
•A# 

\ q , \  
v \ 
W Q& % ̂  

<o. - <ke%c 

Vv ̂  
%\ *o <& 

M 

THE FIELD 
mmiMi • i m my 

LITHUANIAN WEEKLY 
Published -every Friday in Cleveland tof 
Ohio Lithuanian Publishing Ok 

6820 Superior Ave. Cleveland 8, OM* 

Subscription per Year in Advance 
In the United States $3.00 
In Foreign Countries «... —... $4.00 

ROOSEVELTO PRA- ^ 
ŽUTINGOS KLAIDOS No. 33 

The only Lithuanian Newspaper published in Ohio reaching a very large majority of the 80,000 Lithuanians in the State and 20,000 in Cleveland. 

Entered as Second-Class matter Decem
ber 6th, 1915, at the Cleveland PostolAee 

under the act of March 3, 1879. 

Kaina 6c, CLEVELAND, OHIO August-Rugp. 15, 1947 (32-ri metai :: 32nd year) 

CHICAGO Daily Tribūna pra
neša apie tai kas buvo kaltas 
del pavedimo Rusams spaus
dintis sąjungininkų okupaci
nius pinigus, kurie Amerikai 
kaštavo daug milijonų dolarių. 
Tribune įtaria Rooseveltą bu
vus visai dalykų nepermatan-
čiu ir nesumaniu diplomatu. 

Sutarimas duoti sovietams 
pinigų spausdinimo klišes sako 
buvo padarytas 1944 metais. 
Jau tuo laiku buvo aišku kiek
vienam ką nors išmanančiam 
asmeniui Washingtone kad Ru
sai nekooperavo su savo sąjun
gininkais ir neturėjo noro taip 
daryti. Mes siuntėm bilijonų-
dolarių vertės lend-lease reik
menų | Rusiją, tačiau jų val
džia griežtai atsisakė leisti mū
sų militarisms tėmytojams ap
silankyti jų fronte. 

Viskas tas ir daug daugiau 
pasielgimų iš Rusų pusės buvo 
žinoma Prezidentui ir kitiems 
jo svarbiems patarėjams, bet 
jie nekreipė į tai dėmesio. Po
nas Roosevelt buvo įsitikinęs 
sau kad Stalinas nėra žmogžu-
dis nepalyginamo žiaurumo ir 
kad Rusų valdžia nėra tirani-
ja, o tik pažangus ir turintis 
gerų vilčių laisvos valdžios 
eksperimentavimas. Joki įro
dymai kad bolševikai laiko mus 
savo priešais negalėjo jo pa
kreipti. 

PONAS Roosevelt apsistatę 
save buriu penktos rūšies pa
tarėjų, kurie taip pat buvo 
nusistatę tikėti kas taip nėra, 
ir neprieštaravo jo pasirinktai 
linijai. Mr. Harriman iš Mas
kvos nuolankiai persiuntinėjo 
Molotovo ultimatumus ir Hull, 
valstybės sekretorius, lengvai 
buvo apgautas. 

Iždo sekretorius Morgenthau 
irgi nežinojo tikro dalyko. Jie 
visi buvo Rusų įbauginti ir bu
vo apimti baimės kad Rusija 
gali išstoti iš karo. Tuo laiku 
Vokiečiai dar tebelaikė užėmę 
turtingas Rusijos provincijas, 
0 Stalinas buvo pasiryžęs jas 
atgauti, ir daug daugiau prie 
to, tačiau p. Roosevelt, p. Hull, 
p. Morgenthau ir visi kiti Roo-
sevelto grupes lengvai buvo 
sumulkinti. 

JEIGU jie butų buvę aiškiai 
permatanti valstybininkai jie 
butų supratę kad Stalinas yra 
pasiryžęs laikytis iki galo ir 
butų sutikę iššaukti jo blofa-
vimą. Vietoje to, jie išsigan
dę pasidavė, tuo budu žymiai 
pakenkdami dabartiniam Vo
kietijos ir Europos reikalui. 

Nusileidimas sovietams oku
pacinių markių klausimu yra 
tik vienas simptomas. 

Jei Roosevelt butų buvęs iš
manus ir permatantis jis nie
kad neprivalėjo leisti Rusams 

1 užimti tiek Vokietijos ir vidu
rinės Europos kiek jie užėmė. 
Jis butų galėjęs juos sulaikyti 
tik įsakydamas Eisenhowerui 
nesustoti ėjus pirmyn ir ne
laukti Rusų ateinant, o stum-
ti» tolyn kiek galima, iki susi
tiks su Rusais. Nėra pateisi
nimas Roosevelto pasielgimų 
gakyti kad jis pirmiau buvo su
tikęs ant tokios okupacinės li-
įijos; jeigu jis ant to sutiko 
fui buvo klaida, kokios tyra 
galva žmogus niekad nebūtų 
padaręs. 
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MEKSIKA pasiryžus iš
leisti sidabrinius pinigus. 
Iki šiol jie buvo tik popieri 
niai. " 

Darbininkai Anglijoje Valdžios Vergai 

James V. Forrestal, pirmutinis 
šalies apgynimo sekretorius su-
lyg naujai įvesto šalies saugos 
akto. Jis yra vyriausias karo 
laivyno ir armijų bei oro laivy
no vadas. 

U. S. SUSIRUPINO DUOTA BRITANI
JAI PASKOLA 

NAUJAS BUDAS PRI
KALBINTI ATIDUO

TI TREMTINIUS 

Sovietų atstovas United 
Nations ekonominėje kon-
fencijoje darė įžeidžiančius 
priekaištus Amerikai, Ka
nadai ir Britanijai, bei ki
toms šalims kurios dabar 
priima Europos išvietintus 
žmones, nenorinčius gryžti 
į raudonųjų užvaldytas sa
vo tėvynes. Bolševikas at
stovas prikaišiojo kad tos 
šalys rekrutuoja 'pigų dar
bą' iš išvietintų asmenų ei
lių, ir vežasi pas save. 

To bolševiko išvada, vie
natinė išeitis pataisyti iš
vietintų žmonių likimą tai 
grąžinti juos j jų tėvynes. 

INDIJOJE VIENI KI
TUS ŽUDO TOLIAU 

Indijai atėjo nepriklau
somo gyvenimo dienos. Ta
čiau ta milžiniška šalis ne
moka laisve naudotis. Vie
toje to, tęsiasi ir toliau žu
dynės ir skerdynės vieni 
kitų. 

Iš Punjabo praneša kad 
Indų ir Musulmonų riaušė
se šiomis dienomis išžudy
ta apie 150 žmonių, mies
tas padegtas. 

Net Mahatma Gan dhi, 
Indų kovotojas ir laikytas 
pusiau šventu senukas, ta
po jo stovykloje nepasiten
kinusių tautiečių akmenais 
apmėtytas. 

PARAGVAJUJE, P i etų 
Amerikoj, tęsiasi pilietinis 
karas. Sukilimas eina prieš 
diktatorių prezidentą Mo-
rinigo. 

U. S. VALDŽIA paleido 
visus Vokiečius karo belai
svius iki paskutinio. Taip
gi Amerika baigė išnaikin
ti savo zonoje Vokietijoje 
visu militarinius įtaisus. 

Britanija ir jos koloni
jos dar turi per 340,000 Vo
kiečių karo belaisvių, o so
vietai dar laiko 900,000 Vo
kiečių savo verguvėje. 

Smunkanti Anglijos dar-
biečių valdžia, kuri savo 
socializmo vykdymu prive
dė šalį prie bankruto, išrei
kalavo parlĮamento sau di
desnių teisių, kokios gau
namos tik karo metu, ėmė
si dar vieno žygio, kuris 
vra tipiškas socializmui — 
diktuoti darbininkams ir 
valdyti juos kaip valdžios 
įrankį. 

•Didumoje industrijų dar
bininkai dabar priklausys 
nuo valdžios komisarų no
rų. Darbininkas negalės ei
ti sau darbo jieškoti kokis 
jam patinka, bet turės dir
bti ten kur valdžia jį pa
statys ir už tiek kiek jam 
bus paskirta mokėti. 

Taigi, palengva, Anglija 
įveda darbininkų diktatū
rą, kuri gali reikšti pražūtį 
visai Anglijai. Komunistai 
labai greitai gali tuo pasi
naudoti, pažadėdami darbi
ninkams "išlaisvinimą" iš 
vergijos.... 

Socializmo Utopija, ku
ria Anglijos darbiečiai no
rėjo padaryti stebuklus, la
biau tik suardė tą karo nu
alintą šalį, ir dabar paleng
va stumia į komunizmą, iš 
ko Maskva tik šypsosi. 

Bet ar darbiečiai prisi-
pažyta kad jie kvailai da
ro? Ne, jie kaltina kitus 
už visą blogą, o savo par
tijos palaikymui valdžioje 
įvedė darbininkų vergiją. 
Socializmą vykdant, skel
bė kad valdžios nusavini
mas industrijų ir viešų įmo
nių panaikins privatinius 
pelnus, sutrumpins darbi
ninkams darbo valandas ir 
padidins algas, įves gerovę. 
Dabar visi pamatė ką so
cializmas atnešė, tik kad 
ta kvailystė kartais nebūtų 
pražūtinga. 

U: S. valdžia susirupmo 
del duotos Anglijos socia
listams $3,750,000,000 pa
skolos. Ta paskola dalinai 
davė darbiečiams įsigalėti, 
bet nieko gero neatnešė pa
čiai valstybei ir jos gyven
tojams. 

DIRBA KAINU MAŽI
NIMO SiUTYJE 

'Washingtone pradėta la
biau rūpintis kodėl maisto 
ir kitų gyvenimo reikmenų 
kainos nemažėja, o dar ei
na aukštvn. 

Tyrinėjimo imasi Gene
ralinis Prokuroras Clark. 

Jis įsakė Teisingumo De
partments susekti ar ne
egzistuoja kur "konspiraci
jos", slapti susitarimai pa
laikyti dabartines kainas 
aukštas. Jei butų tas su
sekta, kaltininkams gręsia 
kalėjimo bausmės. 

Viena ką betgi Clark tu
rėtų patyrinėti tai kodėl 
federalė valdžia dar ir da
bar tęsia karo metu įves
tą valdžios finansavimą ne
kuriu ūkinių produktų, ko 
tikras tikslas yra palaikyti 
tų produktų kainas aukšto-
mis. 

CIO vadai šalto kad ne
pakanka Teisingumo De
partments tyrinėti kainų 
brangumą, jie sako Prezi
dentas Truman privalo su
šaukti industrijų, valdžios 
ir darbo atstovų konferen
ciją, kurioje turėtų buti 
surasta budai laisvu noru 
kainas mažinti. 

EUROPOS ŽMONĖS 
TROKŠTA KARO 
PRIEŠ SOVIETUS 

BERLINE, Amerikos zo
noje mirė buvusio kaize
rio našlė, 59 m. amžiaus. 
Manyta kad jos mirtte bu
vo keno nors pagreitinta, 
pagrobimui jos turėtų di-
dėlių brangenybių, įvertin- roro kojų. 
tų iki $2 milijonų. — 

Chicago Daily Tribune 
korespondentas Hal Foust 
(jo straipsnis telpa ant 8 
pusi.) rašo kaip Europos 
pavergtos tautos laukia ki
to karo, kaip didžiausio iš
ganymo. Laukia karo ku
riame Amerika susikibs su 
Rusija ir sutriuškins tą sli
biną, tapusį baisesniu ne
gu buvo Hitlererio Vokie
tija. 

Del to nėra ko stebėtis: 
Europos nelaimingieji ma
to aiškiai ko Maskva to 
liau siekia, ir jeigu nebus 
sulaikyta, ne tik anksčiau 
pavergtų tautų laisvė bus 
palaidota amžinai, bet dar 
kitos šalys, net pati Ame
rika, kris po raudonojo te-

Senato narių būrys apleidžia senatą, Kongreso 80-tam posė
džiui užsidarius. Kongreso sekantis susirinkimas nuskirtas 
Sausio 2 d., 1948 metais. 

US. PERSERGSTI 
SOVIETUS 

APSKRIDO PASAU
LI J 73 VALANDAS 

Detroit. — Šios savaitės 
pradžioje Ford kompanija 
pašaukė atgal į darbą 32,-
000 savo darbininkų. 

Suimti policininkai. Ta-
coma, Wash. — Du polici
ninkai suimti, apkaltinti iš
grobimu $46,500 iš sudužu
sio automobilio. 

Sovietų užgrobtose teri
torijose Azijoje dar ir da
bar tebelaikoma 850,000 Ja
ponų karių nelaisvėje. So
vietai išleidžia dalimis juos 
gryžti, laikantis tarptauti
nių įstatymų, bet visus iš
naudoja ir nukankina tiek 
kad retas kuris jau tinka 
darbui namie. 

Sinclair Oil Corp. pasira-
rašė naują sutartį su CIO 
unija, pakeldama 9,000 sa
vo darbininkų^ alg«M» po 15 
centų valandai. 

KARŠČIAI kurie pradė
jo siausti kornų auginimo 
srityse, žymiai prisideda 
prie pagreitinimo išaugimo 
suvėluotų kornų derliaus. 

United Nations išlaiky
mui biudžetas 1948 met. 
numatyta $39,403,792. Tai 
$11,663,792 daugiau negu 
kaštuoja 1947 m. • 

Suv. Valstijų vyriausybė 
patiekė Stalinui persergė
jimą kad nesileis sovietams 
jų veto teise blokuoti vidu
jini Graikijos pasiruošimą 
apsiginti nuo komunistų 
agresijos iš lauko. 

U.S. atstovas patiekė tą 
protestą United Nations 
Saugumo taryboje, pareik
šdamas kad sovietai naudo
jasi savo veto teise parem
dami Maskvos valdomų ša
lių Albanijos, Bulgarijos ir 
Jugoslavijos org anizuoja-
mą Graikijos užpuldinėji
mą. 

U.S.»atstovas nareikė U. 
N. taryboje kad jeigu ta 
organizacija nebandys iš
spręsti Balkanų neramumo 
reikala, Amerika yra > pasi
ryžus kartu su kitomis ša
limis apsaugoti Graikiją 
prisilaikant visų U. N. tai
syklių. 

Šie Amerikos žodžiai yra 
tai karo žodžiai. Nes jei
gu Rusijai pavyktų pablok
šti Graikiją, jai to neužteks 
ir Graikijos grobimas turi 
daug platesnius tikslus ne
gu tik tiek. 

Amerikos griežtesnis pa
sistatymas siekia daugiau 
negu tik apsaugoti Graiki
ja. Nes jeigu mažas nepa
skelbtas Balkanų karas ne
bus United Nations pastan
g o m i s  s u l a i k y t a s ,  m a ž o s  
li&s galimybės sulaikyti ki
tą pasaulinį karą, kuris iš 
Balkanų gali kilti. 

KINIJOS tautinė armi
ja prie Yulino išmušė su-
virš 3,000 komunistų karei
vių, praneša iš Nanking. 

Vokietijoje dar randasi 
200,000 Lenkų pabėgėlių, 
kuriuos komunistinė Var-
šavos valdžia visaip vilioja 
gryžti namon. 

HOOVER, buvęs prezi
dentas, ragina sąjunginin
kes valstybes daryti paski
rą taiką be Rusijos ir jos 
satelicių, kitaip dabartinė 
tarptautinė suirutė pasi
liks ant visados ir pasaulis 
merdės. 

Amerika, Anglija, Pran
cūzija ir kitos šalys, sovie
tų tiek apgaudinėtos ir pa
niekintos, oficialiai dar vis 
meldžia sovietų talkos, ir 
be Maskvos nedaro taikos 
su Vokietija ir kitomis sa
vo priešais-šalimis. 

Chicagietis lakūnas Wil
liam P. Odom Rugp. 10 d. 
baigė savo trumpą kelionę 
lėktuvu aplink pasaulį, ap-
skrisdamas į 73 valandas, 
5 minutas. Jis tuo budu su
mušė pirmesnius greitumo 
rekordus. 

Pirmas lėktuvas pakilo į 
orą 1904 metais. Liepos 
25, 1909; jau pirmas lėktu
vas perskrido iš Francuzi-
jos į Angliją, 31 mylią per 
vandenį, į 37 minutas. 

1927 metais Lindberghas 
perskrido pirmą kartą per 
Atlantiką. Tokiais dideliais 
šuoliais orlaivininkystė šo
ko pirmyn. 

Los Angeles, CaL, nusi
žudė Vengrė 19 m. amžiaus 
mergina, kuri buvo nuskir
ta deportuoti iš Amerikos. 
Ji čia atskrido Birželio mė
nesį ištekėti už Dr. Mac-
Farlane. 

Mirė Gen. Denikin. Det
roit, Mich., mirė Gen. An
ton Denikin, 76 m., buvęs 
paskutinis caro Baltosios 
armijos vadas. 

Iš Graikijos praneša kad 
Bulgarai komunistai trau
kia savo ginkluotas gaujas 
prie Graikijos sienos, tiks
lu vėl pulti Graikiją. 

KANADA pasiryžus įsi
leisti į savo ribas 10,000 iš
vietintų Europos žmonių. 

Šiomis dienomis atvežta 
į Kanadą 800 pasažierių, 
diduma jų yra Lietuviai ir 
Ukrainiečiai, kaip praneši
mas sako. 

Harold Hirschfield nuteistas 
Brooklyn, N. Y., karo laivyno 
teisme už žiaurų apsiėjimą su 
savo draugais Amerikos karo 
nelaisviais tuo pat laiku kai jis 
buvo Japonų nelaisvėje. 

TURĖS DAUG KVIEČIŲ 
EKSPORTAVIMUI 

KVIEČIŲ iš šios šalies 
sekančius 12 mėnesių iki Bir
želio 30, 1948 metų, numatyta 
eksportuoti daugiau negu bu
vo eksportuota per 10 metų 
prieš karą, kaip skelbia Agri
kultūros biuras. 

Tačiau, sako, dideli kviečių 
eksportai iš US. ir kitų kvie
čius ir grudus gaminančių ša
lių nebus pakankami išmaiti-
nimui badaujančių tautų. 

Šios šalies rekordinis kviečių 
derlius šiais metais padarys 
galimu ne tik padidinti vietini 
grudų sunaudojimą ir palaiky
ti atsargas, bet duos galimybę 
eksportuoti rekordinį 450 mili
jonu ar daugiau bušelių kiekį. 

• 
DARBO Statistikų Biuras iš 

Washingtono praneša kad vi
dutiniškas darbininko uždarbis 
dirbtuvėje Birželio mėnesį bu
vo po $1.22 valandai ir $48.91 
savaitėje — kas yra nauji re
kordai aukštų uždarbių, kas 
reiškia apie 5 nuoš. padaugėji
mą šių metų pirmą pusmetį. 

• 
MĖSOS ištekliai kitą metą 

nukentės del šios vasaros blo
go oro, kuris neduoda kornams 
tarpti. Sodinimo laiku buvo 
potviniai ir šaltas oras, dabar 
gi staiga užėjo kaitros ir sau
suma, kas rimtai kenkia kornų 
augimui. 

Kornų derlius Rugp. 1 nu-, 
matyta bus 2,659.949,000 bu
šelių, tuo tarpu kai Liepos 15 
spėjimai daryta ant 2,770,000,-
000 bušelių. 

Pernai didelis derlius pasie
kė 3,278,000,000 bušelių. Vi
dutiniai per 10 metų praeityje 
išėjo kornų derliaus po 2,639,-
000,000 bušelių metams. 

Chicagos biržoje kornų buše
liui kaina Rugp. 9 buvo pasie
kus net $2.49, del karščių ku
rie užklupo kornų auginimo 
sritis. 

WASHINGTONE suvažiavę, 
trisdešimt trys darbo unijų 
vadai siūlė sumanymus padi
dinti šalyje darbingumą, dar
bininkams palaikant glaudesnį 
ryšį su darbdaviais. 

Jie pripažysta kad nuolatinis 
algų kėlimas remiasi labiausia 
ant pakilimo darbingumo — 
tai yra, padidinimo darbingu
mo valandų bėgiu; darbininkai 
tame turi visą savo gerovę ly
giai kaip ir visi kiti. Jeigu ne
bus atsižvelgta į darbo padir. 
dinimą, Amerikoje gali atsitik
ti tas pat kas dabar einasi An
glijoje, kas ištiko sovietuose, 
kur niekas dirbti nenori ir nie
ko negamina. Ten visko trūk
sta, ir darbo žmogus labiausia 
skursta. 

• 
AUTOMOBILIŲ išdirbystės 

skelbia kad šymet išviso auto
mobilių padaryti numatyta 4,-
500,000. Mintis padaryti pen
kis milijonus trokų ir automo
bilių pasirodė neįvykinama. 

• 
DIDŽIAISIAIS Ežerais šią 

vasarą per Liepos mėnesį per
gabenta geležies rudies 12,-
613,820 tonų, Birželio mėnedl 
pervežta 11,457,455 tonų. 

Prie to, šymet Liepos mėn©» 
sį pervežta 1,765,435 tonų dauk 
giau negru Liepos m. 194& 09* 
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D I R V A  

PENNSYLVANIJOJE 
RŪPINASI POLITIKA 

CIO plieno unijos vadai su
sirinkę Pittsburghe aptarė at
gaivinimą savo politinės akci
jos komiteto, ir CIO pirminin
ko Murray buvo paraginti su-
gryžus į savo miestus dirbti 
už išrinkimą "priimtino" kon
greso 1948 metais. \ 

CIO vadai mano v$! apdėti 
savo unijos darbininkus ekstra 
duoklėmis savo pasišvaisty
mams politikoje. 

Tas parodo kas imifų vadams 
rupi kaip tik jie jaučiasi kad 
gali dideliems skaičiams savo 
valdomų darbininkų diktuoti. 

CIO vadai nepasitenkinę ne
senai įvestu nauju Darbo įsta
tymu, kuris tarp kita ko pa
žaboja unijų diktatorius ir rei
kalauja kad unijos duotų val
džiai savo finansines apyskai
tas. Unijos turės parodyti ir 
politiškiems reikalams išleistas 
sumas, kaip tai yra priversti 
daryti visi politiški komitetai 
ir pavieniai politikieriai. 

TREMTINIAMS GEL
BĖTI KOMISIJA 
. PRIE BALF 

Detroit, Mich., Naujienos 
BALF METINIS 

SEIMAS ' 

DIDŽIAUSI BIZNIAI 
PENNSYLVANIJOJE — 

Kokie yra keturi didžiausi 
blsniai Pennsylvanijoje? 

Jie yra sekanti: plienas, ma
šinerijos, dėvėjimo reikmenys, 
ir turizmo biznis. 

Turizmas yra tai važinėjima-
sis atostogoms, keliavimas, va
sarojimai. 

1941 metais, normaliu prieš
kariniu metu, Pennsylvania iš 
turistų turėjo 415 milijonų do-
larių ineigų. Daugiau negu už 
minkštą anglį, ar už petrole-
jaus produktus. 

Pennsylvania pasiryžus dar 
daugiau biznio padaryti iš ke
liautojų ir vasarotojų, šymet 
tikima turizmas duos valstijos 
žmonėms $500 milijonų ineigų. 

Valstijos vadovai rūpinasi 
garsinti Pennsylvania daa. la
biau ir plačiau. 

PARUOŠĖ 1350 NAUJŲ 
MOKYTOJŲ 

Penns.vlvanijos viešų moky
klų mokytojų skaičius šį rude
nį bus 1350 mokytojomis di
desnis, nes pereitą pavasarį iš 
14 šios valstijos mokytojų ko
legijos išleido 1350 naujų mo
kytojų. 

LĖKTUVAS SUSIMU®* 
SU ŽĄSIMIS ORE 

Ore atsitinka dar Ir šitokių 
nelaimių, štai Rugpjučio 12 
d. iš Philadelphijos naktį iš
skrido didelis lėktuvas su pasa-
žieriais, ir netikėtai ore susi
mušė su pulku skrendančių žą
sų. Lėktuvas dikčiai sugadin
tas, turėjo gryžti atgal. Lai
mė kad tas susimušimas baigė
si tik tuo, galėjo 22 pasažie-
riai ir žuti, jei lėktuvas butų 
turėjęs kristi žemėn. 

Amerikos Lietuviai, o ypač 
musų organizuotos jėgos, turi
me glaudžiai ir vieningai veik
ti Lietuviams tremtiniams gel
bėti. šiądien jiems pagalbos 
reikia keliariopos. 

Prie tiesioginės pašalpos, ku
rią teikia BALF organizacija, 
dabar reikia pasirūpinti trem
tinių iš Europos išvežimu ir 
apgyvendinimu. Kitos tautos 
savo tremtiniais pasirūpinti ir 
jiems gelbėti vieningai veikia 
ir gerai tvarkosi. 

Darbui ta linkme pagreitin
ti ir veikimui koordinuoti Lie
pos 17 d. Hotel Pennsylvania, 
New Yorke, BALF pirminin
ko Kun. Dr. J. B. Končiaus bu
vo sušauktas susirinkimas; į 
jį buvo kviesti centralinių or
ganizacijų pirmininkai ir at
stovai, kurių ir dalyvavo apie 
S0, įvairių srovių ir organizaci
jų veikėjų. 

Atstovauta buvo sekančios 
organizacijos: LRKSA., SLA., 
BALF, Amerikos Liet. Tauti
ninkų Centras, ALRK. Federa
cija, Liet. Soc. Sąjunga; Lie
tuvių Darbininkų Sąjunga, A. 
L. T. Vykdomasis Komitetas, 
Amerikos Lietuvių Misija, Lie
tuvių R. K. Kunigų Vienybė; 
Lietuvai Vaduoti Sąjunga, LA 
IC., Liet. Socialdemokratų Fe
deracija ir Neprikla u s o m o s 
Lietuvos įstaigos. 

Dalyvavę susirinkime veikė
jai nutarė: 

Nesteigt naujos tfemtiniams 
gelbėti organizacijos. Tas su
darytų komplikacijas ir apsun
kintų vajams. 

Kadangi BALF sudaro visos 
Lietuviškos grupės ir jame vei
kia įvairių pažiūrų žmonės, su
sirinkimas pavedė BALF di
rektoriams sudaryti iš jau 
esančių tremtinių komitetų ir 
c e n t r i n i ų  o r g a n i z a c i j ų  v i e n ą  
bendrą Tremtiniais rūpintis ko
mitetą. t 

Susirinkime pirmininkavo 
A. F. Kneižys, 

Sekretoriavo 
Jonas Valaitis 

BROOKLYN, N. Y. — BA 
LF direktorių tarybos nutari
mu, Bendro Amerikos Lietuvių 
šalpos Fondo metinis seimas 
įvyks 1947 metų Lapkričio 5-6 
dienomis, Hotel New Yorker, 
New Yorke. 

Visi BALF skyriai yra pra
šomi ruoštis metiniam seimui. 
Geriausias pasiruošimas butų 
pravedimas BALF vajaus visu 
pajėgumu ir išrinkimas savo 
atstovų seiman. 

Seimo darbotvarkė bus pra
nešta vėliau. Viešbutyje yra 
rezervuotas ribotas kambarių 
kiekis. Norintieji turėti vieš
butyje kambarius, prašomi iš-
ksto pranešti BALF raštinėn, 
105 Grand Street, Brooklyn 11, 
N. Y. 

Kun. Dr. J. B. Končius, 
BALF Pirmininkas. 

ROCHESTER, N. Y. 

BALTIMORE, MD. 

LEWIS NETIKI l STREIKĄ 
PRIEŠ JĮ 

John L. Lewis, angliakasių 
unijos vadas, viešai atkakliai 
kovoja už darbininkus. Jis vi
somis pastangomis smerkia 
darbininkų samdytojus kaltin
damas juos darbo jėgų išnau
dojimu. 

Bet štai ištiko streikas dvie
jų Lewis pasamdytų unijos 
darbininkų, kurie pareikalavo 
už savo darbą daugiau mokėti. 
Lewis tuoj pasiuntė kitą dar
bininką kaip streiklaužį, užim
ti anų vietą. Bet tas patyręs 
dalyką, atsisakė buti streiklau
žiu. 

Lewis nesiskaito su darbinin
kų reikalavimais kuomet jam 
pačiam reikia juos pildyti. 

SEKRETAI DYKAI 
# (FREE) 

4ĮĮĮ ill $2.00, 'luošim SEKRETUS 
dovanai, kaip pasidaryti namie 
Lietuvių Naujienas ant 2-jų me
ti?, vyną, ir saiderį. (52) 

LIETUVIŲ NAUJIENOS 
S82N. 6thSt. Philadelphia 6, ?». 

Tiems kurie užsirašys 32-jų pusi. 

PAGERBS VEIKĖJUS 
Vietos veikėjų būrelis rengia 

šaunų pobūvį pagerbimui ne
nuilstančių musų tautos veikė
jų Adv. Nado Rastenio ir jo 
malonios žmonelės, Julytės. 

Pobūvis įvyks sekm., Rugsė
jo 21, nuo 2 vai. po pietų, Lie
tuvių salėje. 

Tikietu skaičius yra apribo
tas, norintieji dalyvauti tame 
nobuvvje prašomi įsigyti tikie-
tus išanksto. Iki pasimatymo 
toje smagioje sueigoje. 

LIEPOS 24 d., tykiai ir nie-
keno nepastebėtai praėjo gerų 
Dirviečiu, musu kolonijos darb
ščių veikėjų. Juozo ir Marijo
nos Milunaičių 25 metų vedy
binio gyvenimo sukaktuvės. , 

Nors ir pavėluotai, šių eilu
čių rašėjas sveikina pp. Milu-; 
naičius, linkėdamas geros svei
katos, kad laimingai sulauktų 
ir auksinio vedybų jubilejaus. 

P. P. Jaras. 

SUKCLĖ BALF'ui SUVIRS 
$10,000.00 

Šiame mieste Lietuvių skai
čius nedidelis — tik apie 300 
šeimų. Bet Rochesterio var
das Lietuviškos veiklos žemė
lapyje visada turėjo vieną gar
bingiausių vietų. 

BALF vadovybei paskelbus 
Lietuvių šalpos vajų, Roches
terio Lietuviai patys paskyrė 
sau kvotą. Jie nelaukė jokių 
kvotų nurodymo iš centro. Lie
tuvių šalpos darbo prieteliai 
susirinko ir nutarė sukelti Ro-
chestervje $10,000 Lietuviams 
tremtiniams sušelpti. 

Specialiame BALF rėmėjų 
susirinkime išrinkta sekanti 
Vajaus vadovybė: pirmininkė 
Izabelė Rovaitė; vice pirm. — 
Kun. Pranas Valukas; ižd. — 
Petras Norkeliunas; moterų 
skyriaus pirm. Ona Šukiene; 
v£rų skyriaus pirm. Albertas 
Stugis; ir parinkta kiti reika
lingi padėjėjai. Vajau vedėju 
buvo pakviestas Martin Moli, 
direktorius Rochesterio vysku
pijos labdaros centre. ' 

Garbės pirmininku sutiko bu
ti Rochesterio Vysk. James E. 
Kearney ir kiti žymus asme-
nys. 

Vajui buvo paskirta 10 die
nų — Birželio 9-19, ir nežiū
rint nekuriu pasitaikiusių kliū
čių, kaip pav. kada turėjo bu
ti vieša rinkliava, visą dieną li~ 
ja, ir vajus teko pratęsti, su
rinkta užsibrėžta kvota — 10,-
000 dolarių. * 

CHICAGOS gyventojų skai
čius tarp 1940 ir 1945 padau
gėjo apie 500,000. 

Detroitas padaugėjo "gyven
tojais per tą laikotarpį 551,-
548 gyventojais. 

Los Angeles padaugėjo 186,-
270. 

TREMTINIŲ DRAUGIJA 
Atvykus didesniam skaičiui 

Lietuvos tremtinių, jie rado 
reikalo sutverti naują, ir tik 
iš tremtinių, organizaciją. Tą 
organizaciją jie pavadino Det
roito Tremtinių Draugija. Jos 
valdybą sudaro patys veikliau
si tremtiniai: pirmininkas Agr. 
Tomas Dambrauskas, vice pir
mininkas Inž. Jonas Dunčia; 
sekretorius Adv. poetas Jurgis 
Gliaudys; iždininkas Povilas 
čečkaiiskas. Kaip matote, vi
sa tremtinių draugijos valdy
ba susideda iš profesionalų, 
aukštus mokslus išėjusių žmo
nių. 

šios draugijos anksčiausias 
tikslas yra pagelbėti broliams 
likusiems Europoje, gauti af-
fidnvitus atvykimui į Ameriką. 
Kaip jų pirmininkas išsireiš
kė, ši draugija bus nepartinė, 
dirbs grynai Lietuvos ir Lietu
viu tremtinių reikalams ginti. 

Draugija kviečia visus kitus 
bendradarbiauti. Jos valdyba 
Rugpjučio 9 d., šv. Antano pa
rapijos mokykloje, sušaukė vi
sų Detroito Lietuvių draugijų 
valdybų narius, pasitarti affi-
davitų parupinimo reikalu. Bu
vo susirinkę didumos draugijų 
pirmininkai ar raštininkai bei 
šiaip nariai; jie pritarė naujai 
DLTD ir užgyrė jos planus. 

Naujos Detroito Lie tuvių 
Tremtinių Draugijos sumany
tojai ir valdyba yra sveikinti
ni jų kilniuose užsibrėžimuo-
se. Darbas neabejotinai bus 
sunkus, bet kada sunkiai dir
bama, beveik visuomet buna 
vaisių. 

DIDŽIULIS RADI® 
PIKNIKAS 

Sekmadienį, Rugpjučio 10, 
įvykęs Am.'Lietuvių Balso ra
dio klubo piknikas buvo milži
niškas. Dalyvavo virš 900 žmo
nių, ir, žinoma, davė daugiau 
negu žmonių, dolarių pelno. 

šis radio klubas gyvuoja kas 
kart geriau ir jo programos da
rosi geresnės, tautiškesnės. Ta
čiau šis klubas yra nepartinis 
arba visa-partinis. Jame da
lyvauja visi kas nori, išskiriant 
bolševikus. 

Piknike sudainuota keletas 
liaudies dainų, vedant Jonui 
Valiukui ir Ralph Valatkai, ir 
išleista laimėjimai. 

Am. Liet. Balso radio klubo 
valdyba: pirmininkas Vyt. A. 
Kerševičius; sekr. Ralph Va
latka, kuris yra ir anaunseris; 
nutarimų sekr. Agota Juodsnu-
kaitė; ižd. Helen Rauby, choro 
direktorius Jonas Valiukas. 

Kada bent kokia organizaci
ja taip gerai gyvuoja tai reikia 
suprasti kad jos valdyba tinka
ma ir moka reikalus tvarkyti, 
šis radio klubas tokią valdybą 
turi ir jo dalykai tvarkosi ge
rai. ' M. Sims. 

AMERIKIEČIAI DUO
DA DRABUŽIŲ 

AMERIKOS VAKAI£\T 
ĮDOMYBĖS 

Jeigu šiądien yra Lietuvių 
tremtyje kurie neturi kuo ap
sirengti, — o tokių yra labai 
daug, — tai musų pačių kaltė. 
Amerikiečiai paprašius atiduo
da gana gerus drabužius. Pa-
veizdan, Stephania Douvan gy
vendama apartmente surenga 
iš savo kaimynų daug drabu
žių. Ji padėjus parašą apart-
mento skiepe kad gyventojai 
nemestų drabužių lauk, o pa
liktų padėtoje dėžėje. Ton dė-
žėn žmonės nuolat prideda dra
bužių, dažnai ir labai gerų. Ji 
taipgi surenka drabužių ir iš 
savo draugių, su kuriomis kar
tu tarnauja Detroito policijo
je. Jos padovanoja labai gerų 
ir brangių drabužių. 

Dr. Eugenija Gurskaitė gau
na gerų drabužių irgi iš savo 
bendro darbo draugių, gydyto
ju 

Mano pažystama Ida Leve-
rance, su kuria prieš du metu 
dirbau krautuvėje, seniau au
kojo drabužių BALFui, dabar 
ji ir vėl paskambino kad turi 
drabužių ir avalinės, kuriuos 
surinko iš visos savo šeimos ir 
atidavė. Tarpe tų drabužių 
yra labai gerų, net naujutėlių. 
Ju suaukota tiek kad bent pen
kios moterys galės vidutiniai 
apsirengti. 

Darant drabužių vajų reiJkė-
tų daugiau kreiptis į Ameri
kiečius, nes jie dėvi didumoje 
geresnės rūšies drabužius, tat 
ir dovanoja geresnius. 

Kai kurie musų tremtiniai, 
kaip žinome, yra nepatenkinti 
prisiųstais jiems skudurais. Ir 
neverta siųsti visiškai nudėvė
ta skarmalą. Juk ir paštas 
kaštuoja nusiųsti. 

Nekurie žmonės, kaip šalpai, 
sumeta visokį jovalą, kad kar
tais ir gėda paimti į rankas. 
Bet ir čia negalima perdaug 
primesti. Jei žmogus pats ma
ža turi ir puikių rubų ir pats 
nedėvi, tai ir duoda ką turi, 
galvodamas kad nors iš senų 
skudurų galės persisiuti vai
kams, ar panašiai. 

Ir neapsirinka. Atvažiavu
sieji patvirtina kad ten turima 
siuvyklos ir persiuvama dra
bužiai. Taigi nėra ko perdaug 
nusiminti kad kartais pakriti
kuoja musų "dovanas". Vieni 
pakritikuoja, kiti su džiaugs
mu priima, ir Viskas tvarkoje. 

Yra Lietuvių kurie atiduoda 
tremtiniams pasiųsti net nau
jutėlius gerus drabužius. Tvar
kinga šeimininkė neduoda dra
bužius purvinus. Ji išskalbia 
ar išvalo ir net pataiso. Tokie 
drabužiai nors ir menkesnės 
vertės yra mieli ir malonus į 
rankas paimti, tremtiniai to
kius gavę irgi nesiskundžia. 

M. Sims. 

t*os Angeles Lietuvių būrelis dalyvavęs LVS skyriaus su
rengtoje sueigoje P. Žilinsko namuose, Liepos 18 d. 

Rašo K. S. KARPIUS. 

LĖKTUVŲ kompanijos pra
dėjo mažinti savo tarnautojų 
skaičiy, sumažėjus pasažierių 
trafikui oru. PCA linija pra
neša pa liuosavus 388 savo dar-
nautojus pastarų dviejų savai
čių laiku. 

Vytautas Markuzat 
Dirvos Atstovas 

Prenumeratoms, Skelbimams 
3907 Lillibridge 

DETROIT 14, MICH. 

SOT. VALSTIJOSE randasi 
apie 12,340 taupymo ir pasko
los draugijų, tarp jų keliolika 
Lietuvių operuojamų. 

J. A. Urbonas 
Dirvos Agentas Daytone 

ir apielinkėje. 
1302 Lamar St. Dayton, 0 

A. S. Trečiokas 
INSURANCE AGENTŪRA 

Dirvos Atstovas 
Prenumeratoms, Skelbimams 

311 Walnut Street 
NEWARK 5, N. J. 

MASS. GUBERNATO
RIUS PAGERBĖ LIE
TUVOS PRIPAŽINI

MO ATMINTI 

Dr. Percy C. Powell, Library of Congress, Washington, D. C., 
žymių žmonių rankraščito prilaikytojas, čia parodoma atidaro 
spintą kurioje buvo užlaikomi nužudvto Prez. Lincolno palik
ti privatiniai ir valstybiniai raštai. Tie raštai išimami iš spin
tos tyrinėtojų žiniai, po 21 metu nuo mirties Lincolno sunaus, 
kuris mirdamas padarė tokj patvarkymą. Stovi prie spintos 
Luther H. Evans, Kongreso knygyno vedėjas. 

BOSTON, Mass. — liepos 
27 d., Darbininko Radio pikni
ke, Keistutis Parke, E. Den-
ham, Mass., kame buvo pami* 
nėta ir 25 metai nuo to kai US. 
vyriausybė pripažino Lietuvą 
de jure, Adv. A. O. Shallna, 
Lietuvos Garbės Konsulas, pa
skaitė iš Mass. Gubernatoriaus 
Bradford pareiškimą sąryšyje 
su Lietuvos pripažinimu 25 me
tai atgal. 

Gub. Bradford"'s pareiškimas 
seka: 

"On July 28, 1922, the Uni
ted States recognized Lithua
nia and the other Baltic States 
de jure. 

"It is gratifying to observe 
that the United States still re
cognizes the independence of 
the Baltic States. 

"I want to extend my felici
tations and best wishes to the 
citizens of the Baltic back
ground and wish them forti
tude and success in their con
tinued struggle for the inde
pendence and freedom of Es
tonia, Latvia and Lithuania on 
their Silver Anniversary of 
their de jure recognition by 
the United States. 

, (s) Robert F. Bradford 
Governor." 

Vaišės ir Atsisveikini
mas su Los Angeles 

Lietuviais 
ORLAIVIU kelionė iš Cleve-

ląndo į Los Angeles truko apie 
15 valandų skridimo. Iš Cleve-
lando išskridau į Chicagą, ke
turių motori lėktuvu, — šie 
lėktuvai dabar užima vietą bu
vusių iki karo pabaigai dau
giausia dviejų motorų lėktuvų 
pasažierių vežiojime. 

Iš Chicagos į San Francisco 
skridau kitu keturių motorų 
lėktuvu, šis lėktuvas,- taikytas 
ilgam keliui, nes tarp Chicagos 
ir San Francisco, virš 2,000 
mylių kelionės oru, skrido net 
pasišokinėdamas: nakties me
tu, gražiu, tyru oru šis lėktu
vas jautėsi kaip zovada šauna 
pirmyn. Tik paryčiu auštant 
musų lėktuvas nusileido Che
yenne, Wyo., paėmimui dau
giau kuro, ir apie 9 vai. ryto 
San Francisco laiku jau leido
mės San Francisco aerodrome. 

San Francisco šį rytą pasi
taikė buti labai miglotas, Paci-
fike išgaravęs vanduo, virsda
mas į debesis, gaubė tą miestą 
kaip didžiulio katilo gausiai ga
ruojantis garas. Miglų žmo
nės nemėgsta ir miglotos die
nos labai nemalonios. Bet tas 
yra labai paprastas apsireiški
mas Pacifiko pakraštyje. 

Iš San Francisco, dar trejetą 
valandų laiko teko skristi į Los 
Angeles, jau dviejų motorų 
lėktuvu, ir tada pajunti kaip 
lėtai skrenda šie mažesnieji 
lėktuvai, nors ir jų greitis yra 
po apie 180 mylių į valandą. 

Koks nepaprastas patogumas 
šiais laikais yra lėktuvas: ten 
kur traukiniu nuvažiuoti trun
ka penketą dienų, kur automo
biliu, ir greitai važiuojant, rei
kia sugaišti šešias ar aštuonias 
dienas, lėktuvu nuskrendi į 15 
valandų, ir turi laiko tada ap
sidairyti plačiau ten kur pasi
ryžti nukeliauti. 

Los Angeles stotyje pasiti
ko mane mano žmona su savo 
pussesere, kurios kartu gyve
no Hollywoode. 

KADANGIv buvau pasiskyręs 
praleisti Los Angeles ir apie-
linkėse penketą dienų, pasiry
žom su žmona dar šian-ten pa
važinėti, nuvažiuoti į Meksi
kos pasienio miestelį, Tijuana, 
dar kur kitur, ir pasimatyti su 
nekuriais Lietuviais. 

Sekančią dieną vakarop pa-
sirupinom nuvažiuoti apsilan
kyti Dr. A. Mikalauską ir jo 
žmoną, naujausius Los Ange
les Lietuvių kolonijos tremti
nius iš Europos. 

Kaip pasaulis mažytis paliu
dija kad ir tas atsitikimas pa
žinties Dr. A. Mikalausko su 
mano žmona. Anais 1938 me
tais, kuomet mano žmona ir 
jos draugė Bronė Rasiulytė, po 
savo kelionių Lietuvoje gryžo 
atgal į Ameriką, Paryžiuje jo-
dvi apsilankė Lietuvos Pasiun
tinybėje ir ten susipažino su 
Dr. Mikalausku, vienu iš Pa
siuntinybės štabo narių. Tada 
paties ministro nebuvo, ir Dr. 
Mikalauskas jas priėmė ir pa
vaišino. Nuo to praėjo apie 
devyni metai, pasaulyje ištiko 
daug permainų, Lietuvių tautą 
užklupo pražūtingas likimas, 
jos žmonės pradėjo po pasaulį 
ijlaškytis, ir štai, beatostogau
dama Kalifornijoje, mano žmo
na, Los Angeles Lietuvių Va
sario 16-tos paminėjimo paren
gime netikėtai susitinka m tuo 
savo senu pažystamu! 

Apsilankėm dabar pas juos, 
jų "sodyboje", Van Nuys, gre
ta L©» Angeles, kur jie įsitaisę 

vištų ukį ir taip verčiasi. 
Dr. Mikalauskas nedaug kur 

Amerikoje važinėjo, čia atvy
kęs; jis su savo žmona tuoj iš
važiavo į Kaliforniją, ten apsi
gyventi, ir matomai ten ir pa
siliks. Kiaušinių biznis jiems 
eina gerai. 

Dr. Mikalauskas, yra spau
dos žmogus, taigi ypač malonu 
buvo su juo susipažinti. Jis 
pasižadėjo Dirvai rašyti. Iš-
kalbėjom įvairius musų reika
lus Amerikoje ir tautos reika
lus bendrai. 

Tik vėlai vakare išsiskyrėm, 
bet po to dar vėl susiėjom LVS 
surengtuose pietuose, sekantį 
sekmadienį. 

Sekančią dieną, su kita ma
no žmonos drauge, Chicagiete 
p. Deringiene, važiavom į Mek
siką ir pakeliui užsukome pas 
Detroitiečius Petrikus, kurie 
apsigyvenę Del Mar miestely
je, prie pat Pacifiko, ir stato
si sau namus. 

Prieš pasiekiant Petrikus, 
toje pačioje kelionėje užsukom 
į vieną tų garsių misijų — San 
Juan Capistrano Misiją, apie 
ką aprašysiu paskirai, straips
nyje "žemiškas rojus''. 

šeštadienio vakare buvom 
vęl pakviesti į vaišes pas Lie-
tuvj filmų teatro savininką, p. 
Valuskį, kuris įsigyvenęs Bue-
na Parke, Los Angeles kaimy
nystėje. Jis kitados gyveno 
Bostone ir rytuose, pagaliau 
išvažiavo į Kaliforniją ir ten 
įsigyveno. Jis svečius pakvie
tė pamatyti savo seniau paga
mintos Lietuviškos filmos, iš 
Lietuvių kovų su caro policija. 
Filmą vaizduojanti maskolių 
žiaurumą ir persekiojimus Lie
tuvių, vėl atitinka šių dienų 
Rusų bolševikų žiaurumams su 
Lietuvos žmonėmis. Tą filmą 
vaidino Lietuviai kurie tuli ir 
dabar Kalifornijoje gyvena ir 
dalyvavo šiose vaišėse. P-s Va-
luskis taip pat labai draugiš
kai į mus tolimus svečius atsi
nešė. 

LIEPOS 13, LVS 11-to sky
riaus pirmininko Petro Žilins
ko ir jo darbščios motinos na
muose, buvo surengta man pa
simatymas su LVS nariais ir 
Los Angeles veikėjais pietus, 
ir tai buvo kartu mums išleis
tuvės. Čia plačiai pasikalbėjo
me, pasidalinome mintimis, ne
kuriais klausimais buvo pasi
reikšta ir labai atvirai—klausi
mais kurie liečia musų bendrą 
veiklą Amerikoje, Lietuvių pa
bėgėlių ir tremtinių šelpimą ir 
tt. šioje sueigoje-pietuose iš
platinau atsivežtą naują LVS 
išleistą knygą "Lietuva Tironų 
Pančiuose". Pašnekos užsitę
sė iki pavakarei, ir visi daly
viai, kurių tarpe buvo ir kito
kių pažiūrų negu tik tautinių, 
asmenų, daugeliu atvejų išsi
kalbėjo ir sutiko tam tikrais 
reikalais labai vienmintiškai. 

Išeina anot tos senos patar
lės, pakrapštyk socialistą ar 
sandarietį, rasi gerą Lietuvį. 

šiame susirinkime susipaži
nau su J. Uždaviniu, darbščiu 
inteligentu Los Angeles kolo
nijoje, kuris daug prisideda 
prie LVS idėjos palaikymo čio
nykščių Lietuvių tarpe. 
Seka: Kur išsiblaškę musų 

Lietuviai. 

Vincent B. Archis N 
Dirvos Atstovas 

Prenumeratoms, Skelbimams 
331 So. Rampart Blvd. 

LOS ANGELES. GALIP. 

J. Žemantauskas 
N o t a r a s  

"Dirvos" Agentas 
130 Congress Avenue 

Waterbury, Conn.' 
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D I R T A 

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

Jungo Neviltos! 

PRAEITIES ŠEŠĖLIAI 

Mire Žmogus kuris buvotižgrobęs Vilnių 
Lenkų glauda praneša kad 

mirė Lenkų kariuomenes gene
rolas želigovski's. 

Senovės Romėnų patarle — 
apie mirusius tegalima buvo 
arba sakyti gera arba, nesant 
tam pagrindo, nieko nesakyti. 
Tačiau, tiems mirusiems kurie 
buvo turėję tam tikrą vaidmė-
nj viešajame gyvenime ir ne
buvo priežasties pagyrimui, nei 
patys Romėnai netaikė tos pa
tarlės ir kalbėjo apie juos pa
prastą teisybę. Ir tai supran
tama, nes kitaip elgdamiesi Ro
mėnai nebūtų surašę savo isto
rijos. 

Ne kitoMu budu galime mes 
atsiliepti j žinią apie Želigov
skio mirtį, nebent tik pritaiky
dami jam sumodernizuotą pa
tarlę : apie mirusius kalbėti ge
ra, o neturint ką gera pasaky
ti, kalbėti trumpai. 

Savo laiku želigovski's buvo 
tapęs žymiu asmeniu viešąjame 
gyvenime. Jo vardas kurį laiką 
buvo plačiai minimas ir tarp
tautinėje spaudoje. Tokiam po
puliarumui pasiekti yra du ke
liu: pasižymėti kuriuo svarbiu 
ir teigiamu darbu arba padary
ti skandalą. Gen. želigovski's 
atėjo į viešąjį gyvenimą an
truoju — skandalo — keliu. 

Ligi Rusų revoliucijos jis 
daug metų tarnavo Rusų ka-
riuomeAėj kaip nežinomas ir 
nežymus įvairių užkampio gar
nizonų karininkas. Įvykus Ru
sijoj revoliucijai, želigovski's 
perėjo į Lenkų kariuomenę. 

Jis buvo Lenkų kilmės, bet 
tiek surusėjęs kad net tapęs 
Lenkijos "didvyriu" lengviau 
susikalbėdavo Rusišku žargonu 
negu Slovackio kalba. 

1920 metų Spalių men. 7 d. 
Suvalkuose Lenkijos vyriausy
bė sudarė su Lietuvos vyriau
sybe sutartį, einant kuria Vil
nius paliko Lietuvos pusėje, t. 
y., toje pusėje, kurioje turi bū
ti Lietuvos sostinė. Jau se
kančią dieną gen. želigovski's 
su vadinama ir tariama "Lie-
tuvių-Gudų" divizija, tikrumo
je gi, su reguliariomis Lenkų 
kariu omenės divizijomis, — 
puolė Lietuvą ir Spalių 9 die
ną okupavo Vilnių. 

Į Tautų Sąjungos ir į didžių
jų valstybių pasipiktinusius pro
testus Lenkijos maršalas Pil
sudskis ir vyriausybė atsakė, 
esą gen. želigovski's įvykdė sa
vo žygį sukėlęs maištą prieš 
Lenkiją, bejėgę tam maištinin
kui numalšinti. Bet 1923 me
tų rudenį Lenkų legionierių su
v a ž i a v i m e  K i e l c ų  m i e s t e  t a s  
pats maršalas Pilsudski's pa
reiškė viešai jog jo ir Lenki
jos vyriausybės 1920 metais 
padaryti pareiškimai 'apie Že
ligovskio "maištą" neatitiko 
teisybės: Želigovski puolė Lie
tuvą ir okupavo Vilnių ne kaip 
maištininkas ir ne savo nu-
žiurėjimu, bet ištikimai vykdy
damas Pilsudskio, Lenkijos vy
riausiojo vado, įsakymus. 

Tokia buvo pradžia Želigovs
kio karjeros, o kartu ir bank
roto tų Tautų Sąjungos narių 
kurie galėdami paversti tą or
ganizaciją tinkamu į r a n k i*u 
tarptautiniams san t y k i a m s 
tvarkyti, to nepadarė, kapitu
liuodami prieš želigovskiadą. 

Padaryta neteisybė keršija. 
Dvidešimt penkeris metus vė
liau želigovski's sukėlė tikrąji 
maištą, tik šį kartą nukreiptą 
ne prieš Lietuvą, o prieš savo 
tėvynę Lenkiją, prieš savo anų 
laikų vyriausiojo vado atmintį 
ir, taip pat kaip 1920 metais, 
prieš teisybę. 1945 metais jis 
lankėsi Sovietų ambasadoj Lon
done pritarti Sov. Sąjungos va
dovaujančiam vaidmeniui taria
mame Slavų vienybės judėjime, 
nežiūrėdamas kad Sov. Sąjun-

v 

ga 1939 metais išdavikiškai 
puolė jo tėvynę mirtino jai pa
vojaus valandoje ją pasidalino 
su Vokietija ir pavergė. 

šitokiomis aplinkybėmis bu
tų viso pagrindo manyti kad 
čia Želigovskio karjera pasi
baigė, kaip prasidėjo — skan
dalu. Ir vis dėlto kai kurių 
Lenkų spaudos organų nekro
loguose jis vadinamas "Vilniaus 
išvaduotoju". Lyg užpuldamas 
Lietuvą ir okupuodamas Vilnių 
tas generolas butų įgyjęs to
kių nuopelnų Lenkijos atžvil
giu kurie net leido j&m turėti 
išdavikiškų santykių su mirti
nu Lenkijos priešu. 

Vilniaus okupacija buvo gi
liai užnuodijus santykius tarp 
Lietuvos ir Lenkijos, kurios Vi
suomenė taip ir nebuvo įsten
gus suprasti jog 1920 metų 
įvykiai ne tik sunkiai pažeidė 
Lietuvių tautinius jausmus bei 
valstybinius interesus, bet tie
siog įžeidė kiekvieną Lietuvį. 
Lenkijos laikysena Lietuvos at
žvilgiu turėjo labai neigiamų 
pasekmių bendrai Rytų Euro
pos politinei organizacijai. 

Nuo 1920 metų išėjo daug 
laiko ir nutekėjo daug Lietu
vių ir Lenkų kraujo kovose su 
tų tautų priešais, Rusų bolše
vikais ir Vokiečiais. Tiek Lie
tuvai, tiek Lenkijai gręsia di
delis pavojus iš Sovietų pusės. 
Todėl reikia tikėtis jog vien 
jau šitų tragingų aplinkybių 
pakaks patikrinti abiejų kai
myninių tautų bendradarbiavi
mui dabar bei ateityje ir ap
saugoti Lietuvos sostinei nuo 
naujų pasikėsinimu. 

NEGI MES PERMA. 
ŽAI REMIAME 
TREMTINIUS?! 

ATEITIES LVS VEIK
LA NAUJOJE 

ANGLIJOJE 

Pasimatykim Piknike 
Rugsėjo 1 d. 

Kurie dalyvavo LVS seime 
Waterbury, Conn., Birželio 28-
29 d., gerai atmena LVS cen
tro valdybos uolų darbavimą-
si, kas pasirodė iš raportų pa
čiame seime. Seimo dalyviai 
gavo plačių žinių apie LVS vei
kimą, ir kad tas veikimas yra 
visapusiai naudingas ir reika
lingas. 

Pereitame Dirvoi jįumeryje 
gasirodė LVS centro atsišauki
mas į skyrius, raginant rūpin
tis tolesne darbuote. Centro 
darbuotė priklauso žymiai nuo 
to kaip skyriai centrą paremia. 

Būdamas vienas iš Naujosios 
Anglijos veikėjų norėčiau pa
reikšti ir savo mintis musų at
eities veiklai LVS labui, ir pa
kviečiu kitų LVS skyrių veikė
jus tuo reikalu pagalvoti ką ir 
kaip turėtume daryti toliau. 

Nuo savęs pridedu kad mes 
pasinaudotume mums be dide
lio vargo suteikiama proga su
sitikti ir aptarti LVS veiklą 
Naujojoje Anglijoje. 

Rugsėjo 1 d. Worcesterio sa
vaitraštis Amerikos Lietuvis 
rengia savo pikniką. Į pikni
ką savu noru suvažiuos, kaip 
ir visada, daugumas Naujosios 
Anglijos veikėjų. Taigi ten ir 
butų patogiausia susitikti ir 
aptarti musų kaip rytiečių ru
denio ir žiemos tolimesnis LVS 
skyrių organizuotas veikimas. 

Ši mano mintis yra kaip pa
vienio. Kiti skyriai ir pavie
niai, taip pat geros valios Lie
tuviai, pagalvokite ir Rugsėjo 
1 d., per Labor Day, dalyvau
kite Amerikos Lietuvio pikni
ke. Susitikę vieni kitus vis ką 
nors suplanuosime. 

K. Demikip, 
New Britain, Conn. 

Sfao Metu Amerikos Lietu
vių tarpe labai madoje kalbėti 
apie paramą Lietuviams trem
tiniams. Tikrai, kalbėti, daug 
kalbėti.... 

Aną dieną buvau nuvykęs į 
vieną miestą kuriame yra di
delė Lietuvių kolonija. Lietu
viai turi savo klubą, didelį, vi
suomet pilną žmonių.... Ir už
simezgė kalba su vienu tautie
čiu. žinoma, apie paramą trem
tiniams, 

— O kaip gi! Mes remiame, 
labai remiame! Ir piknikus da
rom, ir rūpinamės, bėgiojam. 
Ana, ir musų klubas davė 500 
dolarių. O ką manai, 500 dola-
rių didelis pinigas! 

Ištiesų, džiaugiausi ir aš. 
Bet neilgai. Tą patį vakarą 
gavau vietos Lietuvių laikraš
tį į rankas. Radau BALF'o 
raporte pažymėta kad tas klu
bas paaukojo $500: O kitame 
lape žinutę kad tas pats klu
bas žada remontuoti savo pa
talpas. Kontraktas pasirašy
tas i|ž. .. . 50,000 dolarių! 

Negi mes neramiam tremti
nių?! * 

50,000 badaujančių Lietuvių 
pasiuntėm 500 dolarių, o savo 
klubui pagražinti skiriame 50,-
000 dolarių. 

Nepyk, mielas tautieti, bet 
savo vargstančių brolių tu ne
supranti ir jų remti nemoki. 
Ar ne teisinga Lietuviška pa
tarlė: "Sotus alkano neužjau
čia' ?! Tiesa, sėdėdamas klu
be tu negirdi kaip alkani ver
kia tavo brolių ir seserų vaikai 
Vokietijoje.... 

Jeigu tą laikraštį 'gftus mu
sų tremtiniai į rankas — ar 
nenurausim iš gėdos mes, A-
merikos Lietuviai ? 

Tame pačiame klube susiti
kau vieną tautietį, kuris gyrė
si: "Ir mano brolis Vokietijoj. 
Parašė man kelis laiškus, bet 
aš vis neprisirengiu atsakyt." 

Taigi, mažiau kalbėkime apie 
rėmimo darbą, o daugiau jį 
dirbkime! 

Ar ne laikas butų pagalvoti 
apie Lietuvių klubų ir pana
šių įstaigų bei organizacijų 
nuolatinį ir realų apsidėjimą 
pagalbos mokesčiu ir, iš kitos 
pusės, pagalvoti ar tikslu da
ryti tokias milžiniškas išlaidas 
klubams taisyti kai dešimtys 
tūkstančių tautife#i| gyvena 
pusbadžiai? Jakas. 
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UŠ GOVT EXTENDED RECOGNITION TO LITHUANIA JULY 27 1922=» 
I 
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DIVISION CEPT OF STATE. 
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PADĖKA 
Didž. gerb. Hypatijai ir P. 

i. žiuriams, poniai Gr. Šliūpie
nei ir mielam draugui Vytau
tui šliupui, gausiomis dovano
mis palengvinusiems sunkius 
tremties gyvenimo vargus, rei
škiame nuoširdžiausią Lietu
višku padėką. 

Moksleiviai 
Antanas Valavičius, 
Marcelinas Jurgutis. 

LIEPOS 29 d., Naujienų re- 1922 metais Jung. Valstijos 
daktorius savo apžvalgos sky
riuje patalpino sekančiai: 

"Prieš dvejetą mėnesių buvo 
paskelbta spaudoje kad Sen. 
Brooks iš Illinois, pono Olio pa
ragintas įteikė bendrą rezoliu
ciją J.A.V. Senatui, kuria JAV 
Prezidentas yra autorizuoja
mas išleisti proklamaciją pa
žymėdamas Liepos 27 d. 1947 
m. kaipo Lietuvių Dieną", ir 
toliau N. redaktorius dėsto sa
vo pamokymus: "kaip matote 
čia yra klaidingai paduota Lie-

pripažino Lietuvą.'* 
Adv. A. Olis sakė tuo reika

lu net atsikreipęs į State De-
partmentą, Washington, D. C., 
kuris yra didžiausias autorite
tas šiame Lietuvos pripažini
mo "de jure" reikale ir gavo. 
kaip viršuje paduota, sekančio 
turinio telegramą: 
"US GOVT EXTENDED RE
COGNITION TO LITHUANIA 
JULY 27, 1922." 

Esą net šių metų Draugo ka
tu vos pripažinimo data. Jung- lendoriuje Liepos mėn. lape ga-
tinės Amerikos Valstybės pri
pažino Lietuvą Liepos 28 d., o 
ne Liepos 27 d. Svarbiame raš
te tokių klaidų neturėtų buti." 
Adv. A. Olio atsakymas 

Į šį N. redaktoriaus užsipuo
limą už neva datų sumaišymą, 
Adv. A. Olis išsamiai atsakė 
savo kalboje per Margučio ra-
rio, Rugpjučio 3. Jis nurodė 
eilę šaltinių kuriuose aiškiai 
pasisakyta del minėtos datos. 
Pav. Lietuviškoje Enciklopedi
joje, pirmame tome, 479 pusi., 
yra parašyta: "Liepos 27 d. 

Įima rasti minima Liepos 27 d^ 
Lietuviams minėtinos dienos, 
"Amerikos Jung. Valstijos pri
pažino Lietuvos Respubliką de 
jure Liepos 27-toje 1922 m." 

Tuščias kabinejim 
Nepajėgęs N. redaktorius at

siklausti patikimų šaltinių, k. 
tai State Department, tuoj pa
siskubino diskredituoti Adv. A. 
Olį ir klaidinti visuomenę. 

Iš šalies stebint atrodo kad 
mas rupi, bet yra pikta kad 
N. redaktoriui ne datų tikru-

HARRY B. HAYES 
CANDIDATE FOR CLERK OF 

MUNICIPAL COURT 

Adv. A. Olis nesiklausęs jo, 
Lietuvos klausimą dažnai iške
lia Washingtone. 

Lietuvos gelbėjimo reikalas 
nėra monopolizuotas 

Kiekvieno Lietuvio darbai ir Mr Hayes, kandidatas į Clerk 
žygiai, jei jie yra daromi Lie- of Municipal Court, Cleveland, p-
tuvos laisvinimui iš bolševikų ^ ,g"!!ll)erlan,d: w; Va-. Gegužės 21, 1896, yra 51 metų amžiaus, ve 
okupacijos ar bent jos gebėji- dęs, turi vieną dukterį ir tris anu-
mo reikalai, garsinami kita-'kus- Jis baigė high school, studija-
, w. , , . .... T . , : vo kolegijoje, biznio kursą, Allian-
taucių tarpe, patriotiškų Lietu- j ce? Ohio, paskui du metu lankė 
vių yra vertinami. O tie dir-!Fenn College inžinerijos srityje. 
, j - •• t - „  | Mr. Haves tarnavo inžinierium bantie.ll asmenys yra gerbia- , prje Cleveland Builders Supplies per 
mi. Tie kurie nevertina Lietu-1 kelis metus, vėliau tapo padėjėju 
VOS gelbėjimo darbų, prie jų1 prie County Engineer John O. Mc-
neprisideda, ir dar niekina pat
riotiškus Lietuvius, yra vadi
nami Bimbos "tavorščiai". 

J. Janulis. 

KAVOS šios šalies gyvento
jai sunaudoja vidutiniai po 18 
svarų nuo galvos. 

Williams, Clevelande. Pastarų 10 
metų bėgyje buvo savame biznyje. 

Karo metu plačiai darbavosi vi
suomeniniuose darbuose, buvo pir
mininku Shaker Club, kuris daug 
darbavosi rinkimui pašalpos karq 
nukentėjusiems. 

Mr. Hayes veikliai dalyvauja vi
suose reikaluose Holy Family baž
nyčios. Per pastarus 29 metus Mr. 
Hayes gyveno ir mokėjo taksus 
Clevelande; jo namų adresas 11901 
Varringdon avenue. 

DIRBA BE RUSŲ 
Valstybės Sekretorius Mar

shall pranešė Prancūzijai kad 
U. S. pasiryžus sutikti be ati
dėliojimo vykdyti trijų valsty
bių atstovų posėdį aptarimui 
pakėlimą industrijos laipsnio 
Britų-Amerikos valdomoje Vo
kietijos dalyje. 

M A R G U T I S  
Skaitykit "Margutį", komp. 
A. Vanagaičio leidžiamą mu
zikos ir juokų žurnalą. Ei
na du kartu į mėnesį. Kaina 
metams $2. Prisiųskit 10c 
pašto ženklais, gausit vienij 
numerį pamatymui. 

M A R G U T I S  .  
8755 So. Western Ave. 

Chicago, 111. 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

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

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

Telef.: MAin 1773. 

IŠR1NKIT 

John L. Maxwell 
COUNCILMAN 

22nd WARD 

PRIMARY ELECTION 
TUESDAY, SEPTEMBER 30, 1947 

IŠAUGINTAS 22-ME WARD 
GYVENA 22-ME WARD 

10 metų patyrimu Viešos Gerovės tarnyboje. Viešos re
kreacijos darbe. Narys Children's Welfare Committee ir 

Welfare Federation. Jis yra pilnateisis advokatas. 

Oerai apmokamas darbas 

laukia jus Armijoj 

Jei aukštesnėje mokykloje jusų 
pasiektas mokslas prilygsta au
kštesniam kariuomenės verba
vimo standardui, tai tikrai ge
ras darbas laukia jva Regulia- , 
rėje Armijoje. 

• 
Prie Eilinio pradinės algos 

$75 mėnesiui, pridėtinai gauna
te maistą, rubus, pastogę, me-
dikalj aprūpinimą, pigią ap-
draudą nuo taksų paliuosavi-
mą, tas viskas civiliam kaštuo
tų daugiau negu $1500 me
tams. 

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

Room 109, Old P. O. Bldg. 

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

Ą  G O O D  J O B  F O R  Y O U  

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

F I N E  P R O F E S S I O N  N O W !  

Cleveland 14, Ohio 

IŠRINKIT VĖL 

Judge Lillian M. Westropp 
JUDGE OF MUNICIPAL COURT 

Cleveland 6 Year Term 

Prasideda Sausio 3, 1948, baigiasi Sausio 2, 1954 

UžTIKRINKIT TEISINGUMĄ MUNICIPAL COURTE. 

Balsuokit už tokius teisėjus kurie geriausia tikę. 
Nepasitikėkit savo praeities atmintimi. 

DABAR JUSŲ PROGA APSAUGOTI AMERIKONIŠKUS 
PAPROČIUS. 

Vote For JUDGE LILLIAN M. WESTROPP 

Non-Partisan Judicial Ballot 
TUES., NOVEMBER 4th, 1947 ELECTION I 

I Romos Vatikano Giesmininkai | 
^ Id ROMOS IR VATIKANO BAŽNYČIŲ M 

=E — Tiesiog iš Vatican City — ||j 

H 54 AUKSINIAI, ANGELIŠKI BALSAI jj§ 
= Specialiai Parinkti Amerikoje Pasirodymui . == 

H Autorizuoti Jo Švent. Popiežiaus Pijaus XII == 

| PUBLIC AUDITORIUM | 
H Tik vieną vakarą nuo 8:30 vai. S 
1 ANTRADIENĮ, RUGP.-AUGUST 26 1 

= TIKIETAI GAUNAMI Iš TAYLOR'S TICKET OFFICE = 
=g 28 Taylor Arcade j=j 
= Visos vietos rezervuotos—SI.20, $2.80, $3, $3.60, incl. tax == 

EE , Neapsivilkit — Pirkit tikietus dabar! j|| 
S Tai jusų gyvenimo proga išgirsti šiuos pragarsėjusius =E 
=5 Vatikano Giesmininkus! = 
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D I R V A  

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

RENGIANTIS BALF SEIMUI 

KAIP šiame Dirvos numeryje patėmysite, BALF'as— 
arba Bendras Amerikos Lietuvių Šalpos Fondas — 

skelbia savo metinį seimą, kuriam laikas ir vieta nu
skirta Lapkričio 5-6 dd., šių metų, Hotel New Yorker, 
New Yorke. 

Trumpame pranešime apie seimo šaukimą, tarp ki
ta ko dar pasakoma: 

"Visi BALF skyriai yra prašomi ruoštis metiniam 
seimui". Ir pažada vėliau pranešti seimo darbotvarkę. 

Atsižvelgiant j neentuziastišką pranešimą apie sei
mą — apie tokios organizacijos seimą nuo kurios pri
klauso net daugybės Lietuvių gyvybės ir paskyrimas 
seimo viduryje savaitės — išanksto reikia spėti kad sei
mas bus ne toks kaip juos rengia kitos tautos ir Ameri
kiečiai labdaros reikalams, o tik paprastas kelių dešim
tų asmenų suvažiavimas išklausyti valdybos raportų. 

Reikia spėlioti kad ir dabar patogesnės savaitės die
nos — šeštadienis ir sekmadienis — yra nuskirta ar tai 
A. L. Tarybos ar kitos kokios grupės suvažiavimui, pirm 
ar po BALF seimo, o BALF seimas statomas antroje 
vietoje. ' t ... 

Jeigu BALF vadovybė n eis vystys plačios agitaci
jos musų visuomenėje šiam seimui, kuriam paskyrė to
ki nepatogų — vidursavaitės — laiką, iš šio seimo išeis 
tik tiek naudos kiek pasirodė pereitą metą. 

Šiuomi mes norime padaryti kelias pastabas BALF 
seimo organizatoriams, išjudinimui jų i tikrai didelį ir 
naudinga darbą kokį galėtų šiuo seimu atsiekti. Jeigu 
pats BALF centras nesugeba, lai pasimokina iš kitų or
ganizacijų kai]) labdaros seimus surengti. 

Pernai, atsimename, po BALF seimo ir po pasiryži
mo sukelti $550,000 fondą, BALF užleido savo vajaus 
laikotarpį A. L. Tarybai, kuri irgi, kaip ir BALF, savo 
įtusiskirtų vajuje sumų nesukėlė. Kaltinimų buvo tai
koma kitoms, pašalinėms, organizacijoms, bet neper-
Biatyta savo klaidos, o iš tarybininkų pusės ^ jų klas
tinga priemonė iš musų visuomenės aukas išrinkti tuo 
metu kai turėjo buti BALF vajus, buvo nedovanotina. 

Galiaus, BALF vajų atidarant, irgi išėjo tik mažos 
reikšmės žvcis, kuomet iš Lietuvių tegauta vos $1,700. 

Musų pilnas Įsitikinimas yra kad BALF. jeigu no
rėtu ir mokėtu, galėtu savo seimo laiku sukelti mažiau
sia $50.000. Eiet aiyme to dasileis tam tikra klika, ku
ri nori BALF laikvti savo vadelėse? * 

Jei BALF vadai rimtai nori, jie privalo pašvęsti vi
są savo energiją, iki Lapkričio 5-6, išjudinimui musų vi
suomenės ir draugijų siųsti seimui didžiausias aukas. 
Privalo sąžiningai perstatyti visuomenei reikalą Jr sa
vo norą padoriai pasitarnauti pašalpos reikalingiems. 

Turėdamas visą patriotine Lietuvių spauda savo pu
sėje, spaudą kuri nemokamai pasitarnauja, BALF ga
lėtų, jeitru mokėtu, padaryti ši seimą reikšmingu. 

" Lauksime kokiu žvgiu BALF vadai imsis, tada is 
jų darbų spręsime ko jie tikrai siekia. 

* • * 

Yra žinių kad nuo šio BALF seimo rezignuosiąs iš 
pirmininko pareigų Kun. Dr. J. B. Končius. Tai gera 
žinia. Kun. Končius privalėjo pereitų metų seime dau
giau neapsiimti pirmininkauti, kuomet jį pąlvdėjo^ tokia 
gausybė laiškų iš Europos gryztantį, pareiškiančių ne
pasitenkinimus jo veikla, jo asmeniu, jo politika. 

BALF yra viena organizacija kurioje _ sutelpa visi 
patriotiniai Amerikos Lietuviai. Joje politikos nepriva
lėtu buti, ir neturėtų buti srovinių varžytinių už pirmi-
ninkvstę: pirmininku turėtu buti paskirtas ar išrinktas 
tokis asmuo kuris moka į šalpą žiūrėti kai]) į mielašii-
dyste. kuri negali buti tampoma politišku kurpaliu. 

BALF nuo pat jo įsikūrimo dienos be politiškų tą
symu. skvmavimn ir netakto neapsiėjo. 

Kai]) iš kitu BALF pranešimu matome, Liepos mė
nesi New Yorke sušauktame įvairiu musų Lietuviškų 
grupių, srovių ir organizacijų suvažiavime tapo įsteig
ta Tremtiniams Gelbėti Komisija, kuriai rasta naudin
giausia veikti prie BALF'o. Tas uždeda BALF'ui di
desne atsakomvbe, į kuria BALF privalo rimta pažiūrė
ti. Tik tada galės nuveikti pasiskirtą tefcą atakanciai. 

KOVA C.I.O. VADIT TARPE 
HALYKUS žinantieji tikrina kad C. I. O. organizaci-

ios viduje kyla audra, kuri išvirs i atvirą kovą už 

clento a fillip iviui i ti.Yj n v_ iw kT i i • • 
žumos. Iki šiol tarp jų yra neva paliaubos, kuriomis 
vargu teužslepiama taip sakant durtuvai ir jiesmai, ir 
nuodai sriuboje, kas dabar einasi CIO vadovybėje pasa
lomis. , 

Daugeliu atvejų jau dabar tarp dešiniųjų ir komu
nistų vadu paliaubos nutrauktos arba ti aukiamos. ̂  Tą 
pasirodė Murray's staigus subruzdimas prieš komunistus 
automobiliu darbininkų taryboje, po to vėl dai smalkes
nė jo eksplozija CIO vykdomoje taryboje, ir tt. Bet iš
tiko ir kitu dalvkų kurie rodo kur vėjai pučia. 

Iki šiol CIO oficialį organą redagavo tūlas Leon De 
Caux kuris ištikimai sekė Stalino linijos.^ Pastarų die
nu i vykiai susimetė taip organo redakcijoje kad Murray 
neapsikęsdamas tokia organo taktika, išvijo ta redakto
rių ir io du padėjėius. Organas dabar jau kitose ran
kose. Tas yra reikšminga, žinant kad organizacijos 
laikraštis turi įtakos į narių pažiūrų nustatymą. 

Cohen Rezignavo iš 
State Departmento 

Iš Washingtono praneša kad 
šiomis dienomis rezignavo iš 
State Departmento benjamin 
Cohen, per kelis metus tarna
vęs State Departmento pata
rėju. Jo kilmė suprantama iš 
jo pavardės. 

Nuostabu kad del Cohen'o 
rezignacijos apgailą Amerikos 
spaudoje rašo ne pats State 
Departmentas ar Sekretorius 
Marshall, bet Harold L. Ickes, 
buvęs Roosevelto laikais Vi
daus Sekretorius ir iš tų parei
gų Prez. Trumano paleistas. 

Ickes įrodinėja koks išmin
tingas tas Cohen buvo, kaip 
juomi ir jo patarimais rėmėsi 
ir pasitikėjo Prez. Roosevelt. 
Net Byrnes jo patarimais pil
nai naudojosi, ir Gen. Marshall 
j j vežėsi pastaron konferenci-
jon į Maskvą, tiktai Maskvoje 
mažai su juo skaitęsis, del to 
Cohen pajutęs esąs nereikalin
gu, sugryžęs iš Maskvos nuta
rė rezignuoti. 
^ Ickes išvados apie Cohen pa
rodo aiškiai kaip Amerikiečiai, 
pradedant nuo paties preziden
to, buvo neapsipažinę ir neno
rėjo patirti nei Europos reika
lų, nei gilintis į klausimus ku
riuos jie savo užimamose pozi
cijose turi žinoti (kitaip neturi 
teisės tų vietų užimti), o visą 
atsakomybę sudėjo į Cohen'ą. 

Kitais visais šios šalies di
deliais klausimais, kaip žino
ma, visa atsakomybė ir pasiti
kėjimas sudėta j seną žydų kil
mės Amerikietį Baruch. Viso
kiais atvejais ant jų rėmėsi ir 
Roossvelt ir iki šiol rėmėsi bu

vęs Valstybės Sekretorius Byr
nes, remiasi ir Prez. Truman. 

Tas Cohen, arba ir Baruch, 
gali buti gabus vyrai ir patarė
jai, tačiau jeigu šalis paveda 
prezidento pareigas į tą vietą 
išrenkamam asmeniui, taš as
muo privalo daugiau rūpintis 
dalykų žinojimu, negu pasiti
kėti vienu ar kitu šiaip sau iš 
šalies atsiradusiu specialistu, 
ar tik įsikalbėjusiu kaip tokiu. 

Gen. Marshall Maskvos kon
ferencijoje, galima spėti, pa
tyrė kad gal tas Cohen ir to
liau patarimus duoda bolševi-
kams nusileisti, ir su Coheno 
patarimais nesiskaitydamas ta
rėsi su _ kitais militariniais pa
lydovais. Ir Marshall rado ge
resniu apleisti Maskvą nei ma
žiausio nusileidimo sovietams 
nepadarius. 

Tas Cohen, paimtas jš New 
Yorko, kaip State Departmen
to patarėjas, nors galėjo ir tu
rėtų geriausius norus šalies 
reikalais, bet jo rekomendacija 
į State Departmentą galėjo ir 
buvo priimta daugybė net ko
munistuojančių elementų, ku
rie buvo specialiai paruošti už
imti ten vietas, geresniam pa-
sitarnavimui Maskvai. Tokiu 
budu Cohen, kad ir nenorėda
mas, galėjo labai puikiai pasi
tarnauti šios šalies nenaudai, 
ir todėl visai gerai kad jis pa
sitraukė iš State Departmento 
tuo metu kai iš ten valoma vi
si kenksmingi komunistuojanti 
gaivalai. 
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PINIGŲ taupymai bankuose 
ir taupymo draugijose per pir
mą pusmetį padaugėjo net 563 
milijonais — tiek šios šalies 
gyventojai pasidarė turtinges
ni 1947 metais. 

šymet Birželio 30 d. taupy
mų sąskaitose šalyje buvo su
dėta $6,756,000,000. 

Mortgečiai arba paskolos ant 
namų visoje šalyje sudaro $5,-
878,000,000 sumą. 

Bankai šioje šalyje dabar 
daro didžiausi biznį ir dar jų 
bizniai kils ateityje. 

Rezignavo ir CIO legislatyvio komiteto sekretorius, 
kurio pasišalinimą dauguma ne-komunistinių CIO vadų 
skaito dideliu laimėjimu savo pusei. Dabar gi, tekstilės 
darbininkų vadas Emil Rieve tapo pakviestas į svarbią 
CIO politikos nustatymo vietą. Jis komunistų laiko
mas ant jų nekenčiamųjų listo, kaip ir eilė kitų. 

Reikia laukti aštresnių ir atviresnių CIO dešiniųjų 
vadų susirėmimų su komunistais, siekiančiais tą organi
zaciją užvaldyti. Galime buti tikri kad komunistai pra
laimės, tik tegul dešinieji pasijudina. 

PRIEBLANDOJ 
Baigias eilinė trėmimo diena, 
Sielvarto, skausmo pilna. 
Alpių kalnyną ūkanos dengia, 
Prieblanda šviesai jau šermenis rengia^ 
• 
Kaž kur toli traukinys nudardėjo, 
Bokšto kurantų garsai nuskambėjo.... 
Vaizdas žavus ir ramybė didi, 
Norint pasaulyje drama baisi. 

Minios žmonių, iš Tėvynių išguitų, 
Jieško pasaulio teisybės — ne turtų! 
Kremliun sulindę pasaulio "galiūnai" 
Elgias šlykščiau nei landynių bastūnai. 

Anglas, kraujais susitepusį Rusą 
Broliu vadina, myluoja. 
Amžiuos paskendusį kelia vėl Judą, 
Tą kuris Kristų bučiuoja. 

Užjūrio laisvės šalies pareigūnai 
Girgžda lyg vėjo malūnai; 
Kužda į ausį žmonijos žudikui. 
Apgaulės, melo, vergijos skalikui. 

Nyksta tikėjimas žodžiais gražiais. 
Skelbtais pasauliui jų šūkiais mariais; 
Čia pat vaidenas bedugnė tamsi, 
Į kurią žengia Temidė rūsti. 

' Kaž kur toli traukinys nudardėjo, 
Bokšto kurantų garsai nuskambėjo.... 
Vaizdas žavus ir ramybė didi, 
Norint pasaulyje drama baisi. 

Andrius Vilkaviškietis. 
Chailly, 1947-V-22. 

S K A I T Y M A I  

AŠ TURĖJAU DRAUGA 

Bronius Gasiliunas 

"LIKIMAS išskiria mus; tai jis gali. Ta
čiau musų draugiškumo nei likimas nenugalės, 
ir jis paliks toks pat didelis visiems laikams. 
Tikėkim kad vėl gyvensim!" Taip užrašė man 
jis mums atsiskiriant. Daug dienų, mėnesių, 
net keli metai praslinko, užrašų knygutės se
nai nebėra, bet puslapis su tais žodžiais išliko. 
Ir jeigu jisai nežuvo klaikiuose Jugoslavijos 
kalnuose, nei ant Ursula Berg, — nežus daugiau. 
Dažnai jį paimu į rankas ir galvoju. Atsimeny 
viską nuo pradžios iki galo. Taip lyg skaitytą 
kaž kada knygą. Kiekviena diena — atskiras 
puslapis, ir knyga yra didelė. Bet miela ir 
graži. Pilna jauno juoko. Jaunos meilės skli
dina. Brangi.... , 

v 
4 YRA vasara, ir dangui e didelė saulė. Mie

stelyje darosi tvanku nuo karščio ir dulkių, ir 
labai monotoniška. Skaityti nusibodo vis tie 
patys meilės romanai. Maža miestelio bibliote
ka išseko. O atostogų galo dar nesimato. Kas 
reikės veikti? — O, gerai, kad ateina jis, mano 
draugas. Ar tik ne tos pačios mintys ir jį už
puolė ? 

— Ką veikam? 
— Einame. 
— Kur? Yra kas naujo? 
— Prie Svalios. 
Ak, taip! Einamu 
Svalia vingiuojami lyg maža, lanksti gyva

čiukė. Apsigaubus- senų žilvičių nukarusiom ša
kom, ir peržydėjusiais j ievų krūmais. Vanduo 
skaidrus ir tarp akmenų groja daugiabalsę me
lodiją. Yra ir mažas vėjas. 

— Gerai sugalvota. Prie Svalios kaip ro
juje. Ir paukščių užtenka, žiūrėk kaip siela 
atsigauna. Aš traukiu šviežumą pilna krutinę. 
Kartais* ir tau neblogai į galvą ateina — prie 
Svalios. Ko tyli ? 

— žiūrėk, tenai tie patys akmenai kur se
niau sėdėjom. Atsimeni, buvo ir Aldona drau
ge, o tu man kalbėjai apie Juliją. Praeis atosto
gos, ir ji sugryš — Julija. Aldona ištekėjo. 

— Kas? Iš kur žinai? Juk netiesa? 
— O, kad tai butų netiesa!. ... Einam to

liau. Užtenka apie tai. — Jo veidas rimtas ir 
liūdnas. Jis kažką sunkaus turi širdyje, tas 
mano draugas, nors yra vasara, ir pati jauny
stė. 

NAKTĮ ilgai sėdžiu prie lango. Rytuose 
rodosi debesys. Iš laukų atėjo vėjas ir už
kliudė telegrafo laidus. Patiko jam matyt juo
se suptis ir liko per naktį. Vielos suduzgė il
gom melodijom. Ir kaž kaip į širdį jos veržia
si, nes yra liūdnos ir ilgesio pilnos. Gera taip 
sėdėti, kai ant laukų ir miesto naktis, o gatvė 
tuščia ir tyli yra. Tik vėjo smuikas ir aš vie
nas su savo mintimis. 

Aha, šiądien buvau pas ją. Po atostogų ji 
lyg pasikeitus kiek, dar gražesnė. Julija. Ma
no draugas man pasakojo kad yra vienas kuris 
jai patinka. Busimas menininkas, ar kas nors 
panašaus. Tiek to. Kas man? — Debesis juodes
nis už naktį apėmė net pusę dangaus skliauto. 
Ar tik ne audra ateina? — Tiesa, juokaudama 
ji burė kortom man ateitį. Ta mergaitė tikrai 
nuostabi. 

— Tu iškeliausi.... 
— Kada ir kur ?.... 
— Tylėk. Paklausyk. Tu iškeliausi į to

limus kraštus. Matysi kalnus didelius iki pat 
d a n g a u s ,  i r  v a r g o  d a u g  m a t y s i ,  i . .  

— Oho! Kelionės man patintai. 0 tavęs 
a r  n e b e m a t y s i u  d a u g i a u  p o  t o ? . . . .  

— Tačiau viskas išeis gerai. Busi tortin
gas. Gyvensi gerai. 

— Tas juk netiesa, ar ne? Ką gali kortos 
parodyti, ir iš kur tu tai žinai? 

— žinoma netiesa.... Aš tik taip sau, — 
nusijuokė. 

Pirmieji lašai, krenta sunkiai į langą. Pas
kui lyja smarkiau. Naktis gudi ir juoda. Bet 
debesim praėjus išaus. Vėl tekės saulė. 

EINA dienos pro šalį lyg kareiviai į frontą. 
Nueina ir nebegryžta. Pilkos dienos lyg pilki 
kareiviai Tačiau eina linksmai, su juoku, su 
dainom, be rūpesčio apie rytojų. Kam liūdėt? 
Jei reikės vargsim, jei ne — dar smagiau gy
vensim. 

— OI tlurėk, kai mes vaikščiojom tuo 
keliu pries metus ar prieš daugiau, laiko, šitas 
kryžius stovėjo kitaip. > 

Paseno Rūpintojėlis. Gyvenimo našta 
4r jam sunki. Jei ne mes patys, tai Jis už mus 

musų rytojum rūpinas. Bet praeis dar metai, 
Jis dar labiau palinks. O kai už daugelio metų 
vėl teks pro šalį praeiti — Jo nebus. Ar beats!-
minsim mes, arba kiti, kad prie šio kelio kadals 
Dievas stovėjo, žmonės naujų nebeišdrožinėja. 
Viskas nueina praeityn. Taip, Rūpintojėlis 
Ar Jis besurinks tremtinius į savo kraštą? Vie
ni pagrobė ir trėmė, kiti išvadavo ir vėl tremia. 

— Užtenka. Einame toliau. Ar matai kaip 
Muša tvyska, kur Levuo įteka. Kopkim į šį 
smėliakalnį. 

Iš viršaus Muša labai toli matyti, ir pakran
čių lankos yra plačios, čia, pakrantėse, vaikai 
būdami, rinkdavom gerai nunokusias žemuoges. 
Paskui nardydavom vandenyje, ar žvejodavortl. . 
Taip slinko dienos prie Levens ir Mūšos. Links-'" 
mos dienos ir jaunos. Tiesa, atsimenu, kaip 
kartą prie tų kryžių kaukuolę radom, ir nuplovę 
vandenyje, klausėm savęs ar tai karaliaus but*, 
ar tik paprasto arto. — O kur tie kryžiai? Dai
romės ir netikini. Stoyėjo čia trys, šalia vie
nas kito, seni ir palinkę, lyg anas prie kelio. — 
Pažiuriu į mano draugą. Jis nusisukęs ir ne
rodo savo veido. Jis yra sentimentalus be galo 
ir viską paima giliai į širdį. O gal ką galvojat 
Taip, nes kai atsisuka sako stipriu balsu: 

— žmonės naujų nebeišdrožinėja. Viskas 
nueina praeitin Bet mes, ar girdi, mes pa
darysim naujus, apsaugosim nuo žuvimo senui. 
Kraštas turės pasikeisti. Pamatysi, Rūpintoji-
lis nulipęs nuo kryžiaus eis ir laimins laukiai. 
Ir tremtinius surinka. Juk taip? fu tik manim? 
Duok ranką. 

i 

ATEINA traukinys., Air jau? Kodėl šią
dien jis nevėluoja? Taip norėtųsi čia dar pa
būti. 

Sitą paimk atminimui, — duoda knygu
tę. — Geresnio nieko neturiu. Kai sugryši vel 
nueisim prie Svalios, aplankysim plačias apy
linkes, senais takeliais pavaikščiosim. Taip? 

Ten stovi Julija, žmonės eina grūdasi, ir 
vėl jos nebematau. Traukinys šniokšdamas įle
kia, atsidusta ir sustoja. Juodas ir negražus. 

Pro langą vėl ją pamatau. Sudie! Juk su
sitiksim kada nors? Apie tave dažnai ir mielai 
pagalvosiu. Juk tu kr kelionę man išburei 
Gerai. Išeinu. 

Gimtinė ir draugai, ir mergaitė tolsta, ir 
atrodo lyg krūtinė tukštėja. Kažkas brangus 
lieka toli, tai tu mano gerasis drauge. Su kuo 
aš mintim be pasidalinsiu, ir kas tau krašto 
vaizda pakeisti padės? 

Tačiau susitiksim, ar ne? Tuomet busim 
tvirti, pasiruošę viskam, nieko nebijosim. * Taip, 
kada nors pavasarį, kai upes laužys ledus. 

PO DAUG laiko prie Karawanken. Kalnai 
dideli, iki pat dangaus. Baltuoja sniegas. Kar
tais ateina debesys ir jų nebesimato. O kai sau
lė išlipa į dangaus vidurį, jie yra gražus, ir 
vaizdas nuolat besikeičiantis. Taip, taip 
" matysi kalnus didelius iki dangaus" 

žiuriu dažnai į mažą knygutės, puslapėlį, 
kur nuostabus žodžiai,mano draugo: "....musų 
draugiškumo nei likimas nenugalės, įr jis paliks 
toks pat didelis visiems laikams. Tikėkim kad 
vėl gyvensim!" 

LIETUVIU KOVA SU NACIAIS 
Knygelė 48 pusL Kaina 39c£ . 

Tai įdomi 48 pusi. knygelė, išleista Vokie
tijoje, apsakanti kaip Lietuviai kovojo su 
rudais naciais 1941-1944 m. laikotarpyje, 
knygelė su daug iliustracijų, ir kalba apie 
nacius nuo pat jų įsiveržimo į Lietuvą, Lie
tuvių kovą už savo žemę, prieš nacių norą 
priversti Lietuvius įsikinkyti jų karo maši: 

non; kaip naciai išžudė Lietuvoje žydus; 
vios slaptos Lietuvių kovos prieš nacius vi
su jų buvimu Lietuvoje. 

Prisiųskit laiške tris dešimtukus, arba 
pašto ženklų už 30c, gausit šią knygelę. 

Reikalaukit Dirvoje 

MUSŲ KALENDORIUS 1947 
Kaina su prisiuntimu $1.00 

224 puslapių didumo, knyga Kalendorius 19jflf 
metų, su šventėmis, su daug įvairių skaitymų. 
Tokių kalendorių Lietuviai Amerikoje pageidau
ja, ir štai dabar gauta jų keliolika greitam iš
pardavimui. Juos išleido "Musų Kelias", Vo
kietijoje, redagavo Ą. Merkelis. 

D 1 R V A 
6820 Superior Ave. Cleveland-8| Ohio. 
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D I R v a 

Pasaulinė Politikos 
Apžvalga 

Rašo Dr. A. J. M. 
Dirvos Specialis Korespondentas 

LIKOME skolingi, malo n u s 
skaitytojai, atsakymą — KAS 
YRA DAROMA PASAULYJE 
KAD PAŠALINUS GRĘSIAN
TĮ KARO PAVOJŲ? — 

Visada po karų, po nelaimių, 
likusieji gyvieji, naujais stoję 
tautų vadai, politikos vyrai, 
pradeda telktis į samburiuskad 
bendrai aptarus ateitį. Visų 
kalbos savaime suprantama yra 
nukreiptos linkme kaip išven
gus ateityje neseniai patirto 
blogo. Taigi, kaip ? 
; Po pirmojo pasauliiifo karo 

A m e r i k o s  P r e z i d e n t a s  W i l  s o n  
pasiūlė tokį ateities saugumo 
kelią: Sako reikalinga esą įs
teigti visų pasaulio tautų są
jungą. Susiburusios tautos į 
vieną vietą jau pačios savaime 
pasidarys nelyginant tar t u m 
koks teismas, ir jei atsitiktų 
kad viena tauta su kita pradė
tų vesti ginčą, kurio pasėkoje 
galėtų kilti karas, tai kitos 
tautos - imtųsi tų dviejų reika
lo ir išspręstų jį taikiu budu. 

Su Wilsono nuomone buvo 
sutikta ir Genevoje, Šveicarijo
je, įsteigta TAUTŲ SĄJUNGA. 
Jos įkurimui, vėliau jos išlai
kymui buvo išleista milijardai. 
Penkiasdešimt penkios pasaulio 
tautos buvo prisidėjusios į tą 
sąjungą. Bet iš visa to visgi 
taip nieko ir neišėjo. Tautų 
Sąjunga nesugebėjo įvykdyti 
nei mažiausio savo nutarimo. 
Ji pasirodė esanti persilpna net 
ir tokiame, palyginus menka
me atvejyje kai reikėjo Len
kams įsakyti grąžinti Lietuvai 
neteisėtai užgrobtą Vilnių. 

Italija užpuolė Abisiniją — 
Tautų Sąjunga nieko dėl to 
jai negalėjo padaryti. Paga
liau Hitleris darė Europoje ką 
tiktai norėjo, o Tautų Sąjunga 
taip ir žiopsojo. Galų gale ji 
mirė nepalikus nei kokios pa
žymėtinos pėdsakos, nebent tik
tai puošnius Genevos mieste ru-
mus, kurie dabar yra tušti. 
Diplomatų tarpe kartais pasi
juokiama. Atvažiuoji žmogus 
į Genevą tai žmonės tavęs taip 
ir klausia: 

— Ponuli, o kas gi dabar 
liauja pasaulyje? 

-r- E, nieko ypatinga, nebent 
tiktai žmonės sako jog Dievas 
esą miręs. 

O į tai žmogus iš Genevos 
atsakęs taip: 

— Ištikrųjų, ponuli, esą Die
vas miręs.N Na, ką ten bepa
darysi, senas jis jau ir buvo.. 

Pirmoji Tautų Sąjunga, va
dinasi, išnyko. Iš jos darbų 
šiądien beliko tiktai anekdotas. 
Bet ji išnyko ne dėl to kad 
pati butų buvus blogos valios, 
ar nemokėjus veikti. Ne, ji 
išnyko dėl to kad savo nuta 
rimams vykdyti neturėjo nei 
kokios galios. 

žvilgterkim kas įvyko po šio, 
praėjusio antrojo pasaulinio ka
ro: Tiesą pasakius, įvyko tas 
pats. šį sykį jau kitas Ameri 
kos Prezidentai, Mr. Roosevelt, 
įkurdino antrą tautų sąjungą. 
Ji veikia nebe Šveicarijoje, o 
^Amerikoje ir vadinasi trum
piau: SUVIENYTOS VALSTY
BĖS. Tos "Suvienytos Valsty
bės" ištikrųjų yra — Ameri
ka, Anglija, Sovietų Rusija, Ki
nija ir Prancūzija. Nelaimin
gu budu šią pastarą sąjungą 
kuriant buvo priimtas dėsnis 
kad tuo atveju jei vienai ku
riai iš dalyvaujančių toje Są
jungoje valstybių bet kuris nu
tarimas nepatiktų, tai ji gali 
išreikšti savo VETO, vadinasi, 
NEPRITARIMĄ ir tada iškel
tas klausimas keliauja į popie-
rio krepšį. Jei kas juo dar 
domisi, tai jau jo asmeniškas 
reikalas. 

VETO teisė buvo įnešta iš 
Amerikos pusės. Amerika tuo 
budu tikėjosi įgysiantį aštrų 
ginklą prieš Sovietus, kurie, 
kaip jau išanksto buvo mano
ma, galėjo kartais iškelti daug 
visokių keblių ir nepriimtinų 
dalykų. Bet nelaimė! Ta teise 
iki šiol tepasinaudojo tiktai So
vietai. Suprantamas dalykas, 
dėl ko. Jiems jug negali patik
ti nei viena pasaulį tvarkanti 
mintis, jei ji neduoda viršaus 
komunistams. Ir taip šit mer
dėja jau ir antroji SĄJUNGA. 
Ją galutinai pasmaugs Bolše
vikas kaip savo laiku Lenkiją 
pasmaugė Čičinskas. Skaityto
jai turbut prisiminsite Lietu
višką poemą, kurioje aprašyta 
kaip pagaliau jį perkūnas nu
trenkė. To paties mes linki
me ir Čičinskams iš Maskvos. 

Kad, išvengus karo pavojaus, 
vadinasi, pirmoje eilėje yra 
mėginama per samburius, ar
ba per sąjungas, per tautų ir 
valstybių susipratimą stiprinti 
taikos stovį, neleisti kilti ka
rui. Bet kaip gyvenimas jau 
parodė ir dar rodo, iš to nieko 
gera neišeina. Štai kad ir da
bar: Rusija yra SUVIENYTŲ 
TAUTŲ narys, bet ji veda ka 
rą Graikijoje. Ji provokuoja 
sukilimus Vengrijoje, ji sovie 
tina Balkanus ir niekas jai nie
ko negali padaryti. Toliau: 
Kinija yra tos pat Sąjungos 
narys, bet ji veda visa to žo
džio prasme karą su komunis
tais savo viduje. Anglija ne
baigia siuntus tankų į Palesti
ną, o Prancūzija be jokio Su
v i e n y t ų  V a l s t y b i ų  n u t a r i m o  
laiko neteisėtai pagrobus iš 
Vokietijos Saaro kraštą. Ir 
niekas dėl to nieko negali pa
sakyti. 

Prie tokių sąlygų, kas lieka, 
vadinasi, daryti kad išvengus 
karo pavojaus? — šypsodamies 
turime atsakyti — tai tiktai 
vienintelė priemonė, būtent — 
GINKLAI! Kas ginkluojasi, 
arba, kas jau yra geriau apsi
ginklavęs, to balsas svaresnis. 
Ir tiktai tas gali nulemti mū
sų amžiaus ateitį. 

Bet ginklai nelygu ginklams. 
Istorija mus mokina kad tiesa, 
tiktai jėga yra sutvertas mū
sų pasaulis, ne kalbomis, bet 
yra buvę visokių, kartais ir 
labai didelių "jėgų", tačiau jos 
žlugo, susmuko pačios savyje, 
nes susidurė su kita, didesne 
pajėga, kurios masto iki tolei 
nepažino. Imsime keletą pa
vyzdžių iš istorijos: 

PENKIOLIKTO šimtmečio 
pradžioje centralinėje Europo
je didžiausia kariška pajėga 
buvo Vokiečiai-Kryžiuočiai. Jie 
valdė rytų ir vakarų Europą, 
valdė su kardu ir j ietim, tie 
milžiniški raitelių būriai, ku
rie užpuldavo šalį tartum ša-
rančiai. Bet štai, įvyksta Žal
girio mušis. Lietuvos Didysis 
Kunigaikštis Vytautas, Lenki
jos, Čekijos ir Gudijos valdovai 
išeina prieš Kryžiuočius su pir
mutiniu parakiniu šautuvu, su 
pirma akmenį išmetančia armo-
ta. Tai buvo nepaprastas įvy
kis, nes buvo pavartota nepa» 
prastas ginklas. To ginklo iš
radimas ir jo išsiplatinimas pa
darė Kryžiuočiams galą. Jie 
išnyko nelyginant varnos nuo 
"parako". 

Vėliau: Vokietija pralaimėjo 
p i r m ą j į  p a s a u l i n į  k a r ą  d ė k a  
tanko. ' Tankai, kurių masės 
atriedėjo iš Amerikos į Pran
cūziją sutriuškino Kaizerio ga
lybę, tankai, vadinasi 
zuotas naujas ginklas. 

Pastarąjį karą laimėjo taip 
pat ginklai, šį tai lėktuvai. 
Ir "Jie atskrido iš Amerikos. 
Pamąstykite tiktai koltus griu-

LIETUVOS UK1S NU
VAROMAS NUO KO

TO NEIŠMANELIŲ 
KOMISARŲ 

Howard Hughes, vakarų pa
kraščio lėktuvų išdirbėjas, ku
ris bandomas apkaltinti gavi
mu $40 milijonų vertės lėktu
vų užsakymų karo metu. Su 
juo maišomas ir Elliott Roose
velt. Tardymas šiomis dieno
mis nutrauktas iki rudens. 

vėsius jie padarė iš Vokietijos! 
Ginklai, vadinasi, yra musų 

ateities garantija, arba, antraip 
vertus, — musų ateities pražū
tis. Negalint šiądien surasti 
takto į taiką per pasitarimus, 
per Sąjungaą valstybės jieško 
jo ginkluose, vis mandresniuo-
se ir gyvybei pavojingesniuose 
ginkluose. Amerika išrado ato
minę bombą. Tai ginklas! Tai 
ginklas, kuris daugiau sveria 
už Bolševikų VETO. Bet ar 
viena tiktai Amerika teturi tą 
ginklą, tą stebuklingą, kurio 
trokšta visi, ypatingai foetgi 
Maskvos Čičinskai ? 

Naujojo ginklo, atominės 
bombos žinovai, valdžios ir 
mokslo žmonės čia pat musų 
Amerikoje sako jog nebus ga
lima ilgam laikui iš laikyti pa
slapties, kad neužilgo atomu 
naudosis visi kurie tiktai su
gebės išleisti tiek aukso kiek 
jo pasigaminimas yra vertas. 
Ir išeina, taigi, kad šios dienos 
taika yra tiktai tiek verta kiek 
yra brangus atomas. Ji, toji 
taika, tai kaip auksas, kurį 
mes mylime, kol jo maža, bet 
kaip tiktai visi turi, tai ir'pra
deda apmėtyti juo viens kitą 
Ar ne taip buvo visais amžiais? 

LIETUVIŲ PABĖGĖLIŲ ŠVEDIJOJE BENDRO TREMTYJE 
GYVENIMO APŽVALGA 

Rašo Vainis Dainoras, Dirvos bendradarbis Švedijoje. 

(Tęsinys iš pereito nr.) 

Iš PIRMIAU sekusių rašinių 
matėme kodėl kyla karai. Sakė 
me jog tai priežastys glūdin
čios tautų nesaugume. Bet ne 
visos tautos jaučiasi nesaugio
mis tuo pačiu metu, kai jų va
dai jaučiasi tokiais. Sakytu
me kad ir tie patys Rusai: Di
džiojoje daugumoje Sovietų Ru
sijos žmonės yra ne komunis
tai ir jeigu jie jaučiasi nesau
giais, tai tiktai dėl to kad ant 
jų sprando sėcįi Raudonasis. 
Karas, vadinasi, jiems butų pa
lanku vien tik kad atsikračius 
Komunisto. Bet kaipo Rusijos 
tauta, ji karo vengia ir bijosi 
jo daugiau nei gal but kita 
mažesnė tauta. Karas, kiek 
jis iš vienos pusės yra vengti
nas, susieina kartais savo sie
kyje į vieną mintį ir ten kur 
jo iš esmės netrokštama, susi
eina dėl to kad per jį tikimasi 
pagaliau susilaukti taikos. Kal
bėjome jug kad daugeliui pa
vergtų tautų sapnuose reiškia
si karas išganymu, taip ne pas
kutinėje vietoje ir pavergtai 
Lietuvai. 

Karai, kiek jie iki šiol vyko 
r e a l i s t i š k a i ,  v a d i n a s i ,  p a l i k o  
kruvinus pėdsakus aplink visą 
musų žemę, vyko jie iš kitos 
pusės dar ir mistiška prame, 
reiškia prame kuriai. išaiškin
ti mes neturime davinių, bet 
pavyzdžių. 

Iki šiol visi didieji, pasaulio 
santvarką pakeitę karai vyko 
ir buvo laimėti žygiuojant iš 
rytų į vakarus. Senoji Romos 
imperija laimėjo vakaruose, o 
pralaimėjo rytuose. Su Kry
žiuočiais įvyko tas pats. Pa
galiau ir Vokietija visada iki 
šiol laimėjo eidama į vakarus, 
o pralaimėjo rytuose. Rusija 
laimėjo eidama.į vakarus. Jei 
taip ištikrųjų yra, jei ši mis
tiškoji karų dalis ir ateityje 
pasitvirtintų, tai neužmirškime 
jog tuo atveju, jei šiądien A-
merikai gręstų karas, , tai jos 
žygio linkmė butų VAKARAI. 
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VĖJAIS EINA VISI "UžPLA-
N A VIM AI" 

Dr. Kęstutis Kernuvis, 
(Dirvos Koresp. Europoje)^ 

Atėmę ir iš smulkiausių Lie
tuvių ūkininkų žemę okupan
tai Rusai Lietuvoje jau pristei
gė kolhozų, taip vadinamų "ta
rybinių ūkių", žadėjo nauja 
tvarka žemės ūkyje stebuklus 
padaryti. Deja, išėjo visai prie
šingai. Ne tik nepadaryta jo
kios pažangos, bet tik sugriau
ta viskas ir nusmukdyta. 

žemės ūkio Lietuvoje dabar 
yra toks didelis suirimas kad 
okupantai nežino ką daryti. Ir 
pati Lietuvos kom. spauda dėl 
to yra pilna nerimo, štai Ru
sų laikraštis Lietuvių kalba, 
Tiesa (nr. 143, Birž. 20) veda
majame prisipažysta: 

"Taip pernai atsitiko Šven
čionių, Vilniaus, J3iržų, Joniš
kio apskrityse, kur nebuvo rei
kiamu rimtumu pažiūrėta į pa
šarų bazės sudarymą vietos 
MTS. To pasekmė buvo tai 
kad eilės MTS punktuose dar 
anksti pavasarį buvo pritrukta 
pašarų, dėl ko nusilpę arkliai 
negalėjo buti panaudoti pava
sario laukų darbams, nesutei
kė jokios paramos darbo vals
tiečiams. 

"Panašus pavojus šymet grę-
sia Gižų, Alovės ir Lentvaravo 
MTS. Tačiau atitinkamose ap
skrityse, kurių teritorijoje yra 
minėtos MTS, iki šiol nerodo
ma jokios iniciatyvos minėtų 
MTS pašarų bazei sustiprinti. 

"Tuo tarpu , tenka Konstatuo
ti kad šianapjutei eilėje vietų 
jau prasidėjus, daugelyje tary 
binių ūkių dar nėra atremon
tuotos šienpjuves. Tatai atsi 
tiko todėl kad Tarybinių Ūkių 
Ministerija nekonkrečiai, ne 
operatyviškai vadovauja jos ži
nioje esantiems tarybiniartis 
ūkiams. 

"Rimto susirūpinimo kelia 
faktas kad eilė tarybinių ūkių, 
kaip, pavyzdžiui, Aluntos, Ska-
rutiškio, Priekulės, Dūkšto, Še-
šuolėlių ir kiti, iki šiol dar nė
ra atremontavę nei vienos šie-
napjuvės, nei grėblio, kas be 
abejo neigiamai atsilieps j šie
napjūtės eigą ir į pašarų bazės 
sudarymą šių ūkių gyvuliams. 

"Pasinaudodami plano vyk
dymo kontrolės nebuvimu, ne
rangus tarybinių ūkių vadovai 
pašarinių kulturų, skirtų silo-
savimui, sėjos planą sužlugdė, 
štai Kauno tarybinių ūkių tre
stas paskirtą jam išauginti ža
liam pašarui pašarinių kulturų 
sėjos planą įvykdė tik 16.2/c, 
Klaipėdos — 22.1 nuos.; Vil
niaus — 38 nuoš." 

VERMONT valstijoje, kuri 
skaitosi pieno valstija, karvių 
turima daugiau negu žmonių. 

KEPYKLOS Lenkijoje per 
savaitę tegali kepti juodą duo
ną, o tik šeštadienį leidžiama 
iškepti ką nors panašaus į py
ragą. 

BALTAI PALIEKAME 
LAGERIUS 

LAGERIUOSE pabėgėliams 
Baltams teko išgyventi dau
giau pusmečio. Karui pasibai
gus Europos žemyne, Švedijos 
ūkis ir pramonė šaukte šaukės 
darbo jėgos. Tuo pačiu tenka 
suminėti kad Švedija, turinti 
449,000 ketvir. žemės plotą, tu
ri tik 6,674,000 gyventojų. Pa
starų poros dešimčių metų lai
kotarpyje pramonė taip smar
kiai auga kad visUr šauktinai 
stinga darbo jėgos. Todėl ir 
pabėgėlių lageriai stengtasi į-
traukti galimai greičiau į pra
monę bei žemės ir miškų ukį. 

Formaliai Pabaltiečių lage
riai buvo uždaryti 1945 m. Ge
gužės 1 d. ir nuo to laiko vi
siems pabėgėliams teko išeiti 
kas į žemės ukį, bet daugiau
sia įsijungė į Švedų pramonę, 
į fabrikus. Dalis pabėgėlių la
gerių užsiliko ir vėlesniam lai
kui, bet juose buvo apgyven
dinama po Vokiečių kapitulia
cijos naujai užpludus pabėgė
lių masė iš Vokietijos ir Dani
jos; tų pabėgėlių tuomet dau
gumą sudarė žydai. 

PIRMI ĮSPŪDŽIAI ĮSIJUN
GUS ŠVEDŲ GYVENIMAN 

KAIP jau anksčiau suminė
jome, viengungiai ir jaunesnie
ji, jau anksčiau buvo išstumti 
iš lagerių. Nuo 1945 m. Ge
gužės mėnesio, uždarius Pabal 
tiečių lagerius, darbams buvo 
išsiųsti vedusieji, turintieji šei
mas ir net fiziniai silpnesnieji 
bei inteligentai. Kurie visai 
netiko fiziniam darbui, dalis 
tai buvo inteligentų, išpradžių 
buvo aprūpinti archyviniu dar
bu švedų įstaigose prie dides
nių miestų: Stockholme, Gote-
borge, Lunde bei Uppsaloje, 
kur yra susikoncentravę švedų 
universitetų įstaigos. Tie ar
chyviniai darbininkai tiesiog 
buvo ubagiškai aprūpinti, nes 
jų atlyginimas veik nesudarė 
galimybių uždirbti pragyveni
mo minimumą. 

Betgi didelė diduma Baltų, 
kurie fiziniai buvo silpni ir 
net savo gyvenime nedirbę jo
kio fizinio darbo, tiesiog prie
varta šiuo kartu buvo išgrūsti 
į fabrikus. 

Išėjus įsijungti f Švedų gy
venimą, pirmieji įspūdžiai bu
vo gana geri, nors kartojosi vi
sur kur jozai. Kai tik švedai 
sužinydavo kad į tą vietovę: 
kaimo ar miestelio fabriką, ar 
ukį atvažiuoja pabėgėlių šei
ma, pakelėse prisirinkdavo vir
tinės suaugusių ir vaikų, ku
rie pabėgėlius stebėjo lyg kokį 
"cudą". Nėra ko čia perdaug 
stebėtis: juk ypač švedų pro-

Prezidento Trumano motina, Martha Ellen Truman, 94 metų 
amžiaus, parpdoma su Prez. Trumanu, kai jis ją dar gyvą bu
vo aplankęs pereitą pavasarį.' Ji gyveno Grandview, Mo*, ir 
mirė Liepos pabaigoje. 

vincija ir liaudis svetimšalių 
savo žemėje nebuvo mačius gal 
kokį šimtmetį. 

Šiaip gi, pabėgėliams susto
jus į jiems skirtą patalpą, pir
momis dienomis nestigo "sve
čių lankytojų". Ėjo kaimo mo
terėlės, nešinos maisto rišulius, 
kitos nešė kokį padėvėtą indą, 
kitos net namų aprangos, kaip 
gabalą kokio kilimo bei padė
vėtą staltiesę ir pan. Mums 
visiems #susidarė įspūdis kad 
švedai giliai humaniška ir nuo
širdi tauta. 

Tuo pačiu, kai įžengėm į 
švedų fabrikus, mums susida
rė priešinga nuotaika: jeigu 
jau fabrikantas tau už darbą 
apmokės kuklius erus (centus) 
tai iš tavęs jis nori iščiulpti vi
sas jėgas, visus darbininko sy
vus. Ypač išnaudojimo "me
nas" labai reiškėsi pas priva
čių fabrikėlių savininkus. 

VIS daugiau susipažindami 
su švedų gyvenimo aplinkuma, 
mes pastebėjome kad Lietu
viams su švedais daug kur ne
pakeliui, švedai mechaniška, 
materialistinė tauta, labai to
lima musų kulturai. švedų liau
dis niekuomet nedainuoja, ne-
silinksmina. čia nėra tokių 
gegužinių, vakaruškų. Baltai 
jei sueina, tuoj užtraukia dai
ną. švedai jei ir suruošia ko
kią vakarušką tai už kiekvie
ną šokį lupa po keletą dešimtų 
erų. žodžiu, švedų tautinė kul-
tura pakeista fabriko mašina, 
švedo tikslas gyvenime amži
nai bėgti ir gaudyti centus, o 
kiekvieną sugautą grašį pir
miausia skuba, kaip žiurkė, nu
tempti į amžiną indėlį bankan. 
Tai tiek to. 

APIE DABARTIfll| 
GYVENIMĄ 

ŽEMĖS ūkyje, kaip ir kito
se šalyse, darbininkai uždirba 
mažiausia ir sąlygos darbo ga
na sunkios, nors žemės ūkis 
čia stovi aukštame kulturos ly
gyje. Miškuose uždarbiai ga
na geri, bet nevisiems įveikia
mas miškų kirtimo darbas. To
dėl visi pabėgėliai neilgai tru
kus įsijungė į įvairius fabrikus. 

Kada mes pažinome Švedijos 
gyvenimą iš arčiau, kai pra
mokome šiek-tiek nors elemen
tariniai kalbą, pastebėjome kad 
iš miškų ir žemės ūkio mus 
šaukte šaukia pramonė, čia ir 
sąlygos lengvesnės ir uždarbiai 
nei kiek nemenkesni. Fabrike 
darbininkas atidirba nustatytą 
laiką ir jis yra laisvas. Bet 
eidami į fabrikus mes susiti 
kome su sunkia gyvenamų bu
tų problema. Darbų kiekvie
name fabrike yra pakankamai, 
bet nėra kur išsinuomoti bent 
kokią landynę gyvenimui. Tai
gi mes čia irgi pamatėme kad 
Švedai mus n£taip jau nuošir
džiai sutinka, švedai namuo
se perplačiai gyvena. Kad ir 
tie patys darbininkai, jei jie 
turi nuosavus namus tai daž
nai, žiūrėk, kokių dviejų auk
štų namą pats vienas naudoja, 
o kokio tuščio kampelio pabė
gėliui neišnuomoja. 

Norisi suminėti keliais žo
džiais: darbo atveju ką mes 
gavome iš švedų valdžios? Ki
tur valstybės, priglaudusios 
benamius karo aukas pabėgė
lius, stengiasi jiems gyvenime 
kuo nors padėti. Pavyzdžiui, 
taip pat neutralios Šveicarijos 
vyriausybė realiai prisidėjo pa
bėgėlių ateičiai. Dauguma pa
bėgėlių inteligentų, kurie ne
begalės savo turėtos specialy
bės bei išmokto darbo pritaiky
ti tremtyje, šveicarų valdžios 
pastangomis gavo progos lan
kyti įvairius techniškus kur
sus. Pabėgėliai viskuo aprū
pinti' gyvenimo lageriuose ir 
mokinosi. Baigę kursus, fab
rikuose gauna jau lengvesnį 
darbą kaip kvalifikuoti specia
listai. švedų valdžia ne tik ne
pritarė kad mums susidarytų 

galimybių įgyti kokį vtfrslą, 
amatą, kad tremtyje mes galė
tume pradėti išnaujo kaip nors 
įsikibti, bet skubėjo mus kuo-
greičiau įstumti į jų pramonės 
mašiną, kad daugiau mes tvir
tintume jų valstybės ukį. čia 
nežiūrėta kad ką nors be tė
vynės žmogui padėti jo atei
čiai, bet kad tik savotiškai su-
verbuoti kuodaųgiausia darbo 
jaučių. 

Na, bet mes skaitomais dar
bo jaučiais tol kol sėdime prie 
mašinų. Dažniausia po 12 va
landų per dieną atidirbę, mes 
esame vėl laisvi, ir naudojamės 
gyvenimu taip lyg laisvi Švedi
jos darbininkai. 

DABAR norisi suminėti del 
dabartinių Lietuvių pabėgėlių 
pragyvenimo galimybių Švedi
joje. Kaip daugiur kitur taip 
ir Švedijoje, jeigu vienoje šei
moje eina uždarbiauti du ir 
daugiau asmenų, įsigyventi yra 
galimybių. Viengungiui prasi
maitinti galima ir kas turi 
daugiau sveikatos gali kukliai 
vieną-kitą grašį susitaupyti. 

Yra bevaikių šeimų, kurių 
dirba vyras ir žmona fabrikuo
se, tai tie verčiasi neblogai. 
Per vienus-antrus metus gali 
įsitaisyti aprangos, namų apy
vokos reikmenų ir pradėti tau
pyti "juodai dienai"? kelionei 
ar panašiai. 

žinoma, gerai įsirengti gali
ma tuomet jeigu gyvenama ga
na racionaliai. O neracionaliai 
Švedijoje veik negalima' negy
venti. Perdaug išsišvaistyti už
dirbtą centą veik nėra laiko ir 
kur. Juk Švedija prohibicijos 
šalis ir jų restoranuose į gė
rimą, jei kas ir turėtų palinki
mą, perdaug neprasišvaistys. 
Yra norma: užvalgei pietus, 
gavai dvi čerkutes išgerti ir 
keliauk namo. Taigi Lietuviai 
kurie neturi šeimų su mažais 
kūdikiais, gali čia tremties die-

leisti ir laukti metus-ki-nas 
tus. Blogai yra tiems pabėgė
liams kurie šeimose turi mažus 
kudikius. 

(Bus daugiau) 

ŽUVIES feod-liver) aliejus 
yra artimiausias pavaduotojas 
sėmenų aliejaus dažų dirbime, 
kaip tyrinėjimai parodo. 

JAMES U. DUFFY 
KANDIDATAS | 

CLERK OF MUNICIPAL COURT 

Mr. Duffy, kandidatas j Clerk of 
Municipal Court, gimė Canton, O., 
ir Clevelande gyvena nuo pat kū
dikystės dienų. Yra vedęs, turi 7 
vaikus, 5 berniukus ir dvi mergai
tes. Keturi iš jo sunų tarnavo ka
riuomenėje šiame kare. 

Mr. Duffy ėjo mokslą St. John's 
High School, Canton, Ohio. Per 28 
metus buvo geležinkelių lokomotivų 
inžinierius ir paskiau buvo geležin
kelių reikmenų biznyje kuomet iški
lo šis karas. Karui prasidėjus Mr. 
Duffy pasisiūlė vėl geležinkelių tar
nybai kuomet apsireiškė darbo jie-
gų trukumas, ir nuvykęs į Raven
na, Ohio, ten dirbo per 14 mėnesių. 
Ten dirbdamas įstojo j International 
Union of Operating Engineers. Iš 
tos tarnybos pasitraukęs jis pasto
jo Republic Steel padėjėju operavi-
mų inžinierium naujoje dirbtuvėje. 

Baigęs darbą ten, Mr. Duffy ga
vo vietą prie Clerk of Common 
Pleas Courts, kur tarnauja Deputy 
Clerk pareigose. Jo žinioje yra vi
si automobilių pirkimo raštai ir 
certifikatai. Jis gyvena 3451 East 
121 street. 

JONAS G. 
P O S T E R  

L i e t u v i s  

Namę Maliavotojas 
Popieriuotojas 

Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo 
pagražinimo suteikiama 

nemokamai. 
495 East 123rd St. 

Telefonas: POtomac 6899 
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D I R V A  

J. Jazminas. 

B O M B O S  K R I N T A  
(Tęsinys iš pereito nr.) 

ŠPILERAS 
Tik vakare pasijudinome iš Vienos. Važia

vome | špilerną, kur buvo Lietuvių gyvenamas 
barakas ir kur žadėjo mus laikinai patalpinti. 
Pats špilernas tėra 20 minutų kelio nuo Vienos, 
bet mes važiavome tik keletą valandų, ilgai sto
viniuodami. Į špilerną atvykome naktį, kad vi
si jau buvo sugulę. Tik anksti rytą pakirdę 
šokome dairytis.... 

špilernas buvo nedidelis kaimas, nusitiesęs 
vienoje geležinkelio pusėje palei plentą. Antro
je pusėje buvo miškas, kuriuo iš špilerno ėjo 
platus kirtimas ir kelias Dunojaus linkui. Bu
vo pora krautuvėlių, salė, bažnyčia ir spirito va
rykla, kurios kaminas išdidžiai kyšojo virš kai
melio. 

čia pat, už poros šimtų žingsnių nuo sto
ties, buvo naujas barako pastatas, kuriame gy
veno Lietuviai. Jų keletas dabar, sužinoję apie 
musų atvykimą, atėjo i stotj ir teiravosi apie 
savo gimines ir pažystamus, o mes savo keliu 
teiravomės apie naujo gyvenimo ir darbo sąly
gas, • 

Mums sakė kad gyvenimo ir darbo sąlygos 
ypač čia, špilerne, pakenčiamos, 'čia gyvena 
daugiausia žmonės su šeimomis; dirbti tepriva
lo vyrai. Dirba jie nuo 7 vai. ryto iki 6 vai. va
karo, su viena valanda pietų pertraukos. 

Sužinojome kad darbininkai yra paskirsty
ti į kelias grupes: vieni laukuose duobes kasa, 
kiti stato ir montuoja geležinius stulpus, dar ki
ti duobes užkasa. Sunkiausia esą prie duobių 
kasimo, o lengviausia — montuotojams, kurie 
jau skaitosi specialistai.... špilerne tebuvo 
dirbami transporto darbai. 

čia pat stotyje pamatėme vadinamą trans
porto grupę — špilerniečius — prie darbo. Jie 
krovė į jaučiais pakinkytą vežimą geležinius bė
gius. Bėgiai buvo nelengvi, bet dirbo jie nesku
bėdami. y 

— Kol pakrausime, — sakė, — kol nuvesi-
me iš iškrausime, bus pietus. Pietums pusan
tros valandos pasilsėsime. Po pietų vSI kokj 
kartą suvažinėsime 

Pats Vienos miestas iki tol dar nebuvo 
bombarduotas, tik jo priemiesčiai, kur buvo su-
sispiestų pramonė. Į Vi,eną važiuojant matėsi 
laukuose bombų išraustos duobės ir kai kur su
griauti fabrikai ir namai. Tačiau aliarmai vis 
dažnėjo.... Vieną sekmadienio priešpietę, su
stoję špilerno miškelyje, matėm danguje skren
dančius šimtus blizgančių lėktuvų. Netrukus 
pradėjo griausti priešlėktuvinė ir tolumoje pa
sigirdo bombų sprogimai. Kai po pietų nuva
žiavome j Vieną ir išlipome Nord-West stotyje, 
pamatėme klaikias sunaikinimo žymes. * 

Gatvėse buvo pilna akmenų, žemių ir kal
kių. Visų namų aplinkui langų stiklai buvo iš-
birėję* Prie stoties augančių medžių lapai bu
vo nubraukti, ir jie stūksojo, ištiesę nuogus sta
garus.... Prie pat stoties gatvėje buvo kritu
si bomba, suardydama tramvajų bėgius ir lai
dus. 

Tramvajų susisiekimo nebebuvo ir turėjo
me eiti pėksčiomis. Kur tik ėjome, visur ma
tėsi tos pat sunaikinimo žymės, žmonės skubė
jo gatvėmis, išsigandę ir susirūpinę. Mus kelis 
kartus policija grąžino, sakydama kad nėra praė
jimo. 

Ėjome staiga nutilusiu, galima sakyti, ap
mirusiu Prateriu. Ir čia buvo nukritusios bom
bos, ir kai kurie pramogų pastatai degė 

Vargais negalais po ilgo laukimo gave Nord 
stotyje pietus, sugryžome atgal. 

DRAUGAS VIENOJE 
Vienoje tada buvo nemažai Lietuvių ir eida

mas centro gatvėmis dažnai nugirsdavai Lietu
višką šnektą. Ypač tiršta būdavo apie Kaertner-
ringą, kur buvo Lietuvių komitetas, pasitalpi-
nęs kažkokio kelionių biuro patalpose. 

Kartą būdamas Vienoje ir aš su T užėjau 
jin, ten ten buvo Lietuvių susitikimo vieta, šiaip 
gi, Vienoje gauti darbą ar apsigyventi, kaip 
teko girdėti, komitetas nieko nepadėdavo. Mus 
net Įspėjo kad butume atsargus, nes čia pat bu
vo ir Ministerijos Rytų Kraštams atstovas, ku
ris bedarbius ir benamius siųsdavo į lagerius. . 
Tiesa, vos tik pro duris inėję, priešais pamatėme 
užrašą: Ministerijos Rytų Kraštams Atstovas, 
ir po juo besėdinti storulį raudonskruostį rud-

Jo kairėje radome pasitalpinusį 

CIevelande vėl bus 
Nacionales Oro ' 

Lenktynės 
CIevelande ruošiama kitos ''dide

les oro lenktynės", kuriose lakūnai 
įgys visokias dovanas ir pažymėji
mus. 1947 National Air Race pro
grama atsibus Clevelando Municipal 
Airport, per Labor Day šventę, tris 
dienas, Rugpjučio 30, 81 Ir Rugsė
jo 1 d. 

Lenktynėms ruošiasi t^fniausi la
kūnai ir viena iš didžiausių dovanų 
bus $40,000 Thopmson lenktynė, ku
rios laimėtojas paaiškės paskutinę 
dieną. 

Pereitų 1946 lųetų laimėtojas Tex 
Johnston dar nepasisakė ar šymet 
dalyvaus, bet jau atsirado kita ei
lė žymių lakūnų veteranų, tarp jų 
Tony LeVier, su savo raudonu P-38 
lėktuvu, kuris pernai gavo antrą 
vietą po Johnston. . 

Toliau apie tas lenktynes hm pra
nešta plačiau. 

Atidaryta* Naujas Šio Banko Skyrius 

NEUŽMIRŠKIT 3c 
Rašydami Dirvos Redakcijai, 

Administracijai ar Agentūrai 
kokius paklausimus, visada įdė
kit už 3c pašto ženklelį atsa
kymui. Tas būtina. 

THE NATIONAL 
* OF CLEVELAND 

7 

The National City Bank of Cleve
land atidarė naujausią savo banko 
skyrių kampe Brookpark ir Pearl 
Roads, ir šis skyrius bus žinomas 

kaip Brookpark-Pearl ofisas, su pa
talpomis ten naujai išstatytoje biz-
niškų pastatų grupėje. To skyriaus 
vedėju paskirtas Fred U. Luehrs, 

neša banko vadovybė.. Du kiti to 
banko skyriai atidaryti, Terminai 
Square ofisas ir Rocky River ofisas. 
Tai praneša to banko vadovybė. 

Koncertuos Vatikano Giedoriai 

(X MlVd/jlllColiiiv • • • • vi • • 
Darbas, sakė, nesunkus, bet kartais tenka V1*".'".., ... v v , 

pasitempti, ypač kai ftiki. iškrauti iš L.otuvu komiteto, tacuro cia jok.., uzrasų nebu-
vagonų cementą ar bėgius. Blogiausia kad visą 
laiką yra užimti — dažnai net sekmadieniais 
tenka dirbti 

Aplamai, vyrai buvo sulisę ir pavargę, bet 
užtat moterys ir mergelės atrodė žydinčios.... 

Dar tą pačią dieną skubiai, iki 10 vai. ry
to, turėjome apleisti vagonus. Laikinai susi-
kraustėme į daržines. Vieną daržinę užėmė žmo
nės su šeimomis-, antrą — viengungiai.^ Deja, 
kvapaus šieno čia nebuvo, o tik šiaudai. Bet 
džiaugėmės ir tuomi, nes gyvenimas vagone bu
vo visiems nusibodęs. 

Tą dieną pirmą kartą valgėm pietus špiler
ne. Juos sudarė daugiausia daržovės. Davinys 
buvo nemažas, pavalgius iškarto jauteis sotus, 
bet tai trukdavo neilgai. Nutarėme kad su to
kiu maistu galima gyventi nieko nedirbant, bet 
dirbant būtinai reikia pridurti Lietuviškų laši
nių .... 

VIENOS ĮSPŪDŽIAI 
Bent porą savaičių gyvenome špilerne nie

ko nedirbdami. Nakvodavome daržinėje, o val
gydavome barake (paruoštą maistą atveždavo iš 
Štokerau, už poros kilometrų), be to dar Vieno
je gaudavome atostogines maisto korteles.... 
Kadangi špilerne visai nebuvo ko veikti, tai be
veik kasdien važiuodavom į Vieną, klaidžiodavom 
dairydamies po vitrinas, važinėdavome požemi
niais ir antžeminiais tramvajais, jieškodami kur 
ką galima nusipirkti ir kur galima geriau pa
valgyti .... 

Pirmą kartą nuvažiavome Vienon tryse: aš, 
S ir T. Vienoje prie musų prisijungė dar viena 
našlaitė panelė, čia pirmiausia prisipirkome 
Įvairių smulkmenų, gavome Singerio gatvėje 
korteles savaitei ir, pavalgę silkių ir štamo, at
sigėrė alaus, nuėjome į PraterĮ. 

Prateris buvo ne tik parkas, liet ir garsi 
pasilinksminimų vieta. Tai buvo lyg vienas di
džiulis prekymetis Lietuvoje.... Buvo daugy
bė tam tikrai pastatytų pramogų. Vienur jojo 
raiti, supdamies ant medinių arkliukų, kitur 
plaukiojo laiveliais, važinėjo elektriniais auto
mobiliukais, lėkė staiga kildami aukštyn ir leis-
damies žemyn pro įvairių baubų pilnas olas. Vi
sur viešpatavo garsus triukšmas, juokas, klyks
mas. Visos tos pramogos tiko, rodos, daugiau 
vaikams, bet, pasirodė kad ir suaugę, ypač įvai
rios porelės, neatsilieka nuo vaikų.... 

Virš visų tų pramogų pastatų pamažu su
kosi milžinas ratas — Vienos simbolis. 

Mes išbandėme daugelį šių pramogų, o S 
su panele įsikarščiavęs norėjo nepraleisti nei 
vienos.... Man tas garsus triukšmas ir stum
dymasis ̂ minioje greit įgrįso, mudu T nutarėme 
geriau užeiti į kiną, kurių čia irgi buvo gausu. 
Tiesa, vietoj kino pro šalį eidami užėjome į 
panoptikumą. 

vo. Komiteto atstovas — kunigas — mums pa
reiškė kad Vienoje apsigyventi ir darbą rasti 
labai sunku, ir jis mums nieko negali padėti. 
O pats tuo tarpu kalbėjo telefonu, jieškodamas 
kaž kokiam pažystamam darbo ir kambario.... 

Lietuvių komitete bebūnant staiga p&ffift-
čiau pro duris ineinant seną draugą Leo.... 

Anais senais laikais buvome, kaip jie mėg
davo sakyti, kaimynai, nors gyvenome vienas 
nuo antro per kokį dešimtį kilometrų. Jo tė
vai turėjo paupyje dvarą, ir mes tada dažnai 
vienas antrą aplankydavome įvairiomis progo
mis ir be progų. Dalykas toks, kad mėgdavome 
sudėti aukų tiems patiems dievams.... 

Tada jis buvo studentas ir Amžinos jauny
stės korporacijos narys. Vėliau dažnai susitik
davau su juo Kaune, kur pradėjo tarnybinę 
karjerą. Dar vėliau dažnai sutikdavau Vilniu
je, kur abu tarnavome. Nežiūrint įvairių gyve
nimo pasikeitimų, jis liko ištikimas seniesiems 
dievams, ir taip musų draugystė laikėsi. 

Dabar susitikome Vienoje, ir nei vienas dėl 
to nenustebome. Pasisveikinome, kaip butume 
pasisveikinę susitikę Vilniuje Gedimino gatvėje. 

Jis jau porą mėnesių gyveno Vienoje ir 
buvo gerai susipažinęs su vietos gyvenimo są
lygomis. 

Nakvojo dafiar Be pastoges žmonių nakvy
nės namuose Gaensbacher skersgatvyje. Čia už 
nakvynę tereikėdavo mokėti 40 pfenigių, bet 
nepatogu buvo tai, kad iki 9 valandos vakaro 
reikėdavo ateiti, o 6 valandą ryto keltis ir neš
dintis sau. Visą dieną praleisdavo gatvėse ir 
parkuose. Kai lydavo, sėdėdavo kavinės# Ir 
kinuose.... 

Prieš tai ilgą laiką gyveno viešbutyje, šiaip 
leidimą apsigyventi teduodavo trejetai dienų; 
paskui pamokėdavo porteriui ir gyvendavo kele
tą savaičių. Bet tuo budu už nakvynę, nes kam
baryje vistiek nesėdėdavo, tekdavo išleisti į mė
nesį keletą šimtų markių. Užtai nutarė kad 
geriausia gyventi pakaitomis: sąvaitę viešbuty
je, kitą — Be pastogės žmonių nakvynės ima
muose." ... 

Kai dėl valgymo, ta! painformavo kad visi 
Lietuviai valgo VOK ir Rathaus rūsyje. Tikrai, 
užėję į VOK švarcenbergo aikštėje, tuoj išgir
dome Lietuvišką šnektą ir sutikome pažystamų. 

Dėl darbo sakė kad tuo tarpu nesirūpina. 
Vis dar šiaip-taip gauna atostogines korteles, 
o policija, jei esi švariai apsirengęs, dokumentų 
neklausia.... 

Vienu žodžiu, Vienoje dar buvo galima gy
venti. 

(Bus daugiau)' 

Pragarsėję pasaulyje Romiečiai 
dainininkai, specialiai parinkti iš 
bažnytinio choro Vatikano Mieste, 
kurie dabar jau ątvykę į Suv. Val
stijas specialiu sutikimu paties Po
piežiaus, dainuos Cleveland Public 
Auditorium vieną vakarą, antradie

nį, Rugpjūčio 2t>, nuo 8:30 vai. 
Atvykę iš Vatikano Miesto ir pla

čiai jau važinėję po Ameriką, Ro
miečiai Dainininkai CIevelande pa
tieks puikią koncertinę programą. 
Jie dėvės savo ypatingai gražius 
apvalkalus, kokius dėvi giedodami 

HecdaM 

teiU. eit pUkti 

ir maistas nesiaikvoja! 
Neveltui taip daug šeimininkių planuoja įsitai
syti moderninus Electric Food Freezers! 

Tada lai sninga, lyja ar pučia ... lai svečiai 
atvyksta netikėtai . . . visada esi gatava švię-
žiais-sušaldytais valgiais juos pavaišinti. 

Galit prisipirkti maisto jo sezonuose kuomet 
kainos žemiausios, sušaldyti juos vėlesniam nau
dojimui. Sutaupai ėjimą į krautuves « * . tau
pai laiką, darbą ir pinigus. 

Dar geriau, mažais arba visai nėra aikvojimo 
šaldytame maiste . . . nėra sugedimų . . . ne
būna gaišavimo valgį paruošti. Jusų šeima bus 
patenkinta sveikais, įvairiais, skaniais valgiais 
visą metą aplinkui. 

Geresnei sveikatai, didesniam patogumui ir 
ekonomijai, rūpinkitės įsigyti modernį Electric 
Food Freezer. Atminkit—jie yra visokių dydžiy 
sulyg kiekvienos šeimos reikalo! 

Vatikano bažnyčiose, ir jų tarpe 
dalyvaus gerai išlavinti berniukai 
soprano balsais. 

Ši proga išgirsti tuos dainininkus 
yra labai reta. Vatikano chorą va
dovauja Rt. Rev. Monsignor Lucinio 
Refice, pasižymėjęs kompozitorius 
bažnytinės muzikos prie paties Po
piežiaus Pijaus. Tas choras suside
da iš 54 balsų, iš dainuos bei gie
dos CIevelande antradienį, Rugpju
čio 26. Tikietus išanksto galima įsi
gyti iš Taylor's Ticket Office, 28 
Taylor Afcade. 

KARŠČIAI. Clevelandą ir di
delę dalį Amerikos užkliupo ki
ta karščių banga, po pusantros 
dienos oro kiek atvesimo. Ti
kima šis karštis tuoj baigsis ir 
vasaros šiluma sugryš į nor
malę. šios savaitės pradžioje 
temperatūra kasdien viršijo 90 
laipsnių ir oras buvo tvankus, 
kas šalumą darė nepakenčia
ma. 

NO BETTER 
TERMS 

ANYWHERE 
LOANS TO 

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

TAUPYMŲ IR 
PASKOLOS ĮSTAIGA 

Netaupumas žmogų pri
veda prie rūpesčių ir var
go. 

Taupumas žmogų pada
ro liuosą nuo rūpesčių ir 
vargų. 

Lietuvių-bankas yra pel
ningas ir saugus taupy 
mams, yra po Federal In
surance Corp. Tai yra U. 
S. Valdžios saugumo užtik
rinimas. 

Lietuvių bankas turi di
delio patyrimo visokių pa
skolų reikaluose, ir pasko
los reikale gali ją suteikti 
sulyg pritaikytų reikalavi
mu. 

įoONO^ 

KLAUSK "TEN O'CLOCK TUNES" • Naujos Dainos • žymus 

Išpildyto jai. Pirmadienį ik! Penktadienio kas savaitę Rytais 10 
iš WEAR 1220 • Vakarais nuo 10—WHK 1480 

Tfce LITHUANIAN 
SAVINGS & LOAN 

ASSOCIATION 
v 6712 Superior Ave. 

HE. 2498 

NATIONAL r 
AIR pCiES n 
AUG.3Q 31 ŠĖPI.I } 

See this ail rsw and grsater 3 
racing program featuring— 
• THOMPSON TROPHY RACE —300 

mils high speed classii, on Monday 
• BENDIX TROPHY RACE—transcon-

tinenbl speed dash, finish Saturday 
• GOODYEAR TROPHY RACES—for 

mosquto racers, dail/ 
• ALLISON JET TROPHY RACE—for 

army jet plan's, Sunday 
• SOHIO TROPHY RACE—105 mil 

race for P-38 airplanes, on Sanday 
• HALLE TROPHY RACE—75 mill race 

for women pilots, on Saturday 
• KENDALL TROPHY RACE—105 mla 

race for P-51 planes, Saturday 
• TINNERMAN TROPHY RACE—105 

•ie race for P-S3 planes, Monday 
• ARMY AIR FORCES—special Jet 

Plane show, Sunday 
tJfMY-NAVY-MARINES—in spectic-

pr combat maneuvers, each,day 
) More Popular Price Stats < 

tided Rest Room Facilities ' 
••proved Traffic Regulation 

12 Noon to 5:30 P M. daly V 
Buy Your Tickets in Advance 

ON SALE AT J 
V Ticket Office—Main Lobby ^9 
UNION BANK of COMMERCE [ 

E. 9th and EUCLID k. 

fceeutitt Offices .. 
Onion Comraerctt 8lit 

(tout: superior 4535 
. .........^ Cliulifii 14, Oliiit 

VISOKIA APDRAUDA 
Mes esame pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale viso
kios Apdraudoš (Insurance) visai dykai. Todėl pirma 
saulute mus negu ugniagesius (firemonus). 

P. P. M U L I O L I S 
Vienatinė Vietinę Pastovi Lietuviška Real Estate 

ir Apdraudoš Ag-entura 
6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 

Delia E. Jakubs 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicott 176S 
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MIRIMAI 
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

(Žinios apie mirusius Lietuvius Siame skyriuje talpinama, dykai 

MIRĖ 17,200 IŠEIVIŲ 
LIETUVIŲ 

Su šiame numeryje paduoda
mais mirusių išeivių Lietuvių 
vardais, čia skelbiamų mirusių 
Lietuvių skaičius pasiekė jau 
17,200, nuo Vaąario mėnesio, 
lf>37 metų, kada mirimai Dir
voje pradėta žymėti. 

Įsidėmėtina kad dabar miru
sių amžius yra kiek aukštesnis 
negu kad būdavo apie 9 metai 
atgal. Tada mirė daug Lietu
vių nesulaukę nei 50 metų am
žiaus. Reikia spėti kad tie bu
vo nuodingos prohibicijos. lai-

aukos. 

MAČIUTAS Jonas, senyvo am
žiaus, mirė Liepos 24, Cleve-

• landė. (Rukščių k., Suvalki
jos.) Amerikoj iSgyveno 46 
metus. 

VIšINSKAS Andrius, 80 me
tų, mirė Liepos 23, Detroit, 
Mich. (V.včiaiM k. A. Pane
munės vai.) 

MATULIOKAS Kastantas, 47 
m., mirė Birž. 27, Chicagoj. 
(Šiaulių ap. Gruzdžių p. Ly-
gudų k.) 

WAISIS Tillie (Pociūtė), 53 
m., mirė Birž. 28, Chicagoj. 
(Šiaulių ap. Luokės p. Ai?d-
rešiškių k.) Amerikoj išgy
veno 37 metus. 

ŽELINSKIENĖ Marijona, mi
rė Birželio m., Shenandoah, 
Pa. 

PODžIUNAS Adomas, mirė 27 
Birželio, Shenandoah, Pa. 

MARCINKEVIČIUS Motiejus, 
65 m., mirė Birž. 26, Miners-
ville, Pa. 

BIELSKIS Jonas, 5& mire 
Birželio m., Reinerton, Pa. 

N A V I C K A S  A u g u s t a s ,  m i r ė  
Birželio m., Plymouth, Pa. 

PANCEKIENĖ Jieva, 65 me
tų, mirė Birželio m., Scran-
ton, Pa. 

RAKAUSKIENĖ Marė, 65 m., 
mirė Birželio 25, Kenosha, 
Wis. (Gimus Kaune.) 

KRUVELIENĖ Jieva, mfrg 1 
Birželio, Johnson City, 111. 

DRUSKIENĖ Ona, mirė Birž. 
mėn., Worcester, Mass. 

GILIS Martynas, 31 metų, mi
rė Birž. 21, Miners Mills, Pa. 

STANLIS Teofilius, mirė Bir
želio 23, W. Pittston, Pa. 

RAIŽIS Povilas, 58 metų, mi
rė Geg. 13, Lawrence, Mass. 
(Rokiškio par.) 

DOMEIKA Jonas, 68 m., mirė 
Geg. 16, Worcester, Mass. 
(Naumiesčio par.) 

KRIVICKAS Antanai* 59 m., 
mirė Birž. 3, Lee Park, iii 
(Šiaulių ap.) ^ 

KALINAUSKIENĖ Marg., 29 
m., mirė Birž. 11, Kingston, 
Pa. 

VAITKEVIČIUS Kazys, 46 m., 
mirė Birž. 11, Plymouth, Pa. 

GENIS Juozas, mirė Birž. 11, 
Plymouth, Pa. 

BUKAVECKAS 3wwm, mir% 
Birž. 15, Port Friffith, Pa. 

MAJAUSKAS Antanas, 70 m., 
mirė Geg. 11, Toluca, 111. 

VAITKUS Povilas, 65 m., mi
rė Kovo 18, Rockford, III. 
(Kelmės par. Jonušų k.) 

KARALIŪNAS Motiejus, 71 
m., mirė Birž. 43, Edwards-
ville, Pa. 

URBANAVIČIUS Leonardas, 
51 m., mirė Geg. 18, Chica
goj. (Kauno red.) 

KEIDIENĖ Barbora, 68 metų, 
mirė Bal. II, Chicagoj. (Bu
tėnų k.) 

SANKONIS Andrius, 44 metų, 
mirė Bal. 12, Kulpmont, Pa., 
kur buvo ir gimęs. 

Pilnai Padengta Apdrauda. Phone EX. 04lf 

W. DEBESIS PAINTING CO. 
Namų Pagražinimas iš Vidau* ir iš Lauko 

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

^lllllllllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiMllllllllKliiiiiiiliiiiliiHiiiiiiiiiiiii^ 

Wilkelis Funeral Home 
I PILNAS LAIDOTUVIU 
1 PATARNAVIMAS , 
s —HAMMOND VAftGGMAI PER SERMĖltlfc— 

[ DAYTON, OHIO 1 
MIRfi PETRAS VENYS 

Po ilgo laiko sunkaus pasir-
gimo, Rugpjučio 3 mirė Petras 
Venys, 54 m. amžiaus. Palai
dotas Kalvarijos kapinėse, su 
atitinkamomis pamaldomis ku
rias atliko Kun. L. Praspalius 
Šv. Kryžiaus Lietuvių bažny
čioje. 

Velionis paliko čia žmoną, 
Marijoną, tris dukteris ir sū
nų. Petras Venys buvo LRK 
SA 191 kuopos narys, taipgi 
ir Dirvos prenumeratorius. Pa
ėjo iš Airiogalos miestelio, Kė
dainių ap. 

Jis buvo pažystamas ir kitų 
kolonijų Lietuviams: Spring-
fieldo, Columbus, Akrono, ir 
Clevelando, taigi buvo atvyku
sių į laidotuves ir iš kitur, iš 
Akrono ir Clevelando žmonių. 

J. A. U. 

CLINTON, IND. 

MIRfi TRYS LIETUVIAI 
Musų mažos mainerių kolo

nijos tik mažas skaitlius Lie
tuvių tėra likę. Prez. Hoover'o 
laikais diduma Lietuvių aplei
do šį mainerių miestelį, nes už
sidarė anglies kasyklos ir di
duma darbininkų neteko savo 
sunkiai uždirbtais centais įgy
tos nuosavybės. 

Kurie čia liko gyventi, laip
sniškai ir jie mažėja. Pasta
rų trijų mėnesių bėgyje mirė 
trys Lietuviai. • 

Birželio 10 d. tapo palaido
tas senas gyventojas Jonas Jo
cius, 78 m. amžiaus. 

Liepos 31 d. numirė kitas se
nas gyventojas, Leonas Riši
mas, 75 m. amžiaus. Jo žmo
na mirė prieš 10 metų. Jisai 
paliko tris sunus ir dvi dukte
ris. Paėjo iš Žemaitijos, nuo 
Papilės. 

Rugpv 7 d. palaidotas trečias 
Lietuvis, Petrds Gryšius, 47 m. 
amžiaus, kuris staiga mirė; jis 
buvo nevedęs, paliko dideliame 
nuliudime savo senutę motiną, 
apie 80 m. amžiaus; jis buvo 
jos vientinis globėjas. % 

Jonas Skinderis. 

D I R V A  
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PAJ IEŠKOJI M Al 
Jieškomieji ar apie juos ži

nantieji prašomi atsiliepsi 
CONSULATE GENERAL OF 

LITHUANIA 
41 West 82nd Street 

New York 24, N. Y. 

| 6202 Superior Ave. HEnderson 9292 | 
miliar 

VETERANŲ Administracija 
praneša kad įvairiais budais ji 
išmokėjo šio karo veteranams 
net $44 milijonus perdaug — 
tą perviršį gavo 665,000 vete
ranai. Valdžia pasiryžo tuos 
permokėjimus iš karių atgauti 
Bus didelių nesmagumų kada 
veteranai bus pašaukti grąžin
ti tam tikras sumas, kurias jie 
jau yra ir praleidę. 

Achenbach, Selma, iš Naumieš<yo, 
<Čakių ap. 

Akambakas, Antanas ir Pranciškus 
iš Marijampolės ap. 

Aleksandravičienė - Ramonytė, Teo
filė, iš Veliuonos vai., gyv. Chicago 

Arlauskaitė, Morta, iš Varėnos II 
vai., Eišiškių vai. 

Baginskas, Jonas, iš Gelvonų vai., 
Ukmergės ap. 

Bakas, iš Raguvos vai., Panevėžio a. 
Beniulis, broliai ir seserys Vinco 

Beniulio, iš Marijampolės ap. 
Bereckas, Bronius, iš Širvintų vai., 

Ukmergės ap. 
Bernikaitė, Onutė, iš Skaudvilfs 

Taurafės ap., ištekėjusi. 
Blaževičius, Danielius ir Jonas, sū

nus Mykolo, gyv. Chicago ar New 
York. 

Brazaitytė - Nowikotf, Roza, iš Auk. 
Panemunės vai., Kauno ap., duktė 
Barboros Seikauskaitės-Brazaitie-
nės, jos sunųs ir augintinė, gyv. 
Philadelphia. 

Bubelytė, Anelė, duktė Motiejaus, 
iš Boston. 

Butėnienė - Mikalonutė, Elzbieta, iš 
Alytaus ap., ir vyras Mykolas 
Butėnas, gyv. Elizabeth, N. J. 

Čaplikas, Jonas, Petras, Ona, Tomas 
ir Valerija (Prokopienč), gyv. Cle

veland, Ohio. 
Čeponis - čevertė, Julius, iš Dau

gėliškiu vai., Švenčionių ap., su 
šeima. 

Černiauskas, Antanas ir Bolius, gyv. 
New York. 

čeverte - Čeponis, Julius, iš Dau
gėliškiu vai., Švenčionių ap. 

Dambrauskaitė - Piepol, Genė, ir 
vyras Stasys Piepol, gyv. Detroit. 

Dereškevičaitė, duktė Motiejaus, iš 
Prienų vai., Marijampolės a. 

Domausfeis, Juozas, su šeima, ir jo 
sesuo Marinė DomaUskytė, . ir jų 
tėvai ir broliai. 

Dovidenas (Davis), Anupras, iš Pa
nemunio, Rokiškio ap., gyv. J.A.V. 
ar ICanadoje. 

Dovydavičius - Dovydas, Mateušas, 
su žmona. 

Galinauskienė - jTilrytė, Ona, gyv. 
rodos Boston, Mass. 

Galinytė - Senutienėį Marijona, duk
tė Simono. 

Gasiunas, Romas,' iš Rokiškio ap, 
Gedgaudas, Petras, fi Kretingoj. 
Greblikas, Juozas, Marijampolės. 
Grušnius, Anupras, iš Balaveckų k., 

Švenčionių ap., gyv. Chicago, ar 
New York. 

Guzikauskas, Jonas, iš Rokiškio ap., 
gyv. Philadelphia, ir Guzikauskai-
tčs, Ąkvilina ir Bronė, gimusios 
Amerikoje, gyv. Rokiškio' ap. jų 
giminės ir pažystami prašomi at
siliepti. 

Jacekas, Antanas ir Pranciškus, iš 
Veliuonos vai., gyv. Westfield. 

Janavičius, Bernardas, iš Žiežmarių 
vai., Trakų ap. 

Jurijonienė - Mockutė, Ona, iš Nau
miesčio v., Tauragės a., gyv. Chi
cago ar Philadelphia. 

Jurkynas, Petras, iš Liubavo vai., 
Marijampolės ap. 

Jurytę - Galinauskienė, Ona, gyv. 
rodos Boston, Mass. 

Kačergis, broliai ir seserys Onos 
Beniulienes-Kačergytes, iš -Mari
jampolės ap. 

Kalašinskas, Feliksas, iš "Kuršėnų v. 
Karis, gyv. Scranton, Pa. 
Kazakevičius, Jurgis, sunus Jurgio, 

iš Marijampolės, prašo atsiliepti 
gimines. 

Kirilovitch - Volkovskaitė, Bronisla-
va, gyv. Cambridge. 

Kjškienė - Žolynaitė, iš Vilkaviškio. 
Krapas, Pranciškus, iš Vilkaviškio v. 
Krasauskas, iš Pušaloto parap., Pa-' 

nevėžio ap. 

Kisielytė, Vincė, ištekėjusi, iš Kre-
kęnavos, Panevėžio ap., gyv. Chi
cago. 

Kučinskaitė - Urbanavičienė, Bronė, 
iš Veisėjų v., Lazdijų-Seinų ap. 

Labokas, Petras, iš Veiviržėnų vai., 
Kretingos ap., gyv. Boston, Broo
klyn ar Chicago. 

Leonavičius, Antanas, ir Leonavi
čiūtė, Uršulė, iš Babtų vai., Kau
no ap. 

Liudika, Juozas, iš Kretingos ap., 
gyv. Chicago. 

Lukštinskas, Vladas, gyv, Baltimore, 
Md., River St. 

Lymontas, Jonas, gyv. Boston. 
Makaras, Antanas, iš Vęliuonos v., 

Kauno ap. 
Malevičius, Julijonas, iš Rokiškio 

ap., jo giminės ir pažystami pra-
' šomi atsiliepti. 

Mataitis, Jurgis, iš Radviliškto V., 
Šiaulių ap., gyv. rodos Phite. 

Mauruša, Andrius ir Jonas, iš Vei
verių vai., ir jų vaikai. 

Medziukevičius, sunųs mirusiojo Jur
gio Medziukevičiaus. 

Meilutis, Petras, iš Rumšiškių v., 
Kauno ap., gyv. Kanadoje. 

Miceika, Silvestras, iš Šiluvos 
Raseinių ap., gyv. Chicago. 

Mickevičius, Vladas, sunus Prano, 
iš Kauno, gyv. rodos Brooklyn. 

Mickevičiūtė, Pranciška, duktė Va
lerijono, iš Mažeikių ap. 

Mikalajunaitė, Marija, duktė Pau
linos Jurgaitytės - Mikalajūnienės, 
gyv. Detroit. 

Mikalauskienė, Viktorija, gyv. N.Y. 
Mikalonytė - Butenienė, Elzbieta, iš 

Alytaus ap., ir vyras Mykolas Bu
tėnas, gyv. Elizabeth, N. J. 

Minalsa, Pranas, iš Veliuonos vial., 
Kauno ap. 

Miseika, Jonas, iš Akmenės vai., ir 
žmona Ona Mišeikienė - Stulpinai-
tė, gyv. Waterbury. 

Mitkutė-Mitkevičiutė, Barbora, gyv. 
Chicago, sesuo Stasės Kuntrimie-
nės. 

Mockus, Juozas, iš Naumiesčio v., 
Taufages ap., gyv. Chicago. 

Mockutės: Barbora, ištekėjusi, ir 
vaikai Bronius ir Afrozina; Julė 
(Pranskaitienė), ir Ona (Jurijo-
niėne), kilusios Naumiesčio vai., 
Tauragės ap., gyv. Chicago. 

Monkevičiutė - Subotka, iš Pane-
.vGžio ap. 

Naryydienė, našlė Alekso Narvydo, 
žuvusio anglies kasyklose, gyv. 
Philadelphia. 

Norvaiša, Benediktas, gyv. farmo-
je, ir Norvaiša, Feliksas gyv. 
Chicago, »£' Kuršėnų vai., Šiau
lių ap. 

Nowikov - Brazaitytė, Roza, iš 
Aukšt. Panemunes vals., Kauno 
ap., duktė Barboros Seikauskaitės-
Brazaitienes, našlė, jos sunipi I* 
Augintinė, gyv. Philadelphia, t 

Ožalas, Povilas, gyv. Chicago. * 
Pamarnackas, Boleslovas, sunus Au

gustino, iš Traku ap., gyv. New 
York ar apylinkėje. 

Paulius, Jonas ir Juozas, ir Juozo 
žmona Aleksandra Taujenaitė, iš 
Kretingos ap., gyv. Boston. 

Petravičius, Pranas, iš Sintautų vai. 
Šakių ap. 

Piepol - Dambrauskaitė, Genė, ir 
vyras Stasys Piepol, gyv. Detroit. 

Plikaitis. Juozas, iš Marijampolės a., 
gyv. New York. 

Pranskaitienė - Mockutė, Julė, iš 
Naumiesčio vai., Tauragės ap., 
gyv. Chicago ar Philadelphia. 

Prpkopienė - Čaplikaite, Valerija, ir 
jos sunus sportininkas, lankėsi 
Lietuvoje, gyv. Cleveland. 

Pusch, Marija ir Morta, iš Nau
miesčio vai., Šakių ap. 

Ramanauskaitė, Leonora, duktė Vin
co, iš Kietaviškių vai., Trakų ap. 

Ramanauskas, Antanas, brolis Bar
boros, gyv. Waterbury. 

Rimkus - Laužikaitė, Juzefą, iš 
Rokiškio ap., ir vyras Jonas Rim
kus, gyv. gal New York. 

Runeika, yaikai Jono Rupeikos, gyv. 
Pittsburgh. 

Sagatas, Petrą*. * 
Sederevičia, Jcftias ir Stanislovas, 
* ir; Sederevičiutė, Ona, nuo Veliuo

nos. 

Savickienė, Petronė, iš Marijampo
lės ap., gyv. Brooklyn, 

Senutienė - Galinytė, Marijonu* 
duktė Simono. 

Skučiutė - Kubelskienė (Kubelsky), 
Petronė, iš Mikališkio vai., Mari
jampolės ap., gyv. rodos Chicago. 

Sprindžiūnas, Zenonas, iš Čekiškės 
vai., Kauno ap. 

Stefonavičius (Steven), Juozas ir 
Konstantinas, iš Biržų, turi pia
ninų imony Chicago. 

Stulpinaitė - Mišeikienė, Ona, ir 
vyras Jonas Miseika, iš Akmenės 
vai., gyv. Waterbury. 

Šereivaitė, Veronika, iš Rozalimo, 
Panevėžio ap., gyv. Philadelphia 
ar Chicago. 

Šapoka, Adomas, iš Utenos, gyv. 
New York, N. Y. 

Šarka, (Jarmulavičius) Martynas, iš 
Deltuvos vai., Ukmergės ap., gyv. 
rodos Seymour. 

Šimkus, Juozas ir Valius, ii Rasei
nių ap., ir jų šeimos. 

Švedas, Jonas ir Petras, iš Seimj 
gyv. Boston ar Philadelphia. 

Švipas, Kazimieras ir Mykolas, iš 
Pušaloto vai., Panevėžio ap., ir 
jų šeimos. Kazimieras yra gyv. 
Cleveland. 

Šukienė, Irena, iš Raseinių-Tauragės 
ap-, gyv Chicago. 

Šuopys (Švalpa), Antanas, sunus 
Lauryno, iš Šakių ap., gyv. Cle
veland. 

Naujas Modernis Namas Nebaigtas 

be MONCRIEF Automatinės šilumos 
GAS — OIL — COAL 

THE* HENRY FURNACE CO., MEDINA, O. 
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| P J KEJiSIS 
1 609-12 Society for Savings Bldg—Cleveland, Ohio 
| OFISO TELEFONAS: MAin 1773. 

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

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

DAKTARUS 

NAUDOT MŲS HAIR GROW PLAUKŲ 

AUGINIMO BUDĄ ANT JŲ PACIENTŲ 

Bet kitiems profesionalams naudoti namų 
gydymo budų kitų įstaigoje yra nepasiti-
kėtina, ir todėl jie negalėjo to patirti, kad 
dvimas laiko plaukams išaukinti, ką mes 
tikrai galime padaryti, pasiliko jiems neįti
kėtinu. Mes nesakom kad mes gydom ko
kias nors ligas ar užkrėtimus, tiktai atgau-

, ginam plaukus ant plikų galvų. 

Ofiso valandos Pirmad., Antrad. ir Trečiad. 9 ryto iki J vak?" 
Klauskit NURSE JOHNSON 

J. G.and C. J. COMPANY 
9200 Hough Avenue RAndolph 3773 

THE MAY CO'S. BASEMENT 
KITA "PALAIKYMO" YPATYBĖ UŽ PINIGUS TAUPANČIA ŽEMĄ KAINA! 

Berniukams Navy Style P E1 COATS 
100% Renrocesuotos Vilnos—Sti Isiutu Dčvčjimo Tvirtumu! 
Šymet, kaip ir pirmesniais metais—tie Navy style pea coat bus vėl 
populiarus! Ir dabar pats laikas nusipirkti vieną—dabar, iki dar ga
lima lengvai už jį užsimokėti—dabar, ktiomet pasirinkimas visokių 
dydžių yra pilnas—dabar, už šią žemą kainą! šie paltai yra tvirtai 
pasiūti, su visomis smulkmenomis reikiamomis patogumui ir šilumai. 
Pirkit juos dabar—savo sunums—ir dukterims, taipgi! Mieros 8 iki 20. 

Įsitėmykit šias Išskirtinas Ypatybei 

• Tvirtai įsiūtais pečiais, PAMŲS. 
tais patogumui ir gražumui. 

• Gero UNIFORMŲ siuvimo ui--
kalingam stiprumui. 

• Viduje su SWEATER CUFF0 
lam šiltam smagumui. 

• Visi kišeniai DVIGUBAI pri-
Hiuti tvirtais išbandytais siūlais. 

• EKSTRA NAVY gtj«$kas jsiu-
tas viduje atsitikime reikalo.-

• Guzikas apykaklėje ATLAPU 
stisogimui tikru Navy fasonu* T 

• PEČIAI pasiūti gerai išvaizdą 
• Siūles gerai APSIŪTOS ir Sljfi 

PROSYTOS kad geriau dėvėt 
• 100% Reprocesuotos Vilnos Mc 

ton su velour rankena. 

25% Depozito Palaikys 
Jūsų Pirkinį 

Paliktą hįhsv Will Cajl Skyriuje fl* 

tarpu kai Įšsimokėuit Jums paran-

klausiu budu. 

Basement Boyg' CJlothing 

DABAR JAU LAIKAS 
DĖVĖTI ŠIAUDINĘ SKRYBĖLĘ! 

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

MINKŠTOS ŠIAUDINĖS $2.45 $2.95 $3JS 
SAILOS SHAPES $3.95 $4.95 i 

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

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

DYKAI GREEN STAMPS su kožnu pirkiniu. 
Čia galit iškeisti savo Stamp Books. DYKAI 

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

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

Kreipkitės čia įvairių HARDWARE reikmenų. 

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

Automatinis G A S U  & i  
ANGLIM 

| Lengviau — Pigiau — švelniau 
| TA ĮSOM IR PARDUODAM VISOKIUS FURNASUS 
§ Elektriškus ir Gaso Padargus — Vandens šildymo Tankas 
| Jeigu mes negalim pataisyt tai niekas Nepataisys. 
S Automatic Controls Tools Hardware 

I TRI-VET APPLIANCE SERVICE 
H 7502 St. Clair Avenųp Cleveland 
g PO. 9548 Frank Orpse (tJrtičaitis) Šav. LI. 0237 
S AKRONE kreiptis: HANK HOLLISH — STadium 4798 

i i 
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CLEVELANDO IR APIELINKES ŽINIOS I 
DIRVA—6820 Superior Avenue. llNdicott 4486—Atdari vakarais 

Lietuviški NKVD Cle-
velande — Nabagai, 

Nežino Kas Jų Laukia 

Clevelande išlindo kaip pily-
pai iš kampo Lietuviški komu
nistai su savo šnipų komisija, 
kurią, praneša savo spaudoje, 
išrinkęs jų draugijų sąryšis. 
Štai kaip jie skelbia: 

"Antra komisija išrinkta iš 
trijų sekimui Lietuvos reikalų 
bei pabėgėlių veiklos Ameriko
je. Kaip matote, netrukus ge
ras kiekis tų pabėgėlių bus jlei-
sta į Ameriką, kas be abejoji
mo žymiai padaugins reakcio
nierių eiles, žodžiu sakant, jie 
visi bendrai drums ramybę tar
pe Amerikos Lietuvių, šios i 
komisijos darbas bus tinkamai 
atmušti, tuos puolimus. Į šią 
komisiją išrinkti P. Boika, S. 
Kazelionis ir Jonas Stripeika". 

Be to dar pasiskelbia kad iš
rinkta kita ^ komisija iš smar
kių draugučių pakreipimui net 
Amerkos kongreso rinkimų! 

Draugučiai nepasisako kokiu 
budu jie atmuš tuos naujai at
važiuojančius pabėgėlius: laz
domis ar plytomis! 

Bet .gerai kad musų bolševi-
kėliai paskelbia daugiau ir dau
giau pavardžių savo draugučių 
kurie yra ištikimi Stalino ber
nai. Amerikos FBI renka visų 
raudonukų vardus ir pavardes, 
taip lygiai kain renka pavardes 
visų bolševikiškų laikraščių 
prenumeratorių kurie laikraš
čius per paštą gauna. Ateis 
netikus tas laikas kada tuos 
"muštukus" ir visus kitus Sta
lino bernus valdžia gražiai ga
lės surankioti ir uždaryti už 
grotų. 

Yra žinių kad FBI jau kra
tas daro Lietuvišku ir kitų tau
tybių leidžiamų laikraščių re
dakcijose. 

Valdžia jau susekė visus iki 
šiol buvusius pačius didžiuo
sius komunistų vadus, kurie 
mokėjo ir slapstytis ir turėjo 
pakankamai pinigų iš Maskvos 
savo gyvenimui Amerikoje. 

Mažiukus žiurkes Lietuviš
kus bolševikėlius, arba žiopliu
kus kurie seka komunistų pai
kystes, greitai sugaudys, lai
kui atėjus. 

Bus komedijos kada valdžia 
paims už pakarpų net tokius 
paikšius Lietuvius kurie turi 
biznius, gerus namus, automo
biliais važinėja, o remia komu
nistus ir ištikimai dirba Stali-

Savas. 

NAUJA KNYGA GAUNAMA 
Dirvos krautuvėje galit jau 

pirkti didelę, paveiksluotą Lie
tuvišką knygą, "Lietuva Tiro
nų Pančiuose", kurią išleido 
Lietuvai Vaduoti Sąjunga. 

Knygos kaina $3.00, knyga 
yra .312 pusi. didumo ir dar 14 
pusi. paveikslų ir Lietuvos že
mėlapis. 

27 PRIGĖRĖ 
šią vasarą Clevelando srity

je vandenyse prigėrė jau 27 
asmenys kurie neatsargiai ap
siėjo su vandeniu ir vandeny
je, besimaudydami, ar besiir-
stydami, ar išsiirę žuvauti. Iki 
vasaros pabaigos dar keliolika 
žmonių sutiks mirti prigėri
mais. Daug prigėrimų pasitai
kė Erie Ežere, neapsaugotose 
vietose. Prigėrė daugiausia su
augę asmenys, šeši tik buvo 
jaunamečiai iki 14 m. amžiaus. 

TRAFIKO MIRTYS 
Iki šios savaitės pradžios, 

Clevelande trafiko nelaimėse 
žuvo jau 47 asmenys nuo Sau
sio 1 d. švmet tuo budu žuvi
mų buvo mažiau, nes pernai iki 
Rugp. 10 žuvusių buvo 67. 

M I R I M A I  
MATTHEW MAGALENGA, 68 

m. amžiaus, nuo 71Ž0 Aetna 
ave., mirė Rugp. 9, palaidotas 
13 d., Kalvarijos kapinėse; pa
maldos atsibuvo šv. Jurgio ba
žnyčioje. 

Liko 4 sunai: Matthew, Jr., 
Thomas, Peter ir Joseph; trys 
dukterys: Veronica, Elizabeth 
ir Martha. 

SIMON YENULONIS, 68 m., 
nuo 9531 Kolar ave., mirė 

Rugp. 11, palaidotas 14 d., Kal
varijos kapinėse; pamaldos at
sibuvo šv. Jurgio bažnyčioje. 

Liko žmona, Marė, sunus Al
bertas, dukterys Mrs. Adele 
Jacobcin ir Lilly Jean. Taipgi 
paliko du brolius, Andrių ir 
Praną Yenulionius. 

Šių abiejų laidojime pasitar
navo laidotuvių direktorė Delia 
Jakubs. 

NAMŲ SAVININKAI pradė
jo išmesti nuomininkus iš na
mų. arba kelti nuomas, del ko 
atsirado teisme bylų su namų 
savininkais ir savininkų su bu
tu nuomotojais. 

nui. . 

LAIŠKAI DIRVOJE 
Dirvos redakcijoje yra laiš

kai: Petrui Alis ar Olis. 
Jurgiui Bagdonavičiui ar gal-

Bagdonui, yra laiškas nuo L. 
Bagdonavičiūtės - Vitkauskie
nės. Jurgis paeina Nedrinių 
k., Marijampolės ap., gyvena 
ar gyveno ilgus metus Cleve
lande. 

NEPAPRASTAS 
IŠVAŽIAVIMAS 

šį išvažiavimą surengia Lie
tuviu Namu Savininkų Vieny
bė, šį sekmadienį, Rugp.-Aug. 
17 d.. Sabel's Grove (Sabaliau
sko farmoje). Nuvažiavimas: 
Sukti iš Euclid ave. į Chardon 
Road, ir važiuoti iki pasidarys 
du keliai; kelias po dešinei tai 
White Road ir juo važiuoti iki 
Bishop Road. Ten jau bus pik
niko vieta, pirmas keliukas po 
dešinei į mišką. 

šiame išvažiavime norim ma
tyti visus Clevelando ir apie-
linkės Lietuvius. Namų savi
ninkai paskleidė tukstančius ti-
kietų į pikniką, kuriais pikni
ko dalyviai dar turės progą lai
mėti dovanas. Dar ir dabar tų 
tikietų galite gauti pas biznie
rius, bet galit atvažiuoti ir be 
tikieto į pikniką, ten gausit 
savo tikietą dovanoms laimėti, 
be mokėjimo įžangos. 

Piknike bus kalbų ir įvairių 
smagių pramogų, ir atvažiavu
sieji turės gerą laiką. 

Pikniko vieta tik apie trys 
mvlios su keliais blokais nuo 
Euclid Ave. K. štaupas, 

Komisijos pirm. 

OHIO valstijoje* šymet gerai 
užderėjo nvčės, ir jų yra dide
lis perteklius. Bet obuolių šį 
rudenį bus pusiau mažiau negu 
buvo pernai. Obuolių sodus 
sugadino dikčiai taip vadinami 
obuolių šašai, kurie apauga 
obuolius, ypač lietingam pava
sariui pasitaikius. 

GENERAL Motors Corp. no
ri nupirkti buvusią valdžios iš-
statvtą karo dirbtuvę ant Euc
lid ave. ir E. 200 st. Jei nu
pirks, ten bus darbo del 5,009 
darbininkų, ir dirbs plieninius 
viršus automobiliams vadina
miems "station wagon". 

SVEČIAI 
Clevelande lankėsi Kun. če

ką vičius, nuo New Yorko, ku
ris dar nesenai atvykęs iš Eu
ropos. Jis yra energingas vy
ras, rūpinasi Amerikos Lietu
viu veikimu ir Lietuvos trem
tinių reikalais. 

Per Cleveland^ važiuodamas 
atgal iš Chicagos, sustojo čia 
susipažinti su nekuriais žymes
niais Clevelandiečiais ir pasi
matyti su savo pažystamais at
vykusiais iš DP pasaulio. 

Svečias apsilankė Dirvos re
dakcijoje, jam buvo aprodytas 
ir Lietuvių kulturinis Darželis, 
kuriuo jis maloniai stebėjosi, 
netikėjo kad kas nors tokio 
butų galėję čia buti. 

Aplankė kleboną Kun. Vil-
kutaiti, ir vėliau išvažiavo at
gal New Yorkan. 

Jonas ir Marge Verbelai,. bu
vę Clevelandiečiai, parvažiavo 
iš Floridos į Cleveland^ pasi- j 
svečiuoti pas savo draugus ir 
gimines, čia praleidžia apie 
porą savaičių laiko. 

Genovaitė Oksas ir Ona Ka-
reckas, iš Grand Rapids, Mich., 
atvyko į Clevelandą atostogų, 
laiką praleido su savo pažysta
mu iš Kanados, A. Leimonu. 
Jodvi apsilankė Dirvos redak
cijoje, nusipirko knygų, ir bu
vo pamatyti Lietuvių Darželio. 

Adella Grębus ir Frances 
Gregalunas iš Columbus, Ohio, 
leidžia savo atostogas CIeve-

POP KONCERTAI 

Pop koncertams kuriuos teikia 
Cleveland Summer Orchestra, va
dovystėje Dr. Rudolph Ringwali, 
greitai eina prie pabaigos jų tri
jų mėnesių sezono. 

Viena iš populiariausių solisčių 
kuri čia lankosi jau ketvirtas at
vejis, Josephine Antoine, colora
tura soprano iš Metropolitan Ope

ra Association, dainuos solo koncer
te šį šeštadieni, Rugpjučio 16. 

Ji yra dainavus per daug metl| 
kaip pirmaeilė Carnation Hour pro
gramoje. 

Kit;> trečiadienio vakarą solistu 
dalyvaus Victor Borg'e, pianistas-
juokdarys. Jis išpildys programai 
tokią kuria jis pragarsėjo. 

Mr. Borge paeina iš Danijos ir 
pragarsėjsę kaip tos šalies juokda
rys, kuris atvyko į Ameriką 1940 
metais. 

Prie tų solistų dar puikią muzi
kai ę dalį išpildys orkestrą. 

Cain Park Theatre 
Stato SARI 

Cain Park Theatre sekan&t sa
vaitę statys paskutini savo vasari
nio sezono veikalą, smagią lengvą 
ir populiarę operą SARI, Emerich 
Kaiman kurinį. 

Sakoma jog šis veikalas parem
tas garsaus valcų kompozitoriaus 
Strauss'o gyvenimu, dedasi dalinai 
Vengrijos čigonų stovyklose, dalinai 
Paryžiuje pereitame šimtmetyje. 

Čigonų šokius šiame veikale pa
ruošė Tilda Morse, Cain Park's 
šokių vedėja, kuri taip pat pasma
gina antrą aktą operoje patiekda
ma originalius Paryžiečių can-can 
šokius. 

Daugelį smagių SARI melodijų 
dainuos vadovaujami veikėjai Gus 
Constantine, Angelica Mancini, Fred 
Tyler, Bert Lange ir kiti mėgiami 
dainininkai iš Handel Wadsworth's 
Light Opera Cain Park Company. 

Visa vadovybė yra žinioje Han
del Wardsworth ir jo padėjėjo Wilr 
liam D'Zomba, o scenerijas paruošė 
Gerald Gentile, Cain's techniškas 
direktorius. 

SARI bus perstatoma nuo antra
dienio, Rugp. 19, iki iefitadienio, 
Rugp. 23. 

ft 
PARSIDUODA 

DINING ROOM SETAS 
8 dalių, ąžuolinis,' gerame 
stovyje, parsiduos priei-
ma kaina. Tel. KE 5208 

KAMBARYS 
miegamas, išsinuomoja pa
vieniam vyrui. Lietuvi.; na
muose — 77v9 Star ave. 

BUK MUSŲ ATSTOVAS 

SAVO KAIMYNYSTĖJE 

Trumpos valandos, geras 
atlyginimas, vakarais. 
Darbui pralavinsime. 

Shaker Heights Home 
Improvement and 

Supply Co. 

LO. 0093 LO. 1580 

uanian Digest  
6820 SUPERIOR AVE. CLEVELAND 3, OHIO PHONE: ENdicott 4486 

U. S. FIGHT REDS IDEA POPULAR WITH 
MOST EUROPEANS 

By Hal Foust *-

New York, Aug. 5 Many per
sons both in Euroj>e ?md the Unit
ed States want America to fight 
Russia. 

In Europe, the most active (un
dercover, of course) advocates, of 
America going to war with Rus
sia are the Germans. They think 
the United States would then feed 
and clothe them as allies. Such 
an alliance would be expensive for 
America because the Geftnans could 
not support themselves and lack in
dustry, raw materials, and man 
power to cpntribute to any such 
war. ' 

The Baits —„Estonians, Lptyians, 
and Lithuanians—also are eager for 
America to go to war against Mos
cow. They see this as the only 
chance to free their little countries 
from the Kremlin's rule. 

Finns Also Want a Wąr 
The Finns want to fight Russia 

again. The last time I was in 
Helsinki, former Finn soldiers risk
ed Russia's ire to tell me that they 
awaited only Washington's promise 
of help before rising against $heir 
Red oppressors. 

The Poles want to come out of 
the woods and fight in the open 
against their Russian commanded 
Communists. Conservative Poles all 
argued with me that America un
der the Atlantic Charter, owes Po
land its freedom from the Kremlin. 

I have heard the same sentiments 
from Austrians, Hungarians, and 
Romanians, and from some of the 
different peoples of Czechoslovakia 
chafing under Red rule. 

10 Per cent in U. S. Back Tįfmr 
In America about 10 per cent of 

the persons (with whom I discussed 
the subject said we should go to 
war with Stalin now. They said 
he was a threat to world civiliza
tion and American security and 
that the Red star is the same me
nace to the world today, that the 
swastika tvas in 1940. 

Another 10 per cent of my con
tacts with Americans said they 
thought we could stem the spread 
of communism with economic mea
sures. Something like "all steps 
short of war-!'. , • 

Most of the. American* I inter
viewed informally during my 60 
day vacation were not giving much 
thought to Europe. They were won
dering whether the tardy corn in 
the west would mature before fall 
frosts and about other domestic 
problems. 

STALIN: MURDERER 
O AMERICAN 

SOLDIERS 

Life in the Soviet-
Occupied Territory 

Lawrence E. Appleton 

KANDIDATAS I JUDGE OF 
MUNICIPAL COURT OF 

CLEVELAND 
Mr. Appleton yra pažymus advo

katas ir praktikuoja teises nuo 1921 
metų. Savo patyrimu ir prielan
kumu jis įgijo daug draugų. Jis 
turi tam kvalifikacijas ir pilnai ati
tinka tarnauti Clevelando žmonėms 
teisėju. 

Balsuokit ir išrlnkit Lawrence E. 
Appleton Teisėju į Municipal Court 
•Non-Partisan Judicial ballot antra
dienį, Lapkričio 4, 194T. 

KING PIN CLUB 
2111 Prospect Ave. 

SŲ peri or 3443 

A good place to eat, drink 
and have a good time. Where 
all Lithuanians meet. 

FOOD — DRINKS 

Hall Space to Rent 
Joe Chester, pres. A1 Samolis, sec. 

(Reprint from Chicago Tribune, 
Aug. 4, 1947), 

THIS nation was angered last 
year when Tito of Yugoslavia, by 
shooting down two American planes, 
murdered five American soldiers. 
Tito as usual, was a minor offend
er when compared with his master, 
the archmurderer Stalin. 

Stalin and his government took 
the lives of tens of thousands of 
American fighting men — the men 
who fell in the last six months of 
the Pasific war. This he did by 
intercepting and forestalling for six 
months Emperor Hirohito's attempts 
to surrender. The story is told in 
a recent issue of Foreign Service 
by Brig. Gen. Bonner Fellers, who 
was in charge of psychological war
fare on Gen. MacArthur's staff. 
Fellers got it direct from Hirohito, 
and verified from other sources. 

Hirohito knew the war was lost 
when the Japanese forces were de-
storyed in the Philipines, in Feb., 
1945. From that time on he made 
repeated attempts to open surrend
er negotiations. Because the Jap 
militarists controled every avenue 
of communication, his only approach 
to the JJnited States was thru our 
supposed ally, Russia. The Rus
sians demanded extortionate con
cessions merely to serve as inter
mediaries. 

Several weeks before Potsdam 
former Premier Konoye, who had 
made the last desperate effort to 
meet President Roosevelt and avoid 
hostilities in 1941, was in Moscow, 
with blanket authority from Hiro
hito to arrange a surrender. Stalin 
knew why Konoye was there, but 
refused to see him. Instead Stalin 
went to Potsdam and extracted en
ormous concessions from Harry, S. 
Truman for "entering the 
against Japan. 

Soviet Deportations in 
the British Zone of 

Germany 

The Lithuanian newspaper "Mu-
sa Kelias", appearing in Dillingen, 
Germany, relates an incident which 
recently took place in Luebeck. A 
car had stopped near some bar
racks inhabited by DPs and two 
Russians had climbed out of it. 
They had accosted a Latvian and 
asked whether he had any spirits 
for sale. Upon his negattVe answer 
they had asked a few more ques
tion and then drawn out their re
volvers and, threatening the Lat
vian with them, had forced him to 
climb into their car, which im
mediately drove off at great speed. 

Some days later the Latvian suc
ceeded in escaping and returned to 
his camp, where he said that he 
had been forcibly taken to the Rus
sian zone and kept confined there. 
He had managed to flee during a 
change of guard. * 

The Communist Party of Kalin
ingrad (formerly Koenigsberg) has 
sent an enthusiastic letter to Sta
lin expatiating on life in this "new 
Soviet territory". It appears that 
among other things, 292 kolkhozes 
have already been founded .in the 
district. According to Tass, colo
nists from Murmansk, Astrakhan, 
Vladivostok, Uralsk and elsewhere 
are heroically working at the re
construction of Kaliningrad. 

Apparently Mongols are now re
constructing Koenigsberg and found
ing kolkhozes in the country around 
it, whereas the former inhabitants 
of Koenigsberg are as prisoners of 
war allowed to found kolkhozes in 
Murmansk, Vladivostok, Uralsk and 
Astrakhan. 

NOTARY PUBLIC 
Turint reikalą notarizuoti 
dokumentus kreipkitės ] 

k. s. KARPIUS 
6820 Superior Ave. 

ENdicott 4486 

i* 

Screen actress Betty Grablfc"-
(her husband is Harry James) * 
introduces her 10-week-old giri t  

Jessica James, to the camerfc 
for the first time. The blonde 
actress and her baldheaded 
husband have another daugh
ter, Vicki, now three. 

Concrete Block Machine 
Parsiduoda 

' Praradom savo Lease — mašina 
vartota 2 mėnesius, dirba 1200 po 
blokų į dieną; galima finansuoti jtt» 
pirkimą; kainavo virš $5,000, atl* 
duosime už $1900 su visu bizniu. 

2948 E. 81st St. FA. 5493. 
HIIMnilIMliililllllia • ••••••••••••••••••••••i 

CARPETS, RUGS, LINOLEUM 
Rakandų Valymas Jusų Pačių Namuose 

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

Darbą atlieka patyrę karpetų tiesėjai. 

BUBNICK CARPET CO. 
CE. 6031 Vakarais SK. 1993 

itiiiiHiniiiiiiiaiaiiiaiaiMiiiHiiiiaaaiiia 

HARM'S mm SALON 
KAY MAXWELL Managing Operator 

A s s i s t e d  b y  
JACK CARTER DOROTHY KUNDMILLER 
PAT JIROUSEK PHYLLIS WISNER 

JEAN AMDREANO 
10111 EucNd Avenue RAndolph 7930 

^llllllllllllllllllliililiilllllllllllllllMIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlin 

I I. J. S AMAS - JEWELER 
= Persikeli į naują didesnę ir gražesnę krautuvę 

| 7007 Superior Ave. Greta Ezella Theatre 

E Dabar jau turime didesnį rinkinį Deimantų, žiedų, Laik* 
E rodėlių ir visokių graždaikčių, už nupigintą kainą. 

r<llllllll!llllllllllllllliii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiili!llllllllllllllllK= 

| FLOOR MOLDERS, EXPERIENCED 
[ Senai veikianti progresinga Gray Iron Jobbing Foundry 
] turi nuolatinio darbo ir garantuotą aukštą užmokestį su 
j proga dirbti nuo skaičių, geros darbo sąlygos, užmokestis 
j už aipftiadWnius, ir atostogos. 

| Kreipkitės asmeniškai f: 

j OHIO FOUNDRY COMPANY 
Į ~ 2469 East 71st Street 

IHMI»ĮĮIĮIIIĮĮIII>HI 

DRAUGIŠKAS IŠVAŽIAVIMAS 
Neuros Farmoje Sek. Rugp.-August 17 
Pradžia 10:00 vai. ryto. N. Brunswick, Ohio 
Nuvažiavimas: W. 25th iki Brunswick, Ohio. Iš miestelio sukti į 
dfftinę, paskui pirmu keliu vėl j dešinę, ir važiuot iki pikniko vartų. 

Kviečiame visus musų vientaučius atsilankyti į šį drau
gišką išvažiavimą, smagiai praleisti dieną. Senai jau ne
simatėm, kiti net per kelis metus, čia vėl draugiškai 
susitiksim ir pasilinksminsim. Bus gera muzika šokiams 
ir kiti pikniko smagumai. Taipgi "Gate prize" tiems 
kuriems teks laimingas numerį. 

Kviečia Rengėjai. 

Nori pagražinti savo 
namus? Šauk— 

K.  Š T A U P A S  
Namų Dekoravimą^ 

musų specialybė. 

Kambarių Popieriavim^s 
Namų Maliavoj ima# 

16908 Endora Rofcd 
Telefonas: 

KEnmore 8794. 
Cleveland, Ohio 

A N N O U N C I N G  
THE RETURN OF 

* 

Mr. €** Mrs. A. N. Naso 
AGAIN OWNERS AND OPERATORS OF . . 

N a s o  B e a u t y  S a l o n  
2028 East 105th Street, South of Euclid 

WE CORDIALLY INVITE OUR MANY FRIENDS AND PATRONS 

' TO SEE US NOW 

OUR OLD STAFF IS BACK WITH US . . . 

S. Parisi — Ridall — M. Parisi — Frances 
Dorothy -^ Josephine 

Free Parking in Rear of Shoppe 

cm 
Č & d ą r  H 8  0  3  

For Year Next 
Beauty Appointment 
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