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®«KINGI AMERIKOS LIE
TUVIAMS 

Suvienytų Valstijų Kongre
so nutarimą įsileisti 205,000 
išvietintų asmenų Liet u v i a i 
tremtiniai sutiko su dideliu 
džiaugsmu, šia proga tremti
niai pagarbiai mini tą didžių
jų laisvių šalį — Ameriką, ku
ri tiek daug padeda nelaimin
giesiems, ir ypač Amerikos Lie
tuvius, kurie labai aktyviai da
lyvavo sunkioje kovoje už 
tremtinių įsileidimo bilių, pa-
dėmi projektui virsti tikrove. 

Tikimasi, kad Amerikos Lie
tuviai ir jų draugijos budės ir 
toliau, kad Lietuvių interesai, 
kiek tai liečia įvažiavimą į Su
vienytas Valstijas, dalinant 
naujosios kvotos skaičius tau
tybėmis, nebūtų pažeisti. 

TREMTINIŲ SPAUDA PO 
PINIGŲ REFORMOS 

Vokietijoje pravesta pinigų 
reforma labai skaudžiai palietė 
tremtinius Lietuvius. Vis dėl
to jie ir dabar, atsidūrę netur
te, nenuleido rankų. Jie sutar
tinai padėjo visas galimas pa
stangas išlaikyti bent savo 
spaudą. Tuo tarpu dar tebeina 
beveik visi licencijuoti laikraš
čiai: "Mintis", "žiburiai", "Ai
dai", "Musų Kelias", "Liet. žo
dis" ir "Naujas Gyvenimas". 

Kai kurie jų pakeitė savo iš
vaizdą ir gerokai sumažėjo. 

CARE PAKIETAI GRĮŽTAN
TIEMS Į TĖVYNĘ 

IRO ir toliau ragina tremti
nius grįžti į bolševikų okupuo
tus kraštus, tačiau repatrijuo
jančių skaičius dėl to nepadidė
ja, nors kiekvienam išvykstan
čiam duodama po 1 CARE pa-
kietą. 

VEŽA LIETOVftJS 
Į AUSTRALIJĄ 

Šiomis dienomis kiek suakty
vėjo Lietuvių emigracija į Au
straliją. Veža viengungius ir 
tuos vyrus, kurie sutinka išsi
skirti su savo šeimomis. Taigi 
vyrai netrukus išplauks už 
daugelio tūkstančių mylių, o jų 
žmonos su vaikais liksis sto
vyklose. Neaišku, kada jos bus 
paimtos į Australiją. 

DOMISI AMERIKOS SVETIM
ŠALIŲ LEGIJONU 

Tremtiniai Vokietijoje ,tr| 
Belgijoje labai domisi kapitono 
P. Jurgėlos spaudoje paskelb
tu svetimšalių legijono projek
tu ir dalinu jo praėjimu Ame
rikos Kongrese. Jei butų šiuo 
reikalu konkrečiai kas nors da
roma, tai daugelis jaunų vyrų 
Lietuvių stotų į šiuos dalinius. 

PAPILDOMOS SARGYBŲ 
KUOPOS 

Amerikiečių karinė vaM4*a 
iki šiol buvo priėmusi tam tik
rą nedidelį tremtinių skaičių į 
sargybų ir darbo kuopas, ku
rios padėdavo kariuomenei ir 
atlikdavo kai kurias pagalbines 
sargybas. Kadangi Baltieciai 
gražiai užsirekomendavo, sar
gybų ir darbo kuopos papildo
mos naujai stojančiais. 

Tremtiniai čia gauna kiek 
geresnį maistą ir žmoniškesnę 
aprarigą kaip stovyklose. 

K. Pelėkis. 
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Rusai Sako, Alijantai Neturi Pau-
giau Teisiu Berlyne Laikytis, 

TRUMAN NOMI
NUOTAS 

Philadelphia, Pa. — Lie-
pos 15, 12:20 vai. ryto, De
mokratai nominavo'Truma-
ną kandidatu j prezidentus, 
paduodami už ji 947 val
sus. Pietinių valstijų dele
gacijos reiškė nepasitenki
nimo dabartine Demokratų 
platforma, kuri suteikia ne
grams daug visokiu teisių, 
ir dviejų valstijų delegaci
jų grupės išmaršavo iš sa
lės, ^ protestuodamos. 

Pietinės valstijos statė ir 

Apkaltina Vakarų Valstybes Sulau
žius Keturių Didžiųjų Sutarimus 

Londonas, Liepos 15. — 
Sovietai pareiškė grąsini-
mą suvaržymu ir oro susi
siekimo vakarų sąjunginin
kų su savo zonomis Berly
ne. Tas reiškia kad gali 
pradžioje visai susiaurinti 
dabar naudojamą lėktuvų 
kelią j Berlyną, kuriuo ga
benama maistas ir reikme
nys bolševikų nusmerktai 
badauti Prancūzų, Ameri
kiečių ir Anglų Berlyno 

savo# kandidatą, Sen. Rus- daliai. Jeigu tas jiems pra
šei! iš Georgia, jis gavo 263 eis taip be pasipriešinimo, 

Dauguma žemės drebėji
mų yra nekenksmingi, nes 
jie buna po juros apačia. 
Bet žemės drebėjimai daž
nai užlieja apgyventus pa
jūrius ir nuo vandens zusta 
daug žmonių. 

balsus. 
Prez. Truman, atvykęs į 

konvenciją priimti nomina
ciją, savo kalboje pareiškė 
jog šauks specialį Kongre
so posėdį Liepos 26, ir vė
liau to posėdži© laukimą 
oficialiai išleido. 

Daugelis kongre s m a n ų 
smerkia prezidento suma
nymą šaukti specialį Kon
greso posėdį, nes tai esąs 
Trumano manevras dabar
tinį Kongresą pasmerkti už 
tai ką nei Kongresas nei 
prezidentas greitomis ne
dali padaryti. 

Pietinių valstijų Demo
kratų grupė laikys savo po
sėdį nutarimui už ką bal
suoti kuomet susirinks Pre
zidento išrinkimo kolegijo
je, po Lapkr. 2 balsavimų. 

EKSPORTO KON
TROLĖ 

Ifi Amerikos išvežti reik
menims į kitas šalis reika-
inga gauti leidimai, ir da-
bar pusė {vairių eksportuo- sutiks Berlyno 
jamų reikmenų apimta lei- nuimti. 

tada, žinoma, sovietai ir vi
sai užkirs kelius į Berlyną, 
o ten gyvenančius vakarie
čius privers nešdintis. 

Sovietai, užkirtę geležin
kelio susisiekimą vakarie
čiams su Berlynu, sakė esą 
geležinkelis reikalingas tai
symo. Dabar skelbia jog 
raudonieji vykdo Berlyno 
apylinkėse oro manevrus, 
todėl vakariečių lėktuvai 
jiems maišosi. 

Maskva griežtai atmetė 
Amerikos, Prancūzijos ir 
Anglijos reikalavimą kad 
Berlyno blokada butų pa
šalinta. 

Sovietai įrodinėja vaka
rų valstybėms kad jos ne
turi jau teisės Berlyne bū
ti, kadangi sulaužę visus 
keturių didžiųjų susitari
mus! 

Sovietai sako, jie patys 
aprūpins viso Berlyno gy
ventojus maistu. 

Dar sovietai sutiko pra
dėti derybas su sąjungi
ninkais Berlyno klausimu, 
ir sako pirm tų derybų ne-

blokados 

dimų reikalavimais. 
Kas iš to jeigu be leidimo 

neišleidžiamos tos prekės 
ir mašinerijos gali buti iš
vežamos su leidimu, ir jos 
vistiek, per užpakalines du
ris, patenka į Rusiją. 

MIRĖ GEN. PERSHING 
Iš Wasliinptono praneša 

kad Liepos 15 rytą mirė I 
Pasaulinio Karo vadas, Ge
nerolas John Pershing, su
laukęs 87 metų amžiau#. 

PRANCŪZIJOJE iškilo 
visuotinas streikas valdiš
kų įstaigų tarnautojų, ap
imantis 1,500,000 asmenų. 

Uždaryta teismai, muiti
nės, paštai, bankai ir tt. 

Lėktuvų tarnautojai su
sitaikė pirmutiniai, tuomi 
pradėdami streiko laužy
mą. . , _ 

Prancūzijos vyriausybe, 
vadovaujama socialisto R. 
Schumano, nutarė v pakelti 
įvairių sričių valdiškų ̂  tar
nautojų algas 30 bilijonų 
frankų sumoje, norėdama 
nuraminti streikuojanč i u s 
ir nepasitenkinusius darbi
ninkus. • . 

Streikus kelia komunistų 
vadovaujama Gen. Darbo 
Konfederacija. < 

Berlyno gi klausimą sa
ko negalima kitaip paskirai 
svarstyti, turi buti apimta 
klausimai keturių valstybių 
kontroliavimas visos Vokie-
tij°s. , , 

Na, žinoma, kada eina 
visos Vokietijos klausimas 
sovietai stato reikalavimą 
ir visą Vokietiją pavesti jų 
kontrolei! 

Amerikiečių ir jų sąjun
gininkų neturėjimas plamj 
Vokietijai tvarkyti ir tikė
jimas kad su Rusais galima 
bus susitarti, privedė prie 
šios maišatienės. 

Palestinos Karas 
vėl Įsiliepsnojo 

Palestinoje Žydų - Arabų 
karui naujai įsiliepsnojus, 
Liepos 15 ten užmušta ir 
vienas United Nations de
legacijos narys kuris dar
bavosi Žydų ir Arabų tai
kymo žygiuose. 

Karui atsinaujinus, Žy
dams pavyko vietomis Ara
bus sumušti ir užimti neku-
riuos miestelius. Žydai pa
siruošę pulti Arabus Jeru-
zalyje. 

U. S. delegacija United 
Nations saugumo taryboje 
stengiasi vėl privesti prie 
baigimo karo. Sako, klau
simas gali ir privalo buti 
išspręstas taikiu budu. 

Pereitą savaitę, po išsi-
baigimo pirmesnių paliau
bų, Žydai buvo sutikę dar 
dešimčiai dienų nukariavi
mui, tačiau Arabai atsisa
kė toliau ramiai sėdėti. 

DIDELIS KORNŲ 
DERLIUS 

m-4UI7t 
šių dienų Amerikos Infanterijos karių lavinimas apima 

daugiau negu seniau, štai maža grupė U. į>. Armijos paruo
šiamų karių kurie mokosi tam tikrų specialybių kurios pa
gelbsti atlikti lengvai didelius darbus. Baigę šiuos apmo
kymus jie pasidaro kariais-specialistais. 

Amerikoje tik dabar pa
aiškėjo kad Sovietai 1944 
metais pagrobė Sibire nusi
leidusį Amerikos karo lėk
tuvą, ir nuo tos dienos to 
lėktuvo vyrai savo lėktuvo 
nematė. Jie buvo irgi pa
imti nelaisvėn, bet tapo pa
leisti. Lėktuvą sovietai pa
silaikė, o Amerika iš drau
giškumo tą užtylėjo — 

SOVIETAI pasiryžę pa
bausti Jugoslavijos Tito už 
nepaklusnumą. Jis turi su
tikti prisipažinti kaltu vi
same, kaip Maskvoje priim
ta, arba panešti sovietų 
spaudimą ekonomiškai, kas 
su laiku turės privesti prie 
atviro karo. 

Maskvai ištikimos valsty
bės Jugoslavijos kaimynės 
atsisakė siųsti delegacijas 
į Tito šaukiamą Jugoslavi
jos komunistų partijos su
važiavimą Liepos 21. 

Bet reikia žinoti kad Ti
to nei kiek nepasjtaisė ir 
yra tas pats žmogžudis ko
kis buvo, nors su Stalinu 
susiriejo. Kartais banditai 
savo tarpe susiėda iki tiek 
kad vienas kitą ima šau
dyti. 

GELŽKELIŲ stre i k a s, 
kuris gręsė prasidėti Pa
eitą savaitę, tapo valdžios 
taikintojų pastangomis su
taikytas ir streiko neįvyks. 
Valdžia buvo paėmus gele
žinkelius į savo kontrolę, 
dabar vėl grąžina juos jų 
savininkams. Gelzkelieciai 
gauna 15Vi centų valandai 
algų pakėlimą. # 

Valdžia sutiko leisti ge
ležinkeliams pabranginti ir 
važinėjimo5 tikietų kainą. 

Gelžkelių unijų vadai ta
čiau paskelbė kad neužilgo 
pradės vajų trečiam algų 
pakėlimui. 

Peršove Italijos 
Komunistų Vadę 

Romoje, Liepos 14, išei
nantį iš seimo rumų komu
nistų vadą Togliati peršo
vė ir sunkiai sužeidė tūlas 
vėliau suimtas 25 metų vy
ras, Sicilijos nacionalistas. 

Visoje Italijoje komunis
tai pradėjo šaukti protesto 
streikus ir demonstracijas 
su riaušėmis, kuriose jau 
užmušta virš 10 žmonių ir 
šimtai sužeista. 

Valdžia pasiryžus griež
tai komunistus važyti, iš
laikymui viešos tvarkos. 

Komunistų spauda visu 
jšėlimu užatakavo de Gas-
peri vyriausybę, kaltinda
ma už viską. 

KANADOS g e fežinkelių 
darbininkai grąsina strei-
kavimu. Iš U. S. sulaikyta 

JAN MASARYKO 
LAIŠKAS? 

Europoje ir pagaliau čia 
Amerikoje paskelbtas labai 
ilgas neva tai Jan Masary-
ko laiškas Stalinui. Tas lai
škas esą slaptai išvežtas iš 
Maskvos.... 

Jau tik pats skelbimas 
kad toks ilgas laiškas, dar 
Stalinui rašytas, galėtų iš 
Maskvos išsprukti, rodo ką 
tokio panašaus į klastą. 

Jan Masaryk, buvęs Če-
koslavakijos užsienių rei
kalų minstras pirm komu
nistų užgrobimo jo šalies, 
buvo rastas nužudytas se
kantį rytą Prahoje. Šito 
laiško tikslas yra įrodyti 
neva Jan Masaryk pats nu
sižudė. Jan Masaryk tame 
laiške buk tai prisipažįsta 
Stalinui kad jis dėjęs pas
tangas linkti prie Rusijos 
ir kad sutikęs pavesti ura-

siuntimas anglies į Kana- niumo kasyklas Bohemijo-
dą, kad atsitikime streiko 
neužkliutų ten anglies va
gonai, kurių ir čia trūksta. 

IŠ KINIJOS praneSa kad 
komunistų armija iš 50,000 
vėl pasiryžus daryti naują 
puolimą Hupeh provincijo
je, kur jie nesenai buvp su
mušti. 

1948 METŲ sporto olim-
pijada šymet surengta Lon
done, prasidės Liepos 29 d. 

į olimpijadą pasižadėjo 
atvykti sporto atstovai »' 
apie 60 šalių* 

GRAIKIJOJE, Liepos 13 
nuteista mirti suimtų 17 
komunistų banditų kovoju
sių už atsiskyrimą nuo cen
trinės valdžios. 

Graikijos kariuomenė tę
sia savo pasekmingą karą 
prieš komunistų gaujas įsi
stiprinusias kalnuose. 

Graikija prašo Amerikos 
daugiau paramos kovai su 
raudonaisiais banditais. 

Kitos žinios sako esą ko
munistų vadas Gen. Mar-

VENGRIJOJE komunis- kog sįuiosį pradėti taikos 
1 ^ a t7T71*l Q11S V" « i 1 O a 1 iln 

je sovietams parodymui sa 
vo palinkimo į Rusiją ir 
noro remti Rusiją atsitiki
me jeigu iš vakarų kas so
vietus pultų. 

Maskva, varydama savo 
tolimesnes intrigas tarp
tautinėje arenoje, matomai 
rado reikalingu šitokį neva 
Masaryko laišką sufabri
kuoti ir neva tai slaptai iš 
Rusijos išgabenus pasklei
sti "kapitalistinėje spaudo
je". 

Plienas Pabranginamas 

tu vadovaujama vyriausy
bė griebiasi viešai P®rse~ 
kioti katalikų dvasiskius. 

Pastari dvasiškių P^ptep-
tai komunistams atsiliepia 
jau. _____ 

' New Delhi, Indijoje Sto-
mis dienomis nuo choleros 
mire 1820 žmonių. 

derybas su valdžia. Gal iki 
gaus daugiau paramos iš 
sovietų, arba nori kad ko
munistai butų priimti į val
džią. . ;:; 

Šveicarijoje, Liepos 8 d. 
ištikus sprogimui^ fijerver-
kų dirbtuvėje, užmušta 8 
darbininkai, 6 kiti sužeista. 

Pittsburgh, Pa. — Baig
ta streikas angliakasių ku
rie streikavo plieno kompa
nijų kasyklose po Liepos 6. 
Jų skaičius buvo 27,000. 

Po streiko, plieno išdir-
bystės pasiryžo vėl pabran
ginti plieną parduodamą jo 
sunaudoto jams. Sunaudoto-
jai susirupinę kainų bran
gimu. Pasirodys vėl dau
giau kainų pabrangimų vi
sokių reikmenų — ir taip 
be paliovos. 

Detroit, Mich. — Grąso 
108000 Fordo darbininkų 
streikas, nesusitariant al
gų pakėlimo klausimu. 

U. S. Agrikultūros Depart-
mentas praneša savo vėliausius 
apskaičiavimus šių metų der
liaus, kurie sako kad kornų der
lius šią vasarą bus rekordiniai 
didelis. Kviečių derlius bus an
tras didžiausias šalies istorijo
je. 

Kornų numatyta busiant 8»-
328,862,000 bušelių, apie 41,-
000,000 bušelių daugiau negu 
gauta 1946 metais, kada buvo 
didžiausias istorijoje derlius. 

Kviečių bus gauta 1,241,-
751,000 bušelių, tik 123,168,000 
bušelių mažiau 1947 metų re
kordinio derliaus. 

Kansas City tiek užpludo an
kstyvais kviečiais kad sulaiky
ta tolesnis kviečių įvežimas iki 
nebus kviečiai supilta į eleva-
torius. 

Tą miestą užtvino 18 milijo
nų bušelių kviečių trumpu lai* 
ku, ir nespėjama sudoroti. 

Nors grudų derlius toks ge
ras, žinovai tikrina kad dėl to 
neapsireikš greitas j atpigimas 
mėsos. Kadangi grudų bus pa
kankamai tai galvijų ir kiaulių 
augintojai nesiskubins savo 
gyvulius parduoti. ; f. 

Kiauliena vėl pakilo VfrS 
$30.50 už 100 svarų; jautiena 
pašoko iki arti $40 už 100 gy
vo svorio. 

Sako, tik gal kitą metą ap!e 
pabaigą vasaros mėsos papigi
ntas pasirodys. 

• 
DARBININKAI pradėjo tau

pyti pinigus pirkdami United 
States Security bondsus. 

šymet suvirš du milijonai 
darbininkų prisidėjo prie pirki
mo savings bonds, išimant jų 
pasirinktas sumas už bonds ii 
jų algų. 

Savings Bonds pardavimas, 
užbaigtas Birželio 30, parodė 
kad išviso 7,500,000 už algas 
dirbantieji dabar reguliariai 
taupo pirkdami E bonds iš sa
vo algų per dirbtuves. 

Kiti vis dar mėgsta iškeisti 
savo turimus savings bonds ir 
pinigus praleisti. Šie Savings 
Bonds yra kaip grynas pinigas, 
tik reikia juos laikyti ir leisti 
jiems augti. Gudriausi pasiro
dys tie kurie laikys bondsus il
giausia. 

• 
DARBINGUMAS PAKILO 

Darbai šioje šalyje dabar ei
na taip gerai kad pasiekti nau
jas aukštas darbininkų skai
čiaus rekordas. Birželio mėne
sį valdžios biuro apskaičiavimu 
darbuose radosi 61,296,000 as
menų, dirbančių civilinėse įmo
nėse ir bizniuose. 

Liepos mėnesį sako darbfh-
gumo rekordas dar bus dides
nis. Priskaitant 1,261,000 ka
riuomenėje tarnaujančių, išvi
so algas gaunančių darbininkų 
šioje šalyje Birželio pabaigoje 
buvo 62,557,000. 

Ukėse vasaros metu, kada 
buna pati darbymetė, dirba iki 
9,396,000 darbininkų, kituose 
visokiuose darbuose 51,892,000 
darbininkų. 

KIAUŠINIAI, greta proteino, 
teikia žmogui dar geležies ir 
tris vitaminus, A, B k D. 
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PENNSYLVANUOJE 
PITTSBURGH PHILADELPHIA 

Detroit,* Mich., Naujienos 

ANGLIS PABRANGO 
Pakėlus maineriams algas, 

pabrango ir anglis. Tik vieno 
Pittsburgho gyventojai per me
tą už anglį turės sumokėti net 
$3 milijonus daugiau negu iki 
šiol atsieidavo anglį pirkti. 

Anglis sulyg savo rūšies pa
branginta nuo 85 centų iki $2 
tonui. Minkšta anglis pabran
go po 85c tonui, o kietoji, ne
rūkstanti nuo $1.15 iki $2 to-
niu. 

Anglies briketės pabrangin
ta $2 tonui ir nauja kaina to
liui tų brikečių yra $17.85. 

Tai yra penktas kartas bė
gyje pastarų pustrečių metų 
kad anglies kaina pakelta. 

Paveizdan, minkštos anglies 
pabrangimas prasidėjo po 46c 
tonui pačiose kasyklose. Tas 
pasidarė reikalingu dėl to kad 
angliakasiams pakelta algos po 
$1 dienai, prie to padvigubinta 

SKILIMAS TARP 
TRUMANO IR 
ROOSEVELTO 

ATVYKO 116 LIE-
TUVIŲ Į KANADĄ 

IR 6 I USA 

Philadelphia, Pa. — Nesusi
pratimai tarp Prez. Trumano ir 
Prez. Roosevelto šeimų paleng
va didėjo iki dabar jau visiš 
kai draugingumas tarp jų nu
truko, nes velionio prezidento 
žmona, Eleanor Rooseveltienė, 
nei į Demokratų partijos kon
venciją neatvyko, nors nekuriu 
buvo pradėta kalbėti kad ji tu
rėtų buti parinkta kandidate į 
vice prezidento vietą šalia Tru
mano. 

Niekam neaišku ar ji neno
rėjo kandidatuoti, ar Truman 
nenorėjo kad ji kandidatuotų. 

Demokratai negavo ir kito 
žymaus asmens kandidatuoti į 
prezidentus vietoje Trumano-

nuo 10c iki 20c už tona iškasa- Gen. Eisenhower, dabar Co-
mos anglies, "maineriij gero
vės fondui". 

Taip, pradedant su unijos 
'laimėjimu', anglies kainos pa
šoko visiems iki vienam. 

PAKĖLĖ ALGAS. The Pitts
burgh Plate Glass ir Libby-
Owens-Ford stiklo kompanijos 
sutiko pakelti po 10c vaalndai 
mokesties 16,000 darbininkų, 
dirbančių dešimtyje dirbtuvių. 

PAKELS ALGAS PLIENO 
DARBININKAMS 

Didelė United States Steel 
Corp. pasiryžus šiomis dieno
mis paskelbti algų pakėlimą 
170,000 CIO plieno darbininkų. 

Kompanijos vadai praneša 
kad ji nėra verčiama algas pa-
kelbti, tačiau pakeisianti todėl 
kad darbininkams pabrango . . «**> 
pragyvenimo kainos. 

šią plieno korporaciją pase
ka ir kitos plieno išdirbystės, 
taigi ir jos gal netrukus padi
dins savo darbininkams algas. 

PALENGVINA NUOMAS 

lumbia Universiteto New Yor-
ke prezidentas, atsisakė kandi
datuoti ir Demokratų partijos 
tikietu, kaip jis atsisakė kan
didatuoti ir Republikonų parti
joje. 

Gavę kandidatu Eisenhowe-
rą, Demokratai butų galėję ap
versti Republikonų partijos ve
žimą ir sudaryti Republiko-
nams daug rūpesčio ar jų kan
didatai turi galimybę laimėti. 

New York. — Laivu Marine 
Marlin Liepos 8 d. iš Europos 
atvyko ir Halifax uoste išsėdo 
į Kanadą 116 Lietuvių. Tai 
daugumoje Lietuviai studentai. 
Jie Kanadoje dirbs miško, na
mų ruošos ir kitokius darbus. 

Tuo pat laiku iki New Yorko 
atplaukė dar 9 Lietuviai: Nat
kevičienė su dukra, ir Jurku-
nienė; jos išvyko į Bostoną, 
pas gimines. Atvyko' ir Ber
notienė su dukteria. 

Tarp į New Yorką atvykusių 
yra Petras Minkunas su žmo
na ir dukrelėm Dalia ir Laimu
te. Minkunas buvo Muenchen, 
Bavarijoje, Amerikiečių zonos 
BALF atstovas Vokietijai. To
se pareigose išbuvo per du me
tu. Kaip Amerikos pilietis jis 
grįžo į savo gimtinį Cleveland, 
Ohio, kur apsigyvens pas savo 
brolį. 

P. Minkunas New Yorke pa
buvo porą dienų. Aplankė kai 
kurias Lietuvių įstaigas ir su 
BALF pirmininku Kun. Dr. J. 
B. Končium pasikalbėjo BALF 
ir šalpos bei imigracijos reika
lais. 

Atvykusius sutiko BALF at
stovas Jonas Valaitis. 

CHICAGO, ILL. 

ĮKURDINIMO KOMITETO 
SUSIRINKIMAS 

Neseniai prie BALF'o 76 dk. 
įsteigtas Tremtinių Įkurdinimo 
Komitetas šaukia draugijų su
sirinkimą Liepos 24 d. 7 vai. 
vakare, šv. Antano parapijos 
mokykloje. 

Visų draugijų valdybos pra
šomos ateiti į šį: susirinkimą, 
o jei valdybos negalėtų, prašo
ma atsiųsti po du įgaliotiniu iš 
kiekvienos draugijos. 

Vėliausiomis žiniomis prane
šama, kad praėjus biliui Wa
shington, Europoje veikian
tys Amerikiečių labdaringųjų 
draugijų skyriai išduoda affi
davits tremtinių šeimoms, jei 
tik tos šeimos čia susiranda 
žmonių sutinkančių duoti butą 
ir pasižadančių surasti "darbą. 
Tokių laiškų esu gavusi ir aš 
ir mano kaimynė gavo. Viena 
mano kaimynė pažadėjo butą, 
bet jos namuose galima patal
pinti tik du asmenis, o kadangi 
pažadas duotas 4 narių šeimai, 
tad dar dviem žmonėm teks pa- tenkinti. 
rūpinti vietos. Laikui bėgantį .„„...muio 
bus ir daugiau tokiu prašymų! LVS 6 SK. IsVAzIAVIM 
ir neduok Dieve, ieigu reikėtų! Rugpjučio 1 dieną, sekma-
tokie prašymai neišpildyti. Pu-'dienį, LVS 6 skyrius ruošia 
lyginus su affidavitu juk tai draugišką išvažiavimą p. Rau-
tik mažas pažadas. I bių vasarnamyje, prie roo e 

Kas reikia daryti? Ogi rei- ežero. Išvažiavime bus valgių, 
kia nieko nelaukus klausti vi- gėrimų, galima bus Pasimj»»" 
sų Lietuvių, kurie turi nema- dyti ir laiveliu pasnrs y i.-
žus butus, pasižadėti priimti maža įžanga. Norm įėji, pra 
atvykusius musų tautiečius. Į šome kreiptis į mane, p. ai 

Tikiu, kad Detroite gerai ap-j tienę, p. Greivienę. i us p~ 
tremti- no, bus sušelpti tremtmiai 

mas,. jiems sudarė sąlygas do
vanėles pagaminti. Jis ir ki
tiems atvežė dovanėlių nuo gi
minių tremtyje, p. Šileikienei 
ir kitiems. Kaip svečias pareiš
kė, Šileikų giminė- sužinojusi, 
kad p. Raulynaitis vyksta į De
troitą, per 48 valandas be per-
stojimo audė juosteles ir iš to 
pasiuvo ant stalo tiesinėlį. Tai 
nepaprasto gražumo darbelis ir 
pirmą kartą mes čia tokį mato
me. P. Šileikienė, kaip čia gi
musi, labai liko sužavėta ir su
jaudinta dovanėlėmis. 

VIEŠĖJO 
Pas Kriaučiunus viešėjo Či-

kagietė Marija Kriauciunierrt*. 
čia viešėdama nuvyko į Kana
dą aplankyti neseniai atvyku
sių tremtinių. Marijai Kriau
čiūnienei teko gerai susipažin
ti su Lietuvos tremtiniais, nes 
jos sunus advokatas, buvęs lei
tenantas, parsikvietė Lietuvaitę 
tremtinę ir ją vedė. čikagiečiai 
Kriaučiunai savo marčia pa-

Filmų Artistai Rūpinasi Tremtiniais 

.w 
N 

DARIAUS-GIRĖNO POSTO 
PIKNIKAS 

Liepos 11 d, Darius-Gįrėnas 

STREIKAS. Philadel phi joje, 
Westinghouse Electric Co. dir
btuvėje sustreikavo 6,000 dar
bininku dėl to kad iš darbo bu- J _ A . . _ , \ , . ...... m- ! Postas American Legion ture-vo paleista du darbininkai. Tie . T • , • v. .. jo savo metini įsvaziavima Li-du dari,minkai buvo pripažint,, Tai ^ didžiau. 
kenksmingi saugos atžvilgiu. : gjas piknikas kokį kada 

turėjo. Taip buvo pritaikyta 

klausinėjus Lietuvius 
ikiams prieglaudos netruks. Tik 
komitetas ir visi suinteresuoti 
asmenys turi nedelsiant pasi
darbuoti. 

LANKĖSI DR. ŽILINSKIENĖ 
Waterburyje gyvenančio 

Prof. Žilinsko žmona Dr. Ksa
vera Žilinskienė, grįždama iš 

M. Sims. 

NUOMOS BRANGSTA 
Federalis Darbo Statistikų! 

Biuras, kuris veda statistikas j vo juokinga, smagi ir įvairi, 
ir apie nuomas svarbesniuose Šių žodžių rašytojas suren-
šalies miestuose, skelbia kad irjgė pirmą su sportu ir žaislais 
nuomos visoje šalyje, nors ne | Lietuvių pikniką Boston, Mass., 
taip smarkiai kaip maistas, bet! 1917 metais, ir nuo to laiko bu-
kyla auKŠtyn ir sudaro svarbią; vo daug panašių piknikų, bet 
dalį didėjančių pragyvenimo1 jau senai kaip Lietuviai turėjo 

Tūkstančiai mažų namų sa-1 kaštų. I tokią įdomią pramogą kokią 
vininkų Pittsburghe ir apylin- Nuo to j^į Kongresas perei-jdabar surengė Darius-Girėnas 

tą vasarą paliuosavo dalinai. Postas Chicagoje. 
nuomų kontrolę, nuomos paki- žaislams vadovavo Jack Kar
lo bendrai apie 7 nuoš., pana- walis, jo brolis Felix, Larry 

-v - * * Į * Cia fJlUUmvivuv, 
kad patika jaunimui, vaikams j Čikagos keliom« dienoms susto* 
ir suaugusiems. Programa bu- j0 Detroite. Ji čia lankėsi pas 

kėje gavof valdžios leidimą pa
kelti nuomas, prisitaikant prie 
pakilusių kaštų kuro, taksų, 
apdraudos ir reikmenų. 

Federalis nuomų kontrolės 
ofisas sako mažų namų savi
ninkų prašymuose nuomos pa
kėlimo leidimų atliks tai be jo
kių didelių formalumų. 

Mažas namų savininkas va
dinamas toks kuris turi nedau
giau kaip ketum butus išnuo-
mavimui. 

Jiems bus dwxlama papras
tos, lengvai išpildomos blankos 
su prašymu pakelti nuomą, įro
dant kokius nuostolius jie ne 
ša dėi palaikymo žemų nuomų 

savo gimines Juozunus, veikėją 
B. Keblaitienę ir kitus. Aplan
kė ir musų namus, nes prieš 
metus laiko teko su malonia 

VIENUOLES PRISI
TAIKO REIKALAVI

MAMS 

Bismarck, N. D. — šiaurinės 
Dakotos valstijoje pravesta įs
tatymas draudžiantis mokyto
joms viešose mokyklose dėvėti 
religinius rubus. 

Ten, esant mokytojų truku
mui, į mokyklas paimta kata-

ponia Dr. ir jos vyru susipažin- Į likės vienuolės mokytojauti, ta-
ti Waterburyje ir kartu viešė-jčiau jos dėvėjo savo vienuolių 
ti pas žurnalistę Pr. Lapienę ap'rangalus 

šiai kaip drapanų kainos paki
lo. Tačiau mesa pakilo net 30 
nuoš. 

Neleidžia Negrams Mai
šytis Baltųjų Pramogų 

Vietose 

Baltimore. Md. 

Gubista ir kiti. Surengime ir 
tvarkyme daug darbo pridėjo 
Frank Zelis, Phil Krause, J. 
Judickas, J. Viscount, M. Mas-
sey, A. . Strelesky, Komandie-
rius Karalaitis ir kiti. 

Diena buvo šUta ir visi tu
rėjo gerą laiką. 

Piknike man teko kalbėtis 
su Juozu Geštautu, kuris buvo 

, vienas iš pirmutinių Chicagos 
Liepos 12iimtikų. po ligos jis jau pa-i JlULlIVlf. i U UgVn JUl J«U 

teisme apkaltinta 24 asmenys svcjkęg ,r atrodo gerai. jjs 

nariai Maryland Prnorrpaaivp --

NAMŲ daržams tręšti pata
riama naudoti keturis svarus 
dirbtinių trąšų ant 100 kervit-
tainių pėdų ploto. 

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

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

Chicago, 111. 

Progressive 
Party, kurie bandė sulaužyti 
miesto parkų tarybos patvar
kymą atskirti negrus nuo bal
tųjų. 

Tos partijos, komunistuojan
čios savo tiksluose, suraginta 
grupė negrų ir baltų jaunųjų 
nuvykę į Druid Hill Parką pra
dėjo lošti tennis. Negrams po
licija įsakė apleisti tą parką. 
Tačiau negrai atsisakė, rėkda
mi kad čia Amerika, ne nacių 
Vokietija. Baltieji irgi padėjo 
trukšmuoti. 

Suimta 12 negrų ir 11 baltų
jų ir visi apkaltinti už neklau
symą parko policijos, kiti už 
betvarkės kėlimą ir priešinimą
si areštui. 

ei
na jau 69 metus. Jo sunus Ray 
yra II Karo veteranas ir na
rys Dariaus-Girėno Posto, jis 
veikia visuose posto sporto žai
dimuose. J. J. 

Long Islande. 

TREMTINIŲ DOVANĖLĖS 
Nors musų Lietuviai tremti

niai Europos kraštuose gyvena 
labai sunkiose sąlygose, bet jie, 
reikšdami savo dėkingumą už 
siunčiamą pašalpą, atsiunčia ar 
atveža gražių, o ypač malonių 
dovanėlių. Jos malonios, nes 
beveik visos išskyrus knygas ir 
spausdinius, yra jų pačių ran
kų darbeliai. Jie ir jos ruošda
miesi atvažiuoti čia pas mus, _ _ _ 
parduoda paskutinį d u o n o s! mokyklose buvo 73, daugiausia 
kąsnelį ir siuva, mezga ar au- j katalikiškose srityse, tačiau ki-
džia kokį daiktelį, kokį rank-j tų tikybų gyventojai nepaken-
darbį atvežti dovanų atsimini- tė to ir pradėjo lermuoti iki 

Prieš tai pradėjo protestuoti 
ne-katalikų tikybos gyventojai 
ir prieita iki to kad valstija tu
rėjo išleisti įstatymą uždrau
džiantį viešose mokyklose dė
vėti religinius rubus. 

Du North Dakota katalikai 
vyskupai išleido vienuolėms pa
tvarkymą dėvėti paprastus ap
valkalus kurie neįrodytų jokio 
skirtumo tarp jų ir Šiaip mo
kytojų. 

Katalikių vienuolių mokyto
jų pereitą mokslo metą viešose 

Mažai tėra tokių vaidinimų 
kurie butų taip plačiai perduo
dami _ kaip Mitchell Grayson 
drama "The Man without a 
Cause", kurią perdavė 800 ra-* 
dio siųstuvų. Viename tiktai 
New Yorko mieste jį perdavė 
vienuolika stočių. 

Veikale vaidino, filmų žvaig
ždės Henry Fonda ir Alice Mac 
Mahon. Veikalas atvaizduoja 
Heidelbergo studentus tremti
nius, o pats vyriausias veikėjas 
Amerikietis William H. Sud-
duth, kuris buvo UNRRA di
rektorium 1946-7 metais ir glo
bojo Hiedelbergo Universitete 
studijuojančius tremtinius. Į 
Ameriką grįžęs, William H. 
Sudduth pradėjo rūpintis buvu
siu savo globotinių atgabenimu 
į USA. Dabar jis gyvena New 
Yorke. Jo rupesčiu jau 62 
tremtiniai pasieks šią šalį. 

Nėra abejoro* kad šis veika
las daug padeda Amerikos vi
suomenei pažinti tremtinių var
gus. Lietuviams bus įdomu ži
noti kad vienas iš dramoje vai
zduojamų veikėjų yra prieš 
metus atvažiavęs su J. J. Ba-
chuno (iš Sodus, Mich.) affida
vitu į Ameriką Stepas Zobars-
kas. Būdamas tremtyje, Žo-
barskas studijavo Hiedelbergo 
universitete. Jį veikale vaidi
na Henry Fonda. 

Šiame paveiksle matome Ele
ną čiurlytę, nesenai atvykusią 
iš Vokietijos, įteikiant artis
tams Fonda ir MacMahon Lie
tuvių tremtiniu vardu dovaną: 
dvi Lietuviškas lėles. 

Girdėti kad Lietuviško# lė
lės, pagamintos tremtyje, bu
vusios pačios gražiausios ir ap
dovanotųjų labiausia vertina
mos. 

Wm. H. Sudduth palaiko ar
timus santikius su BALF, ku
rio vadovybė visą laiką rūpino
si ir rūpinasi Lietuvių tremti
nių šelpimu, imigracija, įkur
dinimu, jų teisių gynimu. 

LIETUVIS KUNIGAS 
_ ŠVEIČARIJAI 

KAS metą tik automobilių 
leidimų numeriams šioje šaly
je sunaudojama apie 20,000 to
nų plieno, šiais metais neku-
rios valstijos pradėjo naudoti 
leidimų numeriams lentelėms 
daryti aluminumą. Kitą metą 
tą paseks daugiau valstijų. 

I 

SilOuaiOMOiMDOOCOtOiCXnoOuOtlOMOO 

Žurnalas 

MBJIEN0S 
Geriausias 

LIETUVIU 
Paveiksluotas J 32-jų puslapių 

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

LIETUVIŲ NAUJIENOS 
332 N. 6th Street * Philadelphia #, f>a. 

Brazilija Galėtų Priimti 
Neribotą Tremtinių 

Skaičių 
IRO konferencijos metu Ge-

nevoje (Šveicarijoje), Brazili
jos vyriausybės atstovas Lietu
vių tremtinių atstovui parei
škė, kad Brazilija, neapgyven
tiems plotams kolonizuoti, ga
lėtų priimti neribotą skaičių 
D.P. šis pareiškimas kol kas 
yra tik principinio pobūdžio, 
o praktišku žygių tuo reikalu 
dar nepadaryta. 

Lietuviai tremtiniai tačiau, 
labiau domisi USA, Kanada, 
Anglija, Australija, negu Bra 
zilija, kur klimato sąlygos ne
labai palankios. 
, Iš Amerikiečių zonos Vokie
tijos į Braziliją jau išvyko 1,-
154 tremtiniai. 2,400 dar laukia 
susisiekimo priemonių. IRO ke
tina padaryti naują sutartį su 
Brazilijos vyriausybę 

mui iš tremties gyvenimo. Vie
ni drožinėja kryželį, kiti dėžu
tę Lietuviškais raštais, kad tik 
kaip nors parodžius savo dėkin
gumą ir jautrumą broliams 
Amerikiečiams. Atvykusi mano 
sesutė man ir mano vyrui už
kabino po kaklaryšį ant kaklo. 

— O kur gavai siūlų tokiems 
rankdarbiams ? — paklausiau. 

— O, šį tą pardaviau, susi
graibiau 

Nereikėjo daug klausinėti. 
O ir Adv. Raulynaitis atvežė 

panašių ir dar gražesnių dova
nelių, pareiškdamas: "Tai ma
no žmonos darbeliai". Supran
tama, ,kad ponai Raulynaičiai 
neturėjo pertekliaus tremtinių 
stovykloje gyvendami, bet jų 
didelis noras, kuklus nuoširdu-

tiek kad visa valstija turėjo 
pravesti poky to jų įstatymą. 

RYTINIŲ valstijų geležinke
liams valdžios Interstate Com
merce Commission leido pakel
ti važinėjimo kainą iki 17 nuo
šimčių daugiau negu iki šiolei 
buvo. 

J. Žemantauskas 
N o t a r a s  

"Dirvos" Agentas 
180 Congress Avenue 

Waterbury. Conn. 

Vincent B. Archit 
f Dirvos Atstovas • 

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

KAIP 
ATNAUJINT 
DIRVĄ 

Kai tik jūsų * prenume
rata už Dirvą baigiasi, 
paimkite pas jus esamą 
Dirvos voką ir atnauji
nimo kortelę, įdėkit $3 
popierinius ir įrašę sa
vo pilną adresą, išsiųs
kite, užlipinę ant voko 
Iii 3c pašto ženklelį. 

d i r V A  
6820 Superi:r Ave. 

Cleveland 3, Ohio 

(Korespondencija iš 
Šveicarijos) 

Iš Romos į Šveicariją atva
žiavo Kun. Dr. Jonas Navic
kas, dvasinės vyriausybės pa
skirtas Šveicarijos Lietuvių ka
pelionu. Kai karo įvykių pasė
koje Šveicarijoje atsirado su-
virš 200 Lietuvių atbėgėlių, jų 
tarpe buvo ir trys kunigai, ta
čiau jie visi išvyko šiaurės 
Amerikon. Tokiu budu Švei
carijoje neliko nei vieno Lietu
vio kunigo*. 

Kun. Dr. Navickas, anksčiau 
profesoriavęs Vilkaviškio kuni
gų seminarijoje, apsig y v e n o 
Fribourge, kur jis savo laiku 
baigė universitetą. Naujas ka
pelionas jau aplankė visus di
desniuosius Lietuvių gyvenimo 
centrus. Birželio 27 Kun. Na
vickas atlaikė pamaldas Švei
carijos, sostinės Lietuviams. Po 
pamaldų visa Berno Lietuvių 
kolonija susirinko pusryčių pas 
pp. Geručius. 

Šveicarijoje Lietuvių skai
čius tolydžio mažėja. Vienas 
po kitb Lietuviai tremtiniai iš
vyksta užjurin. Lygiu budu ei
na mažyn Lietuvių studentų 
skaičius. Keliems studentams 
vėl nutraukta stipendijos. 

Pamėginkite Florai 
Indi jonų Arbatžoles 

LENGVAi 
LAXATYVAS 

Veikiančių 

JSttdėtinių iš: 

Senna ir 
Carcara 
Žievių . 

(Ne Indijonų 
Išradimo) 

FLORAL INDIJONŲ 
ARBATŽOLĖS 

beveik stebėtinai gelbsti nuo prasto 
vidurių virškinimo, užkietėjimo, vi
durių kataro, kepenų sustingimo; 
valo netvarų kraują, gelbsti gydyme 
odos ligų, inkstų negalavimą ir mo
terų ligų. 
NURODYMAS:— Jdėkite vieną ar 
du šaukštukus šios Arbatžolės j 1 
puoduką verdančio vandens, leiskite 
pastovėti apie 5' minutes, nukeškite 
ir gerkite apie pusę puoduko rytme
čiais ar einant gulti. Galima pasal
dinti pagal skonį su medum ar cu
krum. 
PASARGA:— Nevartokite kada vi
durių skausmas (pilvo skaudėjimas, 
sutraukimas, colic), vėmimas ar ki
ti ženklai apendicito randasi. Tan
kus ar nenustojantis vartojimas šių 
laxatyvinių arbatžolių gali pavergti 
prie nuolatinio vartojimo laxatyvu. 
Svoris: 5 uncijos Kaina: $1.C0 

Perkant žolių mišinj, visados pra
šykit Floral Herbs, gau3it geriausių. 

Su užsakymais malonekite ir pi
nigus prisiųsti, nes kitaip užsaky
mas nebus išpildomas. Kreipkitės 
prie — 

P. O. Box, Clinton, IndL 

J. SKINDER Dept. 7 

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

NAUJA MODERNIŠKA KOPLYČIA 

Charles Stapanauckas, Licensąd Embalmer 

7321 Puritan 
Telef. University 4-4877 

Detroit 21, Mich. 
Namų: HOgart 8100 
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į HOT SPRINGS, ARKANSAS 
f NAMAI TOLI NUO JUSŲ NAMŲ 

| CHARNES APARTMENTS 
|  —  L I E T U V I A I  —  
i £. M. CHARNES, savininke 

Apartmentai ir-pavieniai kambariai 
J^iegami kambariai su Virtuvės privilegija. 

Didelis kiemas. Gražioje Rezidencinėje dalyje. 

PHONE 5163 1 538 PROSPECT 
• 
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L A I S V A  L I E T U V A  Tegul meile Lietuvos 
Dega mūsų širdyse 

Laisvę pažinus Tauta —• 
Jungo Nevilkst 

Jmtirni 

Už Spygliuotu Vielų 
Rašo KAZYS ŠKIRPA. 

(Tęsinys iš pereito nr.) 
Kitas žymus svetimtautis tai buvo Belgų 

senatorius, vienas iš Briuselio burmistrų, inž. 
Marius Renard. Tai buvo jau senesnio amžiaus 
žmogus, turėjo 76 metus. Su juo irgi buvau su-
suprieteliavęs pagal tradiciją, kaip baigęs Bel
gų Karo Akademiją. Kadangi jis buvo Gestapo 
pagriebtas kaip stovi, t. y. be šiltesnių drabužių 
ir net be baltinių pamainos, tai senukas daug 
kentėjo, nors niekam nesiskundė, kad jam trūk
sta reikalingiausių daiktų. Tai pastebėjęs, da
viau jam kartą baltinių, porą šiltų kojinių ir vil
nonę liemenę, kada atėjus žiemai žmona man at
siuntė daugiau drabužių dar paskolinau' jam vie
nas šiltas viršutines kelnes ir šiltesnį apsiaustą. 
Jis buvo labai laimingas, kad galėjo kiek šilčiau 
apsirengti. 

Esu ir Prancūzams pagelbėjęs, padovanojęs 
truputį baltinių ir paskolinęs pinigų, nes dauge
lis iš jų neturėjo nei cento kišenėje smulkme
noms nusipirkti pav. siūlų ir adatų kojinėms su
siadyti, batams tepalo ir t.t. Užtat tie iš jų, ku
rie patys nerūkė, dovanodavo man cigarečių, ku
rių laikas nuo laiko Vokiečiai mums padalindavo. 

šias smulkmenas čia suminiu, kad paro
džius, kaip anuomet turėjome vienas kitam pa
gelbėti : bėda visus mus labai suartino.. 

Ant galo, paminėsiu dar ir vieną "Naujojo 
Pasaulio" atstovę. Tai buvo viena Amerikietė, 
Mrs. Gertrude Legendre, iš Mt. Holly, South 
Carolina, vieno Amerikiečių karininko žmona. Ji 
pateko į musų kompaniją gana atsitiktinai. Ka
da Paryžius buvo išlaisvintas, ji ten kartu su ki
tomis Amerikietėmis organizavo karininkams 
klubus. Kartą užsigeidė pamatyti frontą. Dvie
jų Amerikiečių karininkų lydima važiavo į vieną 
vietą, kuri pagal štabo žinias skaitėsi užimta 
Amerikiečių. Kai tą vietą privažiavo, pataikė 
ant Vokiečių ir buvo apšaudyti. Vienas iš paly
dovų tapo sunkiai sužeistas, kitas lengviau, ji 
pati tik kiek nubruožta, o visi trys buvo Vokie 
čių paimti nelaisvėn. Po ilgesnio tardymo ir 
siuntinėjimo iš vienos vietos kiton, pagaliau, Vo
kiečiai, nežinodami kur tą poniutę dėti, prisiun
tė ją i "Hotel Dreesen". Už kelių mėnesių, ta
čiau ji buvo nuo musų atskirta ir, kaip vėliau 
patyriau, paleista į Šveicariją, kur ji pranešė 
apie mano padėtį Dr. J. šauliui, Lietuvos Pa
siuntiniui Berne. 

Prominentiškiausias ir sykiu originaliausias 
iš visų "Hotel Dreesen" "nepaprastų svečių", bu
vo ne koks nors Prancūzas ar kas kitas iš sve
timtaučių, bet vienas Vokietis su savo seserim, 
būtent Arnold ir Anna Rechberg. Abu jau pagy 
venę žmonės: jam apie 63, o jai apie 65 m. am 
žiaus. Kadangi abu buvo nesveiki, tai jiems bu 
vo leista pasiimti su savim vieną medicinos sė 
sutę, kuri irgi vadinosi Anna. Arnoldas buvo di 
delio ugio žmogus ir stambiai drūtas, bet kadan
gi jis buvo ilgas, tai jo drutumas nedarė atstu
miančio įspūdžio, nes buvo proporcijoje, palygi
nus su ilgiu. Dėl tokios jo kuno kompleksijos, 
Prancūzai, kurie yra žemo ugio, bet pasižymi ga 
bumais jumorui, pakrikštijo jį "mamutu". Jo se
suo Anna, nors irgi buvo storoka, bet daug že
mesnio ugio už savo brolį, be to, eidavo pusiau 
susilenkusi, pasiremdama ant lazdos, nes buvo 
raiša, prieš keletą metų buvo sunkiai sužeista 
automobolio katastrofoje, vos išliko gyva, bet 
liko ligi amžiaus galo sužalota. 

Ant kiek Arnoldas buvo stačiokas, išoriniai 
net brutalus, tiek jo sesuo Anna buvo švelni, 
kaip šilkas. Bet ir Arnoldas atrodė brutalus tik 
išoriniai. Viduje jis buvo toks pat geros širdies 
žmogus, kaip ir jo sesuo, nes buvo gabus meni
ninkas — skulptorius ir tapytojas. Kada jiedu 
eidavo vienas greta kito: Anna sulinkusi, pasi
remdama lazda ir visados atsilikdama nuo bro
lio, o šis pastarasis nueidavo pirmyn, lyg su ja 
nesiskaitydamas — sunku būdavo susilaikyti ne
sišypso j us. Tačiau visi juos gerbė, nes jie abu, 
iš esmės, buvo geraširdžiai ir tokie pat nelaimin
gi, kaip ir mes visi kiti.. Jie jautėsi gal net nelai-
mingesniais už kitus, nes kentėjo ne nuo sveti
mos, bet nuo savo krašto vyriausybės. Arnoldas 
Rechberg buvo nelaimingas dar ir tuo, kad jam 
niekad neužtekdavo maisto: jis apvalgydavo ir 
savo tikrą seserį, ir medicinos sesutę, be to, vis
kas jam netikdavo, nes iš pat mažens buvo labpi 
išlepintas ir pripratęs skaniai ir sočiai pavalgyti, 
M tik panorėdavo. 

Bet kas tai buvo per pora ir už ką atsidūrė 
"Hotel Dreesen"? Rechberg'ai buvo Vokiečių in
dustrijos magnatai, potašo kasyklų ir cheminių 
trąšų fabrikų savininkai. Arnoldas, senas kaize
rinės gvardijos rotmistras, buvęs kronprinco ad
jutantas ir pasižymėjęs 1914-18 metų kare. Po 
karo jis metėsi į politiką, daug kartų važinėjo 
su neoficialinėm misijom, bet Vokietijos vyriau
sybės pavedimu, į Paryžių ir Londoną ir todėl 
asmeniškai pažinojo šių kraštų žymiuosius as
menis: Gen. Veygand, Renault, Briand, Chur
chill ir kt. Jis yra daug nuveikęs Ruhro krašto 

grąžinimui Vokietijai ir atsiekęs kitų svarbių 
jo kraštui ūkinių ir politinių rezultatų. 

Kada Hitleris siekė valdžios, jis, kartu su 
kįtais Vokiečių didžiaisiais pramonininkais pa
rėmė nacius pininginiai. Ilgus metus buvo geruo
se asmeniškuose santykiuose su Hitleriu, kai šis 
jau buvo III-jo Reicho galva. Tačiau, kai III-jam 
pradėjo kare nebesisekti, Rechberg perėjo į opo
ziciją Hitleriui, svajojo apie suradimą kompro
miso su Anglosaksais, dėjo atitinkamų pastangų 
užmegsti su jais kontaktą, panaudodamas savo 
savo senas pažintis ir t.t. Jo pagrindinė mintis 
buvo gelbėti Vokietiją nuo katastrofos, o Euro
pą nuo bolševizmo. Idėja puiki, bet rezultatas.. 
Rechberg atsidūrė "Hotel Dreesen", kur jis buvo 
S.S. puskarininkių dar pikčiau traktuojamas, 
kaip kiti internuotieji, nes negalėjo susivaldyti 
nediskutavęs. 

Kai dėl jo sesers Annos, tai ji atsidūrė "Ho
tel Dreesen" nenorėdama savo brolio niekur pa
leisti vieno, lyg butų įsimylėjusi. Kaip per visą 
savo gyvenimą, taip ir šį kartą ji juo rūpinosi, 
kaip koks Angelas Sargas ir todėl ryžosi kartu 
eiti už spygliuotų vielų.. Juodu abu galėjau ge
rai pažinti, nes kartu valgėme prie vieno stalo 
per visą musų internavimo laiką "Hotel Dree
sen". Nors jie buvo Vokiečiai ir todėl lyg ir ne
pritiko kitiems "Hotel Dreesen" "svečiams"-ki-
tataučiams, bet buvo geri draugai: Anna Rech
berg savo angeliška širdimi, Arnold — neišse
miamais anekdotais ir savo "mamutiškais" ju
desiais, kurie suteikdavo karikatūristams pui
kiausių temų. Rechberg dėl to nei kiek neužsi-
gaudavo, atbulai, pats, kaip menininkas, pasigro
žėdavo tomis kurios autoriams pasisekdavo, ir 
sukritikuodavo kitas. 

/ Kaip jau minėjau, jokiems darbams verčia
mi nebuvome. Todėl laiko turėjome iki kaklo. 
Problema buvo tame, kaip jį sunaudoti, tikriau 
pasakius, kaip jį užslopint, kartu užslopinti ir 
sielvartas apie šeimų likimą, tamsias mintis apie 
savo krašto padėtį ir kitokius slogučius, kurių 
kiekvienas netekęs laisvės turi, paprastai, ne
mažai ir įvairaus pobūdžio, atsižvelgiant į prie
žastį, privedusią prie laisvės netekimo. 

Kad laiką kaip nors sutrumpinus, kiekvie
nas stengdavosi kuo nors užsibovyti. Kadangi vi 
si buvo išsimokslinę žmonės, tai daugelis ką nors 
rašydavo, darydavo sau užrašus-atsiminimus, ki
ti rašė romanus, kitas triūsė ant filosofinio po
būdžio veikalo, kitas vėl komponavo eilėraščius, 
keli gimnastikavosi begalinėmis matematikos 
formulėmis, o menininkai liejo vidujinius savo 
pergyvenimus ant popierio spalvotais dažais, ar 
ba paprastu pieštuku. Sunku buvo politikams: 
visą laiką debatuoti įgrisdavo, o ką rašyti .poli
tinėmis temomis buvo rizikinga, nes nebuvo ga
rantijos, kad gestapiniai musų globėjai tuo ne
susidomėtų, Tačiau, asmeniškai rodžiau drąsos: 
parašiau ilgesnę brošiūrą Lietuvos klausimu 
Bet, kad neįklimpčiau daug ką joje surašiau at
virkščiai, negu kad buvo ar kaip galvojau iš-
tikrųjų. Maniau vėliau, atgavęs laisvę, išmesti 
visas tas vietas, kurios buvo skirtos Gestapui 
suklaidinti, ir brošiūra butų paruošta. Tik, deja 
visus tariamus rašytojus pjovė viena ir ta pati 
giljotina — stoka popierio. Nors ir stengdavo
mės buti labai ekonomiški ir sunaudodavome 
kiekvieną jo gabaliuką, bet vistiek jo neužtekda
vo. Dauguma, tačiau, užmušdavo laiką kortavi 
mu, šachmatais ir, pirmoje eilėje,, knygų skai 
tymu. Apart individualinio užsibovijimo laikui 
laimėti, buvo dar praktikuojamas kolektyvinis: 
paskaitomis ir svetimų kalbų kursais. Ypač daug 
ir gražių paskaitų paskaitė buv. Prancūzų avia
cijos vice ministeris Generolas Carayon, labai 
aukšto intelekto karininkas ir puikiausias kalbė
tojas. Jis išdėstė, rodos, per 6 paskaitas visą bu
lių kovų Ispanijoje istoriją ir techniką, šią me
džiagą jis sugebėjo taip patraukliai nušviesti, 
kad buvo vienas malonumas jo klausyti. Per ki
tą seriją paskaitų, jis, kaip aviacijos srities ži
novas, puikiai dėstė karo ir civilinės aviacijos 
išsivystimą, pažangą, techniką, taktiką ir atei
ties perspektyvas. Klausant šios jo paskaitos, 
prisiminė Belgų Karo Akademija ir susidariau 
įspūdį, kad Gen. Carayon asmenyje Prancūzija 
turi nepaprastai talentingą aviacijos profesorių. 

Kitas žymus paskaitininkas buvo Pulk. Van-
gehuchten, Flamandų kilmės. Per keletą ilgų 
paskaitų jis dėstė savo gimtojo krašto papročius, 
tautinį meną ir Flamandų sielos ypatybes. Jis 
kalbėjo taip gražiai ir su tokiu jautrumu, kad, jo 
klausant gavosi įspūdis jog klausaisi jo tautie
čių muzikos, eilėraščių, ir matai jų meniškus ku
rinius čia pat vietoje. 

Buvo daug ir kitokių įdomių paskaitų irgi 
puikiai paskaitytų, nes visi Prancūzai, kaip ži
noma, pasižymi dideliu iškalbingumu. Greta 
skaitlingų paskaitų, nemažiau produktingai bu
vo laikas sunaudojamas svetimų kalbų moky
muisi. Tuo tikslu buvo susiorganizavę eilė kursų, 
po kelias grupes kiekviename, šiek-tiek tą ar ki
tą kalbą mokantiems, arba dar tik pradedan
tiems ją mokytis. Veikė šių kalbų kursai: Vokie
čių, Anglų, Rusų, Ispanų ir Italų. Man teko gar-

TREMTINIAI PRADĖS ATVYKTI 
Į AMERIKĄ TŪKSTANČIAIS 

Pagelbėkime atvykstantiems Lietuviams čia jsikurti 

Įleidžiami tremtiniai-
pabėgėliai 

200,000 tremtinių ir pabėgė
lių, IRO pripažintų kaip turin
čių teisę pagalbai, gyvenančių 
Vokietijoje ir Austrijoje (U. 
S., Britų, Prancūzų zonose), 
Berlyne ir Vienoje — vakari
nėse trijose zonose ir Italijoje. 

2,000 iš Čekoslovakijos pabė
gusių po 1948 metų Sausio 1 d. 
ir gyvenančių Vokietijoje, Aus
trijoje, bent kurioje iš trijų 
vakarinių zonų ar trijose va
karinėse Berlyno ar Vienos da
lyse ar Italijoje. 

3,000 tremtinių našlaičių iki 
16 metų amžiaus. 

15,000 svetimšalių jau gyve
nančių Amerikoje. Taigi su 
tais kurie jau gyvena čia, viso 
įleista bus 220,000. 

Kam leidžiama atvykti 
Turėti teisę į Suv. Valstijas 

atvykti tremtinis turi buti: 
1. Įskaitytas tarp turinčių 

teisę gauti IRO pagalbą, pari-
remiant IRO taisyklėmis. 

2. Įvažiavęs į Vokietiją, Au
striją ar Italiją 1939 m. Rugsė-
jo-September 1 d. ar vėliau iki 
ne vėliau 1945 m. Gruodžio-De-
cember 22 d. 

3. Gyvenęs Vokietijoje ir 
Austrijoje vakarinėse zonose ar 
Italijoje 1948 m. Sausio 1 d. ir 

4. Kvalifikuotas į Ameriką 
įvažiuoti pagal U. S. imigraci
jos įstatymus ir taisykles. 

Tremtinio žmona ar vyras ir 
nevedę vaikai, iki 21 m. amž., 
turį teisę įvažiuoti taip pat pri
pažįstami įleistinais į U. S. A., 
jeigu kvalifikuoti įvažiuoti pa
gal imigracijos įstatymus. 

Įleistini našlaičiai: 
1. Jaunesni 16 metų. 
2. Turį teisę įvažiuoti pagal 

U. S. imigracijos įstatymus. 
3. Kurių abu tėvai mirę ar 

d i n g ę ; /  
Tui buti gyvenę Vokietijoje 

ar Austrijoje ar Italijoje kaip 
pasakyta viršuje. 

Tie kurie jau gyvena Ame
rikoje, atvažiavę laikinais lei
dimais, bus leisti pastoviai A-
merikoje apsigyventi jeigu jie 
atsakys tam tikriems patvar
kymams kurie išleisti sąryšyje 
su DP įsileidimo įstatymu. 

Darbas ir gyvenimui vieta 
Prie anksčiau išvardintų rei

kalavimų tremtiniui Amerikoje 
apsigyventi, įstatyme pramato-
ta sekančios sąlygos, kurias 
tremtinis turi sutikti pirm ne
gu bus leistas Amerikoje pa
stoviai apsigyventi: 

Atvykęs tremtinis turi: 
(a) turėti užtikrinimą kad 

įvažiavęs į Ameriką apsigyven
ti bus aprūpintas tinkamu dar
bu, bet neturi išstumti kito as
mens iš jo darbo; 

(b) kad netaps visuomenės 
našta, ir 

(c) kad turės saugią ir sa
nitarišką vietą gyventi, neiš-
stumiant kito asmens. 

Įstatymas numato kad trem
tinis pirm negu bus įleistas, 
bus ištiriamas ir apie jį atitin
kamos įstaigos pareigūno DP 
komisijai pateikiamas raportas, 
kuriame bus apibudinamas ti
riamojo būdas, gyvenimas, jo 
istorija ir kvalifikacijos. 

Pirmenybės 
Prisilaikant veikiančių imi

gracijos įstatymų, atvykstan
tiems numatoma sekančios pir
menybės : 

1.* Pirmutinė pirmenybė tei
kiama asmenims ginklu kovo
jusiems prieš U. S. A. priešus, 
ir tiems kurie negali arba ne
nori į savo buvusias tėvynes 
grįžti. 

2. Antroje eilėje, 40' .'r. vizų 
bus duodama tremtiniams - pa
bėgėliams kurių tėvynės yra 
užimtos svetimos valstybės, as
menims kurių tėvynės buvo: 
Lenkija, f Rytus nuo Curzon© 
linijos, Lietuva, Latvija ir Es
tija. 

3. Nemažiau 30 vizų bus 
išduota žemdirbiams. Asme
nims pirmiau buvusiems žemės 
ūkyje ir kurie norės dirbti že
mės ūkyje Amerikoje, žmonos, 
ir nevedę, jaunamečiai, tėvų 
išlaikomi vaikai bus įleidžiami 
pirmenybės teisėmis kaip žem
dirbiai. 

4. Tolimesnė pirmenybė tei
kiama namų ruošos darbinin-
kams-darbininkėms, statybinin
kams, siuvyklų darbininkams 
ir darbininkams reikalingiems 
atlikti įvairius darbus tose vie
tose kur atvykstantieji ruošia
si apsigyventi. 

Į šią pirmenybės grupę inei-
na ir mokslo žmonės, specialis
tai, technologai, profesionalai. • . / 
D. P. Komisijos administracija 

DP įleidimo įstatymui vyk
dyti įsteigta Displaced Persons 
Komisija. Savo raportuose ši 
Komisija turės pranešti kiek 
kurių tautų tremtinių įsileista, 
kur jie apgyvendinti ir ką vei
kia. Kitos valdiškos funkcijos 
apima parinkimą ar skryningą 
asmenų, davimą vizų ir forma
lumų atlikimą reguliarės imi
gracijos tvarka. 

Kiekvienas į Ameriką įleis
tas tremtinys, išskyrus vaikus, 
privalės raportuotis: kur dirba, 
kuo verčiasi, kur gyvena. Ra
portuotis teks D. P. Commis
sion įstaigai. Raportuotis rei
kės kas 6 mėnesiai per pirmus 
du metus: Sausio 1 ir Liepos 1. 

Pervežimo išlaidos 
Preparatory Commission for 

the Refugee Organization yra 
atsakinga padengti PD išlai
das: apmokėti kelionę per van
denyną, nuo uosto Europoje iki 
uosto Amerikoje. Dar nežinia 
ar apmokės ir kelionės kaštus 
į vietas kur keleiviai važiuos. 

Greičiausia tomis išlaidomis 
teks pasirūpinti patiems trem
tiniams, jų giminėms arba šal
pos organizacijoms. 

Namai, darbas, blankos 
Pirm negu tremtinis bus pri

pažintas teisėtu kandidatu vy
kti į Ameriką, jis turės turėti 
garantiją įrodančią: (a) kur 
jis Amerikoje gyvens ir (b) 
kur dirbs, ši garantija turės 
buti išduota pripažintos Ame
rikoniškos įstaigos. Garantija 
turės buti pasiųsta atitinka
miems pareigūnams Vokietijo
je, Austrijoje ir Italijoje, iš 
kur tremtiniai vyks į Ameriką. 

Labai svarbu kad kuodau-
giausia vAmerikiečių išpildytų 
blankų ir jas grąžintų BALF'o 
Imigracijos skyriui, 105 Grand 
St., Brooklyn, N. Y. Tos blan
kos atstos affidavitus. 

Kitos informacijos 
Atvykstantiems tremtiniitms 

nereikės mokėti vizos mokesčių 
nei pagalvinių, kas reikalauja
ma iš reguliarių imigrantų. 

Asmuo nesilaikąs taisyklių ir 

m, 

Šitoks atrodo šiądien vaizdas karo laimėtojų sąjungininkų 
planuotos pokarinės Vokietijos. Padalinę ją į keturias zo
nas, pasitikėję savo Sovietų sąjungininku, Amerikiečiai-An-
glai-Prancuzai ne tik nepajėgė Vokietiją sujungti, bet dar 
susilaukė begėdiškos Berlyno blokados, kuriai išversti ne
drįsta imtis vyriškų priemonių. 

nepildąs raportų apie save bus 
baudžiamas nuo $500 iki $10,-
000 pinigine pabauda, kalėji
mu nemažiau du ir ne daugiau 
10 metų. Galės buti baudžia
mas ir abiem baudom. 

Musų ir tremtinių pareigoą 
Daug dirbta kol įstatymo su

laukėm. Dabar esame įparei
goti visais budais stengtis įs
tatymą pravedusiems gelbėti jį 
įvykdyti: atvykstantiems Lie
tuviams tremtiniams surasti 
namus ir darbus. 

Visi DP Lietuviai kurie tu
ri giminių, pažįstamų Ameriko
je prašykite affidavitų, kad jie 
asmeniškai juos duotų; prašy
kite kad giminės ir draugai 
gautų organizacijų affidavitus 
ir gautų šalpos įstaigų pagalbą. 

A m e  r i k i e č i a i ,  p a s i s t e n g k i t e  
tai atlikti. Amerikos įstaigos 
galės daugumai pagelbėti, gau
damos didesnę visuomenės tal
ką. 

Rūpinkitės gauti pakvietimus 
ir užtikrinimą gauti pagalbą 
namais ir darbu ir kitokia pu-
rama Amerikoje. 

Šalpos agentūros Vokietij< >-
je, Austrijoje ir Italijoje turf^ 
specialų personalą, kuris netu
rintiems Amerikoje gim i n i u 
tremtiniams pagelbės surast i 
kvietimus ir užtikrinimus dar
bui bei gyvenimo vietai. 

Mes dar tiksliai nežinomo 
koks skaičius Lenkų ir Ukrai
niečių atsiras iš anos puses 
Curzono linijos, taigi dar neži 
n o m e  i r  k i e k  B a l t i e č i ų  g a l ė s  a t 
vykti. Atrodo kad Lietuvi u 
galės atvykti apie 14,000. 

Visais imigracijos ir šalpos 
reikalais prašome kreiptis į: 

United Lithuanian Relief 
Fund of America, Inc. 
105 Grand Street, 

Brooklyn 11, N. Y. 

žiniški. 
Jųs neužmiršote ir savo bro

lių, tautiečių atsidurusių trem
tyje, remdami juos moteria-
liai ir prisidėdami prie kultūri
nių vertybių kūrimo. 

Sėkmės Jusų darbuose! 
Suvažiavimo vardu, 

B. Gaidžiunas. 

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

. pietų trečiadieniais. . 

SVEIKINIMAS LIE
TUVAI VADUOTI 

SĄJUNGAI 

LVS pirmininkas P. J. žiuri s 
gavo sekantį sveikinimą Lietu 
vai Vaduoti Sąjungai nuo Lit -
tuvių Tautinio Sąjundžio cent
ro pirmininko B. Gaidžiuno: 

Persiunčiame Tamstai LTS 
metinio suvažiavimo sveikini 
mą: 

LTS trečias atstovų suvažia
vimas, įvykęs 1948 m. Birželio 
12-13 dienomis, Garmische, Vo
kietijoje, sveikina Amerikos 
Lietuvius, susiburusius į Lie
tuvai Vaduoti Sąjungą. 

Jusų nuveikti darbai Lietu
vos vadavimo akcijoje yra mi!-

%' 

bė pabūti Rusų kalbos profesoriumi ir turėjau 
dvi grupes: 6 mokinius jau šiek tiek Rusiškai 
mokėjusius, jų tarpe Gen. Germain ir vieną pul-
kininką-inžinierių, savo pažiūromis artimą ko
munizmui, ir 12 mokinių pradėjusių mokytis Ru
sų kalbos nuo abėcėlės.. Iš savo pusės naudo
jausi proga, kad pramokus Angliškai. 

(Bus daugiau) 

S A P N I N I N K A S  
Kaina su prisiuntimu $1.50 

Hauja Sapnų knyga, aiškinanti visokiu# 
sapnus, vėl galima gauti Dirvos knygyne. 
Su užsakymu siųskit pinigus. 

Eeikalaukit Dirvoje 

SEND; Inc. 
304 WW tį3rd Street 

CHICAGO 21. ILL. 
Tel. ENGLEWOOI) 5028 

SENI) PRIIMA 
MAIŠTO SIUNTINI# . UŽS AK V 
M L1 S Į VISAS, VOKIETIJOS IK 
AUSTRIJOS- ZONAS ANGLIJA. 
PRANCŪZIJĄ, ITALIJĄ, OLAN
DIJA, BELGIJĄ, ŠVEICARIJĄ. 
LENKIJĄ. ČEKOSLOVAKIJA, 

JUGOSLAVIJĄ. 
Maisto siuntinėliai APDRAUSTI 
draudimo., fiymoše, pristatymas 

'GARANTUpJAMAS;' .Nesuradus 
adresato^-plnigai grąžinami. Pa 
kely /ding^Všruniinys pakeičia 
imas Hfu- ;-i v 

PRISTATYMO LAIKAS: 8--21 
DIENOSE -I - VlŠUS* KRAŠTUS: 

Gcriausi "feksfordiiiairi  produktai. 

'.Siunčiant ^monėy-: order, čeki ar 
_kt. mok. priemdnęv tiksliai num 
dykite" gavėjo adresą fr * 'užsako 
mų siuntihėlijų tipo numerius 
Galima -užsakyti keli pakietėliai 
tam pačiam pavėjui. -.. 

2 sv. taukų, kiaulinių. 
No. 1 • Ž sv:bekorio . 
JQ 00 2 sv.salami. dešros 

2sv. kenuotos jautienos 
1 sv. pieno , miltelių. 

2 sv. bekono 
2 sv. kenuotos jautienom 

No. 2 2 sv. pietų Afrik.. apeis. 
$|«00 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. lukšč. rieb. sūrio 

1 sv". kavos pupelių. 

No. 4 
S2.0S 9 SVARAI CT KRAUS 

No. 5. " 
*4-98 9 SV. KAVOS Pupelių 

No. 6 4,5 sv. cukraus 
$4.00 4, 5- sv. kavos pup«|lių 

No. 7 200 Chesterfield cigarėeių 
$2-®® (Išskiriant Vok. ir Italija ) 

No. 8 16 sv. sūdytų silkių stati-
9Jj).95 nėlė (Tik j Vokietijų > 

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

EXTRA RIEBALU 6 SY.:!! 
2 sv. kenuoto sviesto 

No. 10 ~ sv- bekono 
QT ^ sv. kiaulinių taukų 

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

Čia nurodytose kainose įskait\ 
tos persiuntimo, draudimo ir ki 
tos išlaidos. 

At.skiiai tariamės su drain; i>i 
mis, komitetais ir |.i\icniaiv .) 
menimis dėl didesniu uz-akvinu 

Nedelsdami šiandien pa-iu^kHi 
«*vo Kimiorms, drnu&am> 
%inėJiuN* 

1 
t 
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Dienos Klausimais 
Redaktorius—K. S. KARPIUS—Editor 

Lietuviai, Ir Mes Kelkime Saro Balsę 

A 
MERIKOS Lietuvių Tautininkų Centro Valdyba pri-

Siuntė sekantį svarbų pareiškimą: 

LIETUVIAI, AMERIKOS PILIEČIAI! 
Kongresas priėmė įstatymą dėl tremtinių imigracijos. 

Prezidentas ji pasirašė, bet kritikuodamas. Laikraš
čiuose pasirodo priekaištų ir net pasipiktinimų šituo įs
tatymu. 

" Kodėl jie negeras? 
Sako, jis diskriminuoja Žydus ir net Katalikus. Sa

ko, jis neteisingai duoda pirmenybę Lietuviams, Estams, 
Latviams . . 

Lietuviai, Amerikos piliečiai! Mes irgi galime pa
sakyti savo nuomonę! Met ir tada kai manome kitaip 
negu prezidentas! ' 

Mes galime ir turime pasakyti kad nesutinkame nei 
su laikraštinių rėksnių, nei su prezidento kritika šiam 
įstatymui! . . . 

čia nėra diskriminacijos! Ir nera neteisybes. 
Imigracijos Įstatymams negali buti priekaištų dėl 

diskriminacijos, nes jie neliečia piliečių teisių lygybės. 
Arba, jei taip tai imigracijos kvotų paskirstymas butų 
didžiausia diskriminacija: # 

Norvegija ir Lietuva tur§jo maždaug vienodu gy
ventojų skaičių, o kvota: Norvegijos — 2,377, Lietuvos 
386. Prancūzija ir Anglija tai]) pat turėjo beveik vieno
dą skaičių gyventojų, o kvota: Prancūzijos — 3,086, An
glijos — 65,721. Vokietija su Austrija gyventojų tuie-
jo vos pusantra tiek kiek Prancūzija, o kvota devynis 
kartus didesnė — 27,370. 

Ar tai diskriminacija? Ne! Tai tik sio krašto to
kia imigracijos politika! ^ 

Mes, pavyzdžiui, manome kad mažos kvotos nusta
tymas Baltijos kraštams yra tos politikos klaida, nes iš 
tų kraštų imigrantai yra lygiai geri piliečiai kaip ii* iš 
kvotomis" privilegijuotų kraštų, bet mes skiriame klaidą 
nuo diskriminacijos. 

§tai musų nuomone apie naują įstatymą ir jo kriktiką: 
1. 40'' pirmenybė, kiek ji liečia Baltijos kraštų 

tremtinius, yra bent dalinis imigracijos politikos klaidos 
atitaisymas; .... 

2. Tai yra kilnus ir teisingas įvertinimas tų zmomų 
ypatingai tragiško likimo; ^ ^ _ • w 

3. Šita pirmenybė yra skiriama visiems iš tų kraš
tų kilusiems tremtiniams ir netiesa kad yra kokių nepa
lankiu išimčių Žydams ir Katalikams; 

4. Negalint priimti visų, teisinga priimti tuos kurie 
ilgiausia tremtinių vargą vargsta, tai yra, jau nuo 1345 
metų yra stovyklose, nekalbant apie jų pergyvenimus 
anksčiau; . 

5. Neteisinga įstatymą vadinti anti-senntisku vien 
todėl kad jame nėra specialių privilegijų tam tikrai gru
pei iš kur nors vėliau pabėgusių Žydų ; juk nevadiname 
imigracijos įstaigų anti-krikščioniškomis vien del to kad 
jos per tris metus nuo karo pabaigos 90 < imigracijos 
vizų išdavė Žydams; . 

6. Netiesa kad tik Žydai yra vieninteliai nukentėję 
nuo persekiojimų ir piktas melas kad tremtiniai iš Balti
jos kraštų yra buvę Hitlerio 5-tos kolonos talkininkai. 

Lietuviai, Amerikos piliečiai! 
šis įstatymas liečia ir musų gimines, musų gimtojo 

krašto vaikus! Jis nors dalelei jų duoda vilties baigti 
neužtrauktas kančias. Kodėl mes turime tylėti kai kiti 
neteisybę apie tą įstatytą skelbia? 

Pasakykime savo nuomonę! Pasakykime ne vien sa
vo tarpe, bet visai šio krašto visuomenei! Visi kas gali 
išdėstyti savo mintis raštus Angliškai, rašykime straips
nius, pareiškimus, laiškus į didžiuosius ar savo miesto 
laikraščius ir pasakykime drąsiai ką galvojame apie šį 
įstatymą ir neteisingą jo kritiką! Pasakykime aiškiai 
ir drąsiai tiesą į akis tiems kurie piktinasi šiuo įstaty
mu, kad jie pyksta ne už teisingumo įžeidimą, o už mo
nopolinių privilegijų nepripažinimą! 

paremkime tuos kurie šio krašto vardu padarė kilnų ir 
teisingą nutarimą — siųskime padėkos laiškus sena

toriams ir atstovams, balsavusiems už tą įstatymą ir pa
rodykime savo pritarimą bei paramą jiems per spaudą. 
Jų vardus stengsimės netrukus visiems paskelbti. 

Ypatingai musų padėkos ir moralinės paramos nu
sipelnė Senatorius Chapman Pvevercomb iš West Virgi
nia, kuris padėjo nepaprastų pastangų kad šis taip senai 
keliamas sumanymas taptų įstatymu, kuris pats aplankė 
musų brolius tremtinių stovyklose, pažino jų gyvenimą, 
ir nepabijojo vargo nuvykti net į musų nelaimingą gim
tąjį kraštą ir ten Įsitikinti, kodėl musų broliai negali į jį 
grįžti. Visi siųskime jam asmeniškai į Washingtoną pa
sveikinimo ir padėkos laiškus, skelbdami spaudoje savo 
pritarimą ir dėkingumą jam! 

Amerikos Lietuvių Tautininkų Centro metinio ^sei-
mo, įvykusio New Yorke, Birželio 27 dieną pavedami, 

mes kreipiamės į Jus, Lietuviai Amerikos piliečiai, 
ir kviečiame neatidėliojant pakelti balsą ir pasakyti tie
sos žodį tai,i kaip pridera laisviems laisvo krašto pilie
čiams, turintiems drąsos nesutikti kad tiesa butų už-
temdinta! 

NORMALIAI, Europa kas metas išaugina pusę 
visame pasaulyje sodinamų bulvių. 

6820 Superior Ave., Cleveland, O. 

Dewey Stato Užsienių 
Politiką Žymioje 

Vietoje 

Gubernatorius Dewey, Repu
blikonų kandidiatas į preziden
tus, šiomis dienomis pranešė 
savo aiškų nusistatymą Ameri
kos užsienio politikos klausi
mu, pabrėždamas kad jis ne
vengs to klausimo įnešti | savo 
prezidento rinkimų vajų. 

Republikonų kandidatas sa
ko, iki šiol Washing'tono varo
ma užsienio politika buvo su
sitarimu abiejų partijų, tačiau 
kiek tai lietė abi partijas, bu
vo tik santikiuose su United 
Nations. Visame kitame ad
ministracija nuosprendžius da
rė pati- viena be Republikonų 
žinios. 

Daugeliu atvejų Republiko
nų pusės Senatorius ^Vanden-
berg turėjo skubėti į pagalbą 
ištraukti Prezidentą ir State 
Department^ iš Joėdos klausi
muose kuriuose jie buvo Įsivėlę 
visai be pasitarimo su Repub-
likonais. šie dėjo visas pastan
gas dalykus taisyti kad išeitų 
į geriausią naudą visai šaliai. 

Ir tikrai bus naudinga jeigu 
Gub. Dewey pasistengs išdėsty
ti visa tai šalies žmonių žiniai, 
įrodydamas kad Republikonai 
neturėjo jokios atsakomybės 
Prez. Trumano pragaištinguo
se užsienio klausimais išsišoki
muose ir klaidose, žmonės tai 
mokės suprasti. 

Republikonų priimta platfor
ma, kurią Dewey užgyrė, aiš
kiai ir visapusiai pasižada rū
pintis neapleisti pasaulio rei
kalus agresoriams. 

Rinkimų vajuje Dewey pasi
stengs įrodyti pasauliui kad 
Amerikos užsienio politikos ne

tikrumo ir priedams tupčiojimo 
dienos baigiasi. 

t i f 

Bolševikai Išniekino Ra
sų Kapines Vilniuje 

Paskutinėmis žiniomis iš 
Lietuvos, bolševikai išniekino 
Vilniaus Rasų kapines. Tose 
kapinėse ilsisi daugelis seno
sios ir naujosios Lietuvos švie
sių asmenybių, jos laisvės ko
votojų, žymių kultūrininkų ir 
t.t. Bolševikai sunaikino šimtus 
gražiausių kapų, kad paimtų 
šlifuotus granito akmenis pa
statymui paminklo Marš. Čer-
niakovui, kurs karo metu žuvo 
Rytprūsiuose. Šiam "didvyriui" 
jie pastate Vilniuje paminklą, 
kaip tik panaudodami Rasų 
kapinių antkapius. Taigi, šim
tai senų kapų buvo sunaikinta, 
o pastatytas paminklas vienam 
despotui. 

i t / 

SOVIETIŠKA TEISYBĖ 

Keturvalakių gyventojas Ko
stas Kailius, išlaikytas be teis
mo du metus, suimtas dėl ne
teisingo apskundimo, buvo iš
vežtas j Komi kraštą, už Ura
lo kalnų, kur nebeauga medžiai 
ir kur žmonės elniais ir šuni
mis važinėja. Po 2 metų jis 
grįžo sutinęs, suvargęs ir be 
sveikatos. 

t t i 

LRKSA VALDYBA 

S K A I T Y M A I  

Marija Sims - Mano Dainos 

Boston, Mass., atsibuvusia
me LRKSA .seime valdyba iš
rinkta ta pati, su mažomis pa
mainomis : 

Dvasios vadas — Kun. Dr. 
Baltusevičius, 

Pirm. — L. šimutis, 
Vice pirm. — Adv. Grigalius 
Sekr. — Vincas Kvetkas, 
Ižd. — Kanišauskas, 
Iždo globėjai: Venslovas ir 

Abromaitis, 
Dr. kvotėjas — Dr. Valibus. 

UODAI turi 22 dantis, ku
riuos mokslininkai matė per te
leskopą. 

TOLI NUO TĖVYNĖS 
(Petras Babickas) 

Toli nuo tėvynės, toli nuo namų 
Sunku man krūtinėj, klaiku neramu. 
Nerimsta širdis, nes ji lauks visada 
Kada, o tėvyne, pašauksi. Kada? 

Ir dieną ir naktį nemiela čionai, 
Nėra čia ramumo minutei vienai, 
Ir mintys man blaškos balandžiais baltais, 
Kad Lietuvą brangią sapnuos tematai.. 

Kada, o kada nrablaives mums dangus? 
Kada vėl suerrįš tai kas sielai brangu? 
Kada, kaip širdis, Lietuva bus arti? 
Kada pasibaigs nedalia ši karti? 

Kada mes sugrįšim?... Ar bus ta diena? 
Tė vynė, kaip saulė, ji mums amžina, 
Tegu nors dainelė jon skris per marias, 
Koi laisvę ir laimę širdis vėl suras. 

PRIE VANDENYNO 
(J. Augustaitytė-Vaičiūnienė) 

Saulėlydis, raudonai vakarus nudažęs, 
J vandenyną susmeigė įkaitintus kardus... 
Paklydęs krūptelia anų dienų miražas, 
Ir paskutinis išsiveržia atdusys saldus. 

Pakrantėmis pūpso mažos trobelytės, 
Žėruos žuvų žvynų langais 
Nakvynės čia sustojo riteris, Baltasis Vytis 
Po sudraskytais mėlynais šilkais. 

Ir klausos vandenyno pasakų legendų 
Ir ilgą juostą traukia iš gelmių, 
Kur turtai užburti nuskendo 
Ir puotos su jų rūbais iškilmį§.... 

O kopose sustoję medžiai tarias, 
Lyg laivo laukdami keleiviai iš 
Sakoms jų teka kraujas žalias, f 

O spygliais ~ srovės ašarų šaltų. n 

.... Aš liūdesio aidas 
t^*p žemės ir saulės esu.... 

(Liūdesio aidas) 

Mažai turime poečių Amerikos Lietuviškoje 
visuomenėje. Tiktai maloniais retkarčiais švy
steli musų periodikoje vienas kitas kūrinėlis Lie
tuvės poetės sukurtas. Todėl sulaukti Amerikos 
žemėje Lietuvės poetės kurinių knygos yra džiu
gus, retas ir ilgai atmintinas reiškinys. 

Šiomis dienomis "Vienybė" Brooklyne išlei
do Marijos Sims eilių rinkinį "Mano Dainos". 
Knygos turinys suskirstytas trimis dalimis: Tė
viškė Šaukia. Einu per pasaulį ir Per gyvenimo 
bangas. Iš viso knygoje 45 eilėraščiai. Viršelį 
puošia skoningas dailininko V. Viieikio piešinys. 

Tad tokios yra formalinės, bibliografui įdo
mios žinios apie naujai pasirodžiusia knygą-
Bet knygos gyvybė slypi ne knygos išvaizdoje. 
Knyga, kaip ir žmogus, turi sielą. Knyga yra au
toriaus duodamas raktas, su kuriuo įžengi į jo 
vidaus pasaulį. Vartydami knygos puslapius, 
mes išklystame klajoti po autoriaus minčių labi
rintus. Ir autoriaus talento galia mes imame per
gyventi tai, ką autorius pergyveno, mes imame 
ryškiai ir subtiliai jausti tai pro ką mes, kasdie
nybės apglušinti, abejingai praeiname. 

Su smalsiu susijaudinimu imame Marijos 
Sims "Mano Dainas". Ir nesiedami įspūdžių su 
visokiais besikeičiančiais "izmais", kuriuos for
malistai mėgsta segioti autoriams, kaip vaisti
nėje etiketes ant butelių, eikime, galvą nulenkę, 
i tą pasaulj, kurį Marija Sims atskleidžia savo 
knygoje. 

Eilufė po eilutės, eilėraštis po eilėraščio, 
kaip besikeičią kelionės vaizdai, 'mus nuvylioja 
vis tolyn ir tolyn į petės jausmų, nuotaikų ir 
vizijų erdves. Tuojau mes pajuntame, kad kaž 
koks lyriškas liūdesys dengia viską, ką poetė pa
liečia savo plunksna. Tas liūdesio kaloritas yra 
žavus ir svajingas, kaip mėlynieji tolių šydai, 
kurie vakarais vynioja aplinką. Tas lyrinis liū
desys persunkia skaitytoją ir ilgai neapleidžia jo 
jnygą perskaičius. 

Tas liūdesys nėra melancholija, nėra kokio 
nors pralaimėjimo išdava. Tasai liūdesys gim
sta nuoširdžiai ir savaime dėl to, kd poetė mato 
pasaulyje dvi puses — saulę ir šešėlius. Kad po
etė, kaip šių pastabų motto nusako, regi žemę ir 
saulę. Per tą žemę eina poetė, žemė tokia myli
ma, tokia pilna gyvybes svaigulio, tokia gėlėta 
ir saulės spindulių užpilta. Bet su šiuo paprastu, 
įgaliu pasauliu susiduriant nuolatos neapleidžia 
taž kokios klaikios grasmės nujautimas. Tai vis
tas stebėtinai primena K. Čiurlionio paveikslą, 
sūriame mažytis vaikelis žaidžia su puria piene 
sėdėdamas arti prarajos kranto; o puikiame 
jaltų debesėlių danguje juoduoja baugus atplas-

nuojančio plėšraus paukščio siluetas. 
Tas amžinas dvilypumas — saulės ir šešė-

įų žaismas — teikia poetei skausmą, neleidžia 
jai užsimiršti gyvenimo žaisme, pamiršti save, 
ilgėti tik gėles ir džiaugsmą, nes, nors aplink 
išviršiniai taiku ir ramu, bet kaž kur dar slypi 
audros ir šešėliai. 

žemėje, saulėtoje, geroje musų žemeje taip 
norėtųsi užsimiršti ir gyvenimą paversti pasaka. 
Poetė sako — 

Išbridus į laimę, per liūdėsi gilų, 
jaučiu kaip širdis su tavim man sušilo. 
Jau džiaugsmas atbunda krūtinėj 

skausmingoj, — 
audra nepasieks šioj pastogėj laimin

goj 
(Per gyvenimo bangas) 

Bet.... laimingos pastogės tokio* retos ir 
tokios trapios prieš audrą — 

..argi vėjas smilčių kopoj 
karštą ugnį besukurs? 
Ar audra, kai širdį sopa, 
dar gyvenimą išburs? 

(Kai meilės netiko) 
Ir tos audros, ta antroji gyvenimo pusė, 

ateina tokios nepergalimos, sujamdo trapią laimę 
:r palieka po savęs laimės skeveldras ir prisimi
nimus —. 

.. ilgesio bangos čia rieda ir lekia 
ardydamos sielą, ramybę, jausmus, 
kaip paukštis paklydęs, ar lizdo netekęs 
plasnoja ir skraido po pievas, laukus.. 

(Saulėleidis) 
Poetė nori tikėti, kad vis dėlto antroji pa

saulio puse, gėrio ir šviesos pusė, pergalės ky
lančius iš šešėlių vaiduoklius. Todėl viltis kaž 
ko geresnio, skaistesnio, kas galų gale patenkins 
besiilgstančią sielą, nujaučiamas poetės kūrybo
je, kaip saulė nujaučiama ir už juodžiausių de
besų. Poetės pareiškimai, kuriais ji reiškia savo 
pasitikėjimą geruoju pasaulio pradu, apvilkti 
pasigėrėtinu 'nuoširdumu. Kokiais puikiais žo
džiais ji tatai pasako — 

.. taip malonų stovėt prie lopšelio, 
taip atbundančio laukti smagu.. 

(Motina prie lopšio) 
. .šis grubus žemės kelias man dar mie

las, mielas!.. 
' , ' (Už pavasario sienų) 

..man vieteles ųš^ęks tarp gėlių.. 
; (Tarp gėlių) 

Tą ko geresnio viltis švyti i? eilėraš

čiuose patriotinėmis temomis. Tėvynės laisvę 
poetė pranašiškai nujaučia ir ja tiki — 

Laisvužė grįš šalelėn nuriiyleton — 
grįšiu ir aš per slėnį takeliu: _ 
pajusiu džiaugsmą didį, neregėtą, 
panersiu juroj saulės spindulių. 

(Tremtinys) 

^ Gėlės ir saulė. Gėlės tokios trapios. Audra, 
ir tamsa. Tamsoje keliai tokie netikri. Po ątt-
dros tik laimės skeveldros telieka. Bet vis vien 
gyvenimas yra mielas, norimas, geidžiamas, nes 
jis suteikia laimės akimirkas. Tarp tokių polių 
gludi Marijos Sims poetinis kraitis. 

Tame poetiniame jos kraityje gausiai iš
barstyta puikių deimantų ir deimančiukų, ku
riais su tokiu malonumu .gerėsi skaitydamas. 
Argi neatbaigtas, pilnas tokio lyrinio jaukumo 
vaizdas, per poetės tarpininkavimą stojasi prieš 
akis — 

. . lašelis lietaus, nusiritęs į žolf, 
kaip perlas, prieš saulę žibėjo.. 

(Miške) 
Koks meilus jumoras šviečia ir kaip tikrai 

perteiktas mergelės laukimas eilėraštyje "Ber
nelio belaukiant" 

Anapus kaimo 
šuva sulojo 
berneli, ar tu čia? 
Greičiau mielasis, 
greičiau atjoki — 
man laikas but marčia. 

Tai taip sava mums, Lietuviams, kuriu dai
nose erotinis elementas apgaubiamas skaistaus 
ilgesio šydu. 

Sodrus ir ramus pasakojimas epiniame eilė
raštyje "Atsimenu" — 

Ant pamesto kieme rasto sėdėjo darbštus 
tėvelis 

ir drožė grėbliui kotą. 
žaismingas, elegantiškas lyg ir skundas, po 

kuriuo taip ir jaučiasi įsimylėjusi, lupytes papu
tusi mergelė — 

šypsosi man lysės ir takai. 
Tik tu, mylimasis, nebesišypsai. 

... (Nuotaika) 
Ir toks psichiškai tikras posakis; trumpas, 

bet pilnas neaprėmiamo didumo — 
.. viskas taip kinta, kai draugai paliko.. 

(Atsitolino draugai) 

mą. 
Tų deimančiukų galime pririnkti visą skry-

Viename eilėraštyje poetė klausia — 
J juodą skrynią kraunu.savo kraitį, 
ar jusite, kai durys užsivers? 

Tačiau savo poetinį kraitį Marija Sims pa
tiekė mums ne juodoje skrynioje, bet toje Lietu
viškoje kraitinėje skrynioje, kuri darbščių ir 
įgudusių meisterio rankų buna žavėtinai išmar
ginta skaisčiomis lelijomis, spinduliojančiomis 
saulėmis ir supintų gėlių vainikų ornamentika. 
Be abejo šiomis "Mano Dainomis" Marija Sims 
pasireiškė kaip talentingiausia Lietuvė poetė 
Amerikos žemėje. 

"Mano Dainos" puiki dovana poezijos drau
gams. Ir dėl to šių eilučių autorius nenorėtų su
tikti su Marijos Sims eilėraščio "Atsitolino 
Draugai" tematika. • 

Kas mėgsta nuoširdumą poezijoje, nuošir
dumą tokį natūralų, kaip gėlės grožis ar saulės 
spindulio glamonėjimas; kas nekenčia poezijoje 
pozos, kuri tokia biauri poezijoje, tas paliks išti
kimas poetės Marijos Sims poezijos draugas. Ir 
karštai pasveikins ją su naujais laurais, ku-. 
riuos jai suteikė jos "Mano Dainos". 

Autorė eilėraščio "Atsitolino Draugai" skai* 
tys savo poezijos draugus dideliais būriais. 

Kastytis Gliaudą. 

EKSTRA! 288 DAINŲ KNYGELĖ 

LEISKIT I TĖVYNE 
(Kišeninio didumo — 272 puslapių) 

Kaina su prisiuntimu $1.00 
Dirva gavo Europoj naujai išleistą knygą 
įvairių Lietuviškų liaudies dainų ir kitokiu 
pavadintą — "LEISKIT Į TĖVYNĘ". Tai 
nepaprasta knygelė — tiesiog didelė knygį 
272 puslapių didumo, ir joje telpa net 28| 
žinomų eilėraščių. Skubėkit įsigyti sau vip-
ną iki jų turime. Ji suteiks jums didžiau
sio malonumo, nes rasite daugybę savo ži
nomų dainų, ir daug tokių kurias turėtumėt 
žinoti. Išleido "Mintis", Vokietijoje. 

TREMTINIŲ DOVANA AMERIKOS 
LIETUVIAMS 

MUSŲ KALENDORIUS 1948 
KAINA SU PRISIUNTIMU TIK Sfa r 

(Galite siųsti pašto ženklais) 

Gavome iš Vokietijos 142 puslapių 1948 Ka-
fdidorių. Jame yra labai daug įdomių skaity
mų, daug žinių apie Lietuvą. Jame rasite visas 
Lietuviškas šventes ir Lietuviškus vardus To
kio Kalendoriaus Amerikoje mes dar neturėjo
me. čia jums dviguba proga, nes pirkdami "Mu
sų Kalendorių" paremsit ir varge esančius trem
tinius visas pelnas eina tremtinių naudai 
Uz gautus pinigus siunčiame jiems maisto.^1 
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"POTSDAMAS" _ tai vie
nintelis žodis, kurs kartojamas 
be pertraukos jau tris metus. 
Gi didžiojoje Berlyno istorijo
je šis žodis pasidarė visų viešų 
pareiškimų, visų kalbų, straips
nių ir minčių pradžia ir galas. 

Potsdamo konferencija ir su
sitarimai vieniems reiškia pra
džią rimto ir taikingo bendra
darbiavimo, kitiems — galą 
keisto, nepateisinamo ir net 
pražūtingo laikotarpio. Kai so
vietai reikalauja Anglų-Ame-
rikiečių-Prancuzų apleisti Ber
lyną, jie remiasi ''Potsdamo 
susitarimais", kurių nesilaiky
mas atėmęs ir teisę sąjunginin
kams gyventi Berlyne. Kai An
glai - Amerikiečiai - Prancūzai 
reikalauja iš sovietų atidaryti 
kelius j Berlyną, jie taip gi re
miasi "Potsdamo susitarimais" 
kurių sąžiningas aiškinimas 
draudžiąs sovietams trukdyti 
susisiekimą su Berlynu. Teisių 
žinovai tegul aiškina, katrų pu
sėje sėdi teisybės ir įstatymų 
dievaitė. Mums įdomu pažiū
rėti, kiek vertas tas pats žodis, 
kuriuo lyg didžiausiu ginklu 
rimtai ir labai pavojingai šau-
dosi didieji taikos kūrėjai.. 

Sakoma, kad trumpas žvilgs
nis praeitin vertas daugiau ne
gu ilga ateities pranašystė. Jei 
tokia pažiūra yra teisinga, tai 
grįžkime į Potsdamo konferen
ciją, kuri įvyko princo Wilhel-
mo vasaros rezidencijoje ant 
jaukaus Gribnitz'o ežero kran
to 1945 m. Liepos 17 dieną. Tai 
buvo pirmas Prez. Truman'o 
susitikimas su Stalinu ir Chur-
chill'iu drauge, dalyvaujant jų 
užsienių reikalų ministrams ir 
gausingam specialistų štabui. 
Ji turėjo prasidėti Liepos 16 d., 
bet Stalinas pavėlavo>.. Ir visi 
konferencijon susirinkę tą pa
vėlavimą palaikė blogu ženklu. 
Bet švieži pergalės jausmai 
svaigino visų protus ir širdis, 
jog niekam nesinorėjo nei pa
galvoti, kad su pavėlinta kon
ferencija prasidės sunkus ir 
sunkiai išpainiojamas laikotar
pis. 

Prezidentas Truman ir už
sienių reikalų ministras James 
Byrnes atsivežė į konferenciją 
keturis pagrindinius klausi
mus: (1) Kaip trumpiausiu ke
liu prieiti prie taikos sutarčių 
pasirašymo; (2) Kokiais ųkio 
ir politikos dėsniais reikia va
dovautis užimtos Vokietijos 
tvarkymui; (3) Kaip pritaikin 
ti Jaltos konferencijos nutari
mus išlaisvintai Europai tvar
kyti, ir (4) Kaip išspręsti re
paracijų klausimą. 

Jau pirmame privačiame 
Trumano pasimatyme su Stali
nu Liepos 17 d. prieš piet bu
vo galima jausti, jog juodu 
abu laiko šią konferenciją la
bai reikšmingu daiktu pasaulio 
ateičiai. James Byrnes knygoj 
"Speaking Frankly", atpasako
damas tą pirmą Trumano susi
tikimą su Stalinu, pastebi, jog 
tai buvo pradžia pasisekimo, 
kuris vėliau išsprūdo iš' nagų. 
O išsprūdo todėl kad daugelis 
klausimų paliko konferencijos 
neišspręsti, o išspręstieji telie-
tė tik technikinius reikalus, 
bet ne esminius. visuotinos tai
kos klausimus. Tiesa, buvo pa
sidalinta nuomonėmis, išgerta 
nemažai Kalifornijos ir Krymo 
vynų, bet nebuvo padaryta nei 
vieno sprendimo, kurs nešlu
buotų. Nežiūrint, kad daug kal
bėta apie greitą. taikos Sutar

čių pasirašymą, dar ir šiandien 
nei Vokietija nei Austrija jų 
neturi. Nors ir ilgai ir karštai 
ginčytasi dėl Vokietijos tvar
kymo, nors ir buvo nusistatyta 
kai kurie dėsniai, kaip ji bus 
valdoma, vis dėlto šiandien Vo
kietijos valdymas yra daugiau 
susimaišęs, negu jis buvo prieš 
tris metus. O kuo baigėsi kil
nus žodžiai apie Jaltos konfe
rencijos nutarimus leisti išlais
vintai Europai gyventi taikos 
ir demokratijos dvasioj? Gi re
paracijų klausimas taip ir liko 
be galutino sprendimo: kas ką 
pasigrobti suspėjo, tas ir gali 
jaustis laimingas. . Visa tris 
savaites užsitęsusi konferenci
ja šiandien aptariama pagarsė
jusiais J. F. Byrnes'o žodžiais: 
"Pasiektieji susitarimai kalbė
jo už konferencijos pasisekimą, 
bet tų susitarimų nesilaikymas 
pavertė Potsdamo konferenciją 
į bankrotą". Ir va tas žodis, 
kuris nieko kito nereiškia, kaip 
tik bankrotą šiandien kartoja
mas visame pasaulyje lyg ko
kios maldos šventas žodis.. 

Nesusipratimų * 
Kampinis Akmuo 

STALINAS sąmoningai ne
sivaržė Potsdamo konferencijo
je ir visiems kiekviena proga 
tvirtino, jog jo nuomone Hit
leris esąs gyvas.. ir gyvenąs 
arba Ispanijoje arba Argenti
noje. . Tokiu , tvirtinimu jis 
tarsi norėjo pasakyti, kad pa
vojus iš Vokiečių pusės dar nė
ra galutinai praėjęs ir kad 
reikia budėti. Bet budėti tega
li tik tie, kurie safo "nenugali
momis armijomis" privertė tą 
baisų tironą Adolfą Hitlerį 
bėgti.. Amerikon. Taigi, neiš-
nykusio pavojaus akivaizdoje 
Potsdamo konferencijos daly
viai nutarė uždėti Vokietijai 
apynasrį ilgam laikui. Ir susi
tarė dėl keturių pagrindinių 
dalykų: (1) pritaikinti visai 
Vokiečių tautai ir visai Vokie
čių teritorijai vieną bendrą 
valdymo budą; (2) žiūrėti į 
Vokietiją kaip į nedalomą eko
nominį vienetą; (3) energingai 
pravesti reparacijų apmokė j i 
mą, ir (4) nesudaryti Vokiečių 
vyriausybės, o ją valdyti, pasi
telkiant pagalbon Vokiečių ad
ministraciją. 

Iš šių nutarimų atsirado 
"Tarpsąjunginės Kontrolės Ta
ryba", sudaryta iš keturių zo
nų valdytojų ir prižiūrima ke
turių užsienių reikalų ministrų 
nuolatinės tarybos. Pradžioje 
buvo galima tikėti, kad toks 
aparatas veiks laimingai ir kad 
toks "tarpsąjunginis" Vokieti
jos valdymas galutinai panai
kins visus pavojus taikai. 

Vos tik išsiskirstė Potsdamo 
konferencijos "trys didieji", ki
tą dieną jau prasidėjo nesusi
pratimai, kurie augo pradžioje 
lėtai, o paskui greitėjančiu 
tempu išsivystė į atvirą "tarp
s ą  j u n g i n ę "  k o v ą .  M a t ,  v i s ų  
sąjunginę" kovą. Mat, visli 
p r i e ž a s č i ų  p r i e ž a s t i s  s u r a d o  
sau palankią dir\fą nugalėtos 
Vokietijos žemėje: sovietai, il
gai svajoję panaudoti karingą 
Vokietį proletariato tarnybai 
dabar užsitikrinę sau sienas iki 
Elbės, metėsi į jų valdomos zo
nos susovietinimą. Norėdami 
išplėsti komunistinę įtaką į vi
są Vokietiją, pradėjo atskirai 
ir savarankiškai valdyti užim
tąją zoną, nesiskaitydami su 
kitų zonų nei ūkiniais nei poli 
tiniais reikalais. Kiekvieną die
ną vis labiau aiškėjo, kad į Vo 

kietijos vietą įstoja naujas pa
vojus ir kad Stalino tvirtini
mas, jog Hitleris tebėra gyvas, 
buvo skirtas sovietų partinės 
politikos pateisinimui jų valdo
moje zonoje. Vakarinės Vokie 
tijos valdytojams nieko ,kito 
neliko, kaip gintis nuo naujo 
pavojaus, kuris atsirado iš so
vietų noro paimti savo įtakon 
visą Vokietiją, ją pilnai suso-
vietinti ir suubaginti, ir paskui 
jos pagalba stumtis toliau į Va
karus per Reiną ir užtiesti ko
munistinį tinklą visai Europai. 

Va, šis ir yra kertinis visų 
didelių ir mažų nesusipratimų 
akmuo, kuriuo remiasi visi so
vietų politikos žygiai. Per tris 
metus sovietai, galima sakyti, 
be didelių kliūčių vykdė Euro
pos pavergimo planą Vokieti
joje, išmainė visus Potsdamo 
konferencijos nutarimus į pa
prastą ir nieko nereiškiantį po
piergalį. 

Užmirštos Pamokos 
SOVIETŲ elgesys jiems pri

klausančioje zonoje Vokietijo
je gali tarnauti kaip gera pa
moka. Deja, nei Anglai nei 
Amerikiečiai nenorėjo pradžio
je iš tų pamokų padaryti svei
kas išvadas. Kai Sovietai sa
vo nuožiura prisijungė Vokie
tijos Rytprusius ir iš Karaliau
čiaus padarė Kaliningradą, į tą 
Sovietų sauvalę pažiurėjo Ame
rikiečiai ir Anglai kaip į ne
kaltą ir net vaikišką Maskvos 
gobšumą, kurs paprastai bai
giasi vieno žaislo pakeitimu ki
tu. 

Kai Sovietai, vaidindami po
litikoje "kilniaširdžio pono" ro
lę vienu brukšniu atkėlė suko-
munistintos Lenkijos sienas 
iki Oderio upės, ir tada Ang
lai ir Amerikiečiai lengvai ra
minosi, tikėdami kad taikos 
konferencijoje jie be ypatingų 
sunkumų įtikins ir Lenkus ir 
Sovietus sienas atitraukti. 

Kai Sovietai per tris metus 
išdarinėjo savo zonoje visokiau
sius eksperimentus su Vokie
čių žeme, fabrikais, darbinin
kais, belaisviais, jų duona, pi
nigais ir gyvybėmis, #Anglai-
Amerikiečiai į visa tai žiurėjo 
kaip į laikinus dalykus, kurie 
mažai teturės įtakos į Vokieti
jos ateitį. Kai visa Sovietų zo
nos spauda, radio ir propagan
da be paliovos skelbė Vokie
čiams jog jų didžiausieji prie
šai yra Amerikos kapitalistai 
ir • Anglijos turtuoliai, ir tada 
vis dar buvo juokaujama iš So
vietų politikos ir manyta kad 
nereikia j tai kreipti rimto dė
mesio. 

Girdi, Stalinas pasakė jog 
kapitalistai gali gražiai sugy
venti su komunistais, vieni an
triems padėdami, taigi reikia 
tik šalto proto ir geros valios, 
o viskas susitvarkys ir baigsis 
amžina taika.... 

Ateis, tikrai ateis, laikas ka
da bus ir patogu ir leistina 
smulkiai pasipasakoti kaip ne
rimtai ir kaip paviršutiniškai 
iki šiol žiūrėta į Sovietų darbus 
Vokietijoje. Ir tik dabar, kai 
kaitra ėmė svilinti padus tai
kai, prisimenamos visos pamo
kos, iš kurių reikėjo mokytis 
ir pasimokius neleisti Europai 
grimzti į vis didesnį komunis
tinį pavojų. 

sirupinimo visoms Europos tau
toms. Patyrimas verčia buti 
atsargiems ir nesakyti kad ke
lias iš Berlyno veda būtinai į 
naują žmonių skerdynę.... 

Prancūzija slaptai ir pakar
totinai siūlo Anglams ir Ame
rikiečiams išeiti iš Berlyno, bet 
už tai tegul Sovietai grąžina 
Tiuringiją ir Saksoniją. 

Patys Anglai-Ameriki e č i a i 
sakosi sutinką išimti iš Berly
no savo naujas markes, jei So
vietai atblokuos patį miestą. Ir 
kiek daug visokių siūlymų, su
manymų ir prileidimų, kad tik 
Sovietai vėl atstatytų susisieki
mą tarp Berlyno ir Vakarinių 
zonų. 

Kai šie žodžiai pasirodys, gal 
jau Berlyne nebebus nei vieno 
Anglo nei Amerikiečio, ir tai
kos ratas ims suktis toliau su 
senais čigoniškais apskaičiavi
mais. Galimas daiktas kad 
Berlynas bus išmainytas, par
duotas ar padovanotas. Bet 
nuo to niekas nepasikeis: lai
mėsimi tik keletą ar kelioliką 
mėnesių, kad stipriau įsitemp
tų nervai. 

Gal but, Berlynas liks tokiu 
koks jis buvo numatytas Pots
damo konferencijos metu. Va
dinasi, teka vii laukti naujos 
aušros.... ' 

žmogaus kantrybė yra gili; 
bet vistiek išsemiama. Ji iš-
simems, jeigu jai nebus duota 
teisingos taikos, duonos ir ra
mybės. * . 

Sveikinimas iš 
Europos 

SAVAITĖS VEIDAS 
RaSo DŽIM-B1M. 

,X •S 

Čigoniška Prekyba 
NUO POTSDAMO prasidėjus 

"čigoniška prekyba" Europos 
taikai atkurti niekur taip aiš
kiai nebuvo pastebima kaip 
Vokietijoje. Visose konferen
cijose Vokietijos klausimams 
spręsti vis buvo kalbama apie 
tai "ką tu duosi man, ir ką aš 
gausiu iš tavęs". Svetimu kai
liu prekiauti nėra sunku. 

Bet atėjo pagaliau diena ka
da nebeliko nieko kas butų ga 
Įima ramia širdimi Sovietams 
atiduoti. Gi ir Sovietai tokio
je lengvoje "mainų prekyboje" 
pasidarė nepasotinami ir, už
uot reikalavę dalies, reikalau
ja viską. 

Berlynas ir yra užbaigiamoji 
grandis tų čigoniškų mainų 
kurie nuo pat pradžios kėlė su 

Liet. Vad. Sąjungos, Am. 
Liet. Taut. Centro, Am. L. 
Misijos ir Am. Friends of 
Lithuania vadams, susirin

kusiems Tabor Farmoje 
Brangus Vienminčiai: 

Sužinoję apie Tamstų pasita
rimą Tabor Farmoje, mes sku
bame Jus pasveikinti ir palin
kėti geriausio darbo. Mes su 
dideliu džiaugsmu sekame kiek
vieną Jusų žingsnį kovojant dėl 
Lietuvos laisvės, tremtinius 
gelbstint ir organizuojantis į 
vieningą tautininkišką šeimą. 

Pro neramumų ūkanas mes 
pradedame įžiūrėti ateinančią 
laisvę. Bet gerai žinome kad 
ji ateis vėl per karų audras ir 
žmonių mirtis. Senoji Europa 
dar kartą turės virsti griuvė
siais, kad iš tų griuvėsių galė
tų keltis pavergtieji ir pradėti 
naują gyvenimą. Na kitoks ir 
musų laisvės kelias. 

Tai žinome ir darome viską 
ką gyvendami tremtyje tik ga
lime padaryti. Tęsdami prar 
dėtą laisvės kovą organizuoja
mės tvirtesniais ryšiais, pla
nuojame ateities darbą, žo
džiu, norime padaryti viską kad 
audrai užklupus nepasimestu-
me ir laisvei atėjus tuoj galė
tume pradėti tiek Lietuvos at
kūrimo tiek politinės veiklos 
darbą. >• 

Tuo tikslu organizuojame vy
resniuosius, mokslui einantį 
jaunimą, mezgame ryšį su 
vienminčiais, išblaškytais po 
įvairius pasaulio kampus. Tu
rime paruošę visą eilę darbo 
planų, kurių įgyvendinime šią
dien esame priversti j ieškoti 
pagalbos ir iš Jusų rankų. Mes 
tikimės kad šia proga Jųs rasi
te laiko ir išklausysite musų 
gero veikėjo Vinco Rastenio 
p r a n e š i m o ,  k u r i s  p a v a i z  d u o s  
musų darbus. Jei tuos musų 
darbus paremsite, mes išanks-
to Jumis galime užtikrinti kad 
nesigailėsime nei energijos nei 
laiko kad Lietuvos prikėlimo 
darbe, drauge su Jumis, butu-
me pirmutinėse eilėse. 

Siųsdami Jusų suvažiavimui 
geriausius sveikinimus ir lin
kėdami kiekvienam iš Tamstų 
geriausios sveikatos, 

Balys Gaidžiunas, 
Lietuvių Tautinio Sąjūdžio 

Pirmininkas. 
Jonas čiuberkis, 

LTS Reikalų Vedėjas. 
Vokietija, Ffullingen, 
, Balandžio 29, 1948 m. 

FOLKE BERNADOTTE 
JEI tamsiame dabarties kelyje tesutiktume 

tik diplomatus ir politikus, tai mažai teturėtu
me progos pasigerėti žmonių širdies kilnumu, jų 
pasiaukojimu ir reta meile padėti milijonams 
vargstančių, nusiminusių, apleistų ir užmirštų. 
Laimei — tarp keistų politikos suktybių, tarpe 
aštrių ir nepermaldaujamų susirėmimų kartais, 
pamatome ir tokių asmenų, kuriems težinomas 
tik širdies balsas. 

Folke BERNADOTTE, švedų karališko 
kraujo savininkas, karaliaus Gustavo V sūnėnas, 
yra vienas iš tų, kurs, lyg kokia vilties žvaigždė, 
suspindi tamsią ir klaidinančią naktį, štai, ta 
žvaigždė dabar pasirodė virš Palestinos, virš Je
ruzalės, apie kurią Kristus kalbėjo, jog ateis die
na, ir iš Jeruzalės neliks net akmens.. Kaip kei
stai pildosi sena prieš du tukstančius metų pa
skelbta Kristaus pranašystė: visas pasaulis su 
savo išmintingiausiais diplomatais stovi prie Je
ruzalės ir verkia panašiai, kaip verkė Kristus. 

Tik vienas Folke Bernadotte, pašauktas žy
dų ir Arabų taikai atstatyti, skuba iš Stockhol-
mo į didžiąsias Jeruzalės šventyklas, kad suve
stų žydus su Arabais į naują meilę ir susiprati
mą. 

Suvienytų Tauttf Organizacija atsišauki f 
Bernadotte su prašymu tarpininkauti tarp įsipy-
kusių Palestinos ir net viso pasaulio žydų su 
Arabais. Atsišaukė į tą švedų aristokratą ne dėl 
ko kito, o tik dėl to, kad jis savo gyvenime pa
rodė daug širdies ir tik širdies be jokios politi
kos. 

Pagal karališko paveldėjimo tvarką jo tė
vas galėjo tapti Švedijos karaliumi. Bet 1888 m. 
jis atsisakė nuo karaliaus pareigų, manydamas, 
kad jam bus lengviau gyventi be karūnos.. Už 
tą pasiaukojimą jis gavo vardą "princas Berna
dotte" o jo sunus Folke liko tik dabartinio Šve
dijos karaliaus brolvaikiu. Vedęs turtingą Ame
rikietę Estelle Manville, Folke Bernadotte^ pa
žiurėjo į savo ir savo žmonos turtą ne šykštuo
lio ir ne išlaiduno akimis: viską jis paskyrė gai
lestingumo darbams — ir savo turtus, ir savo 
energiją, ir savo malonumus. 

Anksti Folke Bernadotte susidomėjo gera
darystės keliais. Vos užbaigęs savo karinę kar-
jierą, kaip raitosios karališkos apsaugos karinin
kas, jis visa savo širdimi pasidavė Raudonojo 
Kryžiaus veiklai. Ir per eilę metų, kurių jis iš 
viso dabar turi 53, Bernadotte nieko kito neži
nojo, kaip tik Raudonąjį Kryžių.. Kai prasidėjo 
II Pasaulinis Karas, visų kraštų Raudoniems 
Kryžiams atsirado daug papildomo darbo. Šve
dijos Raudonajam Kryžiui to darbo buvo ypatin
gai daug. O kai karas ėjo į galą, tai Raudonojo 
Kryžiaus uždaviniai pasidarė tokie sunkus, kad 
tik didžiausio pasiaukojimo žmonės tegalėjo 
juos atlikti. Milijonai tremtinių, belaisvių, pabė
gėlių, pasimetusių ir pamestų — visi jie šaukėsi 
pagalbos iš Raudonojo Kryžiaus. Bernadotte, su
prasdamas visus besibaigiančio karo sunkumus, 
suorganizavo didelę Raudonojo Kryžiaus ekspe
diciją su keliais šimtais slaugių, gydytojų ir 
maitintojų. Ta ekspedicija išgelbėjo daug tūk
stančių išbadėjusių, plikų ir be sveikatos. 

Ir Himmleris, tas piktasis Vokietijos pabai
sa, kreipėsi su kapituliacijos pasiūlymais ne į 
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Palestinos žemėlapis, su kaimyninėmis 
Arabų šalimis: Egiptu, Frans-Jordania, 
Syria ir Lebanonu. Retais bryžiais nu
braižytose dalyse yra žydų gyventojų, 
o kitoje visoje Palestinoje gyvena Ara
bai. Palestiną dalinant tarp Arabų ir 
žydų, United Nations taip ir nuskyrė 
žydams tas paskirai išmėtytas sritis— 
iš to matome kad Izraelio valstybė i 
numatyta vienoje krūvoje. 

kurį diplomatą, o ji Bernadotte, kad šis tarpinin
kautų pas Vakarų Sąjungininkus. Gavęs iš Tru
mano ir ChurchiU'o atsakymą kad kapituliacija 
bus priimta, kai ji bus pasiūlyta be sąlygų kartu 
ir sovietams, pats Bernadotte skrido Vokietijon, 
kalbėjosi su Himmleriu ir tuo pačiu laiku rūpino
si Raudonojo Kryžiaus veikimu. Savo knygoje, 
kurioje jis aprašo tą savo taikos misiją, jis ge
rokai paplaka Vokietijos vadus, bet su dideliu 
širdies jautrumu kalba apie nelaimingą Vokie
čių tautą ir apie skriaudas, kurias padarė karas 
visam pasauliui į 

šiuo metu Bernadotte tarpininkauja Pale
stinoje, kaip Suvienytų Tautų Organizacijos at
stovas. Tarpininkauja žydams ir Arabams, ne
turėdamas jokių atskirų simpatijų nei vieniems 
nei antriems. Kai atkeliavęs Palestinon, Berna
dotte buvo paklaustas, koks jo planas žydams 
su Arabais sutaikyti, jis trumpai atsakė: kai 
ginklai kalba, tegali buti tik vienas planas: gai
lestingumas. Ar tuo pjanu pavyks Bernadottei 
apsaugoti Kristaus kryžiaus ir gyvenimo kelius, 
parodys ateitis. Visokiausiu atveju grafas Ber
nadotte pasiliks ir toliau su Raudonuoju Kryžiu
m i . . . ,  

ŽMONIJOS ISTORIJA 
610 pusi. didumo knyga — kaina $2.00 

Štai didžiausia knyga kokią tik galit tikėtis 
gauti už $2.00: paveiksluota, tvirtais audimo 
viršeliais, lengva kalba parąšyta, stambiomis 
raidėmis. Apsakoma pasaulio istorijos eiga, 
ką privalo žinoti kiekvienas norintis platesnio 
išsilavinimo. Aprašoma Įvairus buvę didieji 
karai kurie nulėmė žmonijos gyvenimo kryptį 
valstybių persitvarkymus. 

Siųskit laiške $2.00 su savo adresu ir 
prašykit prisiųsti jums šią 610 puslapių 
didumo žmonijos istorijos knygą. 

Lietuva Tirono Pančiuose 
LIETUVIŠKA JAU GATAVA! 
Kaip žadėta — ištęsėta! ši knyga Lietu
vių kalboje išleista 312 puslapių didumo, 
su priedu 16 puslapių atvaizdų, kurie ap
ima eilę Lietuvos valstybės vyrų dalyvavu
sių paskutinėse dienose musų tautos tra
gedijos, kuomet bolševikai smurtu ruošėsi 
ir okupavo Lietuvą. Kiti atvaizdai parodo 
bolševikų žiaurias masines žmogžudystes 
papildytas Lietuvoje, ir taipgi vaizdai iš 
Lietuvių tremtinių gyvenimo svetimoje ša
lyje, savo tėvynės neteku^. 

Lietuviškai ši knyga jau gaunama — 
prisiunčiant savo auką Lietuvai Vaduoti 
Sąjungai, $3.00, $5.00 arba daugiau. Prie-
dinės aukos pagelbės LVS išleisti šią kny
gą Angliškai kalbančiam pasauliui, atida
rymui akių Amerikiečiams ir Britams ko 
kiais budais bolševikai pavergia savo kai 
mynes tautas. # 

Kaip tik pradėta ši knyga leisti Lie
tuviškai, kilo visuotinis pageidavimas kad 
ji butų išspausdinta ir Angliškoje kalboje 
— ir LVS tuoj ėmėsi to darbo. Angliškai 
knygai tekstas jau paruoštas ir knyga pa
duota spaudai. knygos išleidimui 

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA 6820 Superior Avenue, 
Cleveland 3, Oh|| 

•f 

KAINA TIK $3.00 
reikalinga visuomenės paramos — aukų, 
nes yra numatyta šią knygą, taip kaip da
ryta su "Timeless Lithuania", išdalinti vi
siems žymiems Amerikiečiams, valdžios ir 
Kongreso nariams ir įvairių šalių diplo
matams nemokamai. Mes patys privalom 
sudėti jos išleidimui reikalingus pinigus. 

Kaip Lietuviškoje taip ir Angliškoje, 
šioje knygoje atskleidžiama pasauliui vi
si pasalingi Kremliaus ir jo galvų — Sta
lino, Molotovo ir kitų — užsimojimai, pa
siruošimai ir pagaliau patys žygiai Lietu
vą pavergti. Aprašoma ir kokiais meto
dais bolševikai valdė Lietuvą, vesdami ją 
prie nuubagėjimo, kaip žudė ir naikino 
Lietuvos žmones, kurie Maskvos galvažu
džiams išrodė neištikimi ir pavojingi. 

Šiųskit savo auką kiek tik daugiausia 
galit, tai knygai išleisti. Užsisakykit jų 
po kelias, išdalinimui savo artimiems Ame
rikiečiams kurie dirba šios šalies visuome
nėje. Tuomi padėsite kovoti prieš bolše
vizmą, ir prisidėsit prie pagreitinimo Lie
tuvai la&vf k o&priklausomybę grąžinti! 
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Dariu ir Girėną Prisimenant 4- t 
Jie žuvo Liepos 17, 1933 metais prie Soldino, Vokietijoje 
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fOP KONCERTAI 
Liepos 17 POP koncerte solistas 

jbus harmonikos virtuozas Larry Ad-
fer. Jis išpildys Vivaldi concerto in 
A minor ir "American Rhapsody". 

Tarp kitų Dr. Kingwall ir orke
stro išpildomų kurinių yra overtiu-
ra Suppe "The Beautiful Galathea" 
Massenet's "Elegrie", preliudas prie 
farandolė iš Bizet "L'ArĮesienne 
Suite", Johann'o Strauss'o valsas 

Music of the Spheres", ir kitt ku
riniai. * 

Liępos 21 William Schatzkafer, 
nauja, žibanti piano žvaigždė, išpil
dys du populiarius veikalus su or
kestru; Tschaikovskio piano concer
to in B flat minor ir George Gersh
win's "Rhapsody in Blue". 

Schatzkammer yra New Yorkie-
tis, paskutiniu laiku pragarsėjęs 
sensacingais . pasirodymais New 
Yorke ir laimėjęs G. Gershwin'o 
"Rhapsody in Blue" išpildymo kon
kursą" Lewisohn Stadiume, New 

Dariaus ir Girgno laidotuvės Kaune, parvežus jų lavonus iš Vokietijos po nelaimės. 

Prieš, penkiolika metų du 
Amerikos Lietuviai 20-to am
žiaus pasauliui Įrodė, kad savo 
krašto meilė yra didžiausias 
akstinas nepaprastiems dar
bams jvykinti. Dviejų lakūnų 
Dariaus ir Girėno vardai liko 
įamžinti ne tiktai Lietuvos, bet 
ir pasaulio istorijoje. 

Skristi per Atlantą tuo metu 
buvo dar sunkiai įvykdomas 
dalykas, o tuo labiau jiems, 
menkai lešij teturintiems, ne
g a l i n t i e m s  į s i g y t i  g e r i  a u s i u  
skridimo priemonių. 

Tat, Lietuviais būdami, jų 
žygį vertiname įvairiais atžvil
giais. Jie Lietuvą išgarsino ne 
tiktai perskrisdami Atlantą, 
bet ir pasauliui įrodydami, kad 
būdami Lietuviais įšeiviais, gy
vendami turtingame, galinga
me ir dideliame krašte, jie ne
prarado meilės mažam kraštui 
ir kad jautėsi Lietuviais esą. 

O šalia to, savo žygiu jie da
vė progos susimąstyti ir kiek
vienam 'Lietuviui, pasijusti di
desniais, norinčiais gy v e n t i, 
vargti ir net mirti dėl Lietu
vos, kaip tai padare du Didieji 
Vyrai. 

Kam teko buti Lietuvoje, tas 
gerai prisimena tą didžiulio 
įtempimo dieną, laukiant lakū
nų. Sunku užmiršti ir tą neri
mo ir džiaugsmo naktį Lietu
voje, kada dideli ir maži, seni ir 
jauni, susigužę prie radijo apa
ratų laukė savo didvyrių. At
rodė, kad ir laikas buvo susto
jęs: dar vis nieko negirdėti, 
dar nieko nežinia, rūkas, pavo
jinga skristi.. 

Ir pagaliau iš ryto baisi ir 
graudi žinia: lėktuvas nukritęs 
Vokietijoje, Darius ir Girėnas 
žuvę. 

Pasitikti herojų Į Kauno ae
rodromą suplaukė didžiulė mi
nia, dėkingumo ir skausmo pri
slėgta. O kada, saulės nušvie
stame mėlyname horizonte pa
sirodė lėktuvai, nešą didvyrių 
karstus, minia verkė.... 

Šitame didelio skausmo ir 
tautinio išdidumo mo m e n t e, 
kurį dovanojo Darius ir Girė
nas Lietuvai, kiekvienas pasi
juto esąs didesniu Lietuviu ir 
pats pagalvojo, o ką gi jis sa
vo kraštui davė'.' 

Ir kada slenka laikas, už-
mirštin nusinešdamas įvairius 
gyvenimo įvykius, niekados ne
p r a n y k s t a  u ž m i r š i m e  d i d e l i  
žmonių darbai. Jie nėra mo
mento dalykas, jie yra nepa
prasti švyturiai kasdieniškame 
pasaulyje, šviecią ateinančioms 
kartoms ir joms primindami, o 
ką gi jos savo kraštui davė? 

Kaip dažnai, o ypatingai išei
vijoje mėgstama prikišti, kad 

savasis kraštas nieko nė
ra davęs. O užmirštama, 
kad kiekviena tauta ir val
stybė laikosi tik tais žmo
nėmis, kurie ne patys daug 
iš savo krašto reikalauja, 
bet stengiasi jam duoti. 
Darius ir Girėnas įrodė, kad 

tėvynės meilė yra amžinai de
ganti ugnis, kurios nei laikas, 
nei erdvė nenuslopina. Jie įro
dė, kad ir išeivijoje galima bu
ti tikrai naudingu savo kraš
tui, Įrodė taip pat, gaudami di
džiulę moralinę ir materialinę 
paramą iš Amerikos Lietuvių, 
kad musų tautiečiai neprarado 
pareigos jausmo ir idealizmo 
savo kraštui. 

Skrisdami per Atlantą, jie lyg 
s t i p r i a u  s u j u n g ė  L i e t u v i u s  
Amerikiečius su laisvosios Lie
tuvos Lietuviais. 

Ir dabar, kai Lietuvai užėjo 
vargo dienos, kada musų tau
tiečiai išblaškyti svetur, iš nie
ko taip pagalbos nelaukia, kaip 
iš Amerikos Lietuvių, argi ne
reikėtų, prisiminus Dariaus ir 
Girėno žygį, kurie nešė per At
lantą garbę Lietuvai, bent tru
putėliu aukotis Lietuvos reika
lams. 

Tai butų gražiausias Dariaus 
ir Girėno prisiminimas. A. N. 

KITAS PASAULIS. Kana
da bendrai mažai kuo skiriasi 
nuo USA. Tačiau patekus j 
Quebec provinciją pasijunti at
sidūręs kitame pasaulyje, ku
ris mažai kuo pasikeitė nuo to 
kai ten baltieji žmonės, Pran
cūzai, įsikūrė. 

Ten matyti Prancūziška Ka
nadiečių arkitektura ir visi ki
ti skirtumai, net žmonės ten* 
pamaldesni, ir pakelėse ten iš
statyta kryžiai ir koplėtėlės. 

KOVA SU UODAIS 

Prie Los Angeles, Cal., ran
dasi pelkės, kuriose perisi uo
dai. Kovai su uodais sugalvo
ta sekantis būdas. Tos pelkės 
užveista mažom žuvytėmis va 
dinamomis "gžtmbusia affinis", 
kurios ėda uodų kiaušinius ir 
perus vandenyje, tuo budu su 
naikindamos uodus pirm negu 
jie įgyja sparnus ir išksraido į 
plačias apylinkes žmonių krau 
ją čiulpti. 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

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

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

Telef.: MAin 1773. 

BEFORE 
YOU BORROW 

TO BUY A HOME 
GET OUR 

LOW RATES AND 
HELPFUL TERMS 

^ T H E B A N K F  OR ALL THE PIOPII 
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Member Federal Deposit Insurance Corp. 

i Nori pagražinti savo 
j namus? Šauk— 

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

musų specialybė. 

Kambarių Popieriavimas 
Namų Maliavoj imas 

16908 Endora Road 
Telefonas: 

JEEnmore 8794. 
Cleveland, Ohio 

•NimlUniaaMMMiNaiMiaMnM 

Yorke, kuriame dalyvavo 60 rinkti
nių pianistų. 

Dr. Ringwall diriguos visą eilę 
Tchaikovskio kurinių, jų tarpe ir 
5-tos simfonijos finalą. 

AKINIAI 
galima gauti pas 

D-R4 MATULAITI 
(Lait) 

7m 

J7829 Euclid Avenue 

'PIRMUTINIS Japonijos Iii- jau vėl pasieks Anglijos ditfb-
kas moterų kojinėms gamintį tuves. 

Delia E. Jakubs 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktoft) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PARVEŽTI 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763 

Buk kartu 

per Long Distance! 

c 

MATYK MONCRIEF S 1948 EILĖ ji 
TUOJ! Automatiški šildymo Padargai 

pas sa\ o M ON CK EA F Pardavėją. GAS-OIL-t'OAL 

0 Ar mylių plotai sutramdo jums buti namie ir ' da

lintis šeimos smagumu su tais kuriucfs mylite? Tuo

met darykit sekant| geriausį dalyką. Prisidėkit prie 
• 
jų per Long Distance. Tas taip lengva ir nebrangu, 

kad neverta praleisti to malonumo ir ^džiaugsmo kokį 

pasikalbėjimas jums suteiks! Pažiūrėkit viduje anf 

priešakinio savo telefono knygos viršelio kainas. 

T H K  O H I O  B U I  T E I I P M O R I  C O M P A N Y  

We Oive and Redeem Eagle Stampt 

I 

* THE MAY 
Store Hours Every t>ay 10 A. M, to 5:30 P. f 

VASARINIS IŠPARDAVIMAS 
Eina visu smarkumu 

SPECIALIS NUPIGINIMAS ŠIUO LAIKOTARPIU 

Vasarišku rubu — marškinių — kelnių — diržų 
Šiaudinių Skrybėlių — Maudymuisi Kelnaičių 

PIRKIT DABAR lR TAUPYKIT-
• DYKAI! Mes duodam Eagle Stamps su kiekvienu pirkiniu. • 

Čia Ižkeisime Jusų Stamp Books. 

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

rl/i ' { » - Q  •S VS> < pJĄ 

m 

f 

Tiktai 500 tų Garsių "Hygiene" Plastic 

SHOWER UŽTIESALU 
Regnlarė 7.93 Mes 

1l2 KAINOS 

Dabar tik 3.95 Setas 
&ie setai susideda iš 6 pėdų per 6 pėdas didumo shower 
iižtiesalo ir pritaikintų 27x544 colių langams ūždanga-
fo. Jos nesitepa, nepermirksta—ir lengvai valosi šlapiu 
fllcaruliu. Pasirinkimas dviejų gražių pavidalų. 

( A )  " R I V I E R A "  P A T T E R N —dvie j ų  s p a l v ų  s p a u s d i n i a i  
su laivelio atvaizdais žalios, maize, peach, mėlynos, roži
nės arba juoda ant balto spalvų. * 

( B )  " P A L M E T T O "  P A T T E R N —Dviejų spalvų spausdi
niai ant žalio, maize, mėlyno, peach, rožinio dugno su 
baltu. 

Paštu ir Telefonu Užsakymai Pildomi iki Jų Turime 
Skambinkit CHerry 3000 

Air-Conditioned Basement Drapery Department 
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M I R I M A I  
MIRĘ, IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

(Žinios apie mirusius Lietuvius Siame skyriuje talpinama dyka' 

YUKNIS Jonas A., SS metu, 
mirė Birž. 16, Chicagojį 

KILKIS Dominikas, seno amž., 
mirė Birželio 11, Baltimore, 
Md. 

ZATKEVIčIUS Juozas, sėlio 
amž., mirė Birž. 17, Chica
goj. (Tauragės ap. Lauku
vos par.) 

STRAZDAUSKAS Juozas, se-
no amžiaus, mirė Birželio 18, 
Chicagoj. (Ukmergės apskr. 
Skiemonių p.) Amerikoj Iš
gyveno 49 metus). 

TEISARSKIENĖ Katrė, 60 m. 
mirž Birželio 16, Chicagoje. 
(Raseinių ap. Airiogalos p. 
Skepiškio k.) Amerikoje iš
gyveno 41 metus. 

GRUBLIAUSKAS Stasys, pus
amžis, mirė Birželio 17, Chi
cagoj. 

ČESNIENĖ Magdalene (Reka
šiūtė), 37 metų, mirė Birže
lio 17, Chicagoj, kur buvo ir 
gimus. 

ZELSKIS Pranas, pusa m ž i s, 
mirė Birželio 16, Chicagoje. 
(Telšių ap. Žarėnų par. Kau
pų sod.) Amerikoj išgyveno 
42 metus. 

BARAUSKAS Anupras Jonas, 
45 metų, mirė Birželio 19 d., 
Chicagoj. (Panevėžio ap. 
doklių p. Stebukų k.) 

NARAVIENĖ Ona (Petkevičai
tė), 53 metų, mirė Birželio 
21, Chicagoj. (Panevėžio ap. 
Šeduvos par.) Amerikoje iš
gyveno 21 metus. 

KAKTA Juozas, 59 metų, mi-
rS Birželio 20, Chicagoj. (žo-
llskių k. žygaičių p. Taura
gės ap.) 

TALACKIENĖ Marė, mirg Bir
želio mėn., Mahanoy City, 
Pa. 

KINAS Antai*##; pusamžis, mi
rė Birželio 22 d. Chicagoj. 
(Tauragės ap. Pagramančio 
p. Sungailiškių k.) 

BROWN Jieva (Bartz), 70 m., 
mirė Birželio 22, Chicagoje, 
(Marijampolės aps. Pilviškių 
par. Bartnikų k.) 

JANUŠONIENĖ Jieva, seno 
amžiaus, mirė Birželio mėn., 
Port Carbon, Pa. 

TAMAŠIUNAS Juozas, mtrS 
Birželio 11, Lawrence, Mass. 

VAITKEVIČIENĖ Ona, mirė 
Birž. 13, Lawrence, Mass. 

VAIČIŪNAS Vincas, 71 metų, 
mirė Gegužės 15, Harrisburg, 
111. (Marijampolės ap.) 

TAMAŠAUSKAS Povilas, U 
metų, mirė Gegužės 11, New 
York, N. Y. 

ALIJOŠAITIENĖ Marcelė, 70 
metų, mirė Gegužės 21 d., 
Erie, Pa. (Naumiesčio par.) 

KUPREVIČIUS Jonas, 63 me
tų, mirė Balandžio 30, Chi
cagoje. (Kėdainių aps. Kra
kių par.) 

KLEMERAUSKAS Juozas, 88 
metų, mirė Geg. 21, Detroit, 
Mich. 

BIJUNIENĖ Agnelė, 41 metų, 
mirė Birželio 3, Wanamie, 
Pa. 

MACHULSKIS Jonas, mirg 3 
Birželio, Fittston, Pa. 

RUSECKIENĖ Antanina, 82 
metų, mirė Birželio 4, Ply
mouth, Pa. 

SALINSKIENĖ Jieva, mir§ i 
Birželio, Kingston, Pa. 

DULINSKIENĖ Agota, 66 me
tų, mirė Birželio 2, Hazleton, 
Pa. 

BUTKAUSKAS Jurgis, mirė 11 
Birželio, Shenandoah, Pa. 

ŽINIOS IŠ SIBIRO 
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i Wilkelis Funeral Home 
i PILNAS LAIDOTUVIU 
| PATARNAVIMAS I 
| —HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS— = 
S • " \ = 
| 6202 SUPERIOR AVE. HEnderson 9292 | 

LASNIK CAFE 
Puiki, Moderniškai Įrengta Lietuviška Užeiga 

6824 SUPERIOR AVE. 
(Šalia Dirvos Redakcijos) 

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

-a. J 

Viena Lietuvė rašo iš Sibiro: 
"Dabar pačios juodžiausios die
nos ištrėmime. Iki naujo der
liaus ne visi išliks. Rinkoje nie
ko nėra, išskyrus pieną. Per
kame visokias sėlenas ir moka
me pasakiškas kainas. Bulvių 
sunku gauti. Vakar pirkau ke
turias bulves ir sumokėjau 16 
rublių. Keturios bulvės pen
kiems žmonėms. Manau su
pranti sotumą. Kaip butų gera, 
kad gautume miltų iš savųjų. 

Kai sniegas nutirpo, žmonės 
miniomis išėjo j sovchozo lau
kus ir kasė pernykščias užsi
likusias bulves, šiandien ma
čiau vieną trijų metų mergai
tę, kuri rinko nuo savęs parazi
tus ir dėjo į burną. Tai yra 
baisu, baisu. Kurie lengviau 
ginasi nuo bado, laukia per die
nas grįžimo tėvynėn, kurie 
sunkiau — šaukiasi išvaduoto
jos mirties".. 

Kitame laiške iš Sibiro ra
šoma: 

— Vakar skolinau 50 rublių. 
Nusipirkau už juos 2,5 kg. bul
vių. Tai visas musų išteklius. 
Duopos gauname tik svarą ke
turiems. Tu gali įsivaizduoti, 
kokia ta Rusiška duona. Ne 
tiek miltų, kiek supuvusių, su
šalusių bulvių ir sėlenų miši
nys. Bet ji tokia nepaprastai 
gardi ir jos taip maža. 

Dėl malonės prašymų štai 
ką pasakysiu: iš viso, Lietuviš
ka savigarba neleidžia lįsti 
kažkokiems MVD ministrams 
uodegon. Kasdien vis daugiau 
ir daugiau matosi ištinusių, iš
badėjusių žmonių. Kasdien di
dėja baltų grabų eisenos, o ir 
dėl to norisi dantis sukandus 
tylėti, nesilenkti tiems šunims, 
o laukti savo likimo. Musų tar
pe nėra nei vieno žmogžudžio, 
nei vieno vagies ar išdaviko. 
Tad velniam tie malonės prašy
mai. Jeigu grįšime —> grįšime 

be jų malonės, jei ne — žūsi
me, kaip žūsta tūkstančiai. 

Kaip Amerikoje gyveną mu
sų tautiečiai remia tremtinius 
Vokietijoje ir kitose Vakarų 
Europos valstybėse, taip Lietu
voje dar likę Lietuviai paremia 
savo gimines ir bičiulius Sibi
re. Karts nuo karto, kad ir la
bai sunkiai pavyksta pasiųsti 
jiems vieną kitą mažytį pakie-
tėlį. Tokių siuntinėlių Sibire 
labai laukia. Tačiau, kaip prak
tika rodo, juos dažniausiai pa
čiumpa ne adresatai, o raudo
nieji. K. Priekis. 

PAJ IEŠKOJIMAI Enčerevičius, Juozas, gim. Ameriko
je. 

Jieškomieji ar apie juos ži- Encerevičiutė, ii Grinkiškio, turi se-
serj Anelę ir brolius Joną, Myko-nantieji prašomi atsiliepti į: 

CONSULATE GENERAL OF 
LITHUANIA 
41 West 82nd Street 

Jftw York 24, N. Y. 

HIPPODROME 

"On Our Merry Way" 
Liepos 21, Hippodrome Theatre 

pradedama rodyti filma "On Our 
Merry Way", — su Visa eile įžy
mių artistų, kaip Paulette Goddard, 
Henry Fonda, Jimmy Stewart, Fred 
MacMurray, Dorothy Lamour, Bur
gess Meredith ir kit. 

ši filma nėra ištisas veikalas, bet 
visa eilė epizodų besisukančių apie 
Burgess Meredith, kuris vaidina vie
no didelio laikraščio reporterio ro
lę. Pagrindinė Meredith''o mintis 
yra: "kokia įtaka jo gyvenimui turi 
maži vaikai". Atsakymai | šį klau
simą yra tokie įvairus, įdomus ir ne
tikėti, ir, besistengdamas į tą klau
simą atsakyti Meredith susiduria 
su visa eile įvairių žmonh| ir per
gyvena įvairių prietikių, v 

Meredith'o žmoną vaidina Pau-
lette Goddard ir prie jų vaidina ei
lė kitų žymių artistų. y 

PRANEŠKIT 
Savo Antrašo Permainą 

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

Dirva Cleveland 3. O 
v / 

Angelevičienė, Marija, šilasuodžio 
k., Gražiškių vai., Vilkaviškio ap. 

Baločaitė - Poškienė, iš Pumpurų k., 
Tii-kniių vai., Mažeikių ap. 

Barčaitė, Anėlė, duktė'' Vinco, gim. 
Amerikoje ir jos broliai. 

Barčaitė - Mankus, Ona, išvykusi 
iš Raseinių ar Tauragės, gyv. Phi-
ladelphijoje. 

Barčas, Vincas, sun. Antano, iš 
Jurbarko. 

Barčienė - KriščiunytS, Ona, ii JtUV 
barko. 

Barkauskaitė, Monika ir Stasė, ište
kėjusios pavardė nežinoma, gim. 
Amerikoje. * 

Barkauskas, Antanas ir Jonas, 1% 
Sedvigų km. 

Basis (Basys), Antanas ir Stasys, 
iš Rodupių km., Luokės vai., Tel
šių ap. 

Bekeris Hermanas ir Rudolfas, iš 
Vilkaviškio, gyv. Milwaukee, Wis. 

Bernotas, Vincas, gim. Amerikoje, 
gyv. New Yorke. 

Bielvs, iš Punsko vai., Seinų ap. 
Bimba, Jonas, Juozas ir Kazys, gyv. 

Pittsburgh, Pa. 
Birgiolas, Bronius, ,gim. Amerikoje. 
Blažys, Domininkas, i& Juodeikių 

km., Plungės vai., Telšių ap, Chi
cagoje. 

Blažys, iš Juodeikių km., Plungės v. 
Telšių ap. 

Bočiunas, Juozas, iš Suvalkų Kal
varijos. 

Brainskas, Jonas ir Kazys, i« Liou-
mo vai., Šiaulių ap. 

Bučinskienė - Melnikaitė, Marė, d. 
Kazio ir Magdės, iš Keturvalakių 
vai.. Vilkaviškio ap. 

Bumblytė - Ralienė, Apolonija, iš 
Tverų, Telšių ap., ir sunųs Liu
das ir Bronius. 

Butkauskas, Vladas, iš Alytaus ar 
Prienų vai., Marijampolės ap., tu
rėjęs Lietuvoje dvarą. 

čelkis, Gediminas, gim. Amerikoje. 
Čepauskas. Antanas, iš Telšių, ro

dos, Chicagoje. 
Česnauskas, Antanas, Bronislava ir 

Emilija, i& Salantų vai., Kretin
gos ap. 

Cibaitienė - Ružaitė, Marija ir vy
ras Leopoldas Cibaitis, iš Sintau
tų vai., šakių ap. 

Danielius, Aleksandras, iš Šiaulių v. 
Dapkus, Jurgis ir žmona Liaudans-

kaitė Grasilda ir jų keturi vaikai, 
gyv. New Yorke. 

Daukša ir jo sesuo Daukšaitė Mag
dalena, iš Ylakių, Mažeikių ap. 

Daukšaitė, Matilda, iš Ylakių. 
Daukšienė - Poškaitė, Anastazija, 

Lietuvoje gyv. Ažagų km. Pina-
vos vai.. Panevėžio ap. 

Duda, Antanas ir Juozas, sunųs 
Prano iš Tirkšlių, Mažeikių ap. 

Duliebaitė, Jadvyga ir Leokadija; g. 
Zizu km.. Lekėčių vai. Šakiu an. 

Š I A N D I E N ,  
NATŪRALŪS GASAS 

sMiiimiimiiiiMiiiiimimiimiiiiimiiNiiiiiiimiiiiiiiimiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiMiiif: 
S Smagi Lietuviška Užeiga 5 

Į UPTOWN GRILL. I 
E 10626 St. Clair Avenue | 
| VYNAS — ALUS — DEGTINĖ — ŠILTI VALGIAI | 
5 Geras Patarnavimas į 
5 Linksma muzika penktadienio ir šeštadienio vakarais = 
g A. ir A. Kazakevičius — savininkai (40) E 
riiiiiniimimnnifimmiiiii:in»»niii»ininiiiiinimininiimiiiiiiimiininmniim>: 
gMiiiimiiimimimiNiiimiiiiiiiHiiiiimiiimiiiiimiimimiiiiiiiiiiiiimiiiHiiiiiiiiiiit 

| I. J. S AM AS - JEWELER | 
s Persikėlė į naują didesnę ir gražesnę krautuvę 

| 7007 Superior Am Greta Ezella Theatre 

Dabar jau turime didesnį rinkinf Deimantų, Žiedų, Laik- ĮE 
rodėlių ir visokių graždaikčių, už nupigintą kainą. į 

Mt«nmnnmnMntnnnnnininminnnmnimnminimuiinniinninunHHntHinr 

i 

Pilnai Padengta Apdrauda. UTah 1-4515 

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

« • « • 

• • • • 

• IR m m 

P J KERSIS 
609-12 Society for Savings Bldg Cleveland, Ohio 

OFISO TELEFONAS: MAin 1773. 

Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuoee, kreip- g 
kitės į mane, gausia pigia kaina. Taipgi gaupit patarnavimą Jv«i- £ 
riuose apdraudos-insurance reikaluose. x > Z 

Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymas § 
garantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba asmeniškai. 1 

* *» "* • < > t -.t?#; 

-ateina iš toliau! 
Eilės paipų nusitęsiančios tukstančius mylių į pietryčius dabar 

prisideda prie naujų didelių gaso išteklių pristatymo į vietinius 

šaltinius ir mes galjme jomis pilnai pasitikėti. 

- -siekia toliau! 
* 

f 
Šių dienų puikus nauji gasiniai padargai yrą daug atsakantesni 

ir degina mažiau gaso, tuomi suteikdami aukščiausio laipsnio 

patarnavimą negu kada kitados. 

-kaštuoja mažiau! 
Pu gyvenamiems namams gaso kainų nupiginimai nuo 1939 

inetų sumažino jums Naturalio Gaso kaštus 11% tuo laikotar-

m kuomet beveik visko kitko kaštai smarkiai pakilo. 

Nuolat gerinamas patarnavimas už žemus 
galimus kaštus ... su Naturaliu Gasu 

H i  EISI OHIO m e o K P i U V  

lą ir Vytautą. 
Freudenhammer, Aleksandras ir 
Lidija, vaikai. Juozo. 

GaVęnas, Jonas, Meškuičių km., .Ma
rijampolės ap.t dirba restorane, 
Detroit, Mich. 

Gineitis, Jokūbas, s. Jokūbo iš Yla
kių vai. Mažeikių ap. 

Goldbergas, daktaras iš Kybartij. 
Grinčius, Jonas, sun. Jono ir Ievos 

Kolbikaitės, kil. iš Marijampolės. 
Gudaitis, iš Raseinių ap., gyv. New 

Yorke. 
Ilgūnas, Juozas ir seserys: Elžbie

ta, Julijona ir Kazimiera, iš Nau
jamiesčio vai., Panevėžio ap. 

Jagminaitė, Vincė. Chicagoje. 
Janeckas, Benjaminas, turi savo na

mą ir restoraną Pensylvanijoje. 
Jurienė - Skučaitė, Marija (ar Mary 

Juris), gyv. Chicagoje, iš Veiverių 
vai., Marijampolės ap. 

Juščienė - Mikalauskaitė, Lionė, iš 
Šimkaičių vai., Raseinių ap. 

Kasparavičiūtė, Antanina, iš Auk
štadvario vai., Trakų ap. 

Kaupys, Juozas, i& Ylakių vai. Ma
žeikių ap. 

Kriščiunytė - Barčienė, Ona, iš Jur
barko. 

Kukler - Starkevičiūtė, Liudvisė, g. 
Veiveriuose, Marijampolės ap., jos 
vyras Tony ir sunųs Antanas, Jo
nas, Kazys (ar ^.ndruis) ir Pe
tras, gimę Amenfcbje. 

Kulbokas, Jonas ir Pijus, iš Sker-
piejų km. Bartninkų vai. Vilkaviš
kio ap. 

Kundrotas, Adomas, iš Biržinių k., 
Šiaulių ap., gyv. Philadelphijoje. 

Kupstikaitė, Bronė ir Pranė, dukte
rys, Veronikos Abromikaitės, šau-
lėnų vai., Šiaulių ap. 

Kuzmickas, Antanas ir Stasys ir 
Kuzmiskaitė, Marija, visi gimę 
Amerikoje. 

Kvedaras, Bronius, i947 m. atvyko 
iš Austrijos j Venecuelą. 

Labunowska - Labunauskaitč, Juli
ja-

Lazauskaitė, Stanislava, krikšto 
motina Stasio . Stasiunaičio, ište
kėjusios pavardė nežinoma. 

Lėlys - Šaltenienė, Grasilda, gim. 
Pumpėnų par., Panevėžio ap. gyv. 
Rygoje, vyras Jonas ir vaikai Da-
nizas ir Ona, gyv. Boston, Mass. 

Levonienė, Julė, iš Glasgow, atvyku
si 1920 m. j Chicagą. 

Liaudanskaitė - Dapkuvienė, Grasil
da, vyras Jurgis Dapkus ir jų ke
turi vaikai, gyv. New Yorke. 

Litvinas, Antanas ir Jonas (turi 
broli Praną) ir Jono Litvino su-
Antanas ir Jonas. 

Litvinas Domas ir Petras, s. Prano, 
. iš Ylakių vai., Mažeikių ap. 

Litvinas. Petras, s. Petro, iš Ylakių 
vai.. Mažeikių ap. 

Lubytė, Stasė, iš Plungės, ištekėju
sios pavardė nežinoma. 

Mačiulis Feliksas ir Jonas, iš Sta
kių, Raudonės vai., Raseinių ap. 

Malakauskytė, Ona, iš Pikelių, Ma
žeikių ap., išvykusi Amerikon 
1935 m. pas tėvą Chicagon. 

Mankus - Barčaitė, Ona, išvykusi 
iš Raseinių ar Tauragės, gyv. Phi
ladelphijoje. 

Markūnas, Jonas, iš Viekšnių vai., 
Mažeikių ap., turi brolius Kazi
mierą ir Praną. 

Martinaitis, Vincas, iš Barzdų k., 
Šakių ap. ir jo žmona bei vaikai. 

Martišius, Antanas ir Martišiutė, 
Marutė, iš Bublelių vai., Šakių ap. 

Maskaliunas, sunus Kazio, iž Siesi
ku vai., Ukmergės ap. 

Maslauskas. broliai Apolionijos Ma-
slauskaitės - Stimburienės. 

Mataitienė - Moderaitė, Ida ir vy
ras Jonas Mataitis, gyv. Montevi
deo, Uraguay. 

Matulevičius, Adomas, sunus Kazio 
ir Elenos, iš Varėnos vai., Aly
taus ap. 

Melnikaitė - Bučinskienė, Marė, Ka
zio ir Magdės duktė, iš Keturva
lakių vai., Vilkaviškio ap. 

Miskevičius, Vincas, sun. Prano, g. 
Amerikoje, jo tėvas iš Bartininkų 
km. ir vai., Vilkaviškio ap. 

Mikalauskaitė - Juščienė, Lionė, iš 
Šimkaičių vai., Raseinių ap. 

Miknis, Pranas, iš Sedos, Mažeikių 
ap. 

Milius, Bronius, sun. Jurgio ir bro
lis Kazimieros, iš Kražių vai., Ra
seinių ap., gyv. Chicagoje. 

Milkevičius. Juozas, iš Ignalino vai., 
Dudeniškiii km., Vilniaus krašto. 

Milividaitė - Rutkauskienė, kil. iš 
Skliaustės km. 2idikų vai., Mažei
kių ap. 

Moderaitė - Mataitienė, Ida ir vy
ras Jonas Mataitis, gyv. Montevi
deo, Uragvajus. 

Musteikis, Jonas, gyv. Pittsburghe. 
Nastauskienė - Svotelytė, Marijona, 

Scranton, Pa. 
Pažereckas. Jonas ir Pažereckaitė, 

Pranė, jrim. Amerikoje. 
Petelis, Juozas, sun. Petro, iš Nau

jienos km., Suv. Kalvarijos vai., 
Marijampolės ap. 

Petkus, Martynas ir Mikas, iš Tau-
, ragės ap., sunus Jurgio ir Onos 

Skimutytės. 
Pocius, Vincas, gim. Amerikoje. 
Poškaitė - Daukšienė, Anastazija, iš 

Ažagų km., Pinavos vai., Pane
vėžio ap. 

Poškienė - Baločaitė, iš Pumpurų k., 
Tirkšlių vai., Mažeikių ap. 

Pranckaitis, Viktoras, gim. Jurbar
ke. 

Pranckevičius, Jtfnas, sun. Jurgio, 
gim. Kunigiškių km., Bartninkų 
vai.* Vilkaviškio ap., rodos, gyv. 
New Yorke. 

Rainys Alesius, iš Kruonio vai., 
Kauno ap., sunus Simono. 

Ralienė - Bumblytė Apolonija, iš-
Tverų ir v!f/as, gyv. Chicagoje. 

Raudonis. Antanas. 
Rūkas, Antanas, Jonag ir Simonas. 
Rukštelis, iš Girkalnio vai., Rasei

nių ap., ir jo vaikai. 
Rutkauskas, Albinas, ' gim. Ameri

koje, gyv. Alytuje. 
Rutkauskienė - Milvydaitė, iš Židi

kų vai., Skliaustės km., Mažeikių 
ap. ^ 

Ružaitė - Cibaitiene, Marytė ir 
vyras Leopoldas Cibaitis, iš Sin
tautų vai., šakių ap. 

Itvckiutė, Petronėlė, iš Karklupėnų 
km., Pajavonio vai., Vilkaviškio a. 

Sabaliauskas - Sabalius, Petras, s. 
, Vincento, iš Karaivonių km., Kap-
~ čiamiesčio par., Seinų ap., ir įf 

aštuoni vaikai, gimę Amerikoje. * 

Šakorskis, 1940 m. gyv. Pennsylva-
nijos valst. 

šaltenienė - Lėlys, Grasilda, gim. 
Pumpėnų parap. Panevėžio ap., 
gyv. Rygoje, vyras Jonas ir vai
kai Damizas ir Ona, gyv. Bosto
ne, Mass. 

Sankowska - Surkevičiutė, Julija, 
duktė Karolio, gim. Kėdainių ap., 
gyv. Washingtone, kur turi savo 
namus. 

Šarskis, išvykęs iš Alvito Vil
kaviškio £p. 

Savičius, Jonas, gim. Amerikoje. 
Šiaulevičius Juozas, iš. Pagirniavų 

km. Bartninkų, vai. Vilkaviškio a. 
Simanavičius Benediktas ir Ignas, iš 

Žarėnų m., Telšių ap., Chicagoje. 
Simanavičius, Kazimieras, iš Aukš

tadvario vai., Trakų ap. 
Šimkevičius - Šimkus, Juozas iš Vi

duklės vai., Raseinių ap. ir Jo 
žmona arba vaikai. 

Sireika, Alfonsas, gyv. Chicagoje. 
Skabeikaitė, Olėsė, iš Tirkšlių km., 

Mažeikių ap. 
Skališius, Antanas ir Jonas, Prano 

sun., iš Pikelių apylinkės, Židikų 
vai., Mažeikių ap. 

Škerytės, Marė ir Magdė, ištekėju
sių pavardės nežinomos. 

Skilandžiunas (Skilius), Jonas ir 
Konstantinas. 

Skirmuntas, Jonas, Pranas ir Stk-
sys. 

Skirpstunas, Kazys, sun. Lauryno, 
iš Gudeliu vai., Marijampolės ap. 

Skripkauskas Leonas i? Darbėnų vl. 
Skučaitė, Marija, ištekėjusi už Juro 

ar Žuro, gyv. Chicagoje, iš Veive
rių vai., Marijampolės ap. 

Skučas, Motiejus, sun. Juozo ir Ma
rijos Gervaitės, iš Veiverių vai., 
Marijampolės ap., arba jo iaimos 
nariai. 

Skyrius, Juozas. 
Slabasevičius, Justinas ir Vaclovas, 

iš Pikaičių valšč. Raseinių ap. 
Šlapikas, Stasys ir jo sesuo Ona, 

vaikai Magdalenos Skučaitės, iš 
Garliavos vai., Kauno ap. 

Slavėnaitė - Vailionienė, Ona ar jos 
vaikai, gyv. Du Bois, Pa. 

Slavėnas, Bolsius ir Jonas, iš Kir
snos vai. Marijampolės ap., arba 
jų vaikai. 

Šližis, Juozas, sun. Jono, iš Anyk
ščių vai. Utenos ap. 

Šmaižys, Albinas, iš Skuodo Tll, 
Kretingos, ap. 

Stalevičius ir jo sesuo, iš Punsku 
Seinų ap., Navininkų km. 

Stanionis, Antanas ir Juozas, bro
liai Elenos, kil. iš Seirijų vai., 
Alytaus ap. 

Stankevičius, Benjaminas, sun. Vin
co, iš šikšnių. Vilkaviškio ap. 

Starkevičiūtė - Kukler Liudvisė, g. 
Veiveriuose, Marijampolės ap. jos 
vyras Tony ir sunųs Antanas, Jo
nas, Kazys (ar Andrius) ir Pe
tras, gimę Amerikoje, gyv. Det
roit, Mich. 

Stašionis, Jonas, iš Žeimių vai., Kė
dainių ap. 

Stasiulis, Antanas, iš Kapstatų k., 
Andriejavo vai., Kretingos ap., 
dirbo anglių kasyklose. 

Statkus, Bronius, Cleveland, O. 
Stočkus, Amelija, gyv. Newark, N.J. 
Stončius, Pranas, iš Gargždų jieško 

giminių ir pažįstamų. 
Stonkus, Salomėja, iš Kurmaičių, 

Kretingos ap.. gyv. Philadelphi
joje. 

Storasta^, brolis Aleksandros Žvirb
lienės, iš Šiaulių ap. 

Strazdauskas - Strazdas, Kazys, s. 
Kazio ir Cecilijos Kazlauskaitės, 
gim. Bruku km., Radenio vai., 
Marijampolės ap., ir jo dukterys, 
gyv. Shenandoah. 

Strimaitis, iš Naumiesčio, šakių ap. 
Strolia, Juozas, iš Anykščių vai., 

Utenos ap, 
Surkevičiutė - Sankowska, Julija, d. 

Karolio, gim. Kėdainių ap., gyv. 
Washingtone, kur turi savo na
mus. 

Svotelytė - Nastauski«ie, Marijona, 
Scranton, Pa. 

Urpšat (Urpšaitė ar gal Urbšaity-
tė), Morįa, iš Šveicarijos, gyv. 
New Yorke. 

Vailionienė - Slavėnaitė, Ona ir jos 
vaikai, gyv. Du Bois, Pa. 

Vaitkunas, Juozas, iš Anykščių vai., 
Utenos ap. 

Vanagas, Jonas, sun. Jono, iš Ute
nos ap. Anykščių vai. 

Verbyla, Kazys, iš Gražiški)} vai. 
Vilkončius, Bronius. 
Vyfniauskaitė Viktorija, gim. ViK 

kijoje. 
Žiauga, Jokūbas, iš Tirkšlių, Mažei

kių ap. 
Žilaitytė, Juzė, ištekėj. pavardė 

žinoma, gim. Jurbarke. 
Žilinskas, Juozas ir Kazys, iš Ro

kiškio ap., gyv. Los Angeles, Cal. 
Žuriene -r Skučaitė, Marija, gyv. Chi

cagoje, iš Veiverių vai., Marijam
polės ap. 

Tyleris. Pranas, iš Pavištyčio km-, 
Vištyčio vai., Vilkaviškio ap. 

Urbonaitė, Elžbieta, iš Keturvalakių 
vai., Vilkaviškio ap. 

Urbonas, Antanas, Jonas, Stasys ir 
Vincas, sunųs Martyno, iš Miro
slavo vai. 

Urbonas, Jonas ,iš Tverų vai., Tel
šių ap. 

Urbonas, Matas, ir jo sesutf Dauk
šienė, Leokadija, iš Tverų vai., 
Telšių an. 

Vainauskas, Jonas ir Juozas, pasta
rasis gyv. Chicagoje. 

Valiūnas. Izidorius, iš Rumšiškių v,, 
Kauno an., sunus Mykolo ir Rom* 
lijos Valiūnų. 

Valušienė - Civinskaitė, Elžbieta, ifi 
Šunskų k., Marijampolės ap., gyv. 
Chicagoje. 

Vasaitytė, Nastė, iš Kauno-Alekso-
to. 

Vesato, Gevose, gyv. Chicagoje. 
Viskantas, Jonas, iš Kretingos 

turi sunų Alberta ir Joną ir sete
rį Matildą Galdikienę, gyv.. Chica
goje. 

Zablauskaitė - Zablowska, Irena, iš 
Kauno, Amerikon išvykusi 1988. 

Zakševskis, Stanislovas. 
Žalnieraitis, Albinas, Jonas, Juozas 

ir jų seserys Žalnieraitytės, Liud
visė ir Marija, vaikai Jono ir Ma
rijos. 

Žiaunytė, ištekėjusi, iš Žideikonių k., 
Saločių parap., Biržų ap. 

Žilvitis, Juozas ir Petras, iš Smil
gių par.„ Šeduvos vai. 

Žiupeika - Juodaitytė, Ona, ir bro
lis Antanas. 

Žukauskaitė, sesuo Povilo, iš Krw» 
pių vai., Šiaulių ap. 
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SVEČIA VIMAISI 
Rašytoja Alė Arbačiauskienė 

su savo vyru ir dukrele lankė
si Clevelande, Liepos 11, pas 
savo draugus iš Lietuvos, Fe
liksą ir Sofiją Mudrauskus. 

Pp. Mudrauskai pasikvietė ir 
kitų Clevelandiečių su svečiais 
pasimatyti ir susipažinti. 

Arbačiauskai atvyko j Det
roitą iš Europos prieš aštuone
tą mėnesių. 

šia proga pp. Arbačiauskai 
gavo progą pamatyti Clevelan-
do Lietuvių Kulturinį Darželj. 

Benis Velička, buvęs Cleve-
landietis biznierius, dabar gy
venąs Chicagoje, kur turi kitą 
biznj, užeigą, apsilankė Cleve-
velande pas savo gimines, arti
mus draugus ir gerus pažįsta
mus. Atsilankė ir Dirvos re
dakcijoje. Kadangi pp. Velič
kai visada prenumeravo Dirvą 
gyvendami Clevelande, jie ją 
prenumeruoja ir Chicagoje gy
vendami. 

Mike Senkus, iš Rochester, 
N. Y., lankėsi Clevelande pas 
savo brolį Andrių, aplankė ir 
kitus savo draugus. Atsilankęs 
| Dirvos redakciją užsimokėjo 
savo prenumeratą už du metu. 

UŽTRAUKIA SAVO TAUTAI 
NEGARBĘ 

Amerikos gyvenime įvairių 
ateiviu tautų žmonės arba jų 
vaikai gauna progas prasimuš-

M I R I M A I  
JUOZAS SUKIS, 57 metų, nuo 

452 East 143 st., mirė Lie
ti pirmyn politikoje ir šiaip už- Pos 9> staiga. Palaidotas Lie-irvifi „4-„.. nnc 1Q r\QmolHnc af Q -QO imti žymesnes vietas. 

Tačiau šalia tu kurie tose 
vietose arba politikoje tarnau
ja ir darbuojasi garbingai, at
siranda retkarčiais tokių kurie 
padaro gėdą visai savo koloni-
Jai* štai dabar tęsiasi teisme by
la buvusio policijos leitenanto 
Ernest L. Molnar, kuris buvo 
susektas panaudojant savo po
licijos aukštą vietą kyšių ėmi
mui iš įvairių gemblerių ir iš 
to gerai prisipinigavo. Jis ap
kaltintas vienuolikoje įtarimų. 

Molnar yra Slavų tautybės ir 
jo pasielgimas kenkia kitiems 
jo tautiečiams turintiems val
diškas vietas ir dirbantiems 
nolitikoje, bei užtraukia negar
bę i u visai kolonijai. 

Prieš kelis metus vienas Lie
tuvis politikierius taip pat bu
vo Įsivėlęs į negražu skandalą', 
kuriuo ir sau pakenkė ir Lie
tuvių kolonijai užtraukė negar
be , 

Kitas Lietuvis politikierius, 
dirbęs apskrities ir miesto dar
buose, dabar užgrobė Lietuvių 
salę savo bingo bizniui, padary
damas neteisingą sutarti salės 
išnuomavimui, tuo laiku kai jis 
buvo salės direktorium, ir už-

Marcelinas ir Emilija žitkai „s,a^s, duris viso
kiam dideles Clevelando Lietu-

pos 13, pamaldos atsibuvo 9:30 
vai. ryto, P.š N.P. parapijoje; 
palydėtas i Kalvarijos kapines. 

Liko žr. ona, Uršulė, ir duk
tė, Clara. 

P v t .  W I L 1 I A M  M E I L Ū N A S  
(Malone), 27 metų, iš Burton, 
Ohio, mirė nuo žaizdų karo lau
ke Prancūzijoje, Rugp. 17 d., 
1944 m. Jo kūnas parvežtas į 
Cleveland^ Liepos 13. palaido
jimui. Laidotuvių pa/nąldos at
sibuvo šv. Jurgio bažnyčioje, 
palaidotas Kalvarijos kapinase. 

Liko tėvai, Pranas ir Ona, 5 
broliai, Thomas, Frank John, 
Charles ir Daniel; 3 seserys: 
Mrs. C. Schmjdt, Mira. A. Gur-
bis, Mrs. C. Mifflin, 

Laidojime pasitarnavo laido
tuvių direktorė Delia Jakubs. 

ČEKAI DIRBA Už TAUTĄ 
Clevelande įsikūrė Amerikie

čių Komitetas Čekoslovakijos 
laisvinimui iš komunizmo ver
gijos. Organizacijos vadovybė
je stovi dvasiškiai ir šiaip pat
riotai čekai. 

IMTYNIŲ ŽINIOS 

išvažiavo atostogų į Pennsyl
vania. 

Jonas Petrauskas, buvęs Clc-
velandietis, kuris Liepos 5 ap
sivedė Los Angeles, Calif., ra
šo atvažiuoja į Clevelandą su 
savo žmonele, ir paskiau va
žiuos į Mass. valstiją pas žmo
nos tėvus. Po "honeymoon" 
jiedu grįš j Kaliforniją. 

Alekas Banys vyksta atosto
gų į Niagara Falls, N. Y., kur 
gyvena jo brolis. Ta proga p. 
Banys atlankys Lietuvius Buf
falo ir Rochester. Kurie norė
tų per jį užsisakyti arba at-

. , .. , . v, . , Lietuvių imtynių promoterius Jack 
VID kolonijos kultunskam vi-|Ganson -ia pro)?a norj vj_ 
suomeniškam veikimui. Pats 
sau pinigaujasi iki iškils koks 
viešas skandalas ir jam. 

Tokias vietas galintieji pa
siekti vyrai rodos turėtų su
prasti savo pareigų garbingu
mą. Tačiau jie pasijaučia labai 
dideli, .apsikrečia godumu, ir 
skuba kuodaugiausia pasinau
doti. 

MĖSA VfiL PABRANGO 
Kiauliena ir jautiena mėsa 

Clevelande pasiekė aukščiausią 
brangumo laipsnį pastaromis 
dienomis, ir sakoma brangu-

nauj'int Dirvą, gali tą padaryti. mas Pasilaik.vs dar bent P°rf> 
mėnesių. 

F. Saukiavičius grįžo iš Bos- už šį mėsos brangumą kal-
tono, kur dalyvavo delegatu, ^ina pereitų metų kornų pras-
LRKSA seime. Toje savo ke-^ ^ užderėjimą, nes dėl stokos 
lionėje ąpvažinėjo Lawrence, j kornų liko mažiau gyvulių iš 
Mass., New Hampshire, daly- j pereito meto. 
vavo iškilmingoje Marianapolio Kiaušiniai taip pat pabran-

siems už sėkmingą imtynių sezoną. 
Jis pabaigė 1947-48 metų imtynių 
sezoną "Plain Dealer Milk Fund 
Show" parengimu, kuris gražiai pa
sisekė ir davė $2117.50 pelno eisian
čio padalinimui pieno vaikams žai
džiantiems miesto žaidimų aikštėse 
per vasaros mėnesius. Gansonas dar 
planavo imtynes sekantį antradie
nį, 20 Liepos, bet susižeidė Elvira 
Snodgrass. Nors jos susižeidimas 
nėra labai rimtas, bet jis sukliudė 
numatytas imtynes.. Ateinantį ru
denį, betgi, vėl žada Jack Ganson 
surengti daug įdomiausių imtynių. 

RKO KEITH'S 105TH 
STREET THEATRE 

Šiame teatre matysite sekan
čias įdomias filmas: 

Liepos 14 iki 17 — "Give 
My Regards To Broadway". 

Liepos 18 iki 20 — "Half 
Past Midnight". 

Lietuvių dienoje, aplankė gimi
nes New Jersey valstijoje. 

Jo žmona ir kiti šeimos na
riai dar išvažiavo apsilankyti 
Arizona valstijoje. 

go, pasiekdami aukščiausią šio 
sezono laipsnį. 

Sviesto Clevelande sandėliuo
se turima apie 900,000 svarų, 

j be to ką jau išplatinta krautu-
! vėse pardavimui. 

LVS SUSIRINKIMAS 
LVS 1 skyriaus susirinki

mas atsibus penktadienio va-J KONVENCIJOS PELNINGOS 
i t • k. Konvencijos ir mažesni su-kare, L.epos lb, Dirvosredak^ v.,žiavimai> kuril) Cleveland*. 
cijoje. Nariai prašomi daly- ̂ gausįaį atneša miestui 
vauti. Bus apkalbama rengi-1 rnilijonus dolarių pelno kas 
mas metinio skyriaus išvažia- metą. 

KRIMINALIŠKI n u s įžengi
mai Clevelando, bendrai imant 
šymet per pirmus 6 mėnesius 
sumažėjo 11.2 nuoš., lyginant 
su 1947 tuo, pat laikotarpiu, 
kaip policijos rekordai rodo. 

šymet raportuota buvo per 
pirmą pusmetį 2,499 krimina-
liški žygiai, 313 mažiau negu 
pirmą pusmetį pernai. 

vimo ir kiti reikalai. Susirin
kimo pradžia 8:15 vai. 

Apskaičiuota kad tik ketu
rių didelių konvencijų, kurios 
čia atsibuvo pirmų šešių mėne-

! siu bėgyje šymet, delegatai 
| praleido išviso $1,409,410. 
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it Will Truly Come ill 
Handy for the D.P. 

WHEN you did your spring or 
early summer cleaning this year 
you may have been appalled by the 
accumulation of your possessions. 
But you hated to throw anything 
away: this might come in -handy; 
that you might wear sometime; 
this was too good to throw away; 
that might be made over for John 
or Johanna. The chances are that 
you will never do anything with 
any of these garments. They only 
take up valuable space. 

Your babies are growing up but 
you hate to part with any of their 
little clothes. It is a matter of 
sentiment. But won't you please 
think of all the unhappy displaced 
person Lithuanian mothers who 
have nothing, not even the most 
e 1 e m e n tary swaddling-clothes in 
which to wrap their babies? Please 
send the United Lithuanian Relief 
Fund of America your baby-clothes 
for the use of the Lithuanian D P 
babies and the mothers of these 
little disinherited ones will call 
blessings down on your heads -Urn! 
on those of your children. 

Won't you please make a bundle 
of them and send them to the Uni
ted Lithuanian Relief Fund of 
America to be used for clothim>; 
Lithuanian displaced persons who 
literally have nothing to pit on 
their backs? 

Send your bundles to your local 
clothing collection center at DIRVA, 
6820 Superior Ave., or directly to 
the United Lithuanian Relief Fund 
of America Warehouse at 105 Grand 
St., Brooklyn, 11, N.Y. i 

Married 
Florence Alekna, daughter of Mr. 

and Mrs. John Alekna, was united 
in marriage, June 2Gth at 9:30 A. 
M. at St. George's Church, to Mr. 
Harry J. Stape. Father Patrick 
officiated, Mrs. Galdik sang, "On 
this day, oh Beautiful Mother" dur
ing the ceremony. 

Following the ceremony, dinner 
.was served to many relatives and 
friends at the bride's residence, 18P0 
E. 86th St. Reception was held at 
4 P.M. About 9 P.M. the newly-
weds departed for a short honey
moon, while the guests stayed and 
enjoyed themselves. 

Mr. and Mrs. Alekna wish to 
thank all of their relatives and 
friends for their kindness in attend
ing the Church ceremony and also 
for the beautiful gifts which they 
gave to the young couple. 

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

AUTOMOBILE SPECIALISTS 
Carburetor - Windshield Wipers - Ignition - Speedometer 

Brakes - Wheel Aligning and Balancing 

KINKEL'S SERVICE 
9321 Wade Park Aveį G A 3931 Cleveland 6, Ohio 

JONAS G. 
POLTEK 

T, i e t u v i a 
Namų Maliavotojas 

Popieriuotojas 
Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo 
pagražinimo suteikiama 

nemokamai. 

495 East 123rd St. 
Telefonas: POtomac 6899 

NOW OPEN 

UNDER NEW MANAGEMENT 

Buddy's Tavern 
Finest Choice Foods 

Wine ' Beer * Liquor 

* 

5829 Superior Aveni Cleveland 

/ 

- TELEVISION 

TRAFIKO nelaimėse Cleve
lande iki šios savaitės pradžios 
užmušta jau 51 asmuo. Per
nai per tą, patį laikotarpį už 
mušta buvo 39 asmenys. 

PIKNIKAS BUVO DIDELIS 
šv. Jurgio parapijos^ piknl- — ^3,^ 

kas pereitą sekmadieni buvo j Cleveland^, tik viešbučiams ir 
visapusiai pasekmingas, atsi-, maistui. 
lankė daugyl>ė žmonių, kurie ( Per pirmą pusmetį Clevelan-
kiti niekur kitur ir nevyksta i de atsibuvo net 86 įvairus su-
kaip tik karta į metą į parapi-! važiavimai ir didelės konvenci-
• - i JOS. 
los pikniKii. I-- — 
_____ •^llllllililllilllllllll9lllllll!lllllllllllllllllllllll||||||||||||||||||||||||||]|||||||Jli|||]|IISI!IV<« 

Sugrįžo į Keystone Cafe E 

Tas neapima pinigų ką de- SLA 14 KP. IŠVAŽIAVIMAS 
SLA 14 kuopa surengė šei 

mynišką išvažiavimą savo na
riams ir draugams ši sekmadie
nį, Liepos 18, P. J. žiurių re
zidencijoje prie ežero, Avon 
Lake, Ohio. 

Agnes Kazakevičienė sugrį
žo j savo seną biznio vietą — 
K e y s t one Cafe, 6607 Wade 
Park Avenue. 

Vėl užkviečia savo draugus 
ir pažįstamus lankytis. Užlai
ko gerą degtinę ir alų, geras 
patarnavimas, muzika šeštadie
nio vakarais. (28) 

*375 
CAST IRON 

Lietuviškos Vakaruškos | 
A. L. Citizens 

Klube 
Lietuvių saleje 
smagios vaka
ruškos penkta
dienio vakare. 

Pilnai Įdedamas 
Ineina Tiesioginė Gaso Linija; Kambario 
Thermostat; Cemento Apačia; Sklepinis 
Register. Su Visais Taksais. 

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

turi Gas Company Priority. 
AGA Approved 

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

džia nuo 8:00 vai. 

FURNACE & BOILER CO. ( , AA 
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A SUPERB TELEVISION CONSOLE 

AI A TABLE MODEL PRICE 

W A I N U T  
0 N I Y 

p I u s  i n s t a l l a t i o n  

It's here! The Television receiver you've been waiting 
for! Magic Mirror Television by Admiral.. . with auto
matic image lock-in to give you the clearest picture of 
them alL 10" picture tube provides 52 square inches of 
viewing screen ... bright, sharp, steady! In superb furni
ture styled console that takes less space and actually costs 
less than most table Models. See! Hear! Compare! 

Also available in Mahogany or Blonde at slightly higher prices 

a -m Mi 

HOW! CmJbtM Hem ErtMčiūmmJj 
m SMART /VWZ/u«ia CONSOLES 

Admiral FM-AM Radio and 
Automatic Phonograph with 
Miracle ton* arm. Walnut, only, 

& Admiral Record Cabinet. Heidi 
192 records In albums. Walnut, 
only. 

u 
q 

i 
i 

i 
$32& 

• 

Record Album Cabinet. .. Automatic Radio Phonograph ... 
And Magic Mirror Television... fevy all three consoles together 
or unit-by-unlt as you wish. 

BR. 1440 Harvard at Broadway BR. 0430 s 
Vakarais ir Sekm, šaukti Montrose 1110-W 2 

PERKO Electrical Appliances 
3486 EAST 93RD STREET 9213 UNION AVENUE 
ATDARA VAKARAIS IKI 9 VAL. TREČIADIENIAIS IKI 1 VAL. DIENOS 

Telefonas Abiejose Krautuvese Diamond 0025 
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