bėdžių likimas yra ir 
USA likimas. Nes galutinai 
žlugus tam likusiajam pasau
liui, tos pačios nelaimės, kaip 
kalnų griūtis, ištiktų ir USA. 

' Tai butų katastrofiškiausias 
USA gerbūvio ir jų piliečių 
laisvių galas, o visas pasaulis 
butų žiauriai parblokštas po 
raudonojo despoto letenomis ir 
turėtų pamesti visas viltis. Ne
abejotinai iš tokio dalykų su
pratimo yra kilęs ir Europos 
bei Kinijos pagalbos planas. 

Bet žmonija laukia iš USA 
ir dar kaž ko daugiau. Joks 
protingas žmogus šiandien ne
abejoja, kad USA, sumobiliza
vusios laisvojo Vakarų pasau
lio tautas, turės pakankamai 
jėgos ir medžiaginių išteklių 
sutriuškinti bolševizmui. Ta
čiau yra abejojančių, ar USA 
turės pakankamai dorinių ga
lių mobilizuoti tautas teisingos 
pasaulio taikos, gerbūvio ir so
cialinio teisingumo kurimui. 

Aišku, kad Trečias Pasauli
nis karas, kuris kaip tamsi, 
bet nenukreipiama lemtis pa
kibo virš žmonijos, turės at
nešti begalybę sunaikinimų, ne
laimių ir vargo. Bet mes vaiz
duojamės ir ateitį, kada tironų 
jėgos bus nušluotos nuo žemės 
paviršiaus ir kada, gal but, 
teks apvaldyti ne tik dabar 
siautėjančio chaoso, bet ir ga
limo karo padarinius, nuramin
ti žmonijos kentėjimus ir ne
laimes ir padėti pagrindus nau
jo įjasaulio statybai. Ir kaip 
tik tame istorijos peri j ode 
USA vaidmuo ne tik nesuma
žės, bet dar turėtų padidėti. 

Buvo didelė nelaimė, kad po 
I-jo Pasaulinio Karo USA izo-
liavosi, pasitraukė iš aktyvios 
pasaulinės politikos ir Tautų 
Sąjungos, kurią pačios buvo 
sukurusios. Prisiminkime, kad 
dėlto Tautų Sąjunga paliko be
jėgė išsaugoti pasaulio taiką, 
juo labiau, kad ne visi Tautų 
Sąjungos nariai, net ir iš II-jo 

Pasaulinio Karo nugalėtojų, 
turėjo pakankamai doros ir va
lios vykdyti Tautų Sąjungos 
idealus. 

USA pasitraukus M Tautų 
Sąjungos, joje nebuvo galingo 
ir bešališko arbitro. Visos val
stybės žiurėjo iš Tautų Sąjun
gos kuo daugiausiai sau nau
dos. Dar labiau pablogėjo pa
dėtis, kai į Tautų Sąjungą bu
vo priimta Sovietų Sąjunga, 
kuri tik žiurėjo per Tautų Są
jungos tribūnas varyti savo 
atkaklią propagandą ir agita
ciją ir palaikyti pasaulyje cha
osą, kaip lygiai ji dabar daro 
ir Jungtinių Tautų organizaci
joje. Tad labiausiai dėlto ir ki
lo II-as Pasaulinis Karas, o da
bar iškilo III-jo Pasaulinio Ka
ro gręsmė. 

Atsižvelgiant į abffejų pra
ėjusių karų, o ypač į busimų 
galimų karų padarytus ir pa
darysimus nuostolius tiek USA 
tiek ir visam pasauliui, reikia 
griebtis sukurti tokią pasaulio 
santvarką, kurioje nebebūtų 
įmanomas vienų tautų plėšika
vimas pas kitas ir niekados ne
bepasikartotų tokie katakliz
mai, kaip modernieji pasąulio 
karai, kur buti£ užtikrintas 
laisvas ir laimingas USA ir ki
tų pasaulio dalių plėtojimasis 
ir saugumas, o taip pat užti
krintos piliečio ir žmogaus tei
sės ir laisvės. Padėti tokios 
santvarkos pagrindus tėra pa
jėgios tik USA. Tatai ir suda
ro vienkartinį USA istorinį už
davinį, nuo kurio apdorojimo 
ir pareis tolimesnis žmonijos ir 
pasaulio likimas. 

Dorinės žmonijos lukesčius 
galima butų suformuluoti ši
taip : 

(1) Atsižvelgianti nesustab
domą technikos išsivystymą ir 
pažangą ir atsiradimą baisių 
karo priemonių, karas ėmė 
gręsti žmonijos egzistencijai. 
Mes dar nežinome, kokie gin
klai pasirodytų eventualiame 
kare ir kokių tatai baisybių at
neštų. Vienas dalykas yra aiš
kus: dabar karai nebėra spor
tiniai pasivaikščiojimai ar pa
prasti plėšikiški žygiai su kuo
ka, špaga ar j ietim po svetimas 
šalis. Jie gręsia visišku civili
zacijos išgriovimu ir žmonijos 
savižudybe. Mes jau žinome, 
kad per II-jį Pasaulinį Karą 
yra žuvę tokių kulturos turtų 
ir vertybių, kurių žmonija nie
kados jau neatstatys ir kurias 
jau ęlabar turėtumėme griau
džiai apraudoti. Dėlto karas, 
kaipo politikos metodas, turi 
išnykti iš tautų ir žmonių san-
tikių. 

Karas yra paskubinęs mate
rijos pavertimą energija, ki
taip sakant, yra prieita tokia 
technikos išsivystymo riba, ku
ri leidžia mums ramia sąžine 
sustabdyti materinių jėgų plė
tojimąsi, siekiant jas apvaldy
ti dvasios jėgomis. Mums re
gisi, kad atskleistas atominės 
energijos šaltinis užtikrina ci
vilizacijos išlaikymą ilgiems 
amžiams. Todėl karas, kaip 
yra nustojęs savo prasmės. 

Šiandien juokingai išrodo, 
kai nekurios Europos tautos, 
neva bijodamos Vokietijos re
vanšo, siekia tą pavojų paša
linti vietinėmis ir vienašališko
mis tarpusavio sąjungomis ar 
priemonėmis, pav. ilgalaike 
Vokietijos priespauda. Reikia 
griežtai atmesti bet kokių kon
tinentinių ar regijoninių tautų 
sąjungų idėją. Tatai išplaukia 
iš atskirų tautų ambicijų iš
laikyti ir sustiprinti savo tarp
tautinį svorį jų kuriamų ar va
dovaujamų sąjungų pagalba. 

^ ' o-

Tačiau, kaip į&u matėme 
trumparegiškumas ir atskirų 
tautų egoizmas ir-privedė prie 
Tautų Sąjungos žlugimo ir II-
jo Pasaulinio Karo. Kartu tai 
turėjo buti ir pamoka didelių 
tradicijų, bet dar didesnių am
bicijų tautoms, kurios, deja, iš 
tos pamokos vis dar per maža 
turi naudos. 

Neginčijamai kontinentinis ar 
regi joninės sąjungos jokiu bū
du nepatikrins tautoms, o juo 
labiau nasauliui saugumo ir 
taikos. Priešingai, tokių sąjun
gų idėja veda prie susikurimo 
didelių junginių, kurie atsira
dus tarp jų priešingumams, bu
tų priežastimi tik dar didesnių 
ir baisesnių karų. Todėl sau
gumo garantijų ir pasaulio tai
kos tautos tegali pasiekti tik 
kolektyvinėje saugumo siste
moje, tikriau pasaulinėje Lais
vų Tautų Federacijoje. Tai yra 
idealas ypač mažų ir vidutinių 
tautų. 

Tokioje Federacijoje tautos 
turės atsisakyti dalies savo su
verenumo. apribodamos jį pa
saulio taikos naudai. 

Nesinorėtų tikėti, bet gali 

Poetas Bernardas Brazdžionis, kuris yra parašęs daug poe
zijos veikalų B. Brazdžionio ir Vytės Nemunėlio vardu, su 
savo vaikais, Vokietijoje, skaito iš Pr. Lapienės gautą v^i-
kų knygą "Miss Sniff". (Nuotr. B. Gaidžiuno.) 

naudai išeinąs 3:222. 
Bet tie "karo filosofai", ku

rie tebesilaiko tradicines gal
vosenos, mažiausia nėra paste
bėję atmainų kurios yra įvy
kusios dar musų kartos akyse. 
Darant nuoseklias išvadas tek-
nikos evoliucijos ir musų min
tijimas turi buti savotiškai 
"revoliucionizuotas". Juk da
bar, kada žemės rutulys apke
liaujamas per keletą valandų, 
o žinios iš visų kontinentų gau
namos tą pačią sekundą, mes 

, „ nebegalime galvoti taip pat 
atsirasti tautose valdančių kli- kaįp galvojo musų senoliai ar 
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kų, kurios nenorės atsisakyti 
savo nevaržomo suverenumo, 
kuris vykdomas neva tautos 
vardu, taigi, teisės skelbti ka
rą ir toliau plėšikauti pas ki
tas tautas. Tuo atveju bus ne
išvengiama tarptautinių teisin
gumo organų intervencija, lai
kantis principo, kad visuotinai 
tautos trokšta saugiai ir ra
miai gyventi ir kurti savo ger
būvį. šis tautų troškimas tu
ri buti patenkintas. 

čia prašosi dar viena mintis, 
kad didžiųjų karų priežastis 
nebuvo mažosios valstybės. 

Kaip tik didžiuma mažųjų 
valstybių ištikimiausiai laikė
si tarptautinių pasižadėjimų ir 
tautu bendruomenės tvarkos ir 
palaikė kolektyvinio saugumo 
idėją. Tat be reikalo kartais 
girdisi balsų prieš mažąsias 
valstybes. Tik išugdytų valsty
bių vyrai galėjo pasakyti kaip 
Mussolini: "Italia fara de sa", 
arba kaip savo laiku Beckas: 
"Lenkija pati sau susikurs 
"saugumą"! 

Tačiau tai buvo didžiausia 
kvailybė, nes net didžiausia mi-
litarinė Vokietijos galybėj bu
vo žiauriausiu budu sutriuškin
ta. 

šiais nepaprasto karo tek-
nikos išsiplėtojimo laikais 
jokia, net ir galingiausia 
valstybė ar net didžiulė 
junga negali užtikrinti pa
čios sau saugumo be ko
lektyviniu pasaulio saugu
mo ir visuotinės ginklavi
mosi kontrolės priemonių. 
Reikia pasakyti, kad Tautų 

Sąjungos konstitucija ir U-N. 
čarteris reiškė didelę žmonijos 
minties pažangą į Pasaulinės 
Valstybės sukurimą, ^ tačiau 
kaip pirmieji žingsniai buvo 
nepakankami ir netobuli. 

(2) Neapykanta vien aklai 
p a v a r t o t i  a t o m i n e s  b o m  b  a s  

žmonijos išganymui", sutriuš
kinant bolševizmą, o po to pa
likti pasaulį chaose ir nevilty
je, kaip tai atsitiko po abiejų 
pirmesnių pasaulinių karų. Pa
sauliui reikia duoti ne tik po
litinio bet taip pat ekonomi
nio, socialinio ir kulturinio gy
venimo santvarkos pagrindus. 
Reikia sukurti tarptautines in
stitucijas, pajėgias taikiu ir 
teisingu budu išspręsti visus 
tautų konfliktus, pašalinti vi
sus tautų nesantaikos židinius 
ir ekonominį chaosą, nutiesti 
pagrindus socialinio teisingu
mo įgyvendinimui, o taip pat 
užtikrinti universalinės kultu
ros nevaržomo plėtojimosi są
lygas-

Mes žinome kad dar pries 
ketvertą ar net trejetą dešimt
mečių tokios idėjos buvo lai
komos utopiškomis (neįgyven
dinamomis). Net ir dabar dar 
atsiranda vadinamų "karo filo
sofų" kurie mano jog pasaulio 
apvienijimas ir visuotinės tai
kos įgyvendinimas nėra įmano
mi ir net priešingi žmonių pri
gimčiai. Jie taria jog karas 
esąs natūralūs žmonijos būvis, 
nes pasaulis išgyvenęs tik 300 
visiškos taikos metų prieš 2200 

santikis karo 

ma dar prieš keletą dešimčių 
metų. Dabar atsiranda pasau
linis ūkis, universalinė kultura 
ir kitoki bendri pasauliniai tau
tų interesai. Todėl ir musų 
galvosena turi atitinkamai iš
siplėtoti. Šios pakitėjusios są
lygos turi apspręsti ir naująją 
tarptautinę pasaulio sistemą. 

Tautų Sąjungos ir dabar Su
vienytų Tautų svarbi a u s i o s 
silpnybės priežastys buvo tame 
kad jas kuriant tebuvo galvo
ta tomis "tradicinėmis" (bet 
jau atgyvenusiomis) politinė
mis ir diplomatinėmis katego
rijomis. Jos rėmėsi tautų, tik-
kriau, valdančiųjų klikų, gera 
yalia, kurios tačiau neparody
ta. Jos tebesaugojo kaip kokį 
"tabu", tautų suverenumą, ku
ris betgi buvo svarbiausia tarp
tautinės anarchijos priežasti
mi. 

Tautų, labiausia tebesančių 
Vakarų demokratinio pasaulio 
sferoje, suverenumą išlaikyti 
ypač "stengėsi" Sovietų Sąjun
ga, nes tatai palaikė Vakaruo
se netvarką. Reikia betgi su
kurti tokį tarptautinį pasaulio 
taikos ir saugumo mechaniz
mą kuris nebūtų priklausomas 
nuo "tautų geros valios" ir 
valdančiųjų klikų kaprizų. 

(3) Tuo pačiu metu kai dau
gelis milijonų žmonių kenčia 
alkį ir miršta badu, negalima 
aikvoti medžiagų ir gamybos 
jėgų taip kaip iki šiol buvo da
roma. Reikia racionalizuoti pa
saulio gamybą ir' panaudojimą 
žaliavų rezervų, kurie dabar 
yra aikvojami tiesiog beprotiš
ku budu. Aikvojimas tokiais 
tempais žaliavų rezervų grąso 
pakirsti civilizacijos išlaikymą 
ir busimų žmonijos kartų eg
zistenciją. 

Nepaprastas gamybinių jė
gų išaugimas, ypač atominės 
energijos įjungimas į ukinius 
procesus, iškėlė ir dar iškels 
labai aštrių socialinių proble
mų. Nežiūrint į tai, visos tos 
problemos išmintingu budu ir 
gera valia jas sprendžiant — 
yra įveikiamos. Musų žemė 
yra pakankamai turtinga ir 
graži dar daugeliui žmonijos 
kartų užtikrinti sotų ir_ laimin
gą gyvenimą. Moderni tekni-
ka turi labai palengvinti kietą 
žmonijos darbą. Bet jei žemė
je viešpatauja pragariškos jė
gos, tatai kyla iš žmonių lau
kinių egoistinių instinktų, iš 
nepakankamos bendruomeninių 
jausmų ir humaniškumo kultu
ros, o taip pat iš daugybės 
kvailybių ir prietarų. 

Daugelis iškilusių ir iškils-
tančių problemų turėtų buti 
sprendžiamos ne paprastų de
magogu ir politikierių, bet mo
kslo žmonių, kurie tarptautinė
se institucijose turėtų užimti 
vadovaujantį vaidmenį. 

Pasaulis išgyvena ne tiktai 
tarptautinių santikių, valsty
bės, ekonomine ir socialinę, bet 
taip pat, gal ir labiausia, dva
sinę krizę. Padėti sveikus nau
jo pasaulio santvarkos pagrin
dus ir tuo budu padėti žmoni
jai atgimti ir dvasiškai — su

daro Suvienytų Valstijų ir jos 
politinių vadų didžiąją misiją 
šiame istorijos laikmetyje. 

Jei civilizuotos tautos nebe
ras savyje jėgų, doros ir va
lios pertvarkyti pasaulį išmin
tingu ir padoriu budu tai mu
sų sistema neišvengiamai žlugs 
n u o  b o l š e v i k i n ė s  b a r b a  r i j o s  
smūgių. 

BALF RUBU VAJUS 
TĘSIAMAS 

Aprengkime Juos! 
BALF'o rūbams rinkti vajus 

sėkmingai vyksta visoje Ame
rikoje. Vajuje norima kuo 
greičiausiai ir kuo daugiausiai 
surinkti rubų ir avalynės, ypač 
v y r a m s  L i e t u v i a m s  t r e m t i 
niams. 

Tuos rubus ir avalynę nori
me dar prieš rudenį paruošti 
ir išsiųsti, kad tremtiniai spė
tų išsidalinti, pasitaisyti, per-
sisiuti ir sulaukę žiemos — 
naudoti. 

Tremtinių būklė dar labai 
neaiški. Ką jiems žada sekanti 
metai, visiškai nežinia. Daug 
tremtinių persikeldinėja iš vie
nos vietos į kitą ir j ieško pro
gų kuo greičiausiai išvykti į 
USA, Angliją, Kanadą, Austra
liją, Pietų Ameriką ir kitur. 

Ateitį tvarkydamiesi, trem
tiniai nori bent rūbais apsirū
pinti. žiauri, šalta, drėgna žie
ma jiems labai įgriso. Pavasa
ris pernai buvo labai lietingas. 
Rubų reikėjo naudoti daugiau, 
negu paprastai ir jie labai su
sidėvėjo. 

Pernai ar užpernai musų pa
dovanoti rūbai ir avalynė, ypač 
vyrams, jau susidėvėjo. Trem
tiniai laukia daugiau. 

Sulaukę pavasario valomės 
savo rubų spintas, peržiūrime, 
ką galime padovanoti, ką pasi
likti. Atskyrę dalį — padova
nokime tremtiniams, kurie mu
sų dovanų taip laukia.. Per 
vasarą pakaboj ę spintose rū
bai iki rudens gali atitekti kan-
d i m s .  P a d o v a n o k i  m e  j u o s  
BALF'ui, tegu jais pasidžiaugs 
kenčiantieji tremtiniai. 

Vajaus laiku renkime viešas 
rinkliavas rūbams ir apsiavi-
mui gauti. Prašykime jų iš vi
sų Amerikiečių. Prašome mu
sų skyrių, draugijų ir visų ge
ros valios žmonių vajuje da
lyvauti ir surinkti kuo dau
giausia dovanų. 

Surinktus rubus, avalynę ir 
kitokias dovanas siųskite: 
United Lithuanian Relief Fund 

of America 
105 Grand St. Brooklyn, N. Y. 

KO IŠTREMTAS LIETUVIU JAUNI-
MAS TROKŠTA 

Jaunimas Nori Buti Amerikos" Kariais 
(Laiškas iš Vokietijos) 

Tremtinių laikraštis Mintis 
įdėjo Kapitono Petro Jurgėlos 
straipsnį "Proga Lietuvių pul
kams steigti Amerikos kariuo
menėje." Neiškęsdamas trokš
tu nors trumpai išreikšti kokį 
didelį įspūdį ir džiaugsmą čia 
sukėlė šio kapitono pastangos 
tokiai gražiai visų musų sva
jonei įkūnyti. 

Pirmoji žinia apie tokias pa
stangas ir galimumus sukėlė 
neapsakomą . entuziazmą ypač 
musų stovykloje tarp buvusių 
Lietuvos karių ir labiausiai 
jaunimo tarpe. Kad Amerikie
čiai galėtų geriau suprasti visa 
tai, noriu nors trumpai apibu
dinti musų šeinfeldo stovyklos 
gyvenimą. 

1946 m. pabaigoje karinė 
Amerikos valdžia sumanė ir 
leido steigti sargybų kuopas iš 
Pabaltijo tautų. Kadangi kari
nė vadovybė musų stovyklą 
laikė pavyzdingiausia ir pir
maujančia tarp tarp visų esa
mų Pabaltiečių stovyklų, tad ir 
Lietuvių sargybų bei darbo 
kuopos buvo steigiamos musų 
stovykloje. 

Tuo budu jau pačioje pra
džioje šeinfeldo stovykla davė 
tris sargybų ir dvi darbo kuo
pas. Turiu pasakyti, kad visi 
stengėsi įstoti, tiesiog veržda
miesi per jėgą. Bet, aišku, toli 
gražu ne visi galėjo buti pri
imti. Norinčių įstoti į tas kuo
pas buvo kur kas daugiau ne
gu buvo reikalinga. 

Jau tuomet buvo kalbama, 
kad po bandomojo laiko reikės 
pasirašyti pasižadėjimas ištar
nauti tose kuopose 2 metus ir 
po to bus galima įgyti Ameri
kos pilietybę ir įvažiuoti į USA. 
Bet, nežinia kodėl, vyrai pa 
šiai dienai tarnauja be jokiu 
sutarčių, vis neprarasdami vil
ties dėl savo ateities. 

šių metų pradžioje spauda 
paminėjo sumanymą steigti 
Amerikos svetimšalių legijoną. 
Visi susidomėjo. Bet dabar, pa
skaičius Kapt. P. Jurgėlos raši
nį apie sumanymą steigti Lie
tuvių pulkus Amerikos kariuo
menėje sunku apibudinti, koki 
entuziazmą ir viltį tai sukėlė 
tarp buv. karių ir jaunimo. Da
bar jie visi tik ir kalba, trokš
ta ir svajoja tarnauti Lietuviu 
pulkuose didžiausios musų už
tarėjos ir globėjos — galingos 
Amerikos globoje. 

Aš nekalbu apie save, nes tai 
tarnybai esu jau per sena s. 
Bet kiti džiaugiasi ir turi vil
ties, kad ta didžiausia jų sva
jonė bus įvykdyta. Jie sako, 
mes turime didžiuotis, kad 
Amerikoje yra žmogus, karys, 
kuris tikrai nesigaili nei triū
so, nei laiko, nei nepaiso kliū
čių ir uoliai rūpinasi kariškai 
nusiteikusio Lietuvių jaunimo 
reikalais. Sako, jei tai bus 
įvykdyta, mes niekados neuž
miršime jo vardo, kurį su pa- j 
garba minėsime, nes jis pats1 

buvo Lietuvos karininkas ir j 
gerai žino Lietuvio kario dva- į 
sią ir kokybę jau iš pat pirmu- j 
jų kovų dėl Lietuv#s nepri
klausomybės. 

čia pareikštos tik palaidos j 
mintys ir dideli troškimai, ko- j 
kius turi musų stovyklos kuo-, 
pose tarnaujantieji kariai ir j 
šiaip jaunimas, šiuo klausimu 
visi jie yra vieningi, kupini vii-11 
ties ir neramaus lūkesčio. Tik j 
laukia tos laimingos valandos,; j 
kad galėtų stoti į Lietuvių pul
kus Amerikos kariuomenėje. 

Dėl to dabar visi tik linki 
Kapt. Jurgėlai ir visiems Ame
rikos Lietuvių veikėjams-pa-
triotams geriausio pasisekimo 
bendromis ir energingomis pa
stangomis laimėti USA vy

riausybes palankumą ir prita
rimą tokiam visos Lietuvių 
tautos, troškimui. Amerikos 
valdžia tikrai galėtų gėrėtis 
savo kariais, priimtais iš Lie
tuvių tremties. O Lietuvių tau
ta džiaugtųsi, kad nors keli 
tūkstančiai gerųjų jos sunų tu
ri progos prisidėti prie Ameri
kos apsaugos stiprinimo. 

Tuomet ir "Dievo Paukšte
lių" (DP) nervų įtempimas gal 
žymiai sumažėtų. Jau dabar 
girdėti balsų, kad jei teks dar 
metai šitaip "gyventi", tai vie
toje už jūrių ar nereikės atsi
durti čia kur protinių ligų ligo
ninėje. . 

Dabar gi sėdime be darbo ir 
sekame Palestinos ir kitus pa
saulio įvykius. Vienas-kitas iš
keliauja į Australiją ar į Ve-
nezuelą — žinoma, vis stip
riausios ir jauniausios jėgos. 
Tai nors Kapt. Jurgėlos straips
nis atgaivino mus, sujudino ir 
sukėlė rūpesčių ir didelių vil
čių, ypač jaunimui. Laukiame 
ką Amerikos Lietuviai nuveiks 
ir kiek energingai pasirodys 
musų jaunimo svajonei-troški-
mui patenkinti: tarnauti Lietu
vių pulkuose po Dėdės Samo 
vadovybe. J. K. 

VAKARŲ Afrikoje randasi 
veislė varlių kurios išauga di
d u m o  k a i ] )  m a ž i  š u n i u k a i .  

SEND, Inc.  
304 est (i3rd Street 

CHICAGO 2i. ILL. 
^Tei: ENGLEVįOOD 5028 

SENI) PRIIMA 
MAISTO SIUNTINIU TjžSAKY 
MUS-.! VKSAS VOKIETIJOS IR 
AUSTRIJOS ZONAS. ANGLIJA. 
PRANCŪZIJĄ. ITALIJA. OLAN
DIJA, BELGIJĄ, SVEK ARIJĄ 
LENKIJĄ^. ČEKOSLOVAKIJA, 

\ JUGOSLAVIJĄ. 
Maišto siuntinėliai APDRAUSTI 
draudimo- firmose, pristatymas 
GARANTUOJAMAS. .Nesuradus 
adresatc^jpinięai - grąžinami. Pa-
ketyjedingįs Siuntinys pakeičia
mas kif«. 

PRISTATOMO LAIKAS: 8-21 
; DIENOS! j Visus KRAŠTUS: 
Geriausi . eksportiniai produktai. 
Pristatymas vykdamas iš šaudė 

- Jių 'Europoje'. 

Siunčiant ;money order. čekį ar 
kt;\mok.; jiriemonę, tiksliai nuio 
dekite gay«jo adresą ir užsako 
mi| siuntinėlių tipo numerius. 
Galima užsakyti keli pakietėliai 
tam': pačiam gavėjui. 

2 sv. taukų, kiauliniŲ. 
No. 1 Ž sv.bekono 
SO.OO - 2 sv-sa'am' dešros 

2 sv. kenuotos jautienos 
I sv. pieno miltelių. 

2 sv.bekono 
•V, 2 sv. kenuotos jautienom 

No. 2 2 sv. pietų Afrik- apeis. 
eg* marmelado 

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

2 sv. kiaulinių taukų 
No. 3 2 sv. bekono 

50 2 sv. cukraus 
2 sv. aukšč. rirb. sūrio 
1 sv. kavos pupelių. 

No. 4 
$2^5  9 SVARAI CUKRAUS 

No. 5 
*4-98 9 SV. KAVOS Pupelių 

No. 6 4,5 sv. cukraus 
$4.00 4,5* sv. kavos puptflių 

No. ^ 200 Chesterfield cifia rečių 
(Išskiriant Vok. ir ltal-m > 

No. 8 16 sv. sūdytų silkių stati -
55.95 nėle <Tik į Vokietij-t' 

No. 9 10 sv. kvietinių miltų 
$2*85 -4 anc. kepimo miltelių 

EXTRA RIEBALU b S V.!!: 
2 sv. kenuoto sviesto 

No*10 ~ sv* bekono 
ST «K 2  sv. kiaulinių triukų 
• 1 sv. šokolado, blocks 

1 sv.cukraus 
1 sv. kavos pupelių 

čia nurodytose kainose įskait\ 
tos persiuntimo, draudimo ir ki-
toc išlaidos. 

Atskirai lut iamė> su draugio
mis. komitetais ir ^avicnia: a-
meilinus Ucl didesnių ti/^uv riui 

N'edebdami šiandien pasiųsk n* 
<avo jfimioems draugams s1UJi  
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Dienos Klausimais 
Redaktorius—K. S. KARPIUS—Editor 

PREZ. TRUMAN NUSIPOLITIKAVO 

6820 Superior Ave., Cleveland, O. 

Komunistai Nubaudžia-

pREZIDENTAS TRUMAN, išvažiavęs savo "nepolitiš-
* kon" kelionėn į Vakarus, savo politiškomis kalbomis 
sukėlė toki nemalonų politišką "kvapą" visoje šalyje kad 
pati Amerikiečių spauda buvo priversta šaukti: "Užsi
darykit burnas ir dirbkit!" (Shut up and work!). 

Kadangi dabartinis Kongresas — Senatas ir At
stovai — yra didumoje Republikonai, ir kadangi Repub-
likonai rengiasi savo konvencijai nominuoti savo parti
jos kandidatus į prezidento ir vice prezidento vietą, — 
dar daugiau, kadangi Prezidentas Truman jaučia kad 
šį rudenį, Lapkričio 2 balsavimuose Republikonas kandi
datas laimės prezidento rinkimus, — Trumanui rūpėjo 
savo kelionėje ne kaip prezidentui lankyti šalį, bet neig
ti ir niekinti Kongresą, kuris pravedė nekuriuos įstaty
mus, net su Demokratų atstovų pritarimu, kurie prezi
dentui nepatiko. Berdamas visokias sąšlavas ant savo 
politiškų priešų, Truman nori Republikonus "suteršti" 
ir įsigyti sau daugiau pritarėjų visuomenėje. 

Kadangi ir iš Republikonų pusės buvo atsiliepta į 
tuos prezidento užmetimus ir neigimus, spauda pradėjo 
rėkti, "Shut up and work", nes Kongreso posėdžių laikas 
baigiasi, o dar daug darbų yra nenuveikta, kiti reikalai 
taip ir liks nebaigti. 

Vienas Amerikiečių laikraštis sekančiai išsireiškia 
apie prezidento barnius su Kongresu: 

"Spektaklis kokį sudarė Prezidentas ir Kongresas 
bombarduodami vienas kitą supuvusiais kiaušiniais ir 
pastipusiomis katėmis skersai visą kraštą sukelia pasi
piktinimą Amerikos žmonėse ir sukrečia visą pasaulį. 

"Tas turi buti sulaikyta. Net argumentai apie tai 
kas tą pradėjo turi buti atidėti iki tol kada jie bus ma
žiau kenksmingi 

"Mr. Truman pasirinko prastą laiką savo 'ne-poli-
tiškai' kelionei, kuri pavirto politiška iki didžiausio laip
snio. Jo vieta yra, paskutinėmis Kongreso posėdžiu die
nomis, Washingtone. Jo pikti priekaištai padaryti Va
karuose nepagelbės jo programai dabartiniame Kongre
se. Jie tik sukelia partinę neapykantą kuri išstato pa-
vojun abiejų partijų paramą Administracijos užsienio 
politikai". 

Vienoje savo kalboje toje kelionėje Prez. Truman 
pasakė ir labai atvirą kalbą apie Sovietų Sąjungą, įrody
damas kad mes dabar gyvenam tarp taip brangiai laimė
to karo ir niekaip negalimos pasiekti taikos "vien dėl to 
kad tokis yra užsikirtimas vienos valstybės — Sovietų 
Sąjungos". Prezidentas patiekė šešis punktus kuriais 
įtaria Sovietus, ir tie punktai yra teisingi. Sovietai tą 
darė ir daro neprisileisdami prie taikos ir tęsdami pa
saulinę agresiją. 

Tačiau Prez. Truman vėl padarė netaktišką išsišo-
kiffią pareikšdamas kad nežiūrint visų tų Sovietų nusi
žengimų ir kalčių, "Suvienytos Valstijos tvirtai atsida
vusios principui diskusijomis ir tarybomis išspręsti tarp
tautinius nesusipratimus". 

Kada Prezidentas Truman važinėdamas po šalį mė-

taikiu budu tartis ir jieškoti tarptautiniu klausimu išri-

To išvengimui, Sovietams klastų ir agresijos užkir
timui, taigi, ir reikia naujo prezidento — ir užtai mes ir 
sakome susipratusiems Lietuviams kad butų pasirengę 
balsuoti už permainą Washingtone — už tokį preziden
tą kokį Republikonų partija nominuos, nes Republiko
nai turi visą eilę labai gerų kandidatų, o Demokratai te
liks su tuo pačiu betaktišku Trumanu, kurį jau jo prezi
dentavimo pradžioje vienas rimtas Am&rikos laikraštis 
pavadino "small town hick". 

DP BILIUI TAMPANT ĮSTATYMU 
fremtinių arba DP į Ameriką įleidimo bilius jau tapo 

priimtas ir Senato ir Atstovų Rumų — nors ir ne tas 
pats bilius. Senatas priėmė Wiley bilių, kuris apima įlei
dimą 200,000 išvietintų žmonių per du metu, bet tų kurie 
buvo atsiradę Vakarų Europoje pirm Gruodžio 22, 1945. 
Atstovų Rumuose priimtas Fellows bilius, apimantis įlei
dimą pabėgėlių iki Balandžio 21, 1947. 

Šiedu biliai dabar Senato ir Atstovų Rumų bandomi 
suvienodinti ir tikima prieš Liepos 1 vienas bendras bi
lius bus užtvirtintas. * 

Reikia pažymėti kad DP bilių abiejose Kongreso įs
taigose rėmė ir pravedė diduma balsų Republikonai. 

Demokratai Kongreso nariai — dar tie likę iš Roo-
sevelto laikų — labai nedorai ir nesąžiningai nekaltus 
pabėgėlius-tremtinius iškoliojo. Jie atsilygina visiems 
ateiviams kurie balsavo už Demokratus 1944 metais. 

, Rep. Gossett (Demokratas iš Texas) pareiškė kad 
daugelis išvietintų asmenų norinčių įvažiuoti į šią šalį 
"yra valkatos, kriminalistai, griovikai, revoliucijonie-
riai, kiaurapročiai ir žmogiški sutižėliai". Jo nuomone, 
jie atv&žįavę čia "įleis nuodų į šios šalies kraujo srovę". 

Rep. Cox (Demokratas, iš Georgia), pasakė, "įleisti 
čia tremtiniai kaip tranai grauš musų konstitucinę val
džios formą". 

Rep. Walter (Demokratas iš PennaJ pasakė: "Ši 
šalis neprivalo įsileisti tokių kurie nesutinka su savo ša
lies valdžiomis ir tiki kad jie gali rasti prieglaudą Su-

mi 
U. S. Aukščiausias Teismas 

Birželio 14 d. palaikė Kongre
so išnešimą bausmės 11-kai 
raudonųjų, kurie yra pro-ko-
munistinio taip vadinamo Anti-
Fašistinio Tremtinių komiteto 
nariai, šito komiteto užduotis 
yra visokiais budais skundinė-
ti valdžiai, kandžioti ir šmeiž
ti j Ameriką įvažuojančius iš-
vietinus tremtinius, kurie at
sisakė grįžti j sovietų nagus. 

To komiteto nariai atsisakė 
Kongreso tardyme pasisakyti 
ar jie yra komunistai. Visi 11 
gavo po 3 mėnesius kalėjimo 
ir užsimokėti po $509 piniginės 
pabaudos. Komiteto pirminin
kas, Dr. Barsky nuteistas še
šiems mėnesiams ir $500 pini
ginės pabaudos.. 

U. S. Apeliacijų Teismas at
metė apeliaciją kito komunis
to, Gerhart Eisler, kuris pri
pažintas slaptu Maskvos agen
tu, įsigavusiu į Ameriką karo 
pradžioje. Eisler taip pat nu
baustas už Kongreso panieki
nimą, nes atsisakė padaryti 
priesaiką kuomet pernai buvo 
pastatytas tardymams. 

Eisler nubaustas $1,000 pini
gais ir metais kalėjimo. Po to 
jis bus paduotas departavimui. 

t / / 

SUOMIJA vis dar moka A-
merikai paskolą gautą po I Pa
saulinio karo, kai kitos valsty
bės senai nustojo mokėjusios. 
Suomiai dar nori palaikyti sa
vo ištikimybę Amerikai, nors 
Amerika tą mažą respubliką 
išdavė Sovietams ir leido ap
krauti $300^milijonų nauja ka
ro nuostolių našta, nors sovie
tai buvo pirmutiniai, Suomiją 
užpuolę 1939 metais. 

Sveikinimas Dirvai* 
Dirvos redaktorius Karpius 

gavo sekantį sveikinimą iš Vo
kietijoje, Fischen mieste, įvy
kusio suvažiavimo: 

Iš Alpių kalnų, kur stovyk
lauja tautinės minties studen
tija ir posėdžiauja Lietuvių 
Tautininkų Sąjūdžio Taryba, 
siunčiame Jums, mielas Redak
toriau, geriausius sveikinimus 

(Sveikinimas seka para
šais 52 asmenų.) 
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Kodėl Rusai nieko Ne
rašo apie Lietuvius 
Tremtinius Sibire? 

Su nepaprastu čekistiškos 
klastos suktumu Vilniaus ko
munistinis "Tėvynės Balsas" 
rašo daug piktų pramanytų in
formacijų apie Vakarų Euro
poje gyvenančius tremtinius. 

Tačiau kodėl nič nieko niekas 
tame T. Balse neparašo apie 
Rusų vykdomą Lietuvių tautos 
naikinimą ? 

Čekiste Šimkau, tu gi žinai 
kad visa Lietuva 1941 metų 
pavasarį matė masinius tūks
tančių areštuotų tautiečių trė
mimus sunaikinimui Sibiran. 
To niekas nenuginčys. Tat pa
rašyk dabar Lietuviams trem
tiniams kodėl Rusai anuomet 
taip žiauriai masiškai trėmė 
kudikius, vaikus, moteris, ligo
nius, senelius ir vyrus Sibiran? 

Lietuviai nuo tada neturi jo
kio ryšio su jais. Parašyk kiek 
jų yra gyvų ir kur jie šiądien? 
Paskelbk T. Balse jų tūkstan
tinius sąrašus ir atsiųsk. Leisk 
nors tukstančiui jų laisvai iš
vykti į pasaulį, kad jie gyvu 
žodžiu papasakotu apie pra
keiktą "rojų broliškose respu
blikose". Dr. K. K. 

AUSTRALIJOJE, prie Dar
win, išstatyta nauja mėsos pa
ruošimo dirbtuvė, kuri sujung
ta su Timor jura geležinkeliu 
kaštavusiu afrie du milijonus 
dolarių. 

vienytose Valstijose". 
Tik didžiausi ištižėliai ir nedorėliai gali apie paties 

Demokratų Prezidento Roosevelto išduotas* nelaimingam 
likimui žmones taip išsireikšti. 

Tokie ištižėliai, betgi, kovoja ir prieš bilių kuris tai
komas komunistams sukontroliuoti šioje šalyje arba jei 
tokių įsiskverbs į Ameriką gerų DP priedanga. 

S3 
PRAEITIS 

| mano sielą — kuklią, mažą stotį — 
ekspresais dundančiais įsiveržia vaizdai: 
tai šiurpulingi, baisus ir kraujuoti, 
į tolimą, neperžvelgiamą plotį 
nuskrieja pragaro praužusio vargai. 

Tada meldžiu praamžinąją Rimtj, 
maldauju jtos pasigailėt manęs — 
klaikius sapnus pasąmonėj ištrinti^-
skaisčiajai šviesai leist manyj atgimti, 
išeit tyram iš pragaro nakties. 

Ir grįžta vel tyla mažon stotelėn, 
ir vėl taika pavėsyje klevų, 
ir vėl girdėt striksėjimą žiogelių, 
ir linksmą juoką angelų-vaikelių, 
kvėpuoti vėl malonu ir gaivu.... 

Kastytis Gliauda. 

KELIONĖ AUSTRALIJON 
(Vietoje reportažo) 

Mačiau Lamanšą ir audringą Biscają, 
Atlantą Portugalijos pakrantėse kalvotose. 
Kaž kas taip švelniai supo trapią svają 
Viduržemio žydriosios juros plotuose. 

Mačiau keistus žemynus ir salas kalnuotas, 
Kairėj Suezo tyrus neužmatomus. 
O dešinėj lingavo lieknakotės palmių šluotos, 
Egzotiškos, tačiau man svetimos. 

O Raudonoji jura laivą daužė, supo. 
Pačiame zenite saulė žiauriai kepino. 
Ekvatorius visai sugniaužė keistą u$į|, 
Nes šiluma perdaug jau kuną lepino. 

Mačiau ir Indijos neramų vandenyną; 
Savaites liūliavo rūsčiais vandens kalnais. 
Bet nieks širdies nedžiugino, nieks neramino, 
Tėvynėn skrido mintys ir sapnai. 

(Indijos vandenynas, 1947-XI-25) Juozas Mikštas. 

S K A I T Y M A I  

PRIEŠ AŠTUONIS METUS 
Paskutinės "Lietuvos Aido" Dienos * 

Rašo DR. B. DIRMEIKIS, 
(Buvęs Lietuvos Aido Vyriausias Redaktorius) 

(Tęsinys iš pereito nr.) 

Aš negalėjau tada suprasti/ ar Merkys tik 
nuduoda pyktį ar ištikrųjų jis mano, kad jei n« 
Lietuvos Aidas ir XX Amžius, tai jam nebutiĮ 
reikėję važiuoti Maskvon ir turėti tokių dideliij 
valstybinio mąsto nemalonumų. Aš mėginau at
sikalbinėti ir pasiteisinti, aiškindamas, kad Lie
tuvos Aidas yra daug rimtesnių dalykų prira
šęs, dėl kurių galėtų Molotovas daryti priekaiš
tų. Jo dėmesys į korespondenciją iš Palangos 
greičiau reiškia tik pretekstą. Bet Merkys į vi
sus mano pasiteisinimus žiurėjo be dėmesio, nes 
mano aiškinimų metu jis atsikėlė ir priėjęs prie 
telefono iššaukė savo asmeninį sekretorių Am
brazevičių ir jam įsakė tuoj pat iškviesti spau
dos priežiūros viršininką D. Stankūną. Tautinin-, 
kų Sąjungos pirmininkas mėgino taip pat ginti 
Lietuvos Aidą, bet Merkys buvo taip susinervi
nęs, kad kažką braižė užrašų knygutėje, duoda
mas suprasti, jog mes jam tik laiką gaišiname. 
Galiausiai Merkys pasakė: 

— Aš negaliu leisti, kad Lietuvos Aidas, 
kaip oficiozas, darytų tokias klaidas, dėl kurių 
vyriausybei reikia turėti nemalonumų. Kad to
kių dalykų nepasikartotų, nuo šios dienos skiriu 
Lietuvos Aidui priežiūrą. Ją vykdys ivferkelis. 

Toks Merkio pareiškimas buvo lygus nepasi
tikėjimu manimi. Tuoj pat ir čia pat pasakiau, 
kad aš negaliu sutikti su Lietuvos Aidui skiria
ma priežiūra ir todėl padarysiu atitinkamas iš
vadas. Tuo ir baigėsi musų paskutinis pasikal
bėjimas su Merkiu. Išėję iš jo aiškinomės, ką ga
lėtų reikšti toks Merkio noras nukreipti Molo
tovo pyktį į spaudą. Ar nebus tik Merkys davęs 
pasižadėjimus Molotovui, kad jis "kaltininkus" 
ititinkamai nubaus? Tokį spėliojimą patvirtino 
dar ir ta aplinkybė, kad tą pačią dieną Elta pa
skelbė, jog XX Amžius nubaustas 2,000 litų už 
aną karikatūrą, jog pašalintas iš pareigų direk
torius Povilaitis ir jog atsistatydino vidaus rei
kalų ministras Gen. Skučas. Jei taip tai ir Aidui 
reikia pasiaukoti bendram interesui. Ir pasikal
bėjimuose su Pažangos direktorium ir Tauti
ninkų Sąjungos pirmininku nutarėme, kad rei
kia ir man atsistatydinti. Taip ir padariau: tuoj 
pat Įteikiau prašymą atleisti mane nuo vyr. re
daktoriaus pareigų. Pažangos valdyba išsiaiški
no, kad ji mano prašymą tegalės patenkinti tik 
po to, kai klausimą išsiaiškins su pačiu Merkiu. 

UŽDANGAI PAKILUS 
Belaukiant, kol mano atsistatydinimas bus 

priimtas, toliau rašėme apie Lietuvos-Sovietų 
Sąjungos santykius "sutarčių rėmuose" taip, 
kaip vyriausybė juos norėjo pavaizduoti visuo
menei. Tiesa, to rašymo nebuvo daug: Birželio 
15 dienos rytą paaiškėjo, kieno kaltybė, kad Mo
lotovas nebeatleidžiamai įpyko ant Lietuvos vy
riausybės. Tą rytą apie 6 vai. man pranešė, kad 
8 vai. atvykčiau į skubų ir labai svarbų Tauti
ninkų Sąjungos valdybos posėdį Pažangos ru
muose. Posėdyje pirmą kartą tesužinojome apie 
Maskvos ultimatumą ir jo pasekmes.. Generali
nis sekretorius buvo anksti rytą iššauktas į pre
zidentūrą ir Prezidento painformuotas apie pa
dėtį. Posėdyje dalyvavusiems buvo perduotas to
kios aplinkybės: 

Vakar, t.y. Birželio 14 d., prieš vidurnakti 
buvo gauta telegrama iš Maskvos kurioje atsto
vybė pranešė, kad Molotovas įteikęs Urbšiui ul
timatumą su trimis reikalavimais: nubausti kal
tininkus už sovietų karių grobimus, sudaryti 
tokią vyriausybę, kuri butų drauginga Sovietų 
Sąjungai ir laikytųsi sutarčių, ir įleisti papildo
mos sovietų kariuomenės Lietuvos teritorijon. 
Šiandien, Birželio 15, apie 2 vai. buvo gautas vi
sas ultimatumo tekstas. Vyriausybė posėdžiavo 
prezidentūroje visą naktį. Vyriausybės narių 
nuomonė pasidalino: vieni pasisakė už ultimatu
mo priėmimą, kiti už atmetimą ir priešinimąsi. 

Posėdyje išryškėjo dvi nuomonės: viena kad 
Maskvos ultimatumas nereiškia galą Lietuvos 
nepriklausomybei, o tik tam tikrą politinio, so
cialinio ir ūkinio režimo pakeitimą; anfroji nuo-
pionė — po Maskvos ultimatumu slepiasi Mas
kvos siekimas panaikinti Lietuvos suverenumą, 
šią pastarą nuomonę reiškė ir gynė Respublikos 
Prezidentas. Jam pritarė Krašto apsaugos mi
nistras gen. Musteikis ir švietimo ministras Jo
kantas, kuris vis dėlto nesutiko su Prezidento 
siulymu ultimatumo nepriimti ir pasipriešinti 
Liek kiek galima. Visi kiti ministrai nesutiko su 
Respublikos Prezidento siūlymais. Kariuomenes 

vadovybė pasisakė, kad rimtesnis pasipriešini
mas sovietų' kariuomenei yra neįmanomas ir, 
kad bent kokia "pasipriešinimo demonstracija" 
iššauktų tik žiaurias represijas iš Sovietų Są
jungos pusės. Prezidentas, neturėdamas para
mos nei iš kariuomenės vadovybės nei iš minis
trų tarybos > ir dėl įvykių skubumo negalėdamas 
daryti reformos vyriausybėje bei kariuomenės 
štabe, sutiko su ministrų daugumos nuomone, 
kad reikia Molotovo reikalavimams nusileisti. 

(Bus daugiau) 

SAVAITĖS VEIDAS 
Raio DŽIM-B1M. 

ANDRIEJUS ŽDANOV 
UŽTENKA paminėti Andriejaus ždanovo 

vardą, kad ištemptum kiekvieno komunisto au
sis. Jis žinomas visiems, kurie šiek tiek įdomau
jasi kas valdo pasaulio komunistus, ko jie nori 
ir ko jie nenori. Taigi A. ždanovo paveikslas yra 
garbinamas visose komunistų konferencijose; 
jis yra keikiamas visų kapitalistų.... ir prieš 
jį klaupiasi visi Kominterno, o dabar jau Kom-
informo nariai. 

Tai vidutinio ugio žmogus, su jaučio spran
du, apvalu ir išburkusiu veidu, juodais tankiais 
plaukais ir ūsais, truputį mažesniais už jo patro
no Stalino. Butų neteisybė, jei pasakytume, kad 
šis Marijupolyje, netoli Kaspijos juit>s, prieš 52 
metus gimęs grynakraujis Rusas neturi gerų 
kalbėtojo gabumų ir net neblogo rašytojo 
plunksną. Butų dar didesnė neteisybė, jei pasa
kytume, kad ždanov yra paviršutiniškas komu
nistas, nieko iš marksizmo neišmokęs ir nieko 
komunizme nesuprantąs. Reikia pripažinti, kad 
ždanov yra šiandieninėje Rusijoje vienas tarp 
nedaugelio asmenų, kuris yra gerai apsišvietęs 
su visomis Markso teorijomis, kuris gerai pa
žįsta visą komunistinę muziką ir gali be sunku
mų groti visais komunistiniais instrumentais. 

Komunistų partijos štabe Andriejus ždanov 
yra labai stambi figūra. Aštuoniolika metų jau
nesnis už Staliną bet gi savo komunistine iš
mintimi jis vaidina Stalino dešinę ranką visuose 
partijos klausimuose, šis "ištikimiausias didžio
jo Stalino ginklo draugas" — taip jis vadinamas 
net viešai komunistinės spaudos puslapiuose — 
stovi visur šalia Stalino, kaip "Politbiuro " na
rys ir partijos centralinio komiteto sekretorius. 

Tarp keliasdešimt ryškiausių revoliucionie
rių Andriejus ždanov yra vienas iš tų, kuris uži
mą plačią vietą tarptautinės komunistų politikos 
lentoje. Kaip Sovietų Sąjungos atstovas pernai 
susikurusiame, arba tiksliau, atsigaivinusiame 
pasaulinio komunistinio judėjimo centre (Kom-
informe), ždanov gali buti laikomas vyriausiu 
komunistinio tikėjimo vadu ir visų marhnstnių 
maldų aiškintoju. Per jį kalba visa "Didžioji Ko
munistų Partija", per jį skelbia savo mintis pats 
Stalinas, per jį veikia ir Molotovas. Už tai visi 
Ždanovo žodžiai yra atidžiai sekami ir aiškina
mi, nes jo lupomis kalba paslaptingasis Krem
lius. Ir ne nuo šiandien ždanov yra patapęs tokiu 
galingu. Jo galybės pradžia siekia 1934 metų, 
kai jis po Kyrovo nužudymo užėmė Leningrade 
partijos generalinio sekretoriaus sostą. .. . 

ždanovo tėvas buvo šioks toks inteligentas 
ir kaip mokytojas, buvo net pasiekęs pradžios 
mokyklų inspektoriaus vietą. Norėjo, kad ir vai
kas Andriejus eitų tėvo pėdomis ir siūlė jam 
mokytis tokios pat profesijos. Bet Andriejui 
nepatiko tėvo darbas ir jis pasirinko agronomo 
kelią. Pabaigęs Maskvoje Agronomijos institu
tą, ždanov įsikibo į žemę. Bet 1917 m. revoliu
cijos sukuriai atplėšė jį nuo žemės ir įtraukė jį 
į savo gelmes, iš kurių jis jau nebeiškilo. Revo
liucijai laimėjus, ždanov, kaip gabus jaunikai
tis, pasidarė ne tik naujosios Rusijos komunisti
nis gynėjas, bet ir partijos šulas. Nuo pat pirmu 
"parlamentinių" rinkimų ž,danov sėkmingai at
stovavo "liaudį" ir iškalbingai keikė visus kapi
talistus. Po 1936 metų konstitucijos jis buvo "iš
rinktas" į parlamento užsienių reikalų komisijos 
pirmininkus. Tuo budu jis vaidino nemažą rolę ir 
sovietų užsienio politikoje. Ne be jo įtakos buvo 
pašalintas pagarsėjęs užsienių reikalų komisa
ras Litvinovas ir ne be jo žinios Molotovas pasi
rašė draugingumo ir bendradarbiavimo sutarti 
su Ribbentropu. 

1939 metais ždanov buvo tas, kuris labiau
siai kurstė Staliną prieš Suomiją. O kai Vokie
čiai pradėjo karą su sovietais, tai ždanov buvo 
paskirtas vadovauti Leningrado gynybai. Lenin
gradą jis gynė neblogai ir už tai gavo generolo 
laipsnį. O vėliau suredagavo taikos sutartj su 
Suomija ir bvvo kontrolinės komisijos pirminin
kas Helsinkyje. 

šiuo metu ždanov yra laikomas Sovietu Są
jungos "Parlamento" pirmininku. Partijoje jis 
prižiūri, kad niekas nenukryptų nuo "generali
nės linijos . Tokiu būdamas, jis moko rašytojus, 
flosofus artistus ir politikus kaip ir ką reikia 
dirbti, kad užsitarnautum tikro "sovietinio žmo-
gąus" garbę 

šiandien Lietuva yra pavergta, bet ji vėl 
pakils laisva, nes jos likimas yra visų tautų liki
mo simbolis. 

. _ A. E. O'Konsk! 
U.S. Kongreso narys. 
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Kur Eina 
Pasaulis...? 

R a š o  
Dr. J. Audrūnas 

VINGIUOTAIS KELIAIS 

Šaltų Vejų Bangos _ _ 
JAU Ne pirmą kartą išgy

vename keistus bangavimus 
pasaulinėje politikoje. Nei iš 
šio nei iš to užeina laikotarpiai 
kada visas pasaulis arba jo da
lis pajunta netikėtai lyg šaltų 
vėjų srovę. Staiga susimaišo 
pramatymai, spėliojimai, ir pa
tenkame į kaž kokius vingiuo
tus klaidinančius kelius. To
kiame kelyje jaučiasi atsidurus 
dabar Europa. Ir ji sustojus 
žvalgosi, uostinėja ir jaučia 
kad virš jos galvos papūtė ne
įprasti vėjai.... 

Nuo tada kai Maskva paskel
bė Bedell-Smith-Molotovo pasi
kalbėjimus, Europoje vis dar 
nenustojama galvoti kad "kaž 
kas" slaptai vyksta tarp Ame
rikos ir Sovietų Sąjungos. O 
jei dar jokių slaptų pasikalbė
jimų tarp Maskvos ir Washin-
gtono nėra tai niekas negali 
buti tikras kad jų nebus rytoj. 

Ir tokia pažiūra yra tuo tar
pu Europoje labai stipriai pra
siplatinus. Ji veikia neigiamai 
į visus politinius planus, su
s t a b d o  į s i b ė g ė j i m u s ,  i š m e t a  
žmones ir tautas iš pasirinktų 
kelių ir įstumia juos į abejo
nes. Komunistinė propaganda 
šią padėtį išnaudoja savo tiks
lams: girdi, žiūrėkite kaip su 
jumis elgiasi tie Amerikos ka
pitalistai — jie jums kalba vie
ną dalyką, o už jusų nugaros 
daro visži ką kita. Ir visų 
įvykių akivaizdoje yra labai 
sunku tai propagandai atsispir
ti, nes tikrai turima įspūdžio 
kad paskutiniu laiku Amerikos 
politika pradėjo vėl vingiuoti. 

Tiesa, atvirumas reikalauja 
pasakyti kad visą laiką Euro
poje žiūrima į Amerikos politi
ką su tam tikru nepasitikėji
mu.. Mat, čia nuo seno tebėra 
gyvos tam tikros kiek pasenu
sios pažiūros į Amerikiečių bū
dą, elgseną ir kita. čia vis dar 
tebežiūrima į Amerikietį kaip 
į turtingą, bet be tvirtų nusi
statymų žmogų. Kaž kodėl ma
noma kad Amerikiečiui yra lei
stina pakeisti savo nuomonę 
net kelis kartus per dieną. Tai
gi, ir Amerikos politika verti
nama su dideliu atsargumu, vis 
prileidžiant kad ji, šiądien bu-

' dama tokia, rytoj jau gali bu
ti kitokia. 

žinoma, tokiar pažiūra yra 
perdėta, bet joje galima rasti 
šiek-tiek ir tiesos. Tat tas 
tnuputis tiesos ir platina nuo
monę kad "$u Amerikiečiais 
bukite atsargus", jie jus gali 
nupirkti, bet gali ir parduoti. 

Lengva suprasti kad toks 
dažnai besikartojantis įspėji
mas galų gale pradeda veikti 
atbaidančiai. Jis atslugdo tuos 
kurie visą viltį ir pasitikėjimą 
yra sudėję į Amerikos politi
ką, ir priduoda drąsos tiems 
kurie nuolatos ragwia nepasiti
kėti Amerikiečiais. 

Jeigu dažnai kartosis tokie 
"šalti vėjai" Amerikos politi
koje, kartosis svyravimai, blaš
kymasis, nuomonių ir pažadų 
keitimas tai panašus dalykai 
galės dėtis ir Europoje. O kas 
bus tada? Kam bus nauda iš 
tokių svyravimų ? Atsakymas 
tėra tik vienas: Sovietams. 

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

itų trečiadieniais. ' 

Skaitom ir Netikim. . . 
TAIP ATSITIKO kad per ke

turiasdešimt metų U. S. A. iš
augo į galingiausią pasaulio 
valstybę. Keista, bet teisinga, 
kad du paskutinieji karai su
darė Amerikai progos iškilti į 
pasaulinio viešpatavimo viršū
nę. Teisinga ir tai kad nei po 
I Pasaulinio Karo, nei po II 
Pasaulinio Karo Amerika ne
pajėgė sukurti pasauliui ilges
nės ir tvirtesnės taikos. 

Mes Europoje, matydami to
kią galingos Amerikos silpny
bę, dažnai klausiame kur yra 
priežastis kad Amerika, turė
dama jėgą, nesugeba jos pa
naudoti taikai. Daug visokių 
nuomonių tuo reikalu platinasi 
Europos tautose. Bet mus su
įdomino pačių Amerikiečių gal
vojimas kodėl jie, laimėję du 
karu, negalėjo laimėti nei vie
nos taikos. Ir štai Amerikos 
žinomas žurnalistas W a lt e r 
Lippman viename USA. žurna
le (Atlantic Monthly, Balandžio 
mėn.) duoda mums atsaky
mą 

Lippmann'o atsakymas yra 
labai skaudus visiems teisin
gos taikos siekiantiems žmo
nėms. Bet, tur but, jis yra 
y p a t i n g a i  s k a u d u s  p a t i e m s  
Amerikiečiams. 1 

Lippmann'o ilgi aiškinimai, 
suimti trumpai, skamba taip: 
'Amerikos diplomatija visada 

pasiklysta kai ateina į kryžke
lę, kurioje reikia daryti svar
biausi sprendimą. Reikia sta
čiai stebėtis koks yra didelis 
priešingumas tarp Amerikos 
galios ir jos nesugebėjimo nau
dotis tos galios vaisiais. U. S. 
A. nei nežino kada, kaip ir ko
kiems tikslams ji privalo pa
naudoti savo didžiulę galią ir 
įtaką. Visų Amerikos diplo
matinių klaidų priežastis gludi 
Amerikiečių galvojime, gludi 
jų klaidingame tautų santikių 
supratime, jų troškimuose ti
kėti tai kas jiems malonu, bet 
ne tai kas tikra, šis Amerikie
čių galvojimo būdas iškreipia 
įvykių prasmę ir neleidžia su
sidaryti jiems aiškią ir tiesios 
linijos politiką". 

Kaip matome, žodžiai griež
ti, gal net pergriežti. Europie
čiams skaitant tokį tamsų A-
merikos diplomatijos paveikslą 
net kyla įtarimų ar Walter 
Lippmann nėra jo suklastojęs. 
Skaitai ir netiki kad toks A-
merikos pristatymas yra daro
mas paties Amerikiečio.... Iš 
Maskvos dažnai galima girdė
ti panašias kalbas apie Ameri
ką. Bet ji tam ir Maskva kad 
kalbėtų taip, o ne kitaip. Kai 
tokios kalbos sklinda iš pačios 
Amerikos lupų, darosi nejau
k u . . . .  

Dėkojame Dievui dar tik dėl 
to kad žinome jog Walter Lipp
man nėra dar visa Amerika ir 
kad jo žodžiai jau senai dali
nai kvepia užsispyrimu tartis 
ir susitarti su Sovietais. 

Vis dėl to nerasime Europo
je nei vieno protaujančio žmo
gaus kurs nepageidautų dides
nio Amerikos politikos aišku
mo ir tiesumo. Negi dar trūk
sta davinių platesniam supra 
timui kuriais- keliais tegali iš
eiti pasaulis iš pelkių, raizgy
nų ir klaidžių tankumų? 

Bet prieš padedant Europos 
tautoms, pati Amerika turi ge
rai žinoti savo vaidmenį, turi 
žinoti ko ji nori ir ką ji gali. 
Ir ji neprivalo žiūrėti į Euro
pą kaip į lauką Amerikos dip
lomatų žaidimams. Pagaliau ir 

pačios tautos Europoje nėra 
jokie sviediniai kuriuos butų 
galima mėtyti nuo vienos kojos 
ant kitos. Jei šiądien jos yra 
alkanos ir apiplyšusios tai vis-
tiek jos turi dar neišnykusį at
sakomybės jausmą ir save lai
ko atsakingomis už Europos li
kimą. 

Barometras Krenta 
KAI TIK SUŽINOTA kad 

Amerika ruošiasi sum a ž i n t i 
Europai skirtos pagalbos sumą 
20 nuošimčių, tuoj atsirado pra
našų kurią, paskelbė kad iš vi
so Amerikos pagalba yra ne 
kas kita kaip pačios Amerikos 
gelbėjimasis iš krizės. 

Kad Amerika po karo jau da
vė Europai apie 15 bilijonų do-
larių ir kad laike karo ji pa
skolino apie 50 bilijonų, netu
rėdama jokių garantijų tuos 
pinigus atgalti, apie tai sąmo
ningai nutylima. 

Vos tik pradėjo veikti Miar-
shall'o planas, kai tuoj vėl A-
merika iškelia klausimą apie to 
plano pakeitimą, čia bijomasi 
kad su tuo planu gali atsitikti 
panašiai kaip atsitiko su pla
nais Palestinai sutvarkyti. 

Manoma kad praėjus prezi
d e n t i n i a m s  r i n k i m a m s  M a r -
shall'o planas trupės toliau ir 
išgaruos sunkiai atspėjamiems 
tikslams. Ta visa veikla už 
pilną pagal Marshall'o planą 
sudarytos programos įgyvendi
nimą Europiečiams atrodo kad 
ji daugiau reikalinga Amerikos 
partijų kovai, o ne tik bend
riems demokratijų reikalams. 

Jau antri metai kai tuo pla
nu Amerika vilioja Europos 
tautas. Ir vilioja tokiu budu 
kad beveik galėtum pasakyti 
jog tas planas yra tik maža žu
vytė lydekai pagauti. Tuo tar
pu dar viešai nepaskelbta nei 
viena sutartis kuri turės buti 
pasirašyta su Amerika kiek
vienos valstybės kuri nori da
lyvauti Marshall'o plano įgy
vendinime. Bet sklinda gandai 
kad tos sutartys bus tikrieji 
Amerikiečių apinasriai Euro
pos tautoms ir valstybėms; kad 
jomis bus sukaustytas visas 
ūkinis Europos valstybių gy
venimas ir atiduotas Arnerikos 
valiai.... 

Ar taip bus ar ne parodys 
ateitis. Bet gi šiądien tėra tik
ra tiek kad Europos valstybės 
pasijuto nusivylusios Amerikos 
planais. 

Mat, perdaug plačiais paža
dais švaistėsi Amerika ir sukė
lė perdaug vilčių, kurių ji ne
gali patenkinti be atitinkamų 
sąlygų. 

Yra visai naturalu kad Ame
rika, pasižadėdama duoti para
mos kuriai nors Europos % vals
tybei, privalo pasiįdomauti kaip 
ta valstybė tvarkosi. Yra pil
nai pateisinama kai ji savo pa
žadus suriša su tam tikrais 
reikalavimais, liečiančiais tos 
valstybės vidaus bei užsienių 
politiką. Butų nesuprantama 
jei, pavyzdžiui, kapitalistinė 
Amerika duotų bilijonines su
mas valstybėms kurios siekia 
įsivesti pas save socialistines 
arba komunistines santvarkas. 
Juk Marshall'o plano pavadini
mas "draugiškų paskolų bei 
paskolų planu" nieku nepakei
čia jos tikrosios esmės. O ta 
esmė šiek - tiek skiriasi nuo 
anos kurią randame aukoje pa
darytoje iš gailestingumo ar 
dėl kitokių krikščioniškų jaus
mų. Kai duodi ubagui centą 
tai net ir tada esi užinteresuo-
tas kad tavo centas nenueitų 
niekais.... kad jis tikrai at
neštų ubagui naudos, o tau ne
padarytų skriaudų. Reikia bu
ti bepročiu kad aukotum pini 
gus žmogui kurs už juos pirks 
sau ginklą prieš tavo gyvybę 

Ką pasakytų Amerikos pi
liečiai jeigu jų vyriausybė iš 
jų sudėtų mokesčių duotų pa 
šalpas ar paramas valstybėms 
kurios vėliau kandžiotų tai pa
čiai Amerikai. Juk ta bepro
tystė kuri buvo daroma Roose-
velto, duodaųt bilijonus Sovie 
tams, negali nuolat kartotis. 
Amerika savo paskolų-nuomų 
sumomis jau ISsiugde vieną 
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M. Varnienė Lietuvoje pagarsėjo savo Montensori sistemos 
vaikų auklėjimu. Gyvendama tremtinės gyvenimą Vokie
tijoje, ji tokią mokyklą sukurė ir sėkmingai veda. Ji, su 
padėjėja D. Petrulyte, atlieka didelį švietimo ir auklėjimo 

darbą. Iš kairės: (1) Mergaite mokosi dėstyti žodžius. 
(2) M. Varnienė moko vaikus. (3) Jauna ir gimpatiška 
mokinukė. 

Nuotrauka B. Gaidžiuno) 

sunkiai įveikiamą priešą-Sovie-
tų Sąjungą, ir ji turi žiūrėti 
kad neatsitiktų panašiai ir su 
kitomis jos remiamomis vals
tybėmis. Na, bet tada reikia 
interesuotis kaip tos valstybės 
gyvena, ką jos galvoja, ką kal
ba ir rašo, su kuo draugauja 
ir kokius planus turi. Ir tada 
visi pareiškimai apie nesikiši
mą į svetimus reikalus pasida
ro tik uždanga ir net veidmai
nystė. 

Kad Europos tautos, norin
čios naudotis Amerikos parama 
pajunta jog su parama ateina 
ir kontrolė ir priklausomybė, 
jos ima spardytis, nervintis ir 
kaltinti kitus kišimusi į jų rei
kalus. Jų meilė Amerikai ima 
leistis žemyn.... Barometras 
ima kristi. 

Kaltinimai kad Amerika vai
kščioja vingiuotais keliais, pa
sibaigs tik tada kai Amerikos 
diplomatija išeis į tiesų taką 
ir nustos jieškojus takelių ir 
šunkelių.... 

Iki šiol ji vis traukiasi dide
liais vingiais, slapstosi pakru-
miais, mėtosi po daubas ir ne
leidžia pasauliui susivokti kurį 
kelią ji ruošiasi tuoj pat ar 
vėliau pasirinkti. Tat nieko 
stebėtina kad tokie Amerikos 
neaiškumai priverčia Europą 
sumažinti pasitikėjimą, priver
čia visą eilę žmonių rezignuoti 
panašiai kaip Benešąs 

BOLŠEVIKŲ KOMISARO VENCLO
VOS BROLIS ATVYKO AMERIKON 

Birželio 13 d., kartu su ki- [ pagauti buvo palankiai bolše-
tais 20 tremtinių, iš Vokietijos vikams nusiteikę, bet tas tru-
atvyko Pijus Venclova, tikras 
brolis Lietuvos okupantams 
tarnaujančio komisaro Venclo
vos, su kuriuo jis paskutinį 
kartą matėsi 1940 metų Birže
lio 13 d. — vieną dieną prieš 
masinį Lietuvos žmonių išve
žimą. Nors brolis ir buvo švie
timo komisaras, bet apie oku
p a n t u  s u p l a n u o t ą  L i e t u v o s  
žmonių išvežimą arba nežinojo, 
arba bijojo kalbėti. Politinėmis 
pažiūromis jiedu ir anksčiau 
nesutarė, todėl abu vengdavo 
politiniais klausimais kalbėti, 
tų temų visai nelietė. 

Prasidėjus Lietuvos žmonių 
masiniam išvežimui P. Venclo
va buvo didelės liaudfes mo
kyklos vedėjas Kaune ir jo ži
nioje dirbo 14 mokytojų, kurių 
keturi ar penki buvo bolševikų 
išvežti. Įvykių sujaudintas jis 
norėjo tuojau su broliu pasi
matyti, bet nepavyko, nes anas 
tyčia ar netyčia buvo išvykęs į 
Vilnių. Vietoje jo pasimatė su 
dabar jau mirusiu Cvirka, ku
rio pradėjo klausinėti kas čia 

ko neilgai. Pijus Venclova pa
pasakojo kelis budingus nuo-
tikius iš savo patyrimų. 

Įsitvirtinę bolševikai fsakė 
mokytojams organizuoti "liau
dies švietimo kursus", kuriuo
se buvo dėstoma Rusų kalba, 
keli kiti dalykai ir svarbiausia 
— Stalino konstitucijos aiški
nimas. Prieš atidarant kursus 
buvo sušauktas mokytojų po
sėdis pasiskirstyti dėstomiems 
dalykams. Pasiskirsčius daly
kus neatsiranda kandidato Sta
lino konstitucijai dėstyti. Ne
sant išeities, dalykas atitenka 
mokyklos vedėjui P. Venclovai. 
Per fabrikų darbininkų komite
tus bolševikai | kursus darbi
ninkų suvarė apsčiai, tarp ku
rių buvo ir entuziastų. Ypatin
gai kritęs j akį vienas vyresnio 
amžiaus darbininkas, kur i s 
ateidavęs į mokyklą užsisegęs 
svarų kūjo ir pjautuvo ženklą, 
o iš kišenės kabodavusi didelė 
raudona nosinė. Po trumpo lai
ko darbininkų entuziazmas 
pradėjęs kristi, ką ypatingai 

darosi. Cvirka atrodė labai su- jausdavo Stalino konstitucijos 

BENDRI ŽYGIAI PA
BALTIJO TREMTI

NIAMS PADĖTI 
New York, N. Y.—BALF'o 

pirmininkas buvo sukvietęs 
BALF'o, Latvių ir Estų šalpos 
organizacijų vadovybių pasita
rimą Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos tremtinių įvažiavimo ir 
Įkurdinimo Amerikoje reika
lais. 

Pasidalinta žiniomis apie ga
limumus sulaukti specialaus 
įstatymo didesniam tremtinių 
skaičiui įsileisti. 

Vieningai pripažinta, kad Se
nato priimtas tremtinoų imig
racijos bilius daugeliu atžvilgių 
yra palankus Pabaltijo tremti
niams, kurie yra ilgiausiai iš
buvę tremtinių stovyklose ir 
labiausiai nuo karo nukentėję. 

Nutarta: visų trijų organi
zacijų (BALF, Latvian Relief, 
Inc., ir Estonian Relief Com
mittee) vardu pasiųsti padė
kos laiškus visiems senato
riams, kurie balsavo už biliaus 
priėmimą. 

Laiškus, pasirašė Kun. Dr. J. 
B. Končius, Harry W. Lielnors, 
Erich K. Harkna. 

Šiame laiške pareikštas se
natoriams dėkingumas, atrem
ti priekaištai, kad šis bilius nu 
kreiptas prieš katalikus ir žy
dus. Taip pat pareikšta vilties, 
kad šis bilius praeis Atstovų 
Rumuose ir kad jo vykdymas 
atitaisys Lietuviams, Latviams 
ir Estams padarytas skriau
das. Paprašyta dar pataisyti 
vieną paragrafą, kuriame mi
nima aneksiją, kad bilius nie
kam nesukeltų įtarimo, jog no
rima pakeisti pavergtųjų kraš
tų nepripažinimo politiką. 

Atskiri laiškai nusiųsti At
stovų Rūmų pirmininkui Mar
tin) Repubuikonų ir Demokratų 
partijų vadams ir Imigracijos 
Komisijos pirmininkui, pra
šant Senato bilių priimti ir 
Atstovų Rumuose. * 

sinervinęs ir atsakęs: 
— Velniai žino, kas čia daro

si; pagaliau, ką gi mes galime 
padaryti. 

Tuo metu Cvirka žvilgterė
jęs pro langą ir pamatęs dvie
jų ginkluotu enkavedistų varo
mą žmogų, be kepurės, užpaka
lyje surištomis rankomis ir vėl 
surikęs: 

— žiūrėk, ir vėl jie veda, ka
da tam viskam bus galas?.... 

— O ką manai, ar mane irgi 
išveš? — paklausęs Venclova. 

— Kas tą gali žinoti? Rašy
tojų draugija mėgino gelbėti 
Gricių, bet tas nieko nepadėjo. 
Ji vistiek bolševikai išvežė, — 
atsakęs Cvirka. 

Mieste buvo kalbama, kad 
darbininkai prasidėjus išveži
mams buvę raginami siųsti 
Stalinui padėkos telegramas 
"už apvalymą Lietuvos nuo 
buržuazinio šlamšto". Tų "pa
dėkų" nebebuvę suspėta išsiųs
ti dėl prasidėjusio karo, kaip 
lygiai tada bolševikai nesuspė
jo išvežti visų tada išvežimui 
numatytų. 

Dalis darbininkų, užėjus bol
ševikams, stiprios propogandos 

aiškintojas. Į paskaitas mažiau 
beateidavo, o ir atėjusieji duo-
davę tokius klausimus kurie ir 
patį dėstytoją statydavę į keb
lią padėtį. Nuo to entuziastin
gojo darbininko krutinės iš 
pradžių prapuolė kūjo ir pjau
tuvo ženklas, o po kurio laiko 
ir raudona nosinaitė. Į paskai
tas atvaryti darbininkai vienas 
per kitą skubėdvo BU klausi
mais : 

— Konstitucija tai konstitu
cija, bet kaip draugas mokyto
jas išaiškinsi tokį klausimą.. 

Ir čia pradėdavo darbininkai 
dėstyti savo bėdas, nuo kurių 
ta "stebuklingoji" Stalino kon
stitucija jų neapsaugo. Vienas 
darbininkas ir sako: > 

— Mano senam tėvui buvo 
paskirta 36 rubliai pensijos per 
mėnesį, bet už tokią menką su
mą niekas, negali mėnesį išgy
venti. Tada tėvas prašė, kad 
jam pridėtų pensijos, o tie ne 
tik nepridėjo, bet dar ir tą at
ėmė, nes išaiškino, kad tėvas 
turi darbingą sunų. Aš dieną 
naktį sunkiai dirbdamas nepa
jėgiu uždirbti pragyvenimo sa
vo šeimai, o čia dar ir tuos 36 

rb. iš senuko atėmė. Tai kokia 
čia ta Stalino konstitucija?.. 

Panašių klausimų birdavo iš 
klausytojų vienas po kito, nes 
labai nedaug tereikėjo kol dar
bininkai suprato, kad bolševikų 
propoganda ir visokios konsti
tucijos nieko bendro su gyve
nimo tikrove neturi. Bolševikai 
kalba apie darbininkų laisvę, 
bet darbininkai laikomi žiau
rioj vergijoj. Kalba apie gerą 
darbininkų aprūpinimą, tačiau 
darbininkai gyvena negirdėta
me skurde; smerkia darbinin
kų išnaudojimą kapitalistinėse 
šalyse, bet niekur darbininkas 
tiek neišnaudojamas, kaip bol
ševikų santvarkoje. 

Mokytojas Venclova šalia pe» 
dagoginio darbo yra prityręs 
spaudos darbininkas ir įdomus 
pasakotojas, iš kurio galima ti
kėtis įdomių straipsnių ir pa
skaitą apie jo santykius su* 
Lietuvos okupantais bolševi
kais ir jų kvislingais Lietu
viais. 

Antrą kartą bolševikams į 
Lietuvą grįžtant Pijus Venclo
va su šeima pasitraukė iš Lie
tuvos į vakarus. . 

Šmeižtais Rusai Siekia 
Skaldyti Lietuvius 

Tremtinius 

Visokiausių priemonių grie
biasi Rusai kad tik galėtų pri
vilioti ir sunaikinti Lietuvius 
tremtinius. 

Ypač jiems1 nepatiiitka stiprus 
ir atkaklus Lietuvių tautinis 
sąmoningumas. Dėl to jie pa
staru laiku ir pradėjo išgalvo* 
tais šmeižtais teršti žymesnius 
Lietuvius ir apskritai visus kas 
tik yra Lietuvių tremtinių 
priešakyje. 

Kiekviename žingsnyje Rusai 
kaip didžiausią blogybę kas
dien sapnuoja kaž kokius "ko-
mitetininkus", "demokra t u s", 
net menininkų ansamblius, jų 
koncertus ir išviso inteligen
tus. 

Tai ne šiądien sugalvoti Ru
sų "čekistų metodai", o tik djM 
lis Rusų imperialistinio plano: 
suskaldyti vieningumą ir dėl 
to atsparią Lietuvių tautą ir 
palaipsniui ją išnaikinti. 

Mes 
Atvežam 

Dykai 
Parking 

Užpakalyj 

SIENINIO POPIERIO 

Išpardavimas 
VIETA KUR PIRKTI GERESNĮ POPIERĮ 

čia gausite pačių gražiausių ir įvairiausių naujų marginių kokie tik 
yra sutverti! Visokiomis kainomis! Visokiems tikslams! Kreip* 
kitės telefonu ir musu vidaus dekoratorius suteiks jums patarimą— 
visai be jokių obligacijų! 

U. S. WALLPAPER & PAINT COMPANY 
Paskirų Pastel spalvų: visokios spalvos iš vaivorykštes, nt 
švelniais, lygiais ir embosuotais viršais! Pavyzdžiai: Langai* 

Audiniai, Gėlės, Vaizdai, Bryžiai, ir visoki kitoki 
žymių Amerikos artistų marginiai. 

SIENOMS POPIERIS 
Minai Negerai Atspaustos Gerų Rūšių 

Specialiai Darytos parduoti už 3 
Kartus tiek! 

" SIENOMS — 12c 

LUBOMS — 10c 

6001 
Euclid Ave. 

Phone 
HE. 6944 
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PRAŠO PAREMTI 
LIETUVIUS TREM

TINIUS INŽINIE
RIUS 

> "& 1 

Stefan Zweig'o Drama 
Apie Pabėgėlį Rašytoją kuris Nusižudė Pietų 

Amerikoje 

MIELI TAUTIEČIAI-AME
RIKOS LIETUVIAI 

Jųs jau gerai žinote Vokieti
joje tebegyvenančių Lietuvių-
tremtinių gyvenimo sunkumus. 
Siuo noriu atkreipti dėmėsi i 
vieną tremtinių profesijos grp-
pę, būtent, j Lietuvius inžinie
rius. Vokietijoje jie dingsta 
kaip inžinieriai. Ten Lietuvis 
inžinierius darbo cavo specia
lybėje negauna, techniškų kny
gų ar žurnalų visai nėra. O 
technikos mokslas sparčiai žen
gia pirmyn. 

Dėl to kiekviena Vokietijoje 
praleista diena Lietuviui inži
nieriui yra dvigubai nuostolin
ga, nes jis atsilieka nuo tech
niško gyvenimo ir skursta ten 
be tikro, kūrybinio darbo. Į 
USA. patekęs kiekvienas Lietu
vis inžinierius gaus savo spe
cialybės darbo. Jis ir jo šei
ma nebebus našta šalpos orga
nizacijoms, jis užsidirbs sau 
pragyvenimą ir gaus čia gero 
patyrimo savo specialybėje. 

Jau keliasdešimt Lietuvių 
inžinierių yra pasiekę USA., ir 
kiekvienas tuoj gavo darbo, nei 
vienas neliko našta savo glo
bėjams Amerikos Lietuviams, 
ištiesusiems pagalbos ranką, af-
fidavitų pavidale. 

O Vokietijoj^ yra dar daug 
gabių, labai padorių Lietuviu 
inžinierių, neturinčių čia gimi
nių ir negaunančių affidavitų. 
Be affidavtų durys į Ameriką 
uždarytos. 

Ilgai dirbęs Lietuvoje kaip 
inžinierius ir profesoriavęs Vy
tauto Didžiojo Univer s i t e t o 
Kaune Technologijos fakultete, 
daug Lietuvių inžinierių asme
niškai gerai pažįstu. Galiu už
tikrinti kad daug jų tikrai ne
būtų našta tiems Amerikos 
Lietuviams, kurie pasicyžtųrti£-
tiesti vienam-antram Lietuviui 
pagalbos ranką, sudary d a m i 
jiems affidavitus. DP biliui 
praėjus, affidavitų klausimas 
darosi labai opus. 

Dėl to kreipiuosi į mielus 
tautiečius prašydamas pagal
bos Lietuviams inžinieriams. 
Kas sutiks pagelbėti, prašau 
parašyti man, o aš pranešiu 
tamstoms smulkiau apie tuos 
inžinierius, kuriuos gerai asme
niškai pažjstu ir dėl kurių ga
liu užtikrinti kad jie tamstoms 
neliks skolingi. 

Kiek daug kainavo Lietuvai 
atsistatymas po ano karo dėl 
to kad neturėjoms gana savų 
gerai paruoštų inžinierių; kiek 
daug kainavo Lietuvai savų in
žinierių paruošimas per tuos 
30 metų. Neleiskim jiems pra
žūti be naudos Vokietijoje, ka
da jie čia atvykę gali sau tuoj 
pragyvenimą uždirbti ir dar 
geriau pasiruošti musų krašto 
atstatymui, kai ateis laikas. 
Tuo labiau kad ir Amerikoje 
dabar inžinierių labai reikalin
ga; užtenka pažiūrėti tik laik
raščių skelbimus. 

Kas pasiryžęs pagelbėti, pra
šom rašyti man šiuo adresu, 
tikslu gauti pilnesnių žinių. 

Pranas Drąsutis. 
547 E. 101 Street, 

Cleveland 8, Ohio. 

Rašo Gediminas Ramūnas. 

Prieš penkeris metus, kai 
Europa virpėjo pragariškame 
didžių bombų sproginėjimo su-
kuryje, o jos gyventojai blaš
kėsi tarp gyvenimo ir mirties, 
tolimos Pietų Amerikos žemy
ne, Rio de Janeiro, tame pasa
kų ir egzotinių tebuklų mies
te, j vyko dviejų žmonių drama. 
Du žmonės — vyras ir mote
ris, vienas jų jau žengiąs į 
gyvenimo saulėleidį, o moteris 
baigianti savo viduramžio žy
dėjimą, — nutraukė savo gy
venimo siūlą.... 

Tada, kai pasaulis skendo 
karo klaikumose, kai vargas ir 
ašaros visų karo paliestų žmo
nių buvo "duona kasdienine", 
o bedantė mirtis "šoko nuos
tabų mirties šokį", — dviejų 
žmonių savanoriškas pasitrau
kimas iš "šios ašarų pakalnės", 
visuotinos nelaimės akyvaizdo-
je, atrodo toks menkas ir rte-
reikšmingas.... 

Ir vistiek, ši drama sudomi
no ir sujaudino žmoniją. Iš 
gyvenimo pasitraukė ne eili
niai žmonės: buvo tai garsus 
rašytojas Stefan Zweig ir jo 
žmona! Net nacinės Vokieti
jos — tos Vokietijos kurios 
fanatiški vadai iš savo krašto 

"Declaracao. 
"Anksčiau negu aš, būdamas 

pilnoje sąmonėje laisva valia 
atsiskirsiu su šiuo gyvenimu, 
noriu išpildyti paskutinę savo 
pareigą. Aš noriu pareikšti ši
tai nuostabiai šaliai, Brazilijai, 
gilų dėkingumą už svetingu
mą kur j ji suteikė man ir ma
no darbui. Diena iš dienos vis 
labiau ir labiau pamilau šitą 
žemę, ir niekur kitur aš neno
rėčiau pradėti gyvenimą iš 
naujo, po to kai man yra žuvus 
mano paties kalba ir kai yra 
susinaikinus mano dvasinė tė
vynė Europa. 

"Bet, išgyvenus šešiasdešimt 
metų, reikia ypatingų jėgų gy
venimui iš naujo kurti. O ma
no jėgos per ilgametes bena
mes "klajones yra išsekusios ir, 
aš manau, geriausia, tinka
miausia bei tiksliausia gyveni
mą užbaigti tuomet kai dvasi
nis darbas ir asmeninė laisvė 
yra didžiausias džiaugsmas ir 
aukščiausias žemės gėris. 

"Aš sveikinu visus draugus. 
Tepamato jie dar kartą aušri
nę. Aš esu perdaug nekantrus 
ir išeinu jos pats pasitikti. 

Stefan Zweig. 
Petropolis, 192.11.22." 

Stefan Zweig buvo idealaus 
grožio ir gėrio dainius. Jis kū
rė tokį grožio ir gėrio pasaulį 
kuriame turėjo teisę gyventi 
tik geraširdžiai ir kilnadvasiai 
žmonės. Bet jį siautus tikro
vė buvo tokia atšiauri, o žmo-išvijo šį kūrėją, o jo raštus su .. T 

barbarišku įniršimu sudegino'nės toki nuožmus ir beširdžiai, 
miesto aikštėse, — telegramų 
agentūros tarp nesibaigiančių 
"pergalių frontuose" ir "gele
žinio kryžiaus su kardais, ąžuo
lo lapais ir brilijantais" apdo
vanojimų, pranešė trumpą ži
nutę: "Nusižudė rašytojas Ste
fan Zweig".... 

Stefan Zweig'o drama jo ku
rinių gerbėjams iš karto buvo 
didelė mįslė. Ir nenustabu. 
Jis priklausė prie nedaugelio tų 
"išrinktųjų" kurio vardas gar
siai skambėjo per visą pasauli, 
o jo kuriniai buvo verčiami į 
visas kulturingasias kalbas ir 
plito milijoniniais tiražais. 

Jo mirtis juo didesnė mįslė 
buvo patiems Brazilams, tarp 
kurių rašytojas buvo išgyvenęs 
dešimtį metų ir su jais artimai 
susigyvenęs, o pačią Braziliją 
pamilęs lyg savo tikrą tėvynę. 

Brazilų kalbon buvo išversti 
beveik visi jo raštai ir šiame 
krašte jie buvo mėgiamesni nei 
kurio kito užsieniečio rašytojo 
kuriniai. Jų autorius gyveno 
kad ir kukliame bet jaukiame 
namelyje, Petropolio vasarvie 
tėję, tame nuostabiame horten
zijų ir gvaizdikų mieste, kal
nuose, netoli nuo Rio de Janei
ro, nerūpestingą gyvenimą, ku
rį jam davė gaunami nemaži 
honorarai už išleidžiamus jo 
raštus. Kai rašytojas, rodos, 
galėjo baigti savo gyvenimą be 
rūpesčių ir naudotis užtarnau
ta garbe, jis savanoriškai pasi
traukė iš gyvenimo 

Stefan Zweig savo dramatiš
kos mirties paslaptį atskleidžia 
dalinai pats, savo paskutinia
me laiške, "Declaracao", kurį 

savo žygius grindžia ne teise ir 
žmoniškumu, bet smurtu, prie
varta ir žudymais, jog jam at
rodė esant beprasmiška gyventi 
toje pykčio, keršto ir nuožmu
mo nuodais užpildytoje atmos
feroje. 

Vienas Stefan Zweig'o drau
gų ir jo kūrybos nuoširdžių 
gerbėjų, savo rašytame nekro
loge Didį Kūrėją amžinybėn 
palydint, trumpais žodžiais nu
sakė rašytojo dramos priežas
tis: 

"Stefan Zweig atsiskyrė iš 
gyvenimo ne dėl to kad jis bu
tų suabejojęs teisės laimėjimu 
prieš neteisę, o taip pat ir ne 
dėl kokių nors asmeninių mo
tyvų. Jo širdis buvo perdaug 
gailestinga, jo jautrumas per-
didelis, kitų skausmai ir ken
tėjimai jį jaudino ir skaudino 
labiau negu jo paties likimas. 
O tačiau jis nebuvo kovotojas, 
jis buvo tiktai kūrėjas, ir kū
ryba, kurią jis taip mėgo, jam 
atrodė likus beprasminga su-
žvėrėjusiame gyvenime". 

Stefan Zweig'o mirtis buvo 
tarytum logiška jo gyvenimo 
dramos atomazga. Ta drama 
prasidėjo beveik nuo jo .kūdi
kio lopšio ir truko iki paskuti
nio jo atodūsio.... Jo gimti
nė buvo Viena, Austrų sostinė. 
Nors Stęfan Zweig savo nuos
tabaus talento dėka ir labai 
greitai išplaukė į Vokiečių li
teratūros viršūnes, o jis pats 
susilaukė visuotino pripažinimo 
bei garbę, tačiau tiek jo gyve
nimą, tiek literatūrinę karjerą 
lydėjo "tamsus šešėlis", tary
tum Kaino prakeikimas, neper
maldomai sekė iš paskos. 

Jis nebuvo "šimtaprocentinis 

Tevo Diena! 
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Prisiminkit savo Tevą įteikiant jam Dovaną 
kurią j is  Įvertins — kaip tai — 

ŠIAUDINĘ SKRYBĖLĘ! 
Kaklaraiščius — Marškinius — Diržą 

Pažamas - Kojines - Kelines 
ir daugelis kitų naudingų Dovanų. 

|^Y|f Al GREEN STAMPS su kožnu pirkiniu. DY|£A| 
• IV/\I čia galit iškeisti savo Stamp Books. " • IV#%I 

THE KRAMER & REICH (0. 
7010 Superior Ave. 

parašė išvakarėse savo dramos. Arijas".... 
Atsisveikinimo laiške su drau- savo ne_Ariškos kilmės 
gais ir šiuo pasauliu jis rašė: "nuo(jėmę" rašytojas jautęs vi

gą laiką, ypač skaudžiai turėjo 
pajusti po I Pasaulinio Karo. 

Germanų tauta, pralaimėjus 
savo agresija išprovokuotą I 
Pasaulinį Karą, po trumpo ir 
chaotiško demokratinio sąjū
džio, greit pakrypo į naciona
linį šovinizmą, iš kurio išsiru
tuliojo rudasis national - socia
lizmas. 

Naujoji "Vokiečių dvasia" iš 
gavo tarpo eliminavo visa kas 
"ne Germaniška ir ne Ariška". 
Pirmutiniai, kaip ne gryna
kraujai Arijai iš Vokietijos tu
rėjo pasišalinti: garsus rašy
tojas, Nobelio literatūros lau
reatas Tomas Mann, *jo brolis 
fašytomas Henrikas Mann, is-
torijo- monografininkas E m i 1 
Ludwig; nors ir "grynakrau-

Atdara Vakarais 

jis Arijietis" bet savo veikąr 
lai s "Vakarų Fronte Nieko 
Naujo" ir "Kelias Atgal", "su
niekinęs ir išdavęs Germanų 
rasę", pagarsėjęs Erich Maria 
Remarque ir eilė kitų Vokiečių 
literatūroje garsių vardų. Kas 
nesuspėjo ar nepanoro laiku 
patys "pasišalinti iš Trečiojo 
Reicho", atsidūrė koncentraci
jos lageriuose ir per kremato
riumų kaminus dūmų pavidale 
iškeliavo į dausas.... 

Hitlerinio nacionalsocializmo 
nuodai greit prasiskverbė ir į 
Austriją, kur taip pat rado ge
rą sau dirvą. Visi rašytojai, 
kurie nežygiavo "koja kojon 
su naujaja laiko dvasia" buvo 
naciškų kritikų aršiai puolami 
ir visaip koneveikiami. 

Austriškų nacių plunksna
graužių nuolatinių puolimų ob
jektai buvo tarpę ir rašytojai 
broliai Arnold ir Stefan Zweig. 
Jie, be "negrynakraujiško Ari-
jiškumo", dar turėjo ir kitokių 
"mirtinų nuodėmių".... Ar
nold Zweig "nusikalto" kadai
se išleistu dviejų tomų roma
nu "Unterio Grišos Tragedija", 
veikalu iš I Pasaulinio Karo lai
kų, kuriame visame nuogume 
atvaizduojama Prūsiško milita-
rizmo brutališkumai ir nuož
mumas. 

Arnold Zweig'o romanas 
mums Lietuviams įdomus tuo 
jog romano dramatinis nuoti-
kis vyksta Lietuvos Rytuose ir 
keletas veikėjų yra Lietuvių 
kilmės. 

Stefan Zweig be savo pirma
pradinės kaltės — "ne-Ariškos 
grynakraujiškos" kilmės, na
ciams buvo nusikaltęs savo 
skelbiamomis žmoniškumo, gė
rio ir grožio idėjomis, kurios 
buvo visiška priešginybe Ger
maniškam smurto ir jėgos kul
tui. Nacių manymu, rašytojai 
Arnold ir Stefan Zweig'ai bu
vo "giliai nusižengę prieš Ger
manišką rasę" ir kaipo tokie 
turėjo buti "negailestingai su-
likviduoti".... 

Austrijai sparčiai riedant į 
"anšliusą" ir nacių glėbį, Ar
nold ir Stefan Zweig'ai gerai 
žinodami kas jų laukia, pasi
traukė į užsienį. Nuo šio mo
mento prasidėjo Stefan Zweig'o 
benamio tremtinio kelionės po 
platų pasaulį. Jis buvojo įvai
riuose kraštuose. Jis lankėsi 
ir Sovietų Rusijoje, kur jam 
buvo rodoma ypatingas prie
lankumas ir rūpestinga globa 
Bolševikai išleido jo raštų pil
ną rinkinį (redagavo Maksim 
Gorki).. Tačiau nei ypatinga 
globa, nei aukšti honorarai ne
palenkė tikrojo kūrėjo širdies 
"Tarybiniam Rojui".... Ste
fan Zweig apleido Sovietų Ru
siją be susižavėjimo ir išvyko 
į Braziliją, kuri jam tapo an
tra ja jo tėvyne. Ten jis išgy
veno iki savo dramatiškos mir
ties. 

Stefan Zweig kaip rašytojas 
buvo labai įvairus ir daugely-
tis. Jis rašė noveles, apysa
kas, romanus, įžymių žmonių 
monografijas ir kitokius kuri
nius. Jis išgarsėjo novelių rin
kiniais "Fantastinė Naktis" ir 
"Likimo Akimirkos", egzotiniu 
romanu "Amok", istoriniu ro 
manu "Marija Antoinette" (du 
pastari jo kuriniai ir keletas 
novelių yra išversta ir Lietu
vių kalbon), ir kitais kuriniais. 

Savo monografijose apie žy 
mius žmones, k. t. "Trys Dai
niai Savo Gyvenime" (Tolsto 
ju, Stendai, Kazanova), "Trys 
Kūrybos Meisteriai" (Dickens, 
Balzak, Dostojevskį) ir eile ki
tų veikalų apie Napoleoną Bo
naparte, Goethe, Byroną, Bee-
thoveną ir kitus, Stefan Zweig 
pasirodė ne tik nuostabus žo
džio meisteris, bet ir kaip gi 
lus psichologas ir analistas. 

Jo beletristiniai kuriniai ap
gaubti savotiško dvasinio pa
saulio atmosfera. Jo kurinių 
veikėjai, gamta ir visi daiktai 
pilni nuostabios gyvybės ir vir
pėjimo, jie į skaitytoją praby
la žavia poetine kalba. 

Stefan Zweig — fatalistas. 
Jo veikėjų gyvenimą ir Veiks 
mus lydi nepermaldomas liki
mas, kurio niekas negali pa-
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Lietuvos Raudonasis Kryžius, veikiantis Vokietijoje, rū
pinasi visais į vargą pakliuvusiais tremtiniais. Daug dar
bo atlieka Raudonojo Kryžiaus moterų komitetas. Nuo
traukoje ir matome Moterų Komiteto pirmininkę Jasaitie
nę ir reikalų vedėją Matulevičiūtę. (Nuotr. B. Gaidžiuno) 

DIDŽIAUSIA TELE
FONO KNYGA 

The Ohio Bell Telephone Compa
ny išleido ir dabar dalina telefono 
naudotojams didžiausią telefono di-
retktorių-knygą Clevelando istorijo
je. Joje telpa 11 puslapių nurody
mų, išaiškinimų, 884 puslapiai var
dų alfabetiškai, aštuoni civilčs sek
cijos puslapiai, 738 geltoni pusla
piai suskirstytų skelbimų, ir 18 psl. 
klasifikuoto indekso, išviso 1,659 
puslapiai, ir knyga viršija pirmes
nę, išleistą pereigą Rugsėjį*, 117 
puslapių. 

Knygoje telpa virš 392,000 vardų 
baltoje alfabetiškoje dalyje, apie 
26,000 daugiau negu senojoj® kny
goje. Nauja direktorija-knyga sve
ria apie keturis svarus ir 13 uncijų. 

Visuose namuose ir bizniuose tų 
475,000 knygų išdalinimas užims po
rą savaičių laiko. 

keisti ar nuo jo pabėgti. Liki
mas, lyg baisus "Amok",'• lydi 
jų žingsnius. 

Stefan Zweig meistriškai pa
vaizdavo žmogaus prigimties 
dvilypumą: beprotišką verži
mąsi į svajonių pasaulį ir jo 
gyvenimišką bejėgiškumą iš
trukti iš pilkos kasdienybės 
varžtų.... 

Stefan Zweig savo kūrybine 
šviesa ir kūrėjo intuicija lyg 
peršviečia žmones ir daiktus, 
juos padaro permatomus ir 
skaitytojui leidžia įžvelgti į gi
liausius žmogaus dvasios bei 
gamtos slėpinius. 

Stefan Zweig — Vokiečių 
naujosios literatūros įdomiau
sia asmenybė, jos pažiba, bet 
jis buvo negailestingai išvytas 
iš savo gimtojo krašto, o jo 
vardo sunaikinti visi pėdsakai. 
Ar Vokiečių tauta, gavus an
trą ir skaudžiausią pamoką, 
sugebės atstatyti savo sužalo
tą dvasią ir sudarys sąlygas 
grįžti kadaise išguitam savo 
kulturiniam elitui— Zweigams, 
Mannams, Remarquams, Lud-
wigama ir kitiems, parodys at
eitis .... 

Gavimui Pateikinančios šilumos 
G,nkit MONCRIEF 

Automatinį šildymą 

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

COAL 

D R Bodai Pasigelbeti San 
PIRMAS: Turėkit taupomą sąskaitą ir nuolat i 
ją dadėkit daugiau. Tas pagelbės išsipildyti jū
sų daugybei brangiausių vilčių. 

ANTRAS: Turėkit savo checking sąskaitą. Ji 
prašalina visus negerumus ir riziką kaip buna su 
mokėjimu grynais pinigais. Kiekvienas kanceliuo-
tas čekis yra nuolatinis paliudijimas. 

-THE-

B A N K  O F  O H I O  
buvęs THE MORRIS PLAN BANK 

921 Huron Road ir Skyriai ^ 
Member Federal  Deposit  Insurance Corp.  

TO**-

Vyras Kuris Turi Tikslą 
Jųs gal taip pat užsigeidę kaip šis pa
siryžęs vyras gauti visiškai moderniš
ką karšto vadens patarnavimą. Bet 
jums nereikia neštis musų skelbimo 
einant pirkti vandens šildyto ją. Tik 
pasakykit savo plumberiui ar parda
vėjui kad jųs norit Automatic, Undef* 
fired, Insulated Gas Water Heater ati
tinkamo didumo. 
Tuo budu jusų šeima tikrai turės pa
kankamai karšto vandens kiek reikia, 
visais laikais. Jie gaus daugiau karšto 
vandens už žemesnius kaštus, taipgi, 
nes šie atsakanti Gaso Vandens Šildy
to j ai sunaudoja mažiau kuro. Jie už
tikrins daugelio metų atsakantį tarna
vimą, nes šie puikus šildyto j ai ypatin
gai padaryti laikyti ilgą, ilgą laiką. 
Nežiūrint kaip jųs prieisite prie pila
mo, žurėkit kad, Gaso Vandens Šildy
to jas kurį pasirinksit turėtų visas šias 
savybes. 
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AUTOMATIŠKAS— 

Thermostatinė kontrolS palaiko vi
sada pakankamai karšto vandens 
temperatūroje kokioje jums reikia 
—be prižiūrėjimo iš jusų pusės. 

APAČIOJ DEGA— 

Jo karštis yra po visu vandeniu. 
Prašalina kuro aikvojimą, priduo
da geresnį ir ilgesnį išsilaikymą 
vandens šildytojui. 

INSULIUOTAS— 
Storas iš vidaus įtaisytas insulia-
vimas palaido šilumą vandenyje. 
Sutaupysit ant vieno tiktai kuro 
tiek kad pateisins jusų investmen
ts į šios rūšies Gaso vandens šil
dytoje. 

Plus 
PAKANKAMAS DIDUMAS— 

kašto vandens reikalavimams jusų 
šeimynoje. 

ATMINKIT—Automatiškas .. .ApačiojDega.. .Insuliuotas... .Pakankamai Didelis—Gaukit VISUS KETURIS! 

T H E  EAST OHIO GAS C O M P A N Y  
Muzikos Klasika-"AFTERNOON CONCERTS"-4:30 iki5:00-Pirmad. iki Penktad..-WGAR 1220 
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D I R V A  

M I R I M A I  
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

(Žinios apie miru»iuft Lwtuvius šiame skyriuje talpinama dyk* 

MlKOLAITIS Kostantas, seno 
amž., mirė Geg. 22, Chica
goj. (Šiaulių aps. Mingelių 
k.) Amerikoj išgyveno 60 m. 

fclMKIENĖ Katarina (Targa-
naitė), seno amž., mirė Geg. 
24, Chicago j. (Telšių apsk. 
Varnių par.) 

BURBIENĖ Ona (Ganušaus-
kaitė), 48 m., mirė Geg. 22, 
Chicagoj. (Raseinių parap.) 
Amerikoj išgyveno 40 metų. 

ŠVEDAS Ignas, mirė Geg. m., 
Mahanoy City, Pa. 

SARPALIUIS Jonas, mirė Geg. 
mėn., Shenandoah, Pa. 

RIPALIS Vincas, 73 m., mirė 
Geg. 22, So. Boston, Mass. 
(židiškių p.) Amerikoje iš
gyveno 30 metų. 

PURLIS Kristupas, mire Geą. 
23, Chicagoj. (Ukmergės H. 
Balninkų p. Martnonių k.) 

ČESNA Juozas, 40 metų, mirė 
Geg. 22, Chicagoj, kur bu
vo ir gimęs. 

DOVIDAUSKAS Brmm, M m., 

mirė Geg. 22, Chicagoj, kur 
buvo ir gimęs. 

ZINKEVIČIENĖ Katrė, 72 m., 
mirė Bal. 5, S. Boston, Mass. 
(Vilkaviškio ap.) * 

MEDELIENĖ Magdė, 79 nietų, 
mirė Bal. 27, Chicagoj. (Su
valkų rėd.) 

RAUDIS Liudvikas, 08 metų, 
mirė Bal. 10, Chicagoj. (Tel
šių ap.) 

HLAKIS Antanas, 26 m., mirė 
Geg. 21, Chicagoj, kur buvo 
ir gimęs. 

KISUNSKAS Stasys, 04 metų, 
mirė Geg. 19, Chicagoj. (Si* 
džiunų kp. Naujamiesčio p.) 

į&UIVIDIENĖ Juozapina (Ma
žeikaitė), 68 m., mirė Geg. 
26, Chicagoj. (Telšių par.) 
Amerikoj išgyveno 47 m. 

NEVERDAUSKIS Jonas, 66 
metų, mirė Geg. 20, Chica
goj. (Tauragės ap. Gaurės p. 
Glovlų k,) Amerikoj išgyve
no 45 metus. 

NEDZINSKAS Kastantas, mi
rė Geg. 5, Maspeth, N. Y. 

MIKALAUSKAS Adolfas, 80 
m., mirė Geg. 17, Chicagoj. 
(Telšių ap. Luokės p. Palepų 
k.) Amerikoj išgyveno 56 m. 

STANAITIS Jonas, pusamžis, 
mirė Geg. 17, Chicagoj. (Ra
seinių ap. Uolių p, Oškeliš-
kės k.) ' 

SAULENAITĖ Mikalina, mirė 
Geg. 3, Lowell, Mass. 

GAILIUS Jonas, 65 m., mirė 
Geg. 18, Chicagoj. Ameriko
je išgyveno 45 metus. 

NAVICKIENĖ Petronėlė (Mar-
tišaitė), pusamžė, mirė Geg. 
26, Chicagoj. (Raseinių ap.) 
Važdgirio p. Labgirių km.) 
Amerikoj išgyveno 39 m. 

PALIJANSKAS Stasys, pus
amžis, mirė Geg. 26, Chica
goj. (Panev. ap. Smilgių p. 
Bainoravos k.) Amerikoj iš
gyveno 37 metus. 

ROGEVlčIUS Antanas, mirė 
Geg. 22, Warrior Run, Pa. 
Amerikoj išgyveno 40 metų. 

KALNAITIS M. J., mirė Geg. 
23, Lee Park, 111. 

FRANKA Kazys A., mire Geg. 
22, Wanamie, Pa. 

NENDZINSKAS Kastatitis, 
mirė Geg. 5, Maspeth, N. . 

ALšAUSKAS Juozas, mirė Ge
gužės m., Shenandoah, Pa. 

TAUTKIENĖ Domicėlė (Mi
liauskaitė), seno amž., mirė 
Geg. 4, Chicagoj. (Panevėžio 
ap. Naujamiesčio p. Pakal
niškių k.) 

STADOLNIKAS Juozas, mirė 

f: 

Lietuviai tremtiniai, sveikatai nusilpus, pasidarė neatspa
rus jvairioms ligoms. Nuo užkrečiamų ligų suaugę ir maži 
nuolat skiepijami. čia ir matome skiepijimą nuo raupų 
Reutlingene, Vokietijoje. (Nuotr. B. Gaidžiuno.) 

BROOKLYN, N. Y. kartą teko išgirsti Brooklyno 
visuomenei. 

Gražiai sudainavo Adelę Ki-
žienė, kuri su kiekvienu pasi
rodymu vis daugiau parodo 

PAJIEŠKOJIMAI 
JieŠkornieji ar apie juos ži

nantieji prašomi atsiliepti į: 
CONSULATE GENERAL OF 

LITHUANIA 
|| West 82nd Street 

' |tfew York 24, N. Y. 

Iš DIDŽIOJO NEW YdRKO 
TAUTININKŲ JUDĖJIMO 
Birželio 6 d. įvyko ir labai Pirmynf "Sos dainoje. Dua-

gerai pavyko, jau senai laukia- ?US„/"!?a'"aV0 .?°r0thy Uvlck 

ir Stella Lesevicienė. mas parengimas naudai Lietu
vių tremtinių, ką ruošė šių or
ganizacijų komitetas: Lietuvių 
Radio Valanda, Lietuvai Va
duoti ^Sąjungos skyrius, Tauti
ninkų Klubas, TMD. 3 kuopa, 
Tautininkų Centras, SLA. 242 
kp., Rytų Tautininkų Centras. 
Vaidylų Grupė, Merginų Har
monijos Ansamblis, Operetės 
Choras ir savaitraštis Vieny
bė. 

Iš šii| organizacijų atstovų 
susidarė komitetas: Juozas P. 
Ginkus, pirm.; Al. Zenkus, vi
ce pirm.; M. Bortkevičiutė, už
rašų rašt.; J. Bortkevičius, fi
nansų rašt.; J. Sagys, ižd.; iž
do globėjai: K. Lesevičius, J. 
Galminas. Reikalų vedėjas Pr. 
Narvydas. 

Pažymėjau vardus organiza
cijų ir valdybos narių visuo
menės žiniai, kas rūpinasi šios 
dienos nelaimingais -musų bro-

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 

ĮĮIIIIIIIIIimillIflIlIlIlIlIflIllIlIilIlSIIIilIlIlIlIlilIlIlIlEIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII^ 
E Smagi Lietuviška Užeiga 

liais ir sesutėmis tremtiniais. 
Į!i?jLJjL ^ew ^aven> 1^1' j Nors šios organizacijos ir nė-

jra perdaug nariais skaitlingos, 
į ir jos yra susikurę vien specia-
Į liams darbams atlikti, tačiau 
j didelė diduma jose nariai yra 
i jaunuoliai ir jaunuolės, kurie 
stojo į tautinį darbą pagelbėti 

| ir pavaduoti senesnius veikė-
ijus. O tas labai daug reiškė 
šį parengimą darant, ir dar 
daugiau reikš ateityje. 

Reikia paminėti ir tas lour 

UPTOWN GKRIL.L, 
10626 St. Clair Avenue 

VYNAS — ALUS — DEGTINĖ — ŠILTI VALGIAI 
Geras Patarnavimas . t 

Linksma muzika penktadienio ir šeštadienio vakarais 
s A. ir A. Kazakevičius — savininkai 
Si 

(40) 

Sįmusų gyvenime retai pasitaiko 
jjj— tai kad šis parengimas ne-
\ į turėjo jokių iškaščių nei vienc 
5 Į cento, visos jo ineigos atiten-
5 ka tremtiniams siuntimui mai

sto pakietų. 
Juozas P. Ginkus, plačiai ži

nomas veikėjas ir šiais laikais 
stipriai remiantis siuntiniais 

I. J. SAMAS - JEWELER 
Persikėlė Į naują didespę ir gražesnę krautuvę 

| 7007 Superior Ave. Greta Ezella Theatre 

fil»»iinil»nilllllllllllllllllllltl»llllHli>lllll»lllllllimillllHlllll»IIIIIHimnilllHll»Hllhr tremtinius Lietuvius Europoje, 
2Į!llllllllilllilililllllill!lll!l!imimiimiitllllllllllllllllimillllimil!lll!llllliiiliilimil£ padengė visas su parengimu 

susijusias išlaidas. Menininkai 
visi padovanojo savo talentus, 
sudainavo gražių Lietuviškų 
dainų susirinkusiai publikai pa
linksminti. Iškalbingas prakal
bas pasakė kalbėtojai. Patrio-
tinga publika tai visa įvertino 
ir sudovanojo gražią sum^ pi
nigų. 

Dainas išpildė šie: Alekas 
Vasiliauskas, tenoras, solo, ir 
jip su Violeta Pranckiene su
dainavo duetą, pianu lydint p. 
Eleonorai Niedzinskaitei. 

Gražiu ir stipriu mezzo-so
prano balsu visus sužavėjo po
nia Stella Končienė, kurią kaip 
profesionalę dainininkę pirmą 

S Dabar jau turime didesnį rinkinį Deimantų, žiedų, Laik-
s rodėliu ir visokių graždaikčiu, už nupigintą kainą. 
F.fMMtMtiiiiiiiiiiiitiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiu 

— i i 
Pilnai Padengta Apdrauda. UTah 1-4515 

W. DEBESIS PAINTING CO. 
Namų Pagražinimas is Vidaus ir iš Lauko 
7526 Star Avenue Cleveland 3 
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I P J KE.RSIS 
| 609-12 Society for Sayings Bldg.—Cleveland, Ohio 
5 OFISO TELEFONAS: MAin 1773. 

fetftredami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuoee, kreip
kitės i mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą {vai
riuose apdraudos-insurance reikaluose. 

Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymas į 
garantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba asmeniškai. 

Brooklyno Harmonijos Mer
ginų ansamblis, vadovaujant 
poniai V. Pranckienei, sudaina
vo eilę dainų labai vykusiai. 

Visoms dainoms šio vakaro 
eigoje akompanavo p. Violeta 
Pranckiene. Didžiojo New Yor-
ko Lietuviai turi džiaugtis kad 
savo tarpe turi taip stiprią ir 
veiklią muzikos srityje vadovę 
Violettos Pranckienės asmeny
je.. 

Kalbas pasako Adv. Vincas 
Rastenis %ir Generolas Jonas 
Černius, abu naujai atvykę iš 
Europos. Jų kalbos buvo labai 
vertingos ir įdomios. Į. 

Pasibaigus koncertai! buvo 
publikoje dalinamos tremtinių 
iš Europos atsiųstos lėlės, ap
rengtos tautiškais drabužiais 
Lėles gavo tie Tcuris didesnes 
aukas davė. Lėles gavo: Mo
terų Vienfbė, kuri aukojo $50, 
dovana buvo įteikta tos orga
nizacijos aststovei p. V. Ab-
raitienei. Antra lėlė jteko, p. 
Ginkui, aukojusiam $25, © tre
čia Rapolui Kisieliui, aukoju
siam $10. 

Ponas Ginkui ." valandžiukę 
pasidžiaugęs ta ISlė, padovano
jo ją poniai Černienei, genero
lo žmonai. •• t 

Ponia Černienė sujaudinta 
girdėdama Lietuvišku dainą 
taip gražiai dainuojamą sveti
moje padangėje, toli nuo Lie
tuvos, pasakė įspūdingą kalbą 
gražiais žodžiais apvainikuoda
ma to vakaro daihų vedėją V. 
Pranckienę, kuriai ir padova
nojo tą lėlę. Tai buvo labai 
jaudinantis laikotarpis. Publi
ka tai palydėjo gausiais aplo
dismentais. 
• Kiti kalbėtojai buvo: A. S. 
Trečiokas, BALF iždininkas ir 
dar viena panelė iš BALF'o, 
ir kiti du žinomi asmenys, J. 
Tysliava ir Lietuvos generali
nio konsulato attache A. Si
mutis. 

Programą atidarė apie 5:15 
vai. po pietų J. Sagys, kuris 
pasakęs jzanginę kalbą, toles
nį programos vedimą perdavė 
J. P. Ginkui. Ponas Ginkus 
pasakė gražią kalbą, padėko
damas visiems šio parengimo 
rėmėjams ir darbuotojams bei 
laikraščiams. 

Aukų kiek nejaučiama bus 
arti $600. * J. Judrys. 

KAS platina Dirvą tas 
platina apšvietą. 

INIIIINIIIIIIIIII1 

Delia E. Jakubs 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktore) 

REIKALE VEŽIMAI LTGONIAMS PARVEŽTI 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763 

FRANKS PHOTO SUPPLIES 
DEVELOPING —» PRINTING — ENLARGING 

ANSCd COLOR PROCESSING 

New Location in Larger Quarters for Better Service 
6207 SUPERIOR AVE. ^ EX. 5575 
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AiSftViionis, Jonas. 
Alžauskienė (ar Olžauskienė) - Ža-

bielytė, Barbora, iš Zarasą ap., 
ir vyras Karolis. ; 

Bačkys, Leonas, iš #Wiiškėlio vai., 
Biržų ap. 

Barkus, Robertas, iš Alsėdžių vai., 
Telšių ap. ^ 

Berenaitė, Ii Alsėdžių v*!., Telšių 
ap. ,•• '<« • 

Bernotas, Jwaur, fftGru^žiiivAt;, 
Šiaulių ap. ^ 

Beržunskaitė, Pranė, iš Ylaknj" vai., 
ištekėjusi. 

Bojarunas, Jurgis, iš Naujamiesčio 
vai., Panevėžio ap. 

Bokas, Antanas ir duktė Bronisla-
va, iš Radviliškio vai. 

Braknis, Jonas, iš Debeikių vai., 
Utenos ap. 

Brencius, Juoz&& ir Kazys, iš Kre
tingos ap. 

Budrys, Vincas, iš Pašvitinio vai., 
Šiaulių aį?., gyv. Philadelphia, Pa. 

Buknievescus (Buknius), Bronius i* 
Juozas, gyv. Detroit. 

Bunkus, Pranas ir Stasys. • 
Butvilas. Martynas, ir sesuo, Ona, 

gimę Amerikoje, gyvenę Lietu
voje. 

Buziutė - Zuikienė, Marija, iš Sim
no vai., Alytaus ap., ir vyras 
Juozas Zuikys. * 

čižas, Jonas, iš Joniškio, Šiaulių a. 
Dabkus, Juozas. 
Dargužaitės, Olga ir Valeriją ii 

Gruzdžių vai., Šiaulių ap. 
Domarkaitė, Zuzana, iš Telšių ap., 

Plungės vai. 
Eckert - John (Trinytė), Julija, iš 

Šiaulių ap., gyv. Illinois valstijoj. 
Elinskas, Pranas, iš Gruzdžių vai., 

Šiaulių ap. 
Eniulaitė, Ieva, iš Rietavo vai., Tel

šių ap., vyro pavardė nežinoma, 
gyv. Easton, Pa., ir sunus Juo
zas. 

Galinis, Pranas, iš Žilių km., Pane
munėlio vai., Rokiškio ap. 

Gečas, Cedorius ir Mataušas, iš 
Tauragės apw 

Gerulytės, keturios seserys, iš Kel
mės vai., Raseinių ap., tliri ' se
serį Oną, Kazlauskienę. 

Gorodeckas, "Mykolas, Polikarpas- ir 
Zigmas, iš Šiluvos vai., Raseinių 
ap. 

Gricienė • Vaitkutė, Kleopą, duktė 
Aloyzo, iš Telšių ap. 

Gudaitytė, Veronika-Ona, duktė 
Vinco, iš Marijanipolė ap. 

Januškevičius, Baltras, II Veprių v., 
Ukmergės ap. , 

Jasinskienė, Albertina, gyv. , New1 

Yorke. 
Jurevičaitė, Aleksandra, iš Kražių. 
Juškevičius, Gedžius ir sunus Jo

nas, iš Nemunėlio-Radviliškio yi.* 
Biržų ap. 

Kadzytė - Kisel, Salomėja, iš Pa
nevėžio ap. 

Kalėda, ^Juozas, iš Daukšių parap., 
• Marijampolės ap. - <• 
Kaulius, Motiejus, iš Rietavo vai., 

Telšių ap., gyv. Easton, Pa. 
Keliuotis, Jonas. 
Kemzurytė, Elena, iš Čekiškės vai., 

Kauno ap. 
Kisel - Kadzytė, Salomėja, iš Pa

nevėžio ap. 
Klimašauskas, Kazys, iš Debeikių 

vai., Utenos ap. 
Klusas, Zenonas. 
Kunigonytės, Anėltš Rauktienė ir 

Veronika. 
Kutkus - Žemaitytė, Agota ir jos 

sesuo, iš Plokščių vai., šakių ap. 
Lukauskis, Stasys, iš Kartenos vl.» 

Kretingos ap., gyv. Chicagoje. 
Lukšat, Emilis, iš Vilkaviškio, gyv. 

Kalifornijoje, turi mėsos prekybą. 
Mackevičiūtė, Liuda, iš Aluntos vai., 

Utenos ap. 
Makutėnas, Antanas, ^nr. Chicago

je. 

Muraškas Petronėlė, krikšto motina' 
Juozo Andrųišio. 

Naujokas, -Jonas, if Urdulių 
šakių ap. 

Naujokas, Julius, iš Kaimo ap. 
Nekrašaitę Kazys. 
Neliubavičienė - Miliunaitė, Magdė, 

iš Marijampolės ap. 
Nevardauskas, Kostas, iš Telšių ap 
Okas, Mikas, iš Tauragės. 
Oleka. Saliamonas ir Urbonas, ir 

Olekaitė, Antanina, iš' Kauno ap. 
Orvidaitė - Sabestijonienė, Stasė, 

vėliau ištekėjo, rodos, ilS Mažei
kos, iš Raseinių ap. 

Pabiržis, Bernardas, iš Kauno ap. 
Palanginaitė - Roosevelt, Rosa, iŠ 

Tauragės. 
Paleckas, Mykolas, iš Debeikių vai., 

Utenos ap., gyv. Chicagoje. 
Papievis, kilę nuo Ketingos % fę 

sunus Vytautas. 
Petrauskas, Stasys, sunus Petro, gi

męs Amerikoje, gyveno Lietuvoj. 
Radzevičiūtė, Dominika, iš SeilHj -a., 

ištekėjusi. 
Rashinsky, Peter. 
Raškevičius, Juozas, g N *W B r i 

tain, Conn. 
Ratkus,, Antanas, iš Gruzdžių 

Šiaulių ap. 
Rauktienė - Kunigonytė, Anelė. 
Ribinskienė, Ona, gyv. Wyoming, 

Pa., iš Vilkaviškio ap. 
Roosevelt - Palanginaitė, Bosą, l§ 

Tauragės. 
Ruigys, Jonas, iš Rietavo v*Į,, Tal: 

šių ap., gyv. Chicagoje. 
Sabestijonienė - Orvidaitė, Stasė, iš 

Raseinių ap., vėliau ištekėjo, ro
dos, už Mažeikos. 

Sagaitis, Boleslovas, gttįĮiSf Myko
lo, nuo Surviliškio. 

Sakalauskas, Jonas, iŠ' Kazliškio vLį 
Rokiškio ap. j* 

Samkus, Stasyl, H Betygalos Vai., 
Raseinių ap. 

Sankauskienė - šulcienė - Stackevi-
čiutė, Julija, duktė Jono ir Ka
trės. , » , 

Šaulys, Vincas, ffiftftęa Amerikoje, 
lankėsi Lietuvoje. 

Savickas, Konstantas, iš Ylakių vl., 
Maėeikių ap. 

Selenis, Bonifaefts, gyv. Brooklyne. 
Šemetulskis. 
Šertvytis^ Tadai, , iš tvėkšlios V*l., 

Tauragės ap. 
šiaudikis, iš Raseinių ap., brolis 

Onos ValentinienėSi 
Šideikis, Stepas, iš Platelių vai., 

Kretingos ap. 
Šimkus, brolis Rozalijos MotušienSs, 

iš Mažeikių ap. 
širvydaitė, sesuo Slavinskienės, iš 

Tauragės ap. 
Skubąs, Kazimieras. 
Skvireckas, 11 ' Pušalotot *•!.,- Pane

vėžio ap. 
Tamošiūnas, Kazys, buvo vedęs Liu

dą Vaitkutę. 
Tamulienė, Izabelė, iš Šiaulių ap., 

gyv. Illinois valst. 
Tonkūnas, Mykolas ir Tonkunaitė, 

Ona, iš Joniškėlio vai., Biržų ap. 
*Tumasonienė, Antanina, iš Stakliš

kių vai., Alytaus ap. 
Vainauskas, Aleksandras ir Kazys, 

iš Pumpėnų v., Panevėžio ap. 
Vaišutis, Paulius, iš želvos vai., Uk

mergės ap., gyv. Toledo, O. 
Vaitkus, Petras, gyv. Los ^ Angeles. 
Zagreckas, Stasys, iš Pabaisko par., 

Ukmergės ap, 
žasitaitytė, Agota Kutkus, ir jos 

sesuo, iš Plokščių vai., Šakių ap. 
Zurba, Mikas ir Motiejus, gyv. Chi-

csgoje.. 

U. S. SECURITY 
> LOAN VTJUS 

m 

r 'b 
BUY BONDS TODAY! 

Prisidėjimui prie visuotinos 
kovos su infliacija, Cuyahoga 
County Committee kuris dirba 
U. S. Security Loan pravedime, 
praneša kad jis pilniausia re
mia ir užgiria United States 
Treasury Departmento United 
States Savings Bond programą 
kurio svarbiausias tikslas yra 
prisidėti prie infliacijos sulai
kymo. 

Thfe United States Savings 
•tfajus' Cuyahoga apskrityje ve
damas nuo Birželio 15 iki 3D. 

Pirkite U. S. Security Bonds, 
tilo pačiu planu kaip pirkdavo
te karo metais. Jie neša gerą 
pelną ir yra taip saiigųs kaip 
patys dolariai. . 

BEVEIK visa cigaretų po-
piera naudojama Amerikos ci
garetų išdirby stė j e yra daro
ma iš linų šiaudų. Tam tikslui 
per metą sunaudojama apie 
500,000 tonų linų šiaudų. 

i Wilkelis Funeral Homė > Į 
PILNAS LAIDOTUVIŲ -

PATARNAVIMAS j 
-^HAMMOND VARGONAI PER šERMENIS-r 

6202 SUPERIOR AVE. HEnderson 9292 s 

Jt- -
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Marcijonaitė, iš Rokiškio ap., duktė 
Matulytis - Marcijonienės, gyv. 
Chicagoje. 

Mičiulis, Juozas, kilęs iš Keturva
lakių, Vilkaviškio ap. 

Mikulskis, Juozas ir jo sesuo, ii 
Navadolės km,, Virbalio vai., Vil
kaviškio ap. 

Milašius, Aleksandras. 
Miliukevičius, Adomas ir sesuo Pe

tronėlė, iš Leipalingio vai. 
Miliūnas, Antanas, ir sesuo Neliu

bavičienė, Magdė, iš Marijampo
lės ap. 

Milkovienė, Matilda, iš Kvietiškio 
vai., Marijampolei ap., gyv 
Brooklyne. 

Mockevičius, Jurgis, stmtts Simono, 
iš Šakių ap., gyv. Cleveland, O. 

Mockus, iš Kretingos ap., susiraši
nėdavo su Magdalena Mikuckie
ne.. , 4 

Morkus (Morkys) Antanas, sunus 
Vinco ir Mortos Valentinaitės, iš 
Kėdainių ap., gyv. Philadelphijoj. 

j§ Motušis, Antanas ir Motiejus, iš 
5 j Švėkšnos vai., Tauragės ap. 
S Motuzfs. Stasys, sunus Benedikto 

iš Valdomų km., Gruzdžių vai., 
Šiaulių ap., prašo atsiliepti gimi
nes ir pažįstamus. 

'  v . v  v  
.• i.. • r. -x. 

JONAS G. 
P O L T E E  

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 

^HIPPODROME 

*'Another Part of the 
Forest" 

Kitas žymus Lillian Hellman kū
rinys pagamintas į filmą ir yra vie
nas iš žymiausių šio meto veikalų. 
Tai»"Another Part of the Forest", 
Universal-International gamybos, su 
Frederic March, Dan Duryea, Ei-
mond O'Brien ir Ann Blyth vado
vaujamose rolėse. Ta filmą prade
dama rodyti Hippodrome Theatre 
trečiadienį, Birželio 23. , 

Veikalas vaizduoja Hubbard šei
mą, kurios keistų žmonių grupė su
daro nemalonumų pačiai šeimai ir 
visai apielinkei, dalykas dedasi po 
Civilinio Karo, iš ankstyvasitii) Ame
rikiečių gyvenimo dienų. 

POP KOCERTAI 
TĘSIAMI 

Šią savaitę vasariniai "Pop" kon
certai, kuriuos išpildo Cleveland 
S u m m e r  O r c h e s t r a ,  v a d o v a  u j a m a  
Dr. Rudolph Ringwall, jau įsisiūba
vo. 
vo. Koncertai buna trečiadienio ir 
šeštadienio vakarais Public Hali. 

Solistas šeštadieniui, Birželio 19, 
bus Leonard Warren, vienas iš gar
siausių šių dienų baritonų ir mėgia
mas Metropolitan Operos artistas. 

Kitą trečiadierią, Birželio 23, kon
certo solistė bus pragarsėjus pia
nistė, Eunice Podis, su gražiais po-
puliarės muzikos kuriniais. 

Tikietai šiems koncertams $1.80 
apačioje prie stalų; rezervuoti bal
kone po $1.20; nerezervuoti balkone 
po 90c if 60 c., su taksais. 

BEFORE 
YOU BORROW 

TO BUY A HOME 
GET OUR 

LOW RATES AND 
HELPFUL TERMS 

Nori pagražinti savo 
namus? §auk~-. 

K .  Š T A U P A S  
• Namų Dekoravimas 

mūsų specialybė. 

ĮKambarių Popieriavimas 
; Namų Maliavoj imas 

16908 Endora Road 
Telefonas: 

JCEnmore 8794 v 
Cleveland, Ohif 

JoONOą> 

Member Federal Deposit Insurance Corp. 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

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

IV J. KER6l| 
W#-12 Society for Savings Bid, 

Telef.: MAin 1773. 
Ą SI -4^7'—r" 

• ' ' ' .t' s".. '1 .. * 
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Baigė Aukštesnius 
Mokslus 

Ruth Macy jau skaitė Birželio 
16 jgijo diplomą Western Re
serve University Flora Stone 
Mathor College, Bachelor of 
Science laipsniu. * 

Būdama gabi mokinė, moks
lui eiti ji gavo stipendijas per 
tris metus. Ji Įsfijo mokyto
jos laipšm. Pasiryžus toliau 
studijuoti gavimui Master's 
cjtegree. -

Albina Ma?yjauskait!, jau-
ftesnė, Vaip-ė high school ir ru-
denj išvyksta studijuoti į In
diana Universitetą. 

Jų brolis Alfonsas taipgi tę
sia -mokslą Carnegie Tech, 
P i t t s b u r g h e *  p a s i n a u d o d  a m a s  
GI teisemis. 

Visi šie trys Macyauskai se
niau buvo Jaunosios Birutės 
nttriai. 

Pavilonių sunus baigė medi
cinos daktaro mokslą. 

Julius P. Šukys baigė John 
Carroll Universitetą, biznio ad
ministracijos sritį. 

SUSIŽIEDAVO 

DAR APIE KUBUS 
Vieni iš jusų skaitydami šia 

Dolores Ann Katkevich 
Mr. & Mrs. Wm. L. Katke

vich, nuo 667 E. 96 st., prane
ša apie susižiedavimą savo duk
ters, Dolores Ann, su James 
H. Misch, sunum Mr. & Mrs. 
Raymond Misch, nuo 8920 Em
pire ave. 

P-lš Katkevich yra baigus 
St. Alexis School of Nursing. 

M I R I M A I  
JUOZAS F. OSHOTSKAS,- n* 

vedęs, 34 m. amžiaus, nuo 
1214 E 81st S!".., mirė Birželio 
10, palaidotas 14 d., Kalvari
jos kapinėse; pamaldos atsibu
vo £v. Jurgio bažnyčioje. 

Liko r•• >ti a trys seserys: 
Mrs. Ade- fm i:h, Mrs. Sophie 
Visconti.» if R' !Jsmary. 4 

I aidof? • "*{ p- 'tarnavo laido
tuvių dirf ktorC Delia Jakubs. 

žinutę patrauksit pečiais, sa-'^m®s H. Misch tęsia mokslą 
kysit ar pablu.lo tie.redakto- Western Reserve Universitete, 
riai, vis į kiekvieną numerį ra
šo apie tuos rubus. Senai jau 
jiems nunešiau bent kelias dė
žes, o jie vis savo.. 

CLEVFVAND miesto val
dyba prar! jo fcMvoti apie už
dėjimą visiems miesto gyven
tojams, gaudantiems algas ir 
kitokias ineigas, taip vadinamą 
"Income tax", sudarymui mie
sto politikieriams didesnių su* 
mu pinigų. 

Tokis planas sako turės bū
ti įvestas ieigu ateinantį rude
nį balsavimais nebus nutarta 
padidinti reguliarius taksus ir 
tuo budu gauti daugiau pini
gų. 

Miesto taryba nusitarė pasi
kelti sau algas nuo 1950 metų, 
po $1,000 metams, ir vietoje 
$3,000 kiekvienas tarybos na
rys gaus po $4,000. 

Taigi, reikia, būtinai reikia 
uždėti gyventojams naujų iš
galvotu taksų. 

Tai ką gauna miesto gyven
tojai už tai kad išrinko dabar-

siekdamas Master's degree. 
Gegužės 27 d. pas Dolores 

Ann lankėsi iš Springfield, 111., 
dvi jos pusseserės, Adela Kat-

'litu ̂  skaitytojų, kurie "eviih ir Mrs. Ann Robenson. ^ 

rodė,a kadVjŲSaJirdys°'dar''nėra GRAŽIA, PAVYKĘS 
j akmenį pavirtusios mes nebe- PARENGIMAS # I KAS PAŽĮSTATE? 
raginame. Dabar mes kreipia-1. Sekmadienį Naujos parapi- Mano dėdė, Kazys Petkevi-
mės į tuos, kurie jau tikėjosi, j j°s svetameje Moterų Sąjun- j £jus> Malėtų v., nuo I Kąro 
išsisuksią nuo to menko patar- j £°s 

# suruoštas vakaras praėjo į laikų gyvena Clevelande. Greit 
navimo nudriskusiems bro-jla

#bai gražiai. Nedidelę, bet sko- ^us metų kaip aš dirbu prie 
liams pagelbėti. ningą ir įdomią programėlę 1S", banginių medžioklės South Ge-

BALF skelbia, rubli vajaus j Pildė tremtinių būrelis ; jie pa- orgįa salose ir noriu apsilan-
pratęsimą. Dabar proga ir dainavo keletą Lietuviškų dai- j USA. Noriu'susirašyti 
tiems, kurie dar rubų neauko-, nų ir pašoko tautiškų šokių. su gjuo ^gde, arba kas galite 
jo, atlikti šia žmoniškumo pa-' Ta proga kalbėjo Kun. Ange- praneškit man apie jo likimą 
reigą. Ar gi kai kuriems jaujlaitis ir Tremtinių D-jos pirmi-
galėtų butų visai nesvarbu, ninkas Step. Nasvytis, kuris 
kad mušu broliai tremtv'je ne- j ypač prašė nepamiršti varg

stančių tremtyje ir neatidėhoti 
su affidavitų užpildymu. 

Parengimas davė gražaus 
pelno Vokietijoje sergančių 
tremtiniu šalpai. 

Lithuanian Digest  
6820 SUPERIOR AVfi. CLEVELAND 3, OHIO PHONE: ENdicott 4486 

A LITHUANIAN PRIEST S 20 YEARS 
WAY OF SUFFERING 

(Reprint from Oar L!fe) 

THIRD ROUND COMING UP! By M A C K E N Z I E  

turi kuo apsirengti? 
Jei neturite laiko patys rū

bus supakuoti ir nenbrrte mo
kėti persiuntimo išlaidų, atneš
kite i Dirvą: mes patys supa
kuosime ir persiusime BALFo 
centrui. SILVESTRO ORENTO arba 

jo dukterų paj ieško jo giminie-

VYKSTA I BOSTONĄ l^usFte^vote"*'"""' 
8LA 14 kuopos delegatai !šJ«ausiie ^irv ne

važiuoja į SLA seimą Boston. 
Mass., šios savaitės pabaigoje: RKO KEITH'S 105TH 
Antanas Šimkūnas, Kazys ir Į STREET THEATRE 
Paulina štaupai, Marė Mišči- Šiame teatre dabar rodoma 
kienė, Jonas Brazauskas su i Įdomi filmą, "The Iron Cur-
žmona, P. J. žiuris su žmona, j tain". . 

I Birž. 20 bus pradėta rodyti 
. r'Furv at Furnace Creek".. 

WHITE MOTOR CO. darbi-
įlinkai sutiko priimti 11 centų : 
į valandą algu pakėlimo ir ne- SHOWER PARTY 
sirengia streikuoti. Algų pa- ;. Mrs. Kenneth J. Mog suren-
kelima gauna apie 5,QJQ White gė vedybinę "shower party" 
Motor Co. darbininkų ir rašti- savo namuose, 19730 Ormiston 
niu tarnautojų. j ave., Euclid, savo jauniausiai 

seserei, Jean Lukas (Lukoševi-
. _ tčiutei), kuri gyvena su tėvais 

PIRMUTINIS DIDELE jYoungstown. Ohio. Birželio 26 
I IKNIKAS j ji išteka už Gus Kennedy, iš 

Moterų Aušros Vartų Dr-ja Saginaw, Mich. Ten gyvena 
rengia didelį savo pikniką sek-. jos sesuo, žinoma dainininkė 
madienį, Birželio 20, pradžia i Rožė Lukoševičiutė - Baltrušai-
12 vai., Sabaliausko ukėje, prie ! tienė. 
White Rd. ir Bishop. Pelnas | giame pokilyje dalyvavo ir 
skiriamas Lietuviams tremti-1 jaun0sios du broliai, Vic Lukas 
niams šelpti. ' . ir Gus Lukas su savo žmonom, 

Nuvažiavimas: Nuo Euclid jr keli vietiniai Mr. & Mrs. K. 
ave. sukti i Chaudon road, va- j ]yf()g draugai. Kenny Mog dir-
žiuoti iki Richmond Rd., pas- Dirvos spaustuvėje. 
kui sukti į kaire, pus? mailes 
nuo Richmond rd.) . PRIIMSIU GYVENTI 

šeimą be mažų vaikų. 6 kam
barių butas, gyvenu vienas. 
L. Meiliūnas, 1263 E. 6 7St., 
telefonas HE 4922. 

šiuo adresu: 
Sr. Ambrosio Mackonis, 

Bodeo 737, 
Buenos Aires, Argentina. 

Povilas Naurušas ir Agnės 
Naurušaitė, abudu gimę New 
Haven, Conn., dabar gyvenąs 
Vokietijoje tremtinių stovyk
loje paj ieško savo tėvelio Juo
zo Naurušo 1834-35 m. gyv. 
Clevelande. * . 

žinantieji prašomi atsiliepti 
šiuo adresu: 

Pvt. P. Naurušas, 4204th 
Labor Service Company 
1891st Lb. Supervision Cmp. 
APO 696 US Army, c/o P. 
M. New York, N.Y. 

Paj ieškoma Petronėlė Vaba-
laitė, gyv. Clevelande. Ištekė
jusios pavardė nežinoma, kilus 
iš Bunikių km., Kidulių vl. ži
nantieji prašomi atsiliepti: 

Kucinas E. (13a) Seligen-
stadt, DP camp 261, US ą©~ 
ne, Germany. 

NEUŽMIRŠKIT 3c 
Rašydami Dirvos Redakcijai 

Administracijai ar Agentūra^ 
kokius paklausimus, visada įdė
kit už 3c pašto ženklelį atsa 
Icymui. Tas būtina. 

Kviečia Komisija. 

NAU'OS PARAPIJOS 
PIKNIKAS 

P. šv. N. P. parapija rengia 
pikniką sekmad., Biržulio 27, 
Joe Norris Grove, prie SOM 
Center Rd. Pradžia 12 v. die
nos, ižanga 35c. Jeigu lytų, 
tas piknikas bus parapijos so-
de. ... 

Piknike patieks damų trem
tiniu kvintetas^ taipgi bus tau
tiški žaidirrai ir šokiai. 

Lietuviško# Vakaruškos 
A. L. Citizens 

Klube 
Lietuvių salėje 
smagios vaka
ruškos penkta
dienio vakare. 
žuvis — Blynai — gera muzi

ka kokiams penktadienio va
karais. Klubo nariams. Pra

džia nuo 8:00 va}. 

REIKIA KAMBARIŲ 
ar apartmento, dirbančiai mo
teriai su motina. Abi Lietuvės. 
Kas turit ar žinot, praneškit 
telefonu: HE 8439. (26) ' 

CONFECTIONERY 
STORE 

Pas mus galima gauti Lietu
viškų Ruriu ketvirtadieniais 
ir penktadieinais. kasdien 

turime geros Varškės s, 
ir kitu pieno produktų. 

Pilnas pasirinkimas Cigam|* 
Cigaretų ir Tabako, 

Turime Quality Ice Cream# 
Mrs. Stankevičius 

239 EAST 156th ST. 

METINIS PIKNIKAS 
Rengia Dr. Vinco Kudirkos Paš. Draugija 

Sekm. Birž.-June 27 Neuros Farmoje 
Pradžia f:. 0 vai. dienos. , BRUNSWICK, OHIO 

Visiems šiame piknike atsilankiusiems užtikrinama geras laikas. 
Bus smagus šokiai visą dieną. Vyrams — Virvės traukimas ir 

Moterims — Siuio § adatą vėrimas — su dovanomis. 

Įžanga tik 25c. Kviečia Komisija. 
KAIP NUVAŽIUOTI: Neuros vieta yra ta pati kur kitados va-
žiuodavot. Kelias eina West 25th Street, iki Brunswick, Ohk). 
Ten sukti po dešinei į R 303, važiuoti iki kito keliuko kuris eina 
po dešinei vėjl, ir privažiuosit pikniko viet§» 

'bassies. When the NKVD men 
, ...n ~v Į could not get anything out of Rev. 

(Continued from last we.k} ' j Dainys, they dismissed him at last, 
At last it was Rev. Dainys' turn. l)Ut hinted that they should meet 

"Hardly had I entered the room/' a£a'n* —• 
he relates, "when an elderly tall Į Actually, always again new Oies-
gentleman with a kind face rose sengers came to fetch Rev. Dalhys, 
from behind a writing desk, came ^ut latter avoided the flat. The j 
towards ęaę, shook hands and sai l: NKVD began then to examine the 
" I  a m  B a l t r u s a i t i s ,  t h e  p l e n i p o t e n -  '  A p o s t o l i c  A d m i n i s t r a t o r  h i m s e l f ,  
tiary of the Lithuanian Republic. I You had the distinct feeling, that 
greet you in the name of my govern- institution should be liquidated 
ment and inform you, that it ha3 and his fellow workers, perhaps al-
been agr«ed with the Soviet Union so he himself, should be arrested, 
to exchange, you "against other per- | The Apostolic Administrator decid-
sons claimed by the latter. (For ed to remain on his post, come what 
10 priests 40 Communistic agents ! may — and he advised Rev. Dainys 
were exchanged). Do you want to 1 make use of the settlement of the 
return to Lithuania?" 

The unexpected took me so by 
surprise, that I began to sway. 
When I had recovered a little I 
seized the hand of £he ministeę and 
stammered: į . • 

"I want, Sir, I want " 
Mr. Baltrusaitis added that cį«>-

bably we would have to wait softie 
days till the transport possibilities 
were regulated, the Lithuanian Em
bassy though, would immediately 
furnish us with Lithuanian victuals 
and other necessitieg. 

After the reception by the Lith
uanian minister, Rev. Dainys relates, 
I was not led any more to the wait
ing room but to another room, where 
I found the others, whg had been 
called in before me. They were be
side themselves with joy. We wept, 
kissed each other and asked if it was 
not a dream. 

The "Black Crow" took all of us 
back to . the prison. There we had 
found already food sent by the Lith
uanian Embassy, things which we 
already Jiad forgotten existed. On
ly Canoi^ Matulionis sat silent and 
absorbed, suddenly he said: **1 have 
refused•.£©. return." S 

We were all thunderstruck, Rev. 
IXainys continues. But the Canon 
repeated "Yes'f I have said to Mr. 
Baltrušaitis, that I want to remain 
and, ..beliqye me, I have serious rea
sons for that," t No persuasions, no 
pleading helped, Canon Matulionis 
remainęd .firm. 

Apparently by mistake of the So
viet authorities, the name of the 
Canon.. Matulionis was also on the 
list of. those to be exchanged, which 
the prisoners' ward read to us later 
in our cells. 

Only after arrival in.,Latvia Rev. 
Dainys heard that indeed Canon Ma
tulionis. had been consecrated a bis
hop, but under bolshevik conditions 
was finally forced to be silent. 
A Second Meeting with the Soviets 

> As Rev. Dainys knows Russian 
and Estonian, he was sent as priest 
to Tallinn, Estonia. There in 1940 
he was surprised by the Soviet oc
cupation. 

One evening, in autumn 1940 into 
the flat of the Apostolic Adminis
trator, a German Jesuit, where al
so Rev. Dainys lived, a suspicious 
looking youth came and asked Rev. 
Dainys to come with him, in order 
to render, presumably, clerical as
sistance to somebody. Actually he 
took him< to the NKVD. There he 
was tortured 5 hours with questions 
and threatened that it was known 
that he had fled from Solovki and 
that he would escape punishment, 
if he would say what the Apostolic 
Administrator was doing, whom he 
•net, whom he visited." 

Especially it interested them to 

national Germans to Germany and in 
this way to escape from the claws 
of the NKVD. 

Rev. Dainys registered with a fam
ily, where the husband was a Ger
man, the wife a Pole as "house in
habitant", for which the necessary 
papers had been procured. The So
viet "screening"-commission though, 
did not let Rev. Dainys pass. Then 
the NKVD began to interest itself 
in a very active way for Rev. Dainys 
and to pursue him. With great pains 
he succeeded in keeping himself in 
hiding in Tallinn, and escaped finally 
with the same family to Riga, where 
he passed the Soviet Control Com
mission. So Rev. Dainys succeeded 
in coming "voluntarily" to Germany. 

Soon after Rev. Dainys had left 
Estonia the Apostolic Administrator 
was arrested and nobody has heard 
anything of him since then. The 
NKVD also arrested the old fellow 
sufferer of the Rev. Dainys, the 
priest Paskevicius, who did not make 
use of the "voluntary" emigration 
to Germany. In the sprinfe 1941 he jS 
was murdered in Dunaburg. During ; E 
the second occupation also the Bis- [ S 
hop Matulionis was arrested in Lith- į E 
uania by 'the Soviets and deported. Į £ 

A Victory of Humanity j 
In the American zone of Germany J \z 

there lives as DP still a fellow suf- J [£ 
ferer of Rev. Dainys—the priest Ce- s 
gys. When the American Screening | E 
Commission asked him why he did s 
not want to feturn home, he showed 
silently two photographs. The one 
represents a heap of older priests, 
with the bishop in the middle, on 
the other the same heap of prisoners 
in rap. The Lithuanian interpreter 
explained to the Screening officer, E 
that both photograph represent the 

3r 

* .../HACKCHZUr 

same persons, who had escaped from 
the hell of Soviet prisons. Among 
them was also Rev. Cegys. The 
American officials examined these 
photographs silently, returned them 

to Rev4 Cegys and wrote on the 
questionaire "OK". 

This time humanity stood above 
the law. 

(The End) 

ATEIKIT PRALEISTI SAVO LIUOSLAIKĮ 
SMAGIOJE NUOTAIKOJE 

• * * 

TJOXY THEATRE 
B U R L E S Q U E  
East 9th and Chester 

• • • 

Perstatymai eina ištisai nuo 11 ryto iki 11 nakties. 

Specialia Vidurnaktinis Perstatymas Šeštadienį 

& 

NOTARY PUBLIC 
Turint reikalą notarizuoti , 
dokumentus kreipkitės } 

K. S. KARPIUS 
6820 Superior Ave. 

ENdicott 4486 
V I Į ' 

SMiiuiiiDiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiaiiinniiiiici^ 
| A New Name | 
I at Kinsman & Lee | 
1 Otto G. Graeff, Inc. | 
g (formerly Cineshop | 

I Everything New | 
S Everything Modem in g 
| PHOTOGRAPHY | 
g Complete Photographic = 
= Equipment & Supplies §j 

I Otto G. GRAEFF, Inc. | 
1 LEE at KINSMAN I 

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiuiiiiiigiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiitiimiKiiiEimimiiiiiiiiiiiMiiiir 
•luiiiiiiiiiiiiiiiiiiisisiiiiiiiini 

CAST IRON 

know if he was not in connection = n„nr = 
, j n r i n o iv, i ( <0 gi 

with the German and Polish Em- ^mtiiaiiiaiiiiuiiniiKitiiiiiiicaiiiftiiiuiimiifiiiiHSliniiuiiiitiiftcanaftTi 

ODOS IilGrOS ! 
• SPECIALIZUOJAME gydyme acne ir veido dėmių bei visokių j 
rušiii odos išbėrimų jaunų ir genų. Taipgi gydoma užsisenejusias • 
odos ligas ir niežėjimą. ' s 

DR. M. L. NEAPING, D.M. 
(Avenue Skin -Clinic) f 

691 OLD ARCADE 
CHorrv 2220 

* " Euclid Ave: Entrance 
Atdara nuo 10 iki 12; 2 iki 7 P. M. 

Pilnai Įdedamas 
I neina Tiesioginė G aso Linija; Kambario 
Thermostat; Cemento Apačia; Sklepinis 
Register. Su Visais Taksais. 

Vidutiniai dėl 5 ar 6 kambarių namo. 
Kontraktai duodami tiktai tiems kurie 

turi Gas Company Priority. 
AGA Approved 

AA FURNACE & BOILER CO. § 
BR. 1440 Harvard at Broadway BR. 0430 5 

Vakarais ir Sekm. šaukti Montrose 1110-W 5 

-iiiimiiiiiiiiiiiiiiffttiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiimiimiiiiiiiitiiiiiiiitMmiiitir: 

J 
«inmumhimmM 

AUTOMOBILE SPECIALISTS 
Carburetor^ Windshield Wipers - Ignition - Speedometer 

« Brakes - Wheel Aligning and Balancing 

HINKEL S SERVICE 
9321 Wade Park A*eJ QA 39$| , Cleveland 6, Ohio 

•HiniiiiiiiiiiiiwwmiiiiiMiyi 
..v ' 

PRANEŠIMAS 

BEST STOVE k Wild CO. 
Seniau buvo 10619 Superior Avėnue 

Dpbar randasi 

13425 EUCLID AVENUE 

GATAVI JUMS PATARNAUTI JUSŲ REIKALUOSE. 
TORI P1LN4 PASIRINKIMĄ REFRIGERATORIŲ, 

PEČIŲ IR KITŲ NAMAMS PADARGŲ. 

• Ateikit apžiūrėti muaų Nauj§ Gjaži£ Krautuvę • 

' * GL. 7356 * 

C. A. WALDER, Owner JOHN BACHLEDER, Mgr. 

•i 
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