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TREMTINIŲ GYVE
NIMO ŽINIOS 

UŽDRAUDĖ TARPZONINJ 
SUSISIEKIMĄ 

Karinė valdžia neseniai 
draudė tremtiniams keliauti iš 
vienos okupacinės Vokietijos 
zonos "-į kitą. IRO vadovybė 
šiuo reikalu gavo raštą, kur sa
koma, kad tremtiniai gali va
žiuoti į kitą zoną tik tuo atve
ju, kai jiems duodamas leidi
mas ten nuolat apsigyventi. 

Šis nutarimas buvo padary
tas Berlyne pagal Rusų valią. 
Kai kurie tremtiniai aiškina, 
girdi, stovyklose gyvenantieji 
asmenys gauna tiek mažai 
maisto, kad jie tik lovose tega-
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Republikonai Pasižada Ginti Pasauli nuo 
Agresorių ir Suyaldvt U. S.n ' 
DP 2ILIUS GALU
TINAI PRIIMTAS 

Kongresas pereitą savai
tę, tarp kitų savo pasiryž-

lštų" gulžti" Važiuoti" j "kitą" zo- "^baigti ^a.r^' P™?'mg 

ną kabrijų nebeužtenka. Ar 
šiaip ai taip, tremtiniai dabar 
negalės visisiekti su savo iš
skirtais giminėmis. Tuo tarpu 
Vokiečian s susisiekti nėra jo
kių suva: žymų. Tre m t i n i a i 
klausia, kada jų teisės bus pri
lygintos Vokiečiams. ' ' 

ATVYKO BALF'o ATSTOVĖ 
BALF'o atstove p-lė Rovai-

tė, kurios tremtiniai taip la
bai laukė, jau pasiekė Vokieti
ją. Atvykusi ji pareiškė: 

— Mano kelionės svarbiau
sias uždavinys susipažinti su 
Lietuvių tremtinių gyvenimu 
Vokietijoje ir Austrijoje. Tik 
visiškai realiai žinant tremti
nių gyvenimo sąlygas galima 
daugiau jiems padėti. Mano 
nuomone, svarbiausia Lietuvių 
tremtinių problema yra jų me
džiaginės gyvenimo sąlygos, 
sveikatos palaikymas ir kultū
rinis gyvenimas. 

BALF'o atstovę tremtiniai 
sutinka labai šilta! ir džiaugia
si, kad ši kilni organizacija ir 
Amerikos Lietuviai jų neuž
miršta. 

TREMTINIAI NEBESIDOM1 
POL1TRUKAIS 

Bolševikų politrukai vfilVpra
dėjo aktyviai lankyti tremti
nių stovyklas. Deja, tremtiniai 
šiomis jų kelionėmis visiškai 
nebesidomi ir j jų šaukiamus 
mitingus visiškai nebeateina. 
Maskoliai pastoviniuoja, pasi
dairo ir, nesulaukdami intere
santų, išsinešdina. 

VOKIEČIAI PENI TREMTI
NIUS ŽIURKIENA 

. Ingolstadto IRO gavo iš 
Miuncheno (Amer. zonos) cen
trinių IRO sandėlių statinėse 
sviesto. Dalinant šį brangų 
v a l g y m ą  s t o v y k l ų  g y v e n t o 
jams pasirodė, kad dviejų sta
tinių viduryje buvo įspaustos 
negyvos žiurkės. Tai įvyko 
Lenkų stovykloje. Iš visko ma
tyti, kad žiurkės į sviestą Vo
kiečių įspaustos tyčia, kad pa
sijuokus iš badaujančių trem
tinių. Tremtiniai bijo, kad ki
tą kartą Vokiečiai jiems neįdė
tų į maistą nuodų. 

LAUKIA DP BILIAUS 
PRIĖMIMO 

Gandai, kad USA ketina pri
imtu bilių dėl 200,000 tremti
nių įsileidimo plačiai vaikšto 
po visas tremtinių stovyklas. 
Tremtiniai to biliaus priėmimo 
laukia sii nepaprastu išsiilgi
mu, tikėdamiesi galėsią atva
žiuoti į Ameriką. 

Tremtiniai labai dėki n g i 
Amerikos Lietuviams uz to bi
liaus energingą rėmimą. 

205,000 DP įleidimo bilių. 
Sako, Prez. Truman pa

reiškė nepasitenkinimo dėl 
to biliaus. jis esąs diskri
minuojantis žydus. Tačiau 
išrodo kad Truman, ir ne
norėdamas, tą bilių pasira
šys. 

Kiti biliai priimti yra vy
rų draftavimas, draugiškų 
šalių parėmimas, ūkiams 
kainų palaikymas, federa-
liams tarnautojams algų 
pakėlimas. 

Europos atstatymui Kon
gresas prieš užsidarymą 
dar spėjo nubalsuoti $6,-
030,710,228. 

KANDIDATAS Į PREZIDENTUS BUS 
ŽINOMAS BIRŽELIO 25 

Leidžiant Dirvą j Spaudą, vSlai Birželi© 25, dar tik 
ėjo derybos'ir varžytinės Philadelphijoje, Republikonų 
partijos konvencijoje, dėl kandidato Į prezidentus. Bal
savimai prasidėjo Birželio 24, tačiau gali buti eilė balsa
vimų, iki mažiau balsų gaunantieji kandidatai išsimes 
iš lenktynių ir jų balsai susigrupuos stipriesiems. 

Kandidatai populiarumu stovi: Dewey, Taft, Stas-
sen, Vandenberg. Bet. pirmutiniai trys stengiasi vienas 
kitam kelią pastoti, kad negautų nominacijos. 

Vienas iš kandidatų gal bus vice prezidentas, o gal 
bus parinkta visai kitas į vice prezidentu^. 

* 

ILS. TARIASI SU VA
KARŲ EUROPA 

APSIGYNIMUI 

Iš Washingtono praneša 
kad U. S. ir Vakarinės Eu
ropos valstybės, laisvos nuo 
sovietų, tariasi apie įvai
rius militarinius planus ap
sigynimui nuo sovietų ir 
sulaikymui komunistų įsi
galėjimo. 

Alijantai išleido vakarų 
Vokietijai 10 bilijonų nau
jų markiu, kurios tuoj pra
dės cirkuliuoti kai bus už
baigtas valiutos sutvarky
mas. • 

sais Teherane, 
Potsdame. 

Jaltoje ir Kalbose iškelta aikštėn 
Roosevelto ir Trumano 
dovanos Stalinui Pasižada kovoti 

Philadelphia, Pa. — Re-'laisvą pasaulį 
publikonų partijos konven-| Savo platformoje, kurią 
ciją atidarant, Birželio 21, į konvencija priėmė, Repub-
paskelbta partijos platfor- likonai pasiskelbė kovos už 

GRAŽI SKAUTŲ PARODA 
Lietuviai skautai, minėdami 

savo 30 metų sukaktį, Schw. 
Gmuendo stovykloje suruošė 
labai gražią savo gyvenimo ir J liai. 
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RUOŠIAMA DRAF
TAVIMAS VYRŲ 

19-25 METŲ 
• * " 

Visoje šalyje pradėta iš-
naujo atidaryti vyrų draf* 
tavimo ofisus, ėmimui į mi-
litarinę tarnyba jaunu vy
rų su 1949 metų pradžia. 

Šalies apgynimui numa
tyta reikalinga apie 2,000,-
000 kariuomenės. 

Kongresas paskyrė armi
jos. laivyno ir oro jėgoms 
sustiprinti $14 bilijonų. 

Pirmą metą bus pašauk
ta militarinėn tarnybon iki 
225 000 jaunų vvrų tarp 19 
ir 25 metų amžiaus. 

Kongreso bilium Ameri
kos militarinė galybė nu
statyta 2,005,882 vyrų. 

SUSIMUŠĖ. Iš Horne-
pavne. Ont., Kanados, pra
neša kad ten vietiniai miš
ko kirtėjai sukėlė mustv-
nes su atvežtais DP darbi
ninkais. Areštuota 14 vie
tinių darbininkų. 

Tekstiles (audėiu) CIO 
unijo reikalauja 120,000 sa
vo narių pietinėse valstijo
se 15 centų valandai algų 
pakėlimo. ' t 

ma — ką Republikonai da
rys ir kaip tvarkys sali ir 
pasaulį kuomet jų kandida
tas bus išrinktas preziden
tu. 

Konvencijoje dalyva u j a 
1,094 delegatų iš visų vals
tijų ir U. S. teritorijų. Ku
ris prezidentystės trokštan
tis bus nominuotas, turi 
gauti 548 balsus. 

Konvenciją, kurioje da
lyvavo atidarymo ceremo
nijose apie 13,000 publikos, 
pradėjo Illinois Gubernato
rius Green, vienas iš žymių 
Republikonų partijos vadų. 

Tarp kalbėtojų buvo ir 
buvęs Prezidentas Hoover, 
senukas, kuris tėra vienati
nis gyvas buvęs preziden
tas. Jis kalbą pasakė ga
na gyvai ir karštai. 

Apie jį dabar jau prade
da teisybę pasakyti ir De
mokratai, kurie jį labai ap
melavo ir apšmeižė, kuo
met -po 1929 metų šalį už-
klumo ekonominė depresi
ja. Jis tada buvo kaltina
mas už visas šalies bėdas. 
Dabar jau patys New Deal 
Demokratai pradeda iškel
ti viešumon kad Roosevel-
tas likęs prezidentu, įvedė 
daugelį Prez. Hoover'o su
planuotų šalies padėčiai pa
taisyti . dalykų, ką Hoover 
pats butų vykdęs, bet rin
kimus pralaimėjus tą pra
dėjo vykdyti naujai išrink
tas prezidentas, Roosevelt. 

. Kita kalbėtoja, žymi mo-

laisvą pasaulį, prižadėjo ša
liai stipresnę apsaugą, su
mažinimą taksų, kovą su 
šios šalies komunistais ir 
kitus dalykus įjungė, ku
rie yra šių dienų būtinybė. 

Niekad politinės partijos 
konvencija šalies istorijoje 
nėra pasisakius taip aiškiai 
ir įtikinančiai kaip padarė 
ši Republikonų konvencija. 

Užsienio politikos klausi
mu pareiškė jog dirbs už 
"išlaikymą laisvos Ameri
kos ir laisviems žmonėms 
laisvo pasaulio". Išsireiškė 
už kolektyve apsaugą, su
tartinai su kitomis valsty
bėmis prieš agresiją. 

Užsienio valstybių rėmi
mą palaikys maždaug ta 
prasme kaip iki šiol spyrė
si ir pravedė žymus Repu-
blikonas, Sen. Vandenberg, 
Senato pirmininkas. 

JURA J SLAVIK buvęs 
Čekoslovakijos a m b asado-
rius iki komunistų pagrobi
mo Čekoslovakijos, dabar 
prabilo Washingtone, tik
rindamas kad Jana Masa-
ryką komunistai nužudė po 
Kovo 11 rinkimu, kada ša
lis atiteko raudonųjų do-
bai. Tas žinias jis surinko 
iš patikimu šaltiniu. Bol
ševikai skelbė buk Masary-
kas pats per langą iššokęs 
ir nusižudęs. 

RTB—MA-eeS 

Kariai fotografai darbuojantys The Armored School Train
ing and Reproduction srityje, Fort Knox, Ky., atlieka dar
bą padidinimo ant smulkių filmų fotografuotų raštų, šita 
tarnyba yra dalis Amerikos pasiruošimo darbų ir tinkanti 
jauni vyrai priimami toje srityje lavinti. .* 

SOVIETAI STEIGIA 
RYTŲ VOKIETIJĄ 
SAVO GLOBOJE 

M Varšavos praneša apie 
vykstamas tarybos įsteigti 
atskirą Vokiečiu valstybę 
rytinėje Vokietijoje, kurią 
sovietai valdo. Tose trybo-
se dalyvauja Rusija ir še
šios jos pajungtos rytinės 
valstybės. 

Kas dėl Berlyno, kai va
karu sąjungininkai įvedė 
naujus pinigus savo oku
puotai Vokietijai, Rusai ir
gi nasiryžo įvesti savo kon
troliuojamus pinigus visam 
Berlynui ir neįleisti Ame
rikiečių-Anglų pinigų i jų 
p-loboje esančias Berlyno 
dalis. 

Amerikos, Prancūzijos ir 
Britanijos atstovai atmetė 
Maskvos plana ir tuomi pa
rodo kad ir šiuo atžvilgiu 
neleis Rusams užvaldyti 
visą Berlvną, ko Maskva 
visais budais siekia. 

STREIKAI EUROPOJ 

RUSAI VISAI NORI 
UŽVALDYTI 

BERLYNĄ 

Birž. 24 pranešimu, Ru
sų kareiviai sulaikė gelžke-
lių įvažiavimą į Berlyną iš 
vakarų Vokietijos. Taipgi 
sulaikė teikimą elektros j 
kitų zonas Berlyne iš Ru
sų zonos, kur randasi elek
tros stotys. 

Iš Washingtono praneša 
kad U. S. karo vadovybė 
padvigubino Europoje sa
vo kariškų lėktuvų skaičių. 

Reikmenų. Kainos vel 
Eina Aukštyn 

ŽYDAI KARIAUJA 
TARP SAVĘS 

Tel Aviv, Izrael. — Žy
dai savo valstybės palaiky
tojai, kurie sutarė su Ara
bais keturių savaičių karo 
paliauboms, turi kovoti su 
savo pačių kita karinga or
ganizacija Irgun. šie ban
dė įgabenti į Palestiną lai
vą ginklų ir amunicijos, gi 
Izraelio vadai pasipriešino, 
ir tą laiva šūviais iš kran
to suplaišino. Karo paliau-

SENATAS Birž. 18 pri-
. .... .. . ėmė tarimą skirti $65 mi-

teris, buvus Kongreso at-, iįjonų paskolą United Na-

darbų parodą, kuria labai do
mėjosi, tremtiniai ir jų bičiu-

K. Pelėkis. 

stove, Clare Boothe ^ Luce, 
pašiepiančioje kalboje nu
švietė Roosevelto ir Tru
mano pasigyrimus kad jie
du su Stalinu gražiai suta
rė. Mrs. Luce pasakė: 

"Tikrai jiedu Staliną mė
go, nes ar neatidavė jam 
rytinę Europą, Šiaurinę Ki
niją, Mandžuriją. Kurilų 
salas, koalicijas Lenkųoje, 
Jugoslavijoje ir Čekoslova
kijoje?" 

Ji paskelbė kad milijonai 
žmonių nusmerkti mirčiai 
sovietų verguvėie, ačiu sla
ptiems Roosevelto ir Tru
mano susitarimams su Ru-

tions patalpų statymui vi-
durmiestyje New Yorke, 

GRAIKIJOJE, 70,000 ge
rai apginkluotų valdžios 
kareivių pasiųsta šiaurėn į 
Pindus kalnus tikslu su
triuškinti ten siaučiančius 
komunistus banditus. 

1.000 PRIGĖRĖ; Kinijo
je, Foocow potviniuose, pri
gėrė apie 1000 žmonių, ki
tų 200,000 liko be pastogės. 

Iš Rumanijos sovietų val
domos srities lėktuvu pa
bėgo į U. S. zoną Vokieti
joje 19 žmonių. 

t Ramoje, Italijos seimas ^ 
346 balsais prieš 167 nubal- ^ sutartis draudžia įvežti 
savo nuginkluoti Italijos 
komunistus. 

Veneciioie buvo iššauk
tas 10,000 Italų laivu staty
bos darbininkų streikas. 

Londone, sustreikavo 15 
tūkstančių uostų ir laivų 
darbininkų. 

Sutramdyta mėsos ir at
gabentu prekių iškrovimas. 

Beldjoie buvo sustreika
vę 250,000 darbininkų, už
darė apie 2500 dirbtuvių. 

Prancūzijoje komunistai 
buvo paskelbę visu o t i n ą 
darbininkų streiką, bet jis 
baigėsi be pasekmių, val
džia tuomi neišgąsdinta. 

PREZ. TRUMAN savo 
trijų metų prezidentavimo 
laiku vetavo-atmetė Kong
reso padarytus 137 nutari
mus. Iš tų vetuotu 
lių Kongresas atgal priėmė 
131 bilius, kurie tapo įsta
tymais, nežiūrint preziden
to nepritarimo. 

Tas parodo kaip Truman 
visą laiką vedė kovą prieš 
Republikonų kongresą. 

Japoniioje. anglies kasy
kloje prie Fukuoka, Birž. 
19 užmušta 56 darbininkai. 

* » 

Palestinon ginklus tuo lai
kotarpiu. * 

Haganah Žydų kovoje 
su Irgun Žydų grupe, už
mušta apie 40 asmenų. 

Amerika ir Britanija de
da pastangas prailginti Žy-
dų-Arabų karo paliaubas 
dar vienam mėnesiui laiko. 

Prez. Truman jau pasky
rė Izraelio valstybei minis-
trą-atstovą. 

Kairo. Egipte. Žydų gy
venamoje dalyie, ištikus 
sprogimui užmušta 20 žmo
nių. • 

MINKŠTOS anglies darbi
ninkams naujų algų nusta
tymo tarybose John L. Le
wis daro visokias kliūtis ir 
prie susitarimo su kasyklų 
operatoriais nedasileidžia. 

Tarybose talkininka u j a 
federalės valdžios atstovai, 
bet Lewis su jais nesiskai
to. 

KAS iš to kad šiomis dieno* 
mis daugelis unijų gavo algų 
pakėlimą, net be streikų, jei
gu tuoj pat daugelis išdirbys-
čių paskelbė savo produktų ir 
išdirbinių kainų pabranginimą? 

Kas tas pabrangintas kainas 
sumokės? Nagi tie patys uni-
jistai darbininkai, kurie pirks 
Ir toliau automobilius, elektriš
kus padargus, namus, rubus ir 
maistą. 

Kelios išdirbystės -kurios po
ros pastarų metų bėgyje ban
dė nupiginti kainas savo gami
nių, tikslu prisidėti prie kovos 
su infliacija, dabar, po unijų 
išreikalavimo daugiau algų, jos 
priverstos buvo pakelti savo iš
dirbinių kainas-. 

Išeina tas kad patrs iškiš
tai sau į užpakalį spiria. 

• 

ŠIŲ METŲ BULVIŲ KAINOS 
Jeigu mokat už šių metų bul

ves aukštą kainą vėl, žinokit 
kad tam kalta valdžia, pats 
Kongresas, nes bulvių augin* 
tojams vėl nuskyrė naujus mi
lijonus dolarių, kad jtj įkilti 
nepatektų į miestus dideliais 
kiekiais. 

šymet bulvių derlius geras 
ir ankstyvosios bulvės jau vi
sur gaunamos, bet jų kainos 
aukštos. Aukštos dėl to kad 
valdžia superka iš bulvių au
gintojų po 500 iki 600 vagonų 
bulvių kasdien- ir veža jas su
naikinimui ar kur nors nudė-
jimui, kad pirkėjai jų negautų. 

Valdžia už tą bulvių pervir
šį ūkininkams moka po $1.65 
bušeliui. Nuo 1943 iki 1947 
metų, penkių metų laikotarpy
je, valdžia sumokėjo bulvių au
gintojams virš $162 milijonus 
ir panašiai daro šymet. 

Svarbu žinoti kad ti# Mili
jonai dolarių bulvių auginto-: 
jams yra paimami iš mūsų pa
čių, aukštomis "income tax"-. 

• 

GYVENAMŲ namų, per su
virs porą metų, nuo karo pa
baigos, Rugsėjo 2, 1S45, iki 
Birželio 30, 1948 šioje šalyje 
išstatyta jau apįe. du milijo
nai. 

1948 metais privatinių namu 
statyba padidėjo 18 nuoš. Nu
matyta kad šymet namų bus 
pastatyta už apie $6,200,000,-
000. 

• 

AUTOMOBILIŲ i n d ustrija, 
savo pastangose ištobulinti ge
resnius karus už pigesnę kai
ną, užlaiko virš 6,000" tyrinėji
mų inžinierių, chemikų, meta
lurgų ir planuotojų ir tam tik
slui yra įrengta arti 200 labo
ratorijų. Dabar svarstoma pa
naudoti automobiliuose tokias 
medžiagas kaip aluminą, plas
tiką ir stiklą. 

Taipgi dedama pastangos #-
tobulinti automobilių inžinus 
kurie sutaupyk gasoliiįį§ nors 
trečdaliu. 

Detroit, Mich. — Ford 
Motor Co. dirbtuvių CIO 
unijos vadai atmeta kom
panijos pasiulyma pakelti 
110,000 Fordo darbininkų 
po 11 iki 14 centų valandai 
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DiDĖSĖS korporacijos iiais 
metais savo įmonių padidini
mui, praplėtimui ir mašinerijų 
įgijimui praleis apie $18,700,-
000,000, pernai tam tikslui pra
leista buvo $16,200,000,000. 
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PENNSYLVANIJOJE 
Republikonai Žada Už

kirsti Komunistų 
Veiklą 

PASAULIO AKYS ATKREIP
TOS I PHILADELPHIA 

Philadelphijoje prasidėjus šią 
savaitę Republikonų partijos 
konvencijai, viso pasaulio akys 
— ir geros ir piktos — atkrei
ptos i čia. Visi su dideliu su
sidomėjimu laukia kas bus Re-
publikonų nominuotas ir ku
riam teks užimti Amerikos va
dovybė, likus prezidentu po 
Lapkričio 2 rinkimu. 

Europos ir kitu šalių rim
tieji žmonės tikisi nominuojant 
tokį vyra kuris nusimanys ir 
bus geras pasaulinis vadtfs, už
sieniu reikalu žinovas, nes nuo 
šio karo Amerikai lemta buvo 
patapti pasaulio teisių gynė
ja. Jeigu ne Amerika, šiądien 
pasaulis jau butų buvęs suar
dytas, kraujuose panardintas, 
net pati Amerika suplaišinta. 

Dabar Republikonų partija 
kitaip žiuri į pasaulinius reika
lus negu žiurėjo po I Pasauli
nio Karo. 1920 metais, kuo
met kandidatai i prezidentus 
buvo Demokratas Cox, kuris 
feme Wilsono Tautų Sąjungą, 
ir Republikonas Harding, prie
šingas Amerikos kišimuisi j už
sieninius reikalus, Hardingui 
hiimėjus Amerika taip ir atsi
traukė iš Europos. 

Europa bijo kad dabar ne
pasikartotų ta pati istorija, ta
čiau Republikonų partija jau 
išanksto pasireiškė už pilną da
lyvavimą pasaulio tvarkos su
šiurę j imo daliją. 

SUTVARKYS KOMUNISTUS 
AMERIKOJE 

Republikonų partijos pirmi
ninkas Carroll Reece konvenci
ja atidarant Philadelphijoje 
Birželio 21 d. tarp kitko pada-
rį pareiškimą kad ši šalis turi 
pasirinkti tarp Republikonų ir 
komunistų. 

Savo kalboje jis aiškiai pa
sakė kad Republikonų partija 
viešai ir atvirai išeis' prieš ko
munizmą šioje šalyje. 

Reece priminė kad Demokra
tai su pagalba New Deal ati
darė visas duris radikalams ir 
komunistams j valdžią, ir nuo 
to prasidėjo ta nesąmonė kokia 
ir po šiai dienai Amerikoje tę
siasi. 

Reece taipgi pasakė kad šią
dien Republikonų partija yra 
vieninga, neturi savo tarpe jo
kių radikalu sparno, jokio ko
munistų lizdo kuris suktų Mas
kvos pusėn, ir per tai tikisi su
grąžinti šalyje tikrą Ameriko
niška valdžią ir tvarką. 

Reece įrodinėjo kad Repub
likonų partijos užduotis pasau
liui yra atnaujinimas tų prin
cipų kurie iki šiol Ameriką pa
laikė stipria ir galinga -— pa
darė ją atspara prieš tiraniją 
namie ir svetur. 

Daug reikės padėti darbo at-
narplioti painiavas kokias įve
dė New* Deal savo užgrobimu 
šalies reikalų. Tačiau tas yra 
galima ir bus padaryta 1949 
metais kuomet Republikonas 
Prezidentas įžengs ] Baltąjį 
Namą, pasakė Reece. 

Keturi Prezidentai No
minuoti Philadelphi

joje 

Keturi Amerikos vyrai buvo 
nominuoti Philadelphijoje įvy
kusiose konvencijose, buvo Ša
lies ^prezidentais: 

1848—Zachary Taylor. 
1872—Ulysses S. Grant, 
1900—William McKinley, 
1936—Franklin D. Roosevelt 

(antram terminui). 
Po Republikonų konvencijos, 

šymet Liepos mėnesį seks čia 
ir Demokratu partijos konven
cija, kuri tikima nominuos į 
prezidentus Trumaną. 

Taigi ar Republikonas ar De
mokratas bus išrinktas, bus 
penktas čia nominuotas prezi
dentas. 

Trečioji partija, kurios kan
didatas yra Wallace, taip pat 
čia turės konvenciją. 

Du kandidatai kuriems ne
pasisekė laimėti buvo nominuo
ti Philadelphijoje: 

1856—John C. Fremont ir 
1940—Wendell Willkie. 
Šymet prie jų prisidės kiti 

du, kurie Lapkričio 2 d. rinki
muose liks pralaimėtojais. 

VALSTIJA ĮSIKIŠA I 
SKANDALĄ 

Valstijos prokuroras paskyrė 
du valstijos advokatus prisidė
ti prie tyrinėjimo daug-milijo-
ninio Philadelphijos miesto po
litikierių grobišavimų skanda
lo. Nuo skandalo iškilimo vir
šun, pradėta atstatyti iš vietų 
numatyti kaltininkai. 

Sako, reikalui kilus gali bū
ti į Philadelphia pasiųsta vals
tijos policija, šis skandalas 
sukasi daugiausia apie miesto 
policijos aukštuosius viršinin
kus. 

Detroit, Mich., Naujienos 
Polyna Stoska per Va-

iarą Turės Daug 
Dainavimo 

pOk-iNrt 

Lietu^itė Metropolitan Ope
ra Company soprano, pastaro
mis dienomis atostogavo Ta-
bar Farmoje, ir po atostogų, 
vėl stojo į darbą. 

'Birželio 23 ji pradėjo vasa
rinius Grant Park Koncertus. 

^-.iepos 5-11 dainuos vado
vaujamoje rolėje "Frieda" ope
retėje, "Music in the Air"; pro
gramoje, Greek Theater, Los 
Angeles, Calif. 

Liepos 19 ir 26 dviem atve
jais dainuos "Telephone Hour" 
N.B.C. radio tinklu. 

Liepos 27 dalyvaus metinia
me koncerte Northwestern Life 
Insurance Company konvenci
joje, Milwaukee, Wis. 

Rugp. 5, bus solistė "Vien
nese Nights" su New York 
Philharmonic Orchestra, vado
vystėje Robert Stolz. 

Rugp. 16-28, dainuos vado
vaujamoje rolėje operetėje — 
"Music in the Air", Los Ange
les, Calfi:. 

PITTSBURGH 

PAKĖLĖ ALGAS 
Didelė Westinghouse Elec

tric Corp. ilgai kovojo prieš 
unijos reikalavimą trečio algų 
pakėlimo šios kompanijos dar
bininkams, tačiau šiomis die
nomis sutiko pakelti algas 70,-
000 savo darbininkų, panašiu 
budu kaip padarė General Elec
tric Corp. 

Algos pakeliamos pradedant 
nuo 9c iki 16c daugiau. 

Pakelta algos ir raštinių tar
nautojams, bet tie kurie uždir
ba po $625 ar daugiau mėne
siui negaus jokio pakėlimo. 

ORO NELAIMĖJE 
ŽUVO 43 

FEDERALIS (eismas Phila-
delphijoje patraukė atsakomy
bėn aštuonias dideles šios ša
lies sieniniu popierų išdirbys-
tes, apkaltindamas jas konspi
racijoje sudaryti aukštas sie
ninių popierų kainas ir iš to 
pinigautis. 

Nustatyta kad toks susita
rimas tęsiasi jau nuo 1935 me
tų. Tos aštuonios popieros iš-
dirbystės pernai patiekė savo 
išdirbinių už $60,000,€03 šios 
šalies reikalams. 

Šalyje veikia Federalis Sher
man prieš-trustinis įstatymas, 
kuris draudžia sutartinai bent 
kokiai industrijai ar biznierių 
grupei nustatyti reikmenų kai
nas pasipinigavimo tikslu. 

PROKLAMACIJA KOVAI 
SU ŽIURKĖMIS 

Pittsburghas • taip užkluptas 
žiurkių kad reikėjo miesto ma-
yoro proklamacijos paskelbi
mui kovos su žiurkėmis sava-
vaitei. 

Kaip apskaičiuota, žiurkės 
čia bendrai imant padaro kiek
vienai šeimai nuostolių nuo 
$30 iki $60 metuose. 

Žiurkės taip smarkiai veisia
si kad, žinovų nusakymu, nuo 
vienos poros žiurkių per tris 
metus privista apie 350,000,000 
žiurkių. • 

Ir Lietuviai privalo prisidė
ti prie tos kovos. Ir jie, kurie 
gyvena senose miesto dalyse, 
apleistuose namuose, užterštuo
se kiemuose, neprižiūrėtuose 
rusiuose, prisideda prie išlai
kymo po keliasdešimt žiurkių. 

ALUMfNUM STREIKAS 
ATIDĖTAS 

Apie 20,000 darbininkų CIO 
nxriu, dirbančių Aluminum Co. 
of America, buvo pasirengę 
streikuoti, reikalaujant dau
giau algų. Jie reikalauja po 
13c valandai pakėlimo. Kom
panija pasiūlė po 8c valandai 
daugiau 6500 darbininkų ADF 
narių ir tiems 20,000 CIO na
rių. Streiko klausimas atidė
tas iki Birželio 28 d. 

Tuo tarpu tęsiama derybos, 
gal susitaikys be streiko. 

Prie Mt. Carmel, Pa., kalne 
pereitos savaitės pabaigoje nu
krito pasažierinis lėktuvas su 
43 pasąžieriais ir lakūnais, už
sidegė, ir visi 43 žmonės žuvo. 
Lėktuvas skrido iš San Diego, 
Calif., | New Yorką. žmonių 
kūnai buvo suplaišinti ir išmė
tyti kalno pašonėje' taip kad 
vargu juos kas ir galėtų atpa
žinti. 

Lėktuvas, matyt patekęs į 
bėdą, kas nors blogo buvo su 
juo atsitikę, j ieškojo vietos nu
sileidimui, bet kalnuose nebu
vo jokios lygumos. Jis pralė
kė pro 265 pėdų aukščio ang
lies trupinimo pastatą ir kiek 
toliau įlėkė į stiprios elektros 
srovės vielas. Nuo to ištiko 
sprogimas, ir visas tas vaiz
das išrodė "kaip pragaras", sa
kė tą nelaimę mačiusieji. 

Kitas lėktuvas skridęs tuo 
metu su pasažieriais iš New 
Yorko girdėjo per savo radio 
to nelaimingo lėktuvo lakūnų 
pranešimą kad jų lėktuvas 
priverstas leistis, kas negero 
ištiko, ir po to daugiau nieko 
negirdėjo — nes tada lėktuvas 
ir nukrito. Tas antras lėktu
vas paskiau apsuko ore nelai
mės vietą ir nusileidęs Allen-
towne raportavo į New Yorką. 

Vedama smulkus tyrinėjimai 
nelaimės priežasties. 

Į Geriausias tŠurnalas 

j LIETUVIU JI NAUJIENOS 
j Paveiksluotas y 32-jų puslapių 
j Už $1.00 lankys Tamstas kožna mėnesi per 1 meta. 
j Insteigfos Gegužio 15, 1938. 

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

DAYTON, OHIO 

SVEČIAI. Iš Detroito lan
kėsi čia Pranė, Jonas ir jų sū
nūs Petras, Stankai. Jie bu
vo atvykę į Prano Vaičkaus 
laidotuves. 

Kadangi Stankai čia ?*a gy
venę anksčiau, šiuo atsilanky
mu jie pasinaudojo vėl apžiū
rėti miestą, pasimatyti su sa
vo senais pažįstamais. Ponia 
Stankienė išsireiškė: "Dirvą aš 
išvartau kiekvieną savaitę jie-
škodama žinių iš Daytono, ir 
radus žinią su atyda perskai
tau". D. Rep. 

BALF'o 76 SKYRIAUS SVAR
BUS SUSIRINKIMAS 

Sekantį ketvirtadienį, Lie
pos 1 d. 8 vai. vakaro, buvusio
je Lietuvių svetainėje įvyks 
Bendro šalpos Fondo labai 
svarbus susirinkimas. Bus pra
ėjusio pikniko raportas ir ži
nių iš centro. 

Prašome visus Detroito Lie
tuvius į susirinkimą atsilanky
ti. Nepamirškite^ Liepos 1 d. 

DĖKOJA Už SIUNTINIUS 
Tremtiniai/ iš visų trijų zo-

Vokietijoje savo laiškuose 
prašo padėkoti Detroito šiems 
Lietuviams už prisiųstą mai
stą ir. drabužius: 

Onai Kundrotienei, Rožei 
Miknienei, Veronikai Varnec-
kienei, Dr. Bruno žilvičiui ir 
žmonai, Antanui Kužiui ir p. 
Pabilioniui, kuris gyvena ne 
Detroite. Tremtinių vardu ta
riu širdingą ačiu visiems čia 
paminėtiems Lietuviams. 

IR ČIA GIMĘ LIETUVIAI 
RŪPINASI TREMTINIAIS 
Mes kartais pratę pasakyti, 

kad čia gimusiems Lietuviams 
jau neberupi Lietuviški reika
lai, bet tai didelis apsirikimas. 
Ir iš čia gimusių randame la
bai stropių rėmėjų ir nuošir
džių Lietuvių. Karta is net nuo
stabu, kad paprašytas čia gi
męs Lietuvis neatsisako išduo
ti affidavitą, o tuo tarpu iš 
Lietuvos atvykę pareiškia, kad 
nenori prasidėti su visokiais 
kteipatais. 

Kartą man paprašius per 
vieną susirinkimą affidavitų, 
p. Raubienė pirmoji pasisiūlė, 
o ji Lietuvos nei. nemačiusi.. 
Man yra žinoma,' kad ligi šio 
laiko ji su savo Vyru jau davė 
keturioms šeimoms affidavi-' •« . 'i/ 
tus. 
' O Dr. Gurskaite, kuri Lietu
vos taipgi nemačias;' ir gi porą 
affidavitų išsiuntė. Yra ir dau
giau tokių, kaip Tulauskai, ku
rie abu čia gimę, mokytojas 
Guest - Gusčiauškas, Šileikienė 
ir daug kitų. Jie ir siuntinė
liais aplanko jiems nepažįsta
mus Lietuvius. 

Mes ir daugiau rastume to
kių, bet musų misija nestipri. 
Juk tai musų senesniųjų, ypač 
pažinusių Europą ir turinčių 
artimųjų tremtyje, pati pir
miausia pareiga šiuos jaunuo
sius Lietuvius painformuoti, 
jiems patarti. Labai gražų pa
vyzdį parodė Dr. žilvičio žmo
na,' kuri buvo pašalpos prašyta 
tik iš kalendoriaus paimtu an
trašu pasiuntė pakietėlį. 

Ateityje, neįžeidinėkime čia 
gimusių, kad ištautėję, ar ne
sirūpina, bet stengkimės juos 
įjungti | veikiančiu Lietuvių 
eiles, stengkimės išaiškinti mu
sų tautos reikšmę, musų žmo
nių sunkią padėtį ir kvieskime 
prisidėti prie užtarimo ir šal
pos darbo. 

IŠVYKO Į RYTUS 
Dr. Bronius Kazlauskas, U-

niversity School lektorius, už
baigęs mokslo sezoną išvyko į 
rytines valstijas, kur turi gi
minių ir pažįstamų. Po dviejų 
; savaičių atoštogų žada grįžti* 
ir mokyti vasariniuose kursuo
se. 

Šių žinučių rašytoja išvyko 
savaitei laiko į Kanadą, pavie
šėti pas savo sesutę Marcelę 
černeckytę, kuri neseniai at
važiavo iš Vokietijos. 

IŠLAIKĖ EGZAMINUS 
Buvusi tremtinė, prieš du 

metus atvykusi iš Vokietijos, 

DETROITO 
Amerikos Lietuvių Balso 

Radio Programa 
"BALTIC MELODIES" 

Kiekviena šeštadienį 10 v. v. 
. (WJLB - 1400 kilo.) 

Skelbimų reikalais kreipkitės į 
American Lithuanian Voice, 

Ilie. 8329 Manila 
Detroit 13, Mich. 

Telefonas OLive 5602 
m * 

slaugė M. Navickaitė, dirbdama 
Grace ligoninėje, mokėsi ir iš
laikė baigiamuosius egzami
nus. Egzaminus laikė valsti
jos sostinėje Lansinge. Dabar 
ji bus registruota slaugė. 

Panelė Navickaitė yra gimu
si Amerikoje, bet dar maža bū
dama buvo parvežta į Lietuvą. 
Ji parodė didelių gabumų iš
mokdama taip greitai Anglų 
kalbą ir išlaikydama egzami
nus. J M. Sims. 

ALBANY, N. Y. 

LIETUVAITĖ ADVOKATĖ 
Čia apsigyveno ir praktikuo

ja teises Lietuvaitė advokatė, 
Miss Sadie Zilin (Žilinskaite), 
kuri yra kilus iš Amsterdam, 
N. Y. Iš to mažo miesto Adv. 
Zilin įsikūrė New Yorko vals
tijos sostinėje. 

P-lė Sadie Zilin yra žinoma 
kaip rimta, gera Lietuvaitė ir 

,gabi savo profesijoje. Ji yra 
pasididžiavimas Lietuviams, ji 
visu^r persistato Lietuvaite. 

Amsterdamo Lietuviai ir da
bar nepamiršta jos išsireiški
mo, pasakyto viešoje vakarie
nėje kurioje dalyvavo apie 400 
žmonių: "Mes čia augę Lietu
viai neprivalom gėdytis savo 
tautybės ir kilmės, kad esame 
Lietuviais; reikalui ir progai 
esant turime taip ir persista-
tyti save". 

Ji įsigijo ir knygą "Timeless 
Lithuania" ir kitas, geresniam 
susipažinimui apie Lietuvą. 

Ji pasakė, visur kur aš bu
siu ir galėsiu, dirbsiu dėl Lie
tuvos ir dėl Lietuvių. 

Albany gyvenantis Antanas 
Šmitas su savo žmona, abu ge
ri patriotai, Adv. S. Zilin su
pažindino su Lietuviais ir Lie
tuvos reikalais. 

P-lė Sadie Zilin baigė New 
Yorko State College for Teach
ers 1942 metais; paskui stojo 
dirbti knygvede General Elec
tric kompanijoje ir lankė Al
bany Law School, kurią baigė 
Spalių mėnesį 1946 metais ir 
už poros mėnesių gavo advo
kato teises. 
' Sadie atsižymėjo tuo kad bu

vo pirmutinė moteris advokatas 
naskirta kriminalėje byloje Al
bany. Tuo laiku savo pirmoje 
teismo byloje ji patraukė į sa
ve plačios visuomenės dėmesį. 
Ji gavo daugybę laiškų iš ka
lėjimo kalinių, kurie reiškė pa
sitikėjimo kad ji būdama mo
terimi daug geriau suprastu jų 
kiekvieno ypatingą bylą. Vie
nas jos gerbėjas kalinys net 
prisiuntė jai savo pieštą alieji
niais dažais" paveikslu, darytą 
kalėjime. 

Adv. Sadie Zilin vra narys 
advokatų firmos Fitsimmons 
and Wilsey. Be to ji užsiima 
savo privatine teisių praktika 

Advokatės tėvai paeina iš 
Lietuvos, N. Žilinskas nuo Ra
mygalos, motina Riseliutė nuo 
Truskavos. P. 

mm 
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Vaizdai iš tremtinių Pabaltiečių kelionės lėktuvu darbams 
j Kanadą. Kanada, skubėdama atvežti parinktus darbi
ninkus iš DP stovyklų, juos pradėjo vežti lėktuvais. Dau
geliui DP pirmą kartą teko skristi lėktuvu. Kelionė į Ka
nadą trunka apie 20 valandų oru. Nepaprastas įvykis DP 
gauti kelionės dokumentus. Viršuje, pasažieriai, tarp jų 
ir DP, eina į lėktuvą. Apačioje,, peržiūrimi dokumentai li
pant į lėktuvą. 

NEW YORKO VALSTIJA RŪPINASI 
TREMTINIU PRIĖMIMU 

DP biliui tannant įstatymu; 
įvairios US vai V i jos pradėjo 
rūpintis savo- busimaisiais nmi-
jais gyventojais — atvyksian
čiais tremtiniais. 

Ypatinga susirūpinimą paro
dė New Yorko valstija, kuri 
yra viena iš 25 valstijų sutin
kančių priimti dalį DP. 

Tuo reikalu New Yorke įvy
ko suvažiavimas, kuriame da
lyvavo valstijos pareigūnai, na
mų statybos atstovai, darbo 
unijų vadai, žemės ūkio tvar-

jkytojai, šalpos organizacijų at-
;stovai (dalyvavo ir BALF), ti-
|kybinių organizacijų vadai ir 

venti, kaip visi sunkiai dirbą 
Amerikiečiai. 

A. F. of L. pareiškė, kad at-
vykstantieji pagelbės nugalėti 
darbininkų stokos krizę. Išken
tėję ir išvargę žmonės Europo
je, Amerikoje galės vėl norma
liai gyventi, dirbti ir tapti ge
rais piliečiais. 

New Yorko Gub. Dewey at
stovas C. Chester De Mond pa
reiškė: ' i 

— Mes turime 150,000 ūkių 
N. Y. valst. Jiems reikia dar
bininkų per ištisus metus. Di
desnė dalis yra pieno ūkiai. 
Mes galime tiek pavienius, tiek 

DP proplebomis susidomėję vedusius ir su šeimomis žmo-
veikėjai. nes aprupint'i. Pietų valstybių 

ŠIOJE šalyje vasaros mėne
siais važinėdami žmonės ato
stogų sutinka mirtį, tuomi .pa
daugindami trafiko mirčių ir 
kitokių nelaimingų mirčių nor
males eiles. 

Apskaičiuojama kad atosto
gavimų mėnesiais trafiko ne
laimėse žūsta vienas awja#o kas 
16 minutų. 

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 

Diskusijas ved£ Division of 
Housing Komisijonierius Her
man T. Stichman, kuris įžangi
nėje kalboje apie namus, jų 
stoką, darbus, darbdavius,, uki-
n i n k u s  i r  ū k i o  d a r b i n  i n k u s  
tremtinius pareiškė: 

:— Daug kas mums išmetinė
ja, kad pradedame rūpintis at
vykstančiųjų tremtinių butų 
problema, kada butų negalime 
spėti paruošti, net surasti, sa
vo veteranams. Paviršutiniš
kai žiūrint, kritika atrodo la
bai logiška. Bet taip nėra. Ve
teranai nori gyventi naujuose 
namuose, arba namuose su vi
sais patogumais. Tokių namų 

|yra stoka. Tuo tarpu tremti-
jniams, įpratusiems gyventi su-

; griautos Europos griuvėsiuose, 
Į susigrudime, namuose be jokių 
patogumų, surasti kambarį, 
butą ar net namelius New Yor
ko valstijoje, ypač šiaurinėje 
dalyje, nebus taip sunku. 

Edward Cosi, Industrini 
Commissioner of State of New 
York tar kitko pareiškė: 

— Nežiūrint, kaip mėginsi
me atvyksiančius DP po vis^ 
kontinentą skirstyti, didžioji 
dalis atiteks New Yorko ^mies
tui ir valstijai. Antroje eilėje 
— vidurvakarinėms- valstijoms 
ir tik maža dalis vakarams, 
šiaurei ir pietums. Vidurvaka-' 
rinės valstijos gali priimti ir 
joms reikalinga milijono ūki
ninkų. 

New Yorke darbų surasti 
lengva. 

CIO atstovas pabrėžė, kad 
New Yorke atvyks t a n t i e j i 
traktuojami lygiai su vietos 
darbininkais, jiems padedama 
surasti darbą, iš kurio gali gv-

darbininkų mums pakanka. 
Mums daugiau pageidaujami 
šiauriečiai. 

Privačiai BALF'o atstovui 
C. C. De Mond pabrėžė, kad 
Lietuviai jam žinomi kaip pa
vyzdingi darbininkai, geri ūki
ninkai, p a g e i d a u jami New 
Yorko valstijoje ir mums, esą, 
žinomi net kaip pavyzdingesni 
už kaimyninių valstijų žmo
nes. Jiems stengsis pagelbėti. 

Gydytojų Suvažiavi
mas Chicagoje 

Chicago je šios savaitės pra
džioje suvažiavo apie 12,000 
žymių gydytojų, kurie svarsto 
apie keturias pirmaeiles Ame
rikos žmonių mirčių priežas
tis, jieškant joms pagalbos — 
širdies ligos, vėžio ligos, aukš
to kraujo spaudimo, i* nelai
mingų įvykių. 

Tai yra 97-ta metinė Ameri
kos Mędikalės Sąjungos sesija. 

A. S. Trečiokas 
INSURANCE AGENTŪRA 

Dirvos Atstovas 
Prenumeratoms, Skelbimams 

314 Walnut Street 
NEWARK 5, N. J. 

J. Žemantauskas 
N o t a r a s  

"Dirvos" Agentas 
130 Congress Avenue 

Wnterbury. Conn. 
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8 HOT SPRINGS, ARKANSAS I 
f NAMAI TOLI NUO JUSŲ NAMŲ 1 

Į CHARNES APARTMENTS 
I  L I E T U V I A I  —  
I E. M. CHARNES, Savininkg 
1 . g 

| Apartmentai ir pavieniai kambariai. | 
1 Miegami kambariai su Virtuvės privilegija. | 
| Didelis kiemas. Gražioįe Rezidencinėje dalyje. Į 
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'tegul meile Lietuvos 
Dega musų širdyse L A I S V A  L I E T U V A  Laisvę pažinus Tauta, — 

Jungo Nevilks! 

Generolus te Černius Aktualiais Klausimais 
Visas Jėgas Turime Deti Lietuvos Nepriklausomybes Atstatymui ir Išvietintų Lie

tuvių Likimu Rupinimuisi. .1 ieškokime kas Mus Amerikiečius Jungia, Ne kai 
Skiria, — Sako Nesenai į Ameriką Atvykęs buv, Kariuomenės Generalinio šta
bo Vadas ir Lietuvos Ministras Pirmininkas. 

Apie Gen. Jono Černiaus at
vykimą j Ameriką spaudoje 
jau buvo pasirodę daugokai ži
nių. Mums itin malonu kad vis 
daugėja musų tarpe žymių val
stybių vyrų, kurių autoritetas 
iy veikla Amerikos Lietuvių 

6tferpe atneš gerų vaisių ir Lie
tuvos byloc gynimo darbe ir 
Lietuviškai veiklai šiame kraš
te. 

Gen. Černius yra jau
nesnės kartos Lietuvos valsty
b e s  v y r a s .  N e p r i k l a u s o m  o j e  
Lietuvoje jam teko eiti visa ei-

aukštų pareigų. Jis buvo 
fjietuvos kariuomenes Genera
linio štabo viršininkas ir vė
liau Ministras pirmininkas, per
davęs tas pareigas paskutiniam 
Nepriklausomos Lietuvos Mi
nistru! pirmininkui A. Merkiui. 

Gen. Jonas Černius Lietuvos 
visuomenei buvo pažįstamas 
kaip didelės energijos ir atspa
ros darbo žmogus. Ir į Ameri
ką atvykęs Gen. Černius tuoj 
etnėsi pirmo pasitaikiusio dar
bo — jis dirba viename fabri
ke prie mašinos už nedidelį sa
vaitinį atlyginimą. Atliekamą 
nuo darbo laiką generolas ski
ria Lietuviškai veiklai ir jau 
kalbėjo eilėje Lietuviškų pa
rengimų. 

Musų bendradarbis kreipėsi 
į Gen. Černių, kuris dabar gy
vena Newark, N. J., prašyda
mas pasisakymo keliais aktua
liais klausimais. Gen. Černius 
maloniai sutiko mintimis pasi
dalinti. štai tie keletas klausi
mų ir Geau Oferniaus atsaky
mai: 

1. Kokie, p. Generole, tam
stos nuomone, yra dabartiniu 
momentu patys svarbieji Ame
rikos Lietuvių uždaviniai? 

šiuo metu svarbiausi _ visų 
Lietuvių rūpesčiai tai ginti vi
somis prieinamomis priemonė
mis Lietuvos valstybės laisvės 
ir nepriklausomybės atstatymo 
bylą. 

Amerikos Lietuviai šiuo svar
biu reikalu jau yra daug nu
veikę, bet ateityje į reikės dar 
dfiugiau pastangų padėti kol 
Iiietuvos laisvė bus iškovota. 

Kitas svarbus uždavinys tai 
pagelbėti vargstantiems bro
liams tremtiniams. Juos rei
kia ne tik sušelpti, bet ir su
tvarkyti jų ateitį taip kad jis 
galėtų pastoviau įsikurti ir pa
lys savo darbu sau pragyveni
mą užsidirbti. 

2. Ar tamsta laikote natų-
TAliu reiškiniu Amerikos Lie
tuvių griežtą susiskaldymą į 
politines grupes ir ar laikote 
tokį skaldymąsi pateisinamu? 

Perdidelis susiskaldymas į 
politines grupes yra ne visai 
gyeikas pasireiškimas. Perdaug 
daug išbarstytos jėgos. Tuo 
tarpu mažinant susiskaldymą 
galima butų sudaryti galinges
nes sroves, kurios atstovauda
mos didesniam Lietuvių skai-
$ui, butų pajėgesnės ir galėtų 
pareikšti daugiau įtakos ginant, 
gavo pačių reikalus, lygiai kaip 
Ir bendruosius Lietuvių ir Lie
tuvos reikalus. 

Todėl butų labai gera jeigu 
Amerikos Lietuviai veikėjai 
pa j ieškotų stropiau ir atydžiau 
kas juos jungia, o ne kas ski
ria, ir eitų planingai prie susi
skaldymo sumažinimo, atsi
mindami kad vienybėje galy
bė. Gyvenamasis laikas tokio 
didelio susiskaldymo nepateisi
na. 

S. Kokių priemonių, tamstos 
nuomone, reiktų imtis bolševi
kinės propagandos suklaidin
tiems tautiečiams atsverti? 

Gen. Jonas Černius, kaip išrodė pilnoje savo uniformoje 

šiądien sunku surasti Lietu- 5. Tamstai teko kurį laiką 
vių šeimą Amerikoje kuri nuo buvoti Anglijoje. Kaip gyve-
bolševikų butų nenukentėjus, na Lietuviai tremtiniai Angli-
Tat labai svarbu kad kai kurie joje? 
suklaidinti tautiečiai sueitų ar-! Lietuvių tremtinių Anglijoje 
čiau į kontaktą su išvietintais1 yra virš penkių tūkstančių. Jie 
asmenimis (D.P.), dar geriau gyvena žymiai geriau negu Vo-
su savo giminėmis ar kaimy-; kietijos stovyklose. Tačiau šiuo 
naįs ir patys patirtų kas dėjo-: metu Anglijoje jaučiama eko-
si ir dedasi Lietuvoje bolševi-! nominė krizė. Patys Anglai 
kams viešpataujant. j turi sunkumų su valgomais 

Jei kam pavyko ištrukti iš produktais, su butais, su ru-
Sibiro vargijos, reikia kad tie bais ir kitais daiktais. Angli-
žmonės pasipasakotų kokias jie'joje viskas kas gyvenime la
kančias yra pergyvenę ir ką, biausia reikalinga yra normuo-
jie matė komunistų "rojuje", j ta ir ten be kuponų nenusipir

ksi nei batų, nei rubų, nei duo
nos, nei sviesto, nei mėsos. 

Be to, musų tremtiniai netu
ri laisvės pasirinkti sau darbo. 
Jie skiriami darbams Darbo 
Ministerijos pareigūnų, dau
giausia į žemės ukį. Todėl An
glijoje musų inžinieriai, dakta
rai, teisininkai, visokie amati
ninkai dirba dažniausia laukuo
se prie kopūstų, burokų, runke
lių ir pan. Nėra, bent tuo tar
pu, galimybės gauti sau darbo 
pagal specialybę. 

Nežiūrint šių sunkumtt Tttti-
sų žmonės yra sotus, turi guo
lį, dažniausia buvusių belaisvių 
barakuose, ir gali įsigyti rei
kalingus rubus. Algos moka
mos paprastai minimalės kiek 
įstatymais numatyta. Yra at-
skiry atvejų kur Lietuviai įsi
kūrė pramonėje geresnėse są
lygose. Vedę vyrai labai lau
kia pargabenimo savo šeimų, 
paliktų Vokietijoje, šeimų par
gabenimo tempas perdaug lė
tas ir žmonės dėl to nemažai 
sielojasi ir kenčia. Daug Lie
tuvių taupo pinigus kad atei
tyje galėtų pasiekti U. S. A. 
arba Kanadą. 

Teisybė turi atverti akis ir 
užkietėjusiems, žinoma, aiš
kiems Maskvos tarnams tas 
nieko nepaveiks. Bet į juos 
nereikia kreipti dėmesio. Tu
rėti reikalo tenka su geros va
lios žmonėmis, kurie nuošir
džiai j ieško teisybės. Ameri
kos Lietuvių organizacijos tu
rėtų panaudoti kiekvieną pro
gą, ar tai susirinkimą, ar su
važiavimą, ar konferenciją ar 
šiaip didesnį susiburimą, Lie
tuvos šių dienų šiurpiai būklei 
nupiešti ir atremti Maskvos 
melus apie sovietuose "laimin
gą ir gerą gyvenimą". 

Spauda šiame reikale turi di
delės reikšmės. Ją reikia įjun
gti į bendrą darbą bolševiku 
"darbeliams" išryškinti, pri
traukiant prie spaudos tokias 
asmenybes kurios yra pergy
venusios visas Lietuvos nelai
mes ir yra gyvos liudininkės 
v i s ų  L i e t u v i a m s  p a d a r y t ų  
skriaudų. 

4. Kaip Jums atrodo ar tei
singai elgiasi tremtiniai bur
damiesi čia i atskirus ir naujai 
sutvertus organizacinius vie
netus? 

Tuo tarpa peranksti butų ar 
peikti ar skatinti. Tremtiniai 
turi savo specifinių rūpesčių, 
tai jiems gal pavyktų geriau 
rasti bendrą kalbą savo tarpe. 
Tačiau reikia kad tremtiniai 
glaudžiai bendrautų su Ame
rikos Lietuviais ir įsijungtų, 
kiek sąlygos leidžia, į esančias 
organizacijas, kuriose jie butų 
naudingi nariai. 

Tremtiniai galėtų įnešti į. se
nas Lietuvių organizacijas nau
jų pajėgų, kas išeitų tik į ge
rą tiek senesniems šio krašto 
gyventojams, tiek naujai at
vykusiems. 

SOVIETŲ SPAU
DA PUOLA KA

TALIKUS 

Iki šiol bolševikai taktiškais 
sumetimais vengė spaudoje 
viešai pulti bažnyčią ir dvasiš-
kiją. Tačiau "Tiesos" nr. 226 
atidarė kompaniją prieš Lietu
vos kunigus. Siame laikraštyje 
rašoma: ' 

"Prieš Lietuvių tautą, žen
giančią tarybiniu keliu ir ku
riančią sau šviesų ir laimingą 
gyvenimą, kovoja anksčiau 
Lietuvą valdžiusių ir jos liaudį 
engusių, nuverstų ir sumuštų 
kapitalistinių klasių likučiai, 
kovoja buožija ir reakcinė ka
talikiškoji dvasiškija." Toliau 
laikraštis rašo: 

"Lietuvių tautos priešai 
kapitalistai, dvarininkai, buo
žės, kunigai, vadindami Hitle
rį savo išvaduotoju, kartu su 
Hitlerininkais sunaikino Lietu
voje šimtus tūkstančių darbo 
žmonių. Greta Škirpų, Kubiliu-
nų, Plechavičių savo šliaužioji
mu prieš Hitlerininkus neatsi
liko ir dvasiškieji Lietuviškie
ji Hitlerininkai — Skvireckai, 
šauliai, Brizgiai, Jaškevičiai ir 
kt. Musų spaudoje jau buvo iš
kelta daugybė faktų, parodan
čių, kad daugelis klebonijų ir 
bažnyčių nacių okupacijos me
tu Lietuvoje buvo pavirtusios 
žudikų ir geštapininkų štabais, 
o kunigai su štabų viršinin
kais, nacionalistinių žudikų 
gaujų dalyviais ,ir vadovais ir 
paprastais žmonių žudikais 
bendravo. Hitlerininkams į pa
galba skubėj© Arkiv. Skvirec
kas. 

Kunigai visomis priemonė
mis kovoja prieš tarybinę liau
dį ir jos tarybų valdžią. Kuni
gai ir vyskupai dalyvauja na
cionalsocialistinių žudikų 'gau
jose, žudančiose darbo valstie
čius, naujakurius, tarybinius 
bei partinius darbuotojus ir ki
tus tarybinius piliečius. Kuni
gų rankos yra apšlakštytos 
tarybinių žmonių krauju, jie 
varo kiršinimo prieš tarybų 
valdžią {larbą, laimina nacio
nalsocialistinius banditus — 
pikčiausius Lietuvių tautos 
priešus. Kunigai stengiasi at
gaivinti ir stiprinti buržuazi
nę ideologiją ir klerikalizmą. 
Mokyklinio amžiaus vaikus ir 
jaunimą jie stengiasi auklėti 
klerikalizmo ir buržuazinės 
ideologijos dvasia, organizuo
dami juos į slaptas mokyklas 
ir panaudodami kitas priemo
nes". 

Taip raš# bolševikai apie 
musų dvasininkus. Kas pažįsta 
bolševikus, žino, kad po tokio 
rašymo seka represijos, trėmi
mai Sibiran, žudymai ir t.t. 

Jei tikėti bolševikais, Lietu
viai kunigai nei seniau nei da
bar nieku kitu neužsiima, kaip 
tik žmonių žudymu.... K.Pl. 

Daugiau kaip 100,000 
Ūkių jau Paversta 

Kolchozais 

Komunistinis Vilniaus Tėvy
nės Balsas keliose vietose su 
pasigardžiavimu rašo apie Lie
tuvoje plačiai įvestą kolchozinę 
baudžiavą ir Rusų vergijos kol
chozinius "dvarus", kurie už
maskuotai vadinami "tarybi
niais ūkiais". Į čekistinius 
baudžiavinius kolchozus jau su
jungta daugiau kaip 100,000 
Lietuvių ūkių. , ' 

J  l t  t  ,  & i  ^  

Už Spygliuotu Vielų 
Pradedant sekančiu numeriu, DIRVOJE pradėsime 
leisti Pulk. Kazio Škirpos prisiminimus iš jo pergyve
nimų Vokietijoje, nacių nelaisvėj, "UŽ SPYGLIUOTŲ" 
VIELŲ", kitą jo jdomų ir svarbų straipsnį, nušvie
čiantį tolimesnius jo vargus, po pirmesnių jo žygių ir 
pastangų apginti Lietuvos nepriklausomybę ir Lietu
vos žmonių teises. 

K^ip ir kiti Lietuvos veikėjai, ir Pulk. K. Škirpa 
neišsisuko iš nacių nelaisvės, tik karo pabaiga jį iš
laisvino. 

Straipstiis "UŽ SPYGLIUOTŲ VIELŲ" yra ilgas 
— skaitymo bus iki vasaros pabaigai. 

Sekite Dirvoje K. Škirpos aprašymus, neaplenk
dami nei vieno numerio. 

A. L. TAUTININKU 
CENTRO SEIMAS 
New Yorke Birže

lio 27 

Birželio 27 d., sekmadienį, 
1 vai. p. p. New Yorke, Penn
s y l v a n i a  v i e š b u t y j e ,  į v y k s  
Amerikos Lietuvių Tautininkų 
Centro metinis seimas. 

Šis suvažiavimas bus labai 
įdomus, nes be paprastų vado
vybės apyskaitų bus du labai 
svarbus pranešimai, dėl kurių 
žada buti plačios diskusijos, o 
nutarimai, kurie tais reikalais 
turės buti padaryti, bus labai 
reikšmingi visai tol i m e s n e i 
Tautininkų Centro veiklai. 

Bus platus pranešimas apie 
tai, kokioje padėtyje yra pasi
tarimai dėl bendro darbo Lietu
vos išlaisvinimo reikalais Ame
rikos Lietuvių Taryboje. Nu
matoma, kad pranešimą darys 
Adv. A. A. Olis iš Chicagos. 

Toliau bus labai svarbus pra
nešimas nesenai sudarytos tau
tininkų srovės organizacijų 
bendros Organizacinės Komisi
jos apie persitvarkymą į vie
ną bendrą organizaciją. Šiuo 
klausimu Seimui teks iš esmės 
pasisakyti. Todėl svarbu vi
siems veikėjams dalyvauti. 

Gauta žinių, kad į seimą at
vyks veikėjai iš Chicagos, Cle-
velando, Detroito, nekalbant 
jau apie artimesnes kolonijas. 
Tikimasi atstovų net iš Kali
fornijos. 

PADĖKA Iš TREM
TIES 

KAIP MIRŠTA LIE
TUVAITĖ 

1946 m. Birželio mėn. 7 d. 
jungtinės NKVD jėgos, siautė-
damos Kauno, šakių ir Mari
jampolės apskrityse, Pagraiž-
vio miške, Šilavoto valšč., už
klupo būrelį laisvės kovotojų 
ir nelygiose kautynėse juos iš
žudė. Parvežę į Šilavotą pagul
dė viešai gatvėje ir, nuogai iš
rengę, visokiais budais tyčiojo
si. Ypač žiauriai ir gyvuliškai 
tyčiojosi iš kovotojų padalinio 
sanitarės Laimutės, kurią nuo
gą guldė ant kitų lavonų ir rė
kavo, ją vadindami "banditiš
ka blede".. Iš Šilavoto jau 
dvokiančius lavonus nuvežė į 
Prienus, kur, vėl sumetę gat
vėn, niekino, o po to suvertė 
priemestyje į šašlavų duobes. 

~Lr- .bdps/ud 
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Lietuvių Tremtinių Draugi
jai Clevelande. 

Didžiai Gerb. p. Pirmininke. 
Ketvirtus metus gyvendami 

tremtyje, vakar gavome Jusų 
vadovaujamos Lietuvių Trem
tinių Draugijos Cle v e 1 a n d e 
siųstą maisto paramą. Mes šir
dingiausiai dėkojame visiems 
Lietuviams Amerikiečiams ir 
Jums, p. Pirmininke, o taip pat 
ir visiems Lietuvių Tremtinių 
Draugijos nariams už didelį 
nuoširdumą ir supratimą mu
sų vargingos būklės. Mums la
bai džiugu žinoti, kad toli už 
Atlanto plaka jautrios Lietu
vių širdys, kurios nepamiršta 
ne tik tremtyje vargstančių 
brolių, bet ir griuvėsiuose be
simokančios jaunuomenės. Mes 
stengsimės ugdyti savo širdis, 
kad jos butų panašios į Jusų 
širdis. Nuoširdi Jusų parama 
pastiprina mus kantriai iškęs
ti tremties vargus ir tapti už
sigrūdinusiais žmonėmis gyve
nime ir kovoje už pavergtos 
Tėvynės laisvę. 

Tegul Aukščiasuias laimina 
visus geraširdžius Lietuvius 
Amerikoje už tą didelę paramą 
musų varge. 

Jums dėkingi 
Lietuvių Gimnazijos Mem-

mingene aštuntos klases moki
niai. (seka' parašai). 

SVEIKINIMAS LIE
TUVAI VADUOTI 

SĄJUNGAI 

Lietuvos Teisininkų Tremti
nių Draugijos Centro Valdyba 
prisiuntė Lietuvai Vaduoti Są
jungai šio turinio laišką, rašy
tą Augsburge, Vokietijoje, Ge
gužės 12 d.: 

Lietuvos Teisininkų Tremti
nių Draugijos 1948 m. suva
žiavimas Augsburgo mieste, 
Vokietijoje, sveikina Jusų Or
ganizaciją dirbančią Lietuvos 
Išlaisvinimo darbą ir besirūpi
nančią tremtinių vargo suma
žinimu. Mes džiaugiamės Jusų 
nuveiktais darbais ir jaučiame 
malonia pareiga pareikšti di
džiausią musų dėkingumą Ju
sų Organizacijos vadovybei, 
nariams, Amerikos Lietuviams 
ir visiems Lietuvos bičiuliams. 

Tikimės kad Jusų nenuilsta
mas veiklumas, darbai ir sudė
tos aukos vainikuosis musų vi
sų didžiuoju troškimu — Lie 
tuvos Laisve! 

važiavimui įgaliojus • 
Reiškiame pagarbą! 
Dr. Br. Kalvaitis, 
Centro Valdybos Pirm. 

J. Gaška, 
Sekretorius. 

MONGOLAI JURININ
KAI KLAIPĖDOJE 

VOKIEČIAI APVA
GIA AMERIKIEČIŲ 

SIUNTINIUS 

KAS platina Dirvą — tas 
platina apšvietę; ,. i ' . 

Paskutiniu metu labai padi
dėjo apvogimas pakietų kuriuos 
Amerikos Lietuviai siunčia i 
Vokietiją badaujantiems tau
tiečiams sušelpti. 

Šie pakietai eina per Vokiečiu 
tiečiams sušelpti, apvogimas. 
Šie pakietai eina per Vokiečiu 
paštą. Paštininkai ar geležin
keliečiai juos išardo, atidarinė
ja ar kitokiu budu apiplėšia. 
Tremtinius labai maloniai nu
teikia žinia, kad Amerikos 
Lietuviai taip duosniai mus pa
remia. Nesunku tad suprasti, 
koks buna nusivylimas, kai 
taip labai lauktas pakietas 
buna išvogtas. Taip neseniai 
Memmingeno Lietuvių gimna
zija gavo 4 pakietus," nupirk
tus iš lėšų, kurias kilnus Ame
rikos Lietuviai suaukojo per 
Lietuvių Tremtinių D-ją Cle
velande. Deja, iš tų pakietii, 
kurių taip laukė alkani moki
niai, ligony s ir maži vaikai, 
daug kas buvo Vokiečių išimta. 
Butų reikalinga, kad karine 
Amer. valdžia sudraustų Vo
kiečius ir neleistų jiems at
imti iš ubago paskutinio duo
nos kąsnio. 

LIETUVOS VĖLIAVA — X-A-
VONŲ PLAKIMO ĮRANKIS 

Marijampolės apskr. Gudeliu 
valsčiuje NKVD nušovė vieną 
Lietuvį partizaną ir parvežė į 
Gudelius. Tą dieną buvo Lietu
vos Nepriklausomybės šventė 
ir Lietuviai netoli tos vietos 
buvo iškėlę tautinę vėliavą. En
kavedistai tą vėliavą pastebė
jo, nuplėšė ir iš jos susukę 
virvę mušė lavoną pasigerėda
mi^ tatps/ud 

Bolševikai stengiasi visomis 
išgalėmis, kad jų jurininkų 
kadrai butų užpildyti grynai 
tik Rusų tautybės vyrais. Pas
kutiniu metu Rusų įstaigos su 
dideliu atsidėjimu ruošia ir ap
moko naujus žmonių kadrus 
jūrininkystei. Priimami tik tie 
vyrai, kurie* nemoka svetimų 
kalbų, yra partijos nariai ar 
šiaip jau visiškai patikimi as
menys. 

Klaipėdoje ne Rusų jurinin
kų tėra vos* tik dešimta dalis. 
Kai kuriose laivyno vienetuo
se dirlja net Mongolai ir Toli
mųjų Rytų jurininkai. Jiems 
labai sunku priprasti prie Lie
tuvos klimato, todėl daugelis 
jų serga K. PL 

SEND, Inc. 
304 West 63rd Street 

rftiCAGo 21. ILL. 
Tel. ENGLEWOOD 5028 

SENI) PRIIMA 
MAISTO SIUNTINIU UŽSAKY 
MUS |  VISAS VOKIETIJOS IK 
AUSTRIJOS ZONAS ANGLIJA. 
PRANCŪZIJĄ. ITALIJĄ, OLAN
DIJA, BELGIJĄ, ŠVEICARIJĄ. 
LENKIJA. ČEKOSLOVAKIJA. 

JUGOSLAVIJĄ. 
Maisto siuntinėliai APDRACSTI 
draudimo firmose, pristatvmas 
GARANTUOJAMAS, - Nesuradus 
adresato—pinigai grąžinami. Pa
kely -dingęs siuntinys pakeičia 
mas' kitu. 

PRISTATOMO LAIKAS: 8 -21 
DIENOS! J VISUS KRAŠTUS! 

Geriausi eksportiniai produktai. 
Pristatymas vykdomas įš sande-

Ili| Europoje. 

Siunčiant money order, čekį ar 
kt. moki priemonę, tiksliai iru ro
dykite' gAvėjo adresą ir užsakų 
mų1  . siuntinėlių*: tipo. numerius. 
Galima užsakyti keli pakieteliai 
tam pačiam gavėjui. 

2 šv. taukų! kiauliniu. 
No. 1 2-šv. bekono 
$0 00 sv. salami dešr«»s 

, ~ 2 sv. kehuolos . jautienoj-. 
"..-V l'sv. pieno miltelių. 

;  ' 2 sv. bekono 
2 sv. ken uolos jautienos 

No. 2 2 sv. pietų Ąfrik.- apeis. 
gf» marmelado 

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

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

2 sv.-cukraus 
2 sv. aukšč. rieh. sūrio 
1 sv. kavos pupelių. 

9 SVARAI CUKRAUS 

*4-98 9 SV. KAVOS rupehų 

No. 6 4,5 sv. cukraus 
$4 •00 4,5- sv. kavos pupllių 

No. 7 200 Chesterfield cigarečių 
$2*00 (Išskiriant Vok. ir Italija ' 

No. 8 16 sv. sūdvtų .silkių stati 
s5 .95 nelė (Tik į Vokietiup 

No. 9 10 sv. kvietimų milti) 
$2*85 4 unc. kepimo milfelių 

EXTRA RIEBALU 6 SV. : 
2 sv. kenuoto sviesto 

No. 10 ~ 5 V- bekono 
• _ qir Z sv. kiaulinių t^ukų 

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

cia nurodytose kainose į*kait> 
tos persiuntimo, draudimo ir ki
to* išlaidos. 

Ai.skir.ii lutiiuio su i" 
mis. ko nu tI i is h | :j\ieniai:- a 
mciiimis deJ dulcsnui u:"-.»k\n 

Nedegdami šiandien j.siųski;-
K-irmm -'iniutjams -iur 

N.nėliu ' 
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Dienos Klausimais 
Redaktorius—K. S. KARPIUS—Editor 

PRISIMINTINA SAVAITĖ 

CI SAVAITĖ mums primena daug malonių ir karta ne-
^ malonių dalykų: Birželio 22 (1941 metais) prasidėjo 
galas piktos, metus užsitęsusios Sovietų okupacijos Lie
tuvoje; Birželio 23 buvo pirmutinė Lietuvių Tautos su
kilimo diena. Birželio 23 buvo paskelbta kad metinė So
vietų vergija pakeičiama į laisvo gyvenimo ir laisvo dar-
tio sąlygas. Birželio 25 buvo išvytas paskutinis okupan
tas bolševikas iš Lietuvos. Vis tai įvykiai^ kurie su ma
lonumu prisimenami ir kurie turėjo reikšmės Lietuvos 
Žmonėms. 

Bet Birželio 22, pradėjusi Sovietų okupacijos naiki
nimą, tuo pačiu pradėjo ir naują Vokiečių Hitlerinę oku
paciją. Anomis dienomis, kada po metų laukimo Lietu
viai patys griebėsi Nepriklausomybės atstatymo,^ plūdo 
Lietuvon naujos vergystės atstovai.... Vokiečių ka
riuomenė, vydama Sovietus iš Lietuvos, keliavo per mu
gu kraštą gana ramiai: be jokių ypatingų plėšimų, be di
delių žudynių ir be žiaurių persekiojimų. Butų melagy-
staė kalbėti kad pirmomis Sovietų-Vokiečių karo dieno
mis Lietuvos gyventojai butų patyrę iš Vokiečių kokių 
ypatingų skriaudų. Karas, žinoma, nėra turistinis pa
sivaikščiojimas, ir jis visada neša aukų. Nešė jis ir Lie
tuvai. Bet tos aukos toli gražu nebuvo tokios didelės 
kokių nešė Sovietai, ateidami ir išeidami iš Lietuvos. 

Nežiūrint visų nemalonumų kurie neišvengiami 
Maro atveju, vis dėl to Vokiečių žygis prieš Sovietus bu
vo sveikinamas visų tautų kurios vilko ir dabar tebevel
ka sovietini jungą. Lietuvai tas žygis davė vilčių, ku
rios vėliau pasirodė apgaulingos. 

Po pirmos dienos staigmenų juk jau kitą dieną (Bir
želio 23) skelbėsi nauja Lietuvos vyriausybė, skelbėsi 
nauja laisvė. Žmonių upas buvo pakilęs. Visiems atsi
rado daugiau energijos. Visų pasiryžimas padidėjo, ir 
fisas kraštas vėl nuskambėjo naujo prisikėlimo giesmė
mis. Kaip nesidžiaugsi matydamas tokį greitą Lietuvos 
laisvės atgavimą....! 

Deja, tas džiaugsmas tegalėjo tęstis tik kelias die
nas: Įvykiai greitai parodė kad visa tai kas laikyta lais
vės atgavimu, yra niekas kitas kai]) tik vienos sunkios 
vergijos pakeitimas nauja ir kiek lengvesne.... Jau se
kančią savaite kiekvienas Lietuvos gyventojas galėjo 
"ant savo kailio" pajusti naują naštą, kuri išsklaidė vi
sas viltis apie lengvą ir greitą nepriklausomybės atgavi
mą. 

liauja Lietuvos vyriausybė, nors ir sudaryta "iš oro" ir 
nesilaikant Konstitucijos nuostatų, vis tiek buvo visų 

Lietuvos gyventojų sveikinama. Ji, žinoma, nieko nega
lėjo daryti, nes Vokiečiai turėjo savo planus Lietuvai 
kolonizuoti ir neleido naujai vyriausybei vystyti jokios 
veiklos. 

Po mėnesio baigėsi jos gyvybė, o kartu su tuo ir visi 
teisėti mėginimai sutrukdyti Vokiečiams įsikūrimą Lie
tuvoje. Po Liepos 25 dienos, kai Vokiečių komisaras 
Lietuvoje von Renteln sustabdė Lietuvos vyriausybės 
feent kokį darbą ir dalį tos vyriausybės narių pasiėmė 
savo tarnybon, padarydamas juos "Tarėjais", prasidėjo 
Lietuvai naujas laikotarpis, laikotarpis rudosios okupa
cijos. 

Nuo tada įsigaliojo visiems Lietuviams vienas vie
nintelis nusistatymas: atsargus, bet kietas pasipriešini
mas naujam okupantui. Pradžioje dar žiūrėta kokiais 
keliais Vokiečiai eis į savo tikslą ir kokias priemones jie 
naudos įgyvendinti tai politikai kuri jų "Fiurerio" buvo 
paskelbta. Pamačius kad ta politika siekia ne kraštą 
orientuoti į Vokiečius, o jį paglemžti Vokiečių tautos 
nuosavybei, pasipriešinimas pasidarė kiekvenam Lietu
viui šventa pareiga. 

Tik 1942 metų pavasarį susikurė Vyriausiąs Lietu
vių Komitetas, kurs bandė paimti i rankas vadovavimą 
krašto pasipriešinimui prieš Vokiečius. Jis savo darbą 
atliko tiek kiek jam jėgos leido. Tiesa, jokios partiza
ninės kovos prieš Vokiečius nebuvo, bet jmatėsi visur 
griežtas atsiribojimas nuo Vokiečių, matėsi atviras ne
pritarimas ju politikai ir aiškus viso krašto pasisakymas 
už pilną politinę ir ūkinę laisvę. 

Kai 1943 metais susikurė vieninga pasipriešinimo 
organizacija vardu Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mitetas (VLIK), tada pasipriešinimas pasidarė dar kie
tesnis. 

Įvykiai betgi neleido Vokiečių-Sovietų karo eigoje 
atgimti Lietuvos nepriklausomybei. 

Antra Sovietų okupacija vėl užgulė kraštą persekio
jimais, trėmimais, prievartavimais. Vyriausio Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto nariai buvo Vokiečių suimti ir iš
gabenti Vokietijon. Karui pasibaigus, jie vėl susirinko 
ir savo darbą tęsia toliau. Amerikos Lietuvių organiza-, 
cijos jų veiklą remia. Aišku, laikas yra pakeitęs darbo 
sąlygas. Jis pakeitė ir veiklos budus. Tačiau tikslas pa
siliko tas pats: Laisva Nepriklausoma Demokratinė Lie
tuva. 

6820 Superior Ave., Cleveland, O. 

DP BILIUS LAUKIA 
PREZIDENTO 

PARAŠO 

Baigdamas savo posėdį 80-
tas Kongresas spėjo priimti iš-
vietintų Europos žmonių Ame
rikon jsileidimo bilių, kuri šio
mis dienomis tikima Preziden
tas Truman pasirašys ir tuo 
DP bilius taps įstatymu. 

Tai neįtikėtinas Kongreso 
pasidarbavimas. Galėjo juk šį 
bilių, kaip ir kitus pirmesnius, 
vilkinti ir nepraleisti. 

Pranešimas iš Washingtono 
Birželio 21 tikrina kad Prezi
dentas Truman, kuris tik per
eitą savaitę sugrįžo į Washing
ton ą po savo ilgos kelionės, ši 
bilių, "nors ir nepasitenkinęs 
juo, pasirašys". 

Kaip iš pirmesnių praneši
mų žinoma, D.P. bilius priėmė 
ir Senatas ir Atstovų Ėumai, 
kiek kitokius. 

Abi tos įtaigos galutinai su
taikė savo bilius ir padarę iš 
jų vieną bendrą, priėmė. 

šis D.P. bilius apima įleidi
mą 205,000 išvietintųjų bėgyje 
dviejų sekančių metų. Metai 
greičiausia prasidės nuo dabar
tinės Liepos 1 dienos. 

Nekurie politikieriai ir Ame
rikiečių spauda dėl šio biliaus 
sielojasi dėl to kad bilius nu
stato DP asmenis tuos kurie 
radosi Vokietijoje ir Austrijo

je prieš Gruodžio 22, 1945 me
tų. Po to, į Vokietiją ir Aus
triją, į Amerikos zonas, prisi
grūdo daug žydų iš Rusijos ir 
Lenkijos. Kiti sako kad šie 
žydai kitaip negalėjo iš sovie
tų užgrobtų sričių išvažiuoti 
kaip tik specialiai Sovietų su
tikimu, parinkti komunistai — 
įsiveržti į Ameriką* Sovietų 
tisklas gerai žinomas, 

t Ir dabar į Ameriką važiuoja 
Lietuvių ir kitų visų tautų 

kvotomis daugiausia žydai, vi* 
sais budais susukdami doku
mentus ir net papirkinėjimais 
tam tikrų pareigūnų nuo kurių 
priklauso leidimai į Ameriką 
išvažiuoti. Taigi, žydai nenu
kentėjo, ir jie toliau mokės ap
mauti visus ir į Ameriką gru-
sis didesniais kokiais negu ki 
tų tautų žmonės. 

Ta Amerikiečių spauda kari 
remia Palestinos klausimą ir 
remia Izraelio valstybę ir nori 
kad žydai Palestinoje savo įs
teigtą valstybę išlaikytų, pri
valo tik džiaugtis kad žydai į 
Palestiną, o ne į Ameriką va
žiuos. Nes kas nauda iš Iz
raelio valstybės jeigu joje ne
bus pakankamai žydų? 

Pirmenybė šiuo bilium duo
dama Pabaltijo tautų išvietin-
tiems žmonėms. 

Ar Amerikos Lietuviai paro
dys uolumo išnaudoti tą įsta
tymą ir partraukti Čia dešim
tis 'tūkstančių savo brolių,, iš
imant juos iš skurdo, vargo ir 
netikro gyvenimo tremtyje? 

/ # / 
FEDERALĖS valdžios sam

dytų tarnautojų algos nuo 1940 
metų pašoko 118.7 nuoš. ir tai 
dar nei*žtenka, dar ir dabar 
Kongresas buvo verčiamas pa
kelti jiems algas. 

Iki šiol visas musų dėmesys buvo sukauptas* į trem
tinių šalpos reikalus. Ir toliau tie reikalai negali buti. 
pamiršti. Bet šalia jįj mes turime galvoti ir apie kitus 
Lietuvos ateitį liečiančius reikalus. Turime atviriau iš
sikalbėti apie viską kas gali buti Lietuvai gera ir nau
dinga. ̂ Turime nepamiršti ir praeitį, ir turime smulkiau 
susipažinti su Lietuvos laisvinimo planais. 

DIRVA yra pasiryžus duoti vietos platesniems pa
sisakymai!*; Lietuvos laisvinimo veiklos klausimais. Mes 
manome kad nereikia laikyti "neliestina žeme" visa tai 
kas apima taip vadinamą "Lietuvos laisvinimo politiką", 
ir kad yra atėjęs laikas ir Amerikos Lietuviams daugiau 
susidomėti ta Lietuvos reikalų dalimi. 

NEŠIOK TU JI... 
Ne tayo žemė ši, 
Kurią šiandieną mindai, 
Čia ilgesį neši 
Kaip trapų, brangų indj§. 

Jeigu sudužtų jis 
Pavargusioj krūtinėj, 
Kas benunešt' mintis 
Į tolimą tėvynę? 

Nešiok ir saugok jį 
Kaip laimės talismaną, 
Kuris tremties kelyj 
Tėvų namus tau mena. 

Vokietija. Juozas Mikštas. 

tą išgyventi 
aštuonis metus? Ar kraštas dar eis iš rankų į rankas 
vis naujiems okupantams? Ar jis vėl sukils, tinkamai 
valandai atėjus? Kas ir kaip nulems Lietuvos kelius? 
Kokios jėgos bus reikšmingiausios naujos Lietuvos at
statymo darbe? Visi tie klausimai šiądien gal atrodo 
perankstyvųs Bet juk esame liudininkai taip grei
tai ir taip netikėtai besikeičiančių įvykių, kad kiekvieną 
Sieną gali tie klausimai pasidaryti svarbus. 

EIK ŠIAN, SESUTE 
(Liaudies daina) 

Daug, daug dainelių, brangioji sese, 
Tau padainuoti senai žadu, 
Tiktai ne šiądien, tiktai ne šičia 
Toli nuo savo gimtų namų. (du kart.) 

Eik šian, sesule, duok balta ranką, 
Pakelk, mieloji, melsvas akis, 
Aš tau priminsiu tėvynę brangią, 
Priminsiu tylias, ramias naktis. 

Kartu užaugom, kartu pražydom, 
Senoj bakūžėj sodžiaus gale, 
Tu jaunas dienas pragirdei vėju, 
Kaip ruta dygus, buvai žalia. 

Tave motule daina išmokė 
Dailiai supinti šilko kasas, 
Mane tėvelis žagre pamokė 
Derlingoj žemėj versti vagas. 

Eik šian, sesule, gražių dainelių 
Turiu paslėpęs giliai širdyj, ',f 
Tiktai ne šiądifen, tiktai ne šičią, • 
Toli nuo savo gimtų namų. 

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.) 
Tačiau Prezidentas aiškiai pabrėžė, kad jis tesu
tinka skirti tik tokį ministrą pirmininką, kuris 
butų priimtinas ne tik Molotovui, ttet ir pačiam 
Prezidentui. Prezidentas pasisakė negalįs su
tikti su Maskvos reikalavimu nubausti gen. Sku
čą ir Povilaitį, nes jo įsitikinimu jie niekuo nėra 
nusikaltę. Ministras Pirmininkas Merkys ir Tei
singumo ministras A. Tamošaitis įrodinėjo, kad 
Molotovo reikalavimas nubausti gen. Skučą ir 
direktorių Povilaitį teturi tik formalinės reikš
mės: Lietuvos prokuroras juoę kaltins, Lietuvos 
teismas juos teis, taigi, bus galima padaryti taip 
kaip bus norima.. 

Ketvirtą valandą ryto buvo iškviestas į pre
zidentūrą Gen. Raštikis, kurį Prezidentas pasky
rė nauju ministru pirmininku, manydamas, kad 
jis bus priimtinas ir Molotovui, nes, Merkio pa-
sakomiju, Molotovas jam priminęs Gen. Rašti-
Eio atleidimą iš kariuomenės vado pareigų ir tą 
faktą • vertinęs, kaip Sovietų Sąjungai nedrau
gingą veiksmą. Girdi, gen. Raštikis Molotovo įsi
tikinimu buvęs pašalintas už jo prielankumą So
vietų Sąjungai. Gen. Raštikis nenorėjo sutikti 
buti ministru pirmininku, bet visų ministrų pra
šomas sutikęs. Dabar jis jau pradėjęs pasikalbė
jimus su politinių srovių lyderiais dėl naujos vy
riausybės sudaryto©. 

ĮVYKIAI PRALENKIA LAIKĄ 
Posėdžio dalyviams buvo pastatyti du klau-

simai: (1) kaip vertinti Molotovo ultimatumą ir 
(2) kaip žiūrėti į Gen. Raštikio paskyrimu mi
nistru pirmininku. 

Dėl pirmojo klausimo bendras visų įsitiki
nimas buvo tas, kad Molotovo ultimatumas reiš
kia savitarpinės pagalbos sutarties pažeidimą ir 
neginčijamą siekimą įtraukti Lietuvą į Sovietų 
Sąjungos politikos sferą, verčiant ją atsisakyti 
nuo neutralumo. Buvo pasiūlyta patiekti Prezi
dentui tokią Tautininkų Sąjungos nuomonę: vy
riausybės nevieningumas šią valandą yra siaurų 
senai besireiškiančių partinių tendencijų pasek
mė; Tautininkų Sąjunga labai apgailestauja, kad 
valdžios nevieningumas gali pakreipti valstybės 
likimą pavojingu keliu; prašo Prezidentą šią va
landą ypatingai budėti Lietuvos suverenumo 
sargyboje. 

Dėl antro klausimo — kaip žiūrėti į Rašti
kio paskyrimą — posėdžio dalyviai nutarė pasi
sakyti, kai pirmininkas ir generalinis sekreto
rius pasikalbės su pačiu Raštikiu. Apie 10 vai. 
buvo posėdis pertrauktas, pasiliekant dalyviams 
Pažangos rumuose. Už pusvalandžio atvyko la
bai sujaudinti Seimo prezidiumo nariai: Indri-
šiunas ir Viliušis. Iš jų sužinojome, kad ką tik 
Elta gavo telegramą, jog šiandien 3 vai. po pietų 
sovietų kariuomenė pereina Lietuvos sieną ties 
Gudagojum ir kad Gen. Raštikis, kaip naujas 
ministras pirmininkas, nėra Molotovui priimti
nas. Po tokių žinių visos posėdžio kalbos pasida
rė grynai teoretinės. Visų mintis buvo: tuoj pat 
susisiekti su Prezidentu ir patirti, kas manoma 
daryti naujos padėties akivaizdoje. Giliai pa
veikti Indrišiuno ir Viliušio atneštos žinios visi 
išsivaikščiojome nustatę, kad 12 vai. vėl susi
renkame. 

Atėjęs į redakciją, jau radau naująsias El
tos telegramas. Su sekretorium V. Rasteniu nu
tarėme, kad reikia išvalyti visus redakcijos 
"krepšius", stalčius ir, apskritai, buti pasiruo
šus viskam. Rastenis, kaip visados, lėtas, šaltas 
ir optimistas, kiek abejingai pažiurėjo į mano 
-perjautrų atsargumą. 

Sutartas posėdis 12 vai. nebeįvyko: bet bu
vo paskleista žinia, jog Prezidentūroje manoma, 
kad nieko daugiau nebeliko, kaip tik gelbėtis. 1 
vai. po pietų susirinko visi redaktoriai taip, kaip 
buvo daroma kasdien. Painformavau apie pa
dėtį tiek, kiek žinojau. Visų veidai buvo mįslin
gi. Pasidalinom viena-kita nuomone, nusistatė-
me tuo tarpu naudotis tik Eltos žinipini^ ir ven
gti komentarų. 

Buvo šeštadienis. Iki pirmadienio redak
toriai buvo laisvi. Tik Dėdelė ir Rastenis turėjo 
technikinėje redakcijoje budėti ir paruošti sek
madieniui rytinę Lietuvos Aido laidą, Taip ir iš-
sivaikščiojom, apgailestavę kad tos dienos ve
damasis Lietuvos Aide buvo toli pralenktas įvy
kių. 

Aš pats popietį praleidau redakcijoje, valy
damas stalčius^ ir laukdamas naujų žinių. Ryti
nei laidai Rastenis dar pagamino trumpą ir at

sargų vedamąjį, kuris vis dėlto bolševikų buvo 
palaikytas provokacija, kadangi jame tarp eilu
čių buvo išreikštas Maskvos kaltinimų užginči-
jimas. 

(Bus daugiau) 

SAVAITĖS VEIDAS 
Rašo DŽIM-BIM. 

ABDALLAH EL HACHEMI 
TRANSJORDANIJOS karalius Abdallah bu

tų pasilikęs mažiau žinomas ir mažiau įdomus, 
jei ne ta keista Palestinos, šventosios žemės, is
torija. Kam gi čia rūpėtų įdomautis mažos, ket
virtadaliu mažesnės už Lietuvą, Transjordanijos 
valdovo asmeniu, jei ne tos skerdynės, kurios 
jau senai buvo ruošiamos Palestinoje ir kuriem 
Gegužės 15 vidurnaktį atvirai prasidėjo JMMfjtr 
karu tarp žydų ir Arabų. 

Ilgą laiką buvo šnekama, kad 260,000 Ara
bų karalius Abdallah, atėjus valandai, pasiųs sa
vo karius ir legijonus Palestinon Arabų giminei 
gelbėti ir šventos žemės šventumui apsaugoti 
Lyg ir juokinga buvo klausyti, kad Transjorda
nijos Arabų karalius su savo keliasdešimt tūks
tančių karių eis "vaduoti" virš milijono Palesti
nos Arabų. Bet juk karaliui viskas leistina, fr 
ypatingai tokiam karaliui, kaip Abdullah.. tam 
kilmįąg^ajn Iraką valdančios dinastijos palikuo
niui. i 

Verta paklausti, kaip galėjo atsitikti, kad 
tarp keturių "didžiųjų'' karalių, kurie šiandien 
valdo keturias Arabiškas valstybes (Egypte — 
Farukas, Arabijoje — Ibn Saud, Yemene — Ye-
hyja ir Transjordanijoje — Abdallah) tik vie
nas Abdallah yra pasilikęs ištikimas ir paklus
nus Anglams. Visi kiti šypsosi Anglams į akis, 
o už akių galvoja apie velnią.... Gal tokį ne
palaužiamą karaliaus Abdallah paklusnumą rei
kėtų aiškinti Lpwrence'o žodžiais, to paties Law-
rence'o, kuris prieš I D. Karą kurė Arabams ka
ralius ir kurs apie Abdallah pasakė: "šis nelai
mingas Faysalo .sunus niekam netinka". Gal 
Arabiškas užsispyrimas sužadino jame norą pa
rodyti Anglams, jog jis niekam netikdamas, ge
riausia tinka Anglams.... 

fvykiai parodė, kad tikrai Abdallah pralen
kė visus kitus Arabiškus karalius savo dideliu 
paslaugumu Did. Britanijai. Už tai jis šiandien 
nešioja retus švento Mykolo ir švento Jurgio 
kryžius, priklausančius prie kilmingiausių An
glijos ordenų. 

Karalius Abdallah gimė 1881"metais Mekko-
je. Gimė kaip trečias sunus šerifo Hussein'o šei
moje. Bet tėvas ir artimieji mažai tevertino Ab
dallah, nes šis busimas karalius niekur ntpasl-
rodė noru karaliauti. Kai suaugo ir iš Anglų 
auklės išmoko Angliškai kalbėti ir net galvoti, 
tada tėvas pasiuntė jį Egyptan, kad jis ten bū
damas palaikytu ryšius tarp tėvo ir Anglų di
duomenės. 

Tą darbą jis atliko gerai ir kai kada net bu
vo neaišku ar jis ištikimiau tarnauja savo tėvui 
ar Anglams. Kai 1921 metais W. Churchillis, 
tuometinis kolonijų ministras, lankėsi Jeruzalė
je, jis turėjo progos susitikti ir kalbėtis su Ab
dallah. Churchillis mažai kuo stebisi, bet šiuo 
Arabų princo prisirišimu prie Didžiosios Brita
nijos tikrai nusistebėjo. Ir tada jau Churchillis 
sumetė, kad tokio Anglijos tarno negalima pa* 
leisti be karalijos ir kad reikia atskirti Trang-
jordaniją nuo Palestinos ir atiduoti ją valdyti 
Abdallah. Taip ir buvo- padaryta: TransjordanK. 
ja atskirta nu® Palestinos, prieštara jjant žy
dams Sionistams ir visiems kitiems matant kad 
tokiu pasielgimu Anglai stengiasi sukurti stip
ria Arabų valstybių sąjungą savo polit:kai pa
laikyti. 

Kad busimas karalius Abdallah d|ur ištiki
miau tarnautų Anglams, pulkininkas Peake su
organizavo pagarsėjusį Arabų legi joną, kuriuo 
per 25 metus Anglai naudojosi Palestinoje ir ku
ris šiandien sudaro Transjordanijos karaliui la
bai stiprų ginklą kovai prieš Žydus. Kai Bevin 
pranešė, jog Anglai pasitrauks iš Palestinos Ge
gužės 15, karalius Abdallah viešai paskeJbir 
"Mano kariuomenė yra sudaryta iš Arabų ir 
yra laisva. Ji tarnaus Palestinos Arabams, nes 
Palestina sudaro Transjordanijos dalj, kurios 
niekas negalės atskirti". 

Nežinia, kokiais veiksmais toliau bus re
miami šie Abdallah žodžiai. Tuo tarpu vis dėlto 
aišku kad Abdallah legi jonas, puikiai Anglų 
apginkluotas, kaunasi Palestinoje ir kaunasi tik 
tam, kad neleistų žydams sukurti Izraelio val
stybės. 

67 metų karalius Abdallah iš savo ilgos ir 
ištikimos tarnybos Anglams dabar jau daro di* 
delę Arabišką politiką. O ir Anglai iš karaliais 
Abdallah siekia padaryti vieną stipriausių rams
čių, galinčių geriausiai paremti visus ukinius ir 
strateginius planus Arabų pasaulyje, šypsantis 
karalius Abdąllah reiškia Anglams daug daifc 
giau, negu visi Palestinos žydai drauge., 
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RUNGTYN! DĖL VOKIEČIŲ MEILĖS 

Visi Keliai Veda 
į Berlyną 

SĄJUNGININKŲ nesusipra
timai Berlyne kartojasi labai 
tvarkingai.... Viena savaite 

- praeina ramiai, taikingai, net 
broliškai. Kita savaitė staiga 
atneša neramumo, pykčio, aš
trių žodžių ir net grąsinimų. 
Ir. taip tęsiasi pakaitomis ^au 
kelintas mėnuo. 

Iš šalies stebint galėtum pa
sakyti kad ten viskas išanksto 
numatyta tarsi rūpestingai pa
ruoštame žaidime. Sąjunginin
kai, lyg kokie artistai, pasi
keisdami išeina į "sceną", kal
ba pirmiausia į Vokiečius, pas
kui į Europiečius ir gallhusia 

-j pasaulį. Kalba kiekvienas pa
gal savo reikalus ir tikslus. O 
tie tikslai vis dėl to labai skir
tingi, nesuderinti ir nesuderi
nami. Kiekvienas taiko į Vo
kiečių širdį, į jų norus ir vil
tis, ir labai dažnai — į jų ga
na sausą, kietą ir spranginan
čią duoną. Pažadais, siūlymais, 
dovanomis, sumanymais ir vi
somis kitomis priem o n ė m i s 
rungtyniauja Sąjungininkai dėl 
Vokiečių simpatijų, ir rungty
niaudami savitarpyje, kandžio
jasi, stumdosi, pavyduliauja ir 
stengiasi vienas antrą pralen
kti. ...... Ą. ... 

Pralaimėję karą, Vokiečiai 
daug prarado. Bet neprarado 
dar tiek proto kad nesuprastų 
ką reiškia tos aistringos sąjun
gininkų rungtynės. Jie leng
viau negu kas kitas supranta 
kad Vokietijos ateitis priklau
so nuo ginčų tarp sąjunginin
ku nuo jų savitarpinių santi-
kių ir kuodidžiausių priešingu
mų. Sąjungininkų vienybė rei
kštų Vokietijai pražūtį; gi jų 
nesutarimas skaidrina Vokie-
ČM| ateitį. 

Anuo metu, kai Jalto* k 
Potsdamo konferencijose tryš
ko tokia skaidri "karo sąjun
gininkų" vienybė Vokiečių 
dienos, atrodė, bus tamsios ir 
ilgam laikui vargingos ir liūd
nos. Bet anas metas beveik 
jau pamirštas. Pamirštas ir 
tas įspūdis kurs, karui baigian
tis, slėgė visus geros ir blogos 
valios Vokiečius. 

Greit bus vieneri metai kai 
Vokiečiai pasijuto tikrenybėje 
tūrį pasaulio taikai ir ypatin
gai Europos santvarkai daug 
daugiau reikšmės negu jie ga
lėjo manyti ir tikėtis. Pernai, 
gale metų nutrukus "keturių 
didžiųjų" pasitarimams dėl tai
kos sutarties, Vokiečiams be
veik atvirai buvo pasakyta kad 
dabar prasidės jų naujos jėgos 
ir vertės laikotarpis. Ir aiš
kiai matyti kad tas laikotarpis 
galės pasiBalgti Vokietijos at
sitiesimu ir jos įsijungimu į 
Europos tautų koncertą. 

belaukiant tos malonios die
nos, Vokiečiams vis dažniau 
sakoma kad jų galybe yra vie
nybėje. Kitaip tariant, jiems 
siūloma priešintis Vokietijos 
padalinimui ir reikalauti kad 
Vokietija butų "ein Volk und 
ein Reich" '(viena tauta ir vie
na valstybė). Trūksta dar šū
kio kad ji butų ir "ein Fueh
rer". Bet jeigu sąjungininkų 
santikiai pasiliks tokioje padė
tyje kokioje jie yra dabar, tai 
galima laukti jog vėl pasikar
tos Vokietijoje 1932 metai — 
Hitlerinės Vokietijos metąi su 
reikalavimais "vienos tautos, 
vienos valstybės ir vieno vado". 
Viskas rodo kafl prie to eina-f*-.  :  , . 

t  • * ,  '  V i  .  '  

Kas Nugalės: 
Frankfurtas, ar . 
Berlynas? 

KAI 1945 metais Gegužės 3 
dieną Sovietų kariuomenė įžy
giavo į Berlyną tai buvo pir
mutinis ženklas jog Berlyno 
užėmimu Sovietai užvaldo svar
bų raktą visos Vokiečių atei
ties. Prieš šimtą metų pasi
daręs sostine ir centru visam 
Vokiečių gyvenimui, Berlynas, 
aišku, negali staiga prarasti sa
vo reikšmės, nors jo užnugaris 
iki nulio sumažintas, atimant 
Rytprusius ir atkeliant Lenki
jos sieną, galima sakyti, iki 
pat Berlyno priemiesčių. 

Įsileidus Berlynan Amerikie
čius, Anglus ir Prancuzus, So
vietų įtaka Berlyne, tame Vo
kiečių centre, sumažėjo, nes 
Sovietų zona nustojo vieningos 
"širdies" ir, be to, įsileido pas 
save "kapitalistinį tvaiką". 

Viskas butų buvę gerai jei 
sąjungininkai butų pasilikę vie
ningi ir nebūtų pradėję vienas 
antro naikinimo politikos. So
vietams paaiškėjus kad Anglai-
Amerikiečiai nori padaryti iš 
Vokietijos galingiausią atsparą 
jų visai politikai Europoje, 
ėmėsi visokiais budais tam 
priešintis, nesutikdami su An-
glų-Amerikiečių planais Vokie
tijai suvienyti. Gi paaiškėjus 
kad Sovietai taip pat nori pa
sidaryti iš Vokietijos įrankį 
visos Europos sukomunistini-
mui, Anglai-Amerikiečiai buvo 
priversti priešinti* Sovietų pia
nams. 

Ir pagaliau išėjo taip kad ir 
vieni ir antri ėmė organizuoti 
savo užimtas zonas Vokietijo
je pagal atskirus planus, atski
rus tikslus ir net priešingus 
nusistatymus. To pasekoje įvy
ko Vokietijos padalinimas: so
vietinė Vokietija su centru 
Berlyne ir Vakarų Vokietija su 
centru Frankfurte. 

Tarp tų dviejų Vokietijų ir 
vyksta atkakli, pusiau slapta 
ir žūtbūtinė kova. Patys Vo
kiečiai dar neturi galimybės 
toje kovoje alctingai dalyvauti. 
Jie tik stebi, svarsto, kartais 
pasijuokia, kartais apsiverkia. 
Jų vardu kaunasi jų buvusieji 
priešininkai, kurie dabar jau 
sakosi pasidarę jų geriausiais 
draugais. 

Savaime aišku kad artinasi 
laikąs kada ir Vokiečiai bus 
įtraukti j tą kovą. Tuo tarpu 
dar jiems neaišku katroje pu
sėje yra didesnės laimėjimo 
galimybės, ir todėl jie tik pri
iminėja pasiulymus, susilaiky
dami nuo aiškaus ir griežto 
pasisakymo katras "jaunikai
tis" gali tikėtis jų širdies.... 

Jei spręstume apie Vokiečius 
iš Birželio pradžioje įvykusių 
savivaldybinių rinkimų Ameri
kos zonoje tai turėtume pripa
žinti jog Sovietų komunistinė 
įtaka sugeba plačiau įsiskverb
ti į Vakarų Vokietiją. Beveik 
visose savivaldybėse komunis
tų procentas pakilo. Kai ku
riose vietose (pav. Niurnbur-
ge) komunistų partija savo 
skaičium užėmė antrą vietą 
(socialdemokratai turi pirmą 
vietą). 

Iš savivaldybinių rinkimų ga
lima butų padaryti išvadą kad 
Amerikiečių zonoje vis dau
giau atsiranda Vokiečių kurie 
ima žvairuoti į Sovietų pusę. 
Gal but, leidus laisvus rinki
mus Sovietų zonoje, . galėtume 
pamatyti priešingus rezultatus. 
Ir turbūt taip bus.tol Jkol tęsis 

sąjungininkų rungtynės Vokie
tijos žemėje: Vakarų Vokieti
ja, balsuodama daugiau už ko
munistus, gąsdina Amerikie-
čius-Anglus. Sovietinė Vokie
tija, balsuodama (jeigu jai bu
tų leista tai laisvai daryti) už 
Anglų-Amerikiečių nusistatymo 
partijas, gąsdintų Sovie
tus. O jei ir vieni ir kiti Vo
kietiją apleistų ir. Vokiečiai 
balsuotų be jokios įtakos iš ša
lies, tai greičiausia pasirodytų 
jog Vokiečiai kaip buvo taip ir 
pasiliko nacionalsocialistai 

Ar Atsiras Trečia 
Vokietija? 

NEBĖRA jokios paslapties 
kad artėja diena kada turės 
baigtis netvarka Europoje ir 
kitur. Milžiniškos ginklavimo
si programos rodo kuriuo ke
liu bus galutinai sprendžiami 
iki šiol neišspręsti svarbiausie
ji tarptautiniai klausimai. 

Visi raminantieji samprota 
vimai neturi jokios vertės ar
ba teturi tik tą vertę kad jais 
norima užmaskuoti savo planus 
ir sulaikyti pasaulį nuo per-
ankstyvo nervavimosi. Tegul 
kalba kas kaip nori, gi niekas 
jau nebesiduos įtikinamas jog 
yra galima šimtmečius gyven
ti pasauliui taip kaip jis dabar 
gyvena. Diena ateis, ir ji ne
gali buti tolima. 

Tat neveltui skuba ir Sovie
tai ir Anglai-Amerikiečiai pa
ruošti galutinai Vokietiją sa
vo politiniams uždaviniams. 

Tuo tikslu ir Sovietai ir An
glai-Amerikiečiai nori duoti 
Vokiečiams vyriausybę ir no
ri leisti jiems patiems tvarky
tis, kad jų pačių rankom galė
tų žarstyti nuodėgulius. Ir vie
ni ir antri numato Vokietijai 
vietą Europos politikoje, kurią 
dar ilgai nustatinės ne kas ki
tas kaip tik dvi didžiosios jė
gos: Sovietai ir Amerikiečiai. 

Bet jei Sovietai jaučiasi jų 
užimtoje Vokietijoje pilnais 
šeimininkais, galinčiais daryti 
sprendimus visais klausimais, 
neatsiklausdami nieko, tai A-
merikiečiai Vakarų Vokietijoje 
toli gražu negali jaustis tokiais. 
Ką jie bedarytų, vis dar turi 
tartis ir susitarti su kitų Va
karų Vokietijos dviejų zonų 
valdytojais: Anglais ir Pran
cūzais. Ta aplinkybė neleidžia 
Amerikiečių politikai buti aiš
kiai ir nuosekliai, nes reikia 
skaitytis su kitų savo dviejų 
sąjungininkų norais. 

O juk vienas tų sąjunginin
kų — Prancūzija — yra labai 
kaprizinga Vokietijos atžvilgiu. 
Ji geruoju nesiduoda palenkia
ma, ir kai reikia su ja susitar
ti tai daug laiko reikia praleis
ti ir daug energijos išaikvoti. 

Štai nesenai Londone po ga
na ilgų ir sunkių pasitarimų 
Prancūzijos atstovai buvo pri
versti priimti Anglų-Amerikie-
čių planą Vakarų Vokietijai or
ganizuoti. Ir koks baisus pa
sipiktinimas kilo visoje Pran
cūzijoje: girdi, vėl Amerikie
čiai-Anglai daro tas pačias 
klaidas kokias jie darė 1918-19 
metais; vėl jie ruošiasi tvarky
ti Vokietiją taip kad ji po 10-
20 metų ketvirtą kartą vieno 
šimtmečio bėgyje vėl puls 
Prancūziją. 

Visa Prancūzijos nelaimė tai 
kad ji iš šio karo išėjo sulau
žyta, be jėgos ir be garbės. Bet 
jei Prancūzija butų šiądien to
kia kokia ji buvo po I Pasauli
nio karo tai tikriausia turėtu
me ne dvi, o tris Vokietijas. Ir 
trečioji Vokietija butų "Pran
cūziška", su didžiausiomis re
paracijomis, su visokiomis kon
trolėmis, anekcijomis ir visais 
pikčiausiais saugumo varžtais. 

Gi šiądien, kai Prancūzų oku
puotoje zonoje ir pačioje Pran
cūzijoje valgoma ir gyvenama 
tik iš "Marshall'o plano", tai 
Amerikiečiams nėra perdaug 
sunku susiaurinti Prancūzijos 
norus.... O vis dėl to gali 
ateiti laikas kada bus sunkiau 
susitarti su Prancūzija dėl Vo
kietijos ateities. Jei prieš tre
jus metus butų buvę galima 
lengvu žodžiu Prancuzus įtikin

ti jog jie neturi teisės kalbėti 
dėl Vokietijos, nes nieku nepri
sidėjo jos įveikimui, tai šiądien 
stačiai nebeįmanoma jiems įro
dyti jog jie turi mažiau teisių 
į Vokietiją negu Amerikie
čiai. ... Palaukus dar vienus-
kitus metus, gal but, rimtai 
bus reikalo kalbėti apie atskirą 
trečią Vokietiją, kurią sudarys 
"Prancuaų zona". 

Dalyk ir Valdyk! 
ŠIUO metu padėtis Vokieti

joje susidarė tokia kad Ang-
lams-Amerikiečiams reikia run
gtynių ne vien tik su Sovietais, 
bet ir su Prancūzais. Tik rung
tynės su Prancūzais yra nepa
lyginamai lengvesnės, nes jie 
bėga ne pirmyn, o atgal.... ir 
Vokiečiams nieko nesiūlo, o tik 
iš jų reikalauja. Tokiose run
gtynėse jokios rizikos nėra. 

Kas kita su Sovietais: jų pa
siūlymai Vokiečiams už simpa
tijas yra gana rimti, o pats jų 
taikymasis Vokieįiams yra to-
kis švelnus ir taip sumaniai 
vykdomas kad yra pagrindo 
susimąstyti prie klausimo, kat
ras turi daugiau galimybių lai
mėti "rungtynes dėl Vokiečių 
meilės". Katras jų — Sovie
tai ar Amerikiečiai — duos Vo
kiečiams geresnę vyriausybę, 
duos daugiau duonos ir daugiau 
laisvės ? 

Tie kurie gyvena, dirba ir 
politikuoja su Sovietais, aišku, 
laikys Sovietų pasiulymus ge
resniais. Gi tie kurie yra pa
ragavę Amerikos duonos, be 
abejo, nueis su Amerikiečiais. 
Taigi — vieningos Vokietijos 
"su viena tauta, viena valsty
be ir vienu vadu" dar ilgai ne
matysime. 

VOKIETIJOS PINIGŲ 
REFORMA SMAR

KIAI PALIETE 
TREMTINIUS 

Meile Lietuviškai Dainai 
APIE ČIURLIONIO ANSAMBLĮ TREMTYJE 

mu 

Nors ir laukta, bet staigi ir 
labai drastiška valiutos refor
ma Vokietijoje palietė ir musų 
tremtinius. Tremtiniai vertėsi 
daugiausia iš jų turimų ištek
lių, kaip tai atsivežtų dar iš 
Lietuvos pinigų ir vertingesnių 
daiktų, kuriuos jie parduoda
vo ir tokiu budu padengdavo 
būtinas pragyvenimo išlaidas. 

Kol Vokiečių markė buvo la
bai pigi ir menkesnės kokybės 
daiktus žmonės noriai pirkda
vo. 

Pakeitus pinigus prapuolė 
paskutines tremtinių sutaupos, 
o ir turimas vertybes bus sun
ku parduoti. 

Pinigų stoka, be abejo, atsi
lieps ir į kulturinį tremtinių 
gyvenimą; tremtiniai nebega
lės tiek pinigų kaip anksčiau 
skirti spaudai, aukoms ir ki
tiems Jculturiniams reikalams. 

ŽUVO TRYS KOVO
TOJAI 

1947 m. Kovo mėn. 5 d. Gar
liavos valščiaus Jurginiškių 
kaime įvykusiose kautynėse 
trys Lietuvos laisvės kovotojai-
partizanai: Kasperavičius An
tanas, Stravinskas Povilą*- Ir 
Maceina Klemensas. 

žuvusiųjų lavonai buvo nu
vežti į Garliavos milicijos kie
mą ir ten išmesti gulėjo tris sa
vaites. Juos apgraužė ir ištąsė 
šunės, esantieji milicijos prie
žiūroje, paskui nelaimingųjų 
lavonų liekanas išmetė į grio
vį, kuriame išgulėjo neužkasti 
iki pavasario. bdps/ud 

DIDŽIULĖ KONCENTRACI
JOS STOVYKLA PRIE 

KLAIPĖDOS 
Bolševikų koncent racijos 

stovyklų yra visur. Iš vieno 
pabėgusio Esto gauta žinių 
kad viena ypatingai didelė kon
centracijos stovykla yra ir ne
toli Klaipėdos, čia sėdi Vokie
čių belaisviai, buvę kariai, Vla-
sovininkai (Rusai kariavę prieš 
bolševikus) ir* įvairus civiliai 
Estai. 

Kartas nuo karto mus pasie
kia gandas apie tremtinių pa
sisekimus kulturinėje ir meni
nėje srityse. Dailininkai, poe
tai, rašytojai, dainininkai, mu
zikai, artistai, šokėjai, lenkty
niaudami vieni su kitais, ne tik 
kad reiškiasi savųjų ir kitokių 
DP tarpe stovyklose, bet pla
čiai garsėja ir svetimųjų tarpe. 

Jų jau tiek daug išėjo į pla
čiąją meno areną, kad nebe
įmanoma net trumpai šio 
straipsnio ribose jų pasisekimų 
ir pasirodymų virtinės per
ž v e l g t i .  T r u m p u č i a i  f a k t a i ,  
kaip kad paskirų menininkų 
p a s i r o d y m a i  t o k i u o s e  m e n o  
centruose kaip Paryžiuje (su 
dideliu pasisekimu praėjusi 
dailininko A. Galdiko paroda), 
Londone (solistų Nauragio, Ba
ranausko, Motekaitienės kon
c e r t a s ) ,  p a ž y m ė t i n a i  g e r a i  
praėję Lietuviškos tremtinių 
operos ir Lietuviško baleto pa
statymai, išgirti net ir tremti
niams nepalankiams Vokiečių 
spaudos, nekalbant jau apie 
visą eilę tolygių pasisekimų, 
leidžia mums pajusti, kad ten 
tikrai verda didelis darbas ir 
t i k r a i  g a r s i n a m a s  L i e t u v o s  
vardas. 

Yra tarp tų visų meninių 
grupių, vienetų ir ansamblių 
vienas, kuris be eilinio pasige
rėjimo ir įvertinimo sukelia 
mums nuostabos ir pagarbos 
jausmus, kai arčiau susipažį
stame su jo istorija. Tai Čiur
lionio vardo ansamblis. 

Dettingeno kaimo viename 
viešbutyje, toliau nuo didesnių 
centrų, švabijos kalvų vidury
je, gyvena apie 50 jaunų vyrų 
ir moterų. Daugumas iš jų jau 
keturi metai drauge ir todėl 
šis jaunų žmonių kolektyvas 
panašus į vieną didelę šeimą, 
turinčią vieną tikslą ir to tiks
lo atkakliai siekiančią. 

Dar karui tebeeinant, 1944 
metų rudenį, Vienoje muzikas 
Alf. Mikulskis pradeda orga
nizuoti atgaivinimą Tautinio 
ansamblio, veikusio prie Lietu
vos Filharmonijos Vilniuje. 

Laimingu sutapimu susirado 
užtenkamas skaičius entuziastų 
daugiausia buvusių studentų ir 
sunkiose nacinės priespaudos 
sąlygose, po dvylikvalandinės 
darbo dienos, nedavalgius ir vi
sokiems nedatekliams spau
džiant, prasideda darbas. 

Karštėją karo veiksmai toli
mesnį buvimą Vienoje padaro 
nebeįmanomu. Bet aštrus naci
niai įstatymai neleidžia pakei
sti darbovietės ir tik suirutei 
prasidėjus ši menininkų grupė, 
šventai pasiryžus nesiskirstyti, 
pabėga į Vakarus, prie Šveica
rijos sienos. Vokiečiai čia kaip 
vyrus taip ir merginas įkinko 
sunkiausiems darbams: jiems 
tenka kelių tūkstančių pėdų 
aukštyje kasti apkasus. 

Bet karo pabaiga buvo nebe
toli ir dabar prasideda kitokios 
dienos Čiurlionio ansambliui. 
Daug kainavęs pasiryžimas ir 
įdėtas darbas pradęd* nešti 
vaisius. 

Pirmieji koncertai atneša ne
lauktą pasisekimą ir čiurlionie-
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Muzikas Alf. Mikulskis, čiurlioniečilį 
sumanus vadovas. 

čiai greit pradeda garsėti. Juos 
kviečia Prancūzai į savo iškil
mingiausius parengimus, jų 
klausosi ir dėkoja žymiausi 
Prancūzijos karo vadai, kaip 
generolai Koenig ir Lattre de 
Tassigny ir visa eilė kitų aukš
tų asmenų. 

Sakoma, kad sužavėti Pran
cūzai paskui mokėsi musų tau
tiškų šokių.., o čiurlioni-ečių 
dienyne galite pasiskaityti apie 
jų meną atsiliepimus, kurių pa
vydėtų ir didžiausios pasaulio 
žvaigždės.. 

čiurlioniečiai greit išsiveržė 
ir į tolimesnes išvykas. Jie pa
kartotinai lankė Voki e t i j o s 
Anglų ir Amerikiečių zonas vis 
koncertuodami ir koncertuoda
mi. Lietuvių tarpe greit at-
švenčiami 100-sis ir 200-sis 
koncertai, o dabar tas skaičius 
bus vėl gerokai pakilęs. Jų 
k l a u s ė s i  š i m t a i  t ū k s t a n č i ų  
žmonių, didelė jų dalis svetim
taučiai, ir niekur nebuvo atsi
tikę, kad jų menas nebūtų už
kariavęs publikos. 

čiurlioniečiai yra gryni me
nininkai. Jie savo pasisekimo 
negrindžia pigiais triukais ar 
saldžiais efektais. Jie patiekia 
gryną, neperdėtą Lietuvišką 
dainą, šoka tikrus tautiškus 
šokius, mažam Lietuviškų mu
zikos instrumentų orkestrui 
pritariant. 

Sunku buvo tikėti, kad links
miems, jauniems Amerikos, 
Anglijos n* kitų kraštų ka
riams, pripratusiems prie tem
po, triukšmo, džazo, galėtų pa
tikti liūdni, lyriški musų dainų 
motyvai, santūrus, gracingi 
Lietuviški šokiai. Bet taip įvy
ko, ir tik todėl kad čiurlionie
čiai patiekė neprikišamai to
bulai išpildomą meną, kokio ir 
tikrų profesionalų teatruose 
dažnai pasigendame. 

Sunku, nežinant, butų įsi
vaizduoti, kad šį neįkainuoja
mos vertės Lietuvybei ir Lie
t u v i š k a i  p r o p o g a n d a i  d a r b ą  
čiurlioniečiai dirba neturėdami 
net paprasčiausių sąlygų. Ke
lis koncertus merginos šoko 
basos, nes.. neturėjo batų, ke
lionės dvi dienas be valgio bu
vo normalus reiškinys, o gyve
nimas tvartuose, daržinėse, ba
rakuose ir" nakvynės po atvirųjų 

dangumi smulkmenos, apie 
kurias neverta kalbėti.. 

Bet 50 žmonių ansamblis ne
palūžo nei dvasiniai nei meni
niai; jie ir šiandien, gyvenda
mi savo višbutėlyje Dettinge-
ne, švabijos kalvose, vis dar 
važinėja su koncertais, stiprin
dami Lietuvišką dvasią brolių 
tremtinių tarpe, skaidrindami 
pilkas tremties dienas ir dai
nuodami svetimiems liūdnas 
Lietuviškas dainas, pasakojan
čias apie vienos geros tautos 
liūdną istoriją.. 

Ir kai svetimi keleiviai trau
kia pro "Karaliaus aukštumą", 
kurios viršūnėje stovi čiurlio-
niečių namai, jie pasiklauso ga
lingai sklindančios Lietuviškos 
dainos ir klausia: 

— Kas dainuoja ten taip 
gražiai ? 

— O, ten Lietuviai. Įr dai
nuoja jie tikrai stebuklingai, 
— atsako jiems Dettingenie-
Čiai, kuriems Čiurlionio ansam
blis yra tapęs jų pasididžiavi
mu. 

* * * 

Koks bus šios menininkų 
grupės likimas? Ateina žinios, 
kad vargas ir nedateklius la
bai grąso šiam nuostabiam ko
lektyvui subirėti. Tekc girdėti, 
kad BALF'o pirm. Dr. Kun. 
Končius, lankydamasis Euro
poje yra žadėjęs daryti žygių 
juos atsigabenti į Čia. Ar šis 
reikalas yra kiek pasistūmėjęs 
į priekį neturime žinių, bet 
greičiausiai ne, nes kliudė zo
nos klausimas; čiurlioniečiai 
gyvena Prancūzų zonoje, kas 
pagal veikiančius imigracijos 
įstatymus įvažiavimą į USA 
d a r ė  n e g a l i m u .  I m i g  r a c i j o s  
įstatymams keičiantis ši kliū
tis atpuls ir dabar neatidėlio
jant reikia Čiurlionio ansam
blio į Ameriką atvykimo klau
simą išspręsti. 

Apie tokio ansamblio reikš
mę Amerikoje netenka ir kal
bėti; be koncertų Lietuviškose 
kolonijose jam tikrai pasisektų 
prasimušti ir į didžiuosius 
Amerikoniškus teatrus. * 

čiurlioniečiai turi atvykti 
pas mus! Ir gėda, jei atitinka-* 
mos organizacijos jų atvykimo 
klausimo nesutvarkys. f? 
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D I R V A  

J. Dvikapiškis. 

Pabėgėliai 
Netolimos Praeities Pasakojimas 

flrŠti, juodi dūmai jungėsi 
8tt palšų debesų plotais. Lieps-
tlT| sukuriai keliose vietose pra
simušė ilgais liežuviais į apte
musią erdvę. Sunkiųjų tankų 
kanonada dar didino degančio 
miesto siaubą, ardydama lieps
nojančių trobesių sienas. 

Tai buvo iš vienos pusės be
sitraukiančių, o iš kitos puo
lančių priešų naikinamas Lie
tuvos pasienio miestas.. Plen
tai, vieškeliai ir laukų keliai, 
užtvenkti minių, minios, kuri 
išblyškusiais veidais slinko ne-
žinion — į Vakarus. 

Dalė Karaitienė, purvinų 
dulkių užlipusiom akim, už 
rankenų stūmė vežimėlį, kuria
me berupestingomis akutėmis 
šypsojosi motinai, jos vieninte
lis turtas ir paguoda — vie
nuolikos mėnesių amžiaus Gai
lutė. 

Dalės veidu ir nugara, kuri 
buvo apkrauta sunkia kupri
ne, čiurkšlėmis bėgo prakaitas, 
apdulkėjusiame veide palikda
mas margus ruožus. 

Iš pietryčių pusės nuo pa
miškės, pasirodė du vikšriniai 
motorcikliai. kurie it viesulas, 
traškėdami nešėsi per lauką, 
plento link. Tai paskutinieji 
"Feldjaegeriai" atnešė visiems 
siaubingą žinią — kad sienos 
link perkirstas magistralinis 
kelias. "Kas nori bandyti laimę 
išsigelbėti nuo apsupimo iš 
priešo kairiojo šarvuočių spar
no, turi griežtai pasukti j šiau
rės vakarus''.. 

Tuo pat momentu skutamu 
skridimu virš galvų prašsilpė 
išilgai plento trys naikintuvai. 

Kas gyvas metėsi į dirvas, 
palikdamas kelyje savo mantą, 
gyvulius. Lėktuvai padarė po
sūkį, dar pasklendė žemyn ir 
pertraukomis paleido serijas 
šūvių. * _. 

Visas plentas paskendo "ePS-
nose. Degė kariški sunkveži
miai, degė vežimai su paskuti 
niu pabėgėlių turtu, o salia jų 
voliojosi nužudyti ir sužaloti 
gyvuliai. 

Dalė prisiglaudus prie pa
plentės storo beržo liemens, 
spaudė prie krutinės savo gy
venimo džiaugsmą — inazą.ią 
Gailutę. Ji šypsojosi, pirštu
kais vadžiojo po motinos veidą 
visiškai nežinodama priežas
ties, kodėl motinos skruostais 
riedėjo tokie gražus, sidabri 
niai lašeliai.. v 

Lėktuvai pranyko, žmonių 
m i n i a ,  t a r t u m  s u m a i š y t a s  
skruzdėlynas pasiskleidė t irvo 

•mįs — šiaurės vakarų krypti
mi. Dalė it apsvaiginta tebese-
dejo prie beržo ir, rodos, nega-
Igjo atitraukti įsmeigto žvilgs
nio nuo nešančios sunkią naš
ta ir kovojančios su Kliūtimis, 
mažos skruzdėlaitės. 

Pakilo vėjas. Tirštų durnų, 
su ugnies žiežirbomis, sukurs s 
apsiautė Dalę. Ji pašoko, tar
tum iš siaubingo sapno. Žengė 
plento pusėn, tačiau pusžings-
jjyje, lyg stabo ištikta sustojo: 
jos vienintelė, sunkią naštą pa
lengvinančioji priemonė — Gai
lutės vežimėlis baigė liepsnoti 
šalia liepsnose paskendusio 
gasolino tanko-sunkvežimio. Ji 
beviltiškai ir klaikiu žvilgsniu 
pažvelgė į liepsnos upę plente. 
Per visą jos kuną nuėjo nukre

čiantis šiurpulys. Ji staifa pa
suko atgal, — viena vienintelė 
ir bejėgė, savo tėviškės link, 
kur niekas jos nebelaukė ir kur 
sodybos vietoje, vėjas nešiojo 
atvėsusius pelenus. 

Dalė, tartum šešėlis, slinko 
dirvomis, pabergždusiomis pie
vomis ir banguojančiais ru
gių laukais. Kur ji ėjo ir kas ją 
pasitiks, jai buvo vistiek.. Jos 
m i n t y s e  c h a o s i n g a i  p y n ė s i  
klaikus, pergyventi vaizdai. 
Čia ji mato save pilną gyveni
mo džiaugsmo, apsuptą pagar
bos ir meilės studentę Dotnu
vos Akademijoj.. Čia nustel
bia neužmirštamo siaubo vaiz
das — raudonųjų banditų su
šaudoma motina ir tėvas giri
ninkas. Tai vėl ausyse pasi
girsta jai, lyg angelų choro di
dinga giesmė Veni Creator, o ji 
sutuoktuvių iškilminguose ap
daruose, klūpodama prie Vieš
paties stalo papėdės, prisiekia 
amžiną meilę jaunam Akade
mikui Algiui 

Staiga ji pajunta galvoje ne
būtą svaigulį ir ji nei nepaju
to, kaip ant ežios suklupo.. 
Jos lupos buvo sukepę ir kan
kino baisus troškulys.. 

Vėsus vėjas ją kiek atgaivi
no. Ištisą dieną Įtempti kojų 
raumenys visiškai užtirpo. Ji 
sėdėjo ant ežios ir lyg į taktą 
su linguojančiomis varpomis 
ant ranku supo savo miegan
čią Gailutę.. Vėl atgijo min
čių paveikslai. Kodėl gi jai 
skirta tokia žiauri lemtis... 
O, ieigu jis butų čia kartu su 
ja.. Kokia butų saldi toji ne
apsakomo skausmo taurė.. 
Bet, deja'.. Nuo tos valandos, 
kai' Geštapo pareigūnai, einan
tį tarnybos pareigas Algirdą 
suėmė, ji pusantrų metų nega
lėjo surasti tikros tiesos apie 
jo likimą.. Gal ji išvežė sun
kiems darbams f griaunamą 
Reichą, gal jis slapstėsi. . Ei
ti, jieškoti, gal įvyks stebuk
las. . Tačiau, štai tas paskuti
nis spindulėlis užgeso ir su siū
bavo jai po kojomis žeme.. 

Pakilusio vyturėlio giesmę 
staiga nutraukė šiurpus, kaž
kada ausiai jau girdėti motorų 
ūžesiai. 

Dalė instinktyviai pašoko 
ant kojų. Su siaubu ji pamatė 
ištisą virtinę didžiulių tankų 
kurie vilko kažkokias, pilnas 
kareivių, priekabas, kur i o s 
atitinkamuose atstumuose bu
vo atkabinamos ir paliekamos 
Vienas, štai, tankas išnėrė i& 
miškelio ir urzgimu drebinda
mas žemę slinko rugių lauku 
jųdviejų kryptimi. Staiga pa
suko į šoną ir paliko priekabą 
su grupe kareivių, kurie žaibo 
greitumu iš jos iššoko, išsitie
sė grandine ir atkišę pirmyn 
paruoštus ginklus, žingsnis po 
žingsnio artėjo jų link.. 

Ji prisiglaudė prie ežios, 
spausdama prie krutinės mie
gančią Gailutę ir plakančia šir
dimi laukė nežinomo savo liki
mo. 

Ji buvo pasiryžusi eiti pir
myn, tačiau širdis, rodėsi, iš
šoks iš krutinės, o kojos nusto
ję atsparumo, traukė ją že
mėn. . 

štai jau girdi ji žingsnius ir 
lužtančius po artėjančių atėjū

nų kojomis rugitį šiaudus., 
Ji bijo, kad jie neišgirstų 

jos širdies plakimo — ji taip 
garsiai daužosi.. 

— Vstat, kto tam?! (Kas 
ten, atsikelti) — suriko ne
žmonišku balsu, geltonos veido 
spalvos su įžambaus pjūvio 
akimis, uniformuotas žmogus. 

Dalė sukaupusi visas jėgas 
atsistojo. Pabudo" Gailutė ir 
pradėjo gailiai verkti.. 

žaibo greitumu, su atkištais 
ginklais, iš visų pusių ją apsu
po būrys panašių j aną pirmą
jį, žmonių, kurių vienas, mato
mai vyresnis, vėl suriko: 

— Ruki v vierch! (Rankas 
aukštyn!) 

— Mieli žmonės, jųs gi ma
tote, kad mano rankose kūdi
kis! — švelniai Rusų kalba 
prabilo Dalė. 

— Viš, krasavica! Znajem 
takich ptašek! Brosaj na zem-
liu etavo červiaka!.. (žiūrė
kit, gražuolė! žinome tokias 
paukštytes! Mesk žemėn tą 
kirmėlę!) — Dalės gerklėje 
spazma neleido ištarti žodžio. 
Ji dar daugiau spaudė prie sar 
vo širdies klykiantį kūdikį. 

— Ruki v vierch! Sčitaju do 
trioch! (Rankas a u !k š t y n 
Skaičiuoju iki trijų!) — žvė
rišku balsu sukriokė mongolas 
ir Dalės krūtinėn nukreipė na
ganą. Jos galvoje suspengė, o 
širdyje, tartum, nutruko pa
skutinė styga.. Ji susvyravo 
ir aptemusiom akim sugniužo 
žemėn.. Jos sąmonės nebepa-
žadino nei atplėštos nuo moti
nos krutinės Gailutės paskuti
nis klyksmas 

Kilo per miško viršūnes rū
škana rytinė saulė. Vyturėlių 
giesmė vėl skelbė naujos die
nos rupesčius. Rasota ežia, it 
šešėlis, slinko vos pavilkdamas 
pavargusias kojas ir nuo gy
venimo naštos sulinkęs kelei
vis. Jis sustojo.. Priešais jį 
gulėjo pusiau apnuoginta mo
teris.. Jos krutinėję styrojo 
įsmeigtas durklas.. O čia pat, 
prie jos kojų, gulėjo.. nužudy
tas kūdikis.. Keleivis sulinko 
ant kelių prie moters lavono.. 
Vyturėlis pritarė jo tyliai rau
dai. . 

Ta! buvo Algirdas.. 

ATSARGIAI! PAVO-
! JUS PRIEŠAKYJE! 

Police Chief Ge6rge J. Ma-
towitz išanksto nori persergė
ti žmones Liepos ketvirtos ke
letu dienų švenčių, kuomet at
sibus daug trafiko nelaimių. 

Visos šalies miestuose ir val
stijose išanksto rūpinamasi ši
tos šventės laikotarpio aukšto 
nelaimių skaičiaus mažinimui. 

"Policijos departmentas ra
gina kiekvieną pilietį kreipti 
dėmesį į apsaugojimą gyvasčių 
ir turto per Liepos ketvirtos 
švenčių laikotarpį", Chief Ma-
towitz sako. 

Jis pranašauja kad trafikas 
bus nepaprastai užgrustas šios 
šventės dienomis, nes daugybė 
jau įgijo naujus automobilius, 
o kiti važiuos savo senais pa
dargais, kad tik važiuoti. Vi
si kas tik turi kuo važiuoti va
žinės pramuštgalviškai. 

"Šių metų Liepos ketvirta 
bus ypač pavojinga važinėjan-
tiems", sako Chief Matowitz, 
"kadangi supuola trys dienos 
laisvos ir žmonės jausis šven
tiškoje nuotaikoje. 

"Visi dėkime pastangas pa
darymui Clevelando vieta kur 
mirtys ir nelaimės neturėtų už
imti pirmą vietą šios šventės 
paminėjimo proga. Vietoje to 
pasirūpinkime kad Liepos ket
virta butų saugumo diena va
žiuojantiems ir pėkstiems ly
giai". 

Cleveland Police Dept. 
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M A R G U T I S  
Skaitykit "Margutį", komp 
A. Vanagaičio leidžiamą mu
zikos ir juokų žurnalą. Ei« 
na kartą į mėnesį. Kaina 
metams $2. Užsisakant siu
skit ir pinigus. 

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

Chicago, 111. 

P O p 
KONCERTAI B 

Kas Treč. ir šešt. Vak.. 8:30 vai. 

CLEVELAND SUMMER 
ORCHESTRA 

Rudolph Ringwall, Conductor 

Birž. 30 Mac Morgan, Baritone 
Liep. 3 Virginia Morley ir 

Livingstone Gearhart, 
Duo-Pianistai. 

P U B L I C  H A L L  
Tikietai pas BURROWS, 633 Euclid 

Balconv 60c, 90c, $1.20 
Prie Stalų $1.80, Tax Included 

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 

BALF GAUNA RŪBU 
IŠ VISOS ŠALIES 

BALF centras iš Brooklyn, 
N. Y., praneša kad per porą 
savaičių, Birželio 1-15, gavo vėl 
kelis tukstančius svarų drabu
žių, sudovanotų musų tautie
čiams tremtiniams Vokietijoje. 

Rūbai siunčiami dešimtimis 
ir šimtais svarų kasdien iš vi
sokių Lietuvių kolonijų, dide
lių ir mažų, pradedant nuo Los 
Angeles, Calif., baigiant pačiu 
Brooklynu. 

Kiti siunčia BALF'ui mais
tą ir pinigus tremtinių šelpi
mui. 

Netruksim apsidairyti ir vėl 
ateis nauja žiema. O dešimtys 
tūkstančių musų nelaimingųjų 
brolių Europoje, kurie iki šiol 
ne visi gavo rubus, darosi vis 

B, A O. GELžKELIO linija 
palengva naikina anglim kuri-
riamus garvežius. Ta kompa
nija šymet ant savo geležin
kelių pastatys 160 naujų diesel 
inžinais lokomotivų. . Palengva 
visi angliniai lokomotivai bus 
pašalinti iš tarnybos. 

Treasury Departmento United plikesni, ir jiems reikės apran-
States Savings Bond programą 
kurio svarbiausias tikslas yra 
prisidėti prie infliacijos sulai
kymo. 

The United States' Savings 
vajus Cuyahoga apskrityje ve
damas nuo Birželio 15 iki 30. 

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

POP KONCERTAI 
TĘSIAMI 

šeštadienio vakare, Biri. 26, Pop 
koncerte, kuriuos per vasarą duoda 
Cleveland Summer Orchestra, vado
vaujant Dr. Rudolph Ringwall, di
džiojoje Cleveland Public Audito
rium, solistu bus mėgiamas pianis
tas Boris Goldovsky, kuris išpildys 
Mozant piano concerto in A major. 

Kitas koncertas, trečiadienio va
kare, Birželio 30, atžymimas sugrą
žinimu žymaus radio baritono Mac 
Morgan, kaip solisto. 

Po to seks vėl kiti koncertai, ku
rie tęsis per vasarą, po du vakaru 
kas savaitę. 

Tikietai po $1.80 prie staliukų 
apačioje; rezervuotos sėdynės vir
šuje po $1.20; nerezervuotos balko
ne po 90c ir 60c. 

DABAR Moncrief's 1948 Eilė 
GAUNAMI Automatiško Šildymo Padargų 

GAS ^ OIL * COAL 

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

galų žiemai pernešti. 
Kiti siunčia ir gerus vyriS-

kus, moteriškus ir vaikams ba
tus; vyrai prie savo gerų švar
kų daperka kelnes, kurias pa
tys sunešiojo, ir taip aprūpina 
nepažįstamus savo brolius rei
kalingais drabužiais. 

Kurie turit padovanoti rubų 
priduokit juos savo vietos B A 
LF skyriui, ar parapijai, arba 
siųskit tiesiog į BALF centrą: 

United Lithuanian Relief 
Fund of America, 

105 Grand Street, 
Brooklyn 11, N. Y. 

ISVERETT, Wash. — Birž. 
19, tulas Wayne Williams, 31 
m. amžiaus tėvas, prisipažino 
policijai kad jis iš įtūžimo su
mušė akmeniu savo žmoną ir 
vieną dukrelę ir jas abi nustu-
mė nuo aukštos uolos, žmona 
nukritus mirė, o mergaitė, 4 
m. amžiaus, išliko dar gyva. 
Jie turi kitus tris vaikus. Jie 
buvo atvykę iš Tusia, Okla, čia 
darbo jieškoti. 

AKRON, OHIO— Goodyear 
gumų išdirbystė, didžiausia vi
soje šalyje, pasirašė su CIO 
unija dviejų metų sutarti, pa
keldama savo 28,000 darbinin
kų po 11 centų valandai mo-
kesties. Ta kompanija dirb
tuves turi 10-tyje miestų. 

LOS ANGELES, Calif. — 
Tula Ada Rousseau, 43 m. am
žiaus, sumanius nusižudyti pa
pjovė skustuvu sau rankų gy
slas, persipjovė gerklę, nurijo 
skruzdėm naikinti nuodų, su
valgė didelę dozą migdomų vai
stų, paskui persidūrė sau šoną 
ilgomis žirklėmis — ir po nu
vežimo į ligoninę pasirodė kad 
ji galės dar gyventi. 

GENERAL ELECTRIC Corp. 
prieš kelias savaites skelbė at
piginimą savo išdirbinių kainų. 
Dabar betgi, kai buvo privers
ta pakelti savo darbininkams 
algas,'vėl buvo priversta pa
skelbti savo iSdirbinių kainų 
pakėlimą. 

General Electric turi 125,000 
darbininkų ir dirbtuves dauge
lyje šalies dalių. Darbininkams 
pakėlė 8 nuoš. algų. 

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

resuokit: 
George, 

11059 Dodge Rd. 2 
Van Dyke, Mich. 

Vyrams Aprangalai 
PAS MUS RASITE DIDŽIAUSI PASIRINKIMĄ 

Už POPULIAREŠ KAINAS 

Vasariškų rubų — marškinių — kelnių — diržų 
Šiaudinių Skrybėlių — Maudymuisi Kelnaičių 

Kaklaraiščių — Pažamas — Kojinių — Nosinių 

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

NO BETTER 
TERMS 

ANYWHERE 
LOANS TO 

R E P A I R , "  M A I N T A I N )  
MODERNIZE YOUR HOME 
OR BUSINESS PROPERTY 

Member Federal Deposit Insurance Corp. 

JONAS G. 
POLTER 

L i e t u v i s  

Namų Maliavotojas 
Popieriuotojas 

• Apkainavimas ar patari, 
mas reikale jusų namo 
pagražinimo suteikiama 

nemokamai. 

435 East 123rd St. 
Telefonas: POtomac 6899 

Mes Duodam ir Iškeičiam Eagle Stamps 

Delia E. Jakubs 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PARVEŽTI 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
EDNA AVENUE ENdicott 1763 

Krautuvė atdara kasdien nuo 10 ryto iki 5:30 po pietų. 

The May Co's. Basement 
2 SPALVINGŲ LANGUOTU RUŠIU 

20x40 COLIŲ PRAGARSĖJĘ 

Vaisių, Langučių ir Kitų Marginių 

Plastic Tiesalai 
54"x"54 Skalbiami Užtiesalai 

Virš Jusų Staltiesių 
Užtiesk vieną šių puikių spaus
dintų plastik stalui užtiesalų ant 
savo lininės staltiesės pridavimui 
spalvos ir žavėtinumo jusų sta
lui. Marginiai yra vaisiai, gėlės, 
langučiai ir kitoki su plačiais ki
tokių spalvų apvadais mėlynais, 
raudonais, žaliais ar auksiniais. 
Suteikia apsaugą jusų staltiesei 
ir stalo viršui, sumažina skalbi
mą pusiau. 

54"x72" Didumo 1#29 

Basement Domestics 

. Uli'M 

Minkšti, labai Sugeriančios 
Rūšies 

Gerai sugeriami turkishšluos-
tytuvai towels mėlynos, roži
nės, auksinės ar žalios spal
vos kurie priduos žavėtinumo 
jusų vonios kambariui. Ir to
kia žema kaina už Cannon's 
geros ru&ies! Tik j*e 59c. 

Pritaikyti Wash Cloths po 15c 

Paštu ir Phone Užsakymai Pildomi 

;;flsukit CHerry 80# 

Basement Domestics 

„H? 
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M I R I M A I  
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

(Žinios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykai 

MIRĖ 18,600 IŠEIVIU 
LIETUVIŲ 

Su šiame numeryje paduoda
mais mirusių Lietuvių vardais 
iki šiol mirusių skaičius pasie
kė jau 18,600, nuo Vasario mė
nesio, 1937 metų, kada Dirvoje 
pradėta mirusių išeivių Lietu
vių vardai ^alpinti. 

OšATSKAS Juozas F., 34 m., 
mirė Birž. 10, Cleveland, O. 

MICIUNAS Vytautas, mirė Ba
landžio 27, Matachewau, Ca
nada. 

AITUTIS Edvardas, 46 mėtų, 
mirė Geg. 25, Chicagoj, kur 
buvo ir gimęs. 

BUIVIDIENĖ Juzė (Mažeikai
tė), 68 m., mirė Geg. 26 d., 
Chicagoj. (Telšių par.) Ame
rikoj išgyveno 47 m. 

NAVICKIENĖ Petronėlė (Mar-
tišaitė), pusamžė, mirė Geg. 
16, Chicagoj. (Raseinių ap. 
Vadžgirio p.' Labgirių km.) 
Amerikoj išgyveno 39 metus. 

PILIJANSKAS Stasys, pusam
žis, mirė Geg. 26, Chicagoj. 
(Panev. ap. Smilgių p. Bal-
naravos k.) Amerikoj išgy
veno 37 metus. 

GRIGALIŪNAS Stasys, pfesės 
amž., mirė Geg. 30, Chica
goj. (Panev. ap. Upytės p. 
Akalicos k.) Amerikoj išgy-4 

. veno 37 m. 
MAŽEIKA Nikodemas, pusam

žis, mirė Geg. 29, Chicagoj. 
(Naumiesčio par. šilių km.) 
Amerikoj išgyveno 35 m. 

BARTKIENĖ Domicėlė (Jur-
gutaitė), seno amž., mirė 29 
Geg., Chicagoje. (Tauragės 
ap^ Šilalės p.) Amerikoj iš
gyveno 40 metų. 

ivuSIUKONIS Stasys, 56 m.j, 
mirė Bal. 30, Madison, Wi^' 

JUšKAUSKAS Juozas, mirė 30 
Gegužės, Baltimore, Md. 

ZAREMBIENĖ Stella, 48 m., 
mirė Birž. 2, Chicagoj, kur 
buvo ir gimus. 

LAPŠINSKAS Boleslovas, pus
amžis, mirė Birž. 4, Chica
goj. Amerikoje išgyvento 40 
metų. 

MIRĖ,BETROIT, MICH. 
USDRAS Vladas, 58*"m^ fftirė 

Rugp. 27, 1947. 
VILANIšKIS Jurgis, 52 metų, 

mirė Spalių 28, 1947. 
URBAITIS Jonas, seno amž., 

mirė Spalių 2, 1947. 
NORRIS (Norosky) Frances, 

67 m., mirė Sausio 5, 1948. 
BUSNAUSKAS Raymond, se

nyvo amžiaus, mirė Vas. 23, 
1948. 

RAUBIENĖ Elena (Pilkaitė), 
55 m., mirė Birž. 5, Chicagoj. 
Vaiguvos miestelio). Ameri
koj • išgyveno 43 metus. 

STOGIENĖ Elena (Balčiūnai
tė), seno amž., mirė Geg. 29, 
Chicagoj.' (Panev. ap. Vaškų 
p. Vainuronų k.) 

ZAREMBIENĖ Ona (Anskai-
tė), pusamžė, mirė Birž. 1, 
Chicagoj. (Marijamolės aps. 
Osinės k.) Amerikoj išgyve
no 42 metus. 

ZAUBRAS Petras, 64 m., mi
rė Geg. 31, Chicagoj. (Pane
vėžio ap. Kupiškio p.) Ame
rikoj išgyveno 36 m. 

TRAŠKIS Adolfas, pusamž i s , 
mirė Geg. 31, Chicagoj, (Pa
svalio • miestelio). 

ČIUŽINIENĖ Sofija (Urbelai-
tė), pusamžė, mirė Geg. 39, 
Shelly, Ind. (Raseinių apskr. 
Kelmės p. Preikurių k.) A-
merikoj išgyveno 35 m. 

VALATKIENĖ Elena, 66 m., 
mirė Bal. 20, Detroit, Mich. 

MAŠINAUSKIENĖ Antani n a , 
mirė Geg. 22, Chicagoj. (Sa
kių ap.) 

SAKALAS Juozas, 34 m., mi
rė Geg. 27, Chicagoj. Gimęs 
Worcester, Mass. $ 

čIEKUTIS Julius, 58 m.t mirė 
Geg. 27, Chicagoj. (švenčio-

k' nių ap. Čekiškės p. Zelygų 
•„ k.) Amerikoj išgyveno 35 m. 
VIRKŠTYS Juozas, mirė Geg. 

20, Philadelphia, Pa. 
KULEVIČIUS Povilas, 56 m., 

mirė Geg. 7, Miners Mills, 
Pa. (Šiaulių ap.) 

KIRMILAS Dominikas, 59 m., 
mirė Baland. 16, Lawrence, 
Mass. % 

LIETUVIŲ KANKINIŲ PELENAI 
4 AMERIKOJE 

Vokiečiai Nužudė 6,225 Lietuvių Išvarę 
į Savo Kankinimo Lagerius 

LASNIK CAFE 
Puiki, Moderniškai Jrengta Lietuviška Užeiga 

6824 SUPERIOR AVE. 
(šalia Dirvos Redakcijos) 

r Ūžkviečiame Lietuvius iš kitų miestų sustoti pas mua. 
" Kastantas ir Ona Lesnikauskai — Savininkai 

£<iiiiiiiimiiiii!iiiiiiiiiiiĮiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimuiiiii«miiiiuiiiiif: 
s Smagi Lietuviška Užeiga E 

Į UPTOWN GrRIIiIi Į 
i 10626 St. Clair Avenue | 
I VYNAS — ALUS — DEGTINĖ — ŠILTI VALGIAI | 
5 v Geras Patarnavimas 5 
s Linksma muzika penktadienio ir šeštadienio vakarais 5 
1 A. ir A. Kazakevičius — savininkai (40) s 
iiiiniiiiiiiMiiiiiiiiiiiiimiiiiKiiiiiniiimnniiiiiiHiiiiniiiiiiininimmiHiiiimiiiiiiinr 
gjiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim^ 

Į I. J .  SAMAS • JEWELER j 
| Persikelt į naują didesnę ir gražesnę krauttfff | 

7007 Superipr Ave. Greta Ezella Theatre || 

Dabar jau turime didesnj rinkinj Deimantų, žiedų, Laik
rodėlių ir visokių gra/daikčių, už nupigintą kalną. 

'tinimuinunuininHiiiHmiiiiiHiuuiniHiiiiiiiiiiiiuimiiumniiiuiniiHiiiuiiiHir 
imaiMIINllllllllMIMIIIIIKtMIIIIHIKIIIIIIIMHIIIiaHlllllMMIIIllHIHMHiailMaMIMIMMiai'HHIIIHMHIOHIIIIIIi 

Pilnai Padengta Apdrauda. UTah 1-4515 

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

USA Lietuvių Rašytojų 
Draugija jaučia didelę ir kil
nią pareigą pranešti visai šio 
krašto visuomenei, kad Lietu
vių Anti-nacinės Rezistenci
jos Buvusiųjų Politinių Kali
nių Sąjunga pereitą vasarą nu
tarė Flossenburg'o (Vokieti
joje) koncentracijos stovyklo
je nacių nukankintų 2,483 Lie
tuvių kalinių pelenus, iki bus 
galima juos pergabenti lais-
von Lietuvon, atsiųsti Ameri
kos Lietuvių globai bei apsau
gai. Minėta Politinių Kalinių 
Sąjunga apsaugos vieta aprin
ko Tėvų Marijonų vedamą Ma-
rianapolio Kolegiją, kur viešas 
pelenų urnos įteikimas įvyks 
š. m. Liepos 5 dieną. 

Kruvinieji- nacių darbai ki
toms tautoms naikinti jau ži
nomi visam pasauliui, štai tos 
kankinimo vietos, kurios am 
žių amžiams pasiliks kaip neiš
dildomos Vokiečių tautos gė
dos dėmės; 

Auschwitz, Buchenwald, Da
chau, Flossenburg, Maidanek, 
Mathausen, Soldau, Stutthof 
ir kt. Turimomis žiniomis na
ciai Lietuvius kankino ir žudė 
103 stovyklose. 29,500 Lietu
vių perėjo tokias stovyklas. 
6,225 musų tautiečiai buvo nu
kankinti. * 

Kas darėsi tose nacių kon
centracijos stovyklose, skaity
tojas galės suprasti vien iš šio 
pavyzdžio: Flossenburg'o sto
vykloje kalėjo iš viso 2,500 
Lietuvių. Iš to skaičiaus gyvų 
liko tiktai 20. Visi jie čia buvo 
mušami, iki mirties marinami 
badu, o nukankintųjų kūnai 
kraunami į krūvą kaip kokios 
malkos ir prie kremą tori j umų 
pečių jie laukdavo .eilės, — ka
da bus sudeginti. ; 

Mes negalime duoti bent 
apytikrio visų Lietuvių skai
čiaus, kuriuos kankino piktoji 
nacio ranka. Daug dar yra ne
žinomų musų brolių ir seserų, 
kurie atidavė savo gyvybę nuo 
viso pasaulio uždengtuose kan
kinimų rusiuose ir kitose pa
slaptingose žudymų vietose. , 

Neužmirškime, kad ir šian
dien musų tautiečiai tebėra 
masiškai žudomi. Aštuoneri 
metai, o pridėjus Mažąją Lie
tuvą, — 10 metų kaip musų 
tauta sistemingai naikinama 
ir blaškoma. 

Turim žinoti ir tai, kad mu
sų tauta, proporcingai ben
dram jos gyventojų skaičiui, 
bus viena iš daugiausiai nuken
tėjusių nuo raudonųjų ir rudų
jų budelių. Mes klausiam: ko
dėl Lietuviai buvo ir šįandien 
tebėra taip masiškai kankina
mi ir žudomi? Atsakymas yra 
vienas: Lietuvis geriau linkęs 
mirti, negu vergauti. 

Lietuvių pasipri e š i n i m a s 

santikiai liko dar aštroki. Mu
sų tautos priešas visiems ly
giai žiaurus. Taip pat visi ly
giai 6same kviečiami į kotfą su 
juo. Į šią vienybės kovą mus 
visus šaukia ir kankinių pele
nai. 

Štai ką rašo Anti-nacinės 
Rezistencijos • Buv. Poli t i n i ų 
kalinių Sąjunga palaikų perda
vimo akte: "Musų, kaip tos pa
čios kančios draugų valia, kad 
ši relikvija butų Marianapolio 
Kolegijos — mokslo ir jauno
sios kartos ugdymo įstaigos — 
žinioje ir globoje ir kad visai 
Amerikos Lietuvių visuomenei 
butų prieinama lankyti ir pa
gerbti. . ši musų jaunosios Tė
vynės kankinių relikvija pati
kėta ypatingai Jusų meilei.. 
Šie gi palaikai siunčiami iš Eu
ropos pas Jus — .atnaujinti 
tam pačiam kraujo ryšiui ir 
liudyti tai pačiai nepertraukia
mai kovai, kurią kartu vienin
gomis jėgomis turime tęsti už 
amžinąją savo Tėvynę — Lie
tuvą." , 

Dėl ta* USA Lietuvių Rašy
tojų Draugija prašo visą Lie
tuvių bendruomenę prisidėti 
prie visos musų tautos relikvi
jų priėmimo akto. Butų labai 
pageidautina, kad įteikimo iš
kilmėse dalyvautų visų Ameri
kos Lietuvių organizacijų at
stovai. Kadangi savo kanki
nius gerbia visa tauta, tad ta 
proga prašome visus Gerb. 
Klebonus, < visų' organizacijų 
Vadus, p ypač visų laikraščių 
Redaktorius prisidėti prie mu
sų kankinių palaikų pagerbi
mo, surengiant savo kolonijo
se atitinkaBius minėjimus. 

J. Aistif 
USA Liet. Rašytojų . D-jes 

Pirmininkas. 
St. Buda vas, Sekretorius. 

PAJIEŠKOJIMAI 
Jieškomieji ar apie juos ži

nantieji prašomi atsiliepti į: 
CONSULATE GENERAL OF 

LITHUANIA 
41 West 82nd Street 

New York 2^ N. Y. 

JIEŠKAU Juozo Karpavičiaus 
ir Jurgio Sabaliausko, abu iš 

Ciberijos k.,. Keturvalakių p., 
Vilkav. ap. Sabaliauskas gy
veno Shenandoah, Pa. Taip gi 
j ieškau daugiau gerų žmonių 
nuo Keturvalakių. 

Kostas Petrauskas, 
Camp? Baltic 

(20) Hannover-Stoecken 
. British Zone Gedmany. 
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P J KERSIS 
609-12 Society for Savings Bldg—Cleveland, *Ohio 

OFISO TELEFONAS: MAin 1773. j 

Jtprėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuooe, krfiĮfc- j 
kitės į mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą • 
riuose apdratulos-insuranče reikaluose. Į 

Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymai | 
garantuojama. Kreipkitės { mane telefonu arba asmeniškai. J 

Ambrasas, iš Pabaiske y«į, Ukmer
gės ap. << Vf» 

Ammen - Kalau, Berta, iš 1 Šakių 
aP > gyv. Brooklyn, N-lf. 

Andrikonis j Aleksandras, iš Šešuo
lių val.į Ukmergės ap., gyv. Chi
cagoje. 

Ašmantas, iš Tauragės ap. 
Avižieniute - Marcinkus, Ona, iš 

Šumsku vai., Marijampolės ap. 
Bajorūnas (Beiron), Jurgis, iš Nau

jamiesčio vai., Panevėžio ap. 
Bakanauskas, Stasys, iš Balninkų v. 
Baliukevičiutė, Antosė, ii^Alytaus 

ap. X' 
Baltrušaitis, Vincas, iš Bliuviškių 

km.. Griškabūdžio vai., Šakių a. 
Baltuška, Kostantas, iš Svėdasų v}., 

gyv. Pittsburghe. 
Banionis, Jonas, Juozas, Kazys ir 

Petras, ii Pažeriu' rail., Vilkaviš
kio aflfer 

Bankauskas, Vytautas (Bankovski); 

sunus Boleslovo. 
Baradas, Antanas* iš Kąuno ap., g 

Chicagoje. 
Baranauskas, ir seserys Baranaus

kaitės, vaikai Magdės Baranaus
kienės (buv. Marcinkevičienės), 
kuri buvo kilusi iš Ūdrijos vai., 
Alytaus ap. 

Barašauskas, įpėdiniai Juozo Bara-
šausko. 

Baruolis, Povilas, iš Subačiaus vai.. 
Panevėžio ap., ir vaikai Jonas ir 
Ona, gyv. Bostone. 

Bašinskas, Simonas, iš Veiverijj vl. 
Marijampolės ap. • „ 

Batcikaitės, Ona (Zimblis), iŠ' Pe
tronėlė, dukterys Mykolo. 

Bedulskis, Petras, iš Trakų ap., gv. 
Bostone, ar Lawrence, Mass. 

Bešys, Juozas, iš Vendžiogalos vaL, 
Kauno ap., 

Birbalas, iš Tauragės ap. 
Bladžius, Kazimieras ir jo brolis, iŠ 

Plungės vai., Telšių ap. 
Bonakeiis (Bonacker), Otto, ir Ru

dolf, iš Kidulių vai., Šakių ap. 
Braždytė - Puodžiuvienė, Kote, gv. 

Kaune. 
Brushat - Grinaitė, Rosa, iš Patal-

mulšėlio vai. 
Budrys, Apolinaras, s. Ferdinando, 
čeičys, Jonas, gyv. Chicagoje. 
čiutelė, Antanas, -iš Narvydžių Jan. 
Čiužas, Ignas. 
Degutis, iš Barauskinės km., Veive

rių par., Marijampolės ap. 
Degutis, Kazys ir Petras, gimę A-

merikoje, gyv. Veiverių vai., Ma
rijampolės ap. 

Dičkus, Jonas, iš Gelvonų Uk
mergės ap. 

Dominauskaitė - Stučkunienė, Elž
bieta. 

Dženkauskas, keli broliai ir seserys 
Agota ir Anelė, vaikai Tamošiaus 
ir Magdalenos Butauskaitės. 

Dzidorius, Juozas. 
Eidimta^, Anicetas, iš Plungės vai. 
Gaižutis, iš Aluntcs vai., Ut.ncs apt 
Galevičius, Edvardas, iš Kalvarijos 

vai., Marijampolės ap. 
Garuolytė, Elena, iš Rokiškio ap. 
Gasiunas, Jonas, iš Raguvos vai, 

Panevėžio ap. 
Gencevičius, Vinca3, Chicagoje* 
Geštautienė - škeriutė, Ma*§, iš 

Ūdrijos par., Alytaus ap. 
G u m b u t a i t ė  -  M a s i o n i e n ė ,  A t t g l # ,  

iš Vyžuonų vai., Utenos ap. 
Grabauskas, Petras, iš Pumpėnų vl., 

Panevėžio ap., gyv". Cambridge. 
Grinkevičius, Leonas, iš Marijampo

lės ap., gyv. Rofchesteryje. 
Guobuzas, iš Vyžuonų - Llliunų vl. 

Utenos aps. , . 
Gurgždys, Izidorius, iš Veliuonos vl 

Kauno ap., gyv. Pittsburghe. 
Huber - Jonaitytė, Stasė, iš Lygu

mų vai., Šiaulių ap., gyv. Chica
goje. 

Ivoška, Petras, iš Kapčiamiesčiu vl., 
Seinų ap. * 

Jakevičius, Vincas, iš Kybartų vai., 
Vilkaviškio ap., gyv. Baltimore. 

Jameikytė - šaluckienė, Marija, pra
šo atsiliepti gimines ir pažįsta
mus. 

Jančius, Kazimieras (Jane, Ch.), 
tarnavęs AP krautuvėse, kaipo 
butcher-manager. ' 

Jankauskaitė, Maryt& d u k t e  S i m o  
ir Juzefog 'Butauskaitės, ištekėju
si. vf" -

Jankauskas, Juozas, sunus Adomo 
ir Petronėlės šeštokaitės. 

Jasiunas, Petras, i| Jį^pdupės val.> 
Rokiškio ap. " H ,  

Ječiauskas, Juozas,., ir' Pranas, ii 
Trakėnų. 

Jelinskas, Kazimiefią, iš Nauja
miesčio vai., Panevėžio ap. 

Jomantas, Stanislovas, iš Telšių ap. 
Jonuškytė, Elzė, iš Šimonių malt, Pa-

neyėžio ap. 
Jučaitė, Ona, iš Sedo3 vai. 
Junkarienė - Kuodžiukė, Ona, iš 

Naumiesčio vai., Tauragės ap., 
gyv. Chicagoje. " 

Juozėnas, Alekąs ir Ąhtanas, t išvy-
Jurdonas, Aleksas ir Antanas, išvy

kę i£ Kretingos ap. 
Jurjonienė - Mockutė, Ona, iš Nau

miesčio vai., Tauragės ap. . 

^iiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiuiiiuiiiiiiiHiiiiruimmiimuuiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiH^. Prana«. k Agot» 

1948 UŽRAŠŲ KNY
GUTĖ UŽ 25c 

Tremtinių knygų leidykla 
Vokietijoje "Aistra" atsiuntė 
Dirvos knygynui gražių kišs-
ninių 1948 metų kalendorių-už-
rašų knygučių (note bock). * 

Jie rašo: "Kalendorių kainos 
nenustatome, matysit patys. 
Jeigu turėtumėt galimybės už 
juos mums kuo nors atsilygin
ti, busime dėkingi. Musų no
ras yra parodyti užjurio bro
liams kad mes i.' bsnamių sto 

, , . i j • vykiose gyvendami nenuleidžia-okupantui yra bendras ir pa- ^ rank
K

ų» bet dirbame kiek 

grindinis — Čia dalyvauja vi
sų luomų ir visų (išskyrus ko
munistus) politinių pa ž i u r ų 
Lietuviai. Tą patį norėtume 
priminti- ypač broliams Lietu
viams Amerikoje. Nors Lietu
vos gelbėjimo reikalas čia ir 
sujungė visus bendram darbui, 
bet vis dėlto politinių 'grupių 

sąlygos leidžia, Lietuvišką kul 
turos darbą...." . . 

Dirvos knygynas prisius šią 
knygutę už 25c, ir tie pinigai 
bus pasiųsti tiems broliams 
tremtiniams paremti. Siųskit 
mums pašto ženklais. 

DIRVA, 
6820 Superior Ave. 

Cleveland 3, Ohio 

FRANKS PHOTO SUPPLIES 
DEVELOPING — PRINTING — ENLARGING 

ANSCO COLOR PROCESSING 

New Location in Larger Quarters for Better Service 
6207 SUPERIOR AVE. EX. 55T5 

Wilkelis Funeral Home 
PILNAS LAIDOTUVIŲ 

PATARNAVIMAS 
CpAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS— 

' " • V3 ' ' ' .i**" •-

6202 SUPERIOR AVR. f / JHEnderson 9292 1 
S* f"' ''*iv ••«%»»•.*« • S 
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ir Ona, iš Sedos vai. 
Juzelskytė, Ona, iš Daugailių vai. 
Kalau, Gustav ir jo sesuo Ammen* 

Berta iš Šakių ap., gyv. Brooklyn. 
Kaledaitė - Pakulienė, Ona, iš Lei

palingio vai., Seinų ap. 
Kalpukaitė - Šatinkienė, Konstanci

ja, iš Kėdainių ap. 
Kalvaitis, Stasys, sun. Fabijono, iš 

Naujamiesčio vai., Panevėžio ap. 
Kančys, iš Tolunų km., Mirosl»vo v. 
Karosas, brolis Mykolo. 
Karosi^nės - Stumbraitės, Petronė

lės giminės ir pažįstami prašomi 
atsiliepti. 

Kavaliauskas,* Bronius, sunus Au
gusto Kavaliausko ir Bronės Ra-
gavičiutės, iš Jėzno vai., Alytaus 
ap., prašo atsiliepti gimines ir pa
žįstamus. 

Kavarskas, Antanas, iŠ Pabaisko v., 
Ukmergės ap., turi 4 sunus. 

Kazla Antanas, iš Prienų vai., prieš 
10 metų tarnavęs Amerikos arm. 

Kemeras, Augustinas, iš Lygumų £ 
Šiaulių ap. 

Kmilytė, iš Raseinių, ištekėjusi. " 
Koe^st, .William, iš Klaipėdos kraš

to. "'į 
Krapenskas, Jonas. 
Kučinskas, Jonas, • stmus Silvestro, 

iš Utenos ap. 
Kumpauskas. 
Kungys, Jona*f UI Vainuto vai., Tau

ragės ap. < 
Landsbergis, Juozai ir sestro Emili

ja, iš Rokiškio ap. 
Lesys, Pranas, iš Telšių ap. 
Liuterskaitė, Ona, iš Vilkaviškio a. 
Majauskas, Andrius - Jonas ir šei

ma, iš Pažaislio vai., Kauno ap. 
Manasas, Ignas, iš Vilkaviškio ap, 

gyv. Worcester, Mass. 
Mantrimas Zofija, iš Tauragės ap. 
Mašioto, Prano, kilusio nuo Nau

miesčio, Šakių ap., gimijiės ir pa
žįstami prašomi atsiliepti. 

Medonas, Zigmas, iš Leipalingio vl., 
Seinų ap. 

Mindevis, keturi broliai ir Mindery-
tė, Mikasė, iš Pabaisko vai., Uk
mergės ap. 

Mockus, Juozas ir Petras, ir seserys 
Barbora ir Ona Jurjonienė, iš 
Naumiesčio vai., Tauragės ap., g. 
Chicagoje ar Philadelphijoje. 

Morkvėnas, Petras, Pabiržės *•!., 
Biržų ap. 

Marbuzas, Jurgis, ii Paežerių vai., 
Vilkaviškio ap. 

Naumavieh, John, jgpr. Denver, Co
lorado. 

Nimgaudas, Juozas ir Nimgaudaitė 
Anastazija, iš Mosėdžio vai., Kre
tingos ap. 

Norgilas, iš Tauragės ap. 
Pakulinė - Kalėdaitė, Ona, iš Lei

palingio vai., Seinų ap. 
Paulauskienė - Staponienė, iš 

Gargždų vai., atvyko pas dukterį. 
Paulus, Albina, gyv. Clevelande. 
Petkus, Uršulė, Brooklyne. 
Petraitis, Benediktas, iš Naujamies

čio vai., Panevėžio ap. 
Petrošius, iš Tauragės ap. 
Pilvinis, lankęsis Kaune. 
Pitrėnas, Jonas, iš Rokiškio ap. 
Pocius, Zenonas, iš Alsėdžių vai., 

Telšių ap. 
Prakurotas, Kazys, i& Kupiškio vai., 

Panevėžio ap. • 
Preikšaitė - Vendel, Uršulė, iš Kre

tingos ap., Gargždų vai., gyv. Chi
cagoje. 

Preikšas, Jurgis, iš Kretingos ap., 
sunus Jurgio. 

Preikšas, Petras, Pijus ir Kostanci-
ja. 

Radzevičius, Petras ir Simona*, iš 
Vilkaviškio ap. 

Radzevičiūtė, Veronika, ii Vilkaviš
kio ap. 

Rakauskaitė - Safhuk, Kazimiera# 
iš Raseinių, gyv. Boston, Mass. 

Ramoškaitė - Žukauskienė, Oui, 
-S. 

Panevėžio, Chicagoje. 
Rapkauskas, Kazys ir Petrai, iš 

Balninkų vai. 
Romanowski, Kazimier, iš Marijam

polės, farmeris. 
Rumšą, keli broliai, išvykę iš Vei

verių vai., Marijampolės ap., 
Rumševičius; Jonas, iš Zapyškio v., 

Kauno ap., gyv. Scranton, Pa. 
Rupkus, Karolis, dirbęs laive Steel

maker. 
Rusinaite - SpudienS, ii Linkuvos 

vl. Šiaulių ap. , 
Ruzas, broliai, iš Ramygalos _ 

Panevėžio ap. 
Šablevičius, Vaclovas, iš Kėdainių 

ap., vedęs Jadvygą Šatinskaitę. 
Šabrinskaitė - Šidlauskienė, Marija, 

iš Pajevonio vai., Vilkaviškio ap. 
gyv. Waterbury. 

Šakalys, Juozas ir sesuo Straškie-
nė Kotryna, iš Skuodo vai., Kre
tingos ap. 

Nori pagražinti savo 
namus? Šaute— 

K .  Š T A U P A S  
Namų Dekoravimai ; 

musų specialybė. 

Ę^mbarių Popieriavimna 
*Kamų Maliavoj imas > 

16908 Endora Roai 
Telefonas: 

^ KEnmore 8794. 
Cleveland, ,01110 \ 

Šalučka, Juozas ir žmona Jameiky
tė, Marija, prašo atsiliepti gimi
nes ir pažįstamus. 

Šatinskas, Henrikas, sunus Petro, 
gimęs Amerikoje, tėvas iš Kėdai
nių ap. 

Šatinskienė - Kalpukaiti, Konstan
cija, iš Kėdainių ap. 

Ščesnikavičius, Zenonas, Šiaulių 
ap. V 

Šereivaitė, Veronika, tš Rozalimo, 
Panevėžio ap. 

Šidlauskas, Stanislovas, i£ Smilgių 
vai., Panevėžio ap. 

Šileika, giminės Agotos Krapenskie-
nės - šileikaitės. 

Šimonis, gyveno Kaune, dirbo 
"Maisto" bendrovėje. 

Šinkūnas, Domas, iš Vyžuoną Vii., 
Utenos ap. 

Škeriutė, Mafdš ir Marš (Žebraus
kienė) ir (Geštautienė), iš Ūdri
jos par., Alytaus ap. 

Skrikis, Pranas, iš Darbėnų vai., 
Kretingos ap. 

Šlabosevičius, Justinas {pakeitęs 
pavardę į Schultz), ir Viclovas, 
iš Laukuvos par., Raseinių ap. 

Šlapkauskas, Motiejus, iš Vilkaviš
kio ap., atvyko Amerikon iš An
glijos. 

Šneideris, Pranas, iš Plokščioj 
šakių ap., gyv. Brookįlyne. 

šniokys, Antanas, ii Griškabūdžio 
vai., Šakių ap. 

Sodaitytė, duktė Vinco, gimusi Ame
rikoje, augusi Lietuvoje, Jėzno v., 
Alytaus ap. 

Solys, Antaną®, ii Kalvarijos vai, 
gyv. Chicagoje. 

Spudienė - RusinaitS, ii lilnkuvos 
vai., Šiaulių ap. 

Stakauskaitė, Domicėlė, i& Sere
džiaus vai., Kauno ap., ištekėjusi, 
gyv. Bostone. 

Stanys - Stanevičius, Domininkas, 
iš Sedos vai. 

Staponienė - Paplauskiene., Gargž
dų vai., atvyko Amerikon pas 
dukterį. 

Strakšiene - šakalytg, Kotryna, iš 
Skuodo vai., Kretingos ap. 

Strašinskas, Antanas, iš Pažaislio 
vai., Kauno ap. 

Šulskus, Juozapas, iii Utenos ap. 
Šumskaitės (Šumskas), Katrė ir 

Ražinka, iš Rietaviškio vai., Tra
kų ap. 

Švažas, Juozas, tf Akmenės vals., 
Mažeikių ap., ir stlnus Juozas, 

' gim. Amerikoje, gyv. Chicagoje. 
Sviteris, Juozas, gyv. Brooklyne. 
Švedas, Kazys ir Pranas, ifi Stak-

lirkių-Jėzno vai., Alytaus ap. 
Szadziewicz, Leon, sunus Aleksan

dro, iš Klidzionių k., Trakų aps , 
gyv. Milwaukee. 

Tarulis, Antanas, ii Daugailių, Za
rasų ap. 

Tumaitč, Tevadora, iš Luokės vai, 
Telšių ap. 

Urbanowicz, Vincenty, sunus Motie
jaus, iš Klidzionių km., Trakų ap. 

Vaidakavičius, Jonas, ii Balninkų 
vai. 

Vainauskaitė (Wainowsky), Olga, 
iš Gelgaudiškio vai, Šakių ap. 

Vaitkus, Vincas, iš Tauragės ap. 
Valangevičius, Rokas, iš Merkinė3 

vai., Alytaus ap. 
Valiušytė, Julija. 
Vanagas, iš Ročiakių kiti., Col-

linsville. 
Varnaitis, Augustas ir Jonas, iš 

Liudvinavo vai., Marijampolės ap. 
Vauras, Konstantinas, gyv. Hart

ford,"' Conn. 
Wenton ar Wanton, Walter (gal 

(Venckauskas), gyv. Fitchburg, 
Mass. 

Verbickas, Mykolas ir žmona Ka-
Varskaitė, Aleksandra, iš Veprių 
vai. Ukmergės ap. 

Vinckaitė, Jadvyga, duktė Antano, 
gim. Harbine. Mandžiurijoje. 

Višniauskaitė - Volkovska, Teklė, iš 
Raseinių ap. 

Vyšniauskas, brolis Paulinos Ber
notienės. 

Zailskaitė, Rozalija, iš Simno «•!., 
ištekėjusi, gyv. Philadelphijoje. 

Žebrauskienė - Škeriutė, Magdė, iš 
Ūdrijos par., Alytaus ap. 

Zelionka - Zelenkevičius, našlė ir 
vaikai Juozo Zelionkos - Zelen-
kevičiaus. 

Zelionka - Zelenkevičius, Kazimie
ras, iš Babtų vai., Kauno ap. 

Žilinskaitės, dvi seserys, giminaitės 
Marijos Žilinskaitės - Šlekienės 

Zimblis - Bateikaitė, Ona, ir jos se
suo Petronėlė, dukterys Mykolo. 

Žiūraitis, Juozas, Petras ir Saliamo
nas, gyv. Waterbury, iš Jankų vl. 

Zubrickaitė, duktė Motiejaus ,iš Sei
nų ap. 

žukauskimi f Ramoškaite, Ona, i£ 
Panevėžio. 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

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

P. J, KERŠIS 
•09-12 Society for Savings Bid. 

Telef.: MAin 1778. 
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CLEVELANDO IR APIELINKES ŽINIOS f 
į 

DIRVA—6820 Superior Avenue. ENdicott 4486—Atdara vakarais t 
i 

SVARBUS IR ĮDO
MUS PRANEŠIMAS-

PRAKALBOS 

• Kitą penktadieni, Liepos 2 d. 

7 vai. vakaro, Tremtinių D-ja 
rengia svarbu pranešimą. 

Pranešimas jvyks Lietuvių 
r a ' ėje ,  Superior  Ave .  63 . } » .  

Tremtiniu E-joS valdybos 
nariai, pirm. Step. Nasvytis, 

In;:. Pr. Drąsutis ir D r. A. Da

rnusis aiškins apie visiems ru

pimus ir svarbius klausimus, 

būtent: 

( 1 )  Kas yra affidavits,  kokių 
įsipareigojimų jis uždeda. 

(2) Kokiu budu geriausia gali

ma padėti tremtiniams, kokie 
siuntiniai pigiausi ir geriausi. 

(3) Kas tokie, tie tremtiniai, 

ir kodėl jų nemegsta b'jlšsvi-

kai. 

(4) Ka žada naujai priimtas 
DP bilius tremtiniais ir kokių 
p a r e i g u  j i s  mums u ž d e d a .  

Dar bus paliesta visa eilė 
praktišku reikalu, kiekvienas 
g a ^ s  duot i  klaus imus .  

Neklausykite v i sok i j  blogos 
val ios žmonių  ske lb iamų gan 

du apie  t remtinius  i r  apie  af f i -

davitus. Ateikite ir išgirskite 
te isybę .  

I  nė j imas visiems l a i s v a  s.  

Aukos ne '  us renkamos .  

L. T. D.  Clev.  Valdyba.  

SUSIŽIEDAVO 

L iv 

Ruth Macyauskas,  Maeyąus-

kų  duktė nuo 771 E .  91st  St . ,  

sus iž iedavo su Albert  Dauper ,  

nuo 773 E .  91 Street .  

Jų vestųvių laikas dar nenu
statytas .  

Ruth Macyauskas baig£  ko
legija  Birže l io  16 d .  i r  pasiry 

žus siekti  aukštesnių  mokslų .  

Vasaros laikotarpiui j i  stojo 
vadovaut i  jaunimo f iz išką  la 

vinimą prie Cleveland© Mokyk
l ų  Tarybos .  

DIRVA PASIUNTĖ 400 SVA
RŲ RUBŲ 

Iki šio laiko Cl>  velandiečiai 
per  Dirvą BALF ' o centro  suau 

kojo  apie  4 0 0  sv .  į va ir ių  d r a '  u -

žių ir avalynės. Tai jau šiokia 
tokia  parama tremtiniams .  

Ir toliau neškite rubus,  ba

tus i r  ki tok ius  dalykus  j  Dirvą .  

Tegul nelieka nei vieno musų 
tarpe nesušelpusio tremtinių 
nors  at l iekamais  rūbais .  

APSIVEDA 
Florence Aleknaitė,  žinoma 

vietos Lietuvaiti, kuri dažnai 
dalyvauja i r  padainuoja  Lietu 

v i ų  vakarėl iuose ,  su savo t s - .  

vu .  duktė  Jono K .  Aleknos ,  iš 

teka u ž  Harry  J .  Stape .  

šliubas bus gv.  Jurgio baž

nyčioje .  9 :30 vai .  ryto šešta 

dieni ,  Birže l io  23 .  

Vestuvių pokilis bus jauno
s ios  tėvų namuose .  

Naujos Parapijos 
* • « *  1 

f  

N.P.P. šv.  parapijos pirmuti

nis šios;  vasaros piknikas įvyks 
ši sekmadieni, birželio 27, Joe 
Norris Grove (Route 91, Viena 
mylia nuo Rot1 ;e 6, sukant į 
dešinę i r  važiuojant į  rytus . )  

šis p': nikac". tai bus visų 
C l e v e l a n d  J V t ų v i ų  Dainų fes 

tivals, nes dalyvaus musų ta-

lent irg i  T  i e ' ; uvia i  naujai  atvy 

k ę  i š  t r ^ i t ' e s ;  jų  grup5 dai 

nuos i r  i šp ^ dys tautiškus š o 

kius ,  dėvčd ;  m i  tautiškus ru 

bus .  P j ^ n ^ c o  pradžia  12 vai .  

dienos ,  šokiams gros melodin 

ga Michael ' s  orkestrą ;  bus v i 

sokiu  f  aid imų i r  dovanų .  

Jeigu lytų,  piknikas bus pa* 
rapi jos  sode .  -

š j  sekmadienį taipgi yra mil
s 'i vaikučiu Pirmos Komunijos 
diena; Komunijos valanda per 
8 : 30 vai .  mišias .  *  

Tai labai gražus ivykis ,  nes 
šis sekmadienis tai šventė Ne-
.siliauianc-ios Pagalbos Panelės 
švenčiausios, musų galingos 
patronės .  Lai  j i  la imina  Lie 

tuvą ,  tremtinius ,  musų para 

piją. ir Lietuvius visur Savo 
šventėje .  Klebonas .  

DR.  V.  KUDIRKOS P - JOS 
M E T I N I S  PIKNIKAS 

£  i sekmadienį,  Birž.  27, atsi

bus I ) r .  Vinco Kudirkos  Paš .  j  

Draugi jos  d ide l i s  met in is  pik - 1  

nikus  Neuros F a r m o j e ,  Bruns - į  

w i c k ,  Ohio .  Pradžia  2 vai .  p o .  

pietų .  Nuvažiav imo kel ią  v i s i !  

tinote :  25th Pearl Road iki 
Brunswick ,  paskui  po deš ine i ,  

ir privažiavus pirmą kelią vėl 
sukt i  i  deš inę ,  tas  d a v e š  j  pik 

niko vietą .  

APSIVEDA 
Jonas Petrauskas,  kuris gy

veno i r  darbavos i  Cleve lande ,  

dabar jau keli metai gyvenąs 
Los Angeles, Calif., prisiuntė 
savo draugams Clevelande  už -

kvietimą i savo vestuves. Jis 
veda Lietuvaitę ,  Adelę  El iza 

beth Kučinskaitę, kuri paeina 
iš Athol Mass., dabar su tėvais 
gyvena Los Angeles .  

Jų šliubas bus šv.  Kazimie

ro Lietuvių bažnyčioje, Los 
Angeles ,  Liepos  3 d .  

JAU KALIFORNIJOJE 
Petronėlė Jonelienė ,  kuri su.  

s a v o  s u n u m  i švažiavo i  vakari -  '  

nes valstijas. Birželio 19 rašė 
Dirvos  redakc i ja i  i š  Las Ve 

gas ,  Nevada .  Iš  ten į  Los An -  j  

geles  jau  t ik  v iena diena ke -  I  

l io .  Taig i  dabar j i e  jau  apž iū 

r inėja Paci f iko  pakrašč io  Įdo 

mybes. Jos sunus, Stasys, yra 
dar  studentas .  

Mr.  &  Mrs.  John L.  Mihelich 
lankės i  pas  s a v o  ( l u k t e r i  s lau 

ge ,  St .  Mary ' s  l i g o n i n ė j e . ^ Ro 

chester. N. Y. Su jais važ'avo 
i r  p .  Mihel ich icnės  s e s u o ,  Mrs .  

E d w .  Daniels .  

Alvina EaHroukoniute su sa; 

YO sesute, Jule Rasteniene iš 
Baltimorės, važinėjo N^w Yor-
ke i r  kituose miestuose .  

Julė Rastenienė žada rude

nop atvykti i Cleveland^ pas 
s a v o  motina  pasisvečiuot i .  

SVEIKSTA 
Julius Smetona turėjo opera

ciją .  dabar jau s u g r j ž o  iš  l igo 

ninės i  namus i r  ta isosi .  Ne 

trukus vėl galės stoti į savo 
pareigas .  

Julius Smetona studijuoja 
teises  Western Reserve Univer 

s i ty  Law School ,  už  metų la i 

ko t i k i s i  baigt i  advokatūrą .  

Birželio 24 d. ,  Dr.  Tamošai

čio  rez idenci jo je  ats ibuvo p .  

Birutės  Smetonienės  piano mo 

k i n i ų  koncertas .  -

MĖSOS kaina Clevelande —  

kaip ir visoje šalyje — iškilo 
nuostabiai aukštai,  ir dar eina 
brangy n. Keistai išrodo kad 
svaras v ienokio  ar kitokio  ste i -

ko parsiduoda po suvirš  $ 1 .  

Pirkėiai laikinai pazurza dėl 
aukštu kainų paskui  vėl  apsi 

suka ir psrka, todėl kainos ir 
la ikomos brangios .  

uanian Digest  
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6820 SUPERIOR AVE.  CLEVELAND 3, OHIO PHONE: ENdicott 448« 

COMMUNIST EDUCATION—A FARCE 
AND A TRAGEDY 

( Reprint flrom Newsletter fręm 
B e h i n d  the  Iron Curtain )  •  ^  f  

Our contactman writes from Kau

nas :  *  •  

tendency seems tb 4>e to replaee all 
the old teachers with new and loyal 
ones as soon as possible and a con
siderable number of the few re
maining old teachers have already 

THE effects of the war and th'ejbeen dismissed. To qualify for a 
chaos following on it have had a 
most detrimental influence on edu
cation in Lithuania. However, the 
gravest impediment to the mainte
nance of even an elementary degree 

c allege teAcher you need no special 
training any longer. A certificate 
of having attended a three months' 
course on Marxism-Leninism makes 
almost anyone eligible. Such a cer 

9f culture in the Western sense is tificate opens more and more impor 
the Communist educational policy, tant doors in Lithuania- now than a 

Lack of. qualified teachers. Lith- university graduate's diploma. Woe 
uania is among the most devastated to anyone who has taken his degree 
countries of Europe owing to the Į at a foreign university — the Rus-
war having twice rolled over it. sians say that such people are await-
Nevertheless, the Lithuanians are1 ed eagerly at the salt mines. 
not daunted by the material diffi
culties and would rehabilitate their 
country in a comparatively short 
time,, if the Communist^ system were 
not so utterly unacceptable to them. 
As it is, they refuse to work for their 
foreign rulers. * 

An exceedingly large number of 

The Party and the University. — 
Special control organs were created 
in 1947 at every faculty of the uni
versities of Vilnius and Kaunas. Be
ing appointed by the Communist 
Party, they - are called "Party 
Groups". The Communist Press 
wrote at their institution that the 

school buildings is either razed to < main reason for the creation of these 
the ground or in ruins. The few organs was »the backwardness and 

^ tilt^ Cle
velande prkdėjo daug žmonių 
šokt i  nus ižudymui .  Bėgyje pa 

starų poros isavaičių net šeši 
asmenys nusižudė ' nušokimais 
nuo t i l tų .  

P v; o KEITH'S ĮOVTH 
STREET THEATRE 

Bir/ elio 2 3  iki 29 matysite 
šia f i lm v :  " Fort  Apache " .  

SAVININKAS PARDUODA 
iš priežasties ligos, 6 kamb. mūri
nis, navijas paso furnasas, nauji ša
ligatviai ir įvažiavimas; 9 vyšnių 
medžiai, 5 slyvų, apie 20 krūmų, 2 
kaštanų medžiai, 5 balti Europiškų 
vynuogių krmai ir daug kitų me
džią. Geriausia vieta, greta Euclid 
Park. Greitam pardavimui kaina 
$14,500. Kreipkitės: 

894 EAST 236 St. KE 4004 

PARĖJO Iš LIGONINĖS 
Pranas Aksenavičius,  kuris 

buv o  dirbtuvėje  pr ie  darbo s u 

že istas ,  ypač nukentė jo  jo  $  -

š inė  ranka ,  dabar  sugrįžo i š  l i 

goninės  j  namus ,  7513 Lexing 

ton a ve .  Jis  atsiprašo savo g i -

irinių ir draugų kad dar bent 
porą mėnesiu negalės jiems 
*  a r a š y t i  i r  atsakyt i  į  la iškus ,  

iki  ranka pasitaisys .  

Dėkoja jiems už prisiuntimą 
užuojautos  la iškų .  

TURIM KAMBARĮ 
su visais baldais,  Lietuvių šei-

j ^ oje ;  pav ien iu i  vyru i  arba po 

rai be vaikų. Kreipkitės 
8006 Bellevue ave. apačioje. 

REIKIA KAMBARIŲ 
ar apartmento, dirbančiai mo
ter ia i  su motina .  Abi  Lietuvės .  

Kas turit ar žinot, praneškit 
telefonu: HE 8459. (26) 

LtfiPbS 4-TOS 
ŠVENTĖ STADIUME 

šymet atsibus 1 0 - ta Festival 
of Freedom iškilmė Liepos 4 
diena didžiame Stadiume, kur 
bus jyairi programa, o vakare 
bus nuostabus fa jerverkai .  

Šį karta vėl bus prisaikdi

nimas naujų Amerikos piliečių 
gavusių  pi l ietybę pastarų me 

tų bėgyje .  

šiose ceremonijose užkvies

ta dalyvauti ir Lietuvių grupė 
savo tautiškuose rubuose ,  gre 

ta daugelio kitų tautų, kurios 
kas meta sudaro dalj iškilmių 
l a i T v c  ate iv ių  pi l iečių  pr isaikdi 

nimo .  

PASIKĖLĖ ALGAS 
Clevelando miesto tafVbos 

33 nariai nubalsavo pasikelti 
sau a lgas  dar  $ 1 , 000 metuose ,  

dabar gaus $ 4 , 000 .  Bet nau 

jos ių algos ineis galion nuo 
Sausio 1, 1950 metų, po to kai 
i šs ibaigs  dabart inis  miesto ta 

rybos nar ių  terminas .  

Reiškia,  taksų mokėtojams 
prisidės dar $33,000 daugiau 
taksų .  

CONFECTIONERY 
STORE 

Pas mus galima gauti Lietu

viškų Sūrių ketvirtadieniais 
ir  penktad .  po 39c svaras .  

Kasdien turim geros Varš'*yės 
i r  kitų  p ieno produktų .  

Pilnas pas ir inkimas  C i f a r Ų ;  

.  Cigaretų ir Tabako.  

Tamsi ir šviesi rugini duona.  

Turime Qual i ty  Ice  C r e a T s  

Oidesnių norint telefonuofcit 
KE. 6557 

Mrs. Stankevičius 
239 EAST 156th ST.  

% 

Lietuviškos Vakaruškos 
A.  L.  Citizens 

Klube 
Lietuvių salėje 
smagios  vaka 

ruškos penkta 

dienio vakare 
g u v i s  —  Blynai —  gera muzi

ka šokiams penktadienio  va 

karais .  Klubo nariams .  Pra -

t džia n up 8:00 vai. 

• 

METINIS PIKNIKAS 
Rengia Dr. Vinco Kudirkos'Pas. Draugija 

<5ekm. Birž.-June 27 Neuros Farmoje 
Pradžia 2 :C0 va), dienos. *• BRUNSWICK, OHIO 

Visiems šiame piknike atsilankiusiems užtikrinama geras laikas.  

Bus smagus šokiai visą dieną. Vyrams — Virvės traukimas ir 
Moterims — Siūlo į  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, Ohio. 
Ten sukti po dešinei į R 303, važiuoti iki kito keliuko kuris eina 
po dešinei v«i^ir privažiuosit pikniko vietą. 

schools that were not too heavily 
damaged, have been patched up any
how and are so decrepid that often 
they cannot be used in the cold sea
son. The children are acutely in 
need of clothes and shoes, which 
are nowhere to be got, there is an 
almost complete lack of stationery 
and teaching aids and, above all, 
there are no qualified teachers. On
ly 10% of the. former elementary 
and high school teachers are still 
available. The rest have either fled 
been deported or are fighting in the 
forests uittteT'the banner of free Lith
uania. Their place is taken by new
comers, often boys of 15-17 years, 
with no training whatsoever. 

It cannot be maintained that all 
these new "teachers" are Commu-
hist; on the contrary, somte'of them 
are harmless youths with a liking 
for an Tdlie life, others are even 
members' of' the underground re-
fctstiahce mdvertient who have had 
to change their name, place of resi
dence ant! former 'occupation rather 
precipitously and are hiding from 
the omnipotent police in a quiet 
village school. Nevertheless, the 
local youtog people receive no in
struction 1worth mentioning from 
them, * 
• Acquaintance with Com m u n i s t 
Doctrines the Only Qualification Re
quired. The high schools and col
leges have started a drive for the 
" l i b e r a t i o n "  o f  L i t h u a n i a n  y o u t h  
from their bourgeois mentality and 
the influence of Western Christian 
culture. At present the Lithuanian 
schools are no longer educational 
establishments but Communist work
shops for the transformation of the 
young people to cold and ruthless 
servants of the Moscow rulers and 
to tools of the world revolution. 

The teaching of Marxism-Leninism, 
the new religion, hasr become the 
main task of' the high schools and 
colleges. The pupils are taught to 
love, venerate and fear HIM, the 
great reformer, the father and lead
er of the • Soviet people. However, 
the young people still display a 
most obstinate tendency to ignore 
the Stalinist doctrine. For instance, 
of 500 pupils at the college of Shi-
auliai only fiye have joined the 
League of Communist Youth and 
of the 200 pupils at the college of 
V a r e n a  o n l y  f o u r  h a v e  b e c o m e  
Young Communists. 

It goes without paying that the 

conservatism of the teaching staff 
and that the deans and professors 
therefore require careful watching. 
Everything must be done to attain 
the educational level of the other 
sister-republics, the papers remark
ed. r » 

The of J3m> J«i' /*far.ty 
Groups1' at the five faculties of the 
Vilnius university are officially re
ported to be as follows: they give 
every possible assistance to the 
deans, professors and other aca
demic teachers, they supervise and 
reinforce the political activities of 
the professors, they help to uphold 
d i s c i p l i n e  a n d  t o  a c h i e v e  b e t t e r  
teaching results. 

These energetic helpers of deans 
and professors are usually young [ 
and collow Communists who have ; 
never attended a university lecture j 
b e f o r e .  H o w e v e r ,  t h e y  a r e  w e l l )  
versed in Marxism-Leninism, that! 
"science of 'sciences" and masters | 
in 'the art of terrorizing, spying 
and interfering with all ą»d every
thing. 

The professors, many of whom 
have held their chairs for dozens of 
years, are not valued too highly as 
they are "only specialists". To fit 
into the new regime they are all to 
be re-educated. According to of
ficial data, 215 professors and oth
er academic teachers are enrolled 
in Party schools in • present-day 
Lithuania, where they must cram 
the biographies of Marx, Engels, 
Lenin and Stalin, "The Problems 
of Leninism", that Bolshevik Bible, 
the tactics of the class struggle, 
the ways to world revolution, the 
decisions of the Ail-Union Commu
nist Party and other similar sub
jects in order to be able to keep 
their jobs of teaching m e d ic i n e, 
physics or history at the universities. 

The Communists love to impress 
the outside world with the number 
of their educational establishments 
and university graduates. Though 
there are undoubtedly gifted people 
in Russia who achieve remarkable 
progress 'in their chosen field des
pite all the stultifying impediments 
the Bolshevik educational system 
puts in their way, the average So
viet university graduate has very 
little real knowledge as most of 
his time at the university is spent 
in imbibing the Communist doctrine;-. 
The humanitarian disciplines are so 

SURPRISE! By MACKENZIE 
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considerations that a Soviet histor
ian, e.g., is no scholar but a propa
ganda mouthpiece. But even the 
practical sciences are taught so in
adequately that an average Soviet 
doctor, for instance, is not better 
acquainted with his subject than a 
medical orderly in the Western to them their freedom of learning. 

world. 1 • 
And that is the level to which the 

old and honorable universities of the 
Baltic countries*, with their fine 
traditions of learning, will needs be 
reduced in the near future if a 
change of regime does not restore 

R A C I N G  
RANDALL PARK 

July thru August 21st 
*'JFor Reservations Phone MOntrose 784** 

Rapid Transit Service from Terminal 
to Randall Track Every J5 Minutii! 

POST TIME 2:30 P. M. 

CHUNG KING RESTAURANT 
21 52 Rockwell Avenue 

Duoda Kiniškus ir Amerikoniškus Valgius 
Atdara kasdien nuo 4:30 P. M. to 4:30 A. M. 
Duodame Musų Puikią Cantonese Vakarienę. 

Rezervacijoms šaukit MAin 9064. 

authorities put the blame for this interpolated with Communism and 
resistance on the teachers. The their teaching so curtailed by Party 

ODOS LIGOS 
• SPECIALIZUOJAME gydyme acne ir veido dėmių bei visokių 

rūšių odos išbėrimų jaunų ir senų. Taipgi gydome užsisenėjusias 
odos ligas ir niežėjimą. 

DR. M. L. NEARING, D.M. 
(Ay#jBue Skin Clinic), 

691 OLD. ARCADE 
CHerry 2220 

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

HHHIHMUMI 
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AUTOMOBILE SPECIALISTS 
Carburetor - Windshield Wiper* - Ignition - Speedometer 

Brake? - Wheel Aligning and Balancing 

HINKEL'S SERVICE 
9321 Wade Park Av«J GA 39S| Cleveland 0, Ohio 

nniymiinmumwiiiiw 

I  REIKALINGA 

Į  S I N G E R  
E Siuvamos Mašinos 
E Nežiūrint jų amžiaus ir stovio 

E $20 ir aukščiau 
E Be»t kokių R. B. drop-head Singer 

| ŠAUKIT EX. 6900 

1 AMERICAN SEWING MACHINE CO. 1 
| 943 EAST 72nd STREET CLEVELAND | 
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I $375 
1 CAST IRON 

Pilnai (dedamas 
Ineina Tiesioginė G aso Linija; Kambario 
Thermostat; Cemento Apačia; Sklepinis 
Register. Su Visais Taksais. 

Vidutiniai d$l *5 ar 6 kambarių namo. 
Kontraktai duodami tiktai tiems kurie 

turi Gas Company priority. 
AGA Approved 
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FURNACE & BOILER C6. i 
ER. 1440 Harvard at Broadway BR. 0430 

Vakaraią ir Sekm. Saukti Montrose XX10-W ^ * 
t- '"JŽ. 
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