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SUIRĘS PAŠTAS LIETUVOJ 
Pavergta Lietuva del suiru

tes ir kruvinos Rusų komunis
tines 'tvarkoj labai daug var
gsta. 

Net pašto darbas ten yra 
taip sugriautas kad neįmano
ma nei Lietuvoje pasiųsti pa
prasčiausią laišką. 

Tačiau bolševikiniams "va
deivoms" viskas yra "gerai" ir 
jų laikraštis Lietuvių kalba 
(Tiesa, Liepos 5) ramiai rašo: 

^ Jau ne kartą spaudoje buvo 
iškelta apie musų respublikos 
ryšių organų darbo trukumus. 
Tačiau ir dabar dar yra nema
ža nesklandumų daugelyje ry
šių įstaigų. 

Kėdainių apskrityje Pociū
nėlių pašto agentūroje darbas 
netinkamai tvarkomas. Agen
tūroje dirba tik vienas darbuo
tojas, kuris negali spėti atlikti 
visą darbą laiku. Esant tokiai 
padėčiai vietiniai gyventojai 
negauna laiku laikraščių, laiš
kų bei siuntinių. Be to agen
tūros patalpos yra neleistina
me stovyje. Darbas vyksta 
mažame kambarėlyje, • kuria
me net nėra reikalingiausių 
darbui baldų. 

Į tokį apsileidimą iki šiol ne
atkreipė dėmesio nei Kėdainių 
apskrities vadovai, nei respu-

• blikos ryšių organai. 

VAGYS RUSAI LIETUVOJE 
Komunistinė Vilniaus Tiesa 

(Liepos 3) rašo: 

Buvęs šiaurės vakarų elek
tros montavimo kontoros 6-to 
montažo ruožo viršininkas Ku-
zovlevas susitarė su 'Krosnies' 
plytų direktorium Guščinu ir 
į atliktų darbų apimtį įtraukė 
neatliktus darbus už 39,559 r., 
apiforminęs suklastojimą fik
tyviais aktais. 

Statybos mčntavimo valdy
bos Nr. 3 darbų vykdytojas 
Safonovas, vykdydamas Klai
pėdos "Trinyčių" tekstilės at
statymo darbus, kartu su inži
nierium Lisausku tyčia padidi
no atliktų darbų apimtį, pri
statė fiktyvias žinias apie pla
no įvykdymą. 

Del Safonovo ir Lisausko 
nusikalstamų veiksmų staty
bos montavimo kontora gavo 
63,000 rublių valstybinių pini
gų perdaug, o be to dar buvo 
gauta 12,000 rublių premijų 
už plano viršijimą. Tokiu bu-
du buvo padaryta valstybei 
nuostolių už 75,600 rublių. 

Po kelių dienų tas pats Ru
sų laikraštis Lietuvių kalba 
(Liepos 6) vėl praneša: 

Prieš kurį laiką milicijos 
darbuotojai sulaikė Vilniaus 
turguje pilietį Aleksandrą Ko
valiovą, parduodantį pavogtus 
iš piliečio Puodžio daiktus. 

Taigi "darbuojasi" Rusų kso» 
tonizatoriaį. 

NĖRA KŪRYBOS TARP 
JAUNŲ RAŠYTOJŲ 

Atėmę Lietuvai laisvę Ir su* 
naikinę savystovų kulturinį 
gyvenimą, veltui kartais dar 
bando okupantai Rusai "kur
ti" taip vadinamą "tarybinę" 
kulturą. Deja, niekur nieko 
neišeina. Ir visišką kulturinio 
gyvenimo nusmukimą pripažy-
sta ir pati komunistinė šių 
dienų Lietuvos spauda. 

gtai Vilniaus Tiesa skelbia 
\vt*no jauno Lietuvos rašytojo 
aimaną: 

Jau pra§J© beveik pusantrų 
metų kai buvo įsteigta Lietu
vos Tarybinių-Jlašy to jų Sąjun
gos jaunųjų rašytojų sekcija. 

Kalbant apie ligšiolinį sekci
jos darbą, reikia pasakyti kad 
ji nėra dar kaip reikiant iš
vysčius savo yfiklos, 

Ragina U. S. Pasiskubinti 
su Pagalba Europai 

Barbara Mathyer, valdžios ci
vilinės tarnybos komisijos tar
nautoja, parodo dvi FBI "išti
kimybės patikrinimo" blankas, 
kokias turi išpildyti dabar vi
si federalės valdžios įstaigų 
tarnautojai. Visoje šalyje pir
mą kartą šios šalie^ istorijoje 
imtasi toki#/ darbo, apsisaugo
jimui nuo komunistų. 

VENGRIJOJ VĖL KO
MUNISTAI LAIMĖ

JO RINKIMUS 

SAKO, MARSHAL LO PLAKAS GALI 
BUTI PAVĖLUOTAS 

Vengrijoje Rugp. 31 at
sibuvo seimo rinkimai, ku
riuose komunistai kaip pa
skira partija laimėjo pir
mą vietą. Žinoma buvo kad 
jie viešai ir atvirai klasta-
vo balsavimus kiek galėjo, 
gaujos komunistų balsavo 
po 20 kartų, ir tt. Be to, 
komunistų valdžia buvo at
ėmus balsavimo teises šiaip 
geriems piliečiams. 

Kitos smulkesnės parti
jos gavo daugiau balsų su
dėjus jas j vieną, negu ko
munistai, tačiau kai jos 
buvo susiskaldžiusios taip 
ir Jaikysis, o paskirai jas 
komunistai sudoros. 

Kaip skelbia, jau socia
listų vadas nuėjo pas ko
munistus parsiduoti, tartis 
del rėmimo komunistų, jei 
tie duos socialistams geras 
vietas. Komunistai viską 
pažadės, kad tuo budu pra-
vedus Vengrijos pavergi
mą Maskvai. 

Taip juk pereitą žiemą 
pavergta Lenkija, prave-
dus komunistų *uklastuo-
tus rinkimus. 

GRAIKIJOJE suvaržyta 
spaudos teisė, įvesta cen
zūra, pasekmingesnei ko
vai su komunistų gaujų už
puolimais tos šalies. 

Liepos mėnesį šioj# daly
je buvo mažiausia streikų, 
tiktai 300, kurie apėmė pu 

Iš Washingtono praneša 
kad Europos ekonominė 
krizė niaukiasi daug grei
čiau negu Amerika tikisi 
išvystyti Marshallo planą 
iki veikimo laipsnio. Sako, 
Amerikai prisieis imtis žy
miai greitesnės akcijos iš
gelbėjimui Europos nuo 
gręsiančio staigaus sužlu-
gimo. 

Sakoma kad U. S. pagal
ba sustiprinti karo nualin
tas ir j pražūtį svyrančias 
Europos šalis reikės prieš 
pabaigą dar šių 1947 metų. 

Jeigu kokios, gali prisi
eiti net šaukti specialį Kon
greso posėdį, dalykų žino
vai tikrina. 

Tarp Washingtono, Lon
dono ir Paryžiaus eina la
bai skubus pasitarimai, net 
diplomatai atlieka greitas 
keliones tarp tų miestų, su
radimui reikalingų išvadų 
gelbėti nuolat blogėjančią 
Europos padėtį, kad Mar
shallo planas, ilgai nepra
dedamas vykdyti, tuoj ne
liktų bevertis, kaip negy
vu gimęs kūdikis. 

Paryžiuje atsibuvus 16-
kos valstybių konferencija 
nesurado jokių rimtų pla
nų pačioms tarp savęs gel
bėtis, nes visos yra nusil
pusios. Dalis Europos kuri 
dar sovietų nepavergta, iš
plėtus akis laukia Ameri
kos paramos, nes pati * sa
vo pastangomis. nepajiegia 
atsigaivelioti. 

Anglijos valdžia, kuri iš 
Amerikos buvo pirmiausia 
stipriai paremta didele pa
skola, savo socializmo sap
nais šalį smarkiai nusmuk-
džius, dabar išgalvojo jau 
kad Amerika turėtų pa
skleisti pasaulyje savo tu
rimą piniginį auksą. Tai 
išeitų kaip ir Maskva nori: 
Amerika privalo pasidalin
ti savo auksu su taip kurie 
ant jo akį turi. 

VALDŽIA iš Wasfoingto-
no paskelbė kad 5,000 to
nų plieno, -tarp to 275,000 
pėdų plieno dudų skirtų 
išvežti į Rusiją, tapo sulai
kyta ir atiduodama ^ šioje 
Šalyje sunaudoti, ko čia la* 
bai trūksta. 

ANGLIJA ir U.S.A. te
betęsia kovą su sovietų at
stovu Bulgarijoje už išgel-

EINA PIRMYN SU 
VOKIETIJOS GAI
VINIMO PLANU 

Amerikos valdžia, atme
tus Rusų protestą, pareiš
kė Maskvai kad ji negali 
vetuoti Britų-A m e r i k o s 
planų ekonominiam atgai
vinimui vakarų Europos. 

Amerika atsisako priim
ti aiškinimą jog nieko ne
galima daryti, vien del to 
kad sovietai nepildo savo 
sutarčių padartytų Potsda
me paties Stalin,o, kad Vo
kietija turės buti atstato
ma kaip viena ekonominė 
vienetą. Rusai atplėšę da
lį Vokietijos atsisako ją su 
visa Vokietija sujungti, o 
ta priekabe norėjo uždrau
sti Amerikai ir Anglijai 
likusią Vokietijos dalį at
gaivinti ekonominiai. 

ANGLUOS MAINE-
RIAI STREIKUOJA 
Anglijos South Yorkshi

re anglies srityje, kuri yra 
viena didžiausių Britanijo
je, angliakasių streikas iš
plito taip jog apėmė apie 
50,000 darbininkų. Strei
kas kilo valdžiai išleidus 
maineriams naujus įsaky
mus atlikti daugiau darbo. 

Eden, buvęs Britų Užsie
nių reikalų sekretorius, pa
reiškė kad darbiečių socia
listų valdžia Anglijoje turi 
tuoj atsistatydinti, nes ji 
jag&ugeba šalies tvarkyti. 

MILIJONAS GELŽKE-
LIEČIŲ LAIMĖJO 
Visas milijonas geležin

kelių darbininkų, valdžios 
tarpininkavimu, gavo algų 
pakėlimą po 15V£c valan
dai, pradedant nuo Rugsė
jo 1 d. Šie darbininkai nė
ra tai geležinkelių operuo-
tojai. Savo reikalavimus 
stato ir operuojanti gelžke-
liečiai. 

Gen J. M. Wainwright, tas vadas kuris gynė Bataan ir Cor-
regidor nuo Japonų, karo pradžioje, ir paskiau pateko Japonų 
nelaisven, cia parodoma pozuoja jo portretui. Gen. Wain
wright šiomis dienomis pasitraukė iš militarinės tarnybos, 
ištarnavęs 41 metą. Jo portretas kabos Smithsonian Institu-
te, Washingtone, tarp kitų žymių Amerikos žmonių. 

GANDHI PRADĖJO 
BADO STREIKĄ 

Indijos laisvės kovotojas 
senukas^ Gandhi paskelbė 
savo dažnai vartojamą ba
do streiką, ir sako badaus 
iki Indijoje pasiliaus žmo
nių žudynės, kurios prasi
dėjo Indijai atgavus nepri
klausomybę. 

Riaušės prašlavė per In
diją 1,000 mylių ruožu, nuo 

PER ŠVENTES ŽUVO 
456 ŽMONES 

Per šių metų tris šventas 
Labor Day dienas, visoje 
šalyje sutiko mirtį 456 as
menys. 

Trafik®, nelaimėse užsi
mušė daugiausia — 272. 

Prigėrė 70 asmenų; lėk
tuvų nelaimėse užsimušė 
24, ir 90 kitų žuvo nuo vi-

-l"* r f' 1 soki^ smulkių nelaimių per Punjabo iki Bengalo, kur[tas *.i{. dienįs^ ų p 

užmušta 30 žmonių Rugsė-1 

jo 1 d. Pirmesnėse riaušė
se kitose dalysi Užmušta 
šimtai kitų. 

CIO vadas Murray giria
si kad jo pastangos praša
linti komunistus ir kairiuo
sius iš darbininkų unijų ir 
skyrių vadų pavykę. 

Murray iki šiol buvo la
bai nuolaidus komunistams 
ir leisdavo jiems sauvaliau
ti unijose. 

PARYŽIUJE, teatr# iš
tikus gaisrui, tame sumi
šime užmušta ir sumindžio
ta apie 90 asmenų. 

valandų. 

sę milijono darbininkų, ir 1 dėjimą gyvasties žymaus 
sugaišino 4,200,OOQ darbo Bulgarų veikėjo, kurį. ko

munistų teismas pripažino 
prasikaltėliu prieš valdžią. 
Už Bulgarus kalba sovietų 
komisaras, kuris vis atsa
ko kad ne Amerikos ir ne 
Anglijos biznis kištis į Bul
garijos vidaus reikalą. 

Petkov greičiausia bus 
bolševikų sušaudytas, o U. 
S. ir Anglija tada nusimaz
gos rankas ir jieškos kitų 
budų su sovietais "taikiai 
sugyventi". ... 

kėlus tikro jaunųjų rašytojų 
kūrybinio sąjūdžio. 

Kuo naujoji sekcijos valdy
ba gali pateisinti tokį faktą 
kad šymet ji nesurengė nei 
vieno literatūros vakaro nei 
Vilniuje, nei už jo ribų? "Eii 
tiesiog apsileidimas. 

Dabartiniu metu retas kuris 
iš vyresniųjų rašytojų atsilan
ko į sekcijos susirinkimus. 

Silpnai padeda jauniesiems 
vyresnieji rąš#fcojai^ 

KARŠČIAI kurie dalinai 
buvo pasiliovę, vėl atsinau
jino kornų auginimo valsti
jose. Tas vėl blogai atsi
liepė į taip jau blogą padė
tį, nes vėl mėsos ir grudų 
kainos pradėjo kilti. Taip 
pat tas privedė žinovus tik
rinti kad 1948 metais bus 
trukumas mėsos. 

Pradėjo vėl kilti kainos 
kornų, avižų, kviečių, vies-
to, kiaušinių ir gyvos gal
vijienos. 

POPIEŽIUS pasikeitė su 
Prez. Trumanu laiškais, iš 
kurių paaiški kad popiežius 
pataria Trumanui dėti pa
stangas kad pasaulio mo
ralės pajėgos butų suvie
nytos prieš tuos kurie kė
sinasi juos sunaikinti. 

MARŠALAS ŽUKOV 
LIK VIDUOT AS 

Vienas^ Estas, tarnavęs 
metus laiko Rusų raudono
joj armijoj, pabėgęs į Pa
ryžių, tikrina kad garsus 
karo metu sovietų armijos 
vadas Maršalas Žukov ta
po Stalino įsakymu likvi
duotas. 

Jo pragarsėjimas buvo 
jam pražūtingas, žinia sa
ko. Pastaroje didelėje iš
kilmėje Maskvoje buvo su
minėta 50 vardai žymių so
vietų kariautojų, bet tarp 
jų Žukovo vardas nebuvo 
paminėtas. 

RUSIJA užtvirtino Itali
jos, Vengrijos, Rumanijos 
Bulgarijos ir Suomijos tai
kos sutartis. Iš to seka 
kad ir sovietų armijos bu 
tų iš tų šalių ištrauktos. ffamįntis plieno tiek kad 
TT.-J. noci'vnniTift Vari 1-1 • :T?^-i 

U. S. PASIRYŽO pasiųs
ti į Vokietiją, Ruhro plie
no sritin, 120,000 tonų plie
no bėgyje sekančių 6 mė
nesių. Tai reiškia tiek plie
no kiek reikalinga padary
mui 80,000 naujų automo
bilių. Na o plieno pačioje 
šioje šalyje nepakanka. 

U. S. ir Britanija sutarė 
leisti Vokiečių industrijai 

EKuadore, Pietų Ameri-
rikoje, po revoliucijos vos 
savaitę laiko pabuvęs pre
zidentu Pulk. Mancheno iš 
savo vietos pabėgo, kai ki
tas revoliucijonierius pra
dėjo spstinės ataką ir ap 
supo miestą, įvedimui savo 
valdžios. 

Bet Maskva pasirūpino kad 
visose jose butų palikta jai 
ištikimos komunistinės val
džios, ir tose šalyse bus vi
su smarkumu vykdoma ko
munistinis teroras, atsikra
tymui priešingų elementų. 
Tik vienoj Italijoj nėra so
vietų armijos, bet stipri 
raudonųjų valdžia Jugosla
vijoje sudaro Maskvai at
sparą toje dalyje. Be to gi 
Maskva smarkiai dirba pa
keitimui Italijos valdžios į 
komunistišką 

galėtų prisidėti prie Euro
pos atgaivinimo. 

GESTAPO 14 narių ta 
po Britų karo teismo nu-
teita pakarti už nužudymą 
50 sąjungininkų lakūnų, ką 
jie įvykdė Hitlerio įsaky
mu. 

EUROPOJE DERLIUS 
PRASTAS 

Iš LONDONO praneša apie 
didžiausią sausrą Europoje ko
kios nebuvo per eilę metų, kas 
sugadino bulvių ir grudų der
lių nepaprastai. 

Iš Vokietijos, Amerikos ka
riški pareigūnai praneša kad 
ten padėtis yra prasta, norg 
tikrai nežino kiek prasta, nes 
neturi pilnų tikrų žinių. 

Danijos agrikultūros minis
terija skelbia kad derlius vi
sai sugadintas. Austrijoje bul
vių tikima gauti tik pusę tų 
1,700,000 tonų kaip buvo ank
sčiau apskaičiuota. 

Prancūzijoje lietus pasirodė 
tik pereitą savaitę, pervėlai 
kviečiams pagelbėti, ir valdžia 
paskelbė kitą sumažinimą duo
nos raciono. 

Čekoslovakijoj grudų ir fetrT-
vių derlius bus trečdaliu arha 
ketvirtdaliu mažesnis negu ti
kėtasi. 

• 

MĖSOS šį rudeni m&m atsi
ras daugiau, nes priauginamų 
gyvulių šios vasaros pabaigoje 
daugiau pateks į skerdyklas. 

Padaugėjimas mėsos sako 
prisidės ir prie kainų papigini-
mo. 

Bet prasta žinia yra ta kad 
į pavasarį vėl, tikrinu apsi
reikš mėsos trukumas. 

Šymet del pašaro stokos, sa
ko, ūkininkai norės savo gyvu
lius parduoti. 

Dabartinėmis pašaro kaino
mis, kada jį reikės pirkti, ūki
ninkai nenorės ilgai savo gy
vulius šerti, taigi rudenį pra
sidės gyvulių pardavimas. 

• 

ANGLIJOJE pereitą savaitę 
buvo sustreikavę 30,000 ang
liakasių, tuomi padidindami ir 
taip prastą ekonominę būklę 
toje šalyje, kur darbiečių ža
dėtas socialistiškas rojus ne-
įsikunija. 

Maineriai sustreikavę prieš 
pačią savo darbo valdžią, tuo 
metu kai valdžia pradėjo šau
kti kad reikalinga daugiau an
glies šalies industrinei gamy
bai didinti. 

Valdžia paėmS anglies kasy
klas iš privatinių kompanijų j 
savo rankas, kasyklos skaitosi 
valstybės nuosavybė, bet val
džia nieko gero nepadarė rei
kalų pataisymui. Darbininkai 
buvo priversti dirbti 6 dienas, 
vietoje žadėtų penkių. 

• 

NAUJI BIZNIAI šioje 
je daugėja. Paveizdan, Liepos 
mėnesį šymet įsisteigė 9041 
naujų akcinių korporacijų. 

1946 metais tačiau naujų 
įsisteigė 11,987 per tą patį mė
nesį. 

Visoje šalyje šymet per 7 
mėnesius įsisteigė 68,399 nau-
još kompanijos. 

Bet daug biznių ir bankruti-
ja kiekvieną metą siekia de
šimtis tūkstančių bankrutijan-
čių biznio firmų. 

ŠVEDIJOJE statoma so
vietams 50 naujų laivų pa
kraščių naudojimui ir šiau
rės vandenuose žuvavimui 

BIZNIAI ir industrijos šioje 
šalyje dabartiniu laiku eina 
palyginamai gerai. Pereitą mė
nesį pabranginta autombilių 
kainos ir nekuriu kitur reikme
nų kainfcs pašoko. 
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2 P I R V A 

PENNSYLVANUOJE 
mm ir A Y f 

Detroit, Mich., Naujienos 
800 NAUJU ĮSTATYMŲ 

HARRISBURG.— Nuo Rug* 
•ėjo 1, Pennsylvanijoje įsiga
lioja apie 300 naujų įsstatymų, 
kurie paliečia beveik kiekvieną 
Asmenį. Tai įstatymai kurių 
prigamino 1947 metų valstijos 
legislatura ir Gub. James H. 
Duffy užtvirtino. 

Vienas iš svarbiausią tų įs
tatymų tai uždraudimas strei
kų viešų reikmenų įmonėse — 
elektros, vandens, gaso ir garu 
šildymo. Unijos tais atvejais 
priverčiamos vesti derybas su 
darbdaviais be išvedimo darbi
ninkus į streiką. 

Taipgi uždrausta streikavi-
mas valstijos valdžios tarnau
tojams ir mokytojams. 

Biznio vietą streiko metu ne
turės teisės piketuoti tokie ku
rie toje įstaigoje nedirbo. Iki 
šiol unijos siuntė piketus ko
kius tik parinkdavo. 

Gėryklon užėjęs jaunas pi
lietis turės parodyti savo bal
savimo kortelę, įrodymui kad 
jam jau suėjo 21 metas am
žiaus, jeigu svaiginančių gėri
mų pardavėjas tam abejos. 

Vyras ir žmona, kurie abu 
dirba ir gauna algas, galės da
ryti paskirus savo taksų rapor
tus, sutaupymui daugiau pini
gų negu kad iki * šiol galėdavo 
sutaupyti. 

Pravesta daugiau §®tatymų 
angliakasykloms. Įvesta drau
dimas rūkyti didelėse krautu
vėse Pittsburgho, Philadelphi-
jos ir 46 kitų miestų, atsargai 
nuo gaisrų. 

Bažnyčioms pavelija rodyti 
religiškas filmas sekmadie
niais. 

Pravesta nekurie nauji tak
sai ir daug kitokių kad ir ma
žos reikšmės patvarkymų, ku
rių piliečiai privalo laikytis, o 
už nepildymą galės buti net 
nubausti. 

Waterbury, Conn. 

NUŽUDYTA MERGAITĖ 
PITTSBURGH. — Jauna 14 

metų amžiaus mergaitė, Betty 
Yacobet, kuri nenorėjo eiti to
liau į mokyklą ir svajojo apie 
apsivedimą, pereitą šeštadienį 
rasta negyva, nušauta viena 
kulipka, krumuose Versailles 
priemiestyje, prie Clintock, Rd. 
Jos kūnas buvo nuogas. 

Iš jos ankstesnių rekordų, 
nesilankymo mokyklon ir slap
tų išėjimų policija bando su
daryti išvadą kas buvo jos žu
dytojas ir kodėl. 

Ji prieš porą savaičių pali
ko namus ir savo tėvą ir iš
vykdama sakė "išeina apsives
ti". 

Ji buvo ne tik nušauta, bet 
ir pasmaugta. Vienatinis jos 
rūbas, apatinis sijonėlis buvo 
apsuktas jai apie burną ir su
rištas užpakalyje. 

PITTSBURGHO viešoms mo
kykloms pradėjus rudens mok
slo metą, į mokyklas susirin
ko bent 120,000 mokinių. 

Visoje Allegheny apskrityje 
j viešas mokyklas pradėjo eiti 
apie 260,000 mokinių. 

Parapijų mokyklose lankosi 
apie 40,000 mokinių. 

JIEŠKAU savo brolio ar jo šei
mos: Paulius, sunus Stasio, Vaišu-
tis (Vosit), jo žmona Veronika 
(Valiaugaitė); kilę iš Ukmergės a., 
Želvos vai., Rasališkių k. Gyveno 
Toledo, Ohio. Rašykit: 

Stasys Vaišutis, 
33/135 D. P. A. C. 
(20a) Meerbeck, Kr. Stadthagen, 

Germany. 

LVS 9-TO SKYRIAUS 
DIDELIS PIKNIKAS 

Tarp kitų vasaros veiksmų, 
štai -ir LVS 9-tas skyrius ren
gia didelį pikniką sekmadienį, 
Rugs.-Sept. 14, Linden Parke, 
Union City, Conn. Piknike kal
bės Adv. S. J. Paltus iš Brook
lyn, N. Y. Taipgi dalyvaus 
daug miesto ir valstijos parei
gūnų. Victor Zembruski or
kestras gros šokiams, bus ir 
kitų pamarginimų atsilankiu
siems palinksminti. 

Piknike bus platinama LVS 
išleistos knygas:. "Timeless Li
thuania", "Pakeliui į Mirtį" ir 
"Lietuvą Tironų Pančiuose". 

Yra užkviesti atsilankyti iš 
New Yorko ALTC pirmininkas 
Vyt. Abraitis, Lietuvos konsu
lato attache Anicetas Simutis, 
ir LVS vice pirmininkas ir Lie
tuvių radio programos vedėjas 
Juozas Ginkus. Taipgi ruošia
si atsilankyti svečių iš plačių 
Conn, valstijos kolonijų. 

LIETUVIŲ "CARE IR 
RELIEF CLUB" 

Patyrus kad vietinis ALT 
skyrius ir abu BALF skyriai 
nesirūpina išvietintų Europos 
Lietuvių reikalais, ir net visiš
kai užmigo taip kad apie tuos 
skyrius nieko nesigirdi, LVS 
skyrius žinodamas būtiną rei
kalą tremtinius šelpti, suorga
nizavo "Care ir Relief Club". 
Su pagalba gerų žmonių tas 
klubelis jau nuveikė didelius 
darbus, iki dabar pasiuntęs su-
virš 300 siuntinių. Tie siunti 
niai kaštavo po apie $8 vien 
tik už maistą ir persiuntimas 
po virš $3, nekalbant jau kiek 
reikėjo pridėti truso, darbo 
siuntinį paruošti. 

Tą viską atliko apie tuzinas 
geraširdžių moterėlių, supran
tančių tremtinių vargingą pa
dėtį, kartais net skriaudžiant 
savo šeimos reikalus. 

O kokį atlyginimą jos už tai 
gauna? štai: jos gauna daug 
laišku nuo tremtinių su nuo
širdžiais padėkos išreiškimais, 
tuos laiškus gavusios jos bė
ga viena pas kitą, skaito juos, 
kartais ir ašarotai apsidžiau
gia kad jų pastangos nors va
landėlei alkstančius pašelpia. 

čia betgi reikia prisiminti ir 
apie tuos kurie norėdami pa
dengti savo nerangumą bei pa
vydą, anas dirbančiasias nei
gia ir pašiepia. Priekaištauja 
buk jos siunčia tik savo srovės 
žmonėms. Tokie tai tų neran
gių pavyduolių kenkimo budai, 
kad ir kitos nedirbtų. 

Tokiems tik tiek galima at
sakyti: Jeigu jusų pilvai butų 
alkani, ir nugara butų plika, 
jei nežinotumet iš kur ateis ki
tas šmotelis duonos rytoj ar 
poryt, jums išgaruotų iš ma
kaulės srovinė politika ir ne
rūpėtų plepėti visokios nesą
monės. Savo kaltės už neveik
lumą ir nesumanumą padeng
ti būtinai reikalinga kaltinti 
kitus.... Dr. M. J. Colney. 

Raymond Schiff, jauniausias 
šioje šalyje asmuo dirbantis 
su mokslininkais prie atomi
nės energijos tyrinėjimų Pitts-
burghe. 

NAŠLAIČIAMS VA
KARIENE, RUGS. 14 

BROOKLYN, N. Y. — BA 
LF 23 skyriui vadovaujant, 
Apreiškimo parapijos draugi
jos ruošia Lietuviams našlai
čiams paremti vakarienę, sek
madienį, Rugsėjo 14 d. 

Vakarienė įvyks parapijos 
salėj, 5 Havemeyer st., Brook-
lyne. Pradžia 6 vai. vakare 
Tikietas $2.50. 

Rengėjai kviečia visus Lie
tuvių našlaičių draugus parem
ti šią vakarienę savo atsilan
kymu arba auka. Jos tikslas 
labai gražus, tat tikimasi gau
sios paramos. 

TREMTINIŲ PER-
KELDINIMAS 

IRO, nauja tremtinių globo
jimo organizacija, perėmus į 
savo žinią 1,300,000 pabėgėlių 
ir DP, savo pirmame posėdy
je nutarė tęsti darbą ir pasi
keitusiose sąlygose, kad šie as
menys galėtų repatrijuoti ar
ba kitur įsikurdinti. Jau 20 
valstybių pasirašė IRO statu
tą. 

Darbas' padėti pabėgėliams 
ir DP yra visur tęsiamas, ta
čiau komisija negali plačiau tą 
darbą vesti, nes trūksta pini 
gų. Eilė šalių neatliko reika
lingų mokėjimų. 

Lietuvių tremtinių padėtimi 
daug rūpinasi BALF. 

NAUJAS RADIO 
LAIKAS 

Vincent B. Archis 
Dirvos Atstovas 

Prenumeratoms, Skelbimams 
331 So. Rampart Blvd. 

LOS ANGELES, GALIF. 

A. S. Trečiokas 
INSURANCE AGENTŪRA 

Dirvos Atstovas 
Prenumeratoms, Skelbimams 

314 Walnut Street, 
NEWARK 5, N. J. 

BROOKLYN, N. Y. — Lie
tuvių Radio Draugijos progra
ma perkelta iš ketvirtadienio į 
šeštadienį. Iki šiol būdavo ket
virtadieniais nuo 7:30 iki 8 v. 
vakare iš stoties WWRL. Da
bai1, pradedant šeštad. Rugsė
jo 6, Liet.uvių Radio Draugijos 
programos bus girdimos iš tos 
pačios stoties WWRL šeštadie
niais, nuo 2 iki 2:30 vai. po 
pietų. 

Pasižymėkite tą naują radio 
programos laiką. WWRL sto
tis veikia ant 1600 kc. Klau
sykite seniausių Brooklyno ra
dio programų kurios yra veda
mos žinomo visuomengs veikė
jo J. Ginkaus. Rep. 

KANADOJE, prie Dugalt, 
Manitoba provincijoje, susimu
šė vienas į kitą du pasažieri-
niai traukiniai. Nelaimė išti
ko Rugsėjo 2 d. Užmušta iš
syk apie 40 asmenų, bet mir 
štančių skaičius didėja, ir sun
kiai sužeistieji neišlaiko savo 
gyvybės. 

SEKRETAI DYKAI 
(FREE) 

eų už $2.00, duosim SEKRETUS 
dovanai, kaip pasidaryti namie 
Lietuvių Naujienas ant 2-jų me-
alų, vyną, ir saiderį. (52) 

LIETUVIŲ NAUJIENOS 
882 N. 6th St. Philadelphia 6, Pa. 
Tiems kurie užsirašys 32-jų pusi. 

DRAUGIŠKAS LVS 
IŠVAŽIAVIMAS 

Pirmadienį, per Labor Day, 
LVS 6-tas skyrius turėjo sav& 
draugišką išvažiavimą pas ge-
rus LVS rėmėjus Kriaučiunus 
jų vasarnamyje, prie Cooley 
ežero. Kadangi šis išvažiavi
mas buvo greitomis suruoštas 
tai nebuvo galima kas nors di
desnio ir geresnio parengti. 
Bet vistiek suvažiavo apie 30 
svečių, kurie praleido smagiai 
laiką pasikalbėdami ir kitaip 
užsiimdami. 

Nusibodę žmonėms visokie 
mitingavimai ir pinigų rinki
mai.... Bet, čia susiėjo pat
riotiška publika ir niekeno ne
raginama ir neprašyta, atsily
gindama už vaišes, pridėjo ir 
aukų tremtiniams pašalpos pa
siuntimui. Pridėjo tiek kad li 
ko $30. Taip išsipildė p. Va
lerijos Kriaučiūnienės noras, 
kuri pasiūlydama savo vasar
vietę šiai pramogai turėjo min 
tyje ir tremtinių sušelpimą. Iš
sipildė ir kiekvieno žmogaus 
ten važiavusio svajonė, kad at
liko bent truputis ir tiems ku
rie laukia iš musų paramos — 
tiems kurių likimu mes taip 
susirupinę. Tai maža? bet nuo
širdi pašalpa. 

Maistu ir gėrimais pr!*W€ 
jo, kaip aukomis, patys vasar
namio šeimininkai Kriaučiunai 
ir skyriaus pirmininkas Gužau 
skas. Kriaučiūnienė prikepė 
visai viešnagei užtektinai au
sukių, o Gužauskas parūpino 
alaus. 

VIEŠNIA CHICAGIETĖ 
LVS skyriaus draugiškame 

išvažiavime dalyvavo ir ponios 
Douvan viešnia, slaugė Grace 
Hammond, iš Chicagos. Grace 
Hammond ilgus metus dirbo 
Šv. Kryžiaus ligoninėje, kaip 
ir kitos Lietuvaitės slaugės, o 
dabar ji dirba kaip "private 
nurse". 

NUSIPIRKO NAMUS 
Vytautas ir Zuzana Kerše 

vičiai, atvažiavę iš Scranton, 
Pa., prieš du metu ir gyvenę 
pas p. Kerševičienės sesutę p 
Matildą Maitienę, dabar nusi
pirko nuosavus namus ir išsi
kėlė ten gyventi. V. A. Ker-
ševičius verčiasi namų parda
vimu. 

Antanas ir Ona Kudziai nu
pirko didelį, gražų namą ant 
Oakman Blvd., bet sako jiems 
gaila skirtis su savo senuoju 
namu, kuriame jau ilgokai ir 
linksmai pragyveno. 

M. Sims. 

AUTOMOBILIŲ nelaimės vi 
soje šalyje šymet daugėja, šį 
Liepos mėnesį užmušta trafi-
ke 2750 žmonių, 8 nuoš. dau
giau negu tą patį mėnesį per
nai. 

Pernai iki Liepos pabaigos 
visoje šalyje trafike buvo už
mušta 18,430. šymet Liepos, 
pabaigoje trafike žuvusių skai
čius siekė 17,230. 

ANGLIES GAMYBA pakilo 
per savaitę Rugpjučio 23, kaip 
raportas parodo. Tą savaitę 
anglies iškasta 11,940,000 to
nų. 

Iki Rugpj učio _ pabaigai šy
met anglies pagaminta 390,-
228,000 tonų, 18 nuoš. daugiau 
negu per pirmus 8 mėnesius 
pernai. 

Detroito Lietuvių Buv. 
Tremtinių Kreipimasis 
{ Amerikos Lietuvius 

ir Jų Organizacijas 

Antro Pasaulinio Karo' jd-
trankų gaudesyje gimdyta ir 
skausmo ašaromis tremtinių 
vardu pakrikštyta musų tau
tos dalis, protesto vardan prieš 
gruobonišką bolševikišką elge
sį, turėjo palikti savo gimtinį 
kraštą ir jieškoti laikinos pa 
stogės svetimose žemėse. 

Didžioji dalis musų kraujo 
brolių rado laikiną vargingą 
prieglobstį, savo laiku priešo 
žemėje, dabar Vakarų Sąjungi 
ninku valdomoje pietinėje ir 
pietų vakarinėje Vokietijoje. 

Šiuo metu daugumui jų bai 
giasi trys metai kaip jie virtę 
benamiais ir beteisiais, tarp 
tautinėje politinėje arenoje ži* 
nomi D. P. arba Refugees var
du, su neramiai plakančiomis 
širdimis laukia galutino savd 
ateities sprendimo, kurį žada 
paskelbti kai kurių tautų vy
riausybės, jų tarpe ir U. S. A. 

Tai matydami ir vadovauda 
miesi geležiniu gyvenimo įsta
tymu, reikalaujančiu kad tė
vynės aukuran jos kritiškose 
nelaimės valandose butų deda
mas visos iki vienai turimos 
jėgos ir dvasiniai ištekliai, pa
liekant asmenišką naudą ir 
laikiną gerovę tolimesnei atei
čiai, buvusieji tos tremtinių 
bendruomenės nariai, auginti 
ir* auklėti Nepriklausomos Lie
tuvos pavėsyje ir atsitiktinos 
laimės dėka pasiekę šio Lais
vės Krašto Detroito padangę, 
savo visuotiname susirinkime. 
Rugp. 3, 1947 m., apsvarstę: 

Kad, kas kart didėjant Ame
rikoje, kartu ir musų apielin-
kėje buvusių tremtinių Lietu
vių skaičiui, atsimenant liku
sių savo brolių ir Lietuvos ne
laimingą būklę; atsižvelgiant 
į buvusių tremtinių politinių 
p a s a u l ė ž i ū r ų  b e s p a l v  i š k u r n ą  
dabartyje; gerbdami vietinių 
visų tikrųjų Amerikiečių Lie
tuvių organizacijų pasaulėžiu-
ras; giliai įvertindami jų di
delius atliktus ir atliekamus 
Lietuviškame bare darbus ir 
norėdami patys prie tų gyvy
biniai svarbių darbų savo kuk
liomis pajėgomis prisidėti, nu
tarė ir įsteigė Detroito Lietu
vių Buv. Tremtinių Draugiją. 

Savo vyriausiu tikslu orga
nizacija turi: 

1. Burti visus j šią apielin-
kę naujai atvykstančius Lietu
vius tremtinius į vieną veiki
mo vienetą; 

2. Energingai ir bendrai 
veikti tikrųjų Amerikiečių Lie
tuvių organizacijų tarpe, kad 
padėjus ir palengvinus jų ve
damą kovą Lietuvos Nepri
klausomybei atstatyti ir trem
tinius iš vargo ir skurdo gel
bėti. v 

Visuotino susirinkimo įpa
reigota, draugijos valdyba vie
šai pareiškia jums, brangus 
Amerikos Lietuviai, savo užsi
mojimus ir kartu prašo jusų 
visų ir jusų organizacijų at
stovų, kaipo Lietuviško veiki
mo veteranų, priimti musų 
naujagimį į savo tarpą ir pa
dėti eiti jaunu keliu. 

Mes esame giliai įsitikinę 
kad busim pilnai suprasti ir 
užsimotas darbas ves visus 
prie vieno ir bendro tikslo — 
Nepriklausomos Lietuvos. 

v Detroito L. Buv. Tremtinių 
Draugijos Valdyba. 

AMERIKOS VAKARU 

ĮDOMYBES 

1 
San Juan Capistrano Misijos griuvėsių dalis, kur mus pasi
tiko ir apspito riebus balandžiai, norėdami daugiau lesalo. 

Rado K. S. KARPIUS. 

Los Angeles, Cal., uoste darbininkai daro uždangą Howard 
Hughes milžino lėktuvo. Del šito lėktuvo ir prasidėjo didelis 
trukšmas ir tyrinėjimai Washingtone, į kuriuos įtrauktas ir 
vienas Prez. Roosevelto sunus. 

NAŠLĖ, 30 metų, be vaikų, 
su dviem profesijom: siuvėja 
ir slaugė. Norėčiau nuvykti į 
USA, tikslu dirbti ir ten su
kurti naują šeimyninį gyveni
mą. Atsiliepkite kas galite 
duoti affidavitą man įsikurti 
Amerikoje. Adresas Dirvos 
Redakcijoje. 

KĄ DARYTI DEL SKAUSMŲ 
REUMATIZMO 

ARTHRITIS 
JFeigru jųs kenčiate nuo Nugaros 

skaudėjimo, Raumenų gėlimo, Scia-
tikos, Strėnų skausmų. Neuralgijos, 
Sąnarių sustingimo, Neuritis, Poda
gros ir t.t., Pabandykit RADE TAB
LETS del gerų pasekmių. Mes no
rim, kad jųs pamėgintumėt RADE 
TABLETS (Bandomąjį Kiekį) be jo
kių lėšų * jums. Nesiųskit pinigų, o 
tiktai savo vardą ir adresą, tad mes 
jums tuoj pasiųsime tabletėlių. Vi
si nurodymai ant pakelio. Nieko 
jums nelčšuos, jei nepatiks. (38) 

NORTHWAY PHARMACAL CO. 
439 North Street, 

ROCHESTER 5, NEW YORK 
Dept. 41 

"Žemiškas Rojus" 
(Tęsinys iš pereito nr.) 

KODĖL tą vienuolių misijo-
hlerių buveinę, tą apvienėjusią 
tyruose tarp kalnų vietą, kur 
buris žmonių apvienėję, nuo 
žemiškojo gyvenimo atsiskyrę 
gyveno, pavadinu "žemišku ro
jum"? Ten juk viešpatavo vi
suotina ramuma, pamaldumas 
ir jokia linksma gaida ar gar
sas, nesimaišė. Jeigu vieni iš 
jų ir butų norėję kaip kitaip 
gyventi negu nustatytą rupų 
vienuolio gyvenimą, kiti iš jų 
nebūtų leidę j", nustatytų tai
syklių sulaužyti. 

Todėl pavadinu šitą San Ju
an Capistrano Misiją "žemiš
ku rojum" kad ta vieta — mi-
sijonierių patalpa, tas dvaru-
kas, — tokį įspūdį man davė. 

Tiesa, dabar ten tik griuvė
siai daugumoje, kitos dalys iš
likusios dar čielos ir sveikos iš 
anų laikų, apie pusantro šimto 
metų atgal, ir iš jų matyt ko
kia paprasta bet sumani buvo 
tų laikų vienuolių statyba. Iš
likus tarp kito ko erdvi koply
čia, vienoje dalyje pasienio, 
keturkampiai supančios misijos 
patalpas senos storos molio, ak
menų ir plytų tvoros — tokios 
tvoros kaip kad Lietuvoje prie 
didelių mūrinių bažnyčių ap
vestas šventorius, arba šven
toriai nekuriu Kauno ar Vil
niaus senų bažnyčių. 

Tvora arba siena aplink vie
nuolyno arba misijas patalpas 
nėra ištisai tik paskira siena, 
joje vietomis įstatyta tai to
kia tai kitokia bendrų viduje 
sutelpančių pastatų dalis. 

Į San Juan Capistrano misi
jos patalpas ineini pro viena
me tos gaubiančios sienos kam
pe įrengtus vartus. Prie vartų, 
dabar, ne tada kada Vienuolis 
Junipero Serra tą misiją išsta
tė, įtaisyta visokių atminčiai 
dalykėlių pardavimo biznis, ir 
tas biznis eina, matyt, gerai. 
Inėjimas į misijos patalpas ir
gi kaštuoja 35c. Visos tos irt-
eigos, be abejo, sunaudojamos 
užlaikymui ir prižiūrėjimui tų 
likučių ir algoms darbininkų 
kurie ten patarnauja. 

Einant pirmyn nuo vartų į 
visą gražų sodą ir gėlynus, ta
ve apima koks tai jaukumas ir 
mąstai kaip čia žavėjančiai 
gražu, nors viskas jau sena, 
nors dalys pastatų yra griuvė
siai, išlikusių sienų tinkai nu
plyšę, nuogos plytos tarpais 
matosi. Tos plytos yra tai tik
rieji liudytojai to kas pradžio
je buvo darbu įdėta. Tinkas 
galėjo buti kelis kartus atnau
jintas, bet plytos tos pačios iš 
1776 metų, kada ta misija bu
vo įkurta ir vėliau pradėta sta
tyti jai mūriniai pastatai. 

Ten aplinkui siautė laukiniai 
Indijonai, tie netikėliai kurių 
krikštijimui Pranciškiečiai mi-
sijonieriai statė sau mažus 
"žemiškus rojus". Iš nieko — 
iš plikų slėnių ir kalnų žemių, 
su mažai labai geležies, nes ta
da dar geležis mažai statybo
je vartota; su pagalba atitin-
kimo didumo rąstų, išaugo tas 
vienuolių dvaras (kaip ir kiti 
visi, arba visos kitos misijos 
tų pačių vienuolių ordino sta
tydintos). 

PALENGVA jie darė Indi jo
nus savo draugais, juos krikš
tijo, skelbė jiems Dievo žodį, ir 
su jų pagalba atliko statybos 
darbus. Aplinkui misiją apsi
gyveno apkrikštyti Indijonai, 
ir ten susidarė kaimelis. 

Kaip visada, senais laikais, 
tikintieji prastuoliai ir turtuo

liai viską skyrė tikėjimui ir 
bažnyčiai, tie nauji krikščio
nys irgi tą patį darė. Jie vi
somis savo pajėgomis aukojosi 
ir visos jų žemės palengva ati
teko misijos nuosavybėn. 

_ Su jų rankų pagalba ir ga
lėjo išaugti tokie didingi misi
jų pastatai. 

Toliau einant takeliu nuo 
vartų, pirmiausia prieini fon
taną, kurio bazeine pilna gėlių 
ir žuvyčių. Aplink fontaną 
skraido pulkai balandžių — tie 
tikrai yra ainiai balandžių ku
riuos vienuoliai pirmieji gyven
tojai ten užveisė, nes kitaip į 
tą misiją balandžiai negalėtų 
patekti, nuo visur' labai toli ir 
tušti tyrynai. 

Tie balandžiai taip įpratinti 
lankytojų kad jie visus pasi
tinka ir iš kiekvieno svečio ti
kisi gauti ko lesti, žmonės pa
prastai atsineša /Ką nors, arba 
perka ten pat prie vartų gata
vai paruošto lesalo ir balan
džius vilioja prie savęs. Tie 
gi drąsiai tupia ant galvos, ant 
pečių, ant rankų, ir tik spėk 
juos lesint; nuo to tie dyka
duoniai balandžiai nusišėrę lyg 
paršiukai. 

Aukščiau į krantelį tolyn į 
sodą pasimato paminklas, tai 
vėlesniais laikais išstatytas pa
minklas Tėvui Serra. 

Eini toliau tais sodo takais, 
sukinėjiesi tarp pastatų ir jų 
griuvėsių, prieini vėl didelį 
gėlynų daržą, kitą fontaną ir 
kitokius pastatus kurie tame 
plane priklauso. 

Visas sodas, visi jame takai 
ir takeliai, visi pasieniai nu
augę įvairiausiomis gražiomis 
gėlėmis, tropiškais krūmais ir 
palmų medžiais, nekurie pla
tus dideli šakoti lapuočiai me
džiai yra tokie seni kad jie be 
abejo teikė pavėsį ten bevaik-
ščiojantiems vienuoliams. Gė
lės, tiesa, nėra iš tų pačių lai
kų užsilikusios, bet jų sėklos, 
jų krūmai gali buti irgi iš anų 
senų dienų kada pats pionie
rius Tėvas Serra ten vaikščio
jo ir dirbo. Viso sodo planas 
išlaikytas tas pats. To vienuo
lyno arb misijos plotas pasiro
do yra pakankamai didelis, kad 
eidamas įvairiomis kryptimis 
tarp ten esančių pastatų, pir
mą kartą įgauni įspūdį kad gal 
jau paklydai, nerasi tų pačių 
i š e i g o s  v a r t ų . . . .  

Visi medžiai, visi krūmai ir 
gėlės ir ant senų sienų vijok
liai, visi čiulbanti paukščiai ir 
tie riebus balandžiai — viskas 
liejasi į vieną harmoningą ža-
vėtinumą — ir todėl tai ta mi
sija man davė įspūdį kad tai 
tikrai žemiškas rojus kokį įsi
rengė sau tie varguoliai vie
nuoliai, atsiskyrėliai nuo visų 
kitų žmonių ir jų gyvenimo.' 

Jų atskiras gyvenimos tose 
misijose buvo jiems gražus ir 
patenkinantis. 

Niekad paprastas smertelnas 
žmogelis nėra . gyvenęs ten, iš
skyrus parinktus tarnus, kurie 
ten nusižeminusiai galėjo vaik
ščioti aplink sau paskirtus dar
bus ir galėjo, pro šalį taku 
praeinančiam vienuoliui į jo 
rubą pabučiuoti. 

(Bus daugiau) 

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 vieną 
numerį pamatymui. 

M A R G U T I S  
6755 So. Western &¥€, 

Chicago, 111. y 
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D I E V Ą  

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

Jungo Nevflks! ; 

Lietuvoje Rasai Tebekovoja su Lietiniais 
Paleckis džiaugiasi, "Visiškai pasikeitė Lietuvos kaimo 

veidas". "Lietuviai broliška Slavų tauta". Kankina
moje musų tėvynėje vyksta arši klasinė kova. 

Rašo Dp. Kęstutis Kerauvis 
(Dirvos Korespondentas Europoje) 

^ PRO 'geležinę uždangą' pra
siveržiančios žinios ir pati Lie
tuvos komunistinė spauda bei 

, Maskvos ir Vilniaus radio at
neša aidus vis tebesivystančios 
Ititbutinės kovos su okupantais 
Rusais už teisę gyventi pasau
lyje. 

Imperialistai komunistai Ru
sai, vykdydami dar carų seną 
Panslavistinj pasaulio imperia
lizmo planą, yra pasiryžę ga
lutinai išnaikinti Lietuvių tau
tą ir sau pasigrobti jos žemes. 
Didelės masės Lietuvių išžudy
tos Lietuvoje, kiti sunaikinimui 
ištremti šiaurės Sibiran. Lie
tuvoje jau yra pragaištingi 
kolhozai, "tarybiniai ūkiai" ir 
labai daug privežta Rusų ko
lonistų. Lietuvių išžudymas ir 
išvežimas bei Rusų atvežimas 
nėra sustoję. 

Inteligentija Lietuvoje žu
dymais ir trėmimais yra likvi
duota. Jau kuris laikas net 
smulkiausiam Lietuvos ukinin-
kui yra mestas bolševikinio | 
prakeikimo vardas "buožė", ir 
šiuo apkaltinimu vyksta bai
giama Lietuviškų masių likvi
dacija kaimuose. Jau nuo gan 
senai komunistų partija yra 
atkreipus ypatingą "dėmesį" j 
kaimą, šio susidomėjimo pa
sėkoj e, kaip nesenai viešai pa
sidžiaugė pats raudonasis kvis-

* lingas Justas Paleckis, "visiš
kai pasikeitė Lietuvos kaimo 
veidas". 

Galutinį Lietuvių tautos iš
n a i k i n i m ą  i m p e r i a l i s t a i  o k u 
pantai Rusai oficialiai vadina 
"klasine kova su Lietuviškais 
buržuaziniais naci onalistais", 
kurie, t. y. Lietuviai, esą "pik
čiausi priešai", ir, anot dabar
tinio Lietuvos oficiozo Tiesos 
(nr. 162, Liepos 12) rašinio, 
deda "visas pastangas griauti" 
komunistų vykdomą Lietuvos 
rusinimo "darbą, kenkti, truk
dyti". 

Aukštieji subolševikintos Lie
tuvos kvislinginiai ir Rusiški 
pareigūnai nuolat šaukia dar 
daugau paspartinti Lietuvių 
tūtos naikinimą. Blogėjant So
vietų Sąjungos santlkiams su 
kitomis valstybėmis, ypač su 
X31SA, bolševikinis režimas Lie
tuvoje darosi agoniškai ner-
Vliotesnis ir sparčiau griebia
masi pagrindinai naikinti viso 
se gyvenimo srityse Lietuviš
kumas. Norima prieš artėjan 
čius busimus įvykius Pabaltijį 
— tuo pačiu ir Lietuvą — pa 

*daryti vėl "Rusijos šiaurės va
karų kraštu". 

KAIP Vokiečių imperializmo 
tikslai rytuose nuo amžių yra 
Vienodi ir tie patys (tai iškil 
mingai pabrėžiančiai prisipa
žindavo naciai) taip ir Rusų 
norai vis tie patys: neturi jo
kios reikšmės ar kitados buvo 
carai ar dabar kruvinas komu
nistiniu šydu apsidengęs impe
rialistas diktatorius Stalinas. 
Ir Vokiečių ir Rusų grobimo 
norai ir budai Pabaltyje am
žiais vienodi. Kaip prie kelis 
šimtus metų kryžiuočiai žudė 
Lietuvių tautos dalis Mažojoje 

dis tik Lietuviškai tepulsuoja 
— kaip Ragainė, Tilžė, Įsrutis, 
Labguva, Eitkūnai, Pilkalnis, 
Vėliava, Tvankstė (Karaliau
čius), Stalupėnai, Eitkūnai ir 
kt., kur gimė ir brendo senoji 
Lietuvių tautos dar pagoniško
ji kultura, kur pagaliau pries 
400 metų gimė ir moresniškoji 
Lietuvių kultura — išspausdin
ta pirmutinė Lietuviška knyga, 
kur gyveno ir kure Tolminkie
mio klebonas, tas Lietuvių 
"vyžotų nabagų" dainius Duo
nelaitis, kur prabrėško Aušra, 
suskambėjo Varpas—ten prieš 
porą metų imperialistiškiausiu 
pasaulio istorijoje "darbu" — 
"stahanoviškai", net ir ' gobšų 
Vokiečių nacinį imperializmą, 
pagal grobiko Stalino planą, 
"viršijančiai pralenkę" — vie
nu brūkštelėjimu - "ukazu" šių 
dienų komunistiški Rusai pa
darė "Rusų tautos žeme" — 
"Rusijos Kaliningrado sritim". 

Taip dabar nebėra Mažosios 
Lietuvos, bet "Rusijos Kalinin
grado sritis", ne Tvankstė (Ka
raliaučius), bet "Kaliningrad", 
ne Tilžė, bet "Sovjetsk", ne Is-
rutė bet "černiahotsk", ir pan. 
Tokio ciniško pasityčiojimo iš 
istorijos, teisės ir teisingumo 
pasaulis dar niekuomet nėra 
matęs. 

KAI Mažoji Lietuva vienu 
"ukazu" padaryta "nedalomos 
Rusijos" dalimi ir surusinta, 
tai Didžioji Lietuva per spau
dą, radio, kompartiją ir kito
mis progomis perpildyta stip
rios akcijos įrodyti "amžinąją 
Lietuvių tautos draugystę su 
didžiąją broliška Rusų tauta ir 
su kitomis Slavų tautomis". 

Anot šių dienų išgamų kvis
lingiškų "mokslininkų" J.Žiug
ždos, A. Venclovos, K. Korsa
ko ir kt., net atgimimo veikė
jai Dr. Basanavičius, Dr. Ku
dirka, poetas Maironis ir kiti 
buvo "didžiausi Rusų-Lietuvių 
tautos tampraus bendradarbia
vimo šalininkai". Anot tų par
sidavėlių ir istorinės tiesos 
klastuotojų, Lietuvių tautos 
istorinis kelias "einąs" visuo
met "bendrai" m "broliais Ru
sais" ir pan. 

Lietuvos mokyklose (ir uni
versitetuose — kur profesorių 
branduolys yra Rusai) vyrau
ja labai stipri rusofilinė dva
sia. Pačios Sovietų Sąjungos 
spauda ir literatūra bei radio, 
klastodami istoriją, irgi sten
giasi įrodyti Lietuvių Rusišku 
slaviškumą. 

UŽDRAUSTA PREKIAUTI 
DUONA, MILTAIS IK 
GRŪDAIS 

RENGDAMIESI t o Hm e s -
niems imperialistiniams kari
niams puolimų planams pasau
lyje, komunistai Rusai ir Lie
tuvoje įveda naujus didelius 
suvaržymus. Taip Liepos 16 
"Lietuvos TSR Ministrų Tary 
bos pirmininko pavaduotojas' 
V. Pisarevas (Rusas) Vilniuje 
paskelbė "Lietuvos TSR Minis 
trų Tarybos nutarimą", kad 
"įvykdyti grudų pristatymo 
valstybei planą" Lietuvoje už
drausta "privatiems pirkliams 

Lietuvoje ir tą kraštą stengėsi visoms ko-operatinėms orgam-
padaryti Vokietija, taip dabar zacijoms, o taip pat valstiečių 
t\? 1^1 T lA+ntTfvc 7DTYIPA 1TT1-Didžiosios Lietuvos žemes įm-* 
perialistas okupantas Rusas 
stengiasi išplėšti Rusų carų 
svajotą "šiaurės vakarų kraš
tą". Gi Mažąją Lietuvą, kur 
amžiais lieta Lietuvių kraujas, 
kur tik Lietuviškus vardus tu
rinčios teka upės: Prieglius, 
peimena, Gilija, šešupė, Nemu
nas, kur kiekviena# vietovar-

ukiams pardavinėti ir keisti 
grudus, miltus ir duoną". 

Pagal šį < žiaurų potvarkį "nu
sikaltusius persekioti", t. y 
naikinti, įpareigotas žinomas 
Lietuvių tautos žudikas "vi
daus reikalų ministras drg 
Bartašiunas", panaudojant vi
sas žmogžudžių "milicininkų" 
gauj««. 

"MINĖJO" SEPTYNIŲ METŲ 
LIETUVOS PAVERGIMĄ 

LIEPOS 20 okupantai kolo
nizatoriai Rusai, kompartija ir 
NKVD "iškilmingai" minėjo 7 
metų Lietuvos valstybės pa
vergimo "sukaktuves". 

"Minėjimas" pradėtas bolše
vikinės spaudos klastotu der-
gimu nepriklausomybės laik
mečio ir išpustais neesamais 
savo nuopelnų pasigyrimais. 

Ilgame "sukaktuvių" apžval
giniame Tiesos (nr. 163, Lie
pos 13) straipsnyje komunis
tai oficialiai patys pripažino 
jog nežiūrint žudymų, teroro 
bei trėmimų, nepriklau s o m o 
gyvenimo mintis tebėra stipri 
Lietuvos visuomenėje: "Lietu
vos buržuazija (suprask Lietu
vių tauta) anksčiau, jos liku
čiai (surpask, dar likę Lietu
voje Lietuviai) dabar mėgsta, 
kalbėti apie buržuazinės (su
prask, laisvos) Lietuvos nepri
klausomybę." 

— * 

Galutinį Lietuvos rusinimą ir 
bolševikinimą bei Lietuvių tau
tos išnaikinimą Rusai dabar 
vykdo — tos pat Tiesos nume
rio žodžiais — "nepaisydami 
buržuazinių nacionalistų (su
prask, Lietuvių tautos) kėslų, 
priešiškos agitacijos ir veiklos 
(t. y. Lietumis partizanų veiki
mo)". 

Straipsnis baigiamas pabrė
žimu jog pavergtoje ir rusina
moje Lietuvoje vyksta "arši 
dasinė kova su to didžio dar
bo (suprask, Lietuvių .tautos 
galutino išnaikinimo ir Lietu
vos kolonizavimo Rusais) prie
šais "(suprask, Lietuvių tautos 
ikučiais ir ginkluotais jos par

tizanais)". 
Kitame Tiesos straipsnyje 

(nr. 166, Liepos 17), kur skai
čiuojami komunistų partijos ir 
visos sovietų sąjungos "nuo
pelnai" pavergiant Lietuvos 
valstybę, patiekiama klastinga 
ir tendencinga 1914-1947 me
tų Lietuvos politinio gyvenimo 
apžvalga. Budinga kad nei 
vienu žodžiu neužsiminta carų 
imperialistinė rusinimo politi
ka Lietuvoje, nutylėta Rusijos 
komunistų pirmutinis progra
minis manifestas, prižadąs ir 
užtikrinąs bei pripažystąs vi
soms tautoms — kartu ir Lie
tuviams — turėti savistoves, 
nepriklausomas valstybes. Vi
sai nutylėtas 1918 metų Vasa
rio 16 aktas, prikalbėta ten
dencingų nesąmonių apie ta
riamą Lietuvių "draugystės" 
norv su Vokiečiais, Lietuvos 5 
bežemiai savanoriai-kurėjai ir 
jų kovos už Lietuvos laisvę va
dinamos klastotai "buržuazija 
su interventų pagalba". 

Nei žodžio nėra apie 1920 m. 
Liepos 12 (jos dabar nei Rusi-
to nei pavergtos Lietuvos spau
da išviso niekada nemini) Lie
tuvos sutartį su Rusija. Pagal 
tą sutartį Rusai, niekeno ne
verčiami visiems laikams, atsi
sakė visų pretenzijų į Lietuvą 
ir pripažino jos nepriklausomy
bę- . 

Nieko nerašoma apie Stalino 
ir Hitlerio 1939 m. rudenį su
darytą draugišką susitarimą ir 
slaptą, pasidalinimą Lietuva. 

KALBĖDAMA apie paskutinį 
Lietuvos pavergimą, Tiesa (nr. 
167, Liepos 18) pripažysta kad 
LietuV&s "sutarybinimas", t. y. 
Lietuvos laisvės pagrobimas, 
įvykdytas raudonosios armijos 
durtuvais ir tankais "broliškų
jų tarybinių tautų pagalba". 

Centrinis "minėjimas" buvo 
Vilniuje, į kurį gausiai atvyko 
Rusų kariškiai su "pasipuošu
siom" žmonom (Lietuvių va
dinamom "katioškomis"), NK 
VD, kompartija ir partijos bei 
NKVD suvarytų alkanų darbi

ninkų rikiuote* 

Raudonosios kvisl i n g i n ė s 
"vyriausybės" vardu kalbėjo 
žinomas fanatiškas Lietuvių 
tautos naikintojas, žudikas če
kistas Gedvilas, kuris pareiš
kė "karščiausius, nuoširdžiau
sius padėkos žodžius draugui 
Stalinui" (už tai kad Stalinas 
drauge su Hitleriu 'dalindamie
si' pasauliu pavergė Lietuvą). 
Komunistiškas artistas iš Vil
niaus teatro perskaitė kompar
tijos ir NKVD parašytą rau
donajam carui "draugui" Stali
nui laišką su padėka (už Lie
tuvių tautos baigiamą naikini
mą). 

Kaune darbininkai "milži
mui" buvo suvaryti į sporto 
salę, kur Staliną išgarbino 
Kauno kompartijos sekretorius 
"draugas" Gabdankas. 

"Iškilmių" išvakarėse, Lie
pos 19, buvo specialus uždaras KVD ir milicija. Daug Lietu-
kompatijos patikėtinių "džiau- yilJ areštuota, ypač daug su-

Charakteringa poza Lorenzo 
Perosi, Sistinų Koplyčios Va
tikane choro vedėjo, kaip jis 
buvo nufotografuotas viename 
pastarų koncertų šventajame 
Mieste. 

gsmo susiburimas" dabar vy
riausioje ir svarbiausioje Lie
tuvos "mokslo įstaigoje" — 
kompartijos "partinėje moky
kloje" Vilniuje. Ten pat didy
sis išdavikas raudonasis kvis-
lingas Justas Paleckis pasakė 
"ypatingą kalbą" (Tiesa nr. 
169, Liepos 20) oficialiai me
luodamas ir didžiai įžeisdamas 
visą Lietuvių tautą, pareiški
mu kad ''Buržuazinė (t. y. ne
priklausoma Lietuva) įsikūrė 
ne todėl kad to norėjo Lietu
vių tauta, bet todėl kad tai 
buvo reikalinga iwperiatiftti-
nėms valstybėms". 

Tokiais šlykščiais melais iš
davikas Paleckis gali įtikinti 
tik komunistus imperialistus 
kolonizatorius ir Lietuvių tau
tos naikintojus Rusus, tačiau 
skaudžiai užgauna kiekvieną 
Lietuvį, nes visi gerai žinome 
kaip ilgą ir sunkią kovą už lai
svę ir nepriklausomybę išnešė 
ūkininkų - arėjų ir darbininkų 
Lietuvių tauta, kaip Aušra, 
Varpu, ir knygnešių bei Lie
tuvių savanorių-kurėjų krauju 
buvo atstatyta Lietuvos nepri
klausomybė. 

Toliau savo kalboje parsida
vėlis J. Paleckis išsigandusiai 
paminėjo "reakcijos pastangas 
pasukti atgal istorijos ratą" 
(t. y. atstatyti vėl nepriklau
somą Lietuvą) ir baiminimąsi 
kad pasaulyje jau yra susitel
kusių jėgų sunaikinti besotį 
Rusišką imperialistinį bolševiz
mą. ... 

"Minėjimo" dienomis visoje 
Lietuvoje buvo labai aktyvi N 

imta kaimiečių darbininkų. Tai 
buvo kaž kas panašaus į ma
sinius areštus ir trėmimus. 

Lietuvos pavergimo sukaktu
vėse Rusiška Vilniaus Tiesa 
(Liepos 20) pirmame puslapy
je, po tautų plėšiko Stalino at
vaizdu, įdėjo Rusams parsida-
vusio enkavedisto, asmeniškai 
su Rusais enkavedistais naiki
nusio Lietuvos laikraštininkus 
ir rašytojus, Jono Šimkaus (il
gamečio Lietuvos žinių vyriau
sio redaktoriaus pavaduotojo 
ir aktyvaus visos savo laiku 
Lietuvos kairiosios spaudos va
dovaujančio bendradarbio) aki
plėšišką grąsymą visam pa
sauliui — kad jo garbinamas 
Stalinas eisiąs per visą pasau
li!.... 

TREMTINIŲ LIETUVIU STUDENTŲ 
PADĖKA 

ŽYDAI visu pasiryžimu va
ro savo tautiečių išvežimą iš 
Europos. Pastaru laiku paaiš
kėjo kad žydų komitetas nu
pirko šešis laivus Baltimore, 
Md., žydų išvežimui. Kaip iš 
Australijos praneša, ir ten at
plaukia laivai pilni Žydų bėg
lių iš Europos. 

žydai visomis pastangomis 
bėga iš Rusijos ir iš rytų Euro
pos kur sovietai valdo. Kalbos 
apie trečią pasaulinį karą žy
dus paskatina išsinešdinti iš 
visos Europos. Nors jie gar
bina Staliną ir daugelis jų at
sidavę dirba sovietams, tačiau 
sovietų bijo kaip pikčiausio 
pragaro. Yra žinovų kurie tik
rina kad sekantis žydų skerdi
mas bus pačioje Rusijoje. 

1947 m. Birželio paskutinė
mis ir i Liepos pirmomis dieno
mis mes Heidelbergo Universi
teto Lietuviai studentai sulau
kėme dovanų, 22 CARE pakie-
tus, iš Baltimore, Md. 

Mes su nepaprastu džiaugs
mu ir susikaupimu sutikome 
tą linksmą žinią, kad šiuo ypa
tingai mums sunkiu momentu, 
nes nuo Balandžio 1 d. š. m. 
netekome UNRRA globos, iš
tiesė mums broliškumo ir pa
galbos ranką musų brangus 
tautiečiai iš anapus Atlanto, 
šis faktas mums gyvai liudija 
kad mes nesame vieni palikti 
toje vargingoje tremtinio ke
lionėje ir kad musų sesės ir 
broliai Amerikoje pilnai mus 
supranta, atjaučia ir remia. 

Kokią gi mums reikšmę su
daro šiuo sunkiu metu gauna
ma parama maistu, tą galėtų 
geriausia suprasti tas kas nors 
kartą duonos kąsnio yra Sto
kojęs. 

Mes širdingai dėkojame 
Jums, brangios sesės ir broliai, 
kurie kad ir taip toli nuo mu
sų būdami supratot musų var
gus, prisidėjote aukomis ir tuo 
lengvinate mums sunkią trem
tinio naštą. Ypatingai dėko
jame šv. Alfonso Lietuvių pa
rapijos klebonui Kun. Dr. Liu
dui Mendeliui, Dainos Draugi
jai, jos vedėjui P. Andreikui 
ir sekretorei p. Julei Rastenie
nei, ponui Albert Jakobs, So
cialinio Klubo pirmininkui, ir 
visiems klubo nariams už šiam 
tikslui rinkliavos pravedimą, 
aukas ir brolišką rūpestį mu
mis. , 

Musų širdingiausia padėka 
musų mielai sesei Emilijai Ma
kauskaitei, kuri pati gerai pa
žindama ir išgyvenus tuos pa
čius tremtinio vargus ir da
bar, gyvendama A m e r i koje, 
musų nepamiršo ir visomis iš
galėmis prisidėjo kad mes tų 
mums taip brangių dovanų su
laukėme. 

Mes didžiuojamės Jumis, 
mielos sesės ir broliai, kurie 
šiuo sunkiu metu dirbate dėl 
Lietuvių tautos ir valstybės 
laisvės ir kartu nepamirštate į 
vargą patekusių savo tautie
čių. Mes kad ir sunkiose są
lygose čia gyvendami, visomis 
išgalėmis siekiame mokslo ži-

naudingais ir gerais savo tau
tos sunumis ir dukromis. 

Dvasioje mes esame stiprus 
ir nepalūšime, jei žiaurios gy
venimo sąlygos nepalauš mu
sų fiziškai. 

Heidelbergo Unive r s i t«t o 
Lietuvių studentų vardu 

Lietuvių Studentų Dr-jos 
"Lithuanica" Valdyba. 

Heidelberg, 
1947 m. Liepos 16. 

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

LIETUVOS VAIZDAI 
26 VAIZDAI Už $1.00 

Dirva gavo iš Vokietijos Lie
tuvių tremtinių išleistų Lietu
vos vaizdų rinkinius. Yra gau
ti du skirtingi rinkinėliai. Vie
nas susideda iš 14 atvaizdu, 
kurie vaizduoja Lietuvos mie
stus, paminklus, bažnyčias. 12 
jų galima matyti kad Lietuva, 
buvo toli pažengus savo moder
niška statyba ir gyvenimu. 

Antras rinkinėlis susideda iš 
12 vaizdų. Jie vaizduoja Lieti*-
vos kaimą, laukus, liaudies dar
bo kryželius ir parodo kokia 
graži buvo Lietuvos šalis. 

Tuos abu rinkinėlius, viso 26 
Lietuvos vaizdelius, galite gau
ti Dirvos krautuvėje už $1.0®. 

Pirkdami tuos vaizdelius ne 
tik pamatysim kokia graži bu
vo paskutiniais laisvės laikais 
Lietuva, bet taip pat paremsi-
me ir netiesioginiai ir Lietu
vius tremtinius ir jų kulturiaf 
gyvenimą. Jie tokiose sunkio
se sąlygose visa > tai išleido, o 
Dirva platina. 

Taigi, siųskite $1.00 šiądien, 
ir Utttj gausit 26 vaizdelius. 

DIRVA, 
6820 Superior Ave. 

Cleveland 3, Ohio. 

PRANEŠKIT 
Savo Antrašo Permainą 

Kuomet rengiatės persikelti 
kitur gyventi, praneškit sa
vo naują antrašą Dirvos Ad
ministracijai, ne paštui, nos 
paštas nesiųs jums Dirvos j 
naują vietą jeigu neprimo-
kėsit. Parašykit mums u£ 
lc atvirutę prieš persikėli
mą j kitą vieta šventi. — 

nių ir ruošiamės ateičiai buti' Dirva Cleveland 3. O. 
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Lietuva Tironu Pančiuose I 

S 4. 

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

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

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

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

Kaip Lietuviškoje taip ir Angliškoje, 
šioje knygoje atskleidžiama pasauliui vi
si pasalingi Kremliaus ir jo galvų — Sta
lino, Molotovo ir kitų — užsimojimai, pa
siruošimai ir pagaliau patys žygiai Lietu
vą pavergti. Aprašoma ir kokiais meto
dais bolševikai valdė Lietuvą, vesdami ją 

Erie nuubagėjimo, kaip žudė ir naikino 
detuvos žmones, kurie Maskvos galvažu

džiams išrodė neištikimi ir pavojingi. 
Šiųskit savo auką kiek tik daugiausia 

jjalit, tai knygai išleisti. Užsisakykit jų 
po kelias, išdalinimui savo artimiems Ame-
Jikiečams kurie dirba šios šalies visuome
nėje. Tuomi padėsite kovoti prieš bolše-
Iftzmą, ir prisidėsit prie pagreitinimo Lie
tuvai laisvę ir nepriklausomybę grąžinti! 

s • 
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ŠI KNYGA LEIDŽIAMA ANGLIŠKOJE KALBOJE i 
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6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio Redaktorius—K. KARPIUS—Editor 

PREZ. TRUMAN IR 1948 RINKIMAI 

rvARBO unijų vadams trukšmaujant prieš naują dar-
U bo bilių, tuo pačiu laiku iš Demokratų partijos aba
zo išleista žinios kad Prezidento Trumano administraci
ja kaipo dalį savo 1948 metų politinės strategijos pasi
ryžo patraukti į savo pusę darbo unijų balsus. To sie
kimui, Demokratai ėmę atakuoti kainų aukštumą ir pri
tarti Įvairioms unijų vadų siūlomoms darbininkų reika
lams gerovėms. Ar darbininkai iš tų žadamų gerovių 
pasinaudos kiek tai kitas klausimas, bet kad tokie daly
kai gelbti unijų vadams susiauginti sau didesnius fon
dus ir gauti didesnes algas tai labai aišku. 

Darbininkų vardu ir Prez. Roosevelt pridarė viso
kių prižadų unijų vadams už paramą rinkimus laimėti, 
ir nors darbininkai iš to nieko negavo, unijų diktatoriu
kai pasidarė visagalingi, ir nebuvo kas daugiau šalies 
Kongresui daryti kaip tik pravesti naujus darbo santi-
kių įstatymus. Roosevelto laikais, darbininkų vardu, už 
pagraibą rinkimus laimėti padarytais pažadais, j valdžią 
prilindo visokių net pavojingiausių šalies išdavikų, ir 
tokių kurie valdžios vietas užėminėjo pasiruošiant šioje 
šalyje įvesti Rusišku kurpaliu sovietus. 

Dabar, prieš naują darbo įstatymą rėkia unijų va
dai net grąsindami išmesti iš Kongreso vietų tuos kurie 
Kongrese balsavo už tą įstatymą. 

Kad ne vieni tik Republikonai už tą naują įstaty
mą balsavo parodo kad tas įstatymas gavo didelę daugu
mą kongreso narių balsų, daugiau negu ten yra Repub-
likonų atstovų. 

Bet Demokratams smagu girdėti kai kas nors truk-
šmauia, rėkauja ir grąsina "išmesti" iš Kongreso visus 
tuos kurie už nauja darbo įstatymą balsavo. Tuomi ti
ki daueiau teksią Republikonams. 

Tačiau reikia atsiminti 1946 metų kongreso rinki
mus, kada visuomenė parodė palinkimą balsuoti už to
kius kongreso atstovus kurie ryžosi ką nors daryti su
grąžinimui šaliai rimtumo ir suvaržymui unijų raketie-
rių sauvaliavimų. 

KODĖL dabar labiausia unijų vadai rėkia del nau
jojo darbo įstatymo? Nagi prieš du punktu: Vienas jų 
reikalauja kad unijose butų nedasileista rinkti komunis
tus vadais ir viršininkais. Antras, kuris uždraudžia pa
naudoti iš darbininkų išspaustas dideles unijų duokles 
politikos reikalams arba valdžios rinkimų vajams. 

Jeigu tie vajai bent kiek naudos neštų visiems ša
lies darbininkams ir visuemenei bendrai, kuri didumoje 
yra darbo klesa, butų labai gerai. Tačiau jau iš pra
eities žinome kas pasinaudojo po rinkimų, kuomet De
mokratų partija labai nuolankiai sutiko pildyti darbi
ninkų vardu pasidengusių politikierių reikalavimus ir 
po rinkimų tuos reikalavimus patenkino. 

Jeigu kokios juk jau šiądien Amerikoje butume tu
rėję komunistišką valdžią, jei visi "darbininkų" reikala
vimai Demokratų konvencijoje butų buvę išpildyti: ge
rai atmename komunistų ir CIO surengtą bendrą spau
dimą nominuoti Henry Wallace kandidatu į vice prezi
dentus. Už kelių mėnesių po rinkimų, Rooseveltui mi
rus, Wallace butu likęs prezidentu. 

Viena ką šymet ir 1948 metais Demokratai turės 
daryti tai atskirti darbininkus nuo "darbininkų" — nuo 
komunistų, ir atskirti aiškiai, nes galės labai susiterlio-
ti ir dar labiau sau pasikenkti. 

Mes žinome kaip Amerikos rimtieji darbininkai yra 
nusistatę Amerikos politikoje: jie yra pasidalinę į Re-
publikonus ir Demokratus, turėdami tam pilną laisvę, 
ir todėl unijų vadukų kupčiavimas darbininkų balsais 
nebus toks reikšmingas kaip kad jie nori padaryti. 

KALBA NEŽINODAMA APIE KĄ 
DONIA Eleanor Rooseveltienė, naudodamasi savo ank-

stvvesniu populiarumu, ir dabar rašo tūlam sindika
tui kuris jos rašiniukus išplatina tam tikruose laikraš
čiuose kurie juos sutinka talpinti. 

Iš savo didelio rašto ta moteris išeina ir iš krašto. 
Štai ji pasiėmė gvildenti naują Taft-Hartley Darbo Ak
tą. Ji savo rašinyje kalba: 

"Kodėl unijos galva turi būti reikalaujamas pada
ryti pareiškimą kad jis nėra komunistas? Jei darbo 
unijų vadai reikalinga suregistruoti ne-komunistais, tai 
tą patį privalome padaryti su biznių įstaigų vadais. Ko
dėl nepatikrinti ar jie nėra fašistais?" 

Jai atsakymą į tokį keistą pareiškimą patiekia vie
nas didelis laikraščių sindikatas, kuris leidžia eilę laik
raščių dideliuose miestuose. Štai tas atsakymas: 

"Šiuo laiku veikia tarptautinė konspiracija, Sovietų 
Rusijos vadovaujama, suplaišinti demokratines valdžias 
kur tik jos randasi—ir įstatyti komunistines diktatūras. 
Komunistai visose šalyse, kartu ir USA, yra dalis šios 
konspiracijos, Sovietų Rusijos agentai. 

"Vienas svarbiausias jų programos tikslas yra pa
gauti kiekvienoje šalyje darbininkų judėjimą į savo ran
kas. Komunistai jau pagavo darbininkų kontrolę Pran
cūzijoje. Šioje šalyje, jiems pavyko iki to kad bent še
šių didelių unijų pirmininkai yra žinomi komunistai, ir 
tie asmenys yra nariai CIO ekzekutyvės tarybos. 

"Amerikos žmonės žino kad kur komunistai kur tik 
kontroliuoja unijas turi svarbiausiu tikslu kurstyti vi
suotinus sumišimus ir paruošti suardymą industrinės 
mašinos kuri yra musų didžiausia atspara karo atsiti
kime. , „ . . - , 

"Todėl tai Taft-Hartley Aktas reikalauja kad um-

1 Amerikos Susitarė, 
Bet — 

Šiaurės ir Pietų Amerikų 19 
respublikų pasirašė savitarpinę 
apsigynimo sutartį, kurią pa
gamino palyginamai greitu lai
ku. Jau Rugsėjo 2 d. konfe
rencijos užbaigimo ceremoni
jose kalbėjo Prez. Truman, ku
ris ten specialiai nuskrido, o 
jo kelionė j Braziliją buvo nu
matyta apie Rugsėjo 15. 

Iš U. S. A. pusės atstovai? 
darbo vadais buvo Valstybės 
Sekretorius Marshall ir Senato 
prezidentas Vandenberg. 

Prez. Truman savo kalboje 
pasakė vieną reikšmingą saki
nį, kuris taikytas gal but kad 
ir Maskva įsidėmėtų: 

"Mes sieksime taikos nema
žesniu atkaklumu ir nemenkes
nių pasiryžimu negu# kad mes 
d a r ė m  s i e k d a m i  m i l i t  a r i n ė s  
pergalės". 

Tam tikslui Amerikos apsi
gynimo pajėgos, sakė U.S.A. 
prezidentas, bus palaikomos di
delės ir galingos, sutikimui vi
sokių netikėtinumų kokie galė
tų atsirasti. 

Sutartis nustato kad nutari
mai ją pasirašiusių šalių bus 
atliekami dviejų trečdalių di
dumos, ir galinga U.S.A. visai 
nereikalavo sau veto teisės, 
pasipriešinti tarimams kurie 
galėtų šiai šaliai nepatikti. 

Abejingoms Pietų Amerikos 
valstybėms tuo budu užtikrino 
kad jeigu agresore butų pati 
USA., kitos gali nutarti pritai
kyti pabaudos taisykles prieš 
U.S.A. 

šios ir kitos Amerikos pa-

masis po minkštas, taikias vie
tas, kur jokių pavojų Amerikai 
nesiranda. 

Amerika galėtų, jeigu norė
tų, ir dabar tiesioginiu budu 
susitikti su savo ir viso pasau
lio vienu priešu. Bet su juo 
kalbėti neparodo jokio rimto 
pasiryžimo. 

Tą priešą nusmogti gali ir 
privalo tik dabar, nes jeigu leis 
jam toliau daugiau rengtis sa
vo pasalikiškam žygiui, viskas 
ką Amerika nudirbs pašaliais 
taikos apsaugojimui ir apsigy
nimui bus tik tuščiai padėtos 
pastangos, kurios tik Amerikos 
energiją išblaškys, — o to tas 
priešas ir laukia. 

t M 

Kareiviai Išblaškys 
apie Porą Bilijonų 

SUVIRŠ 8,500,000 šio karo 
veteranų gavo už savo netu
rėtas karo metu atostogas spe
cialius bonus, kurie sudaro ar
ti $1,850,000,000 sumą. 

Nors tie bonai buvo taikyta 
veteranams laikyti penkis me
tus iki galėtų juos iškeisti į 
pinigus, tačiaus dabar praves
ta įstatymas kuris leidžia ka
reiviams tuos bonus išsikeisti 
pradedanr Rugsėjo 2 diena. 

Taigi, į kelias dienas visoje 
šalyje paplis arti du bilijonai 
dolarių, nes kiekvienas vyru
kas kuris turi bono certifika-
tą bėgs jį iškeisti į pinigus ir 
tuos pinigus tuoj prašvilps. 

Prašvilps juos dauguma bu
vusių kareivėlių, tik maža da
lis pasiliks bonus ant toliau, 
svarbesniam reikalui, ir maža 
dalis panaudos savo gaunamus 
pinigus savo reikalų pagerini
mui, biznio praplėtimui. 

Panašiai darė daugybė ir ci
vilinių piliečių, kurie karo me
tu turėjo imti bonus savo dar
bavietėje. Tie bonai nebuvo 
galima iškeisti į pinigus per 60 
dienų, tai kiti net pirštus nusi-

stangos stiprintis ir rengtis kramtė kad reikia tiek dienų 
prieš žinomą, gatavai pasiry
žusį Ameriką smogti priešą — 
sovietų Rusiją — yra ėjimas 
aplinkiniais keliais, čiupinėji-

laukti. Praleido ir darbe gau 
tą algą ir bonus, kurie buvo 
taikyti pasidėjimui juodesnei 
dienai. 

jų viršininkai kurie nori buti valždios pripažinti ir ap
saugoti privalo padaryti affidavitą kad jie nėra susiri
šę su komunistų partija.... 

"Fašizmas yra toks blogas kaip ir komunizmas— 
tikrenybėje tarp jų nėra skirtumo — bet fašizmas toli 
nėra toks pavojingas. Niekur pasaulyje, čia ar kitose 
šalyse, šiuo metu nėra jokio organizuoto fašistinio ju
dėjimo kuris galėtų grąsinti Amerikos saugumui. Bet 
komunizmas yra staigus, veiklus ir atkaklus grasinimas 
Amerikai. Poni Rooseveltienė turėtų žinoti kad šis dar-
bo^ aktas nėra tai kišimasis į unijų vidaus reikalus, , o tik 
reikalinga apsauga Amerikai — ir unijų nariams." 

GRYŠIU IR Ai... 
Laisvužė gryš šalelėn numylėton — 
Gryšiu ir aš per slėnį takeliu.... 
Pajusiu džiaugsmą, didį, tai]) ilgėtą, 
Panersiu jūron saulės spindulių 
Sušils sunki krūtinė suledėjus, 
Paniurę akys meile atsigaus, 
Obelėle močiutė pražydus, 
Mane patiks, prie manęs prisiglaus... 
Ją glausiu, glausiu prie savos krutinės, 
Bučiuosiu josios gęstančias akis. 
Tenai prie vartų mylimos gimtines, 
Savo vargelį ji man pasakys. 
Laimužė gryš. šalelėn numylėton — 
Gryšiu ir aš išvargęs, neramus.... 
Ten jaunystėlėj tiek džiaugsmų sudėta; 
Prisiminimuos gera, gera bus 

Marija Sims. 

PSALMĖ 
Sėjon mes verkdami išėjom, 

o Dieve mums atleiski tai, 
mes musų nuodėmėj kalėjom, ' # . 
Tave suprast mums taip aukštai. 

Ir, štai, pjūties laimingos dienos 
ir po netikėlio raudų 
iš lauko nešam pilnus pėdus, 
o varpos kupinos grudų. 

Kastytis Gliauda. 

S K A I T Y M A I  

A. Merkelis. 

DIDINGAS LIETUVIŠKAI KNY-
GAI PAMINKLAS 

TREMTIES METAI. Lietuvių rašytojų me
traštis 1947 m. .(612 psl,), skirtas Lietuvių kny
gos keturių šimtų metų (1547-1947) sukakčiai. 
Metraščio redaktorius Bern. Bradžionis. Metra
štyje su poezija, beletristika, dramos dalykais, 
straipsniais dalyvauja septyniasdešimt autorių; 
su darbų reprodukcijomis — penkiolika daili
ninkų. Viršelio aplankas — V. K. Jonyno, vin
jetės — A. Vaičaičio. Kai kurių autorių atvaiz
dai — J. Penčylos ir A. Varno. Išleido "Patria" 
Tubingene, Vokietijoje, 1947 metais. Tiražas 
5,000 egzempliorių. 

Šymet minime retą ir • labai reikšmingą Lie
tuviškos knygos 400 metų sukaktį. Prieš 400 
metų išleista pirmutinė Lietuvių kalba knyga 
Martyno Mažvydo katakizmas — "Catechismu-
sa prasty Szadei" buvo nepaprastai reikšmin
gas įvykis musų tautos kultūriniame gyvenime. 
Galimas daiktas kad tai yra pats svarbiausias 
ir reikšmingiausias įvykis ir visame musų tau
tos gyvenime. Juk su tuo įvykiu prasidėjo 
musų tautos kulturinis atgimimas, išgelbėjęs 
musų tautos gyvybę ir atvedęs ją prie nepri
klausomos valstybės atstatymo. 

Lietuviška knyga kovoje dėl musų tautos 
laisvės ir nepriklausosomos valstybės atstatymo 
yra suvaidinus lemiamą vaidmenį, ir daug yra 
tiesos kad Lietuva su plunksna atkariautas kra
štas. Per keturis šimtus metų Lietuviškoje 
knygoje, gal but, ne tiek atspindi musų tautos 
veidas kiek jos gyvybės pulsavimas. Lietuviš
kos knygos istorija — musų tautos kulturinio 
renesanso ir jos pastangų bei kovų dėl laisvės 
istorija. 

Ir šiądien tremtyje Lietuviškoje knygoje 
stipriai reiškiasi musų tautos gyvybė su savo 
kančiomis, vargais, viltimis ir pastangomis at
gauti laisvę. Ir šiądien Lietuviškas spausdin
tas žodis, Lietuviška knyga neša tremtyje var
gstantiems Lietuviams paguodos, teikia stip
rybės sunkiame kelyje į laisvę, kurios Lietuvių 
tauta tikisi kada nors sulaukti. 

. LIETUVIŠKAS spausdintas žodis, Lietuviš
ka knyga verta didžios meilės bei pagarbos ir 
savo reikšmingos sukakties proga šaunaus pa
minėjimo. "Didžiai pagerbtas ir šauniai pa
minėtas tu turėjai buti, Lietuviškas rašto žodi. 
Deja, tavo didelę 400 metų sukaktį Lietuvių 
tauta švenčia gal sunkiausiose ir skaudžiausiose 
savo istorijos dienose. Tėvų ir protėvių žemė 
neša baisų svetimą jungą, o jos sunųs išblašky
ti po visą pasaulį. Atplėšti artojai nuo gimtų
jų arimų ir po svetimu dangum drauge su savo 
broliais skursta Lietuvos mokslo meno ir rašto 
žmonės, — sako "Tremties Metų" redaktorius 
poetas Bernardas Brazdžionis. ("Darbą bai
giant", 605 psl.) 

Lietuviai rašytojai tremtiniai, ir nepapras
tai sunkiose sąlygose gyvendami, "Tremties Me
tų" metraščiu gražiai ir reikšmingai atžymėjo 
Lietuviškos knygos 400 metų sukaktį ir Lietu
viškai knygai pastatė didingą paminklą, žino
ma, jis nėra toks impozantiškas nei savo turi
niu nei išore, koks galėjo buti nepriklausomoje 
Lietuvoje. Tačiau, turėdami galvoje sunkias 
tremties gyvenimo sąlygas ir juo negalime ne-
sididžiuoti. Juk tremtyje reikėjo didelio ryžto 
ir dar didesnių pastangų, kol tokia didelė ir tu
rininga knyga buvo išleista. 

"Tremties Metai" pirmiausia mus imponuo
ja savo sutelktų bendradarbių gausumu: juose 
dalyvauja net septyniasdešimt rašytojų. Mu
sų spaudos istorijoje tai bene pirmas toks lei
dinys kuriame dalyvauja tiek daug bendradar
bių. Visi "Tremties Metų" bendradarbiai yra 
rašytojai tremtiniai. Du iš jų — poetas Jurgis 
Baltrušaitis ir beletristas Petras Rimkunas — 
yra jau mirę. 

"Tjremties Metų" metraštį pradeda savo pra
tarme Lietuvių Rašytojų Tremtinių Draugijos 
pirmininkas Stasys Santvaras, kuris, be kitko, 
rašo: 

"Tragizmo kupinoj tautos kovoj kaip did
vyrė žengia Lietuviškoji knyga — Lietuvių 
spausdintasis žodis. Niekad jis nesitaikė prie 
sąlygų ir aplinkybių, niekad jis nesilenkė jokiai 
žemės galybei. Ir, štai, Rusai mums draudė 
Lietuviškai skaityti per ištisus keturiasdešimt 
metų, štai, ir nūdien Lietuvių knygai sudeginti 
kuriami laužai. Jeigu toji knyga eitų į talką 
kiekvienai barbarijai — ji butų ir nelietuviška, 
ir nesavaiminga, ji butų tuščia ir beprasmė. Ta
čiau ji visada skelbė tokių tiesų, kurios nepa
tiko ypačiai piktų kėslų turinčiam. Tiesa, mu
sų šalyje tie okupantų kėslai visada buvo sten
giamasi gražiais vardais vadinti, bet tik jų kal
tė kad iki šiai dienai Lietuviškoji knyga tebėra 
ujama ir slopinama, kad jai trukdoma įsirikiuo
ti į laisvųjų tautų knygų gretas." (5-6 psl.) 

"TREMTIES METUOSE" gausiausia atsto
vaujama poezija. Su savo kuriniais dalyvauja 
trisdešimt, daugiausia jaunosios kartos, poetų: 
Jurgis Baltrušaitis, Mykolas Vaitkus, Faustas 
Kirša, Juozas Mikuckis, Antanas Giedrius, Sta
sys Santvaras, Antanas Rimydis, J. Augustai-
tytė-Vaičiunienė, Alė Sidabraitė, Jonas Aistis, 
Bernardas Brazdžionis, Gražina Tulauskaitė, 

Benys Rutkunas, Stasys Laučius, Antanas Rū
kas, Henrikas Radauskas, Kotrina Grigaitytė, 
Juozas Kruminas, Venancijus Ališas, Juozas 
Kėkštas, Petras Pilka, Leonardas Žitkevičius, 
Kazys Bradunas, Henrikas Nagys, Alfonsas Ny-
ka-Nyliunas, Vlada Prosčiunaitė, Vincas Kazo
kas, Alė Nakaitė, Balys Auginąs ir Ona B. Au
dronė. 

Beletristiką atstovauja dvidešimt penki ra
šytojai: Ignas šeinius, Jurgis Savickis, Juozas 
Švaistas, Fabijonas Neveravičius, Vincas Roma
nas, Antanas Vaičiulaitis (dalyvauja .taip pat 
ir su poezija), Stepas Zobarskas, Jurgis Jan
kus, Stasius Budas, Liudas Dovydėnas, Pulgis 
Andriušis, Nėlė Mazalaitė, Petrė Orintaitė (da
lyvauja taip pat ir su poezija), Karolė Požerai
tė, Stasys Tamulaitis, Jonas Kuzmickis, Vytau* 
tas Tamulaitis, Petras Rimkunas, Paulius Jur
kus, Juozas Žukauskas, Albinas Marius Katiliš
kis, Balys Gražulis, Antanas Škėma, Albina Va
lentinas ir Stasys Yla. Iš beletristų kūrybos 
duota apysakų, novelių ir romanų ištraukų. 

Dramos meną atstovauja keturi rašytojai: 
Vincas Krėvė su ištrauka prieš keliasdešimt 
metų pradėto rašyti ir 1926 m. dalimis spaus
dinti didžiulio veikalo "Dangaus ir žemes Sū
nūs'', Vytautas Alantas su pirmuoju veiksmu 
trijų veiksmų dramos "Aukštadvaris", Petras 
Babickas su fragmentu dramos "Gintaro šalies 
pasaka0 ir Antanas Gustaitis su vietlo veiksmo 
vaizdeliu "Sekminių Vainikas". 

"Tremties Metuose" taip pat esama Lietu
vių literatūros istorijos, kritikos, kalbos, meno 
filosofijos ir Lietuvos istorijos straipsnių: Vy
dūnas rašo apie žmogaus apsireiškimus, Vaclo
vas Biržiška — apie Martyno Mažvydo amži
ninką rašytoją Jurgį Zablockį, Dr. Pranas Skar
džius — apie Lietuvių kalbą, jos susidarymą 
ir raidą, Vincas Maciūnas — apie Adomą Mic
kevičių kaip Lietuvos meilės ir ilgesio poetą, 
Juozas Girnius — apie kūrybinio originalumo 
prasmę, Prof. Antanas Maceina — apie pro-
meteizmo idėją Putino interpretacijoje (Nuvai
nikuota vaidilutė), Jonas Grinius nagrinėja Gru
šo dramą "Tėvas", Zenonas Ivinskis aptaria Lie
tuvos vaidmenį Europos istorijoje, Dr. Marija 
Alseikaitė-Gimbutienė nagrinėja musų protėvių 
pažiūras į mirtį ir silą, Mykolas Biržiška pa
tiekia pluoštą atsiminimų apie 1945 metais mi
rusį žymų musų teisininką prof. Mykolą Roe-
merį, Stasys Linius savo straipsnyje "Kaceti-
nė literatūra" duoda įdomių duomenų apie mil* 
sų rašytojų kankinių Stutthofo kacete litera
tūrinius darbus, Jeronimas Cicėnas "Tremties 
Metus" baigia mintimis apie gyvąją literatūrą. 

TREMTIES METUOSE" nepamiršta ir mu
sų dailė. Ant atskirų lapų duotos šių dailinin
kų reprodukcijos: Adomo Varno "Vienuolė" 
(aliejus), Adomo Galdiko "Ruduo pajūryje" 
(tempera), Viktoro Petravičiaus Triptikas "Pa
vasaris" (lino raižinys) ir "Audroje" (lino rai
žinys), V. K. Jonyno novelės "Lokys" iliustra
cija ir Ex Libris (medžio raižiniai), Povilo Pu-
zino "Malūnas" (aliejus), Petro Kiaulėno, Poe
to J. A. portretas, Pauliaus Augio pasakos "Eg
lė žalčių karalienė" iliustracija (medžio raiži
nys), Vaclovo Rato-Rataiskio "Motina" (medžio 
raiž.), Juozo Bagdono "žvejų uoste" (aliejus), 
Liudo Vilimo Autoportretas (aliejus), Telesforo 
Valiaus "Motiiia" (medžio raižinys), Vytauto 
Kašubos "Egle žalčių karalienė" (medžio skulp-
tura), Adolfo Vaičaičio "Sugryžimas" (litogra
fija) ir Vytauto Kasiulio G. Matulaitytės por
tretas (pastelė). 

Metraštyje pusantro lanko (24 psl.) skirta 
jame dalyvaujančių autorių trumpoms biografi-
jėlėms. Duotas ir kiekvieno autoriaus atvaiz-
das'_. .Prie reProdukcijų (antrojoje jų pusėje, 
apačioje) duotos ir jų autorių trumpos biografl-
jėles. Tos biografijėlės tai vertingas, metraščio 
priedas. Jos mus kiek supažindina su metra
štyje dalyvaujančiais kūrėjais: ju gyvenimo da
tomis, išeitu mokslu, sukurtais kuriniais, etc. 

KAS ATIDŽIAU seka tremtinių spaudą tas, 
be abejo, pastebės kad metraštyje esama ku
rinių kurie jau buvo išspausdinti periodikoj#. 
Tatai jau metraščio minusas. Tokių minusų bu
tų galima ir daugiau čia iškelti, tačiau to ne
darome, nes pats redaktorius juos jautė berųoš-
damas metraštį spaudai ir dėl jų sielojas. Kai 
kurie autoriai, nesulaukdami metraščio pasiro
dant (jis pradėtas ruošti jau 1945 metų pabai
goje), savo kurinius atidavė periodinei spaudai. 
Redaktorius taip aiškina kai kurių metraščio 
netobulumų priežastis: 

"Neišėjo jis toks koks turėjo išeiti; ne 
visų autorių kūryba, spausta periodikoj ar at
skirose knygose, dėl laiko stokos bepavyko pa
keisti nauja; ne visi autoriai, ypač romanistai 
bei dramaturgai, dėl vietos stokos galėjo pasi
reikšti geriausiais savo kūrybos pavyzdžiai»$ 
dėl vietos stokos ne visus jaunuosius begalėj®* 
me įtraukti; redakcija tikisi kad ir jų ir skaif 
tytojtj busime tinkamai suprasti, ypač atsižvtj« 
giant į laiką ir į sąlygas. Mariau kad ir toks 
koks jis yra, metraštis galės duoti musų skai
tytojui pakankama tremties literatūros vaizda." 
(607 psl.) 

Lietuvių tremtinių bendruomenė už šį me
traštį, kuris yra tikrai vertingas indėlis į Lie
tuviškos kulturos lobyną, bus dėkinga jį išleidu
siai "Patria" leidyklai (J. Lėnktaičiūi) ir jo 
redaktoriams Brn. Brazdžioniui ir techniškam 
redaktoriui Henrikui Radauskui. 

Tremties Metai" — kiekvienam Lietuviai 
i ir vertinga 4>i • 
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Pasaulinė Politikos 
Apžvalga 

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

DIDŽIOJI BRITANIJA 

DIDŽIOJI Britanija, šalis 
apie kurią kalbėsime šiądien, 
yra pažymėtina ypačiai tuo kad 
ji beveik ištisą šimtmetį netu
rėjo Europos pajėgų tarpe sau 
lygaus. Sugebėjus per eilę 
metų savo taip tariant "ūkiš
kais karais" užvaldyti didžius 
žemių plotus ir palenkti savo 
pusėn daugelį tautų, ji išdi
džiai galėjo beveik visą šimt
metį sakyti jog jai aplinkuma 

* maža terūpi. Tai buvo laiko
tarpis kai Didžioji Britanija 
pareiškč savo "splendid isola
tion". 

BET PASAULIS nenustojo 
dėl to vystęsis ir ėjęs metai iš 
meto taip ūkio, taip ir politi
kos atžvilgiais priekin. Jis ne
sustojo toje vietoje kurioje 
Didžioji Britanija jį paliko sil
pną ir paklushų. Begalinės 
žmonių masės taip Europoje 
taip ir už jos, užpludo musų 
dvidešimtąjį amžių savo inte
lektu ir pralaužė naujus kelius 
į viešąjį gyvenimą bei jo san
tvarką. 

Prancūzijos revoliucija ir po 
to iškilęs Napoleonas Bonapar
te buvo pirmutinės pašvaistės 
parodžiusios Anglijai jog jos 
"splendid isolation" amžius 
baigiasi. Komplimentas Ang
lijai: jos vyrai tatai greitai ir 
teisingai suprato. Todėl pra
dedant 1900 metais, Anglija 

w *|r vėl išeina viešumon.' V 

PIRMASIS pasaulinis karas 
sudavė Anglijai nemažą ekono
minį smūgį, bet jei ji ateityje 
ir galėjo jį savo nepaprastu 
darbštumu išlyginti, tai sun
kiau pasirodė esą išvengti kito 
smūgio, dabar jau iš politiško
sios pusės, kurį Didžioji Bri
tanija gavo taip tariant iš sa
vo pačių šeimos: žydų ir Ara-
bų klausimas Palestinoje ir 
A r a b i j o j e  p r a d ė j o  A n g l i j ą  
smaugti. Mat Anglija, siek
dama iš žydų didesnės para
mos pirmajame pasauliniame 
kare, pažadėjo jiems taip va
dinama Balfour Deklar a c i j a 
(1917 metais) Palestiną kaipo 
Erez Jisroel, t. y. žemę kurio
je žydai galės telktis kaipo 
tauta į politinį vienetą, žydų 
nelaimei, Anglija karą šiaip-
taip laimėjus, pamiršo pažadą 
ir vietoje leidus sukurti naują 
Judėją, ji pradėjo remti Ara
bus. Susikurė nauja Pietų 
Arabijos valstybė, bet Judėjos 
taip iki šiol vis dar ir nėra. 

RUSIJOS 1917 metų revo
liucija sudavė Did. Britanijai 
kitą smūgį: Komunizmo banga 
pasiekė Indiją, didžiąją Angli
jos dominiją, pasiekė Kiniją, 
taip sakant Anglijos raktą į 
Tolimuosius Rytus. žmonių 
masės sukilo reikalaudamos ne
priklausomybės, politiškos sa
v a r a n k i š k u m o ,  r e i k a l a u d a  m o s  
fcad Anglija išeitų iš jų žemių 
Jjei vandenų. 

Indiją, Kiniją pasiekŠ kitos 
dominijos: Irlandija, Kanada, 
Niufoundlandija, Pietų Afrika, 
Australija, Egiptas, Neuselan-
dija išėjo sir savo tautin^is 
reikalavimais, kurių visų pa
tenkinti Anglija nei galėjo, nei 
pagaliau turėjo tam noro. Taip 
jr išsivingiavo eilė plyšių per 
visą Didžiosios Britanijos ku
lią, plyšių kuj*ie nors ir lopomi 

cementuojami, visgi šiądien 
Įįpsiaurėja, o priešingai, #$na 
Vis platyn ir gilyn. 

I 

J PASTARĄ km Anglija 
įėjo jau nebe tiekos vėliavų 
dešina kaip anksčiau, nors jos 

^pusėje dar ir buvo- likę nemaža 

simpatijų. Stebuklingu bu du, 
galima sakyti, ji išliko gyva 
savo saloje, bet užjuryje nau
jų šalininkų nebesusilaukė. Nu
stojus beveik visų savo kariš
kų atspirties bazių U.S.A. lai
vyno apimtyje, ji šiądien atsi
dūrė taip politiškai, taip ir eko
nomiškai nepavydėtinoje padė
tyje. 

Kanada, Australija, Egiptas 
jau nuėjo savo keliais. Atei
tyje tikėtis iš tų šalių ypatin
gos paramos maža bėra vilčių, 
0 ir simpatijos palengva pra
deda atšalti. Palestina stato 
Angliją kasdien į vis keblesnę 
padėtį, šiomis dienomis pri
eita net prie to kad Anglijai 
jau pradedama prikišti Hitle
riški žiaurumai žydų atžvilgiu. 
'Buvo jug nesenai pakartota 
Londone tas pats ką darė rud-
marškiniai prieš keletą metų 
Berlyne. 

Nepersklandžiausi yra santi-
kiai tarp Anglijos ir U.S.A. 
Piniginiai dalykai, nepaprastai 
didelė Anglijos skola Ameri
kai, o pastaru metu prisidėjęs 
dar ir tas netaktiškas elgesys 
pakeliant aukštus muitus už iš 
Amerikos įvežtas filmas taip 
jog praktiškai imant U.S.A. 
turės uždaryti į Angliją savo 
rinką, tai ir dar keletas kitų 
dalykų, pavyzdžiui Anglijos 
valdžios simpatizavimas su 
Maskva,* nuteikia neigia mai 
Washington%. 

PAIRUS EUROPOS ekono
minė padėtis slegia Angliją. 
Ir'nors ji iš šio karo išėjo taip 
tariant laimėtoja, o visgi iki 
šiolei dar nesugebėjo išeiti iš 
kortelių sistemos; dar negali 
Britas laisvai ir kiek norėda
mas pirktis pav. kad ir duo
nos. Streikai viduje, transpor
to sunkumai išoriniai,' nepa
prastai didelės skolos ir bega
linės kasdieninės išlaidos kraš
to apsaugai, visa tai žymi jog 
Did. Britanija gyvenu sunkią 
savo buities krizę. 

Nėra tikro ir sandaraus su
gyvenimo ir jos politikų tarpe. 
Girdėjome nekartą jau Chur-
chillį, žmogų laimėjusį Angli
jai karą, bepeikiantį savo ša
lies laikyseną. 

Bet nors Anglija ir yra šią
dien atsidurus eilėje taip ūkiš
kų, taip ir politiškų sunkumų, 
ji vis dėlto nėra beviltė atei-
čia. Britų šaltas kraujas ir 
jų praktiškas sumetimas išves 
juos be abejo iš tos laikinai 
užstojusios depresijos, nežinia 
tiktai kuriuo keliu eis Anglija 
tada kai ji vii pasijus ant ko
jų. 

Maždaug pradedant 1929 m. 
Anglijoje įsivyravo taip vadi
nama darbiečių partija. Ji 
šiądien yra valdžioje. Ji yra 
sudėjus jei ir ne visas, bet da
lį savo simpatijų Rusijos nau
dai. šiądien Anglija yra ka
riškoje ir ekonomiškoje san
tarvėje su Maskva. Tiesa, ją 
sudarė ne darbiečiai, bet Ede
nas 1942 metais su Molotovu, 
tačiau jos vaisiais dabar nau
dojasi darbiečiai. Kadangi ta 
santarvė yra numatyta iki 1950 
metų Gegužės 27 dienos tai jei 
iš Anglijos pusės nebus nuo 
jos anksčiau atsisakyta, gali 
išeiti taip jog eventualus kon 
flikto atveju tarp Rusijos ir 
U.S.A. Europoje, Anglija lai
kysis neutralumo, šita mintis 
begalo varžo U.S.A. valdžios 
laikyseną Maskvos atžvilgiu 
Ji iš kitos pusės, betgi, stipri
na Sovietus, duodama jiems jei 
ir ne tiek vilčių iš Anglijos pu
sės tai bent progos propagan-
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Robert M. Rownd, 102 m. am
žiaus, iš Ripley, N. Y., išrink
tas komandierium GAR Civili
nio Karo veteranų pastarame 
jų suvažiavime Clevelande. Tų 
veteranų tėra apie 90 gyvų. 

Yra keista kokių netikėtumų 
parodė pastaras karas: jau 
dveji metai kaip pasibaigė mū
šiai, bet apie taiką vis dar nė
ra kalbos. Matyt kad kieno 
nors buvo suklysta, nesupras
ta, ar pagaliau nežinota. Gir
dėjome jug kaip Churchill mi
nėjo artėjantį Raudonąjį pa
vojų visam pasauliui, tas pats 
Churchill kuris 1942 metais 
pirmutinis pasiūlė Maskvai su
eiti su Did. Britanija į santar
vę. 

Lygiai taip kaip ir Churchill 
kalba šiądien antroje kanalo 
pusėje De Gaulle. Bet ir jis, 
vos tiktai pasiekęs Amerikos 
kariuomenės išlaisvintą Pary
žių, jau skrido į Maskvą ir 
siūlė jai santarvę su Prancūzi
ja, kuri ir buvo sudaryta. 

NĖRA abejones kad Sovie
tai laikysis santarvės taip su 
Anglija, taip ir su Prancūzija, 
nes santarvė jiems yra visais 
atžvilgiais naudinga. Ji laiko 
surištas rankas Anglijai ir 
Prancūzijai palikdama, betgi, 
laisvas Rusijai, nes iš santar-
vininkių ji viena tėra suinte
resuota ardyti šalį su pagalba 
vietinių žmonių. 

Jei kiltų, taigi, šiądien Eu
ropoje jiaujas konfliktas ir jei 
j jį įsiveltų Did. Britanija ir 
Prancūzija išeidamos prieš So
vietus, tai Maskva galėtų pa
sisakyti esanti santarvininkių 
užpulta. Karas butų Maskvos 
akyse teisėtas. 

Did. Britanija, neturėjus il
gus metus sau lygaus, šiądien 
atsidūrė sakytume lyg ir ko
kioje tarpvartėje tarp Rusijos 
ir Amerikos. Ką ji pasirinks? 
Mums atrodo, Did. Britanija 
jau pasirinko — ji eina su 
Amerika, su ateities didžia ir 
galinga Amerika, o Anglija, 
šalis davusi pasauliui tokią iš*., 
didžią istoriją, ji paseks Nau* 
jąjį Pasaulį — Ameriką, už
leisdama augančiai jos atei
čiai savo praeitį. 

RUSIJA, nežinia iš kur gau
dama, pasiūlė Anglijai parduot 
jai grudų. Tas nieko nuosta
baus, nes Maskva tokius daly
kus daro daugiau savo politi
nės propagandos tikslu, kaip 
tą darė iki šiolei kitur. 

Anglijos socializmui byrant, 
Maskva matomai nori pasiro
dyti kad jos komunizmas ge
resnis: sovietai visko turi, ir 
gali kapitalizmą smaugiančiam 
savo kamarotui socializmui at
eiti su pagalba. 

Rusija grudų surenka iš sa
vo užgrobtų šalių, ir savo pa
čioje šalyje mužikus laikyda
ma pusbadžiai. 

81 SKAUTAS TARP
TAUTINĖJE SKAU
TU STOVYKLOJE 

Karo metu skautai negalėja 
suruošti tarptautinės skautu 
stovyklos, nes nebuvo galimy-
bės iš visų tolimų kraštų skau
tams susirinkti. Tat po karo 
pirmą kartą ir išeilės šeštą 
kartą skautai vyrai susirinko 
Prancūzijoje, netoli Paryžiaus, 
į Tarptautinę savo stovyklą. 

Susirinkiman atkeliavo 42 
tautų skautai. 

Lietuviai skautai dabar te
gali reikštis tik tremtyje. Vi
si gerai žinome kad pavergto
je tėvynėje ne tik skautams 
bet jokiai Lietuviškai organi
zacijai nėra vietos, kuri tik ne
tarnauja pavergėlių reikalams. 

Todėl Lietuviai skautai, su
siorganizavę tremtyje ir gra
žiai dirbą bei randą didelio 
pritarimo iš Anglų ir Ameri
kiečių pusės, kai tik sužinojo 
apie tarptautinę stovyklą, tuoj 
pradėjo klebinti visas duris 
kad butų įleisti į šį skautų su
važiavimą. Trukdymų buvo 
daug ir vis svarbiausia iš Ru
sų pusės, kurie nieko bendro 
su skautybe nenori turėti. 

Bet pagaliau, po ilgų kliū
čių, Lietuviams skautams pa
vyko į Prancūziją prasiveržti 
ir tarptautinėje stovykloje įsi
kurti. Iš visų trijų Vokietijos 
zonų į Prancūziją išvyko 81 
Lietuvis skautas. Paskutinie
ji skautai, iš Amerikiečių zo
nos, į stovyklą tegalėjo, del lei
dimų gavimo trukdymo, atvy
kti tik stovyklai įpusėjus. Bet 
užtat jie stovykloje buvo su
tikti su didžiausiomis ovacijo
mis. 

šių žodžių autoriui teko sto
vykloje lankytis ir matyti kad 
musų skautai ten atlieka labai 
didelį informacittf darbą. Ke
lios dešimtys tautų skautų pa
tyrė apie tikrus Lietuvių var
gus ir nelaimes, kurios ir ka 
rui pasibaigus vis dar nesibai
gia. 

Stovykloje nuolat vykdyta 
įvairus parengimai, kurių me
tu Lietuviai nuolat gauna pro
gos pasirodyti ir musų sugebė
jimus pademonstruoti. Lietu
vių skautų daliai vadovavo vyr. 
skautininkas Prof. Dr. Čepas. 

B. G. 

# / / 

VOKIETIJOJE, Rusų užim
toje zonoje, sovietai palaiko 13 
koncentracijos stovyklų, kur 
laikoma uždaryta tūkstančiai 
Vokiečių socialistų ir komuni
stų, skaitomų nepageidauja
mais ir kenksmingais sovietų 
NKVD šnipams. * 

Taipgi pranešimai sako kad 
iš Rusijos grąžinami Vokiečiai 
karo belaisviai, ten išlaikyti 
prie sunkiausių darbų, yra tik 
gyvi lavonai, netinkami jokiam 
darbui. Tik dalis jų pavyks 
atgaivinti ir sustiprinti, kiti ir 
liks invalidais. Amerikos zo-
non Vokietijoje kas savaitę at
vyksta po apie 1,500 iš Rusijos 
paleidžiamų Vokiečių karo be
laisvių. 

Slėnis Kuriame žuvo 2480 Lietuvių 
O kiek bus suskaityta nužudytų už 'geležinės uždangos'! MINISTRAS ŽADEI-

KIS LANKO TREM-
TINIUS VOKIETI

JOJE . 

Lietuvaitės padeda vainiką prie Lietuvių antkapiu 

Londone, Anglijoje, kur maisto stoka, parodoma tonai mais
to išvežama iš turgavietės, kur maistos sugedo ir turi. buti 
išgabentas į laukus išmetimui. Maisto pristatytojai kaltina 
pardavėjus nepirkimu didesnių kiekių maisto, laukiant kainų 
nukritimo. Pristatytojai leidžk geriau . sugesti negu 
parduoti už pigesnes kainas* , ' 

Kiekvienas totalinis režimas, 
grįsdamas savo teisę šautuvu, 
nusėtas kalėjimais, kurie pava
dinti modernišku vardu "Kon
centracinės Stovyklos." Vokie
tija buvo pilna tokių K S, ku
riose didžiusiose kančiose žuvo 
šimtai tūkstančių žmonių. 

Viena tokių stovyklų buvo 
Flossenburgas, netoli čekų sie
nos. Tai niūri aplinkuma. Ak
mens kalnuose, netoli miškelio 
sustatyta didelis kiekis medi
nių barakų, kuriuose kankinosi 
dešimtys tūkstančių kalinių. Ba
rakai apvesti spygliuota viela, 
kuria buvo leidžiama stipri elek
tros srovė. Kampuose stovė
jo sargybos akmeniniai bokš
tai, kuriuose stovėdavo sargy
biniai su kulkosvaidžiais, šia
pus spygliuotos tvoros mūriniai 
komendantūros pastatai, o to
liau, ant kalnelio, puošnios me
dinės vilos, kuriose gyveno SS 
budeliai. Prie miškelio, už spy
gliuotos tvoros, dauboje, pas
tatytos kartuvės su trimis kab
liais, kuriose kardavo kalinius 
Čia. pat prie šlaito kulpikų iš
raižytas krantas, čia buvo ma
siniai iš kulkosvaidžių šaudomi 
kaliniai, šalia šaudymo aikštės 
stovi kremtorijus, kur nužudy
tieji buvo deginami, o pačiam® 
slėnyje buvo pilama sudegintų
jų pelenai. Tų pelenų ir apde 
gintų kaulų liekanų pripilta ke-
letos "metrų sluogsnis. 

Šita KS mums Lietuviams 
įžymi tuo kad joje nukankinta 
2480 Lietuvių. 

Šioje buvusioje KS dabar pa
statyta paminklinė koplyčia bu
vusioms žiaurybėms priminti. 
Slėnis kur buvo kariama ir šau
doma, pavadintas "Mirties Slė
nis". Tame slėnyje statoma 
visų 18 nukankintų tautų pa
minkliniai antkapiai ir kai ku
rių tautų paminklai. 

Lietuvių antkapis patatytas 
prie krematorijaus durų ir ja
me įrašyta: "Čia nukankinta 
2480 Lietuvių už gilią žmonijos 
meilę ir Lietuvos laisvę. 

"Slėnyje prie kartuvių stato
mas Lietuviams paminklas iš 
masinio granito, kuriame bus 
iškaltas užrašas Lietuvių, Ang
lų, Prancūzų ir Vokiečių kalbo
mis: 

"Tėvynės meilės vedami 
Įrašėm savo mirtimi -
žmonijai laisvės testmen-

1 tą ". 
Gegužės m. 25 d. koplyčia, 

a n t k a p i a i  i r  p a m i n k l a i  b u v o  
pašventinti. Pašventinimo ap
eigas atliko Lietuvis Vyskupas 
Padolskis. Pašventinime daly
vavo aukšti Amerikos okupaci
nės valdžios pareigūnai ir ki
tų tautų atstovai. Įdomiausia 
kad pamaldose dalyvavo ir Ru-
sų-bolševikų atstovai, nes Flos-
senburge nukankinta 26,000 Ru
sų. Rusų karininkų dalyvavi
mas atkreipė visų dėmesį tuo 
kad jie nežinojo kaip laikytis. 
Europiečio akim žiūrint juo
kingiausia buvo tada, kai pa
minklus pašventinus Vyskupas 
Podolskis su Arkivyskupu Pau
lium atėjo ir atsistojo ties Lie
tuvišku antkapiu pro kuri pra-
eidinėjo visi aukštieji svečiai. 
Visi svečiai, kaip Amerikiečiai, 
Prancūzai, net čekai ir t.t. pra
eidami pro vyskupus su jais 
sveikinosi, gi Rusai priėję ne 
tik kad nepasisveikino, bet de

monstratyviai susikišę rankas į 
kišenes praėjo lyg nematyda
mi. Mat pasisveikindami su 
vyskupais butų sunkiai nusidė
ję "tėveliui" Stalinui, todėl bi
jodami užrustinti savo "tėvą 
ir mokytoją" sulaužė net pa-
praščiausias madaguno taisy
kles. 

Po pašventinimo apeigų bu
vo suruošta bendri pietus. Po 
pietų visų tautų atstovams, 
kurių tautiečiai yra nukankin
ta Flossenburge, buvo įteiktos 
urnos su kankinių kaulais iš 
mirties slėnio. Laisvosios tau
tos tas urnas pasiųs į savo tė
vynių muziejus, tačiau Lietu
viai, neturėdami laisvos tėvy
nės, laikinai urną, saugumo su
metimais, mano pasiųsti Ame
rikos Lietuviams. 

Šis aprašymėlis atidengia vie
ną mažą lapą didelės knygos, 
Lietuviu tautos didelės tragedi
jos, kur masiniai naiki n a m a 
tauta. Ateis laikas, nukris ge
ležinė uždanga ir bus surasta 
šimtai iki šiam laikui pasauliui 
dar nežinomų kapų, kur žūsta 
šimtai tūkstančių musų geriau-^ 
sių sūnų. čelo. 

Lietuvos ministras USA,: Po
vilas žadeikis šiuo metu lan
kosi Europoje ir Rugpjučio 20 
dieną atvyko į Vokietiją, čia 
jis aplankys visą eilę didesnių 
stovyklų, kuriose nori plačiau 
susipažinti su tremtinių padė
timi. 

Ministras P. žadeikis lan
kysis pas čiulionies vardo cho
rą, Schw. Gmund Lietuvių sto
vykloje, kur yra virš dviejų 
tūkstančių Lietuvių tremtinių; 
Hanau stovykloje, kur yra su
virs 3,000 tremtinių, ir Uch-
te, kur taip pat yra apie tūk
stantis Lietuvių tremtinių. 

Ministrą žadeikį tremtiniai 
pasiruošė visu šiltumu priimti 
ir patiekti viso savo skurdaus 
gyvenimo vaizdą. 

Prieš atvykdamas j Vokie
tiją Ministras P. žadeikis yra 
lankęsis Prancūzijoje ir asme
niškai aplankė Lietuvius skau
tus stovyklaujančius Tarptau
tiniam skautų susirinkime, ne
toli Paryžiaus. Ten Min. ža
deikis ir kiti žymus Lietuviai 
lankytojai buvo sutikti išsiri
kiavusių skautų, jam buvo įtei
kta dovana-vytis, kuri, pasak 
įteikėjų, tegul simbolizuoja vi
sų Lietuvių didelę padėką A-
merikai ir Amerikos Lietu
viams. Min. P. žadeikis skau
tams iš savo pusės įteikė as
menišką piniginę dovaną ir 
pasakė kalbą. 

Ta pačia proga buvo aplan-
Jkyti ir Latviai bei Estai skau
tai/ stovyklaujanti greta Lie
tuvių. B. G. 

Naujas Modernis Namas Nebaigtas 
be MONCRIEF Automatinės šilumos 

GAS — OIL — COAL 

THE HENRY FURNACE CO., MEDINA, O. 

VISOKIA APDRAUDA 
Mes esame pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale viso
kios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pirma 
šaukite mus negu ugniagesius (firemonua). 

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

ir Apdraudos Agentūra 
> 6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 ^ 
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P J KERSIS 
j 609-12 Society for Savings Bldg.—Cleveland, Ohio 
j OFISO TELEFONAS: MAin 1773. 
j Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuoee, kreip-
j kitės į mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai-
• riuose apdraudos-insurance reikaluose. 
: Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymas 
j garantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba asmeniškai. 
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IŠRINKIT 

John L. Maxwell 
Kandidatas, į 

COUNCILMAN 
22nd WARD 

PRIMARY ELECTION 
TUESDAY, SEPTEMBER 30. 1947 

IŠAUGINTAS 22-ME WARD 
GYVENA 22-ME WARJD 

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

Welfare Federation. Jis yra pilnateisis advokatas. 
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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.) 

GYVENIMAS VIENOJE 
Mūsų diena paprastai prasidėdavo tuo kad 

eidavome į kurią nors kavinę pavalgyti pusry
čių. čia paprastai perskaitydavome ir rytinius 
laikraščius. Po to eidavome kur nors kokiais 
nors reikalais — dažniausia maisto kortelių gau
ti. 

Kaip jau minėjau, dar Spilerne gyvendami 
pradėjome gauti atostogines korteles. Jas iš-
pradžių be jokiu kalbų davė dviems sąvaitėms, 
paskui pradėjo duoti tik sąvaitei, o galų gale 
— tik trims dienoms. Ir tai tekdavo griebtis 
Įvairių kombinacijų, kaip kad, pavyzdžiui, pir
ma pasiimti keliones leidimą (kurį duodavo pa
rodžius Lietuvišką pasą) ir paskui sakyti kad 
išvažiuoji.... 

Tas korteles duodanti panelė buvo tokia 
simpatiška kad nei karto neteko tuščiomis išeiti. 

— Na, dabar paskutinis kartas, — vis sa
kydavo, — daugiau, be pareinamojo lagerio pa
žymėjimo negausite. 

Bet kitą kartą sakydavo tą patį.... 
Tik į pabaigą kortelių užsieniečiams davi

mą perėmė kita Įstaiga šubertringe, kur sėdė
jo nacių ženkliukais apsisagstę vyrai. Tada 
korteles gauti pasidarė tikrai sunku. Tai buvo 
vieną, priežasčių dėl kurių pradėjau galvoti iš 
Vienos išvažiuoti.... 

Apie 11 valandą Singerio gatvėje esančioje 
Stadtbrau (visai netoli kortelių išdavimo vie
tos) būdavo galima gauti be kortelių silkių su 
daržovėmis (fisch-salat) ir alaus. Tai būdavo 
dažniausiai musų antrieji pusryčiai. O apie 12 
valandą eidavome į VOK švarcenbergo aikštėje 
pietų 

šitą valgyklą mums dar pirmą dieną nuro
dė Leo, taip mes visą laiką ir laikėmės jos. Duo
davo čia palyginti sočius ir gerai pagamintus 
pietus (tokių pietų Vilniuje "Valgio" užkandi
nėse negaudavau), čia, kaip jau sakiau, valgė 
dauguma Vienoje gyvenančių Lietuvių, taip kad 
visada galėdavai užgirsti Lietuvišką šnektą. Taip 
pat neblogai valgyti duodavo Rathaus rūsyje, 
bet ten reikėdavo ilgai laukti ir — beveik dvi 
gubai brangiau mokėti. O taip Vienoje be dar
bo pagyvenus, ir su nt&rkutė; tfikdavo skaitytis. 
Išleisdavau 7—10 markių j dieną, beveik išim
tinai maistui, susisiekimui ir kt. Tiesa, biudže 
to lygsvarą šiek-tiek palaikydavo cigaretės, ku
rių gaudavau į dieną po 2 ir parduodavau po pus
antros markės.;.. Laimei buvau nerūkantis. 

Nuo pietų iki vakarienės — 6 valandą — 
būdavo ilgokas laiko tarpas. Ketvirtą valandą 
beveik kasdien eidavom i kiną. 

Aplamai, Vienoje tada valgėme neblogai ir 
— kas svarbiausia — užtekdavo pagal korteles 
gaunamo maisto. Tik T, įpratęs daug valgyti, 
turėdvo pirktis kortelių juodoje biržoje. Už 
duonos kilogramą mokėdavo 7—10 markių.... 

Po vakarienės paprastai lipdavome į tram
vajų ir jau važiuodavome į nakvynės namus.... 

Tokia būdavo paprasta musų dienos progra
ma. Bet šitą programą pradžioje rečiau, o pas
kui vi« dažniau paįvairindavo aliarmai. Jie bū
davo paprastai vidudienį ir trukdavo valandą, 
pusantros. Pradėjus staugti sirenoms, viską 
pametę bėgdavome į artimiausį rūsį. Ten sėdė
davau skaitydamas laikraščius ir kramtydamas 
duoną. T dažniausiai snausdavo.... 

Tiesa, man esant Vienoje ji porą kartų ta
po bombarduota. Bet kliuvo daugiausia prie
miesčiams, taip kad centre nieko nepajutome. 
Tik kartą į Gansbacher skersgatvį turėjome ge
roką galą žengti pėsčiomis, nes nutraukus lai
dus nebėjo tramvajus. Bet jau kitą dieną vėl 
viskas buvo tvarkoje. Tik paskui, kai važiuo
davome pro kliudytus kvartalus, matydavome 
klaikias sunaikinimo žymes. 

ATSISVEIKINIMAS SU VIENA 
Kai tada atsidūrėme gatvėje, tariau T jog 

vėl reikia pabandyti laimės pas Ilzingerį. Buvo 
praėję kelios savaitės, ir per tą laiką daug kas 
galėjo pasikeisti. Tikrai, nuvažiavę į West sto
tį, tuojau gavime nakvynę pas Ilzingerį. Taigi, 
gryžome į seną vietą Su nakvyne susitvar
kę, lengviau atsidusome. 

Bet gyventi Vienoje visfiek pasidarė per
daug neramu — jau pasirodė skelbimai visiems 
registruotis apkasų darbams. T nepakeldamas 
klajokliško gyvenimo, jau seniai kalbėjo kad 
reikia iš Vienos išvažiuoti, susirasti darbo ir 
gyventi kaip visi padorus darbininkai gyvena. 
Tačiau man tas klajokliškas gyvenimas patiko 
ir nebuvau linkęs iš Vienos važiuoti, ypač na
ciams dirbti. Bet aplinkybės vertė. Pirma, 
kaip jau minėjau, pasidarė sunku gauti atosto
gines korteles, antra, neužsiregistravus apkasų 
darbams gręsė įvairios bausmės, trečia, taip tre
jetą mėnesių pagyvenus, ir valiutos atsargos 
baigėsi. Pagaliau, ir p. Kockey su p. K sugryžo 
ir galėjo pradėti daryti žygius.... 

Taigi, visa vertė palikti puikų Vienos mies
tą ir kitur jieškoti darbo. Dabar vakarais mėg
davau pastudijuoti Vokietijos žemėlapį — rin

kau ramiausį kampelį.: "jf- nenorėdami* galvos 
laužyti, tą darbą paliko man. 

— Man vistiek kur, —- sakydavo, — tik 
važiuokime iš čia. 

Dar seniau, daug negalvodamas, buvau pa
ėmęs leidimą važiuoti į Freiburgą, paskui į 
Drezdeną. Dabar pasirinkau Feldkirchą, pačia
me Šveicarijos pasienyje. Taigi, paėmėm lei
dimus į Feldkirchą, o T net bilietą nusipirko.. 
Bet prieš išvažiuojant ėmiau abejoti ar verta 
tiek toli iškarto važiuoti — kaž kur į kalnus, 
maistu neturtingą sritį. Be to, sužinojau kad 
pasienio zonoje apsigyventi reikalingas ypatin
gas leidimas, kurio, sakė, negalima gauti. Taigi, 
vėl pasitiesiau žemėlapį ir pamačiau netoli Muen-
cheno nedidelį miestą — Rosenheim. Jo pava
dinimas buvo labai simpatiškas, ir padėtis atro
dė nebloga — nutarėme važiuoti į Rosenheimą. 

Pas Ilzingerį vieną vakarą staiga atsirado 
Leo. Reikia pasakyti kad jis su draugu prieš 
porą savaičių taip pat nenoromis buvo iš Vie
nos išvažiavęs, berods į Landshutą. Pasirodo, 
jis kelyje trumpam sustojo Salzburge, ten jiems 
patiko ir — ten jie liko. Dabar jis atvažiavo 
į Vieną, anot jo, pasidaryti valiutos, nes Salz
burge ti esą sunku, ypač neturint pažinčių. Jis 
gyrė Salzburgą, o ypač jo slėptuves kalnuose— 
stolen.4 

Pabuvęs keletą dienų Vienoje, jis vėl išvyko 
į Salzburgą, kur buvo palikęs jo bagažas ir 
draugas. Atsisveikinant pasispaudėm rankas, 
ir aš tariau: 

— Na, greitu laiku kur nors vėl susitiksi
me. ... 

Jram išvykus ir mudu pradėjome rengtis 
kelionėn. Suvežiojome į West stotį įvairiose 
stotyse apsaugoje gulėjusį bagažą, nusipirkome 
kiek maisto kelionei — atostoginių kortelių bu
vome susitaupę juodai dienai — ir Spalių 20 
dieną išvykome iš Vienos į Rozenheimą. 

Išvažiavau iš Vienos gailėdamies. Nors gy
venau ten vargingą benamio gyvenimą, bet man 
patiko šis lengvo stiliaus didmiestis, išsitiesęs 
tarp kalvų, prie mėlynojo (tegu gi buna taip!) 
Dunojaus. Patiko jo parkai su grakščiais pa
minklais, didingi senovės pastatai ir pačios gat
vės, pilnos skubančių žmonių. Kad ir kaip gra-

vardo Rozenheimas manęs neviliojo. 
(Bus daugiau) ' 

& 

EKSTRA! 288 DAINŲ KNYGELĖ 

LEISKIT Į TĖVYNE 
(Kišeninio didumo — 272 puslapių) 

Kaina su prisiuntimu $1.00 
Dirva gavo Europoj naujai išleistą knygą 
įvairių Lietuviškų liaudies dainų ir kitokių 
pavadintą — "LEISKIT Į TĖVYNĘ". Tai 
nepaprasta knygelė — tiesiog didelė knyga, 
272 puslapių didumo, ir joje telpa net 288 
žinomų eilėraščių. Skubėkit įsigyti sau vie
ną iki jų turime. Ji suteiks jums didžiau
sio malonumo, nes rasite daugybę savo ži
nomų dainų, ir daug tokių kurias turėtumėt 
žinoti. Išleido "Mintis", Vokietijoje. 

Reikalaukit Dirvoje 

Šis gamtiškas vaizdas randasi Wisconsin valstijoje vadinamo
je Wisconsin Dells vietoje, kur yra daugybė įvairių gamtiškų 
keistenybių ir kartu smagi vieta pabuvoti. Viršutinis vaizdas 
yra iš 1880 metų, kuomet tais laikais naujai ištobulintais fo
tografavimo aparatais pradėta fotografuoti. Tuometinis fo
tografas Bennett nufotografavo savo sunų šokantį nuo vieno 
akmens kriaušo ant kito, kuris panašus į didelį grybą. Vė
liau, kai vienas palydovas svečių po tą parką šokdamas nelai
mingai nuslydo ir užsimušė, šokimas žmonėms nuo vieno ant 
kito tų akmenų uždrausta. Dabar gi to Bennet's anūkai išla
vino savo šuni peršokti per tą švarpą, ir apatinis vaizdas pię 
rodo tą šunį šokant, ką lankytojai noriai fotografuoja. 

SKAITYTOJŲ DOVANOS IR 
PARAMA DIRVAI 

Šie Dirvos prenumeratoriai 
prisiuntė daugiau negu $3.00 
metinę prenumeratą. Tik to
kius čia ir skelbiame kurie pri
dėjo dolarį arba daugiau Dir
vos palaikymui, arba davė au
ką tremtiniams Dirvos siunti
nėjimui: 

Del Mar, Calif. 10.00 
J. Naujokaitis, 

Worcester, Mass. 10.00 
Dr. S. Biežis, Chicago 10.00 
D. Adomaitis, 

Gary, Ind. 5.00 
P. Kubilius, 

Cleveland, ©.- 5.00 
J. M. Verbela, 

Hollywood, Fla. 5.00 
Juozas Lincevičius 

Cleveland, O. 5.00 
Kazys Bagdonas 

Detroit, Mich. 3.00 
Kazys Wengras, 

Altoona, Pa. 5.00 
A. Lukšis, 

Amsterdam, N. Y. 5.00 
M. Vilkišius, 

Lawrence, Mass. 5.00 
B. Zelvis, Miami, Fla. 2.00 
Vincent Borey, 

Irvington, N. J. 4.00 
Antanas Pielikis, 

Cleveland, O. 4.00 
Anna Ludzius, 

Brattleboro, Vt. 4.00 
I. Grebliunas, . 

Cleveland 2.00 
Frances Stankus, 

Detroit, Mich. 2.00 

Juozas Karpavičius, 
Providence, R. I. 16.00 
(tremtiniams maistu! pasių
sti.) 

KAS DMTGIAU? . 
Mieli Dirviečiai: Jusų para

ma Dirvai, šiais brangiais lai
kais, labai įvertinama. Kiek
vienas dolaris priedo prie jusų 
prenumeratos pagelbsti mums 
nešti sunkią Lietuviškos spau
dos platinimo naštą. 

Mes siunčiame šimtus Dir
vos egzempliorių tremtiniams 
Lietuviams ne tik Europoje bet 
ir visose žemės dalyse pateku
siems. Niekas už tai mums ne
užmoka, todėl labai svarbu yra 
gauti aukų iš jusų, .kad galėtu
me siuntinėti tremtiniams Dir
vą nenutraukiamai. Pats per
siuntimas Dirvos į užsienį kaš
tuoja tiek kiek visas laikraštis, 
tas reiškia mes turime dvigu
bus kaštus siuntinėdami Dirvą 
užsienin, ir todėl prašome ju
sų, mieli skaitytojai, visada at
siminti kad jusų auka labai 
reikalinga, ir kada tik išgalit 
aukokit šiam reikalui savo do
larį, porą ar penkinę. 

Svarbu taipgi kad kiekvienas 
Dirvos prenumeratorius laiku 
pasistengtų atnaujinti Dirvos 
prenumeratą, nelaukiant kelių 
paraginimų. 

DIRVA 
6820 Superior Avenue, 

Cleveland 3, Ohio 

IR VOKIETIJOS KA
PINĖS PRIGLAU
DŽIA LIETUVIUS 

MUSŲ KALENDORIUS 1947 
Kaina — 50c. 

224 puslapių didumo, knyga Kalendorius 1947 
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 A. Merkelis. 

REIKALAUKITE DIRVOJE 

LIETUVIŲ KOVA SU NACIAIS 
Knygelė 48 pusi. Kaina 30c. 

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 

Lietuviai išblaškyti po visą 
pasaulį, ypač neaiškus likimas 
Sovietų Sąjungoje, kada kiek
vieną dieną keliasdešimt nužu
doma ar badu miršta ir kūnai 
išmėtomi laukiniams žvėrims 
tąsyti. Miršta ir nėra kam jų 
palaidoti. 

Daug atsiskiria ir tremtyje, 
bet nors gražiai palaidojami. 
Ir musų eilės, ypač senoji kar
ta, kaip rudens labai šalnos pa
kąsti, krenta. 

Nesenai, Birželio 16, džiovi
ninkų sanatorijoje mirė Vin
cas Kairys, tik 54 metus be
baigiąs, pedagogas, žemaičių 
krašto sunus. 

Vincas Kairys gimė 1893 
Rugpjučio 28 d., Skliausčių k., 
Eržvilko v., Tauragės ap; Bai 
gęs pradinius mokslus, kad bu
tų naudingesnis savo tėvynei, 
pasirinko studijuoti mediciną 
S t u d i j a v o  E s t i j o j e ,  D o r  p a t o  
universitete, bet neilgai, nes I 
Pasaulinis karas jo studijas 
nutraukė, ir jis gryžo į Lietu
vą. Apie tolimesnes studijas 
negalvojo, nes buvo didelis 
trukumas mokytojų, o jis tu
rėjo pašaukimą buti auklėtoju, 

pedagogu. 
Mokytojavimo darbą pradė

jo savo tėviškėje, Eržvilke, kur 
buvo visų mylimas, gerbiamas. 

Vėliau, ilgesnį laiką mokyto
javo Alytaus gimnazijoje, kur 
dėstė gamtos mokslus. Jis jo

kiai politinei partijai neprir 

klausė, o visą laiką ir jėgas 
pašventė savo darbui. 

čia, tremtyje, jau mirties 
patale gulėdamas sielojosi mo
kykliniu jaunimu, ir ypač pa
vergta tėvyne. Svajojo pasiek

ti ir Ameriką, kur turėjo gi
minių, bet jį priglaudė Vokie
tijos, Ansbacho kapinės. Pali
ko žmoną ir dvi dukreles. 

Tebūna jam lengva žemelė, 
nors ir svetima. 

J. Zanavykas. 

Mes Duodam ir Iškeičiam Eagle Stamps 

THE MAY CO's 
/ - . J . 

# 

Cool Basement 

KING PIN CLUB 
2111 Prospect Are 

SUperior 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, see. 

LENGVAS BUDAS IŠMOKTI 
ANGLIŠKAI 

Paranki knygelė mokytis Angliškai. 
Kaina su prisiuntimu 40c. 

(Galit siųsti pašto ženklais) 
Reikalaukit Dirvoje 

BEFORE 
YOU BORROW 

TO BUY A HOME 
GET OUR 

LOW RATES AND 
HELPFUL TERMS 

*S> /WW 

V! B BANK VOK All f MI 

Kraustuvė Atdara Kasdien 10 A. M. iki 5:30 P. M. 

Joki Rūbai Nžra Pilnumoj 
Be Vieno iš šitų Naujų 

COATS 

šie casual coats šymet tik
rai išrodo visai naujos ma
dos—ir medžiaga ir pasiu
vimu! Rasit daug skaidrių 
languočių . . . rasit palai
dais pečiais . . . ilgesnius, 
puikiais apykakliais ir kal-
nieriais. Jųs norėsit naują 
coatą iš šių daugybės nau
jų spalvų kokių mes turi
me. Mieros 10 iki 18 pa
nelėms ir moterims. 

PatlrMt Apie Musų Patogų 

Išsimokėjimo Planą 

Basement Goats 

y 

te) 
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D I R V A  

MIRIMAI 
MIKĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

(2inios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykai 

VESOTA Adomas, seno amž., 
mirė Liepos 13, Chicagoje. 
(Panevėžio ap. Naujamiesčio 
par. Birželio k.) Amerikoje 
išgyveno 44 m. 

STATKUS jonas, pusamžis., 
mirė Liepos 11 d., Chicagoj. 
(Šiaulių ap. Papilės p. Pago-
jų k.) Amerikoj išgyveno 39 
metus. 

MUČINSKAS Stasys, 29 metų, 
mirė Liepos men., Detroit, 
Mich. 

KASPARAS Antanas, 7t> m., 
mirė Liepos 9, Chicagoje. 
(Šiaulių ap. Vaiguvos parap. 
Baršiškių k.) 

SABUTIENĖ Petronė (Kaspa-
raitė), pusamžė, mirė Liepos 
11, Chicagoj. (Plungės par.) 

DIRKIENĖ Karolina (Skrip-
kaitė), pusamžė, mirė Liepos 
6, Chicagoj. (Šiaulių ap. Klo-
vių p.) Amerikoje išgyveno 
34 metus. 

TAMOŠAITIENĖ Ona, mirė 
Liepos m., Bristol, Pa. 

PUTINSKAS Jonas, mirė Geg. 
30, Frey Bentos, Urugvaju
je. (Alytaus ap.) • 

MIŠKELIS Antanas, mirė Su
gar Notch, Pa. 

BARTKEVIČIENĖ MarS, mirg 
Birž. 24, Pittston, Pa. 

JANELIENĖ Marcelė, m ir# 
Birž. 26, Pittston, Pa. 

BANDONIS Jonas, mirė Lie
pos 5* E. Walpole, Mass. 

MARMA Pijus, 75 metų, mirė 
Liepos 8, Baltimore, Md. 

ČIUKŠA Mykolas, 63 m., mirė 
Geg. 30, Lorain, Ohio. (Vil
niaus rėd.) 

KASMAUSKAS Antanas, pus
amžis, mirė Liepos 31, Chi
cagoj. (Tauragės ap. Kalti
nėnų par.) 

DAUKŠIENĖ Rozalija, (Ado-
maičiutė), pusamžė, mirė 2 
Rugp., Chicagoj. (Šiaulių a.) 
Amerikoj išgyveno 45 m. 

LIKAS Juozas, mirą. Liepos 14, 
Detroit, Mich. 

VILKAS Pranas, mirė Liepos 
3, Wilmerding, Pa. 

BRAZDŽIŪNAS Antanas, 66 
m., mirė Birž. m., Norwood, 
Mass. (Panevėžio ap. Ciula-
dų k.) 

AINORIUS Romualdas, mirė 
Liepos m., Lowell, Mass. 

PALIULIENĖ Barbora, 21 m. 
mirė Birž. 8, Chicagoj. 

ŠALTMERIENĖ Juozapata, 55 
m., mirė Birž. 26, Stamford, 
Conn. (Varnių p. šauklių k.) 

NEMKEVIČIENĖ Elzbieta, mi
rė Liepos ' 8, Wilkes-Barre, 
Pa. 

GRUZINSKAS Jonas, mir§ 2 
Liepos, Kingston, Pa. 

JOGINTIENĖ Veronika, mirė 
Liepos 6, Pittston, Pa. 

KUPRIS Antanas, mirė Liepos 
6, Wilkes-Barre, Pa. 

SABUTIENĖ Petronėlė, pus
amžė, mirė Liepos 11, Chi
cagoj. (Plungės par.) 

SIRATAVIČIUS Matas, 65 m., 
mirė Birž. 15, Philadelphia, 
Pa. (Sidabravo par.) Ame
rikoj išgyveno 41 metus. 

RASIMAVIČIUS Petras, mirė 
Birž. 29, Washougal, Wash. 
(Vabalninku par.) 

KELOCKI Ona (Klaušiutė), 71 
m., mirė Liepos 6, Itenosha, 
Wis. 

KARECKIENĖ Caroline, 62 
m., mirė Liepos 8, Kenoshą, 
Wis. 

NADZEIKIENĖ Ona, 66 me
tų, mirė Liepos 4, Nashua, 
N. H. 

BALTODUONIS Elena (Slaz-
dnickaitė), mirė Liepos 15, 
Norwood, Mass. -

VIšINSKAS Vladas, 43 metų, 
mirė Liepos 12, Norwood, 
Mass. 

VALATKA Juozas, 69 metų, 
mirė Liepos 17, Worcester, 
Mass. 

KUNDROTAS Juozas, mirė 11 
Liepos, Eagarville, 111. (Ra
seinių ap. Eržvilko ap.) 

SAMULIENĖ Marijona (Mali
nauskaitė), pusamžė, mirė 
Rugp. 1, Chicagoj. (Mari
jampolės ap. Skriaudžių p.j 
Amerikoj išgyveno 50 m. 

RUTKAUSKIENĖ Ona (Šar-
paiČiutė), 36 m., mirė Liepos 
29, Chicagoj. (Raseinių ap. 
Šilalės p. Kerbedžių k.) Ar 

merikoj išgyveno 36 m. 
VAIŠNORIENĖ Uršulė (Gri-

galiunaitė), pusamžė, mirė 
Liepos 31, Chicagoj. (Pane
vėžio ap. Vabalninko • p. Si-
dabriškių k.) Amerikoj iš
gyveno 42 m. 

PAJIEŠKOJIMAI 
Jieškomieji ar apie juos ži

nantieji prašomi atsiliepsi j: 
CONSULATE GENERAL OF 

LITHUANIA 
41 West 82nd Street 

New York 24, N. Y. 

I Š R I N K I T  

Kebleris, Juozapatas, ii Laukuvos, 
Taurageps ap., gyv. Chicago ar 
Pittsburgh. 

Kijauskaitės, Magdalena ir Mari
jona iš Pajevonio. 

Kizlaitienė - RadzevičaitS, Ona, iŠ 
Garliavos vai., Kauno ap. 

Krapavickas, Jonas, gyv. Lewiston. 
Krausas, Karolis iš Vištyčio vai., 

Vilkaviškio ap. 
Krikščiūnienė - Varnagirytė, Ona, 

iš Šunskų vai., Marijampolės ap. 
Kriukaitė, Marija, iš Kupiškio vai., 

Panevežio ap. 
Krivickas, iš Pasvalio vai., Biržų 

ap., Tetirvinu k. 
Krokonienė - Tiškaitė, Veronika iš 

Gaurylių k., Tirkšlių vai., Mažei
kių ap., ir jos vyras Antanas ir 
vaikai, gyv. rodos New York. 

Kšanauskienė - Lukoševičiutė, Vin
centa nuo Kražių, jos viena duk
tė vienuolė gyv. rodos Chicago. 

Kurulis, Povilas, iš Subačiaus-Ku-
piškio vai., Ukmergės-Panevežio a. 

Kutka, Edvardas, gyv. Chicago, Lie
tuvoje gyv. šilaikių k., Vyžuonu v. 

Kuzmickas, Antanas, iš Veiverių vai 
Marijampolės ap. gyv. Brooklyn. 

Kuzmickis, Jurgis, gyv. Chicago, 
Česunskų giminaitis. 

Kvaraciejutė, Jadvyga, iš Merkinės 
vai., Alytaus ap. 

Lažauskaitė - Černienė,^ Elzbieta, 
ii Marijampolės ap., gyv. Philadel
phia ar New York. 

Levinskas, Jonas, iš Skuodo vai., 
Kretingos ap. 

Likas, Julius, .gyy. Chicago, iš Pa-
liuniškio-Korsakiškio vai., Paneve
žio ap. 

Liutkaitė - Zigler, Terese, iš Žeimių 
parap., Kėdainių ap.. gyv. Chicago 

Lokys, Vincas, iš Žaliosios parap., 
Vilkaviškio ap. 

Lucas, Bernardas, gyv. Chicago. 
Lukies (buvęs Jakys), Juozai, iš 

šiaudiniškių ar Lydavėnų k., Ra
seinių ap., pirmo karo metu tar
navęs kariuomenėje, Fort Jay. 

Lukoševičius, Kazimieras, sun. Kazi
miero, turi kepyklą. 

Mackevičius, iš Kruonio vai., Kau
no ap. 
Makarevičienė - Karsakaitė, Rožė, 

iš Alytaus ap., gyv. New York. 
Maksvytis, Nikodmas, iš Mosėdžio 

vai., Kretingos ap. 
Mališkienė, Juzė i& Vilniaus ap. 
Masiliūnas, Jonas .brolis Petrauskie

nės, iš Panevežio ap., gyv. Free-
land, Pa. 

Mazečįutės, Marijona ir Elena, gyv. 
New York, iš Seirijų vai., Aly
taus ap. 

Menčinskis, Kazys, iš Vinkšnupio k., 
Vilkaviškio ap. 

Meškenaitė, nuo Biržų, ištekėjusios 
pavardė nežinoma, ir duktė Lili. 

Metas, • Ferdinandes, Jonas ir Juo
zas, gyv. Worcester. 

Mikalauskas, Bronius, sumis Simo
no, iš Trakų ap., gyv. Boston. 

Miklovis, Antanas, iš Naumiesčio v., 
Tauragės ap., gyv, Chicago. 

Milevičius, Petras ir Pranas, iš Virk-
šlių vai., Mažeikių ap., gyv. Chi-
cago. , 

Morkevičiua - Bubelis, Julija-Vero-
nika, iš Lyprumų vai., "Šiaulių ap„ 
gyv. Philadelphia. ^ Į 

Norkus, Juozas, iš "Žemaitijos, su
nūs Eduardas, duktė Josephine, 
gimę Amerikoje, gyv. Phila. į 

Olšauskas, Jonas, iš Joniškio vai.,, 
Šiaulių ap., gyv. Boston. 

Pačkauskas, Juozas, iš Virbalio. Į 
Pagalys. Jonas, gyv. Chicagoje, bro-

lis Balsienės. I 
Pakštys, Jonas, iš Pakačių k., it*, 

tos vai., Kėdainių ap. . i 
Pašakarnaitės, Juzefą ir Ona, duk

terys Onos. I 
Paulauskas. Adomas, ie Smilgių k.,] 

gyv. Chicago. 
Paulauskienė - Lukoševičiutė, Mi-, 

chalina duktė Kazimiero. | 
Paulius, Adolfas, sun. Julijono ir j 

Zofijos Legačinskaitės, iš Kauno, 
turi fotografijos įmonę Chicago, j 

Pečiulių, Juozo, Stasio ir jų seserų, 
iš Fustapedžių k., Vilkaviškio ap., 
giminės prašomi atsiliepti. 

Petkevičius, Feliksas, iš Varnių v., 
Telšių ap. . Į 

Petruškevičius, Jonas, iš Žagariu 
k., Bersnikų vai., Suvalkų ap. 

Pivoriunaitė, Stefanija, gyv. Chi-^ 
cago. 

Pocienė, našlė Juozo Pociaus, 

Pocienė (Potts), Gertrude, našlė 
Frank Pociaus (Potts), gyv. Dan
ville, Pa. ~ 7 

Pukys, Augustas. 
Puodžiukaitienė ir jos vtriltiti An

tanas ir Ona, gyv. Detroit. 
Pupšaitė, Barbora, ištekėjusi, gim. 

Amerikoje, gyv. Kretingos ap. 
Račkauskas, Kazimieras, iš Vaitkai

čių k., Laukuvos vai., Tauragės 
an., gyv. Chicago. 

RaČys, Juozas, iš $JnktS¥OS vaL, 
Šiaulių ap. ( 

Radzevičiūtė - Kizlaitienė, Ona, iš 
Garliavos vai., Kauno ap. • 

Rakauskas, Alfonsas ir. Modestas, 
iš Ukmergės ap. •' 

Ramanauskas, Jonas, sun. Juozo ir 
Rozalijos Kalauskaites Ramanaus
ku ff.vv. Elizabeth. 

Ramanauskienė - Jasaičiutė, Adelė, 
iš Pilviškių vai., Vilkaviškio ap. 

Raudonis, Vladas, iš Papragių k., 
Kovasko prap., gyv, Chicago. 

Raudys, Juozas ir Petras, iš Plate
liu vai., Kretingos ap., gyv. Chi-
cag0- . Redveikis (Redweik), Jokūbas, ii 
Klaipėdos krašto. • 

Retlaitienė - StengvilaltS, AnS, iš 
Raseinių ap. 

Rimkienė - Svilaitė; Birutė, iš Tel
šių ap. 

Rukšėnas, Juozas, &ų$us Jono, iš 
Švenčionių ap. 

Rukšėnas, Juozas, sunus Justino, iš 
Švenčionių ap. 

Rušinskas, Pijus, gyv. Cleveland, O. 
Senkuvienė - Bruožytė, Konstanci

ja, iš Alvito vai., Vilkaviškio ap., 
ir vyras Senkus, Vincas, gyv. 
Cleveland, O. 

Skardžius, Juozas, sun. Petro iš Su-
načiaus vai., Panevežio ap. 

Skirtunas, Vincas, iš Ašmenos ap. 
Skritulskienė - Glaveckaitė, iš Bar

tininkų vai., Vilkaviškio ap., 
Smetonius, Adomas, Jokūbas, Jur

gis ir Petras, iš Jurbarko vai.' 
Stankevičius, Kazimieras ir Pranas, 

gyv. Boston. 
Stasiukaitis, Antanas ir Jonas, iš 

Išlaužu k., Pagirio vai., Ukmer
gės ap., gyv. Chicago ar New 
York. 

StašinskaitS, Ona, iš Linkuvos v., 
Šiaulių ap., duktė Ievos Petru-
šaitytės-Stašinskienės. 

Stengvila, Kazimieras, iš Raseinių a. 
Stengvilaitė - Retlaitienė, Anė, iš 

Raseinių ap. 
Steponavičius, Stasys,, iš, Kėdainių a. 
Stonkutė, Rozalija, iš Veivirženų v., 

Retingos ap. 
Žilinskas, Petras, iš Žemaitijos. 
Tallat, Kelpša, Vacys, iš švekšnos 

vai., Telšių ap., gyv. Chicago. 
Tauras, Juozas, iš Kruonio vai., 

Kauno ap. 
Trainauskienė - Biteraitė, Marija, 

iš Kretingos ap. 
Turonis, Juozas, iš Vilniaus-Trakų 

ap., gyv. Chicago. 
Tumelienė - Ruseckaitė, Magdalena 

ir vyras Tumelis, Juozas. 
Untulis (Ontulis) Antanas, ia Yla

kių vai., Mažeikių ap. 
Urbšys, Andrius, Ignas ir Kostas, 

iš Kėdainių ap. 
Ūsas, giminaičiai Juozo ir jo su-

naus Viktoro, iš Šakrų ap. 
Usinskas, Romas, gim. Amerikoje, 

sun. Salomėjos Usinskienes-Kaz-
lauskg/tes, gyv. New York. 

Uzmanas, Jonas, iš Pašvitinio vai., 
Šiaulių ap. 

Užupis, Jaozas, iš Zapyškio, Kauno 
ap., gyv. Brooklyn. 

Undzila, Jonas, gyv. Shenandoah, 
Pa., nuo Lazdijų. 

Tai žiotys! Tai dantukai! šis 
hippopotamus, Bronx zoo gy
ventojas, matyt noriai pasiduo
da gydytojui apžiūrėti jo žio
tis ir dantis, kai pradėjo nesi
jausti gerai. 

Ulvičiutė, ištek, pavardė nežinoma, 
iš Saločių vai., Biržų ap. 

Umbrazienė - Stimburytė, Ona, iš 
Deltuvos vai., Ukmergės ap., vy
ras Antanas. 

Umbrazas ir vaikai Bronius, Jonas, 
Jurgis ir Povilas. 

Valteris, Albertas, sunus Vinco, iš 
M a r i j a m p o l ė s  a p . ,  g y v .  P i t t s 
burgh. 

Vareika, Kazys, iš Vabalninko vai., 
Biržų ap. 

Vasauskas, Jurgis, iš Alvito vai., 
Vilkaviškio ap., ir jo šeima. 

Veikta, Juozas, iš Užvenčio vai., 
Šiaulių ap., gyv. Chicago. 

Velža, Kazimieras ir Stanislovas iš 
Smilgių vai., Panevėžio ap. 

Vidugiris, Stanislovas, iš Biržų ap. 
Vingis, Adomas, iš Tauragės ap. 
Virmauskienė, Agota, il Luokės v., 

Telšių ap. 
Višniauskas, Andrius, it* Višniaus-

kaitės, Morta ir Ona, iš Pilviškių 
vai. 

Vitartas, Vladislovas, iš Raseinių a. 
Voveris, studijavęs Kauno Konser

vatorijoje, gyv. rodos Chicago. 
Vyšniaveckis, Antanas ir Kazys, i& 

Gelgaudiškio vl., Šakių ap. 
Vaitkevičius, Julius, iš Utenos ap. 
Vaitkytė, PranS, iš Čekiškės vai., 

Kauno ap. 
Vai varytė, Elena, iš Babtų vai., 
Kauno ap. 
Valentavičiutė, at Valentinavičiutė, 

Ona, nuo Prienų gyv. rodos Chi
cago. 

Venskutonis, Stasys, iš Trakų ap. 
Vičiulis, Feliksas, iš Salantų vai., 

Kretingos ap. 1 

Vilkaitytės, ištekėjusios, dukterys 
Kardelio, iš Šakių ap. 

Visockas, Vladas, iš Trakų ap. . 
Vogone, Jonas, iš Pilviškių vai., 

Vilkaviškio ap., gyv. Phila. 
Volkovskienė - Kirilovitch, Bronis-
Vaičys, Pranas, iš Eržvilko vai., 

Tauragės ap., gyv. Philadelphia. 
Vaiėytė. Petronėlė, iš Jurbarko v. 
Vaitkevičiūtė (buv. Pavilonienė), Va

lerija, iš Biržų ap., ištekėjo an
tru kart, gyv. Chicago. 
lava, gyv. Cambridge. 

Vabolytės, Kunigunda ir Ona, vyrų 
pavardės nežinomos, iš Alovės v., 

Alytaus ap. . s 

Vaitekūnas, Elegijušife^ Jonas ir 
Justinas, iš Radviliškio vai., Šiau
lių ap., gyv. Philadelphia (Jonas) 
ir Pittsburgh. 

Vaitkevičius, (Woit), Lwfltat, gyv. 
New York. 

Valys, Pranas, gyv. Philadelphia. 
Varnagirytė - Krikščiūnienė, Ona, 

ir kiti Vamegiriai iš Šunkų vai., 
Marijampolės ap. 

Verbyla, Juozas ir Pranciškus, iš 
Alvito vai., Vilkaviškio ap. 

Vidrinskienės, Marijona, šeima. 
Vilnonis, našlė ir vaikai, Detroit tu

rėjo teatrą ir restoraną, 
Vitkus, Povilas ir Monifct, gyv. 

New York. 
žižis, Povilas ir sesuo* Ona, iš Uk

mergės ap., gyv. Berlin, New 
Hampshire, Canada, pas Jusef 
Milewski. 

Žostautaitės, Elzbieta ir Michalina, 
dukterys Adomo, viena ištekėjusi 
už Kairio. 

Žostautas, Petras, iš Panevėžio ap. 
Žulienė - Prasauskaitė, Julija, gyv. 

New York ar apylinkėje. 
Zaboskienė - Vailiauskaitė, Anta

nina, iš Biržų ap., gyv. Lawrence. 
Zokas. Vincas, iš Gelgaudiškio v., 

šakių ap. 
Zubriutė, Morta, iš Ūdrijos vai., 

Alytaus ap., ištekėjusi antru kart 
gyv. New York. 

Zulonas, Juozas, ir jo žmona „Tri-
buliauskytė, iš Biržų ap., gyv. 
Boston. 

Žemaitis, Jonas, sunus Tamošiaus, 
iš Juozpavo, gyv. Shenandoah, Pa. 

Žiūkas, Adomas, iš Birštono vai., 
Alytaus ap. 

Zagurskienė, našlė mirusio Juozo 
Zagurskio, ir dvi dukterys, viena 

vardu Adelė, gyv. rodos Phila. 
Žiemienė, Uršule, ir sunus Jonas 

Žiemys, gyv. Lawrence, Mass. 
Žilinskas, Jonas, iš Bernatonių, lu, 

Panevėžio ap. 
Žukaitė, Kazimiera, (Stonienė), iš 

Joniškio, vyras Stonis iš Kauno, 
gyv. Chicago. 

Zarankus, Aleksandras, ii Čekiškės 
vai., Kauno ap. 

Zetaveckas, Tomas ir Vladas, if 
Ūdrijos vai., Alytaus ap. 

Ziuzytė, Marcijona, iš Veliuonos v., 
ištekėjusios pavardė nežinoma. 

Žemaitis, Jonas, iš Seredžiaus v. 
Žilaičikes, Barbora ir Petronėlė, 

dukterys Marijonos, iš Veliuonos 
vai., ištekėjusių pavardės nežino
mos. 

žolynaitė - Riškienė, iš Vilkaviškio 
ap. 

Žukauskas, Juozapas, ir Šeima, iš 
Telšių ap., Nevarėnų vals., gyv. 
Chicago. 

Žukauskas, Nikodemas, gyv. Cam
bridge. 

Žutautas. Stanislovas, iš Čekiškės 
vai., Kauno ap., gyv. Chicago ir 
Boston. 

Zdanavičius, Jonas. 
Zigler - Liutkaitė, Terese iš Žeimių 

parap., Kėdainių ap., gyv. Chicago. 
Zigmantaitė, Helen, gyv. Grand Bik-

pids, Mich. 
Zlatkus, Petras. 
Zubavičius, (Zube), Antanas, iš Mo

sėdžio vai., Kretingos ap., ir jo 
šeima. 

Žakienė - AksomaitjrtS. Marija, iš 
Kauno ap. 

Žostartienė, Stasė, iš Viekšnių. 
Žilinskas, iš Petkalių k., Skuodo v., 

kur tuėjo saluną. 

KANDIDATAS Į 

CLERK OF MUNICIPAL COURT 
OF CLEVELAND -

Mr. Ralph J. Henry tarnauja Chief Deputy per pastarus 
5 metus, jo žinioje yra Kriminalis Municipal Court Sky
rius. Jis tik laikinai buvo partraukęs kai įšąįo kannėn 
tarnybon. 

Balsuokit už RALPH J. HENRY 
j Clerk of Municipal Court 

Biiikimai Antradienį I^pkrįęia 4, 1947 

i me 

Delia E. Jakubs 
(JAKUBAUSKIENE—Laisnuota Laidotuvių Direktor!) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVFMIE ENdicott 1763 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

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

P. J. KERŠIS 
S09-12 Society for Savings Bid. 

Telef.: MAin 1773. 

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 COURT'E. 

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 

P L A U K A U  
TAIP, MČS VISAD KVIETĖM M. O. 

DAKTARUS 

NAUDOT MUS HAIR GROW PLAUKŲ 
AUGINIMO BUDĄ ANT JŲ PACIENTŲ 

Bet kitiems profesionalams naudoti namų 
gydymo budų kitų įstaigoje yra nepasiti
kėtina, ir todėl jie negale j o to peitirti, 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 9 vak. 

KLAUSKIT NURSE JOHNSON 
9200 Hough Avenue RAndolph 3773 

Namuose Treatmentus duodame susitarus Telefonu, 
arba atvykit į musų ofisą susitarimui. 

GATAVOS PASIRINKIMUI NAUJOS 

RUDENIUI SKRYBĖLES 
VYRAMS IR JAUNIEMS VAIKINAMS j 

vėliausių stilių ir pavidalų 1 
Speciale kaina 3.45 - 7*50 

Pilnas pasirinkimas Vyrams ir Vaikinams KELNIŲ, 
MARŠKINIŲ, SWEATERIU, APATINIU 

Už Populiares Kainas. 
lYYIf Al GREEN STAMPS su kožnu pirkiniu. HVI^ A I 
" • IVA\I čia galit iškeisti savo Stamp Books. " • 

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. 

Nori pagražinti savo 
namus? šauk— 

K.  Š T A U P A S  
Namų Dekoravimas 

mugu specialybė. 

Kambarių Popieriavimas 
Namų Maliavojimas 

Endora Road 
Telefonas: 

XEnmore 8794. 
Cleveland, Ohio 

Pilnai Padengta Apdrauda. Phone EX. 0417 

. W. DEBESIS PAINTING CO. 
Namų Pagražinimas iš Vidaus ir iš Lauko 

Kreiptis arba saukti telefonu vakarai! tarp 6 ir 9 vai. ; 
7526 Star Avenue - Cleveland t 

h 
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WiEkelis Funeral Home I 
PILNAS LAIDOTUVIU i 

PATARNAVIMAS | 
—HAMMOND VARGONAI PER ŠERMĖNI8— Į 

Superior Avė. HEnderson 9292 | 

"v,' ... 
-ii . t  

Automatinis ANGLIM šildymas I 
Lengviau — Pigiau — švelniau 

TAISOM IR PARDUODAM VISOKIUS FURNASUS 
Elektriškus ir Gaso Padargus — Vandens šildymo Tankas 
Jeigu mes negalim pataisyt tai niekas Nepataisys. 
Automatic Controls Tools Hardware 

TRI-VET APPLIANCE SERVICE 
7502 St. Clair Avenue Cleveland 

PO. 9548 Frank Orpse (Urbšaitis) Sav. LI. 0287 
AKRONE kreiptis: HANK HOLLISH — STadium 479Š 
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D I R V A  

CLEVELANDO IR APIELINKES ŽINIOS I 
If 

DIRYA—6820 Superior Avenue. ENdicott 4486—Atdara vakarais * I 

"M«K 

DIRVOS KONCERTĄ PILDYS TRYS LIETU 
VOS MENININKAI - IR DAR KAS EKSTRA 

Plačiau apie šj koncertą bus 
pranešta sekančiame Dirvos 
numeryje. 

Viena ką atminkite, tai bus 

PADĖKA 
širdingai dėkojame pp. Ve

lykiams, Drosueiams, Adeklie-
nei. ir visiems kurie mus su-

dldžioje Slovenian Auditorium | šelP§ sunkioje musų būklėje, 
salėje, 6417 St. Clair avenue, I j™?!1?. a^7kus- Ypatingai 
kurią Lietuviai pamėgo, 

Tikietai j koncertą bus po-
piliare kaina, prieinami 
•iems. 

VI-

ISVYKO Į LAIDOTUVES 
Jurgis ir Julė Salasevičiai, ir 

jų žentas ir duktė Petras ir Al-
vina Luizai su savo dukrele 
skubiai išvažiavo j Indianapo
lis, Ind., dalyvauti šermenyse 
ir laidotuvėse jų giminiečių, 
Vikio ir Patsės Gudžiunų du
kreles, kuri mirė po operacijos. 
Gudžiunai seniau gyveno Cle-
velande, jie čia ir apsivedė, po 
to išvažiavo i Detroitą, gyve
no kituose miestuose ir pasta
ru laiku gyvena Indianapolis. 

Petras ir Antanas Luizai su 
savo žmonom per Labor Day 
šventę buvo išvažiavę j Chiea-
gą palankyti savo tetą. Iš ten 
sugryže vėl turėjo važiuoti j 
tą pačią pusę. 

Alekas Banys per Labor Day 
lankėsi Niagara Falls ir Buf
falo, N. Y! Ten paplatino LVŠ 
knygų. 

Dr. Abraitis su šeima, su 
savo vietiniais giminiečiais 

taipgi buvo nuvažiavę į Niaga
ra Falls, pamatvti tą nuosta
bų vandens kriokli. 

Iš Akron, Ohio, lankėsi Cle-
velande J. V. Ramoška su sa
vo žmona ir su kaimyne Mrs. 
Perzinauska; su jais buvo at
vykęs Wm. Petrauskas, kuris 
gyvena Pittsburghe. Jis išsi
rašė sau Dirvą. Svečiai ap
lankė Lietuvių Darželį ir ki
tur. 

dėkojame tai pp. Velykiams, 
nes jie mus priėmė ir rūpinosi 
mumis kaip tėvai; jie nežiūrė
jo nei išlaidų, nei vargo, bet 
stengėsi kad tik mus Įkurdinti 
ir jstatyti j normalias gyveni
mo vėžes. Už tą gerą jų šir-
di ir vargą ir rupesčius del 
mušu mes tariame jiems šir
dingiausi ačiū. 

Be to širdingai dėkojame Ja-
rašunams, Pittsburghe, už jų 
duosnumą. Neimanai. 

AUTO DRIVER'S LICENSE 
DIRVOS OFISE 

Kaip kitais metais taip ir 
šymet Dirvos ofise gaunama 
Auto Driver's License. Sku
bėkit įsigyti savo license, nes 
ši mėnesį visi turi gauti naują 
License del 1948 metu. 

CLEVELANDO viešos mo
kyklos šj rudeni sulaukė apie 
100,000 mokinių. Parapijinė
se mokyklose Įstojo apie 60,000 
mokinių. 

ELIOT NESS SUJURI-
NO CLEVELANDO 

PILIEČIUS 

LVS IR B ALF SKYRIŲ 
SUSIRINKIMAS 

Karščiams praėjus, prasidės 
ir LVS veikimas. LVS 1-mas 
skyrius rengia savo svarbų su
sirinkimą penktadienio vakare, 
Rugsėjo 19, Dirvos redakcijo
je. Bus išduota seimo rapor
tai ir kiti pranešimai. 

Tą pat vakarą bus ir trum
pas susirinkimas BALF 68-to 
skyriaus, tautinės grupės, Dir
vos redakcijoje. Lapkričio mė
nesį šaukiama New Yorke B A 
LF seimas, musų skyrius pri
valo aptarti seimo klausimą. 

Susirinkimai prasidės 8:15 
vakare. 

ATVIRO ORO SPOR
TO PARODA 

Clevelande surengta atviro oro 
sporto paroda — Outdoor Sports 
Show, tęsis nuo Rugsėjo 10 iki 19. 

Joje bus atvaizduojama Įvairus 
atvirų plotų, upių, miškų ir vandens 
snortas, kas turės didelio jdomumo 
tiems kurie mėgsta tokį sportą. 

Viskas atsibus didžiuliame Cleve
land Stadium. 

šioje parodoje bus apdovanoti at-
sižymintieji čampionai, 'kurie daly
vaus savo sporto srityse. 

Ta paroda bus tikrai naujas pa
linksminimas Cleveland Stadiume, 
kur yra vietos daugybei, kiekvieną 
kartą galima ten sutalpinti po 80,-
000 žiūrėtojų. 

TRAFIKE ŽUVO 53 
Sios savaitės pradžioje tra-

fiko nelaimėje užmuštas 11 m. 
berniukas, kuris sudaro 53 šy
met trafiko nelaimėse žuvusius 
asmenis Clevelande. 

Pernai per tiek laiko užmuš
ta buvo 73 asmenys. 

RKO KEITH S 105TH 
THEATRE 

Pradedant Rugs. 3 iki 6 — 
rodoma filmos "Marked Wom
an" ir "Dust Be My Destiny". 

Pradedant Rugs. 7 iki 9 — 
"Seven Keys To Baldspate", ir 
"Under The Tonto Rim". 

ORO LENKTYNĖS 
Per Labor Day įvyko Cleve

lande metinės orlaivių lenkty-1 
nes. su lenktynėse dalyvaujan
čiais lėktuvais atskridusiais į 
čia iš Los Angeles, Calif. 

Pirma lenktynių diena buvo 
lietaus ir audros sugadinta—! 
šeštadienį lenktynių programa I 
buvo atšaukta. Į 

Dvi kitas dienas, lenktynėse 
žuvo vienas lakūnas, du kiti 
sužeista, ir sudaužyta devyni 
geros rūšies naujausi lėktuvai. 
Svarbiausią Thompson Trophy 
lenktynę su 819,000 atlyginimo 
laimėjo Clevelandietis lakūnas 
Cook Cleland. 

Kitas Clevelandietis, iš Lie
tuvių kaimynystės, Anthony 
R. Janazzo, 23 m., nuo 70C6 
Lavvnvievv ave., tose lenktynė
se užsimušė. 

Valdžios komisija ir lenkty
nių promoteriai planuoja kitą 
metą padaryti tam tikrus su
varžymus lenktynėms. 

Didelio sujudimo sukėlė šio 
miesto politikoje kuomet pa
aiškėjo kad Republikonų par
tijos kandidatu į mayoro vietą 
išeina Eliot Ness, žymus vy
ras savo darbštumu, seniau 
buvęs miesto Saugos Direkto
rium. 

Republikonai ilgai neturėjo 
kandidato pastatyti prieš da
bartinį mayorą Burke. Tačiau 
kai Ness sutiko kandidatuoti 
visas vaizdas pasikeitė. 

Atsidarus stipriam kandida
tui prieš dabartinį mayorą, vi
same mieste pakilo susijdoma-
jimas ateinančiais nominacijų 
balsavimais, kurie įvyks Rug
sėjo 30, ir Lapkričio 4 rinki
mais. 

Šiomis dienomis užsiregis
travo balsavimams daug naujų 
piliečių ir senieji patikrino sa
vo balsuotojo stovi, taip kad 
galinčių balsuoti susidaro apie 
375,000 asmenų. 

Lietuviai atsimena gerą ir 
prielankų sau žmogų, buvusį 
Republikoną mayorą Burton, 
kurį rėmė ir palaikė. Jis bu
vo vertas tos paramos, nes iš 
mayoro vietos jis pakilo į se
natorius, o paskiau Prez. Roo-
sevelto tapo paskirtas Aukš
čiausio Teismo Teisėju. 

Tos rūšies žmogus yra ir 
Eliot Ness, ir todėl jis pilnai 
tinkamas buti išrinktu Cleve-
lando may oru. 

Mayoro nominacijos bus 30: 
d. Rugsėjo-Sept. Nominacijos 
buna nepartinės, du daugiausia 
balsų gavę kandidatai liks ga
lutiniems rinkimams Lapkričio 
4, ir primename Lietuviams 
balsuotojams pasirinkti Eliot 
Ness. 

Lithuanian Digest  
6820 SUPERIOR AVE, CLEVELAND OHIO PHONE: ENdicott 4486 

FIELD-MARSHAL PAULUS' SECRET 
ARMY 

(Reprint from The Baltic Review) 
The object of the Russians in or

ganizing and keeping a large Ger
man army from POW/s who surren
dered under Stalingrad and else
where under the orders of Field 
Marshal Paulus has repeatedly been 
a matter for speculation in the 
Press of the World. No definite 
conclusions have hitherto been ar
rived ąt <j>wing to ,the scarcity of 
news from behind the "iron cur
tain". ' 

A reliable person recently arriv
ing in Stockholm from Berlin has 
given us the following information: 
The association of "Freies Deutsch-

land" is well organized and headed 
by Field Marshal Paulus. Is is in
tended to take over power in Ger
many as soon as the Allied occu
pational forces are withdrawn. A 
certain number of the members of 
this powerful organization are al
ready in their homeland, occupying 
prominent adminstative positions in 
the Russian zone. For instance, 
the Russians appointed Colonel Paul 
Markgraf to the post of President 
of Police in Berlin after th*y had 
taken the town. 

Col. Markgraf served in the 6th 
German Army, received an Iron 
Cross from Hitler and was taken 
prisoner in Stalingrad. He is a 
high official in the Berlin Police 
force to this day. Another man 
in Paulus' army. Major Walter Bech-

ler, is at present Minister for In
terior Affairs in the district of 
Brandenburg. 

Lieut. Col. Luitpold StreMle, al
so a former subordinate of Paulus, 
is chief of a department in the 
Central Agricultural Administration 
for the whole of Eastern Germany. 
There are many such examples. 
The majority of 90,000 German of
ficers made prisoners by the Rus
sians, are still kept in the Soviet 
Union, where they are trained into 
future "reliable" officials under the 
command of Field Marshal Paulus 
and General von Seidlitz. 

But the organization of the -for
mer officers in the German army 
does not confine itself to such as 
had been made prisoners by the 
Russians. As the Berlin daily "Tele-
graf" recently stated, "hundrds if 
not thousands of former German 
officers released by the British or 
the Americans have been sent to 
the Soviet Union "for training". The 
transports to Russia started from 
the town of Oranienburg, known 
for its large concentration camp 
during the Nazi period. About 80 
former German generals and a mul
titude of staff officers are said to 
have joined the "Freies Deutschland" 
organization. As its members they 
are entitled to military training at 
one of four of the Soviet Military 
Academies: the Lenin Academy for 
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PIENAS CLEVELANDE su 
Rugsėjo 1 pabrangintas 2 cen
tais kvorta. 

KORTAVIMAS IR 
UŽKANDŽIAI 

Moterų Labdarybės Draugi
ja rengia smagų kortavimą ir 
Lietuviškus užkandžius sekma
dienį, Rugs.-Sept. 7, N.P.P-lės 
Šv. salėje, 18022 Neff Road. 

Pelnas naujos bažnyčios al
torių įrengimui. Dovanos prie 
kiekvieno stalo. Kortavimas 
prasidės 3 vai. po pietų, šo
kiai 6 vai. vakare. Įžanga 50 
centų. Visi atsilankę busit už
ganėdinti, smagiai praleisit lai
ką su draugais. Kviečia 

Rengimo Komisija ir 
Pirmininkė Agota Navickienė. 

SEWING MACHINE 
OPERATORS 

Vyrų rubu siuvimui, patyrę 
arba norinti išmokti siūti. 

Garantuotas užmokestis nuo 
valandų su gera proga užsi

dirbti didelį užmokestį. 
Aprūpinami darbininkai ne
laimės apdrauda nuo ligų, 

nelaimingų atsitikimų ir 
gyvasties apdrauda, taipgi 
hospitalizacija, apmokama 
švenčių alga ir atostogom. 

THE JOSEPH & FEISS CO. 
2149 W. 53rd Street 

Tarp Clark ir Lorain. 

CLEVELAND OUTDOOR SPORTS SHOW 
Žymiausi Čampionai ir Vaidintojai vienoj didelėj All-Sports Ex

position! Šunų Sekimo atvaizdavimas, Meškeriojimo Tuinamentas, 
Arklių Paroda, Šaudymo Turnamentai, Aukšto Nerimo j Vandenį, 
Rąstų sukimo, Steeplechase, Whippet Lenktynė, Šiaurės Miškų Va
dovavimas, Sharkey tas nuostabus jurų liūtas, Bobby Riggs Tennis 
žvaigždė, "Sibby" Liotta garsi meškeriojimo čampionė, garsus giri-

.ninkas iš Maine, Perry, Greene Mohawk Indijonai, daug sporto pa-

.dargų—80,000 sėdynių, nerezervuotos. 

Cleveland Stadium — Sept. 10 iki 19 
1:00 P. M. iki 11:30 P. M, Kasdien 

R. P. Dolwick Užėmė |== 
Insurance Vadovybę jff 

Raymond J. Dolwick tapo paskir-'== 

tas generaliniu agentu the North
western Mutual Life Insurance Co. 
Clevelando ofisuose pradedant Rug
sėjo 1, jis užima vietą Russell P. 
Thierbach, kuris mirė Liapos 16. 

Jis yra vietinis, gimęs H9 metai 
atgal, baigęs Lakewood High School 
ir Western Reserve University. 

Jis plačiai įdomaujasi visuomeniš
ku šio miesto judėjimu, ir pasiry
žęs pasitarnauti nors dalinai parei
gose kurios liko apleistos kuomet 
mirė žymus vadas tokių jaunimo 
organizacijų kaip YMCA ir Boys-
towns. 

Dolwick pradėjo savo insurance 
karjerą šiame mieste ir vėliau dir
bo New Yorke ir Hartford, Conn., 
paskiau gi pristojo prie Northwest
ern Mutual 1944 metais padėjėju 
direktorium Milwaukee agentūroje. 

Dolwick yra baigęs vedėjų moky
klą Life Insurance Agency Manage
ment Association ir yra narys ke
leto insurance organizacijų. Kole
gijoje Jirai priklausė j Delta Tau 
Delta social fraternity. 

Jis yra vedęs, turi žmoną, Jose
phine, Clevelande gimusią, ir jie 
tui tris vaikus. 

|  T A I P . . .  |  
H Dabar mes turim Didžiausį Pasirinkimą || 

|  F E L T B A C K  |  
L  I  N  O  L  E  U  

ŠEŠIŲ NAUJAUSIŲ 
PUIKIŲ PAVYZDŽIŲ 

Ketvirtainis YARD AS 

Mus nauja "DUTCH BOY" MALIAVA 
yra SUBLENDYTA • 

SPALVOSE arba BALTA — Kuri Laikosi Skaidri 
100'' TYRO WHITE LEAD su TYRU ZINK OXIDE 

30,000 ROLLS SIENINIŲ POPIĘRŲ 
Turim Visam Kambariui Išpopieriuoti Kiekių, ir Likučių 

Nekurie dalinai sugadinti Gaisro 

UŽ AUCTION KAINAS! 
ATSINEšKIT ši skelbimą, gausit savo pirkiniams 

NUOLAIDAS. 

THE U. S. WALLPAPER 
& PAINT CO. 

Political Warfare, the Military En
gineering High School at Kuibyshev, 
the Molotov Economics Academy, 
Dzherzhinski Artillery High School. 
Many German officers are serving 
in the Soviet Far Eastern Army 
and a number of well-known Ger
man aviators are employed as in
structors in the Russian aviation 
schools. 

The Russians have categorioally 
denied^ the statements in the Foreign 
Press that the Soviet Union is 
training German officers to occupy 
key positions in a future German 
administrative apparatus but they 
have never denied that multitudes 
of high German officers are still 
kept in Soviet POW camps and that 
Field Marshal Paulus is enjoying 
certain personal privileges. As 
these German officers are certain
ly not used as forced labor for the 
reconstruction of Russia, the pur
pose of their confinement and the 
expenditure connected therewith have 
never been satisfactorily explained. 

The vast majority of the Germans 
firmly believe that there is a se
cret German army in the Soviet 
Union which at the behest of Sta
lin will one day invade Germany 
and institute a Soviet Republic in 
Germany. The Germans contend al
so that the strength of this army 
is about one million men, that they 
w e a r  o r d i n a r y  G e r m a n  u n i f o r m s  
with a hammer and sickle replacing 
the swastika, and that the difference 
between the number of POW's be
lieved to be in Russia (three mil
lions according to German assess
ments) and actually admitted by 
the Russians (less than one million) 
is to a great extent due to the fact 
that the Russians no longer consider 
Field Marshal Paulus' men as pri
soners of war. 

ISRINKtT 

Wilbur H. Brewer 
JUDGE OF MUNICIPAL COURT 

KANDIDATAS I 

Mr. Brewer yra plačiai žinomas 
Clevelando visuomenei, savo teisių 
praktikoje per daugelį metų. Tie 
kurie pažysta jį sako kad jis yra 
patyręs gabus advokatas, turintis 
kvalifikacijas, sugabumą ir tinka
mas užimti teisėjo vietą. 

Judge Brewer mėgsta susitikti su 
žmonėmis ir per tai plačiai patyrė 
ir gavo supratimo apie žmonių pro
blemas. Jis jaučiasi pilnai tinka
mas buti išrinktas Judge of the 
Municipal Court. 

Mr. Brewer yra kandidatas i tei
sėjus nebaigtai daliai termino pra
sidėjusio Sausio 1, 1946, kuris bai
giasi Gruodžio 1, 1951. Jis prakti
kuoja advokatūroje nuo 1933 metų 
ir jgijo platų patyrimą. Jis jaučia 
kad gali tinkamai užimti Teisėjo 
vietą Cleveland Municipal Court. 

Balsavimai bus Lapkričio 4. 

6001 Euclid Avenue 
== Mes Pristatome 

HE. 6944 H 
Parking Vieta Užpakalyje EE 

"Life With Father" 
Viena iš juokingiausių komedijų, ( 

ilgai statyta gyvoje scenoje, ' Life i 
With Father" tapo pagaminta į fil
mą Warner Bros.' studijose ir da
bar lodoma Hippodrome Theatre, 
pradedant Rugs. 10. Filmą yra tuo 
įdomesnė kad spalvuota. 

Dalykas vaizduoja Amerikos šei
mos gyvenimą. Ypatingai gerai sa
vo dalis atlieka du žym^s artistai, 
William Powell ir Irene Dunn. Su 
jais vaidinantieji kiti taip pat yra 
labai geri savo rolėse. 

Dalykas einasi praeitame šimt
metyje, apimantis tėvą, motiną ir 
keturis jų raudonplaukius sunus. 

Veikalas apima romansą, prieti
kius ir švelnius momentus. Svarbią 
vietą užima jauna pora Clarence 
(Jimmy Lydon) ir 17 metų amžiaus 
Mary (Elizabeth Taylor). 
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REIKALINGA MOTERIS 
namų apvalymui, tik vieną . 
dieną savaitėje; nuolatinis 
darbas, geri namai, tik su
augę žmonės. 

; KE. 5869. <_ 

PRANEŠIMAS 
i Prano ir Elenos Aksenavičių 
! duktė, Jean Atkins, Aksenavi-
i  ciutė, išteka už Howard E. 
' Sullivan, šeštadienį, Rugsėjo-
, Sept. šliubas bus 9 vai. ryto, 
St. Agnes bažnyčioje, 8000 
Euclid ave. Vestuvių pokilis 
vakare nuo 6:30 vai., Retrova 

į Club, 6822 Lexington ave. 

I Š R I N K U  

James G. Hopkins 
| Kandidatas į 

I C O U N C I L M A N  
5 • 

j OF THE 

į 21ST WARD 
§ 
| Kuris geriausia tinka atstovauti ir tarnauti 21mo Ward 

| žmonėms. Jis susirupinęs viešais reikalais, bendra ge-

g rove vaikų ir visuomenės rekreacijos darbais^ g 
1 | 
f BALSUOKIT UŽ JAMES G. HOPKINS | 
S S 
• a 
j Primary balsavimuose Rugsėjo 30, 1947 i 
3 i n 2 = s 
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SIŲSKIT Dirvai žinias apie 
mirimą Lietuvių jusų koloni
joje, paduodant amžių ir kili
mą iš Lietuvos. 

PAIR OF BABES . . . When this 
couple of Babes got together, the 
talk natually turned to sport 
mainly because one is Babe Ruth, 
king of swat, and the other is Babe 
Didrikson Zaharias. 

AKINIAI 
galima gauti pas 

D-RĄ MATULAITI 
(Lait) 

7829 Euclid Avert*® 

NOTARY PUBLIC 
PADAROMI" AFFIDAVIT AI 

REIKALINGI GIMINIŲ 
PATRAUKIMUI Į 

AMERIKĄ 
Suteikiami patarimai 

tais reikalais. 

Turint reikalą notarizuoti 
dokumentus kreipkitės § ii 

K. s. KARPIUS 
6820 Superior Alio 

ENdicott 4486 

JONAS G. 
P O L T E E  

L i e t u v i s  

Namų Maliavotojas 
Popieriuotojas 

Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo 
pagražinimo suteikiama 

nemokamai. 

495 East 123rd St. 
Telefonas: POtomac 6899 

' ALWAYS THE r—: 
NEWEST 

STYLE 
H A I R - D O  

Joseph 

Work Don* and 
Supervised by 

JOSEPH and FRANK 
PORTARO 

and Staff consisting of 
20 Outstanding 

HAIR STYLISTS 
Portaro Frank Portaro 

Permanent Waves — $8.50 and up 
FRANK PORTARO Beauty Salon 
13592 EUCLID AVE. LI. 9191 LI. 7174 

CARPETS, RUGS, LINOLEUM 
Rakandų Valymas Jusų Pačių Namuose 

Atliekam apsiuvinėjimą, susiu vimą, patiesiipą. Darbas 
geras, greitas ir garantuotas. Apkinavimas dykai. 

Darbą atlieka patyrę karpetų tiesėjai. 

BUBNICK CARPET CO. 
6031 Vakarais SK. 

I ̂HIIIIIIIIIIIIIIIIIiilIliiilIlUIIIIIKIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllliiiiiiiiiiim^ 

8 j I. J. SAMAS - JEWELER | 
| Persikėlė i naują didesnę ir gražesnę krautuvę § 

| 7007 Superior Ave. Greta Ezella Theatre | 

| Dabar jau turime didesnį rinkinį Deimantų, žiedų, Laik* = 
| rodėlių ir visokių graždaikčiu, už nupigintą kainą. S 
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