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Rašo Dr. Kęst. Kern 
(Dirvos Korespondentas Europoje) 

Nepriklausomybė! la i k a i s 
susisiekimui, kaip ir apskritai 
tvarkai, Lietuvoje buvo krei
piama labai daug- dėmesio. Vi
si keliai ir plentai tada Lietu
voje buvd Hipestingai prižiū
rimi. 

Šiądien yra kitaip. Vilniuje 
išeinąs Rusų laikraštis Lietu-, 
vių kalba Tiesa (Geg. 31) su
irusių kelių problemai pasky
rė net vedamąjį, kuriame su 
aiškia apatija prisipažysta : 

"Po karo vietinės reikšmės 
keliai buvo labai mažai arba 
net ir visai netaisomi. Plen
tai, kurių mes palyginti ne 
tiek daug respublikoje turime 
ir kurie turi pirmaeilę reikšmę 
visam musų liaudies ukiui, 
smarkiai susigadino ir reika
lauja skubaus taisymo. Pa
grindinės . magistralės, pavyz
džiui, einanti nuo Vilniaus per 
Kauną iki Klaipėdos, neleisti
nai išdaužyta. 

"Respublikos Plentų valdy
ba, turėdama savo žinioje ga
na veiksmingų priemonių plen
tams taisyti ir prižiūrėti, ne
rodo reikiamo rūpestingumo 
ir pastangų plentams prižiū
rėti. Galima neperdedant sa
kyti jog plentų ir kelių padė
tis musų respublikoje negali 
nesukelti rimčiausio susirūpi
nimo. 

"Ne geresnė padėtis su tais 
keliais kuriuos tvarko Vyriau
si kelių valdyba prie Lietuvos 
TSR Ministrų Tarybos. Dažnai 
tie keliai išbūna po porą metų 
visiškai netaisyti ir, vos tik 
daugiau palijus, pasidaro ne
pravažiuojami. Nei Vyriausi 
kelių valdyba, nei apskričių 
vykdomieji komitetai neatkrei
pia rimto dėmesio j nuolatinį 
kelių taisymą bei tinkamą jų 
priežiūrą. Musų vietinių ta
rybinių organų vadovai į kelių 
tvarkymą dažnai žiuri kaip į 
antraeilį, neperdaug reikšmin
gą reikalą, nors visas respub
likos liaudies ūkis dėl to turi 
milžiniškus nuostolius." 

PALANGA NEATSTATYTA 
Gražų Lietuvos gintarinio 

pajūrio kurortą Palangą daug 
griovė ir Vokiečiai ir Rusai. 
Ypač ją išbjauriojo pirmos 
okupacijos metu bolševikai. 

Per karo veiksmus Palongos 
kurortas irgi daug nukentėjo. 
Deja kaip visoje Lietuvoje, 
taip ir Palangoje nėra jokio 
atstatymo, net ir žodžio nie
kur apie tai negirdėti. 

Per sunaikintus Palangos 
vasarnamius švilpia vėjas, nei 
pėdsakų Lietuvos laikais bu
vusių kabinų, a garsus juros 
tiltas tiek sunaikintas kad juo 
nei kiek negalima pasinaudo
ti. Nėra jokių pramoginių 
įrengimų, tik liūdnai stūkso 
degėsių ženklai pajūrio resto
rano vietoje. 

VIETOJE DARBO — TIK 
SAVANAUDIŠKUMAS 

Anglai Prašo U. S. Atnaujinti Karo 
Meto Lend-Lease Pagalba 

DARBI EČI Al J IEŠKO DAUGIAU PI
NIGU SOCIALIZMUI GELBĖTI 

Rabinas B. S. Korff, žymus 
Žydų veikėjas ir narys komi
teto politinei akcijai už Pales
tinos atkovojimą, skelbia pra
dėsiąs vajų žydus į Palestiną 
gabenti lėktuvais ir nuleisdin-
ti juos parašiutais, jeigu Uni
ted Nations komisija nereko
menduos neriboto £ydų įleidi
mo j Palestiną. 

KOMUNISTAI BUS 
DEPORTUOJAMI 

New Yorke, U. g. Tei
singumo Departmental su
ėmė hotelių ir klubų tar
nautojų unijos Lokalo 6 
pirmininką Obermeier, ku
ris pasirodė yra komunis
tas ir nėra šios šalies pilie
tis. 

Teisingumo Pepartmen-
tas pradėjo griežtą sužve-
jojimą svetimšalių komu
nistų kurie sulindę j dar
bininkų unijų vadus. 

Kitas unijos vadas ko
munistas John Santo pa
statytas deportavimui iš 
Amerikos, v 

CIO mažėja. CIO auto
mobilių darbininkų taryba 
praneša kad jos duokles 
mokančių narių skaičius 
sumažėjo: Rugp. mėnesį jų 
buvo 810,000, arba 100,000 
mažiau negu buvo pasiek
ta aukščiausio pokarinio 
laipsnio Gegužės mėnesį. 

Sumažėjo darbai del ne
gavimo jriieno, sumažėjo 
duokles mokančiu darbi
ninkų skaičiai. 

"MT3 direktorius Erinas dar 
visiškai negalvoja apie sutar
čių su valstiečiais sudarymą. 

"Derliui nuimti mašinų tai
symas dar nepradėtas. Ypač 
bloga padėtis yra šiai MTS 
priklausančiuose mašinų-arklių 
liuomojimo punktuose. 

"Visur visiška tyla. Ištikrų-
jų, kas neleidžia įsitraukti M 

Griaudami kitados šauniai ANP ir MTS visom jėgom į 
. . . t • 4. v pasirengimą derliaus nuemi-

susitvarkiusį Lietuvos - mui? Argi čia nėra sąlygų? Lietuvos 
ukį ir įvesdami pragaištingus 
kolhozus ("tarybinius ukius"), 
okupantai Rusai kraštui atne
šė vargo ir skurdo. 

Lietuvoje įvesta bolševikinė 
betvarkiška netvarka bado akis 
ir patiems okupantams. Ta
čiau šie į tai visai nežiūri. Ir 
šitokį šių dienų Lietuvos gy
venimą aprašanti Vilniaus ko
munistinė Tiesa (Birž. 25) lai
ko ryškiu bolševikiniu laimė
jimu: 

"Savalaikis pasirengimas pa
sirengimas derliaus valymui— 
šiuo metu tai svarbiausias M 
TS uždavinys. Tačiau to iki 
pat šiol tinkamai neįvertina 
Šilalės MTS vadovai. 

Ne, bet vadovai nejaučia jo
kios atsakomybės, štai tokio 
apsileidimo faktas. 

"Telšių MTD daug galėtų 
padėti Šilalės MTS atlikti su
dėtingesnių mašinų taisymą. 
Tačiau, mašinos reikalingos 
taisymo vien todėl laiku ne-
pristatomos kad direktorius 
amžinai dejuoja neturįs sunk
vežimiui benzino, kurį kaip tik 
pats direktorius dažnai sunau
doja įvairiems asmeniškiems 
reikalams. 

"Jau praėjusiais metais ši 
MTS dėl jos vadovų nerūpes
tingumo smarkiai atsiliko vi
sose srityse. Tai turėjo buti 
gera pamoka šiems metams. 
Tačiau senos klaidos vėl kar
tojasi," 

Iš Londono nraneša kad 
Britų užsienių sekretorius 
Bevin sugalvojo pasiūlyti 
Amerikai atgaivinti karo 
metu naudotą lend - lease 
išgelbėjimu^ Europinių ša
lių ekonomijų, jeigu nesu
tinka ant pasiūlymo išda
linti Amerikos turimą pi
niginį auksą. 

Bevin įrodo kad nieko 
nedarant nėra galimybių 
pataisyti ekonominių rei
kalų tose šalyse kur Ame
rika dar gali prieiti. 

Bevino kabinimasis prie 
Amerikos aukso ir dabar 
raginimas vėl grąžinti ka
ro metais naudotą lead-lea
se, kuo gelbėta ir paremta 
karo sąjungininkės valsty
bės, tarp jų viena ypatin
gai, sovietų Rusija, kuri ir 
dabar Amerikai savo iltis 
rodo už tą didelę pagalbą, 
yra Britų jieškojimas sa
vo šaliai daugiau pagalbos. 

Britų darbiečių valdžia, 
kuri 1945 metų pavasarį 
laimėjus rinkimus tuoj šo
ko vykdyti visoje šalyje so
cializmą, matyt nepajiegia 
surasti išeities iš balos Į 
kokią įbrido. Darbiečiai 
nori prikalbinti Ameriką 
remti visą Europą, kad ir 
sau gauti paramą. 

Gavę Amerikoje paskolą, 
darbiečiai taip smarkiai ją 
išnaudojo kad nors turėjo 
jos užtekti iki 1951 metų, 
jau dabar prašo Ameriką 
sutikti atiduoti paskutinę 
$400 milijonų sumą. 

Bevin pasigyrė: "Mums 
gal but trumpa taip vadi
namo apsikeitimo balanso, 
trumpa dolarių, bet mums 
nestokuoja charakterio ir 
tradicijų ir todėl mes-per
nešima ir laimėsim — mes 
jus Amerikiečius neapvil-
sim". 

Naudinga-butų kad An
glijoje greičiau įvyktų ki
ti rinkimai ir tie socializ
mo burbulų darytojai butų 
iš valdžios prašalinti. Ta
da Amerikai butų kuo pa
sitikėti Europoje ekonomi
nį gyvenimą stiprinant. 

INDIJOJE, davus žmo
nėms laisvę, tęsiasi tokia 
savitarpinė kova, kurioje 
šimtai tūkstančių užmušta 

EUROPAI REIKIA 
$19 BILIJONŲ 

«i i -i 
Paryžius.*— Vakarų Eu

ropa prašys U. S. užtikrin
ti apie $19 bilijonų keturių 
metų laikotarpiui atsista
tymui sulyg Marshallo pla
no. Tokį apskaičiavimą pa
darė vienas narys 16-kos 
šalių Europos ekonominė
je konferencijoje. 

Tai ko sulaukiama kada 
karas nemokėta vadovauti 
taip kad karui pasibaigus 
butų galima vėl gyvenimą 
išnaujo pradėti. 

Dabar nėra užtikrinimo 
kad ir pagalbą gavusios ša
lys nebus komunistų už
valdytos, Masklai pasirū
pinant surengti komunisti
nį perversmą. 
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(32-ri metai :: 32nd year) 

U.S. TVARKYS VO-
. KIETUOS ANGLĮ 

Suv. Valstijos ir Brita
nija praneša sudariusios 
12 punktu sutartį padidini
mui Vokietijos anglies iš-
kasimo. 

Ta sutartis apima Ruhr 
sritį, kuri yra Britų zono
je, tačiau Amerika ten tu
rės lygų balsą tų kasyklų 
operavime. 

Vokiečiams patiems pa
vedama atsakomybė už an
glies produkciją. 

Šia sutartimi tikima pa
didinti anglies gamyba iki 
prieškarinio laipsnio, kada 
per diena būdavo iškasa
ma po 400,000 tonų anglies. 
Dabartiniu laiku, nuo ka
ro pabaigos, buvo iškasa
ma po 244,000 tonų dienai. 

Šita sutartis panaikina 
iki šiol Britu vienų kontro
liavimą Vokietijos anglies 
gamybos. ~ 

Šiais metais Amerika ir 
Britai sutarė duoti Vokie
tijai maisto už $600 mili
jonų. Amerika savo dalį 
jau paskyrė. 

Iki šiolei j Vokietiją bu
vo importuota apie 7 mili
jonai tonų maisto, kas at
siėjo arti bilijoną dolarių. 

Anglijoje, sprogimą an-
šimtai tūkstančių užmušta ^|jes kasykloje Rugs. 10 
ir sužeista, du _ milijonai j užmušta 9 darbininkai, 

keli kiti užgriuta gyvi. žmonių liko pabėgėliais iš 
baimės buti nužudytais, ir 
sunaikinta daugybė turto. 
Žudynės tęsiamos. Tai liu* 
dnas apsireiškimas žmonių 
tarpe, kurie gavo nepri
klausomybę, už kurią ko
vojo per daug metų. 

Amerika dar davė lydi
mą atvežti į šią šalį 1,200 
Britų merginų ištekėjusių 
už Amerikos karių, kurios 
čia atvyks su savo vaikais. 
Iki šiol Amerikon įleista 
33,403 Britų nuotakų ir 
13,740 jų vaikų pas Ameri
kos karius. 

Pati apatinė stipruole yra Beverly Jocher, iš Santa Monica, 
Cal., kuri yra vos 10 metų amžiaus mergaitė, čia parodoma 
atlaikanti ant savęs tris pilno suaugimo asmenis. Minia žiū
rėtojų stebisi tos mergaitės stiprumu. 

U.N. GENERALINIS 
POSĖDIS 

Rugsėjo 12, New Yorke 
prasideda United Nations 
generalinis posėdis, kuria
me dalyvaus 55 valstybių 
atstovai. U. S. delegacijai 
ten vadovaus Valst. Sekre
torius Marshall. Jis pasi
ryžęs asmeniškai dalyvau
ti ir dirbti United Nations 
narių tarpe per sekančius 
du mėnesius. . 

Žinovai spėja kad Ame
rika ir Rusija tame susi
rinkime laikysis šiurpesnių 
atsinešimų viena į kitą. 

Jau dabar žinomi klausi
mai del kurių Amerika ir 
sovietai susikirs. Bet jei
gu Amerika nedarys nieko 
rimto, sovietai naudos pas
kutines progas pavergti ir 
kitas Europos šalis. 

Marshall ir Vandenberg 
skelbia kad Brazilijoje pri
imtas jų Saugos planas tu
rėtų buti pritaikytas ir 
United Nations. 

Cfetievoj, Šveicarijoj, pa
ruoštas planas sulyg kurio 
į Palestiną galėtų buti įlei
sta 150,000 Žydų bėgyje 2 
metų. Palestina bandoma 
padalinti tarp Arabų ir Žy
dų, jeigu tas planas bus 
galimas įvykdyta 

DIRVOS PADIDIN
TAS NUMERIS 

šis Dirvos numeris, išleis
tas padidintas, vietoje aš
tuonių puslapių, viena die
na pavėlavo del spaustu
vės nepajiegimo tokį dide
lį laikraštį išleisti. 

Administracija. 

KOMUNISTAI RUO
ŠIASI SUKILIMUI 

Amerikos komunistai ir 
vėl stojo į senas vėžes dir
bti už pasaulinę revoliuci
ją, ir kartu už išvertimą 
šios šalies valdžios. New 
Yorke jie įsteigė specialę 
mokyklą žymesniems par
tijos nariams paruošti at
kakliai propagandai. 

Amerikonai, kaip ištiki
mi demokratai, leidžia to
kiai mokyklai egzistuoti. 

PREZ. TRUMAN, bai
gęs savo misiją Brazilijo
je, kur abiejų Amerikų 
valstybės susitarė laikytis 
bendro apsigynimo, dabar 
gryžta karo laivu. Laivu 
sugryžti truks 13 dienų. 

Jo Washingtone labai 
laukiama, tarptautinei pa
dėčiai grimstant giliau i 
suirutę. 

Belgijoje sustreikavo ge
ležies ir plieno dirbtuvėse 
Liege distrikte 16,000 dar
bininkų. 

\ 

PARYŽIUJE suse k t a s 
Žydų Stern teroristų gau
jos fantastiškas planas už
pulti ir bombarduoti Lon
doną iš oro, atkerštui Bri
tams už pasiuntimą 4300 
Žydų pabėgėlių atgal į Vo
kietiją. 

Tarp to suokalbio narių 
suimtas ir vienas U. S. ra
binas ir 14 kitų. 

Žydai, atvežti atgal Vo
kietijon, Hamburge atsisa
kė iš laivo išeiti, taip kad 
Britai kareiviai turėjo su 
jais kruviną muštynę, no
rėdami priversti juos išlip
ti iš laivo. 

Otto Skorzeny, buvęs Vokieti
jos armijos oficieris, kuris sa
koma buvo vienu tarpu išgel
bėjęs Mussolini, kada Italija 
buvo pamušta ir raudonieji 
pradėjo siausti toje šalyje. Jis 
dabar parodomas laike tardy-
jmo militariniam tribunole Da
chau, Vokietijoje. 

Gen. Eisenhower ragina
mas kandidatuoti Rupubli 
konų partijoje į preziden
tus 1948 metais. Norima 
jį net draftuoti, nepaisant 
kad jis atsisako. 

Žinantieji sako, jei tas 
pageidavimas paeitų iš pa
čių žmonių, ne iš politikie
rių, generolas gal sutiktų 
kandidatuoti. 

Italijoje sustreikavo ar 
ti 800,000 darbininkų, kas 
sakoma yra pirmas bandy
m a s  k o m u n i s t ų  p a r u o š t i  
išvertimą Italijos valdžios. 

Maistas vis Brangsta 

Iš CHICAGOS skelbia apie 
naują pabrangimą maisto reik
menų kainų. Kiaušiniai arti
nasi iki $1 tuzinui. Tuo tar
pu valdžia turi supirkus 138 
milijonų tuzinų kiaušinių, kift* 
rie laikomi sudžiovinti ir su
šaldyti. Valdžia pirko kiauši
nius pavasarį ir anksti vasarę 
palaikymui kiušinių kainų au
kštų, farmeriams mokėjo po 
33 ir 35c tuzinui. 

Britai liovėsi pirkę ii Ame
rikos sušaldytus kiaušinius, ir 
Amerikos valdžia galėtų juo® 
pasiųsti į Europą gelbėjimui 
karo nukentėjusių žmonių nuo 
badavimo. 

Maisto pirkimo dolarfs vi
sai susitraukė ir kitų valgo
mų produktų atžvilgiu. 

Kas 1926 metais kaštavo 
100 centų, dabar už tai reikia 
mokėti 192 centu. 

Kviečiai pašoko vėl aukš
čiau kainoje, ir numatoma an
ksti 1948 metais kviečių buše
liui kaina bus apie $4. 

• 

SEIMININKES visoje šaly
je pradėjo ruošti natrjus m&-
sos ir sviesto pirkimo streikus 
privertimui numažinti tų val
gomų reikmenų kainas. 

Kaip kur pirkimo sumažėji
mas pajusta iki 35 nuoš., kaip 
iš nekuriu miestų praneša. 

Bendrai visoje šalyje mėsos 
parduotuvių biznis nupuolė. 

• 

KVIEČIAI yra auksas — 
kaip patvirtina šio farmerio— 
Howard Henry, iš North Das 
kota, kuriam pavyko šymet iš
auginti kviečių tiek kad uš 
juos jis gaus $57,000. Tai ne
paprastas ūkininko uždarbis. 

Jis turi 1,700 akrų farmą, 
kuri davė švm€t jam 25,000 
bušelių kviečių. 

MEKSIKOJE, po U. S. su* 
sitarimo su tenaitine vyriausy
be, jau išskersta 400,000 gy
vulių, kovojant su snukių ir 
nagų ligomis, kurios praplito 
tarp Meksikos gyvulių. Ame
rika norėdama sulaikyti pliti
mą tų ligų į šią pusę sienos, 
sutiko užmokėti Meksikos ūki
ninkams už jų paskerdžiamus 
gyvulius. 

Paskersta virš 188,000 gal
vijų, ir virš 200,000 kiaulių, 
avių ir ožkų. Už tai užmokė
ta bendrai $9,471,420. 

• 

AUKŠTOS KAINOS PADIDI
NA REIKMENŲ VERTĘ 
. Skaičiuojant dolariais, šioje 

šalyje dabar gaminių vertybė 
siekia aukščiausios sumos ne
gu kada buvo. 

Tačiau imant tų reikmenų 
kiekius, jų yra mažiau negu 
būdavo pagaminama karo me
tais. 

Šymet antrą irtetų bertainį 
prekių vertybė pasiekė metinio 
saiko $226 bilijonus, 4 bilijo
nais daugiau negu 1945 me
lais. 

Eksportas prekių iš Ameri
kos į kitas šalis yra palygina
mai mažas, ir tikima kad dau
giau sumažės, nes kitos šalys 
neturi už ką Amerikos gami
nius pirkti. 
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PENNSYLVANŲOJE 
LAIVO SPROGIME 

ŽUVO 20 ŽMO
NIŲ 

Buffs. 9 Pittsburghe ištiko 
didelė nelaimė kai Mononga-
hela upėje sprogo ekskursinis 
laivas Island Queen, kame žu
vo 20 ar daugiau žmonių, ir 
apie tiek surasta sužeistų. 

Užmuštų ir prigėrusių upė
je manoma bus per 20. Ikšiol 
iš upės jau ištraukta apie 15 
lavonų. Dar keliolika asmenų 
pasigendama. 

Tas puošnus laivas, kuris 
kasdien vežiodavo žmones upe 
ekskursijai, žmonės jame tu
rėdavo smagų laiką, dabar li
ko tik skeletas. Po sprogimo 
ugnis sunaikino visas degamas 
laivo dalis. Nuostolių padary
ta jo savininkams apie $600,-
000. 

Laimė kad laivo sprogimas 
ištiko tik apie 45 minutos pirm 
negu butų pradėję rinktis eks
kursantai pasirengę tą dieną 
po pietų tuo laivu vykti pasi
važinėti. Paprastai tuo laivu 
gali važiuoti apie 8,000 žmo
nių. 

Detroit, Mich., Naujienos 

JUGOSLAVAI KOVOJA 
PRIEŠ TITO 

Pittsburghe Rugs#jo 7 atsi
buvo Serbų Nacionalės Fede
racijos suvažiavimas, dalyvavo 
delegatų iš 31 valstijos ir iš 
Kanados. Tas suvažiavimas 
buvo sušauktas tikslu tęsti to-^ 
liau kovą prieš komunistinę 
Jugoslavų vyriausybę ir prieš 
tos šalies diktatorių Tito. 

Ta Serbų Federacija veikia 
pasekmingiau negu Lietuvių 
grupės: turi net trijų milijonų 
dolarių fondą, kas parodo kad 
jie turi kuo savo pastangas 
paremti. 

CLO POLITIKIERIAI 
PRALAIMĖJO 

Allentown, Pa., Rugs. 10 d. 
buvo išbandymas ką visuome
nės akyse reiškia unijų vadų 
keliamas trukšmas prieš nau
ją Darbo bilių. 

šiame distrikte mirė Kon
greso atstovas, ir prisiėjo iš
rinkti naujas. Republikonai 
pastatė Lichtenwalter, kuris 
stojo už tą naują Darbo bilių, 
Demokratai pastatė Storch, ir 
gi to pat amžiaus, veteraną ir 
laikraštininką, kuris su CIO 
užgyrimu skelbė kad eina į 
Kongresą kovoti už atmetimą 
naujo Darbo biliaus. 

Jam į talką stojo CIO, AFL, 
ir buvo parkviestas net vienas 
Roosevelto sunus agitacijai už 
Demokratą, kuris žadėjo Kon
grese dirbti už atmetifną Dar
bo įstatymo. 

Balsavimo pasekmės: 
Republikonas gavo 47,780 

balsų (17,602 daugiau negu jo 
oponentas). 

Demokratas gavo 80,178 b. 
Tas parodo kad nežiūrint 

unijų vadų riksmo, visuomenė 
ir darbininkai balsuotojai ne
pritaria atmesti naują Darbo 
įstatymą, kuris suvaržo unijų 
vadų raketieriavimą, darbinin
kų pinigų mėtymą politikai, ir 
komunistų vadovavimą unijų. 

TREMTINIŲ SKUR-
D AS DIDĖJA, 

AUGA 

15,000 NEDIRBA DEL 
STREIKO 

Sustreikavo 1800 Union ge
ležinkelio operuojančių darbi
ninkų, kurie aprūpina anglim 
ir kitomis reikmenimis Carne
gie-Illinois plieno dirbtuves. 

Del jų streiko, negaunant į 
dirbtuves reikmenų, pradėta iš 
darbų paleisti plieno darbinin
kai. Apie 15,000 jau paleis
ta. 

Negali dirbti ir 1400 neope
ruojančių geležinkelių darbi
ninkų. 

Tas streikas yra neautori
zuotas, taip sau tik del tuščių 
užgaidų apšauktas. 

Sako apie 30,000 plieno dar
bininkų turės buti paleista iš 
darbų jeigu tas streikas ilgiau 
užsitęs. 

Viri į BALF Tag Day' 
Talką! 

KASDIEN PO 2800 

KASDIEN šioje šalyje ant 
vieškelių ir gatvėse užmušama 
ir sužeidžiama po 2800 žmo
nių! Tai vis daugiausia pačių 
automobilistų kaltė, paskui se
ka kaltė pėksčiųjų, ypač pėks-
tieji žūsta daugiausia miesto 
gatvėse, kurie eidami per gat
vę neapsidairo ir nėra atsar
gus. Kitiems pėkstiems pro
gos neduoda netvarkųs važiuo
tojai, girti, niekšai, ir jauna-
mečiai, kuriems visiems išduo
dama leidimai automobilį vai
ruoti. 

Didelė dalis betvarkių auto
mobilistų žūsta arba susižei
džia patys ir sužeidžia arba už
muša kitus važiuojančius su 
juo arba ir kitame automobily
je — ir taip kasdien šioje ša
lyje žūsta arba sužeidžiama po 
2800 žmonių vien tik trafiko 
nelaimėse. ? 

Amerikoje Žymiai 
Sumažėjo Musės 

PITTSBIRGHO distrikte su
streikavo 2500 minkštos ang
lies mainerių. Ginčas kilo del 
mokėjimo už viršlaikį ir už 
šeštadienio ir sekmadienio 
darbą. 

PAJIESKAU 
"LIETL VĖS TREMTINĖS" 

Gavau laišką iš Europos, 
oro paštu, rašytas "Lietuvės 
Tremtinės", Rugį). 19, 1947, 
bet be rašytojos vardo, pavar
dės ir be antrašo. Ant laiško 
du pašto ženklai po 90c, "Re-
publik Osterreich", tai bus iš 
Austrijos. Pašto antspauda 
prasideda su raidėmis: REID--
toliau neišskaitoma. Laiškas 
cenzuruotas, jo antra dalis nu-

"Lietuvė Tremtinė" šaukiasi 
ne tiek sau pagalbos, kiek jos 
8 metų su n u i, nuo bado ir atei
nančios žiemos šalčio. 

Z. Jankauskas, 
536 North llth Street 

Philadelphia 23, Pa. USA. 

SEKRETAI DYKAI 
(FREE) 

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

LIETUVIŲ NAUJIENOS 
832 N. 6th St. Philadelphia 6, P*. 

Tiems kurie užsirašys 32-jų pusi. 

Visą Ameriką stebina šią 
vasarą nepaprastai žymus su
mažėjimas musių. 

Nekuriose šalies dalyse net 
pradėta tyrinėjimai to apsirei
škimo: tyrinėtojai kreipiasi į 
gyvulių auginimo vietas, pie
nines, žuvų rinkas ir alines, 
kur kitomis vasaromis musės 
spiečiais siautė. Dabar musių 
randama tik kelios. 

Vieni sako kad musių suma
žėjimas šymet paėjo nuo šalto 
ilgo pavasario; kiti, kad gau
siai buvo naudojama ukėse ir 
šiaip vietose DDT, šio karo iš
radimas prieš vabalus. Dar ki
ti mano kad ir atominių bom
bų sprogimas padare kokią di
delę įtaką į orą. 

Nekurie prisibijo kad nuo 
DDT nuodų naudojimo naiki
nimui musių, uodų ir kitų va
lų kartu nebūtų išnaikinta ir 
bitės. 

PRANEŠKIT 
Savo Antrašo Permainą 

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

Dirva Cleveland 3. O 

ŠTAI KODĖL REIKALINGA 
REMTI BALF'as 

ANGLŲ zonoje, Vokietijoje, 
leidžiamas Lietuvių laikraštis 
Lietuvių žodis Rugp. 7 num. 
dideliu rusirupinimu svarsto 
dabartinę Lietuvių tremtinių 
padėtį. Reiškia didelės baimės 
kad tremtinių padėtis kasdien 
blogėja, kad šviesesnio ryto
jaus viltys mažėja. 

Paklausykime tų Lietuvių 
tremtinių rūpesčių: 

"Tremtinių materialinis bū
vis blogėja, nes visoki ištek
liai kurių jie galėjo turėti, iš
sibaigia ir pas daugiau turė
jusius, todėl vargas ir skurdas 
auga ir didėja. 

Maisto nedateklius ir nuola
tinis pusbadžiavimas silpnina 
tremtinių sveikatą. Ją naiki
na ir stovyklinis susikimšimas, 
taipgi ir nepakankamos higie
nos sąlygos. Iš to kyla dide
lio susirūpinimo reikalingos ^pa
sekmės, nes daugelis tautiečių 
jaU sanatorijose, o dar daugiau 
sanatorijų reikalinga, kurių ne
galima į sanatorijas pasiųsti, 
nes trūksta išteklių. 

Tremtinių sveikata menkėja 
ir nyksta, ypač akademinės 
jaunuomenės, kuri turi gyven
ti atsiskyrus nuo šeimų, be 
tinkamesnio aprūpinimo, men
kai maitindamas^ ir dirbdama 
labai nepalankiose sąlygose. 

Daugumui baigiasi ir dra
bužiai. Kaskart vis daugiau 
matyti apdriskusių ir nusku
rusių žmonių. Vargas į trem
tinių gyvenimą skverbiasi pro 
visus plyšius, o jais gi vie 
nais grystas visas musų gyve 
nimas. ' ""** 

Tačiau jeigu taip yra dabar 
tai ypač baugi atrodo tremti 
nių ateitis, jeigu politiniuose 
žmonijos santikiuose neįvyks 
rimto pagerėjimo. 

Tuli svetimieji nematydami 
musų gyvenimo tikrovės, per-
kupinos vargo, nedatekliaus, 
skurdo, ne kartą jau yra pa
reiškę klaidingų apie mus nuo
monių. Tos nuomonės net su
klaidino ne vieną Amerikos Lie
tuvį, kuris negalėjo gauti tik
resnių apie mus žinių. 

Klaidingos apie mus nuomo
nės kenkia musų pačių- reika
lams, ypač reikalams tų kurie 
ne tiktai reikalingi, bet ir bu
tini paramos". 

Tremtiniams į pagalbą eina 
BALF kiek tik pajėgia. BALF 
siunčia pirktų ir dovanotų ge
rybių, kiek tik jų įstengia įgy
ti. 

Palengvinkim Lietu v i a m s 
tremtiniams nešti baisų vargą, 
paskubindami savo. paramą pi
nigine auka, drabužiu, apavu 
ar kitomis gerybėmis. Visas 
savo dovanas siųskite tokiu ad
resu : 

BALF CENTRAS 
105 Grand Street 

Brooklyn 11, N. Y. 

Vietinio BALF'o skyriaus 
pastangomis Spalių 10 d. yra 
skelbiama oficiali Detroito 
Lietuvių Tag Day, aukų rinki
mui Lietuviams tremtiniams 
sušelpti. 

Kad šią dieną kuosekmin-
giausia pravesti ir kad šia re
ta ir puikia proga tinkamai 
pagarsintume Lietuvių vardą 
Amerikiečių akyse, jau išank-
sto yra tam rimtai ir planin
gai ruošiamasi. 
, šis Lietuviškas reikalas, ži

noma, bus tik tada visu pilnu
mu įvykdytas jei visi vietiniai 
Lietuviai prie to aktyviai pri
sidės. 

BALF'o skyriaus valdyba 
kviečia Detroito Lietuvius da
lyvauti kuoskaitlingiausia au
kų rinkėjais tos dienos rinklia
voje. 

Galintieji ir norintieji pa
švęsti savo trumpą laisvalaikį 
šiam kilniam aukų rinkimo 
darbui, tuoj prašomi kreiptis 
į BALF'o skyriaus valdybą te
lefonu UN 2-3298. TV. 

AMERIKOS VAKARŲ 
ĮDOMYBĖS 

Rašo K. S. KARPIUS. 

Imtikas stipruolis, vadinamas 
"žmogus Kalnas" Dean, paro
doma laike jo dalyvavimo Le
gionierių suvažiavime pereitą 
savaitę New Yorke. Jis yra 
veteranas pastarų dviejų karų. 

savo kaimynų giminaite, Vale
rija Kriaučiūniene, ir jie tu
rėjo -gražaus ir nuoširdaus pa
sikalbėjimo. P. Kriaučiūnienė 
Dr. Kručą taipgi vaišino. 

M. Sims. 

SAUSIEJI AMERIKO
JE DARBUOJASI 

BALF'o TAG DAY 
Bendro Amerika® Lietuvių 

Šalpos Fondo valdyba pranešė 
kad yra gauta iš miesto savi
valdybės aukų rinkimo diena, 
"Tag Day", šelpti nukentėju
sius Lietuvius tremtinius. Ta 
diena paskirta Spalių 10. Tai 
didelis džiaugsmas Detroito 
Lietuviams. . . 

Tik dabar,, nestumdant nuo 
savęs tas pareigas visi Lietu
viai, ypač moterys, stokime į 
BALF'o rinkliavą. Juo dau
giau bus rink§}iq, juo daugiau 
surinksime pinigų. Miestas di
delis, o po jų pasiskirsčius rin
kti aukas reikalinga kelių šim
tų rinkėjų. Net ir kelių tūk
stančių nebūtų perdaug. Tat 
visi ir visos registruokimės 
rinkliavai, kad atėjus Spalių 
10 dienai visas miestas butų 
užpildytas Lietuviais aukų rin
kėjais. Musų tautiečiai Eu
ropoje kenčia, padėkime jiems. 

KAPT. LABANAUSKAS 
MOKYTOJAUS 

šiomis dienomis vykdamas į 
Milwaukee iš New Yorko, Det
roite trumpam laikui sustojo 
Kapt. P. Labanauskas, aplan
kyti savo draugus. P. Laba
nauskas pakviestas į Milwau
kee profesoriauti. 

LANKĖSI DR. A. KUČAS 
Nesenai atvykęs iš Europos 

ir buvęs BALF'o pirmininkas 
Paryžiuje, Dr. A. Kučas pro
fesoriauja Scranton, Pa., Uni
versitete. Turėdamas atosto
gas, jis aplankė musų miestą, 
apsistodamas kas kolegą Dr. 
J. J. Sims. Rugsėjo 6, svečio 
garbei, buvo pakviesta kele
tas musų veikėjų ir surengta 
susipažinimo pramogėlė. 

Dr. Kručas čia susitiko su 

Ši šalis vėl "sausėja", daug 
greičiau negu kurie žmonės 
įsivaizduoja. 

Tūkstančiuose frontų visoje 
šalyje Sausieji veda atkaklią 
kovą prieš slapiuosius prohibi-
cijos klausimu, ir daugumoje 
atvejų Sausieji laimi. 

Atsibuvusiuose 20,000 rinki
mų įvairiuose miesteliuose del 
uždraudimo svaiginančių gėri
mų pardavimo, Sausieji lai
mėjo 12,000 vietų. 

Apie trečdalis šalies jau vėl 
"apsausinta". Šiądien suvirs 
25 milijonai Amerikiečių ne 
gali jau legaliai pirkti alkoho
linių gėrimų; 10 milijonų ne
gali legaliai pirkti alaus. 

Trys valstijos—Kansas, Mis
sissippi ir Oklahoma—nepanai
kino savo konstitucinius drau
dimus naudoti alkoholinius gė
rimus. Net "šlapioje" Chica
go j e 128 precinktai yra nusi-
balsavę sau prohibiciją. 

Kentucky valstija, kuri pa 
gamina 43 nuoš. visos šalies 
degtinės, jau 82 nuoš, yra Sau 
sa. 

Sausieji nesnaudžia, jfe pa 
naudoja kiekvieną progą pra 
vesti išnaujo alkoholinių gėri
mų draudimą kad ir mažiau
siuose šalies kaimuose ir mie
steliuose. 

10,000 Metų Senumo 
Žmogus Amerikoje 

i -

KALIFORNIJOJE, kaip ty
rinėtojai praneša, atrasta kau
lai žmogaus kuris gyveno čia 
10,000 metų atgal. Sulyg to 
daroma išvados kad žmogus 
šiame kontinente gyveno nuo 
5,000 iki 6,000 metų anksčiau 
negu iki šiol manyta. 

Iki šiol buvo nustatyta kad 
žmogus gyveno šiaurės Ame
rikos kontinente nedaugiau 5 
tukstančius metų. Šis naujas 
atradimas, kurį išanalizavo Ka
lifornijos Universiteto anthro-
pologistai, pakeičia pirmesnį 
mokslininkų nustatymą. 

Su tais atradimais sutinka 
ir Smithsonian Institutas, žy
mi mokslo įstaiga Washingto-
ne. 

Šis naujas atradimas pakei
čia iki šiol tikrinimą kad pir
mas žmogus į šį kontinentą at
ėjo iš Azijos žemės tiltu kuris 
dabar sudaro Beringo Perta-
ką. ši naujai atrasta era pa
vadinta "Paleo-Indian Age". 

William Gahl, farmeris prie Huntington, Ind., parodo savo 
mažos veislės veršiuką, kurį atvedė jo karvė; sako tai ma
žiausias veršiukas kokį kada ūkininkai matė. J?ęie jo stovi 
ir kitas, normalio didumo, veršiukas. M 

IŠ IOWA išvyko į Europą 
22 geri -farmeriai, apkeliavi
mui Europos ir pamokinimui 
tenaitinių žmonių kaip moder
niškai vadovauti ukius ir ap
dirbti žemę. Jie tai daro sa
vo pačių kaštais. 

"Žemiškas Rojui" 
(Tęsinys iš pereito nr.) 

SAN JUAN CAPISTRANO 
Misija turi savo dramatišką is
toriją, kurios žymesnius bruo
žus čia pažymėsiu. 

Ji randasi veik pusiaukelyje 
tarp dabar žinomų didmiesčių 
San Diego ir Los Angeles. 

Kada Tėvas Junipero Serra 
įkūrė pirmutinę misiją San 
Diego del Alcala, jis susvajojo 
išstatyti misijas visu tuo pa
kraščiu į šiaurę, taip kad mi
sija rastųti viena nuo kitos 
per vienos dienos _ kelionę, iki 
pat San Francisco. Tas ir įkū
nyta. 

Los Angeles mieste buvo įs
teigta misija San Gabriel Ar-
cangelo, tat reikėjo užpildyti 
ir tarpą, taigi pasiryžta įkurti 
ir San Juan Capistrano misiją. 

Tėvas Serra paskyrė du sa
vo vienuoliu įkurti tą misiją. 
Jie atvykę į šios misijos vietą, 
kuri išrodė gana patogi, įsiren
gė sau bustynę, ir aukštesnėje 
lygumoje pastatė didelį kryžių. 
Tą žemę pašventinę, ten atlai
kė mišias, kurių pažiūrėti su
sirinko Indijonai iš plačių apie-
linkių. Tai buvo Spalių 30 d., 
1775 metais. Indijonai gelbė
jo vienuoliams ir jų palydo
vams kareiviams pastatyti ten 
koplytėlę. Tą pat dieną kitas 
vienuolis atvyko iš San Gab
riel misijos su maistu ir gaivi 
jais. Tačiau tą pat dieną šie 
naujos misijos kūrėjai gavo 
per pasiuntinius iš San Diego 
de Alcala misijos kad ten In 
dijonai surengė naujų atėjūnų 
skerdynes. 

Šios misijos kareivių vadas 
su savo pulkeliu išsiskubino į 
San Diego atgal, ir palikęs ke
lis palydovus vienuoliams, įsa 
kė kad ir jie surinkę viską ką 
turėjo atsigabenę, skubėtų į 
pietus. Jie sukrovę viską ant 
savo mulų (tada neturėjo nei 
trokų nei automobilių ir nebu 
vo jokių kelių) šalinosi iš šios 
vietos. Misijos steigimo darbas 
buvo nutrauktas; du varpus ką 
vienuoliai buvo atsigabenę, pa
slėpė įkasdami į žemę, tik pali
ko kryžių ten kur jį pastatė. 

VISAS metas praėjo nuo to 
sumišimo, ir tik vėliau Ispanas 
vicerojus įsakė misijos steigi 
mo darbą panaujinti. Tėvas 
Serra tuo labai nudžiugo, ir 
pats vadovaudamas burį vie
nuolių ir palydovų iškeliavo at
gal į pirmykštę apleistą vietą 
Pribuvęs į tą vietą nustebo ra
dęs kryžių tebestovintį. Iškasė 
iš žemės varpus, pakabino juos 
į medį ir pradėjo skambinti, 
skelbdamas Indi jonams misijo-
nierių sugryžimą. Indijonai iš
rodė jų sugryžimu patenkinti, 
pagelbėjo pastatyti patalpas ir 
altorių, ir pats Tėvas Serra at
laikė ten mišias Lapkričio 1, 
1776 metais. Ta data ir pri
imta šios misijos įsteigimo. 

Tęsėsi statymas koplyčios, 
Indijonai priimdinėjo krikščio
nišką tikėjimą. Pats Serra pa
krikštijo čia pirmutinį Indijo-
nų gimusį kūdikį. Kai Tėvas 
Serra paskutinį atsisveikinimo 
kartą atsilankė šioje misijoje, 
Spalių mėnesį, 1783 metais, tik 
metas prieš savo mirtį, jis ten 
vėl priėmė 220 naujų Indi jonų 
krikščionių. 

1797 metais, misijos tėvai, 
gerai prasigyvenę, turėdami 
suvirs 1,000 atverstų Indijonų, 
pradėjo statydinti čia įžymiau
sius iš visų misijų pastatus ir, 
puošnius darželius. Užtai ši 
misija savo išviršiniu puošnu
mu su laiku ir buvo panaši *į 
žemišką rojų, nors ne visada ta 
laimė šią vietą lydėjo. 

Naujai apkrikštyti Indijonai 
pradėta mokinti amatų, rankų 
darbų, žemdirbystės ir kitokių 
naudingų užsiėmimų, ir jie vis
ką ką galėjo atidavė savo nau
jai tikybai. Pradėta statydinti 
misijos didelė bažnyčia. Ji bai
gta Spalių 18, 1806 metais. Se
ni užrašai parodo kad vienuo
liai į savo dvarą atsivedė iš 
toli vandenį, nutiesdami lovius, 
kuriais vanduo iš kalnų tekėjo 
jų reikalams. Apie 1812 me
tus ta misija pasidarė nepa
prastai turtinga ir visko per
tekus. 

Tada piktas likimas pradėjo 
ardyti jos ilgų metų triūsą. 

Gruodžio 8 rytą, 1812 me
tais, kuomet buvo laikomas an
kstyvos mišios, žiaurus žemės 
sudrėbė j imas sukrėtė San Ju
an Capistranq, ir nauja didelė 

jų bažnyčia, kuriai išstatyti 
ėmė deyynis metus, buvo suly
ginta su žeme; užmušta 40 In
dijonų. Nusiminę vienuoliai iki 
1814 metų nesiėmė tos bažny
čios atstatymo darbo. 

1818 metais jie vėl buvo už? 
klupti kitos nelaimės, kuomet 
du Argentinos kariški laivai 
priplaukę pakraštin, nužygiavę 
į Monterey, užėmė tą miestą, 
pareikalavo kad Kalifornijos 
gyventojai išsižadėtų Ispani
jos ir prisidėtų prie Argentinos 
revoliucijonierių. Apiplėšę ta 
pirmą užpuolimo vietą, plėšikai 
atplaukė iki San Juan Capis
trano pakraščio, atžygiavo į 
vienuolyną, apiplėšė misiją Bf 
sudegino nekuriuos jos pastl* 
tus. 

PASIJUTĘ galingais (kaip 
visada dvasiškiai kada pratur
tėja), San Juan Capistrano tė
vai pradėjo nesutikti su milita-
rine ir civiline Kalifornijos vy
riausybe. Jie atsisakė mokėti 
valdžiai duoklių, nors valdžia 
juos saugojo ir globojo. 

Vienuolyno bėdos padidėjo 
labiau kai Ispanija paskyrė 
vietinį Meksikietį Kalifornijos 
gubernatorium. Jis pareikala
vo kad misijos tėvai prisiektų 
ištikimybę Meksikai, ką jie at
sisakė padaryti, anksčiau pri
siekę ištikimybę Ispanijai. 

Būdamas dvasiškijos priešu, 
naujasis Kalifornijos guberna
torius pradėjo spausti ir slėgti 
šią misiją. Liepos 25, 1826, 
jis paskelbė proklamaciją pa-
liuosuojančią Indijonus iš mi
sijos verguvės, nes misija bu
vo užėmus plačius aplinkinius 
plotus žemių, kurios pirmiau 
priklausė Indijonams, o jie da
bar buvo tik baudžiauninkai. 

Tas baudžiauninkų paliuosa-
vimas tik sukėlė sąmišį tarp 
pačių tamsių Indijonų ir nieko 
gero jiems nepadarė. 

1833 metais kitas Meksikie
tis Kalifornijos gubernatorius, 
Figueroa, dar plačiau praplėtė 
Indijonų teises, San Juan Ca
pistrano žemes konfiskavo, po 
ko sekė konfiskavimas visų ki
tų misijų žemių, kurias išdali
no Indijonams; dalį tų žemių 
padovanojo savo draugams, ir 
Kalifornijoje išaugo puošnus ir 
t u r t i n g i  M e k s i k i e č i ų -  I s p a n ų  
dvarai ir dvarukai. 

Jau prislėgta valdžios ir už
sispyrėlių valdininkų, San Juan 
Capistrano misija — tas "že
miškas rojus" — dar laikėsi 
savo siaurose ribose, tarp tų 
gaubiančių storų muro sienų, 
iki 1842 metų, kada paskutinis 
dvasiškis tą misiją apleido; 
nuo Gruod. 4, 1845, ji liko visai 
tuščia. Per 60 metų šita misi
ja bu^o pasiekus išdidaus vaf» 
do kaip "Misijų Brilijąntas", O 
nuo 1845 metų pradėjo griūti 
ir nykti. 

Liepos 7, 1846, Amerikiečiai 
pradėjo užimti Kaliforniją -»• 
virš Monterey iškelta Ameri
kos vėliava — bet jau tada vi- » 
sų Kalifornijos Misijų dienos 
buvo užbaigtos. 

1895 metais San Juan Capis
trano Misija pradėta atitaisyti, 
atsodinta gėlės, pradėta prižiū
rėti, ir ji savo dabartiniame 
stovyje sulaukė musų atsilan- • 
kymo. -

(Seka: Pas Miniaturinių Miš
kų ir Miestų Statytoją 

A. iJikuną.) 
(Bus daugiau) 

Vincent B. Archis 
Dirvos Atstovas 

Prenumeratoms, Skelbimams 
331 So. Rampart Blvd. 

LOS ANGELES, GALIF. 

SIŲSKIT Dirvai žinias apie 
mirimą Lietuvių jusų kolonl* 
joje, paduodant amžių ir kilk 
mą iš Lietuvos. 

KĄ DARYTI DEL SKAUSMŲ 

REUMATIZMO 
ARTHRITIS 

Jeigu jųs kenčiate nuo Nugaros 
skaudėjimo, Raumenų gėlimo, Scia-
tikos, Strėnų skausmų. Neuralgijos, 
Sąnarių sustingimo, Neuritis, Poda
gros ir t.t., Pabandykit RADE TAU. 
LETS del gerų pasekmių. Mes nd» 
rim, kad jųs pamėgintumėt RAD& 
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 nelėšuos, jei nepatiks. (38) 

NORTHWAY PHARMACAL CO. 
439 North Street, 

ROCHESTER 5, NEW YORK 
Dept. 41 
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D I R V A  

[/ Tegul meilS Lietuvos 
1 Dega musų širdyse — L A I S V A  L I E T U V A  Laisvę pažinus Taut* 

Jungo Nevilks! 

MINISTRAS P. ŽADEIKIS LIETUVIŲ 
TREMTINIU STOVYKLOJE 

Lietuvos Ministras P. žadeikis, iš Washington, D. C., savo 
apsilankymu Europoje, parodoma dalyvauja Schwaebisch 
Gmiind PD stovykloje. Iš dešinės stovyklos direktorius V. 
šalčiunas, stovyklos k-to pirmininkas P. Jočys, ir Ministras 
P. žadeiki#. 

RUGPJUČIO 22 d. Lietuvių 
tremtinių Schwaebisch Gmiind 
stovyklą aplankė nepriklauso
mos suvereninės Lietuvos ne
paprastas pasiuntinys Ameri
kai ir įgaliotas ministras Wa
shington, Povilas žadeikis, ir 
VLIK atstovai p. Sidzikauskas 
ir Dr. Petras Karvelis. 

Ankštieji svečiai atvyko į 
stovyklos salę lydimi vietos 
stovyklos direktoriaus p. šal-
čiuno, viet. L. T. B. komiteto 
pirmininko J. Jočio ir kitų ko
miteto narių, kur buvo stovyk
los gyventojų įspūdingai su
tikti. 

Stovyklos gyventojai, išgir
dę apie aukštų svečių atsilan
kymą stovyklon, niekeno nera
ginami susirinko stovyklos sa-
lėn, ir, palyginus nemaža sto
vyklos salė tuoj prisirinko' pil
nutėlė visokio amžiaus ir pro
fesijos žmonių, kai kurie buvo 
net su ašaromis akyse, nekan
triai laukė geroką pusvalandį 
atvykstant aukštųjų svečių, 
kurie tuo laiku apžiūrinėjo 
stovyklą. 

Svečiai, ineinant į salę, bu
vo sutikti griausmingais valio 
ir audringais plojimais. Ponas 
Žadeikis, dar ir dabar nepri
klausomos Lietuvos valstybės 
diplomatinis atstovas, į susi
rinkusius prabilo trumpa, bet 
reikšminga kalba ir pasidžiau 
ge kad mes ir šiose sąlygose 
nesame dvasiniai palūžę ir kad 
savo D.P. respublikoje turime 
eusikurę pačias reikalingiau
sias kulturinei žmogaus plėto
tei įstaigas. Priminė kad ne
turime ir toliau nusiminti ir 
ragino toliau dirbti, nes nuo to 
priklausanti musų geresnė at
eitis. Pasakė kad mes ir mu
sų tragiška padėtis yra plačiai 
pasaulyje žinoma, bet tuo tar
pu dėl nepprastai painios poli
tinės pokarinės būklės negali 
buti greitai išsprendžiama. Jis 
mano kad mums gal neteks il
gai tokiose sąlygose gyventi, 
lies dėl musų ir dėl Lietuvos 
ateities yra daroma visa kas 
tik galima. Pastebėjo kad pa-
gaulyje dar nėra išnykęs tei
singumo jausmas ir kad į mu
sų skriaudas bus atsižvelgta. 

PO jo kalbos visų susirinku
sių salėje ir drauge svečių su
giedotas Tautos Himnas. Po 
to vietos Komiteto pirminin
kas komiteto vardu padėkojo 
Svečiams už apsilankymą, įtei
kė kuklias musų dovanas ir 
prašė perduoti linkėjimus už 
jurio broliams Lietuviams. 

Vietos skyriaus Liet. Rau
donojo Kryžiaus atstovas Jo
siąs Levonas sveikino šio sky
riaus vardu ir prašė perduoti 
padėką Amerikos Lietuviams 
už visokiariopą gautą paramą 

Sveikino Lietuvių tremtinių 
moterų vardu Dr. M. Žilinskie
nė, kuri įteikė su užrašais tau 
tinę juostą, pasakydama trum
pą jausmingą kalbą. Buvo dar 
<fisa eilė kitų sveikinimų įtei

gta dovanos ir gėlės. 
s v Ministro garbei susirinkusie-

(Nuotrauka Borjero) 

ji sugiedojo "Ilgiausių Metų" 
ir "Į Tėvynę". Stovinčias gar
bės sargyboje skautes ponas 
ministras apdovanojo gėlėmis. 

Aukštieji svečiai savo trum
po, vos poros valandų apsilan
kymo metu aplankė vietinį ko
mitetą, mokslo įstaigas, kai 
kuriuos gyvenamus butus, bu
vo užėję į stovyklos virtuvę, 
kur buvo pavaišinti avižinių 
dribsnių sriuba, kuri ministrui 
atrodžius nebloga, tačiau kai 
sužinojo kad tai yra dažnas 
kasdieninis patiekalas, minis
tras nusišypsojo.... Taip pat 
apsilankė bažnyčioje, įrengtoje 
stovyklos garaže. Stovyklos 
klebonas Kun. P. Karalius pra
šė ministrą perduoti savo lin
kėjimus Amerikos Lietuviams. 
Bažnyčioje vietos choras įspū
dingai sugiedojo "Marija, Ma
rija". 

Iš musų stovyklas ministras 
išvyko į Schwaebisch Hall pas 
Lietuvių sargybinių dalinių vy
rus, o iš ten išvyko į Hanau, 
Seligenstadtą ir kitas didesnes 
Lietuvių stovyklas. 

V. Pavasykas. 

BALTIECIAI IR DANAI 
Kuprota Komunistė" žiauriai engia tremtinius 

ŽYDAI VAGIA U. S. 
GINKLUS IR VEŽA 

J PALESTINĄ 
Iš Vokietijos ateina žinios 

kad U. S. kariuomenės punk
tuose slaptai atliekama vogi 
mas Amerikos armijai prista
tomų sproginių ir ginklų ir 
tas viskas išsiunčiama į Pales
tiną žydų požemio organizaci
jai kovoti prieš Britus. 

Kai ta žinia išėjo aikštėn ir 
U. S. viršininkai ėmėsi tyrinė
ti tą vagystę, žydų agentai 
Amerikos armijoje ėmėsi su 
laikyti tyrinėjimus. Nekurie 
Amerikos tarnautojai sako net 
turėjo pasitraukti iš savo vie
tų, nes Žydai grąsino jų gy 
vastims jeigu jie liudys tyri
nėjimuose. 

žydai viską padaro, nuo su 
klastavimo dokumentų įvažia 
vimui į Ameriką iki vogimo 
Amerikos kariuomenės ginklų, 
ir Amerikiečiai vis yra tų ap
gautų vietose. 
gaudinėjamų vietose. . 

SULYG nelaimingų atsitiki 
mų skaičiaus per ištisą metą 
šioje šalyje išpuola po vieną 
susižeidimą kiekvienai šios' ša
lies šęimsM kas šešios sekun
dos. 

PAJIEŠKO GIMINES 
Valerija Radzevičiūtė? gyv 

Vokietijoje, Augsburg D. P. 
Camp, j ieško savo giminių: se
sers dukterį: Valeriją Sakalau
skaitę (ištekėjusios pav. neži
noma), duktė Vlado Sakalau
sko ir Kastancijos Radzevičiū
tės. 

Antrą, Magdaleną (Radzevi-
vičiutę) Jurkšaitienę, 'gyvena 
Cleveland, Ohio. 
Rašyti: Kun. J. čekavičius 
207 York St. iBrooklyn, N. Y. 

JAU sena! Amerikos Lietu
vių spaudoje užtinkama žinių 
bei straipsnių iš Danijoje esan
čių pabėgėlių gyvenimo, kurie 
padeda susidaryti tenykščių są
lygų bei santykių vaizdą. Ne
tenka stebėtis kad patys pabė
gėliai rašo savo laisvų tautiečių 
spaudoje apie visą tai kas juos 
užgauna arba skriaudžia, nes 
kaip žinoma, žmonės visuomet 
kalba apie tai kas jiems labiau
sia skauda. Tačiau paskutiniu 
laiku panašių straipsnių pasi
rodė jau ir Danų spaudoje, o 
tai reiškia kad jau ir patys 
Danai pradėjo pastebėti tai ko 
anksčiau nematė, arba nenorė
jo matyti. 

Be smulkių žinufifof lyg ir 
pripuolamai pasirodžiusių kai 
kuriuose mažesniuose provin
cijos laikraščiuose, pirmuosius 
ilgus straipsnius apie pabėgėlių 
sąlygas randams Danijos so
stinės dienraštyje "Kobenhavn" 
iš Liepos 9 ir 10 d. Dienraštis 
iškelia mažai kam žinomą fak
tą kad paskutiniu laiku apie 
100 pabėgėlių Baltiečių nelega
liai išvyko iš Danijos, ir nagri
nėja priežastis kurios tuos žmo
nes privertė šitaip pasielgti. 
"Kobenhavn" rašo kad asme
nys kurie rizikavo nelegaliai 
bėgti iš Danų Raudonojo Kry
žiaus stovyklų į užsienį, turė
jo pagrindo buti nepatenkinti 
tuo elgesiu, kurio susilaukė iš 
savo laikinų globėjų Danų ir 
nurodo visą eilę faktų, galin
čių tą elgesį pavaizduoti. 

Matomai straipsnių autoriai 
buvo tiksliai susipažinę su pa
bėgėlių buitimi, nes jie su vi
somis smulkmenomis aprašo kai 
kuriose Baltiečių stovyklose pa
aiškėjusias maisto produktų vo
gimo aferas, o svarbiausia tai 
kad šias aferas išaiškinus, vis 
tik liko nubausti ne nusikaltu-
sieji Danų Raudonojo Kryžiaus 
tarnautojai Danai, bet juos ap-
skundę pabėgėliai Balti e č i a i. 
Vėliau nurodoma į tai kad nors 
oficialiai pabėgėliams skiriama 
tiek pat ir tokių pačių produk
tų kaip ir Danams, tačiau tik
rumoje stovyklose duodamas 
maistas yra blogas, nepakan
kamas ir jo tikroji vertė yra 
daug mažesnė negu iš dirban
čiųjų pabėgėlių uždarbio už tą 
maistą išreikalaujama. Nežiū
rint daugumos dirbančiųjų pa
bėgėlių nors, jiems stengiamasi 
neduoti jų maisto kortelių, tuo 
budu priversti juos naudotis 
stovyklose duodamu blogu, bet 
brangiai vertinamu maistu. 

DAR blogiau yra su aprūpi
nimu rūbais bei avaline, nes 
pabėgėliai beveik visai negau
na leidimų jiems reikalingiems 
daiktams nusipirkti, o nenorė
dami savo skurdžia išvaizda 
kreipti į save pažystamų, ar
ba bendradarbių, Danų dėme
sio, yra priversti jiems reika
lingus rubus pirkti juodoje rin
koje spekuliacinėmis kainomis 
ir tuo budu smarkiai nukenčia 
medžiaginiai. 

Paskutinių dviejų metų bė
gyje pabėgėliams buvo duota 
leidimų tik porai batų, porai 
kojinių, porai apatinių balti
nių ir vienam darbo kombine
zonui nusipirkti. Laikraštis ta 
proga klausia ar Danų Raudo
nasis Kryžius tikrai mano kad 
dirbantiems pabėgėliams Bal-
tiečiams tik tie dalykai ir tik 
tokiame kiekyje buvo reikalin
gi, ar tikrumoje tų leidimų pa
bėgėliams buvo skirta daugiau, 
bet jie yra sunaudoti kur nors 
kitur? ' 

Vėliau "Kobenhavn" nubodo 
į tai kad nors pabėgėliai darbo 
ir atlyginimo atžvilgiu taria
mai yra sulyginti teisėmis su 
Danais, tačiau tikrumoje taip 
nėra ir čia vėl nurodoma eilė 

konkrečių iinatH&jlmo, skriau
dimo, arba prievartos atsitiki
mų. 

Stovyklose gyvenamų patal
pų sąlygos yra labai blogos, o 
vis tik Danų Raudonasis Kry
žius nesivaržo iš kiekvieno dir
bančiojo pabėgėlio reikalauti 
apmokėti už visus jo šeimos 
narius aukšto mokesčio už jų 
"butą". Tas butas, tai daž
niausia mažas kambarėlis, ku
riame susispaudę gyvena 4—6 
asmenys, tačiau apskaičiavus 
kiek jie visi už tą kambarėlį 
sumoka, gaunama iki 200 kro
nų mėnesiui, t.y. daug daugiau 
negu mokama už kokią nors 
gražiausią patalpą sezono me
tu brangiausioje Danijos va
sarvietėje! 

STRAIPSNIŲ autoriai dėl vi
sų čia nurodytų faktų ir dėl 
daugelio kitų, čia nepaminėtų, 
nenormalumų pavyzdžių, kalti
na Danų Raudonoje Kryžiaus 
pabėgėlių skyriaus viršininkę 
Dr. Esther Ammundsen, kurią 
vadina didžiausiu Lietuvių, Lat
vių ir Estų tautybės pabėgė
lių priešu. 

Nežiūrint tos moters -nusi
statymo prieš Baltiečius, kaip 

tik ji naudojasi teise tų žmo-
nių gyvenimą tvarkyti savo 
nuožiura, juos teisti bei bausti, 
o svarbiausia, visą tai daryti 
be jokios kontrolės ir atsako
mybės pavojaus. "Kobenhavn" 
straipsnis baigiamas klausimu 
ar nevertėtų kokiai nors įstai
gai susidomėti Dr. Ammund
sen veiksmais ir teisėmis, ku
rios yra platesnės negu bent 
kurio kito asmens vi«oj« Dani
joje? 

Pabėgėliams Baltiečiams bu
vo nepaprastai malonu įsitikin
ti kad pagaliau atsirado dorų 
D a n ų ,  n o r ė j u s i ų  v i s u s  t u o s  
klausimus viešai paliesti Dani
jos sostinės dienraštyje, tačiau 
jie supranta kad jų laisviems 
tautiečiams kils mintis kaip ir 
kodėl tokioje įstaigoje kaip Da
nų Raudonasis Kryžius, yra ga
limas toks nesąžiningumas ir 
sauvaliavimas? 

"Kobenhavn" straipsnių au
toriams šie klausimas negalėjo 
kilti, taip kaip jis nekils ir jo
kiam Danijoje gyvenančiam pa
bėgėliui, nes jie visi žino apie 
ką Danijos laikraščiuose rašy
ti butų "nepatogu". Viskas 
paaiškėja iš vardo kurį Dr. Es
ther Ammundsen davė patys 
Danai: "Kuprota komunistė!" 
šis jos vardas nėra pripuola
mas, taip kaip nėra pripuola
mas ir blogas elgimasis su Bal-
tiečiais, kuriuos Danijos Įstai

gos rado reikalo pavesti šios 
ponios globai. Jei jau pabėgė
liai "savo noru" nevažiuoja ten 
kur jų laukia Rusiškas NKVD, 
reikia panaudoti įvairias prie
mones kad toks "noras" laikui 
bėgant savaime atsirastų. 

Tokiom sąlygom esant, sun
ku tikėtis kad vieno-kito doro 
žurnalisti straipsniai galėtų pa
keisti tam tikrų Danijos sluog-
snių vedamą Baltiečių atžvil
giu taktiką, o todėl ir tų straip
snių reikšmė greičiausia bus 
tik moralinė ir tai tik patiems 
pabėgėliams. 

Vytautas. 

A U K O S  
Narių Mokesčiai, ir Pi

nigai už Knygas 

Detroit, Mich., LVS 6-tas 
skyrius (Liepos 27 pik-
niko pelno) 50.00 

Už. knygas: 
Alg. Andriušis 3.00 
Matas Mozūras 8.00 
B. Gramba, iš 

Ambridge, Pa. 5.00 
Celius Balys, iš 

Caracas, Venezuela 10.00 

AMERIKOJE nuo viso k i ų 
priežasčių sugadinta paviršu
tinės žemės sluogsnis taip kad 
jame niekas neauga, iki nebus 
atitaisyta. Pusė šios šalies 
dirbamos žemės tapo sugadin
ta, ir 300,000,000 akrų visai 
niekais paversta, ir ji yra be
vertė iki nebus atitaisyta. 

Daug dirbamų žemių sunai
kina lietus ir smėlių apneši-
mas. 

ŽUVUSIUS 39 USA. Mari
nus, kurie pereitą savaitę su 
transportiniu lėktuvu nukrito 
ir užsimušė Rainier Kalno grio
vyje, nutarta ten ir palikti am
žinai, nes, lėktuvas nukrito' į 
tokią vietą kur niekados nie
kas negalės prieiti. 

LVS CENTRAS 
6820 Superior Ave. 

Cleveland 3, Ohio. 

AUTO nelaimėse 1944 me
tais žuvo 4300 ūkių žmonių. 

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 Ave. 

Chicago, 111. 

muni minn........ 

Lietuva Tironu Pančiuose I 
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 
ji butų išspausdinta ir Angliškoje kalboje 
— ir LVS tuoj ėmėsi to darbo. Angliškai 
knygai tekstas jau paruoštas ir knyga pa
duota spaudai. Tačiau knygos išleidimui 

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

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

Šiųskit savo auką kiek tik daugiausia 
galit, tai knygai išleisti. Užsisakykit jų 
po kelias, išdalinimui savo artimiems Ame-
rikiečams kurie dirba šios šalies visuome
nėje. Tuomi padėsite kovoti prieš bolše
vizmą, ir prisidėsit prie pagreitinimo Lie
tuvai laisvę ir nepriklausomybę grąžinti! 

ČL KNYGA LEIDŽIAMA ANGLIŠKOJE KALBOJE 

f 

* 
-* 

S Bėgančių bolševikų nužudyta Budrio šeima. Budrys bu vo sovietų koncentracijos .stovyklos tarnautoju Prmvieniškyje. 
S 
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Dienos Klausimais 
Redaktorius—K. S. KARPIUS—Editor 6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio 

KODĖL MES REMIAME ELIOT NESS 
CLEVELANDO MAYORU 

•i •«#* 

ELIOT NESS 

Ą RTĖJANT Clevelando miesto mayoro rinkimams, ir 
** šį kartą Dirva patiekia Clevelando Lietuviams bal
suotojams labai tinkama tai vietai ir atsakomingą žmo
gų, ELIOT NESS. 

Ne kokią partiją jums peršame, bet rekomenduoja
me asmenį kuris yra draugingais ateiviams — kurio tė

vai buvo ateiviai ir kuris pats 
kaip ateivių sunus puikiai su
pranta šio didelio miesto tau
tinių grupių žmones ir jų refr 
kalus. 

M u s ų rekomenduojamas 
kandidatas j Clevelando mie
sto majorus yra palyginamai 
a r t i m o s  L i e t u v a i  k a i  m y n ė s  
Norvegijos — mažos tautos 
kaip ir mes Lietuviai — dar
bo šeimos sunus. Jo tėvai 
pereito šimtmečio paskutinė
je dalyje atvyko j Ameriką 
iš Lietuvai kaimyniškos Skan
dinavijos ir apsigyveno Chi-
cagoje, kur tada keliavo ir 
apsigyveno daugybė ir Lietu-
vių. 

Ness, Amerikoje gimęs, augęs ir jnokslus išėjęs — 
kaip ir daugybė čia gimusių Lietuvių — neatsiskyrė nuo 
savo tautos ir nuo kitataučių ateivių. Jis pažysta Lie
tuvių istoriją, Clevelando Lietuvius žino kaip darbščius, 
taupius namų savininkus, kurie kaip tokie turi ir tam 
tikrų specialių savo reikalų. Visus Lietuvius šiame di
deliame mieste jis skaito prisidėjusius prie miesto augi
nimo, prie plėtimo jo industrijų ir biznių. Lietuviai, jis 
žino, sudaro žymią dalį šio didmiesčio progresingo gy
venimo. 

ELIOT NESS nėra griežtas partijos žmogus, bet 
labai gabus ir sumanus administratorius, kuriam šio 
karo pradžioje dabar jau miręs prezidentas buvo pasky
ręs labai atsakomingas pareigas karinėje tarnyboje — 
jis ėjo pareigas Director of the Division of Social Pro
tection for the Armed Forces. Su pagalba Armijos, 
Navy ir visos šalies policijos viršininkų jis vadovavo 
pravedimą vienos iš plačiausių sveikatos programų šios 
šalies istorijoje ir tuo budu šio karo metu Amerikos ka
riuomenė atsižymėjo geriausiu sveikatingumu iš visų 
militarinių laikotarpių. 

Tokie žvmųs buvę Clevelando mayorai kaip Burton 
ir paskiau Lausche (kuriuos Dirva irgi rėmė, nors jie 
buvo vienas Republikonas, antras Demokratas), būda
mi skirtingų partijų, savo administravimo laiku laikė 
Eliot Ness miesto Saugos Direktorium, ir jis plačiai at
sižymėjo ir įgijo tarp šio miesto žmonių gerą vardą sa
vo drąsiu sutriuškinimu raketierių veiklos, sugaudymu, 
nubaudimu jų daugybės kalėjimo bausmėmis. 

Ness dabar yra dar jaunas, 44 metų amžiaus žmo
gus. Karui atėjus, jis buvo pašauktas į viršpaminėtas 
atsakomingas pareigas, kurias garbingai atlikęs, sugry-
žo vėl į Clevelandą. 

Sugryžęs, rado šį musų didį miestą apleistą, viso
kių niekšų siaučiamą; moterų ir merginų užpuldinėji
mas gatvėse visokių niekšų pasiekė skandalingo laips
nio. Miestas apleistas, purvinas, atgrąsina net naujus 
biznius čia atsikelti, naujas industrijas pradėti. 

^ * * * 
TOKIAM miestui kaip Clevelandas reikia vado su 

permatymu, su išmanymu, su žinojimu kaip vadovauti. 
Neužtenka tik buti politikieriais, sėdėti miesto valdybo
je ir dalintis taksų mokėtojų pinigais didelių algų pavi
dale. 

Taigi, Eliot Ness pasiryžo pęr Republikonų partiją 
eiti į miesto valdytojo vietą ir priduoti Clevelandui nau
jo kraujo, naujų minčių. Jis kandidatuoja panašiai kaip 
darė Burton, arba kaip darė Lausche — be partijų ma
šinų galvų "palaiminimo". Partijų mašinoms toki kan
didatai nepatinka, nes jie sugriauna mašinas, ir stoję 
į miesto vadus atsižymi savo pasitarnavimu savo mies
to gyventojams. 

Jeigu norit Clevelandui daugiau darbų, geresnių 
Ilznių, didesnės pirmynžangos — jųs balsuosite už Eliot 
Ness, kuris pasiryžęs miestą tvarkyti bizniškais pagrin
dais, kad kiekvienas miesto valdžioje vietą turintis butų 
<lgrbininkas, o ne politikierius dykaduonis. 

Eliot Ness bus nominuotas balsavimuose Rugs.-Sept. 
30, o jį išrinkti mayoru privalo pasistengti kiekvienas 
balsą turintis Cleveland# Lietuvis, rinM«ių dieaoje — 
Lapkričio-November 4t 

PENICILLIN AS, vienas iš naujųjų vaistų, kuris 
Hansirodė taip labai pagelbingas, dabar gaminamas Šve
dijoje didelėmis daugybėmis. Paskelbta kad naujai iš
rastu budu per metą laiko bus pagaminta po 600,000,-
000,000 penicillirio vienetų. 

ANKSTYVIAISIA užrekorduota Kinijos istorija 
prasideda nuo 2356 metų prieš Kristų. 

Amerikiečiai Karštai 
Išeina prieš Sovietus 

ir Komunizmą 

Pasibaigus šiam karui, su-
gryžtantieji Amerikos vetera
nai dažnai viešai sakydavo kad 
jei kiltų kitas karas, Amerika 
negautų nei vieno kareivio ka
riavimui Tie aidai labai 
patiko Maskvos agentams šio
je šalyje, ir jie iš džiaugsmo 
laižėsi. ' 

Dabar gi tenka girdėti tuos 
pačius sugryžusius Amerikos 
jaunus ex-karius sakant, "Ru
sija turi buti sulaikyta; jeigu 
reiktų kariauti su Rusais, mes 
vėl eitume!" 

Ta permaina įvyko dviejų 
metų bėgyje, ir ji prastai at
siliepia Maskvos agentų au
sims. 

Tik pereitą savaitęv atsibu
vo I ir II Pasaulinių Karų ve
teranų konvencijos: Amerikos 
Legionas posėdžiavo New Yor-
ke, o Užsienių Karų Veteranai 
posėdžiavo Clevelande. 

Be savo smagių pašposavi-
vimų, prie trukšmingų demon
stracijų, abi tos organizacijos 
išnešė ir svarbius tarimus: 

Legionierių konvencija skel
bė atvirą pasipriešinimą komu
nistams šioje šalyje, reikala
vo valdžią suvaržyti sovietų 
atstovų judėjimą šioje šalyje, 
ir įtarė Rusiją kaip atvirą U. 
S. priešą. Reikalavo kad bu
tų palaikoma pastovi kariuo
menė iš 1,750,000 gatavų ka
rui vyrų; reikalavo kad butų 
sutvarkyta visos karinės pa
jėgos iki aukščiausio laipsnio. 

Užsienių Karų Veteranai sa
vo konvencijoje išnešė rezo
liuciją reikalaujančią kad ša
lyje tuoj butų uždaryta komu
nistų partija ir sulaikyta ko
munistų laikraštis. 

Abiejų tų organizacijų kon
vencijose kalbėtojais buvo pa
kviesti žymus karo vyrai. 

Clevelande kalbėdamas, Lt. 
Gen. Vandegrift, U. S. Marinų 
Korpuso komandierius, pareiš
kė visai šaliai kad "Laiminga 
pabaiga dar neatėjo. Dabar 
ne laikas sukrauti ginklus ir 
eiti ramiai miegoti". 
"Kitas žymus karo vadas, U. 

S. Oro Apsigynimo Komandie
rius, Lt. Gen. Stratemeyer sa-1 

D I R V A  

vo kalboje Clevelande skellbė 
reikalingumą šiai šaliai turė
ti 10,000 moderninių karo lėk
tuvų ir 400,000 paruoštų karo 
lakūnų "gatavų kautynėms". 

Senatorius S. Bridges (Rep. 
iš New Hampshire), kuris ir
gi kalbėjo Clevelande, pasakė: 

"Už uždarų durų Teherane, 
Jaltoje ir Potsdame tie patys 
barbarai (Rusai), saldžiais žo
džiais prižadėjo kooperavimą, 
suviliojo musų vadus į tikėji
mą jų nuoširdumu. 

"Tačiau to musų 'sąjungi
ninko' darbų vaisiai: Demo
kratija numarinta Lietuvoje , 
Latvijoje, Estijoje, Rumanijo-
je, Jugoslavijoje, Bulgarijoje, 
Albanijoje, Vengrijoje, Lenki
joje, Suomijoje, ir pusėje Vo
kietijos. Žaizdotos yra Graiki
ja, Austrija. Prancūzija ir Ita
lija kovoja už savo savistovu
mą. Kitais žodžiais, bėgyje po
ros metų po Hitlerio žlugimo, 
be iššovimo vieno šūvio, Rusi
ja sugrobė beveik visus laimė
jimus kokius Hitleris buvo pa
siekęs savo kariavimais ir1 

viliojimais". 
Senatorius Bridges skelbia 

reikalingumą Amerikai laiky
tis tiesaus kelio, nesimėtyti į 
šalis. 

Kada Amerikoje plačiai ai
di tokios žymių šalies žmonių 
kalbos, kada jų klauso milijo
nai per radio ir užgiria, tas 
jau daug reiškia. 

t f t 

Rusai Amerikiečius 
vis Aumauna 

UNRRA išmokėjo sovietams 
du milijonu dolarių pereitą 
Kovo mėnesį už maistą kurį 
sovietai buvo pagrobę nuo Au
strijos žmonių, kaip pasirodo 
iš Kongreso tyrinėtojų prane
šimų. 

Tą maistą raudonieji suvo
gė iš Austrų, kad tie žmonės 
badautų, ir Amerika užmokėjo 
Rusams du milijonu dolarių 
kad tą maistą Rusai duotų vėl 
Austrams maitinti. 

/ # # 

NUO 1931 metų šioje šalyje 
tapo įvesta patentai augalams. 
Nuo to laiko, 612 patentų bu
vo išleista tam tikriems spe
cialiai skiepijamiems auga
lams, ir iš jų 299 patentai bu
vo rožėms. Tas parodo kad 
gėlių augintojai labai mėgsta 
daryti visokius mišinius su ro
žėmis, išradimui įvairesnių ir 
kitokesnių žiedų spalvif. 

S K A I T Y M A I  

T Ė V I Š K Ė S  V A I Z D A I  
Rašo VYTAUTAS K. ŠVIEDRYS. 

ŠARKA yra naturalė vagilė: 
ji grobia ir nešasi kiekvieną 
žibantį daiktą. 

SVETUR 
Svetur dangus, paniuręs, 
Tamsi palapinė. 
Svetimi čia miesto murai — 
Nesava gimtinė. 

Nesavi žalieji kloniai, 
Širdies jie netraukia, 
Tik klaiki juose dejonė, 
Viesulai tik kaukia — 

% 

Sunku čia tyliam keleiviui 
Prieglaudą atrasti, 
Dairos liūdnos akys bailiai, 
Vargas tenka nešti. 

Čia keisti klastingi žmonės, 
Tavęs nesupratę, 
Vargo ant šios juodos žemės 
Rodos kad nematę. 

Siekia dvasią čia varguoliui 
Tyliai bėgąs laikas, 
Drabsto žodžiais lyg su moliu 
Jį kiekvienas ( vaikas.... 

Pinas mintys lyg bangužės 
Kaip numesti naštą. 
Kad greičiau, greičiau sugryžti 
Į gimtinį kraštą 

Belgija* Fabijonas Kubilius* 

Graži tu, mano brangi tėvynė, 
šalis, kur miega kapuos didvyriai! 
Graži tu savo dangaus mėlyne! 
Brangi: tiek vargo, kančių patyrei. 

Maironis. 

LIETUVA musų gimtoji šalis. Daugis iš 
musų, ten gimusių ir augusių, prisimena tėviš
kės vaizdus, upes, klonius, ežerus, kalnus, kur 
praleido jaunystes dienas, kur prabėgo vaikys
tės metas. 

Čia, Jungtinėse Amerikos Valstybėse, gimę 
Lietuviai, kuriems neteko matyti savo tėvynės, 
apie tėvų šalies grožį žino tik iš pasakojimų, 
knygų. 

Dirvoje mes pradėsime spausdinti įspudžius 
iš kelionės per Lietuvą.. Aprašysime visas žy
miąsias ir gražiąsias vietas, prisiminsime pasa
kojimus bei padavimus apie raistus, miškus, 
piliakalnius, atskleisime prieš akis tėviškes vaiz
dus, jos istoriją, praeitį. 

Kiekvienas skaitytojas šiuose aprašymuose 
atras savo gimtąjį kampelį, mintimis jis nuskris 
į gražią pasakišką Lietuva ir prisimins ją to
kią koki ji buvo anais laisvės metais. 

Tie kurie neturėjo laimės matyti savo tėvų 
šalies, jos vaizdus susikurs skaitydami šios ke
lionės aprašymus, ir pažinę jos grožį, dar tam
priau užmegs su ja ryšius ir dar labiau pasiryš 
kovai dėl Lietuvos Nepriklausomybės. 

Mes esame žaliųjų ežerų krašte, čia ap
lankysime Dubingius, Giedraičius Širvintą, Mu
sninkus, Kernavę, Molėtus, Labanorą, Saldutiš
kį, Kirdeikius, Tauragnus, Aluntą, Anykščiaus, 
Kovarską, Gelvonus, Pabaiską, Ukmergę, Tau
jėnus, Užulėnį. 

(1) DUBINGIAI 
ATVYKĘ į Dubingius mes užkopiame į 

aukštą pilies kalną, iš kurio puikiai matyti ne
paprastai žavingi apylinkių vaizdai, graži ka
pų koplyčia, nepriklausomybės kovų karių ka
pai. Iš čia nueiname į Liudargos mišką, kur 
yra senkapiai, paskiau į Degsnės mišką aplan
kyti švedkapių. Vaizdų gražumo ir ramiai ty
vuliuojančių ežerų užburti mes norėtume kad 
atsikeltų nors vienas senelis iš kapų milžinų ir 
papasakotų nors vieną žodelį iš senovės laikų, 
kada musų Vytautas Didysis įkūrė Dubingius, 
pastatė čia medinę katalikų bažnyčią ir lanky
davosi savo pilyje, kuri buvo kunigaikščio nuo
savybė. 

Pakyla nuo ežero rūkas, ateina senas žila
galvis žvejys ir ima pasakoti kad senoji pilis 
dovanojimo keliu atiteko vėliau Radvilams, kad 
šis miestelis, šiądien tik savo grožiu rftus žavįs, 
seniau buvo apskrities miestas ir turėjo didelę 
audinių pramonę, kuri net su Karaliaučium kon
kuravo. Iš čia yra kilus ir Lenkų karaliaus Zig
manto Augusto žmona Barbora Radvilaitė. Ji 
buvo Radvilo Mykolo Rudojo sesuo. Paskutiny
sis Radvila buvo Boguslavas, kuris valdė Du
bingius ir Slucą. 

Vytauto statydintą bažnyčią Radvilui nu
griovė, atėmė jos turtus ir pastatydino pilyje 
Kalvinų bažnyčią, kurios rusių likučius mes ap
lankėme. Manoma kad juose yra palaidotas ir 
Radvila Rudasis. Kai kilo reakcija prieš pro
testantus, katalikai atgavo savo turtus ir pasi
statė šią medinę bažnyčią, kuri ir dabar tebe
stovi. Po Radvilų, Dubingių pilis'paveldėjimo 
keliu atiteko Tiškevičiams. ' 

Prieš atsisveikindami su Dubingiais, mes 
nueiname į kapines, kur gražiai sutvarkyti ne
priklausomybės kovų dalyvių kapai, ir nusilen
kiame prieš įdomų medinį kryžių, kuris yra tik
rai nuostabus ir juo net užsienio meno žinovai 
labai domėjosi. 

Iš Dubingių keliaujame į Giedraičius. 

(2) GIEDRAIČIAI 
MIESTELIS nedidelis, prisišliejęs prie ež

ero, kas jam suteikia romantišką vaizdą. Ypač 
labai gražios apylinkės, išraižytos ežerų, upelių 
ir miškais apaugusių kalnelių. Mes "kopiame 
nuo vienos aukštumos į kitą, einame per miš
kelius ir prisimename, kad lygiai prieš 27 metus 
čia vyko žiaurios kovos dėl Lietuvos Nepriklau-
svmybės. Giedraičiai buvo lyg vartai pro ku
riuos reikėjo praeiti kad turėtum veikimo lais
vę tolimesnei kovai. Tokią svarbią strateginę 
reikšmę Giedraičiams suteikė einąs iš Vilniaus 
į šiaurės Lietuvą svarbus kelias, didelės Alio-
nių pelkės ir ilgas Dubingų ežeras, visa tai su
darė gamtos Mttlį. 
i •  $  ' Z-  * 

Dėl to 1920 metais Giedraičiai pergyveno 
kovos audrų dienas ir ėjo iš ranku j rankas, 

flcol galiausia priešas buvo sumuštas, sustabdy
tas jo veržimasis į krašto gilumą ir tuo pačiu 
iškovota musų krašto nepriklausomybė. 

Vaikščiodami po gražias, o kartu taip Lie
tuvio širdžiai brangias ir tiek daug prisimini-
Jnų sukeliančias vietoves, lankydami ukininkus, 
kurių didelė dauguma buvo tų kovų dalyviai, 
ines prisiminėme tuos tukstančius Lietuvių sa
vanorių kurie prisiekė Aukščiausiajam kad pa
kėlę kardą be garbės jo nenuleis, kad Giedrai
čių kovos dvasia dar gyva ir ji dar kartą rūku 
pakils žaliųjų ežerų krašte. 

Aplankome miestelį, nueiname f bažnyčią, 
kurią 1809 metais pastatydino žemaičių vysku
pas kunigaikštis Juozapas Ernestas Giedraitis 
ir jo brolis Martynas. Bažnyčios fundatoriaus 
vyskupo širdis yra palaidota presbiterijos sie
noje, o zakrastijoje pakabintas didelis jo pa
veikslas. 

Tarp storų ir dulkių klodu apsidėjusiu baž
nyčios knygų-dokumentų randame ir Įdomių 
miestelio istorijos datų. Giedraičių miestelį 
16—17 amžiuje įkūrė kunigaikščiai Giedraičiai, 
istorijoje vadinami mažaisiais kunigaikščiais. 
Pirmutini bažnyčia buvo medinė, statyta 1410 
metais Mykolo Gentvilos, Jogailos Vladislavo 
įsakymu. 

Atsisveikindami su Giedraičiais, nueiname 
į miestelio aikštę (ties želvos gatve), kur 1923 
metais buvo pastatytas Nepriklausomybės ko
vose ites Giedraičiais žuvusiems dalyviams pa
minklas (projektas Giedraitiškio dailininko Ja
roševičiaus) ir į gražiai sutvarkytus karių ka
pus. 

Vingiuodami kelių keliukais mes pasiekia
me kalną (už Kamentos ežero, prie Piliakalnio 
kaimo), kur, spėjamą, yra buvus Giedraičių pi
lis, Ir iš čia pasukame Širvintų miestelio link. 

(Bus daugiau) 

/[J1 

KADA? 
Kada parpuolęs prie tavo kojų 
Liesiu džiaugsmo ašaras tyras? 
O šventoji žemė tu artojų, 
Kada ištiesi į mus rankas? 
Leisk gryžt, tremtinio lazdą padėti, 
Nuimti vargo naštą nuo pečių, 
Blaškaus tartum klajūnas plačiam sviete, 
Nerandu čia artimo, nei draugų. 
Nerandu pastogės galvai priglausti, 
Pailsėti po kelionės sunkios, 
Baisi nežinia krutinę sukaustė, 
Siela nerimsta be laisvės šviesos. 
O kada išvysiu naują rytojų 
Ir kada baigsis ši juoda naktis? 
O motina, žeme tu artojų, 
Tu mano vilties švyturys 

Rokas Petkevičiui. 
Vokietija, 1947-VII-2. 

MUSU 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. 

LIETUVIŲ KOVA SU NACIAIS 
Knygele 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 
pusto ženklų už 30c, gausit šią knygelę. 

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

Nauja Sapnų knyga, aiškinanti visokiuįl 
sapnus, vėl galima gauti Dirvos knyjgypjy 
Su užsakymu siųskit pinigus. 

Reikalaukit Dirvoj# 
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Rašo Dr. A. J. M. 
Dirvos Specialis Korespondentas 

LA GRANDE NATION 
• 

ŠIOSE skiltyse jau teko kal
bėti apie Vokietijos ir Angli-
i°S dienų politinę padėtį. 
Apytikriai priėjom išvados jog 
Vokietija gyvena ateities vil
timis, Anglija gi — praeitimi. 
Jei suglausime tuos du politiš
kos nuotaikos psichologinius 
junginius į vieną tai ir gausi
me šios dienos Europos poli
tinį vaizdą. Vadinasi — ryto
jus dar neišaušęs, o vakar "iš
nyko kaip rytmetį sapnas " 

Tokia tendencija šiądien iš-
tikrųjų Europoje vyrauja. Bet 
»e viskas dar butų ištarta jei 
liktume nepaminėję trečiosios 
Europos valstybės, kuri taip 
itevo istorija, taip politiškais 
Siekiais nei kiek neatsilieka 
nuo pirmų dviejų. Tai Pran
cūzija. Mes pavadinome ją 
"La grande nation" dėl to kad 
po garsios savo revoliucijos 
18-to šimtmečio pabaigoje ji 
begalo mielai sau tuo vardu 
pataikauja. 

Kokia yra ištikro ta "grande 
nation" ? 

Kai kurie Prancūzai į tai at
sako gana savotiškai: "Dėl 
Dievo meilės, nepravardžiuokit 
musų svetimvardžiais!" Tokį 
išsireiškimą man yra tekę gir
dėti Sorbonnoje, aukščiausioje 
Prancūzijos mokslo įstaigoje. 
Iš to seka jog ne visi Prancū
zai galvoja tiktai Prancūziškai. 
Teisingai taigi yra sakoma kad 
kritiškos akys mato dvigubai, 
todėl nesigilinsime mes dau
giau j tą temą. 

PRANCŪZIJA, betgi, v i s 
dėl to yra savotiškas kraštas, 
tiek savotiškas kad Europoje 
neturi sau lygaus žmonių gal-
"Vosenoje ir jų bude. Štai ke
letas pavyzdžių koks keistas 
yra Prancūzas: Visų pirma jis^ 
yra katalikas, dažnai net ištik-
rųjų tikintis ir uoliai lankan
tis bažnyčią. Prancūzijoje kle
bonas perviršija savo įtaka 
met ir buvusį Lietuvos kleboną. 
Bet tuo pačiu metu Prancuzi-

r jos santvarka jau labai, labai 
V ' genai kaip nepripažysta baž-
\ arčios kaipo savo tautai tar-
i aaujančios institucijos. Pran-
V elizijoje bažnyčia galėtų buti 
Vprilyginama absoliutiškos blai-
)yybės idėjai: visi sako jog 
įtegtinės nėra, bet tuo pačiu 
^ttetu visi nors po lašelį jos 
rfcgau ja! 

* Antras pavyzdis: Prancūzi
joje, kaip ir apskritai visuose 

( Viduržemio juros kraštuose, 
šeimoje praktiškai vyriausia 
galva yra moteris. Bet iki šio
lei moteris Prancūzijoje netu
rėjo jokių civilinių teisių. Be 
vyro sutikimo ji negalėjo nei 
nieko duoti, nei nieko priim
ti, apskritai tariant, nieko sa
vo valia nutarti. Tiktai prieš 
porą metų Prancūzė gavo tei-
afes balsuoti, bet savarankiškai 
ji tuo dar ir šiądien nesinau
doja. 

Dar vienas pavyzdis kokia 
savotiška yra Prancūzų tauta: 
Kaimiečiai visada buvo ir te
bėra miestelėnų priešais ir dar 
ir šiądien kaimo žmogus nelai
ko savęs esančiu įpareigotu 
klausyti bent kokios valdžios 
jei ji yra toliau už jo kaimo 
ribų. To pasėka yra kad dar 
Ir šiądien Prancūzija valdosi 

(provincijomis. Kiekviena pro
vincija yra savotiška "karaly
stė", • kiekviena valdosi kaip 
jai patinka. Centralinė Pran
cūzijos valdžia dar nėra nieka
da iki šiol sugebėjus suvieno-

.< dinti provincijų veiklą, 'arba 
^ / užsitarnauti iš jų visų kartu 

• tienodos simpatijos. Tuo pa 
įiu metu, betgi, Prancūzai yra 

dideli politikos mėgėjai. Ne be 
reikalo yra sakoma: vienas 
Prancūzas tai jau politiška 
partija, du tai parliamentas, o 
trys — tai nauja valdžia! 

KODĖL visa taip yra Pran
cūzijoje, reikėtų ilgų aiškini
mų, kuriems, betgi, šioje vie
toje neturime galimybės. Ei
sime tat toliau ir žvelgsime 
kaip vystėsi Prancūzija, kaip 
ji augo ir pagaliau kokioje pa
dėtyje ją mes matome šiądien. 

Jei kalbame apie Prancūzi
ją tai nesigilindami į jos toli
mesnės praeities istoriją sako
je jog ji yra ta kokią ją pa
gimdė 1789 metų revoliucija. 
Jos pasėkose ji išaugo į pasau
linio mąsto pajėgą iš dalies 
dėka Anglijos, kuri nuomonė 
buvo jog stipri Prancūzija yra 
geriau negu neįveikiama Vo-
kietija-Austrija. Dar ir šią
dien yra Paryžiuje raštai ku
riuose sakoma jog po Prancū
zijos trispalve vėliava valdosi 
šie kraštai: Algerija, Tunisija, 
Marokko, Vakarų ir Vidurinė 
Afrika, Inko-Kinija, Guajana, 
Guadeloupe, Syrija, Libanonas, 
Lakatija, Drusija, Kamerūnas, 
dalinai Tangeras. Tai gana 
puošnus vardų paradas, tačiau, 
deja, tai vien tik ant tų raštų. 
Prancūzijos įtaka čia suminė
tose žemėse ir kraštuose šiuo 
metu yra labai maža. 

Prancūzijos politinė istorija 
yra, tiesa, nužymėta eile lai
mingų metų, kai viskas sekėsi 
gerai. Bet iš kitos pusės, tiek 
pat daug yra kritę virš Bur-
bonų palociaus šešėlių. Vie
nas jų juodžiausias Prancūzi
jos akyse visada buvo ir dar 
tebėra tai Vokiečiai! Per tris 
generacijas pralaimėjo Pran
cūzija tris kartus Vokiečiams. 
Du kartus buvo įžygiavus Vo
kiečių kariuomenė į Paryžių. 
Tai be abejo, pagrindo, Pran
cūzams gana kad neapkentus 
Vokiečių, bet ir čia jie pasi
reiškia tokie savotiški kad 
kartais net juokas ima. 

Paminėsime vieną pavyzdį 
iš "nesenų praeities dienų: * 

Per paskutinę Vokiečių oku
paciją (1940t44 metais) sun
ku buvo * gauti Prancūzijoje 
rūkalų esant žmogui ne Vo
kiečiui, kitaip tariant, nepri
klausančiam pi#e kokios ka
riškos žinybos.% Bet kas ru
ko tas lengvai nenusileidžia. 
Jis amžinai j ieško visokių pro
gų įsigyti nors keletą cigare
čių. Ir atsitiko, taigi, taip 
kad vieną dieną paprastas 
Prancūzų pilietis, politiškai vi
sai neutralus, sugalvojo kaip 
apsirupinus ta jam brangia 
reikmenim. Jis nusipirko Vo
kišką laikraštį ir pasikišęs jį 
po pažasties taip ineidavo į 
tabako krautuvę: "Prašau man 
papirosų!" Pardavėjas pama
tęs tą popierių pamanydavo 
turįs reikalą su Vokiečiu civi
liniuose rubuose ir, žinoma, 
duodavo tų rūkalų kiek tik tas 
"ponas" norėjo. 

Galų gale, viskas butų iš
ėję gerai jei, karui pasibaigus 
ir Prancūzijai vėl tapus lais
vai, tas pats "ponas Vokietis" 
nebūtų padaręs didelės psi
chologinės klaidos. Jis, šį sy
kį jau juokais, gal bus norė
damas iškirsti tiktai šposą, 
prisimindamas kaip žmonės 
vertėsi "kitą kartą", vėl nuėjo 
su senu Vokiško laikraščio nu
meriu į tą pačią tabako krau
tuvę ir vėl sukomendavo: 
"Prašau man papirosų!" Bet 
šį sykį pardavėjas jau jo ne-
benusiganclo. * Skubiai fetevo 

pašaukta policija ir tas "po
nas Vokietis" buvo areštuotas 
ir patalpintas | kalėjimą. O 
jug šiaip žmogus niekuo nebu
vo kaltas! 

PRANCŪZAI begalo mėgsta 
skųsti vienas kitą, taip pat 
jie begalo mėgsta bylinėtis. 
Po pereito karo nuėjo į kalė
jimus bene trečdalis veiklio
sios tautos narių už taip vadi
namą "bendradarbiavimą" su 
priešu, o kiek buvo nuteista 
mirtimi! Mes toli gražu ne
same linkę tokios elgsenos nei 
peikti nei girti, tiktai paste
bėtume jog yra keistas daly
kas kad tik Prancūzija turėjo 
savo tarpe taip tariamųjų pa
staro karo tautos išdavikų. 

Paminėję šią Prancūzijos 
nelaiimę, žvilgtersim ar nėra 
galų gale visam tam paslėpta 
kokių nors užpakalinių minčių, 
vadinasi — minčių atsikraty
ti didesne dalim veikliosios ir 
tautiniai labiau susipratusios 
visuomenės? Yra žmonių ku
rie sako jog taip. Sako jog tas 
žmonių šalinimas ir kišimas į 
kalėjimus už taip vadinamą 
bcUidradarbtfav'imą su priešu 
buvę ne kas kita kaip komu
nistų . pajėgos krašte demon
stracija. Su tuo reikėtų su
tikti, nes visos Prancūzijos ko
munistų partijos vadas, Tho-
rez, pats buvęs Prancūzų ka
riuomenės dezertyru, dėl to 
vėliau išpilietintas ir nuteistas 
karo teismo mirtimi, tikrai 
dirbęs Vokiečių naudai žmo
gus, po to kai Amerikos ka
riuomenė išlaisvino Prancūzi
ją, vėl laisvai galėjo gryžti į 
kraštą ir pasidaryti net minis
tru. Valdžia jo nepalaikė nei 
dezertyru, nei kolaborantu. 
Jis mat buvo gerai Maskvos 
parekomenduotas, o to Pran
cūzijoje užtenka rodos dar ir 
Šiądien. 

KOMUNISTŲ partija Pran
cūzijoje yra viena iš stipriau
sių. Trečia dalis tautos pasi
sakė neperseniausia už komu
nistus, bet ir vėl bėda!— Pats 
Prancūzas kaipo toks nėra ko
munistas. Jokiu budu jis ne
sileistų, pav., kad ir nusavina
mas. Jokiu budu jis nesutik
tų likti be bažnyčios. Jpkiu 
budu jis nesutiktų pereiti iš 
jam prigimtos kapitalistinės 
gyvenimo sistemos į komunis
tinę, arba — valdžios samdinio 
"tavorščiaus" sistemą. Bet už 
komunistų partiją jis visvien 
balsuoja! 

$ei kalbėtume panašiais pa
vyzdžiais ir toliau tai gal ir 
atrodytų jog Prancūzijoje vei
kia nepaprastas chaosas, ne
girdėta netvarka. Ištikro taip 
nėra. Prancūzai visada mo
kėdavo atrasti kelių į geresnę 
išeitį, be abejo, jie suras jų 
ir dabar. Yra tai pagaliau au
kštos kulturos tauta, sukurus 
didelės vertės literatūrą, pla
čiai išgarsėjus savo menu, ir 
išradimuose ji ne paskutinėje 
vietoje. 

Patys Prancūzai yra, kaip 
jau sakėme, nuomonės jog jie 
esą savo kulturos laipsniu pra
lenkę visas kitas pasaulio tau
tas ir jų, o ne kitų busią užda
vinys vėl grąžinti šviesą į ap
temusią Europą. Gal but ir 
gerai kad jie taip galvoja, nes 
tai duoda jiems .naujų jėgų 
geram darbui ir atsparos prieš 
blogą. . 

Tikrai mums atrodo jog sių 
dienų kovai pasiruošimo būdas 
turi eiti ne vien tik po kultu
ros ir gražaus žodžio_ vėliava, 
o po vėliava ab^oliutės tauti
nės vienybės ir griežto pasi
ryžimo gelbėti kas dar yra li
kę. Negalima juk "kultūrin
gai" nei atsikratyti, nei įveig-
ti barbarizmo. Jis prašosi ge
ro ir aštraus ginklo. 

Sovietų Rusija yra šiądien 
didžiausias Prancūzijos drau
gas. Tuo pačiu ji^ yra ir di
džiausias jos priešas, nes ji 
yra ta kuri kursto jau ir taip 
mielai į ginčus palinkusius 
Prancuzus. 

Per Paryžių ir iš Paryžiaus, 
galų gale, yra skleidžiamos 
nepalankios nuotaikos Angli
jai ir Suvienytoms Amerikos 
Valstybėmis. Sovietų Rus i j a 
mėgina nuteikti Pran c u z u s 
taip kad jie iš vienos pusės 
nekęsdami Anglų nustoju jų 
simpatijos, o tuo pačiu ir ga
limos pagalbos pavojaus metu. 
Rusija visada primeta Prancū
zams kad Anglija permažai 
tepagelbėjus jiems pastaro 
karo metu. Sovietų Rusija 
sako jog iš antros pusės ir 
Amerika permažai gelbstinti 
Prancūzams dabar! 

Sovietų Rusija, be abejo, 
gerai žino jog tuo atveju jei-

Amerikietė moteris apsilankius Belgijoje, Henry-Chapelle ka
pinėse, kur palaidoti žuvę Amerikiečiai, parodoma meldžiasi 
prie kapo savo sunaus. Eilės kryžių nužymi palaidojimo vie
tas Europoje galvą paguldžiusių Amerikos jaunų vyrų. . 

LIETUVAI VADUOTI 
SĄJUNGAI 

Dillingen, 
Liepos 28, 1947. 

Mes, Lietuviai tremtiniai, gy
venantieji Dillingeno D.P. sto
vykloje, susirinkome iškilmin
gai paminėti Lietuvos pripaži
nimo de jure 25 metų sukaktį, 
ši sukaktis, kuri visose Jung
tinėse Amerikos Valstybėse iš
kilmingai švenčiama kaip Lie
tuvos Diena, duoda mums jėgų 
toliau nešti tremties dalią. Ji 
duoda vilties nešti ją tol kol 
Lietuva vėl atgaus laisvę. Ko
voje dėl Lietuvos laisvės Jusų 
įnašas dabar yra daug didesnis 
negu jis buvo aauoroet, pried 
25 metus. 

Viltys, kurios palaiko musų 
jėgas nešti pilkąjį tremties var
gą iki Lietuvos išvadavimo, yra 
tos pačios, kurios skatina Jus 
dirbti laisvose J. A. Valstybė
se musų bendros tėvynės išva
davimui. 

Šia proga mes jaučiame ma
lonią pareigą padėkoti Jums už 
tėvynės meilės, teisingumo bei 
žmoniškumo įkvėptus Jusų žy
gius kovoti dėl Lietuvos lais
vės ir aukotis del musų vargo 
tremtyje palengvinimo. 

Mes pilnai įvertiname, kad 
Amerikos Lietuviui sunku yra 
skirtis su sunkiai uždirbtu cen
tu ar brangiai pirktu daiktu, 
kurių laukia be kaltės į vargą 
patekę tremtiniai, šios musų 
b r o l i ų  a u k o s ,  g a u n a m o s  p e r  
BALFą sudaro mums didelę 
paramą ir teikia mums daug 
džiaugsmo, nes mes žinom kad 
mumis yra rūpinamasi, at jau
čiami musų vargai ir mes nesa
me palikti vieni. 

Lietuvoje mes nebuvome 
skurdžiais. Mes turėjome so
tų ir prasmingu darbu užpildy
tą gyvenimą. Lietuvai atga
vus laisvę, mes vėl visas savo 
jėgas pašvęsime Lietuvos ger
būvio kūrybai, kaip tai jau kar
tą esame darę laike 22 Neprik
lausomos Lietuvos gyvavimo 
metų. 

Jusų darbas ir aukos Lietu
vai išlaisvinti bei musų trem
tinių vargui sumažinti išplau
kia iš taurios Lietuviškos sie
los bei broliškų ir patriotinių 
jausmų perpildytos širdies. 

Dėkodami už pasišventusį 
darbą ir aukas, mes linkime 

gu jai pavyktų galutinai įsi
viešpatauti Prancūzijoje tai 
raktas į Viduržemio pajūrį jai 
butų atrastas. Tada nuo Gib
raltaro iki Dardanelių sušvy
tuotų raudona vėliava. 

Kad to neįvyktų, šiądien 
didumoje priklauso nuo Pran
cūzų tautos laikysenos. Mes 
tikime ir linkime kad Prancū
zų tauta atras tikrą kelią į at
eitį, o tada mes ir vėl ją va-
dinsim£ v. r^i#M „na
t i o n ;  , » v  *  

ištverti iki Lietuvos iivadavi-
mo! 

Lietuvių Tremtinių Bendruo
menės 1947 m. Liepos 27 d. 
susirinkimo prezidiumas. 

Stanislava Venckauskienė, 
J. 'štarka, 
EI. Vasyliunienė, 
Vidugiris, 
V. Lepšy s, 
P. Bortkevičius, 
Menkeliunas, 
P. Urbonas, 
J. Valiukonis, 
V. Vėlyvis. 

u.s. POPULIACIJA 
KRYPSTA I VAKA

RUS 

Kaip didelis buvo šios šalies 
žmonių palinkimas persikelti į 
vakarines valstijas parodo val
džios surinktos statistikos. Su-
lyg jų tarp 1940 ir 1946 metų 
Pacifiko pakraščio gyventojų 
skaičius padaugėjo ^ 3,281,000 
žmonėmis. Daugiausia naujų 
gyventojų teko Kalifornijai, 
kuri padaugėjo 2,485,000 gy
ventojais, daugiausia negu ki
ta paskira valstija. Oregon 
valstija gavo 360,582 naujų gy
ventojų. Gyventojais padau
gėjo ir kitos Pacifiko pakraš
čio valstijos: Nevada, Washin
gton ir New Mexico. 

Iš rytinių valstijų Pfcnnsyl-
vanija padaugėjo nuo 9,895,880 
1940 i]ū jU),004,220 1946 me
tais. 

Kelios valstijos net nustojo 
gyventojų po tam tikrą skai
čių: jos yra šiaurinės vakari
nės : N. Dakota, S. . Dakota, 
Idaho ir Montana. 

Visos 48 valstijos padaugėjo 
gyventojais 6.2%, arba nuo 
131,669,275 1940 metais iki 
139,893,406 1946 metais. 

BRITANIJAI dabar labiau 
negu kitko, reikalinga Mažius 
kuris išvestų skubiai tą vals
tybę iš socializmo žabangų, ku
rios tuoj pavirs komunistinė
mis kartuvėmis, jeigu pagal
ba nebus patiekta. 

Savo nesąmonėmis darbiečių 
vyriausybė įtraukė tą šalį į 
sistemą kuri niekur neveikė ir 
negali veikti. Kur tik socia
lizmas, ar Anglijoje ar sovie
tų Rusijoje ar "kur kitur, ten 
vis viešpataus menka produk
cija, visko trukumas, badavi
mas, diktatūra, galutinai pri
vedanti į teroru. 

Tik greitu laiku jeigu kas 
bus padaryta, Anglija tegalės 
buti išvesta iš "socializmo ne
valios". 

SU GERIAUSIAIS LINKĖJIMAIS LIETUVIAMS 

ANTHONY R. MCNAMARA 

} Kandidatas į 

JUDGE OF MUNICIPAL COURT 
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SU GERIAUSIAIS LINKĖJIMAIS LIETUVIAMS 
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HENDERSON H. CARSON 
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'  C O N G R E S S M A N  
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GERI GROSERIAI, ŠVIEŽIOS DARŽOVĖS IR VAISIAI 

^ ROY RKSEL GROCERIES 
2207 TAYLOR ROAD 

Mes Atvežam į namus Phone GLenville §745 

Sveikinimai ir Geri Linkėjimai 

Lietuviams 

LOUIS A. PERRY 

Attorney-at-Law 

PIETŲ Afrika pasiryžo im
portuoti du milijonu maišų 
grudų iš kitų š$Į%_Tam rei
kės 25 laivių. 
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EKSTRA! 288 BAINŲ KNYGELĖ 

LEISKIT Į TĖVYNĘ, 
(Kišeninio didumo — 272 puslapiu) 

Kaina su prisiimtimu $1.00 
Dirva gavo Europoj naujai išleistą knygą 
įvairių Lietuviškų liaudies dainų ir kitokių 
pavadintą — "LEISKIT Į TĖVYNĘ". Tai 
nepaprasta knygelė — tiesiog didelė knyg% 
272 puslapių didumo, ir joje telpa net 28į 
žinomų eilėraščių. Skubėkit įsigyti sau vie
ną iki jų turime. Ji suteiks jums didžiai*-
šio malonumo, nes rasite daugybę savo ži
nomų dainų, ir daug tokių kurias turėtunifll 
žinoti. Išleido "Mintis", Vokietijoje. 

D i JI VA 
6820 Superior Ave. Cleveland 3, OhiOĮ, 
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Outdoor Sportsmen's 
Show 

Jau buvo rašyta ir dabar pakar-
tpjam kad Cleveland Stadiume pra
dedama nepaprastas Atviro Oro 
Sporto perstatymas, kas tęsis kas
dien iki Rugsėjo 19. Tie perstaty
mas seniau buvo daroma viduje, ir 
pasirodžius dideliam žmonių susi-
fdomavimui tais perstatymais, da
bar Cleveland O,utdoor Sporth Show 
rengiama didžiuliame Stadiume su 
80.000 nerezervuotų sėdynių, taip 
kad kiekvienas galės visus persta
tymus matyti. 

Perstatymai prasidės nuo 1 vai. 
dienos iki 11:80 vai. vakare. Be ki
tų visokių įvairianybių, ""dalyvaus 
apie 1000 arklių ypatingai pareng
tos# lenktynėse. 

East Ohio Gas Rengia 
Kepimo Kontestus 

The News Homebakers' Contest, 
kurį bendrai rengia su East Ohio 
GasrCo., bus tęsiama laike Cleve
land Food and Home Show, Public 
Auditorium, pradedant Rugs. 18 iki 
26 dienos. 

Moterims kurios gabios įvairių 
maistų kepime, reikėtų įsitėmyti į 
tai kokias dovanas duos už pripa
žintus geriausius kepimus. Verta 
pabandyti ir Lietuvėms, nes Lietu
vių yra tikrai gerų maisto gamin
tojų ir specialių skanumynų paruo
šime. štai dovanos: 

Aštuoni dideli deluxe, pilnai au
tomatiški gaso pečiai, naujausių 
modelių, keturių žymių išdirbysčių 
(jie šią savaitę išstatyti pamaty
mui Gas Co. lobbėje.) 

Aštuoni "dreamline" pinigus tau
panti Kromex_ pressure virtuvai. 

Du šimtai Dolarių piniginių do
vanų. 

šešiasdešimt keturios puikios 
trofejos (kas įrodys laimėtojų tik
rą čampionatą savo srityje). 

Tikrenybėje, šis News Homebak-
®rs' Konktestas yra AŠTUONI pa
skiri kepimo kontestai. Kiekvieną 
dieną laike Maiste parodos kontes-
tas paskiria vis kitokios rubies py
ragaičių, pajų, duonos ir bulkelių. 

Kiekvieną dieną teisėjai paskira | 
pilną sąrašą dovanų sekančiai: 

Kasdieninė Grand Prize — Pil
nai automatiškas gaso^peąiuą^lĮuriG 
parsiduoda po $250 iki $300, kuris 
Ims pristatytas į namus ir prijun
gtas dykai. Prie to bus duodama ir 
Blue Ribbon Trophy. 

Antra Dovana — Kromex pres
sure cooker, ką parsiduoda krautu
vėse po $13.95. Prie to Red Ribbon 
trophy. 

Trečia Dovana — $10,00 pinigais 
ir balta juosta. 

Ketvirta Dovana — $7.50 pini
gais ir auksinė juosta. 

Penkta Dovana — $7.50 pinigais 
ir purpurinė juosta. 

Bus ir kitokių atžymėjimo ženk
lų už geriausį iškepimą. 

Tėmykit tą Maisto Parodą Pub
lic Hali ir rengkitės joje dalyvauti. 

JACK GANSON PRA
DEDA KUMŠTYNIŲ 

RENGIMĄ 
ft 

Jack Ganson, veiklus profesiona-
lio sporto srityje Lietuvis, kuris 
per daug metų pats užsiėmė imty
nėmis, pastarais keliolika metų bu
vo vienas iš pirmaeilių Amerikoje 
imtynių promoterių, dabar, su šio 
rudens sezonu, pradeda ir kumšty-, 
nių promotavimą. 

Ganson yra iškėlęs sporto pasau
lyje Lietuvių vardą plačiai, dabar 

^i tęsia savo darbą toliau, atidary
damas kumštynių sezoną trečiadie
nį, Rugsėjo 17, Central Armory, su 
pirmaeiliais kumštininkais, supo
ruodamas Joey Maxim, seniau bu
vusį Clevelandietį, dabar užsiiman-
tų kumštynėmis Chicagoje, su ži
nomu smarkiu kumštininku Johnny 
Thomas iš New Yorko, svarbiausio
je poroje, kuriai nuskirta dešimt 
raundų. 

Promoteris Ganson praneša *kad 
jo naujas sėdynių sutvarkymas ir 
paruošimas kumštynėms Central 
Armory sudaro suvirs 4700 gerų 
vietų už populiares kainas. Tikie-
tai bus po $3,75, $2.50 ir $1.25, jie 
išanksto galima pirkti Riehman's 
ticket office, ir pačioje Armory, 
penktadienį, Sept. 12. 

Prie viršpaminėtos poros, pirmu 
kartu profesiniu kumštininku pa
sirodys Jackie Keough, amatorius 
welterweight čampionas, kuris sa
vu laiku pragarsėjo Clevelande; jo 
oponentas bus Joe Kazele, iš Lake 
Milton, Ohio, iki šiol gerai atsižy
mėjęs. 

Kitas pirmą kartą išeinantis į 
profesionales kumštynes yra pasi
žymėjęs vietinis Golden Gloves 
čampionas, Eddie Marotta. Jisai 
stoja prieš . Vic Jade, buvusiu Cle-
velandiečiu, dabar varančiu kumš
tynių kampaniją New Yorke. 

NAUJOS TELEFONO 
•KNYGOS 

Nori pagražinti savo 
namus? Šauk— 

K.  Š T A U P A S  
Namų Dekoravimas 

musų specialybė. 

Kambarių Popieriavimas 
Namų Maliavoj imas 

16908 Endora Road 
Telefonas: 

KEnmore 8794. 
Cleveland, Ohio 

šiomis dienomis pradedama išne
šioti apie 450,000 naujos telefono 
knygos Clevelando srityje telefono 
naudotojams. Išnešiojimą tų knygų 
atliks apie 2,000 vaikinų. Tos 

Ohio Bell telefono direktoriaus 
viršininkai praneša kad tų knygų 
pristatymas bus paskubintas ir tiems 
naujai telefoną gavusiems kurie jo 
dar neturėjo, bet jiems prisieis dau
giau palaukti ir todėl jiems pataria
ma nesikreipti į ofisą reikalaujant 
knygos. Truks dvi savaites ar dau
giau iki bus išnešiota seniesiems te
lefono audotojams, nes knygų išne
šioti tegalima po apie 70,000 kas
dien. 

Nauja knyga yra apie 100 pusla
pių didesnė negu pirmesnėji iš 1946 
metų Gruodžio mėnesio, ir joje tel
pa virš 20,000 naujų vardų daugiau, 
prisidėjusių""" prie Clevelando telefo
nus įsivedusiųjų sąrašo nuo šių me
tų pradžios. Nauja kyga susideda 
iš 834 puslapių alfabetiškai sudėtų 
vardų, 700 puslapių klasifikuotų biz
nių ir 8 puslapiai šiaip informacijų. 

Pavardė 'Smith' užima pirmą vie
tą vardų daugumu, su 2,221 vardais, 
Miller seka su 1,762, Johnson su 
1,190, Brown su 1,168, Williams su 
1,060, ir Jones su 876. 

J. A. Urbonas 
Dirvos Agentas Daytone 

ir apielinkėje. 
1302 Lamar St. Dayton, O. 

PAJ IEŠKOJIMAI 
Jieškomieji ar apie juos ži

nantieji prašomi atsiliepsi į: 
CONSULATE GENERAL OF 

LITHUANIA 
41 West 82nd Stmt 

New York 24, N. Y. 

E L E C T  

Lawrence E. Appleton 
* 

CANDIDATE FOR 

JUDGE OF MUNICIPAL COURT 
For the Unexpired Term 

Beginning January 4, 1944 Ending January 3, 1950 

HAS THE QUALIFICATIONS, EXPERIENCE 

AND JUDICIAL TEMPERAMENT 

Wection — Tuesday, Nov. 4th, 1947 

* ' 41 • 

Adamonis, Dženas (Jonas), Vikčius 
(Viktoras) ir Vladas, gyv. Boston. 

Adomavičius, Jonas, iš Vilkaviškio 
vai., ir ap. ir žmona Ona Stoš-
kiutė, gyv. Cliffside ar Cherry-
ville, N. J. 

Aksomaitytė - Žakiene, Marija, Iš 
Kauno ap. 

Alaunytė, Ona, d. Vinco gimusi ro
dos Amerikoje gyv. Šakių ap. 

Andriukat. Auguste ir Bertina. 
Andrušaitis, Bonifacas, iš Radviliš

kio vai., Šiaulių ap., turi duonos 
kepyklą. 

Armon - Jaspelkaitė, Zofija, iš Už
venčio vai., Šiaulių ap., gyv. Chi
cago. 

Ašmenskas, Stasys, iš Alytaus ap. 
Ausiu ra, Vincas, gyv. Grand Rapids, 

Mich, vėliau California. 
Badaukytė, Anele, iš Luokės vąl., 

Telšių ap. 
Bakšys. Petras, iš ŠimkaičiiĮ vml., 

Raseinių ap., gyv. Chicago. 
Balbach, Gustavas, ir kiti, 4 broliai, 

iš Virbalio. 
Balkuvienė, Veronika, gyv. Chicago. 
Balsienė - Petrušaitytė, iš Varnių 

vai., Telšių ap., ir vyras Vincas 
Balsys, gyv. Chicago. 

Balsys, Jurgis ir jo brolis ir jų se
suo Balsytė, vaikai Petronės Gri-
galauskaites-Balsienes, iš Kulių v. 
Kretingos ap. 

Baltrušaitis, Juozas iš Vaiguvos v., 
Šiaulių ap., gyv. Chicago. 

Banys Antanas, iš Debeikių vai., 
Utenos ap. 

Baranauskas, Jonas, gyv. Alov€s V., 
Alytaus ap., gyv. Brooklyn. 

Bastikytės, Auguste ir Marija, iš 
Jurbarko vai. 

Bender, Gustav, iš Virbalio, gyv. 
Pittsburgh. 

Berukštis, Simanas iš Kruonio v., 
Kauno ap. % 

Biterait^ - Trainauskieni, Marija, 
iš Kretingos ap. 

Bi veinis, Jurgis, iš Degučių vai., 
Zarasų-Ežerenų ap. 

Bruožytė - Senkuvienė, Kastulė, ir 
vyras Vincas Senkus, gyv. Cleve
land, Ohio. 

Brūzgas, Juozas, iš Šunskų vai., 
Marijampolės ap. 

Bubelaitė, Liucija, iš Veivirženų v., 
Kretingos ap., gyv. New York. 

Bubelis - Morkevičius, Julija-Vero-
nika, iš Lygumų vai., Šiaulių ap., 
gyv. Philadelphia. 

Bujauskiutė, Magde, duktė Vinco 
iš Marijampolės ap. 

Burbaitė, Marijona, iš Kybartų. 
Butkus, sunus Juozo, iš Radviliškio 

vai., Šiaulių ap., gyv. Chicago, 
dirbo geležies liejimo dirbtuvėje. 

Butkus - Kičaitė, iš Marijampolės 
ap-» gyv. Philadelphia. 

Černiauskaitės, Marijos, iš Pentu-
pių, Marijampolės ap., giminės 

Černienė - Lazauskaitė, Elzbieta iš j 
Marijampolės ap., gyv. Philadel
phia ar New York. 

Česumskas, Juozas, gyv. Chicago į 
iš Kovarsko. | 

Čižiunas (Cizon), šeima mirusioj 
Petro Čiužiuno, gyv. Detroit. ! 

Čižiunas. Juozas ir kiti, iš Gelvo-1 
nų vai., Ukmergės ap. j 

Dailidėnas, Kazimieras, iš Vadoklių ! 
vai., Panevežio ap., dirbo Fordo j 

dirbtuvese Chicago. Į 
Damijonas, Juozas ir žmona Agota1 

Zakarauskaitė, gyv. Brooklyn. i 
Dapkus, Juozas, iš Utenos. | 
Dauderienė - Vizbaraitė, Emilija, j 

iš Viešintų vai., Ukmergės ap., 
gyv. New York. 

Daukas, Jurgis, gyv. Detroit. j 
Dumauskas, Stasys, gim. Ameri- j 

koje, tėvai iš Luokės vai., Tel- i 
šių ap. 

Jauna, 14 metų amžiaus medžiotoja, Virginia W. Brooks, iš 
Memphis, Tenn., parodoma su savo nušautu vienaragiu, la
bai galingu ir pavojingu Afrikos gyvunu. Ji ten lankėsi su 
savo tėvais. Prie to ji nušovė šešių tonų dramblį ir kitokių 
didelių gyvūnų. Tai nepaprastas atsižymėjimas tokiai jaunai. 

Dudėnas, Juozas, iš Degučių vai., 
Zarasų-Ežerenų ap. 

Dvilinskas, Jonas iš Alytaus ap. 
Gimbutis, Albertas, sunus Adomo 

ir Monikos Gimbutienės-Vitkienės, 
gyv. New York. 

Glodenis, iš Žemaitijos, brolis Onos 
Kasiulaitienės, gyv. Chicago. 

Grigaitis, Jonas, iš Sintautų vai., 
Šakių ap., gyv. Grand Rapids. 

Grigas, Domininkas ir Mykolas, gyv. 
Davis, prie Thomas, Wst Va. 

Jakys, (pakeitęs pavardę j Lukies) 
Juozas, iš Lydavėnų ar šiaudiniš-
kių k., Raseinių ap., Pirmojo ka
ro metu tarnavęs kariuomeneje, 
Fort Jay, N. Y., Co. G, 16th In
fantry. 

Jakštonytė, Ona iš Vyžuonų VftL, 
Utenos ap., gyv. Chicago. 

HENRY'S PHARMACY 
Superior Avenue—kampas E. 87th St. 

C U T  E A T E  D R U G S  

Iftes pristatom. GA. 569G 

Vaistai padaromi už žemiausias kainas, 
čia galite gauti pilną pasirinkimą Vaikams 

Sveikatai Vitaminu . 

Čia gaunama visokių Mokyklai reikmenų. 

Ignatavičiutė, Anskų giminaitė. 
Haustermann, Hans, iš Dutingės k., 

prie šventosios, gyv. Chicago, tu
ri odų dirbtuvę. 

Jasinskas, Alfonsas ir,Mykolas', -i" ton. 
Jono. 

Jasinskas, Kazimieras iš Dotnuvos 
vai., gyv. Chicago. 

Juozapavičius,. Jonas ir jo sesuo 
Juozapavičiūtė, Zofija iš Ukmer
gės ap. 

Juška - KiČaitė iš Marijampolės a., 
gyv. Philadelphia. 

Kandrotas, Stasys, iš Jezno vai., 
gyv. Chicago. 

Karazijaitė - Kaugrienė, Morta iš 
Subačiaus vai., Panevežio ap . 

Kasparaitis, Juozas, iš Šimkaičių 
v., Raseinių ap., gyv. rodos Pitts
burgh, Pa. 

Kaugrienė - Karazijaitė, Morta iš 
Subačiaus vai., Panevežio ap. 

Kaugrienė' - Karazijaitė, Morta iš, 
Subačiaus vai., Panevežio ap. 

Kavaliauskas, Vincas, iš Igliauskos 
parap., Marijampolės aps., gyv. 
Newark, N. J. 

Kemeža, ir jo sesuo Zinaida Keme-
žaitė, vaikai Onos Didžbalytės-Ke-
mežinės gyv. Vandergrift, Pa. 

Kempynas, Vilius. 
Kičaites (Kičs), Elzbieta, Marijona 

ir Ona iš Marijampolės ap., vie
na ištėkėjusi už Butkaus, kita už 
Juškos, gyv. Philadelphia. 

Vytautas Markuzai 
Dirvos Atstovas 

Prenumeratoms, Skelbimams 
3907 Lillibridge 

DETROIT 14, MICH. 

CARPETS, RUGS, LINOLEUM 
į Rakandų Valymas Jusų Pačių Namuose 
| Atliekam apsiuvinėjimą, susiuvimą, patiesimą. Darbas 
! geras, greitas ir garantuotas. Apkinavimas dykai. 
! Darbą atlieka patyrę karpetų tiesėjai. 

I BUBNICK CARPET CO. 
I CE. 6031 Vakarais SK. 1993 

ALWAYS THE 
NEWEST 

STYLE 
H A I R - D O  

Work Done and 
Supervised by 

JOSEPH and FRANK 
PORTARO 

and Staff consisting of §į 
20 Outstanding 

HAIR STYLISTS 
.Joseph Portaro 

Permanent Waves — $8.50 and up 

At FRANK PORTARO Beauty Salon 
13592 EUCLID AVE. LI. 9191 LI. 7174 

f 
Frank Portaro 

NO BETTER 
TERMS 

ANYWHERE 
LOANS TO 

REPAIR* MAINTAIN}-
MODERNIZE YOUR HOME 
OR BUSINESS PROPERTY 

.Member i e U '-rai U e p u s .il. Insurance CM*. 

ŽMONĖS IŠ VISŲ 
PASAULIO 

KRAŠTU 
atvyko ir apsigyveno Cleve
lande, taupe ir dėjo pinigug 
į Society for Savings Bank, 
ir tėmijo kaip jie augino 
jiems nuošimčius. 

Stuirtu M  Sauinno 
> v. 

Public Square 
žmonių Bankas tig(. 
Įsteigta 1849 

IŠRINKIT 

Margaret McCaffery 
m 

KANDIDATAS Į 

COUNCILMAN 
22nd WARD 

PRIMARY ELECTION 
TUESDAY, SEPTEMBER 30, 1947 

Mrs. McCaffery susirupinus Visuomenės Sveika
ta, Kūdikių Gerove ir Viešais Reikalais. Ji yra 
motina penkių vaikų, ir žmona buvusio Council
man James (Mickey) McCaffery. Jusų balsavi
mas už ją bus pilnai įvertintas. 

•iiiimiimiiiiiiiimiiiHiimiiimiiiimiiiimiiiimiiiiiiiiiimimiiiiimiimiimiimiiiiiu 

Į I. J. SAMAS - JEWELER į 
= Persikėlė į aaują didesnę ir gražesnę krautuvę j| 

!| 7007 Superior Ave. Greta Ezella Theatre | 

E Dabar jau turime didesnį rinkinį Deimantų, žiedų, Laik- js 
= rodėlių ir visokių graždaikeiu, už nupigintą kainą. 5 
FaiiiiiimiiiiiiUiiiiiiiiiiiiiiillliiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^ 

MONCRIEF 1947 EILE 
Automatinių šildymo Padargų 

pu savo MONCRIEF Pardavėją. GAS-OIL-COAL 

MATYK 
JUOS 

DABAR! 

THE HENRY FURNACE CO., MEDINA, O. 

Pilnai Padengta Apdrauda. Phone EX. 0417 

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

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

įMiiiiimiiiiiiiimiiiiimiiiimiiiiiiiiimiiiiimMimiiiiiimi[iiiimiiiiiiiiimimiimiii£ 

Wilkelis Funeral Home Į 
i PILNAS LAIDOTUVIU | 
i PATARNAVIMAS ' f 
= —HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS— I 

1 6202 Superior Ave. • HEnderson 9292 | 
riiiimiimiiimiiimiiiiiiimimimiiimimiMiiiimiiiNimiiimiiiiiiiimiimiiiiiiiiiit? 

I Š R I N K I T '  
\ 

Wilbur H. Brewer 
JUDGE OF MUNICIPAL COURT 

Nebaigtai termino daliai prasidėjusiai 
Sausio 1, 1946, baigiančiai Gruodžio 31, 1951. 

IŠRINKIT GERIAUSIA TINKAMĄ 

BALSUOKIT UŽ 

WILBUR H. BREWER 
FOR JUDGE 

GATAVOS PASIRINKIMUI NAUJOS 

RUDENIUI SKRYBĖLES! 
VYRAMS IR JAUNIEMS VAIKINAMS | 

vėliausių stilių ir pavidalų |* 
Speciale kaina 3.45 - 7'50 j 

Pilnas pasirinkimas Vyrams ir Vaikinams KELNIŲį 
MARŠKINIŲ, SWEATERIU, APATINIŲ 

Už Populiares Kainas. 

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

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

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 (firemonus). 

P. P. M U L I O Ll S 
Vienatine Vietine Pastovi Lietuviška Real Estate 

ir Apdraudos Agentūra 
6606 Superior Ave. Cleveland HEnderaon 6729 



D I R V A  

MIRIMAI 
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

(Žinios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykai 

MIR£ 17,300 IŠEIVIŲ 
LIETUVIŲ 

Su šiame numeryje paduoda
mais mirusių Lietuvių vardais, 
mirusių skaičius pasiekė jau 
17,300 čia skelbiamų mirusių 
fieivių Lietuvių, nuo Vasario 
mėnesio, 1937 metų, kada čia 
pradėta mirusių sąrašai skelb
ti. 

KAZLAUCKIENft Pranė (Ma
tulevičiūtė), 74 m., mirė 24 
Rugp., Clevelande. (Kros
nos k. Suvalkijos.) 

ZEDON1S Jonas, senyvo amž., 
mirė Rugp. 23, Clevelande. 
(Gustaunio, Panev. ap.) 

BANYS Juozas (buvo vadina
mas Leika), mirė Rugp. 25, 
Clevelande. (Subačiaus m., 
Rokiškio ap.) Amerikon at
vyko 1909 m. Liko žmona, 
Barbora Aksenavičiutė, ir 
trys dukterys. 

MASILIONIS Kazys, 50 metų, 
mirė Rugp. 25, Clevelande. 

LEVICKIENĖ Marė (Bendi-
kaitė), 64 m., mirė Liepos 
m., Kenosha, Wis. (Judrėnų 
k.) Amerikoj išgyveno 48 m. 

HILČIENĖ Ona, mirė Liepos 
14, Rochester, N. Y. 

STEPONAITIS Simas, 80 m., 
mirė Liepos 10, Rochester, 
N. Y. 

MOCKUS Jurgis, seno amž., 
mirė Liepos 21, Chicagoje. 
(Milžgavęno k. Stulgių par. 
Raseinių ap.) 

KAIRIS Juozas, 57 m., mirė 
Liepos 2, Detroit, Mich. (Ro
kiškio p. Kaulinių k.) Ame
rikoj išgyveno 36 m. 

RUDIS Vincas, pusamžis, mi
rė Liepos 23, Chicago j. (Už
vėjų k. Gaurės p. Tauragės 
ap.) Amerikoj išgyveno 36 
metus. 

MARKŪNAS Jonas, pusamžis, 
mirė Liepos 24, Chicagoje. 
(Šiaulių ap. Radviliškio par. 
Pakalniškių k.) Amerikoje 
išgyveno 45 metus. 

KAILIUKAITIS Juozas, mirė 
Liepos 10, Racine, Wis. 

ARDAVIČIENĖ Karolina (Pe-
traičiutė), 78 m., mirė Lie
pos 26, Chicagoj. (Kauno ap. 
Pilataukių par.) Amerikoje 
išgyveno 50 metų. 

PUTRAMONTIENĖ Stas§, pti-
sės amž., mirė Liepos 27 d., 
Chicagoj. (Tauragės apskr. 
Laukuvos par.) 

VENSKUS Nikodemas, pusam
žis, mirė Liepos 26, Chica
goj. (Raseinių aps. Žigaičių 
par. Pešlių k.) 

JOKUBAUSKAS Antanas, 63 
m., mirė Liepos 16, So. Bos
ton, Mass. (Kretingos par.) 
Amerikoj išgyveno 35 m. 

JABLONSKIENĖ K a stancija, 
86 m., mirė Liepos 20, Put
nam, Conn. (Kėdainių par.) 

LAB AL AUKIS Vincas, mirė 
Liepęs m., Mahanoy City, 
Pa. 

NAGORSKIENĖ Anelė, 60 m. 
mirė Birž. 21, West Keans-
burgh, N. J. Amerikoj išgy
veno 40 metų. 

KURŽINSKAS Vincas, mirė 
Liepos mėn., Mahanoy City, 
Pa. 

ŠEŠTAKAUSKIENĖ M., mirė 
Liepos 17, Georgetown, Pa. 

GUDAUSKIENĖ Emilija, mi
rė Liepos 4, Granville, 111. 

BAUKIENĖ Anelė, mirė Lie
pos 16, New Britain, Conn. 

STRAVINSKAS Adomas, mirė 
Liepos 19, Bridgeport, Conn. 

KAVALIAUSKIENĖ Marijona 
(Stadalnikaitė), mirė Liepos 
22, Norwood, Mass. 

GUSTAITIENĖ Magdalena, 
mirė Ltepos |8» Baltimore, 
Md. , 

BIELIAUSKAS Jonas, pusam
žis, mirė Liepos 27, Chica
goj. (Plungės p. šlepečių k.) 
Amerikoj išgyveno 35 m. 

SIMONAVIČIENĖ Filo mena, 
63 m., mirė Liepos 27, Ra
cine, Wis. 

BRUKEVIČlENfi Domic elė, 
pusamžė, mirė Liepos 28 d., 
Chicagoj. Amerikoj išgyve-

. no 48 metus. — 
TOČYLAUSKAS Antanas S., 

mirė Liepos mėnesį, Cata-
wissa, Pa. 

12 MILIJONU ŠEIMŲ 
NESUDURIA UŽ

DARBIU 

Michigan Universitetas skel
bia savo surinktas žinias apie 
Amerikos šeimų finansinį sto
vį. Sulyg tų žinių, tiktai 65 
nuoš. šalies šeimų pereitą me
tą susitaupė pinigų, o 27 nuoš 
sunaudojo savo pirmiau sutau
pytus pinigus arba inėjo į sko
las. 

Padaryti tyrimai šalies 46,-
300,000 geimų vienetų parodė 
kad 12,500,000 šeimų praleido 
daugiau negu jie uždirbo 1946 
metais. Septyni nuošimčiai iš 
jų išsivertė lygiomis, praleis
dami viską ką tik uždirbo. 

Taupantieji, dauguma susi
taupė apie 20 nuoš. savo inei-
gų, o šeši nuošimčiai sutaupė 
net iki pusės to ką uždirbo. 

Prasiskolinusios šeimos dau
gumoje buvo tos kurių ineigos 
per metą nesiekia $2,000. 

švedė žymi filmų artistė, Gre
ta .Garbo, kuri skelbėsi mėgsta 
apvienėjusį gyvenimą, čia pa
rodoma viena pribūvanti į Pa
ryžių, užsimovus gerai skry
bėlę kad jos niekas nepažintų. 

A. S. Trečiokas 
INSURANCE AGENTŪRA 

Dirvos Atstovas 
Prenumeratoms, Skelbimams 

314 Walnut Street 
NEWARK 5, N. J. 

BALSUOKI!* UŽ 

ROBERT % SIVERT 
• * 

Kandidatas į 

COUNCILMAN 
OF THE 

22nd WARD 
Primary Balsavimai Antrad. Sept. 30, 1947 

Mr. Sivrt suinteresuotas gyvenamu namų problema ir 
jaunimo gerove; jo rūpestis yra patiekti vaikams žaisla-
viečių liuoslaikiui praleisti. Taipgi jis tiki kad gyvento
jai 22nd Ward gautų geresnę reprezentaciją negu kad iki 
šiolei gauna. Jo kvalifikacijos tarnauti 22nd Ward gy
ventojams užtarnauja jam jusų paramą. 

BALSUOKIT UŽ ROBERT A. SIVERT 

KING PIN CLUB 
2111 Prospect Ave. 

SUperior 3443 

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

FOOD — DRINKS 
Hall Spaee to Rent 

Joe Chester, pres. A1 Samolis, Me 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

Kada jusų namai arba ra
kandai tampa sunaikinti arba 
sugadinti ujrnies, kreipkitės j 
P. J. KERŠIS, del apkainavi-
mo, ko visada reikalauja ap-
Jraudos kompanijos pirm B9> 
?u išmoka už nuostolius. 

P. J. KERŠIS 
$09-12 Society for Savings Bid. 

Telef.: MAin 1773. 

SPECIALIZUOJAME TIKROMIS 
Holland Aguonų Sėklomis, 

turim Paprika, Pipirų, Krapų sėklų 

GEO. B. GEHRING 
Geriausi Bulk Spices. Kava. 

Arbata žemiausiomis kainomis. 

91-92 CENTRAL MARKET 
CHerry 0651. 

Pirk pas nepriklausomą pardavėją. 
Mes sutaupysim jums pinigų. 

j Šviežia kaitinta Kava. 

Delia E. Jakuos 
| (JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktore) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
jj 6621 EDNA AVENUE ENtlkott 1768 

I  Š R I  N  K I T  
* 

James G. Hopkins 
Kandidatas \ 

C O U N C I L M A N  

OF THE 

21st WARD 

S • 
s • 

I Kuris geriausia tinka atstovauti ir tarnauti 21mo Ward 

1 žmonėms. Jis susirupinęs viešais reikalais, bendra ge-
s 

I rove vaikų ir visuomenės rekreacijos darbais. 

| BALSUOKIT UŽ JAMES G. HOPKINS 

Į Primary balsavimuose Rugsėjo 90, 1947 
g 
lUMiiiiiiiMiiniiiiiiiiiiiiuinniiiininiiiiiiiiiiiiHiiiMiiiiioiiiiHiiiiiuii'.'iiiiiiioiiiiiiiiiiiniiiiHMiiioiiiiiiiiiioiiiiiiiiiiiuMHiiiiniMiiiiii 

Mes Duodam ir Iškeičiam Eagle Stamps 

The May Company 
Blusų Didelis Lininių Išpardavimas 

M«s turime daugiau . . . atvykit ajtapirkti! 

mm PAKLODES 
81."xl08" dydžio 
72"xl08" dydžio 

viena 2 .69 Impilai 
45Mx36" dydžię 
42"x36" dydžio 

viena 

AMD Autf* utSCk 

* "P 

Tąip, The May Company tuii m—bet nepa-

kankaami visam Clevelandui , taigi ge

riau pribukit anksti! Tvirto §»ro muslino 

paklodės ir: Impilai tik gauti iš i&lyje 

fįnomų Cannon audyklų. Viskas pirmos ru

bies, i gausta ilgam dėvėjimui. Išskalbta fir 

sudėta į dėžes gatavai greitam naudojimui. 

Patogios Grynų Baltų Žąsų 

Plunksnų Pagalvės po 2.98 

Minkštai smagios, pilnai užpildytos tyrai baltų 
žąsų plunksnų. Geroko didumo 21x27 colių. Pa
sirinkimui iš mėlynos rožinės bryžiuotos »a-. 
teen medžiagos. . 

THE MĄY JCO. , . DOMESTICS . . KETVIRTAS AUKŠTAS 

Geri Linkėjimai Lietuviai 

WAKEFIELD 
SPRING CO. 
6513 CEDAR AVE. 

HE. 3164 

Geri Linkėjimai Lietuviams 

For man Furniture Co. 
Complete Home 

Furnishings 

5217 BROADWAY 
ML 8055 

Geri Linkėjimai Lietuviams 

COONEYS CAFE 
Degtinė — Vynas Alus 

4500 DETROIT AVE. 

Geri Linkėjimai Lietuviams 

M. D. ORLIN CO. 
LUMBER & MILLWORK 

73§0 KINSMAN RD. 
BR. 1333 

Geri Linkėjimai Lietuviams 

CLARK AVE. 
CHILI BOWL 

4810 CLARK AVE. 

PLAUKAU 
TAIP, MES VISAD KVIETĖM M. D. 

DAKTARUS 

NAUDOT MŲS HAIR GROW PLAUKŲ 

AUGINIMO BUDĄ ANT JŲ PACIENTU 

Bet kitiems profesionalams naudoti namų 
gydymo budų kitų įstaigoje yra nepasiti-
kėtina, ir todėl jie negalejo to patirti, kad 
dvimas laiko plaukams isaukinti, 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. 

t)fiso valandos Pirmad., Antrad. ir Trečiad. 9 ryto iki 9 valu 

KLAUSKIT NURSE JOHNSON 

9200 Hough Avenue RAndolph 3773 

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

j P J KEISIS 
E 609-12 Society for Savings Bldg.—Cleveland, Ohio 
= OFISO TELEFONAS: MAin 1773. 

jjjj Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuoee, kreip- s 
E kitės i mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai- s 
E riuose apdraudos-insurance reikaluose. S 
E Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymas E 
E garantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba asmeniškai. 3 
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JONAS.G. 

POL TEE 
L i e t u v i s  

Namų Maliavotojas 
Popieriuotojas 

nemokamai. 

495 East 123rd St. 
Telefonas: POtomac 6899 
Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo 

I pagražinimo suteikiama 
-AfPW'*  '  '  -  f  •  -  - •  

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

Kreipkitės čia įvairių HARDWARE reikmenų. 

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

[Automatinis šildymas! 
Lengviau — Pigiau švelniau 

•v -

5 TAtSOM IR PARDUODAM VISOKIUS FURNASUS 
E Elektriškus ir Gaso Padargus — Vandens šildymo Tankas 
| Jeigu mes negalini pataisyt tai niekąs Nepataisys, 
s Automatic Controls Tools Hardware 

f TRI-VET APPLIANCE SERVICE 
E 7502 Si. Clair Avenue Cleveland 
g PO. 9548 Frank Orpee (Urbšaitis) Sav. LI. 0287 
S AKRONE kreiptis: HANK HOLLISH — STadium 4798 
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CLEVELANDO IR APIELINKES ŽINIOS 
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DIRVA—6820 Superior Avenue. ENdicott 4486—Atdara vakarais 

Koncertas Spaliu 19 d. paminėjimui 3o 
metu Karpiaus Redagavimo Dirvos 

PROGRAMĄ IŠPfLDYS LIETUVOS 
MEN3NINKAI-ART6STA1 

Slovenian Auditorium — 6 4 1  7  S t .  Clair Ave. 

Birute Smetoniene — Pirnistė 
Apolonija Augustinavičienė — Sopranas 

Pranciškus Neimanas — Tenoras 
Prie ji| bus dar kas daugiau — specialaus. 

PADĖKA 
Mirus Kazimierui Masilioniui, 

šiuomi paaiški kokiu tikslu 
tas įdomus Dirvos koncertas, mcmiiumui 
Sfcalii 19 d. rengiamas — tai j Rugp. 25r'kurir buvT palaido-
didelė iškilmė paminėjimui K. i tas Rugp. 29, šiuomi norime 
S. Karpiaus 30 metų Dirvos I išreikšti savo širdingą padėką 
redagavimo sukakti ' šios iš- i Yisitms musV draugams kurie 
kilmės programą išpildys žy J dal-P'av0 .šermenyse, pamaldo-
mios Lietuvos artistinės pajė
gos, kuriu vardai čia paminė
ti: 

se ir palydėjo į kapines; ačiu 
tiems kurie prisiuntė gėles ir 
užpirko mišias; taipgi ačiu už 
prielankų patarnavimą visiems 

Wrilte Smetonienė, jau Cle- tl:ims Šv" f>,rgio P^PUos ku 
i,- i •, . nigams. aciu grabnesiams, ir 

velandiecių Imkora sava pia- Iaidotuvi direktorei Delia E. 
niste, išpildys klasiskų muzi- Jakubs. 
lfAQ L- L L L 'inin IM I  T* 1 £ kos kurinių rinkini, tokį kokio 
dar niekad negirdėjote. 

Pranciškus Neimanas, teno
ras, tik prieš du mėnesiu at
vyko iš Europos ir Clevelande 
apsigyvenęs vėl stoja į daina
vimą. 

Apolonija A u gustinavičiene, 
sopranas, taipgi tik šią vasa
rą atvykus iš Europos, Vil
niaus operos dainininku. 

(Pirmiau buvo čia paskelb
ta kad dainuos p. Trečiokienė, 
bet ji tai dienai pasižadėjo 
dainuoti Bostone). 

Visi ilgamečiai Dirvos skai
tytojai ir naujieji norės tame 
koncerte dalyvauti. 

Toliau pranešime dar kas 
daugiau tos dienos programos 
išpildyme dalyvaus. 

šis Dirvos numeris, redakto
riaus sukaktuvių proga, išlei-

Pagaliau, ačiu velionio bro
liui ir jo žmonai, Mykolui ir 
Viktorijai Masilioniams, kurie 
fctvyko iš Chicagos ir prisidė
jo prie musų suraminimo. 

Ona Masilionienė ir šeima 
5315 Luther Ave. 

LANKĖSI LAIDOTUVĖSE 
Pranas ir Ona Samuoliai ir 

Zuzana Seimonienė buvo nu
vykę į New Haven, Conn., lai
dotuvėms Silvestro Makausko, 
Samuolienės brolio ir Zuzanos 
dėdės. Silvestras prieš 40 me
tų gyveno Clevelande, čia bu
vo žinomas geras muzikantas, 
grieždavo Lietuvių vestuvėse 
ir piknikuose. 

Velionis mirė Rugs. 4, baig
damas 74 metus amžiaus, pa
liko žmoną, Barborą, du sunus 
ir dukterį, visus vedusius, ir 
7 anukus. 

nas brolis ir trys seserys, ir 
Clevelande jauniausia sesuo, 
Ona Samuolienė. 

DIRVOS Redakcijoje randa
si laiškas Miss V. Norvaišaitei. 

Paėjo Raudondvario valsč., 
;^"d«'^ri6:k» Netonig k. Lietuvoje liko vie-

o » n a L ? 11 e i r ii* 
puslapių, su linkėjimais nuo 
daugybės šio miesto biznierių 
ir politikierių. Jis išleistas 
anksčiau prieš koncertą, todėl 
kad apie tą laiką bus miesto 
valdybos rinkimai ir Dirva 
bus užimta politiškais skelbi
mai VALI U JIS Jonas, sun. Dio

nyzo ir Paulynos Aleknavičiū
tės, virš 60 m., gimęs ir gyv. 
Pakalniškių k., Pašiaušės vai., 
Šiaulių ap. Amerikon išvyko 
prieš I Pasaulinį Karą, dirbo 
Ford fabrike šaltkalviu. 

Aš esu Vladas Pentakas, su
nus Vlado ir Adolfinos Valiu
lytės Pentakų, gim. Bazilionių 
m., Ivurtavėnų v. 
Adresą gausite Dirvos Redak-

N A U JOS PARAPIJOS 
PIKNIKAS 

N.P.P.šv. parapijos pikni
kas, rengtas Rugp. 31, del i\a-
pio oro nebuvo pasekmingas, 
o kadangi pasitaikė gauti ta 
pati vieta kitam piknikui, tai 
tas piknikas atsibus šį sekma- ^ ^ 
dienį, Rugs 14, toje pačio.įe e

6820 "superior "ave." 
vietoj, Joe N orris Grove prie Cleveland, Ohio. 
Chardon. Valiuoti R6 \ Char- j -
don, paskui iki R 91, kur per-1 j 
kerta R6; ten sukti j dešinę, j 
ir apie mylią kelio iki pikniko 
vietai. 

Piknikas turės visokių įvai
rumų. 

kviečia Klebonas ir komit. 

MAYOR AS BURKE REIKA
LAUJA $28 MILIJONŲ 

IŠLAIDOMS 
Kodėl visi Clevelando namų 

savininkai šymet turėjo mokė
ti brangesnius taksus už sa
vo namus? Todėl kad dabar
tinė miesto ir apskrities val
džia pradėjo perdaug kelti al
gas visiems politiškiems valdi
ninkams ir ponams kurie tik 
turi miesto darbus. 

To neužteko, dabartinis ma-
yoras Burke patiekė miesto 
tarybai dar didesnių sumų rei
kalavimus 1948 metams, jeigu 
jis bus išrinktas may oru, ir 
jis labai nori buti išrinktas. 

Kiti mavorai seniau operuo
davo su apie 20 milijonų do-
larių; prie šio mayoro miesto 
operavimo biudžetas pakeltas 
pirmiau, ir dabar jis pareika
lavo net $28,162,562 sumos— 
didžiausios kada buvo šio mie
sto istorijoje. 

Nors taksai pakilo ir daro
ma reikalavimai naujų sumų, 
miesto tvarkyme nepadaryta 
jokių žymių pagerinimų ar pa
taisymų. 

Šitų visų dalykų dėliai Dir
va rekomenduoja šio rudens 
rinkimams į may orus naują 
veiklų, biznišką žmogų, kuris 
įneš naujo kraujo miesto gy
venime ir progrese — ELIOT 
NESS. 

Apie Eliot Ness plačiau ra
šoma ant 4-to puslapio. 

LANKOSI NEW YORKE 
P. J. žiuris šiomis dienomis 

lankosi New Yorke, kur daly
vauja The Church World Ser
vice organizacijos sušauktame 
posėdyje Rugsėjo 12, tos or
ganizacijos centre. 

DU SUSIRINKIMAI 
Rugsėjo 19, ateinantį penk

tadienį, nuo 8:15 vai. vakare, 
Dirvos redakcijoje bus BALF 
68-to skyriaus tautinės grupės 
susirinkimas aptarimui apie 
rengiamą BALF seimą New 
Yorke Lapkr. 5-6. 

Kitas susirinkimas bus L. 
V. S. 1-mo skyriaus. 

Abiejų skyrių nariai prašo
mi dalyvauti. 

Geriausi Linkėjimai nuo 

INT. BROTHERHOOD OF 

E L E C T R I C  

WORKERS 
LOCAL 38 

// 

Clayton Lee, Sec'y. 

3?4n SUPERIOR AVE. 

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

Soviet Agents in 
Veterans 

By William H. White 

NEW YORK, Aug. 28—America 
was bluntly warned today that its 
"very existence" is threatened by 
the "aggressive spread of commu
nism." 

The warning, which came as the 
American Legion opened its 29th 
and most important convention, was 
in the form of a report by the fo
reign policy committee to the le
gion's national executive commit
tee. 

OTHER WARNINGS 
It followed other warning* and 

statements by top U. S. military 
authorities and legion committees 
that: 

Every Russian national in the 
country is "an agent of the Rus
sian government." 

The nation's safety requires a 
force of 1,750,000 ready-to-flght men 
prepared by universal military train
ing. 

Of all branches of our national 
defense forces, the navy is in the 
best shape. 

The weak Alaskan defenses be 
strengthened. 

Paul H.. Griffith, retiring national 
commander, officially called the con
vention to order in Madison Square 
Garden with a notablė array of dig
nitaries present. 

The foreign relations committee's 
report urged the convention to sup
port the Marshall plan as a means 
of building a bulwark in western 
Europe against communism. 

The report was made public by 
its chairman, Anson T. McCook, 
It said: 

"The greatest menace in the field 
of international relations facing our 
America, is the aggressive spead of 
communism, fostered and promoted 
by a powerful totalitarian state. 

"This is undermining peace and 
will, if not restrained, threaten the 
very existence of the United States. 

MARSHALL PLAN 
"To combat this menace our most 

important instruments are , the ful
fillment of the principles of the 
Marshall plan, and control of the 
acute situation in the Balkans, com
bined with a continued strengthening 
of the United States and unremitt
ing effort on our part. 

"The Marshall plan, which might 
more accurately be called the Mar
shall approach to European rehabili
tation, is of vital concern to every 
American. Its purpose is to main
tain the bulwark in western Europe 
which, at present, is damming back 
the rising flood of communism. 

"That dam is a fragile structure 
and, if it should break, the Red tide 
would rush through to the Atlantic 
seaboard." 

The menace to America through 
the presence of Soviet nationals 
within its borders was pointed out 
by the Legion's Americanism com
mittee, which called for state de
partment restrictions on admissions 
of Russians into, and on their move
ments within, the country. 

America is the 
Charge 

PRANEŠIMAS 
Prano ir Elenos Aksenavičių 

duktė, Jean Atkins, Aksenavi-
čiutė, išteka už Howard E. 
Sullivan, šeštadienį, Rugsėjo-
Sept. 13. šiiubas bus 9 v. ryto 
St. Agnes bažnyčioje, 8000 j 
Euclid ave. Vestuvių pokilis j 
vakare nuo 6:30 vai., Retrova ; 
Club, 6822 Lexington ave. I 

Paskutine diena Rugs.-Sept. SO 

Auto Drivers License 

TR AM KO SAUGUMO 
DIENOS 

Miesto mayoras išleido savo 
proklamaciją ragindamas mie
sto gyventojus prisilaikyti vi
so saugumo trafike, ir važinė
jančius automobiliais ir pėkš-
čiuosius, išgelbėjimui daugiau 
gyvybių. 

Ta proklamacija nužymi pe
riodą Rugsėjo 8 iki 30, kaip 
TRAFIKO SAUGUMO DIE
NAS. 

MENACE SECURITY 
"They are an ever-growing me

nace to our security," said chairman 
Gree, "and I think it is about time 
the American people awakened to 
this fact. 

"Russia is supporting the UN so
lely because it is an avenue making 
possible their unrestricted admis
sion into the United States and al
so making it possible for Russia to 
obtain information concerning our 
national defenses which she could 
not get in any other way. 

"As the Canadian spy case de
monstrated, every Russian in this 
country is an agent for the Rus
sian government. Until Russia is 

_ willing to change her present ati-
'£ A j, A _... atia- * ^ Eijtude we should place definte limits 
E ALL-STAR PLASEBALL PIKNIKAQ EsUn the number of her nationals per-
= * ^ * £ mitted to enter the United States. 

| Rengia LASNIK'S CAP! | 

| SEKMAD. SEPT.-RUGS. 21 | 
| STOP-IN GROVE | 
| (lVSs mylios į pietus nuo Strongsville, prie Pearl Road) E 

E Baseball lošis — nuo 2:00 p. m. g 
mm ® 
E • Gėrimai ir užkandžiai — Populiare Orkestrą E 

1 DYKAI TžANGA — DYKAI ŠOKIAI — LIS AR PAGADA | 
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Į DIRVOS OFISE 6820 SUPERIOR AVE. I 
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s Atdara nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakare. j 
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NOTARY PUBLIC 
PADAROMI AFFIDAVIT AI 

REIKALINGI GIMINIŲ 
PATRAUKIMUI Į 

AMERIKĄ 
Turint reikalą notarizuotJ 
dokumentus kreipkitės } 

K. s. KARPIUS 
6820 Superior Ave. 

ENdicott 4486 

WHAT'S NEW? 
(In Cleveland) 

OVER in the Veteran's Softball 
League things keep rolling along. 
Back two weeks ago Dunbar's won 
one when they squeezed by the 
Joe's Bar youngsters 6—5, Suky's 
ran all over Trees in their 11—4 
victory. The following Tuesday the 
Mermaid gang beat Trees 4—2 in 
a tight game. The next day Las-
nik's beat Paul & Ed's Tavern and 
Suk.vs beat Dunbar 6—4 when the 
Dunbar outfit blew a four run 
lead. The Sukys outfit met Joe's 
Bar and dropped a 4—3 decision, 
Jimmy Kubickas' triple with two 
on helped Joe's Bar win this one. 
Last Monday Joe's Bar won from 
Trees 7—0 in a forfeit and Tues
day Lasnik's beat Paul & Ed's. 
The standings as of September tile 
10th: 

TEAM W L 
Lasnik's Cafe 4 1 
Joe's Bar 3 1 
Mermaid Club 3 2 
Sukys' 3 2 
Paul & Ed's Tavern 1 3 
Dunbar's Cafe 1 3 
Trees Bar 1 4 

The schedule for the filial weak 
of play: 

Monday, Dunbar's vs. Paul & 
Ed's. Tuesday, Joe's vs. Mermaid. 
Wednesday, Lasnik's vs. Sukys. 

AL WALLIS and Albina Kadis 
became man and wife on the 30th 
of last month and they honeymoon
ed down around the Blue Ridge 
Mountains of Kentucky. The wed
ding reception was a real bang-up 
affair. Congratulations to both of 
these swell "Al's". 

FOUR local Romeos wandared up 
into Canada last week. Johnnie 
Brazis broke in his new Dodge 
convertible on the' trip. A1 Ben-
nis and the Samas boys, Ernie and 
Al, went along. They claim that 
they went fishing but we keep 
hearing descriptions of Canadian 
women instead of fish. Get it, 
A l ? ?  -

THE St. George CWV., Post 613 
Handicap Bowling League started 
rolling last Sunday. Joe Guzaus-
kas is "prez" of the league again 
and Julius Sukys is the new sec
retary-treasurer. We'll have more 
on this when things really get £©-
ing. Be seein' ya! 

• • • 

SURPRISE BRIDAL SWO#ER 
One of the finest bridal showers 

of the season was given in honor 
of Miss Helen Dunbar last week. 
Anne Barton really went all-out 
in planning this surprise shower for 
her best girl friend. 

It was attended by approximate
ly thirty of the bride-to be's young 
friends. All will attest that the 
buffet style supper, cocktails and 

canapes 
Sunday 

live long 
attended, 
prised by 
also by 
bestowed 

were really excellent, 
afternoon, Sept. 7th will 

in the memory of all who 
Helen was not only sur-
the wonderful shower but 

the many beautiful gifts 
on her by her friends. 

Geriausi 'Linkėjimai nuo 

BRILLIANT 
ELECTRIC SIGNS 

INC. 

/# 

750 CARNEGIE AVE. 
P'Rospect 7676 

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

position! Šunų Sekimo atvaizdavimas, Meškeriojimo Turnamentas, 
Arklių Paroda, Šaudymo Turnamentai, Aukšto Nėrimo j Vandenį, 
Rąstų sukimo, Steeplechase, Whippet Lenktynė, Šiaurės Miškų Va
dovavimas, Sharkey tas nuostabus jurų liūtas, Bobby Riggs Tennis 
žvaigždė, "Si'bby" 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 

+ JUSU VAiSTŲ RECEPTAI 1$ 
Nėra tai šmotelis popieros, jie apima daktaro specialius įsakymus 
jusų vaistininkui jo atsargiam sutaikymui. Specialė atsarga duo
dama kiekvienam receptui. Tai yra musų biznis. 

TOEDTMAN & FOLLIS 
P h a r m a c i s t s  

8OTBRIOR AVE. prie E. 65th St. HE. 1035 CLEVELAND, O. 
Registruotas Farmacistas visada gatavas patarnavimui. 

Eliot lies.s For llavor 

ELIOT NESS, kandidatas į Clevelando Mayoro parei
gas, pats yra sunus ateivių tėvų iš Norvegijos. Jis pri-

pažysta kad tautinės grupes yra prisidėjusios tokia reik
šminga ir didele įnaša į šio Miesto gyvenimą kad joms 
privalo buti duota daugiau pripažinimo negu jos dabftr 
gauna. Jis pasiryžęs tad padaryti savo oficialėije šeimo
je City Hali. 

Ness apvalė miesto Saugos Departmentą kuomet 
tarnavo Safety Direktoriaus pareigose; jis persekiojo 
raketierius ir daug jų pasiuntė į kalėjimą. Būdamas 
may oru, jis turės visas galimybes prižiūrėti miesto gy
ventojų saugumą ir tvarką vėl, dar didesniu mastu. 

Jis pasiryžęs sutvarkyti musų miesto suirusią trans-
portacijos sistemą — įgyti daugiau busų. 

Stengsis parūpinti daugiau žaislaviečių vaikams ir 
bendruomenės centrų. 

Jis nori apvalyti miesto orą taip kad namus nerei
kėtų maliavot kiekvieną metą norint kad jie išrodytų 
švarus ir dailus, kaip patys namų savininkai nori juo# 
turėti. 

Jis pasižada vadovauti miesto valdžią tvarkiai ir 
atsakančiai. 

NESS FOR MAYOR COMMITTERS 
v * Robert W. Chamberlin, Chairman. 
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LITHUANIAN WEEKLY į 
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Ohio Lithuanian Publishing C*. * 
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Ib Foreign Countries— _ 

iSfttered at Second-Class matter Decexl* 
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J. Jazminas. 

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

ROZENHEIMAS 
Išvažiavome iš Vienos ankstį rytą. Grei

tasis traukinys buvo pilnas ir išpradžių turė
jome stovėti koridoriuje. Bet kiek pavažiavus, 
vietų atsirado. Sekiau pro langą puikius kalnų 
vaizdus, greitai dingstančius dailius namukus. 

Prieš Salzburgą mus užklupo oro pavojus. 
Traukinys sustojo lauke prie kaž kokio ežero. 
Žmonės pradėjo šokti lauk, nors lėktuvai jau 
IBatėsi danguje. Dabar vieni rėkė kad niekur 
Bebėgti, kiti, priešingai, sakė kad traukinį reikia 
apleisti. Aš iš traukinio iššokau ir atsiguliau 
mve. žiurėjau į blizgančius lėktuvus, kurie 
skrido gražioje rikiuotėje Po kelių minu

otų jie dingo tolumoje — nuskrido Vienos linkui. 
Nors lėktuvai nuskrido, bet traukinys dar ilgai 
laukė aliarmo atšaukimo. Tik po kokios valan
dos pasijudino ir įvažiavo j Salzburgą. 

Salzburgą pravažiuojant žiurėjau pro langą. 
Han iškarto patiko šis švarus miestas, išsitiesęs 
tarp kalnų, prie sraunios upės. Gatvėse matėsi 
bėgiojo troleibusai.... Tada beveik pasigailė
jau kad anksčiau nepagalvojau sustoti čia. Da
bar traukinys greitai lėkė pirmyn ir jau buvo 
pervėlai.... 

Vėl keitėsi vieni po kitų vaizdai, far dingo 
viena po kitos stotys. Dabar prasidėjo lygu
mos .... Taip važiavome iki vakaro, ir aš pra
dėjau pastebėti kad važiuojame visai pro kitas 
stotis negu kad tvarkaraštyje pažymėta (jį bu-
Vitu Vienoje nusirašęs). Pasakiau tai T. Jis 
Susirūpinęs pradėjo klausinėti bendrakeleivių. 
Pasirodė kad traukinys eina pro Mueldorfą į 

•Muencheną ir Štutgartą. Mėš, sakė, turėjome 
Salzburgą persėsti. Bet tai esanti nedidelė bė
da — galėsime tai padaryti Muenchene. Dabar 
mudu ne juokais susirūpinome: važiuoti pro 
Muencheną dėl dažnų naktinių puolimų kaip tik 
nenorėjome. Vienoje didesnėje stotyje — Muel-
dorfe — T nuėjo pasikalbėti su geležinkeliečiais. 
Pasirodė kad mes kaip tik toje stotyje galime 
persėsti — iš čia ėjo siaurasis traukinukas į 
Rozenheimą. Taip ir padarėme. Porą valandų 
palaukę Mueldorfe, čia pavakarieniavę, išvažia
vome į Rozenheimą. 

Atvykome naktį apie 12 valandą. Nuėjome 
į miestą j ieškoti nakvynės. Vargais—negalais 
visiškoje tamsoje suradome porą viešbučių, bet 
nakvynės juose negavome — buvo perpildyti. 
Pasirodė kad kaip tik naktį prieš tai Rozenhei-
mas buvo bombarduotas — pirmą kartą. Tapo 
sugriauta keletas namų ir nemažai gyventojų 
liko be pastogės. Nieko nelaimėję, sugryžome 
I stotį. Nutarėme nakties likutį praleisti čia, 
o nakvynės jieškoti rytį. Taip ir padarėme. 

Laukiamajame snaudė nemažai kel e i v i ų. 
Vieni ant stalų užsikniaubę, kiti ant krėslų su
sirietę. Buvo tai daugiausia kariškiai ir įvai-
raus amžiaus moterys. Salės langai nuo bom
bardavimo buvo išbirėję ir pro juos dvelkė šal
tas rudens oras. Nakvynė, reikia pasakyti, bu
vo nekokia ir užmigti visai neteko. Rytą išė
jome į miestą. 

Pirmas musų rūpestis buvo gauti nakvynę. 
Taigi, pradėjome viešbučių ir svetainių apvaikš-
aojimą. Vaikščiojome iki pietų ir apvaikščio
jome, tur but, visas tos rūšies įmones, bet nak 
vynės negaveme. Perspektyvoje vėl buvo nak 
vyne stotyje.... 

Aplamai, Rosenheim#* padarė man nekokį 
įspūdį. Viena, jame visai nebuvo padorių slėp
tuvių. Sužinojome kad aliarmo metu žmonės 
bėga iš miesto. Antra, tai buvo toks nedidelis 
miestelis, kad gyvenimas jame atrodė labai 
Budnas Tariau T, kad reikia važiuoti į Salz
burgą ir bandyti laimės ten. Jeigu negausime 
nakvynės kitur, tai gal bent stoties laukiamasis 
bus geresnis. Pagaliau, musų niekas nespiria 
būtinai įsikurti Rozenheime. Taip pat gerai 
galime įsikurti bent kur, kur patiks. Taigi, va
žiuojant įsidėmėsime gražesnius miestelius, ku
riuos paskui galėsime aplankyti. T, kaip ir vi
sada, sutiko. 

Tiesa, Rozenheime sutikome porą pažysta
mų iš špilerno. Vienas jų buvo dailininkas, ki
tas, berods, ūkininkas, šiaip-taip pasiliuosavęs 
iš firmos, jis taip jmi žemėlapyje pasirinko R<v 
zenheimą ir užvakar atvažfevo čia. Sakė kad 
jiems nakvynę vienai nakčiai davė NSV (Na
tional Socialistische Verpflegung), bet daugiau 

duoti nebenori, sako kad toesą vietų. Jie jau 
buvo buvę arbeitsamte ir gavo skirimus į kaž 
kokį fabriką. Sake kad arbeitsamte su jais kal
bėję žmoniškai.... 

Susitarę su jais dar susitikti, nes turėjome 
atvykti pasiimti bagažo, po pietų išėjome į 
traukinį. Traukinys į Salzburgą dėl bėgių su
ardymo ėjo ne iš stoties, o iš kaž kokios susto
jimo vietos. Taigi, gerą galą turėjome eiti pės
čiomis. 

TEAUNšTEINAS 
Dabar važiuojant žiurėjau pro langą, norė

damas įsidėmėti gražesnes vietas. Tame ruože 
— tarp Rozenheimo ir Salzburgo — man ypač 
krito į akis vienas miestelis — Traunšteinas. 
Jis buvo visai nebombarduotas, netoli Salzburgo. 

— Čia butų galima ramiai gyventi, — ta
riau T. 

T, ramaus gyveninio mėgėjas, man pritarė 
ir nutarėme vėliau atvažiuoti čia.... 

Į Salzburgą atvykome vakare, tuojau krei
pėmės į nakvynių paskirstymo vietą stotyje. 
Panelė pasakė kad dabar nieko neturi, kad užei
tume vėliau. O pati tuo tarpu skambino po 
viešbučius, jieškodama kambario kaž kokiam pa-
žystamui Pabandėme patys jieškoti, bet 
mus visur pasitiko ant durų iškabintos lentelės: 
"Kambariai užimti. ..." 

Taip nieko nelaimėję, vėl sugryžome į stotį, 
bet ir čia nieko nelaimėjome. Perspektyvoje 
vėl vaidenosi naktis stotyje.... O ta perspek
tyva po vienos nemiegotos nakties atrodė tikrai 
baisi. Taigi, nutarėm, žut-but, gautį nakvynę. 
Tai sutvarkyti T pavedė man, nes jis, sakė, to
kiuose reikaluose neturįs patyrimo.... 

Netoli stoties buvo trijų aukštų viešbutis 
'Bayrischer Hof". Tiesa, prie jo durų taip pat 

buvo iškabinta ta gąsdinanti iškabėlė, bet to 
nebojant užėjome. Mus pasitiko praplikęs por
teris. 

-— Kambarių? Nė, visi kambariai, deja, 
užimti, — tarė. 

Ištraukiau pakelį cigarečių ir pasiūliau už-
rukyti. Pakelį padėjau čia pat ant stalo.... 

— Gal tamsta vis dėl to šį-tą rastum? — 
tariau. 

— Pažiurėsiu, gal Ir pavyks, — atsake, iš
traukdamas kambarių planą. — Na, štai kam
barys Nr. 24 laisvas.... Bet tik vienai nak
čiai. 

Aš pastumiau pakelį ir mes, pasiėmę kam
bario raktą, nuėjome. 

Kambariukas buvo nedidelis ir paprastai ap
statytas, bet mums jis atrodė tikrai karališkai. 
Tą naktį pirmą kartą po ilgos pertraukos vėl 
miegojome tvarkingai lovose, ir miegojome, rei
kia pasakyti, kaip užmušti. 

Jame viešbutyje pagyvenome keletą dienų. 
Atsigavome po kelionės vargų ir vėl pradėjome 
rūpintis įsikurimu. Tada atsiminiau Traunštei-
ną. Vieną popietę sėdom į traukinį ir nuvažia
vome pasidairyti — ten tebuvo keliosdešimt mi-
nutų kelio. Perėjome porą kartų didesnėmis 
gatvėmis. Bendras vaizdas man patiko. Buvo 
tai gražus ramus kampelis, tarp kitko — nei 
karto nebombarduotas. Atrodė kad čia įsikurus 
butų galima ramiai laukti karo galo.... 

Apžiūrėję miestelį, užėjome į didžiausį, prie 
pat stoties esantį, viešbutį, čia užsisakėme 
alaus ir tarp kitko paklausėm, ar galėtume gau
ti kambarį. 

— Taip, labai prašau, — atsakė. 
Dabar turėjome aiškinti kad kambarys 

mums šiąnakt nereikalingas, nes išvažiuojame, 
bet, gal but, kitam kartui 

Taigi, sąlygos įsikurti Traunšteine buvo ne
blogos. Bet mane vis dėl to gąsdino gyvenimas 
tokioje užuovėjoje. Daug geriau atrodė Salz-
burgas, jau šiek-tiek panašus į miestą. 

— žinai, tariau T, — kodėl mums pirma ne
pabandyti įsikurti pačiame Salzburge? Miestas 
atrodo nieko sau. Galime ryt pat nueiti pasi
kalbėti j arbeitsamtą. 

-r* Man tai vis tiek, — tarė T. 
Ir taip mes tuo tarpu likome Salzburge. 

(Toliau seka "Salzburgas"). 
(Bus daugiau) 

A?* K 

Kalnų rezorte, Banff, Alberta, Kanadoj, žmonės praleido kar
štą vasaros laikotarpį vėsioje aplinkumoje, kaip iš visko ma
tyti. 

KOSTA RIKA saloje gaudo
ma gyvatės gaminimui gyva
čių odos moteriškiems avalams 
išdirbti. Jie yra brangoki. 

SALIETRA randama dauge
lyje natūralių urvų Allegheny 
kalnynuose. . 

BRAZILIJOJE yra tam tik
ra veislė vabalų, perandra, ku
rie nugraužia ir išverčia me
džius, kad paskui puvančiame 
medyje galėtų dėti savo kiau
šinėlius, kur išsiperi jų jaunik
liai. 

BALF RAGINA SKY-
RIUS RENGTIS 1 

SEIMĄ 

BALF Direktorių Taryba iš
siuntinėjo savo skyriams pla
tesnį pranešimą apie BALF 
metinį seimą, kuris šaukiamas 
Lapkričio 5-6, Hotel New Yor
ker, pačiame New Yorke. 

Visi skyriai raginami ruoš
tis seimui išanksto. Laukiama 
kad kiekvienas BALF skyrius 
butų atstovaujamas šiame sei
me. Centras praneša: 

Nario mokesčiai. Iki ilolei 
šymet nedaug BALF skyrių 
yra sutvarkę savo narių mo
k e s č i ų  s u m o k ė j i m ą  c e n t r u i .  
Malonėkite tai atlikti Rugsėjo 
ir Spalių mėnesiuose. 

Pasiruoškim veiklai. Vasa
ros karščiai baigiasi. Visai ar
ti patogesnės šalpos darbui die
nos. Dabar pats geriausias lai
kas valdyboms prisiruošti ru
dens veiklai. 

BALF vajus tęsiasi, nes ne
sibaigia Lietuvių tremtinių šal
pos reikalas. 

Iki šiol savo kvotas pasiekė 
labai nedaug BALF skyrių. 
Pirmose eilėse eina: Roches
ter, N. Y.; Providence, R. I.. 
Scranton, Pa.; Baltimore Md.; 
Great Neck, ir Maspeth, N. Y. 

Pagalba mažamečiams. BA 
LF vadovybė nuolat gauna 

Lietuvių tremtinių atsišauki
mus ir prašymus. Jie ypa& 
prašo gelbėti jų kudikius ir 
mažamečius. Jie prašo mais
to, drabužių, vaistų, apavo, vt 
taminų, mokykloms reikmenf. 
Jų prašymai išpildomi paggj 
tai kiek į BALF centrą stf? 
plaukia aukų. J 

Pakartodami praSymą 
ti kiek galima daugiau aukų p§* 
nigais, maloniai prašome tęsti 
ir drabužių ir apsiavimo rinki
mą. Drabužių niekad nebUM 
perdaug, nes padėvėti rūbai 
labai greit susinešioja. Ypa$ 
reikia drabužių vaikučiams iir 
vyrams. Pagelbėkite klek tik 
galite! 

Toliau, BALF centras pra
neša kad iš šymet Kalėdoms iŠ 
centro bus galima gauti Kalė
dinių sveikinimų laiškučių. 

BALF skyrių tinkamas pasi
ruošimas seimui gali padaryti 
jį pasekmingu. 

GYVASTIES apdrauda apsi* 
rupinimas šioje šalyje užima 
žymią vietą. Amęrikos šeimos 
dabartiniu metu praleidžia 40 
nuoš. daugiau gyvasties ap-
draudai negu 1941 metais. 

Bendrai imant betgi gyvaii 
ties apdraudai išleidžiama tilu 
tai trečias nuošimtis iš visi| 
šalies gyventojų metinių inei-
m-

Sani-Flasi 

Linkėjimai Daugybei IIIIMI Drangą 
V i s i  M o d e r n i n i a i  

P a t o g u m a i  

3 

i 

a 
s 
a 

MULAI Amerikoje pradėjo veistis nuo tų 
laikų kai Jurgiui Washington Ispanijos kara
lius padovanojo mulą eržilą. Savu laiku mulai 
(asilų mišinys) užėmė žymią vietą net Ameri
kos kariuomenėje. r 

AR JUMS VISADA prireikia šveisti savo toiletą kada 
pasitaiko atsilankyti svečių, prieš jų atvykimą? 

Tam patogus pagelbininkas šiądien yra SAN1-FLUSH, 
geriausias disinfėktantinis toileto įtalpos valytojas. Jas 
toks moderninis kaip ši minuta. 

% 

SANI-FLUSH išvalo jusų toileto įtalpą chemikališkai, 
praalina plėtmus ir nesvarias susidėjusias gliaumes, už
tikrina toileto įtalpą taip švarią, taigi ir prašalina viso
kius kvapus, o prie to nera jokio darbo. 

Visiškai saugus visokioms toiletų sistemoms. Veikia 
minkštame ar kietame vandenyje. 

PARSIDUODA visur dviejuose patogiuose didumuose. S 

i 

tAfCO 
CLEANER WATCH SOFTEHEI 

THE HYGIENIC PRODUCTS 
COMPANY 

MAKES ALL CLE**'"* ***" 
DlMOlVtt W*' 
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SU GERIAUSIAIS LINKĖJIMAIS LIETUVIAMS 

JAMES T. CASS1DY 
Kandidatas j 

JUDGE OF MUNICIPAL COURT 

• 

FORMER CHIEF ASSISTANT COUNTY PROSECUTOR 

Geriausio Pasisekimo ir Ilgo Gyvavimo Lietuvių Spaudai 

FINE QUALITY FURNITURE - RUGS 

AND APPLIANCES 

Forest City Furniture 

Company 

, 1720 EAST 55th STREET 

HEnderson 2886 — HEnderson 9877 V 

Nuoširdus Linkėjimai lietuviams Kaimym 

/ THE MILLER & BECKER CO. 

6411 CENTRAL AVENUE HEnderson 8030 

Geri Linkėjimai Mūsų Prieteliams Lietuviams 

I 
I 
j 

' AMALGAMATED ASS N. OF ST. & E. 
R Y-

- •  

740 SUPERIOR AVENUE, W. 

Harry Lang, Sec'y. 

Nuoširdus Linkėjimai lietuviams Kaimynams 

HENRY C. LAVINE 

WILLIAMSON BUILDING 

Geri Linkėjimai Mūsų Prieteliams Lietuviams 

COUNCILMAN 

WILBER C. WALKER 

' 4th WARD \ 

ROY RIGEL GROCERIES 
GEBI GROSERIAI, ŠVIEŽIOS DARŽOVĖS IR VAISIAI 

f~ '"JĮ < " " 2207 TAYLOR ROAD 

Mes Atvežaa f namus Phone GLenville 6745 

ŠALPOS REIKALAS DANIJOJE 
Danijos Lietuvių Nusiskundimai del BALF'o teikiamos Pagalbos 

* 

Rašo PABĖGĖLIS. 

DANIJOJE gyvenančių Lie
tuvių pabėgėlių leidžiamame 
"Informaciniame Biuletenyje" 
šių metų Birželio 12 d. buvo 
paskelbta BALF centro Ame
rikoje Gegužės 23 d. rašto iš
trauka, kuri skamba sekančiai: 

"Surinkimas aukų Lietu-
viams tremtiniams Europoje 
šelpti šiais metais yra daug 
sunkesnis negu praėjusiais, to
dėl visos sąmatos turi buti 
griežtai apkarpytos. Ryšium 
su naujais susidariusiomis ap
linkybėmis, BALF valdyba ne
gali pažadėti Lietuviams Da
nijoje iki šių metų galo jokios 
papildomos sumos. Malonėkite 
tvarkytis taip kad turimų su
mų užtektų iki 1948 m. Sausio 
1 d., nes kitos išeities bent da
bar nėra." 

Po šios ištraukos buvo pa 
skelbta kad BALF skyrius Da 
nijoje savo posėdyje Gegužės 
29 d. š. m. nutarė Danijoje 
esantiems Lietuviams moka
mas pašalpas sumažinti ir nu 
rodyta kokios pašalpos bus 
mokamos nuo Gegužės 1 d.: 

1. Chroniškai džiova sergan
tiems ligoninėse po M kronų 
(mėnesiui). 

2. Chroniškai sergantiems ne 
l i g o n i n ė s e  i r  n e g a u n a n  t i e m s  
Raudonojo Kryžiaus pašalpos, 
20 kronų (mėnesiui). 

3. Invalidams ir chroniškai 
ne ligoninėse sergantiems, gau
nantiems Raudonojo Kryžiaus 
pašalpą, po 10 kronų (mėn.) 

Pastaba: Užsidirban tiems 
pašalpa nemokama. 

4. Seneliams virš 65 metų 
amžiaus, gaunantiems pašalpą 
iš Danijos Raud. Kryžiaus, po 
10 kronų (men.). 

5. Darbingų tėvų naujagi
miams, darbo sezono metu, pa
šalpa nemokama, nes tėvai ga 
11 patys užsidirbti. 

NĖRA abejonės kad visa tai 
kas buvo paskelbta šiame Da
nijos Lietuvių pabėgėlių laik
raštyje daugelį iš tų žmonių 
ir net skaudžiai paliečia, ta
čiau atrodo kad dabartinė sun
ki BALF piniginė padėtis tiek 
pat paliečia ir tuos kurie savo 
aukomis jau tiek daug tremti
niams yra padėję ir todėl pri
valo turėti kiek daugiau infor
macijų liečiančių tos įstaigos 
lėšų paskirstymo bei sunaudo
jimo sistemą. 

Deja, bent eilinis - pabėgėlis 
nedaug tikslaus apie šią siste
mą tegali pasakyti, nes iki 
šiam laikui jam galėjo susida
ryti tik visiško sistemos nebu
vimo įspūdis. 

Paimkime nors ir šitokį pa
vyzdį. 

Švedijoje gyvena apie 400 
Lietuvių pabėgėlių, kurių tarpe 
beveik visai nėra nei nedarbin
gų senelių, nei mažamečių vai
kų. Visi pabėgėliai tik trum
pą laiką yra buvę' stovyklose, 
nes greit jie išsiskirstė po vi
są šįvediją laisvai gaudami dar
bo visose darbo srityse, šve
dams taikomomis darbo sąly
gomis. 

DANIJOJE, prie Lie tuvių 
pradžioje buvo priskaityta net 
apie 2000 pabėgėlių, o nors 
maždaug po metų dalis sve
timtaučių buvo vėl atskirta, 
tačiau ir dabar Lietuviais skai
toma viso virš 1,000 asmenų. 

Iš to skaičiaus, tik apie 350 
asmenų turi pastovų arba se
zoninį darbą bei uždarbį (Da
nijoje praktikoje taikomi grie
žti suvaržymai pabėgėlių dar
bo srityje) ir gyvena privačiai, 
tuo tarpu kai apie 700 asmenų 
iki šiol gyvena Danų Raudono
jo Kryžiaus stovyklose ir daž
nai labai blogose sąlygose. Be
veik pusė gyvenančių stovyk
lose, tai seneliai, įvairus ligo
niai arba vaikai, o visi kiti tai 
jų šeimų nariai bedarbiai, ar
ba turintieji šiokį-tokį darbą 
stovyklose. 

Jei palyginti Švedijos ir Da-

Ožiais važiuoja. Kaip šis vaizdas parodo, tūlas Charles Mc
Cartney, 45 m., iš Mt. Eagle, Ga., pasikinkęs ožius važiuoja iš 
Illinois į Wisconsin. Jis sako taip apvažinėjęs didelę dalį 
šios šalies. 

nijos Lietuvių šelptinumą, ne
kils jokia abejonė kad pasta
riems pašalpos reikia bent ke-
liariopai daugiau, tačiau BALF 
skyrė Švedijai apie $60,000, o 
tuo tarpu Danijai — $21,000. 

ši suma buvo atsiųsta Dani
jon dar 1946 metų pradžioje, 
tačiau, kiek teko girdėti, be 
jokio aiškesnio nurodymo ku
riam laikui turi tų pinigų už
tekti. 

Praktiškai, Mėnesinių pašal
pų dydį ir tvarką joms mokėti 
nustatė vietinis BALF skyrius 
grynai savo nuožiura ir mato
mai be centro nurodymų, nes' 
vėliau 'pakartotinai yra daręs 
įvairių išmokėjimo tvarkos pa-j 
keitimų. Be senelių, ligonių ir, 
vaikų iki 1 metų amžiaus pal-į 
šalpas gaudavo moksleiviai ir 
tokie asmenys kurie mokosi 
pav. pas fotografą arba dantų 
techniką. 

Jei piniginiuose reikaluose 
kokių nors tikslesnių nurodymų 
stoka yra bendrai žalinga tai 

. šalpos darbą tvarkantiems nu
rodymai yra butini, nes pav. 
daug kam gali kilti abejonių 
girdint apie apmokėtas sąskai
tas už "moksleivių" portfelius, 
automatines plunksnas, įvai
rias komandiruotes, o tuo la
biau už dienpinigius asmenims 
atvykusiems į kurią nors pa
bėgėlių stovyklą ir tikrumoje 
gyvenusiems ant visko paruoš
to nemokamai: w 

v. 

JEI šiądien, nežiūrint visų 
šių aiškiai būtinų arba abejo
tinų išlaidų reikalingumo, vis 
tik Danijos BALF'o skyrius 
dar šiek-tiek turi pinigų tai 
tas turi buti skaitoma tik lai
mingu atsitikimu. Reikia ne
užmiršti kad $21,000,* kurie, 
kaip atrodė, buvo skirti Dani
jos Lietuvių šelpimui tik 1946 
metams, sudarė - vidutiniškai 
vos po $10.50 vienam tuo laiku 
prie Lietuvių priskaitytam pa
bėgėliui, tuo tarpu kai tokiems 
patiems pabėgėliams Švedijo
je, nežiūrint jų visai skirtingų 
sąlygų, buvo skirta vidutiniš
kai po $150 asmeniui. 

Šį santikį palyginus, susida
ro įspūdis kad arba Švedijos 
BALF'o skyrius geriau mokė
jo kreditų prašyti, arba Dani
jos BALF'o skyrius buvo per-
kuklus, tačiau abiem atvejais 
neatrodo kad čia butų buvu
sios bendrai kokios nors sąma
tos. i 

Kiek šiuo laiku dar turi ne
sunaudotų kreditų Šv e d i j o s 
Lietuviai, Danijos Lietuviams 
nėra žinoma, bet jiems keista 
kad jų pačių pereitų metų šal
pos kreditų likučių pagal kaž 
kur "griežtai apkarpytas są
matas" dabar jau turės užtek
ti dar vieniems metams. 

Ar nebūtų buvę geriau jei 
vietoje pavėluotų pa t a r i m ų 
"kad užtektų", BALF centro 
valdyba tiksliau žinotų ką, kur 
ir kaip ji numato šelpti ir vė
liau kreditus skirstytų pagal 
tam reikalui tikrai sudarytas 
ir maž-daug vienodas sąmatas? 

Suprantama kad praeityje 
padarytų klaidų prisinimas tu
ščiai BALF'o centro valdybos. 

kasai pinigų jau negrąžins, ta
čiau, jei tą įstaiga po 1948 m. 
Sausio 1 vis tik numato lėšų 
vėl turėti, butų tikslu nors da
bar išanksto surinkti šelptinų
jų statistiką, nustatyti mokėti
nų pašalpų dydį, o svarbiausia, 
numatyti kam, kada ir kiek 
gali buti mokama, nes tai su
siaurintų BALF įgaliotinių da
bartines teises, bet už tai be 
jokios abejonės sumažintų jų 
atsakomybę ir tuo pačiu palen
gvintų jų darbą. 

Sveikinimai ir Geriausi 
lietuviams Draugams 

FRM IDKOMT 
• 

Candidate lor 

COUNCILMAN ' 

29th WARD " 

Sveikinimai ir Geriausi 

Lietuviams Draugams 

C. E. Obrock Dairy 
Est. 1901 

i i 

3205 MAYFIELD RD. 

YEllowstone 9640 

Sveikinimai ir Geriausi 

Lietuviams Draugams 

# i 

MUS TAW 

# # 

Carnegie and East 105th St. 

Geri Linkėjimai Lietuviams 

Carl Landau Motors 
Inc. 

Chrysler - Plymouth 
Dealers 

8116 I<oratp Ąve. ME. 72M 

SU GERIAUSIAIS LINKĖJIMAIS LIETUVIAMS 

D A V I D ' S  
SPECIALTY SHOPPE 

734 EUCLID AVE. 

' PUIKIOS GĖLĖS — 

GROŽIS IR PASITENKINIMAS 
Kreipkitės į 

(fsarnegie 3^low&rland 

Čia visi jusų užsakymai gaus tą patį greitą ir atsargų 
dėmesį ir patarnavimą. 

10828 CARNEGIE AVENUE RAndolph 6110 

Flowers Telegraphed Everywhere 

Nuoširdus Linkėjimai 'Lietuviams Kaimynams 

J O H N  1 ,  B  U  S  H  E  R  

CHIEF JUSTICE OF THE MUNICIPAL COURT „ 

SU GERIAUSIAIS LINKĖJIMAIS LIETUVIAMS 

COUNCILMAN JOHN S. MUDRI 

W A R D  2 9  

Kandidatas į MUNICIPAL JUDGE 

Nuoširdus Linkėjimai Lietuviams Kaimynams 

HILDEBRANDT PROVISION CO. 

3*19 WALTON MElrose 3700 

Geri Linkėjimai Mūsų Prieteliams Lietuviai 

HOFFMAN CANDY 
& ICE CREAM CO. 

10522 CEDAR AVENUE RAndolph 6080 

Nuoširdus Linkėjimai. lietuviams Kaimynams 

S T O N E  G R I L L  I N C .  

13927 ST. CLAIR AVENUE 

\ f 
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D I B V A 

» MUSV LINKĖJIMAI LIETUVIAMS DRAUGAMS 

RALPH J.HENRY 
' • 

Kandidatas f 

CLERK OF MUNICIPAL COURT 

"SU GERIAUSIAIS LINKĖJIMAIS LIETUVIAMS 

AUGUSTUS G. PARKER 

COUNCILMAN 
WARD 11 

Geri Linkėjimai Musų Prieteliams (Lietuviams 

AMERICAN STEEL AND SUPPLIERS 
INC.* 

D. W. Gordon & Sons 

• 

16702 WATERLOO RD. KEnmore 6222 

SU GERIAUSIAIS LINKĖJIMAIS LIETUVIAMS 

LA GANKE fir SONS STAMPING CO. 

864 EAST 140th STREET 6L. 0278 

Geriausio Pasisekimo ir Ilgo Gyvavimo Lietuvių Spaudai 

JOHN KLANN MOVING 
fir TRUCKING CO. 

1225 ALLEN AVENUE CHerry 5290 

SU GERIAUSIAIS LINKĖJIMAIS LIETUVIAMS 

KOEHLER RUBBER & SUPPLY CO. 

3865 CARNEGIE AVENUE 

Nuoširdus Linkėjimai Lietuviams Kaimynams 

ANTHONY CARLIN CO. 

2717 EAST 75th SHEET 

MUSV LINKĖJIMAI LIETUVIAMS DRAUGAMS 

B R O W N ' S  C O T T A G E  
Privatiniai Valgomi kambariai. Telefonuokit Sutarimui 

We Cater to* Weddings and Showers 

1706 EUCLID AVENUE CHerry 7878 

Nuoširdus Linkėjimai Lietuviams Kaimynams 

J. F. SANSON fir SONS 
COMMISSION MERCHANTS UNIT 18—IS 

# 

4000 ORANGE AVE. HEnderson 8560 

NORĖJAU GYVENTI, DEL TO MANE 
PAVERTI VOKIEČIU 

(VIENO LIETUVOS MOKY
TOJO LAIŠKAS) 

> 1940 METŲ Birželio 15 die
ną Rusų bolševikų armijos už-
pludo musų šventą, sentėvių 
šalį Lietuvą. Jau po dviejų 
mėnesių Lietuvos tautinė res
publika pavirto paprasta SSSR 
provincija, kuri bent iš vardo 
Maskvos malone buvo pavadin
ta "broliška" LTSR (Lietuvos 
Tarybų Socialistinė Respubli
ka) . Tačiau joje jau visu smar
kumu viešpatavo komunistų 
partija, raudonarmiečiai ir 
siautė baisus NKVD teroras, 
kokio visai nežino net vidur
amžių istorija. 

Kas nebolševikas, kad dar 
nesuskubo ar nepasiryžo nusi
lenkti galvažudžiui Stalinui bei 
jo vadovaujamai bolševikų par
tijai buvo apšauktas fašistu, 
buože, banditu, liaudies priešu, 
kapitalistų agentu. Tūkstan
čiai musų brolių ir seserų, ma
žamečių ir senelių, inteligentų, 
darbininkų, valstiečių netrukus 
dingo rytų pragare, kurį bol
ševikai 'vadina dirbančiųjų ro
jum. 

Aš buvau tuomet valstybi
nės pradžios mokyklos moky
tojas. Dirbau K. apskrities V. 
valsčiuje. Auklėjau Lietuviš
ką jaunimą krikščionybės, va
karų demokratijos ir humaniz
mo dvasioje. Prasidėjo įvai
riausi įtardinėjimai, tardymai, 
pašnekesiai su V. valsčiaus 
kompartijos sekretorium. 

SAUSIO 30, 1941 m. buvau 
atleistas iš tarnybos. Politiš
kas dangus dar labiau apsi
niaukė. Įspėtas vienos pažys
tamos komunistės, sprukau iš 
mokyklos apielinkės ir pasislė
piau Kaune. Kovo 10 (1941) 
man pavyko laimingai paspru
kti iš NKVD katilo. Patekau 
Vokietijon. Kito kelio nebu
vo, negi perplauksi Baltijos ju-
r ą * " \  Vokiečiai davė leidimą pasi
likti kol kas Vokiečių žemėje. 
Mat, esu darbingas žmogus, 
nebijąs ir nevengiąs jokių tei
singų darbų. Teko dirbti že
mės ūkyje, daržininkystėje, ir 
kitur. Vermachte netarnavau. 
Prieš alijantus nekovojau. Ma
no šeima pasiliko Lietuvoje ir 
iki 1944 m. Liepos mėnesio gy
veno Kaune. 

Okupacijos metu negalėjau 
gryžti Lietuvon, nes Vokiečiai 
nedavė leidimo. Su savo šei
ma susiėjau (atseit, radau šei
mą) tik po Vokiečių kapitulia
cijos) Gruodžio 1, 1945 m., va
dinasi, po arti penkių metų. 

Buvau laimingas, nors bėg
dami nuo raudonųjų "išvaduo
tojų" netekome visų daiktų: 
baldų, drabužių, santaupų. Ta
čiau džiaugėmės gyvastį išgel
bėję. 

'UNftftA suteikė globą. Ap
sigyvenome — aš, žmona ir sū
nelis — vienoje UNRRA sto
vykloje, kur 480 kvad. metrų 
grindų ploto teko pasidalinti 
125 žmonėms, (šiądien ši pa
dėtis žymiai pagerėjus). 

Bet, pasirodo, likimo taurės 
dar nebūta tuščios. Jau 1946 
metų vasarą prasidėjo patikri
nimai (screening), kurių taip 
pageidauja Maskvos viešpačiai. 
Pirmutinis patikrinimas praėjo 
laimingai; žinoma ne visiems 

Lietuviams, lies 14 nuoš. lie
tuvių buvo pripažinta "Vokie
čiais" ir prašalinta iš stovyk
los. Rudenį, Lapkričio 7, įvy
ko antras patikrinimas, daug 
išsamesrfis negu pirmasis. 

Būdamas atviros širdies ir 
pasitikėdamas UNRRA oficia
lių žmonių patikinimais kad, 
girdi, "geriausia yra sakyti ti
kra teisybė", aš pasisakiau at-
atvykęs Vokietijon 1941 metų 
KOVQ, 10 d. Nieko nenuslėpiau. 

Praėjus beveik trims mėne
siams laiko gavau įsakymą per 
keturias dienas palikti stovyk
lą, vadinasi, atsiskirti nuo šei
mos, ir išvykti į kaž kokių Vo
kiečių pabėgėlių stovyklą, ši
tas įsakymas vėliau buvo pa
keistas, tačiau įvykdytas Ge
gužės m. pradžioje. Dėl ko aš 
išskryninguotas neaišku, prie
žasties nepasakyta. Mat, taip 
elgiasi ir bolševikai. Ir ten 
niekam nepaaiškinama už ką 
pilietis ištremiamas iš savo 
gimtinės ir gabenamas į šiau
rės ledynus ar kitur. 

Vokiečiai manęs nepriima — 
pastogės negaunu. Jiems esu 
nereikalinga našta. Vokiečiai 
mane visai teisingai laiko lie
tuviu (nes esu Lietuvis), o 
UNRRA — Vokiečiu. Ko pats 
Hitleris nepadarė tą dabar pa
darė UNRRA. Nežiūrint ma
no Lietuviškų dokumentų: at
sargos karininko knygutės ir 
kt., UNRRA pareigūnai mane 
pavertė Vokiečiu ir tiek.... 

Aš nenorėjau mirti vergo 
mirtim, nesutikau padėti kalti 
vergijos pančius mano tautai 
ir tėvynei, aš norėjau ir noriu 
gyventi kaip laisvas žmogus, 
tai UNRRA mane pavertė.... 
Vokiečiu, atplėšdama nuo šei
mos židinio, sugriaudama šei
mos gyvenimą. (Mat, oficialiai 
man draudžiama pasilikti sto
vykloje). Aš esu antrą kartą 
išvietintasis, šį kartą globėjų 
paniekintas. Ar tai suderina
ma su kilniais UNRRA tiks-

•ssr5** 
Francuzas Kun. Dubouchet, 75 
amžiaus, praleido 21 metą su 
raupsuotais ant Molokai salos, 
iš kur jis dabar sugryžo į sa
vo šalį. Jis tarp raupsuotųjų 
vedė tikybos darbą. 

lais ? 
Mano didžiausias nusikalti

mas tai kad 1941 m. pabėgau 
iš "rojaus". Dėl to šiądien 
mane UNRRA pavertė Vokie
čių populiacijos nariu. 

Man ir kitiems taip screeningo 
palietiems apeliacijos nedavė 
jokių rezultatų. UNRRA, gir
di, turinti vykdyti Screening 
Board ar Military Government 
įstaigą jaakynwp. 

* P. Lakenis. 

AUSTRALIJOJE lauki n i a i 
juodieji žmonės suvalgo savo 
šunį kuomet jis pasensta ir 
lieka nenaudingas. 

Geri Linkėjimai Lietuviams 

SCOTT STORE 
5c to $1X10 

• 

7036 SUPERIOR AVE. 

MUSV LINKĖJIMAI LIETUVIAMS DRAUGAMS 

Judge Anthony L Rutkowski 

JUDGE OF MUNICIPAL COURT 

Geri Linkėjimai Musų Prieteliams lietuviams 

M O S E S  M .  G U Z I K  

Kandidatas į 

COUNCILMAN 24th WARD 

Geriausio Pasisekimo ir Ilgo Gyvavimo Lietuvių Spaudai 

H A R R Y  J  A  F  F  E  

COUNCILMAN 25th WARD 

Geriausio Pasisekime Iff Ilgo Gyvavimo Lietuvių Sp 
m 

KLUG ELECTRIC SUPPLY INC 

ELEKTROS SVIESOS — IR VISOKĮ REIKMENŲ 

1987 BAST 1051h STREET CEdar 42 

SvefMnfmai ir Geriau*! 
Lietuviams Draugams 

M. FREEDMAN 
EXPERT FURRIER 

1783 COVENTRY RD. 

YEllowstone 8860 

MUSV LINKĖJIMAI LIETUVIAMS DRAUGAM 

B E R R Y  C O N S T R U C T I O  
COMPANY 

7704 CARNEGIE AVENUE EXpress 15 

SU GERIAUSIAIS LINKĖJIMAIS LIETUVIAM 

THE PENN SANITARY LAUND 
COMPANY 

Recognized for Quality 

840 EAST 93rd STREET Liberty 62 

Geri linkėjimai Musų Prieteliams lietuviams 

JUDGE ANDREW M. KOVACH 

• 

M U N I C I P A L  C O U R T  

MUSV LINKĖJIMAI LIETUVIAMS DRAUGAMS 

A L B E R T  S .  P O R T E R  

C O U N T Y  E N G I N E E R  
Cuyahoga County 

Geri Linkėjimai Musų Prieteliams Lietuviams 

NOKES-FINDLEY WALLPAPER 
AND PAINT CO. 

• 

2193 ONTARIO AVE. 

12020 BUCKEYE RD. 
MAin 880® 

LOngacre 3535 

MUSV LINKĖJIMAI LIETUVIAMS DRAUGAMS 

VINOCUR CITY DAIRY CO. 

QUALITY DAIRY PRODUCTS 

9000 WOODLAND AVENU$ GArfield 8340 

Geriausio Pasisekimo ir Ilgo Gyvavimo Lietuvių Spaudai 

WHITE TOOL AND SUPPLY CO. 

1235 WEST 6th STREET MAin 023S 



D I R V A  

MUSŲ LINKĖJIMAI LIETUVIAMS DRAUGAMS 

The Lorain Banking 
Company 

Narys 

Federal Deposit Insurance Corp. 

Narys Federal Reserve System 

Phone 602 

600 BROADWAY - LORAIN, OHIO 

203—9th STREET LORAIN, OHIO 

SU GERIAUSIAIS LINKĖJIMAIS LIETUVIAMS 

MATHEWS FUNERAL HOME 
AMBULANCE SERVICE 

• 

Pearl and 31st St. 1783 p. 31st St. 
LORAIN, OHIO 

Geriausio Pasisekimo ir Ilgo Gyvavimo Lietuvių Spaudai 

F. W. WOOLWORTH CO. 
5c ir 10c iki $1.00 

BROADWĄJT LORAIN, OHIO 

MUS V LINKĖJIMAI LIETUVIAMS DRAUGAMS 

LESSLIE G. CAMPBELL 
• 

STATE REPRESENTATIVE 

VETTER CUT GLASS MFG. CO. 
Veidrodžiai padaromi sulyg užsakymo ir sudedami 

$15 HURON RD. pitone: CHerry 8090 

Geri Linkėjimai Musų Prieteliams Lietuviams 

JUDGE HARRY L. EASTMAN 
JUVENILE COURT 

Geri Linkėjimai Musų Prieteliams Lietuviams 

THE LORAIN TELEPHONE 
COMPANY 

Business Qffioe Telephone 5153 

BADAUJAME IŠLA1SV1NOJE EUROPOJE 
*-

JAU sukako septyni metai 
kai vakarų Europa pradėjo ba
dauti. O badas yra baisus da
lykas, kurį tik tas supras ku
riam teko pačiam badauti. Pa
saulyje esama daug baisių da
lykų bei reiškinių, ir prie jų 
priskiriama badas. 

Po Vokietijos kapituliacijos 
buvo žymiai, net labai, pagerė-

.jus Lietuvių, Latvių, Lenkų. 
Estų ir kitų (ne Vokiečių) pa
bėgėlių maisto padėtis. UNR 
RA gausiai šelpė ir gerai mai
tino. Tačiau viskas pasikeitė 
kai maistą pradėjo tiekti Vo
kiečių įstaigos ir pabėgėlių 
(DP) maisto normos liko su
lygintos su Vokietijos piliečių 
normomis. 

Mes pradėjom tikrai badauti 
1946 metų Lapkričio mėnesį. 
Ką valgome, kiek galime val
gyti, ar esame sotus — vaiz
džiai parodo čia mažutės mums 
teikiamos savaitės maisto nor
mos. Tokias pat mažas nor
mas gauna ir Vokietijos pilie
čiai. 

Noriu dar pažymSti kad sto
vyklų moterys ir vaikai (nuo 
3-18 metų) kas šešta savaitė 
gaudavo po pusę svaro šokola
do ir tiek pat saldainių iš UN 
RRA šaltinių. Gavimo dienos 
buvo džiaugsmo dienos, nes vi
si alkani. 

Rūkalų duodama po 20 ciga
rečių (Angliškų arba 'Ameri
koniškų) šešioms savaitėms 
(nuo 16 metų); dirbantieji 
gauna dar priedo po 20.*ar 25 
savaitėje). 

Taip vargsta benamiai ir 
kiti išlaisvintoj Europoje. Ny
ksta musų tautiečių pajiegu-
mas, plinta ligos, šaukia išalkę 
vaikai. 

Mes tikrai vargstame bolše
vikų kankinamoje Europoje. 
Baisi bado šmėkla žiuri mums 
į akis, Stalino ranka sieką mus 
pagrobti, negailestingos džio
vos ir kitų ligų bacilos įsimetė 
į tautos medžio šaknis ir žudo 
musų tautos kuną. 

Musu tautos likimo ratas 

Geri Linkėjimai Lietuviams 

W O N G S  
CHOW MEIN CAFE 

We Deliver for Home 
Parties 

Call CEdar 9650 

9600 CARNEGIE AVE. 

Sveikinimai ir Geriausi 
Lietuviams Draugams 

SOHIO GAS 
STATION 

Walter F. Krause 

E. 40th & Shore Drive 

HEnderson 6387 

Sveikinimai ir Geriausi 
Lietuviams Draugams 

JERRY MILL 
HABERDASHERS 

815 EUCLID AVE. 

743 PROSPECT AVE. 

žiema ir vasara kartu — tas galima rasti Amerikos kalnynų 
srityje, šis vaizdas yra iš Saulės Slėnio, Idaho valstijoje, 
kur tarp kalnų guli ežeras, o kalno šonas nuklotas sniegu. 

rieda palengva, tačiau be pa-
liows į pakalnę, kur laukia 
pražuvimas, tautos mirtis. „ 

Ištrėmimas, nežmoniškos gy
venimo sąlygos, nuolatinis al
kis, badas, neaiškus-rytojus ir 
ligos žada atlikti savo uždavi
nius. Jeigu padėtis nepagerės 
tai Europoje musų tauta, tiek 
daug vargo ir bėdos iškentė
jus, liausis egzistavus ir musų 

priešai galės džiaugtis išnaiki
nę garsią, Vytauto Didžiojo 
Aįsčių giminę. 

Tat, broliai Lietuviai, sese
rys Amerikietės, gelbėkit kol 
dar nevėlu. Kas padės mums 
badaujantiems, tas pagelbės 
išlaikyti sveiką ir gyvą Lietu
vių tautos kuną ir nugalės mir
tį — musų tautos ateities lai
mei. P. Lakenis. 

SU GERIAUSIAIS LINKĖJIMAIS LIETUVIAMS 

MARGARET A. MAHONEY 
STATE SENATOR 

^ • y * ** 

Kandidatas į 

JUDGE OF MUNICIPAL COURT 

SU GERIAUSIAIS LINKĖJIMAIS LIETUVIAMS 

THE CANNON TAILORING CO. 

SUITS AND TOPCOATS MADE TO ORDER 

124 ST. CLAW AVE. — Cor. East 2nd. 8. 

Geriausio Pasisekimo ir Ilgo Gyvavimo Lietuvių Spaudai 

FRANK T. CULL1TAN 

COUNTY PROSECUTOR 

SU GERIAUSIAIS LINKĖJIMAIS LIETUVIAMS 

SPUMQNI ICE CREAM & PASTRY 

Manufacturers of SPUMONI ICE CREAM & PASTRY 

14112-18 KINSMAN ROAD — LOngacre 4442 

New Branch at 10601 EUCLID AVB, — GArfield 2348 

mum 

MUSV LINKĖJIMAI LIETUVIAMS DRAUGAMS 

THE CENTRAL BANK CO. 
• ' 

Buvęs 

Vtst Depozitai Apdrausti iki $5,000 

Narys Federal Deposit Insurance Corp. 

/ 

20th ST. and BROADWAY LORAIN, OHIO 

Geriausio Pasisekimo ir Ilgo Gyvavimo Lietuvių Spaudai 

KILROY STRUCTURAL STEEL CO. 

13800 MILES AVENlffe LOngacre 5110 

Geri Linkėjimai Musų Prieteliams Lietuviams 

H O W A R D  J O H N S O N  S  

RESTAURANT and ICE CREAM SHOPPE 

Skanus Namų Darbo Pyragaičiai ir Pyragai 

Donald Strang, Operator 
22350 LAKE SHORE BLVD — 8905 LAKE AVE. 

Gexi Linkėjimai Musų Prieteliams Lietuviams 

HAROLD FURNITURE CO. 
GALIT PIRKTI IŠSIMOKĖJIMAIS 

Mes duodame Ęagle Stamps 

780 EAST 185th STREET KEnmore 6842 

MUSV LINKĖJIMAI LIETUVIAMS DRAUGAMft 

THE FOREST CITY MATERIAL CO. 
LUMBER — SASH — MILLWORK — ROOFING 

17903 ST. CLAIR AVE. 

14651 LORAIN AVE. 
KEnmore 6600 

CLearwater 4470 

Geriausio Pasisekimo ir Ilgo Gyvavimo Lietuvių Spaudai 

AMERICAN BEVERAGE CO. 
Distributors of the Famous 

LITHIA LEMON SOFT DRINK 

2115 ABBEY AVENUE PRospect 2272 

Geri Linkėjimai Musų Prieteliams (Lietuviams 

PIONEER LINEN SUPPLY CO. 
Maurice Maschke Jr., Pres. 

Mil PAYNE AVE. HEnderson 0035 

MUSV LINKĖJIMAI LIETUVIAMS DRAUGAMS 

JACOB F! BIDDLI 
COUNTY COMMISSIONER — STARK COUNTY 
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KARŲ VETERANŲ 
YRA 18 MILIJONŲ 

Gyvų Amerikos karų vetera
nų dabartiniu laiku randasi 
18,227,932, kaip skelbia Vete
ranų Administracija. Jų am
žius eina nuo 29 iki 100 metų. 

Sekanti yra veteranų skai
čiai: 
Civilinio Karo 91 
Karų su Indi jonais 841 
Karo su Ispanija 139,000 
I Pasaulinio Karo 3,727,000 
II Pasaulinio Karo 14,361,000 

Civilinio Karo, 1865 m., ve
teranai yra seniausi, po apie 
100 metų amžiaus, ir visoje 
šalyje jų liko vos 91 ar jau ir 
mažiau, kai ši žinia patiekia
ma. 

ŠIOJE ŠALYJE žmonis sa
vo namuose turi įsirengę net 
850,000 dirbtuvėlių, su viso
kiomis jėga varomis mašino
mis ir padargais. Taip yra to
dėl kad daugelis vyrų įgavo 
tam patyrimą karo tarnyboje 
ir todėl kad lengvai gali įsigy
ti namų dirbtuvėlėms tinka
mas mašinerijas. 

Sveikinimai ir Geriausi 
Lietuviams Draugam* 

(lias. Roberto, Inc. 
WHOLESALE GROCERS 

Parduodama išsinešimui 

1026 WOODLAND AVE. 

CHerry. 0200. 

Sveikinimai ir Geriausi 
Lietuviams Draugams 

MARVEL BEVERAGE 
CO. 

12815 KINSMAN RD. 

w-
WAshingtlon 4400 

Sveikinimai ir Geriausi 

Lietuviam# Draugams 

Supreme Furniture 
Mfg. (k 

• 
2101 SUPERIOR AVE. 

MAin 1735 

Sveikinimai ir Geriausi 

Lietuviam? {^raugams 

WINTER TAPER 
STOCK CO. 

1375 EAST 38th STREET 

HEnderson 4586 

f t 
=m 

MUSU LINKĖJIMAI LIETUVIAMS DRAUGAMS 

JOHN J. PRINCE 

Kandidatas į 

JUDGE OF MUNICIPAL COURT 

SU GERIAUSIAIS LINKĖJIMAIS LIETUVIAMS 

Riester <S- Thesmacher 

Company 

1526 WEST 25tE ST. CHerry 0154 

CMmsio Pulaekirao ir Ilg» Gyvavime Lietanri* Spaodal 

The Humphrey Co. 

* 

EUCLID BEACH PARK 

** W"!! ififr ~ri/iH"r*1rt|̂ Įr' t- įV •, 

MUSU LINKĖJIMAI LIETUVIAMS DRAUGAMS 

A <5* P Food Stores 
S U P E R  M A R K E T S  

THE GREAT ATLANTIC fir PACIFIC 
TEA CO. 

Henry Wallace, kuris kėlė daug trukšmo, norėdamas privers
ti Ameriką remti Rusiją labiau, gavimui jos "tikro pasitikė
jimo ir draugiškumo", važinėdamas po visą šalį patyrė kad 
jo nusistatymas sutinka visuotiną pasipriešinimą. Jisai no
rėjo ištirti ar trečia partija turės pasisekimą, ir nuo to atša
lo ne tik jis bet ir jo rėmėjai. Pagaliau jo rėmėjai, su komu
nistų žinia, be abejo, nori įsiveržti ir užgrobti Demokratų par
tiją sekančiose prezidento nominacijose 1948 metais. Jeigu 
tas pavyktų, Demokratų partija liktų tuo vardu tik iš pavir
šiaus, o tikrumoje butų komunistų partija arba įnagis. 

KANADOJE, apie Labrado
rą ir Quebeką nepersenai at
rasta ir ištobulinta nauji mil
žiniški geležies rudies plotai, 
kurių vertė siekia mažiausia 
bilijoną dolarių. Ten sako bus 
mažiausia apie 300,000,000 to
nų geros rūšies geležies rudies. 

Minnesota valstijoje esanti 

rudies plotai jau baigiami ir 
už eilės metų išsibaigs. Šie 
nauji plotai aprūpins Ameriką 
geležim ir plienu. 

MĖSAĖDŽIAI gyvūnai van
denį gerdami laka liežuviu, o 
augmenimis mintanti gyvūnai 
vandenį siurbia. 

Geri Linkėjimai Musų Prieteliams lietuviams 

ROXY THEATRE 
B U R L E S Q U E  

• 

EAST 9th and CHESTER 

Perstatymai ištisai nuo 11 ryto iki 11 nakties. 

Speciališ Vidurnaktinis Perstatymas šeštadien] 

MUSU LINKĖJIMAI LIETUVIAMS DRAUGAMS 

THE F. C. RUSSEL CO. 

Išdirbėjai 

RUSCO ALL METAL SELF STORING 

Combination Screen ir Storm Sashes 

6400 HERMAN AVENUE MElrose 0130 

Geri Linkėjimai Musų Prieteliams Lietuviams 

MILNER & MILKOVE CO. 

Sienine Popiera ir Maliavos 

6122 EUCLID AVE. 
8829 BROADWAY A VS. 

HEnderson 2707 
Michigan 2188 

Geriausio Pasisekimo ir Ilgo Gyvavimo Lietuvių Spaudai 
« 

DY DEE WASH INC. 
3630 LEE ROAD LOngacre 61# 

MUSV LINKĖJIMAI LIETUVIAMS DRAUGAMS 

ROY F. McMAHON 

r ^ * * 

STATE REPRESENTATIVE 

Geriausio Pasisekimo ir Ilgo Gyvavimo Lietuvių Spaudai 

SIDNEY & FINK 

Kandidatas į 

JUDGE OF MUNICIPAL COURT 

MUSV LWKejlMAI LHmm*MS"DRAUGAMS 

NU SERVICE CLEANERS 
DRY CLEANERS HAT CLEANERS 

* 

J|421'/i ARLINGTON AVE. 

GLenville 7788 Delivery Service 

Gtri Linkėjimai Musų Prieteliams Lietuviams 

THE SIMON SIGN COMPANY . 
Gyvuoja jau virš 75 metų K 

DIRBĖJAI IR PIEŠĖJAI IšKABŲ-SIGNS 

1113 ST. CLAIR AVE. PRospect 1816 

Geriausio Pasisekimo ir Ilgo Gyvavimo Lietuvių Spaudai 

* 

NOTTINGHAM AUTO WRECKING 
COMPANY 

17309 ST. CLAIR AVENUE KEnmore 4738 

MUSŲ LINKĖJIMAI LIETUVIAMS DRAUGAMS 

EDWARD VERNIER 

WADE HEATING & SUPPLY 
NAUJI GASO FURNASAI—IR GASU KURINIMAS 

IR OIL FURNASAI — IMMEDIATE DELIVERY 
RAndolph 5695 GArfield SOU 

* 

Geriausio Pasisekimo far Ilgo Gyvavimo Lietuvių Spaudai 

HARWILL ICE CREAM CO. 
1200 W. 9th ST. PRospect 6630 

Mmm •1' 
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PANAIKINO DRAU
DIMĄ PIRKTI IŠ

MOKĖJIMAIS 
rp 

Su Lapkričio 1 švmet bai
giasi karo metu jvestas drau
dimas šios šalies gyventojams 
pirkti viską išsimokėjimo pla
nu. Prez. Trumanas, pasirašy
damas to draudimo panaikini
mą, persergsti žmones kad ne-
sigriebtų seniau buvusio pa
pročio viską pirkti tik dėl to 
kad galima bus gauti "lengvais 
išsimokėj imais", "dollar down 
and a dollar a week". 

Tas dar labiau paskatins in 
fUaciją, kainos visko pakils. 

Lietuviams patariama buti 
atsargiais, nes tuo budu daugy
bė lengvai' išmėtys savo sutau
pąs. 

Sovietai Nori Atsikra
tyti U. S. Spaudos 

Atstovų 

Sovietai pasiryžo atsikratyti 
visų užsienio spaudos atstovų 
Maskvoje. Bolševikai ten lai
komus Amerikos spaudos at
stovus vadina "gauja kapitali
stinių šnipų" ir "melagių fa
šistų" ir bus labai patenkinti 
kai atsikratys paskutinio Ame
rikos spaudos atstovo. 

Prie kitų apsunkinimų, so
vietai jvedė tokį brangų spau
dos atstovo Rusijoje išlaikymą 
kad mažai kuriems laikraš
čiams apsimokės savo atstovą 
ten turėti. 

Paveizdan, pastaros Maskvos 
konferencijos laiku, Amerikos 
laikraščiams atsiėjo nuo $1300 
iki $2000 mėnesiui išlaikymas 
vieno savo atstovo, neskaitant 
Jo algos. 

Dabar sovietai padvigubino 
kainą persiuntimo žinių per ra
dio nuo 2 iki 4 centui ^c^žilii^ 
ir Amerikos dolario kursą nu
statė mažos vertės, 5.30 rub
lių. šiaip gi rublis yra mažes
nės vertės, per ambasadas jų 
gaunama 12 už $1. 

Sveikinimai ir Geriausi 

Lietuviams Draugams 

r 3 

SHERIFF 
JOSEPH M. SWEENEY 

Sveikinimai ir Geriausi 
Lietuviams Draugams 

DISTILLATA CO. 

1542 EAST 24th ST. 

PRospect 2900 

Geri Linkėjimai Lietuviams 

Gordon Art Glass Co. 
11608 KINSMAN RD. 

WA. 31S1 

SU GERIAUSIAIS LINKĖJIMAIS LIETUVIAMS 

George V. Woodling 

STATE REPRESENTATIVE 

Nuoširdus Linkėjimai Lietuviams Kaimynams 

RICHARD H. EBNER 
Dispensing Opticians for over 30- years 

411 CITIZENS BUILDING MAinl986 

EAS 9th & EUCLID AVENUE 

Nuoširdus Linkėjimai Lietuviams Kaimynams 

H I C K O R Y  G R I L L  

., 929 CHESTER AVENUE PRospect 9374 

5406 EUCLID AVENUE HEnderson 2292 

Geriausio Pasisekimo ir Ilgo Gyvavimo Lietuvių Spaudai 

THE QUALITY THREAD CO. 
Mr. L. M. Berman 

208 ST. CLAIR AVE. N.W. 

SU GERIAUSIAIS LINKĖJIMAIS LIETUVIAMS 

HARRY N. SCHAEFER 
PLUMBING — HEATING REIKMENYS 

13015 WOODLAND AVE. GArfield 8086 

N A N K I N  R E S T A U R A N T  
GERIAUSI KINIŠKI IR AMERIKONIŠKI VALGIAI 

ALUS IR VYNAS 
Maistas paruoštas gatavai išsinešti į namui, 

1314 HURON RD. CHerry 9352 

BAKTERIJŲ BOM
BOS IŠNAIKINTŲ 

ŽMONIJĄ 

Harvardo iUniversiteto mok
slininkas Dr. Thimann, tikrina 
kad 11 svarų difterijos toxino 
galėtų išnaikinti visus U.S. gy
ventojus. 

Jis taipgi sako kad atsitiki
me kito karo, kita * tokių pra
žūtingų perų bomba, botulismo 
toxinu, galėtų buti panaudota 
vienos šalies prieš kitą, ir už
pultos šalies gyventojai butų 
išnaikinti. 

Jis toliau įrodinėja kad ka
ras galėtų buti paskleidžiant 
mirtinas ligas oro bombomis. 
Gali buti užleista tokios ligos 
kaip cholera, dizenterija ir bu-
boniška plėga. Priešas taipgi 
gali panaudoti bombas kurios 
užnuodytų visą augaliją ir'bu
tų sunaikinta žmonėms mais
tas. 

Indijonas Smoki kilmes, Jaike 
savo tikybinio šokio, bučiuoja 
žalti, kaip vaizde parodoma, 
šie Indi jonai gyvena prie Pres-
cott, Arizona. 

PIENO produktai šioje šaly
je sudaro penktą dalį viso rei
kalingo žmonėms maisto. 

MUS V LINKĖJIMAI LIETUVIAMS DRAUGAMS 

NOVEMBERS AVENUE FLOWER 
SHOPPE 

FLOWERS FOR ALL OCCASIONS—QUALITY SERVICE 

Operated by Louis and Frank November 

Sveikinimai ir Geriausi Linkėjimai nuo 

DEMOCRATIC CANDIDATES 
iš 

THE CITY OF CANTON, OHIO 

BALSUOKIT TIESIOG UŽ VISĄ. 

DEMOCRATIC iTICKET 
Antradieni, Novnnber-Lapk. 4, 1947 

FOR MAYOR 

CARU F. KLEIN 
. . i., i i 4 !•« 

For President of Council 
JOE DUBAR 

For City Auditor 

For City Solicitor 
THOMAS H. NICHOLS 

For Councilman at Large 
(Balsuoti ne už daugiau kaip tris) 

JOE MARIOL 
WILLIAM F. SCHUMACHER 

RALPH SMITH 

For Member of Council 
LEO C. KOEHN 

2nd Ward 
3rd Ward 
4th Ward 
5th Ward 
6th Ward 
7th Ward 
8th Ward 
9th Ward 

10th Ward 

Vera L. Elliott 
Baxter C. Sharrock 

Esther M. Arch«r. 
Jimmy Zeno 

Michael P. Gamble 

Theodore A. Nicholas 
James F. Brady 
Howard D, Neel 

Township Trustee 

ROBERT T. CHAPPIUS 

EMIL KAUFFMAN . 
Democratic Chairman 

of the City of Canton, Ohio. 

T 

HUSV LINKĖJIMAI LIETUVIAMS DRAUGAMS 

Telenews Theatre 
ŽINIŲ FILMŲ TEATRAS 

Pamatykit Viso Pasaulio Įvykius 

Euclid Ave. near Public Square 

241 Euclid Aveune 

SU GERIAUSIAIS LINKĖJIMAIS LIETUVIAMS 

The Builders Structural 
Steel Company 

2912 EAST 34th STREET Michigan 8310 

"i iii. 

Nuoširdus Linkėjimai lietuviams Kaimynams 

PLAYHOUSE RESTAURANT 
LOUNGE PAR — ENTERTAINMENT 

1415 EUCLID AVENUE PR. 9080 

MUSV LINKĖJIMAI LIETUVIAMS DRAUGAMS 

/ 

BROUGH BOTTLERS SUPPLY 

3381 ST. CLAIR AVENUE HEnderson 7480 

Nuoširdus Linkėjimai Lietuviams Kaimynams 

LUTHER K. ZERBE y 
C O U N T Y  E N G I N E E R  

STARK COUNTY 

Nuoširdus Linkėjimai Lietuviams Kaimynams 

C FRANK SHERRARK 
CLERK OF COURTS STARK COUNTY 

Geriausio Pasisekimo ir Ilgo Gyvavimo Lietuvių Spaudai 

F. W. WOOLWORTH CO. 
5c ir- 10c iki $1.00 

221 MARKET N. CANTON, OHIO 

MUSŲ LINKĖJIMAI LIETUVIAMS DRAUGAMS 

O L I V E R  K  U  H  N  
COUNTY COMMISSIONER STARK COUNTY 

SU GEBIAIJSIAIS LINKĖJIMAIS LIETUVIAMS 

M c C R O R Y' S 
5c ir 10c iki $1.00 

m MARKET N. CANTON, OHIO 



y * * 

e; A 

D I R V A  
" J'( f 

f <* 

Ima Tyrinėti Unijų Va
dų Raketierystę 

Kongreso Darbo Komitetas 
fiiošia programą sulyg kurio 
nori patraukti visus unijų ra-
ketieriavimus po griežta Fede
rate bausme. 

Kokie yra unijų raketieria-
vimai? Pirmiausia, unijos va
das priverčia kokį nors biznie
rių norintį įsirengti sau biznio 
vietą ar fabriką, mokėti jam 
kyšių, kitaip negaus darbinin
kų savo įstaigai įrengti. 

Tam tikrų unijų vadai lupa 
didžiausias sumas pinigų nuo 
darbininkų norinčių įstoti į 
Uniją. 

Unijų vadai priverčia biznie
rius ir fabrikantus mokėti mo
kesčius unijai už pavelijimą 
pačiam biznierius ar dirbtuvei 
atsivežti savo troku sail reik
menis arba prekes. 

Muzikantų unija, paveizdan, 
įvedė raketierišką budą mokė-
% unijistams muzikantams jų 
pilną algą nors muzikalę pro
gramą išpildo šiaip artistas ne-
Hnijistas; tą jie įvedė radio 
ir koncertinėse programose. 

Daug visokių kitokių rake-
tieriškų darbų tam tikrų unijų 
Vadai atlieka, lupdami ir pasi
pinigaudami, kur nuo jų pri
klauso kokios darbo srities 
kontrolė. 

D U N N S  
Shaker Dining Room 

Successor to 
Damon's Shaktr 

Nuo Liepos 1, 1946, kuo
met aš nupirkau Damon's 
Shaker Dining Room, aš 
palaikiau tuos pačius pa
tarnautojus, tą patį gerą 
patarnavimą kokis ilgai 
buvo vykdomas Damon's 
įstaigos ir mes toliau pa
laikysime tą patį patarna
vimą ir geros rūšies mai
stą kiek galimybės leis.. 

Paul F. Dunn 

16720 Kinsman Road 
WA. 0172 

Shaker Heights, Ohio 

biiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimuiiiuiiiiiiiiHiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu*: 

= Geriausio Pasisekimo ir Ilgo Gyvavimo Lietuvių Spaudai = 

Shaker Heights Saving 
Association 

• # 

ALL DEPOSITS INSURED UP TO $5000.00 

Sveikinimai ir Geriausi 

Lietuviams Draugams1 

BARTUNEK 
C L O T H E S  

883 Prospect Avenue 

§529 Union Avenue 

14959 St. Clair Ave. 

Sveikinimai ir Geriausi 

Lietuviams, Jūlrsugams 
* 

FOOD TERMINAL 
RESTAURANT 

Sam Lox - Prop. 

4000 ORANGE AVI. 
(Cor. E. 40th St) 

Geri LinkėjimaiX^uviams 

Schwarz &. Singer 
Master Fur Craftsman 

1935 EUCLID AV& 
m 

16808 KINSMAN RD. LO. 2550 i 

Geri Linkėjimai Musų Prieteliams Lietuviams 

J A M E S  J .  E G A  N  

* • '  a 

v 

NAŠLAIČIŲ FON
DUI AUKOS 

BALF praneša gavimą nau
jų aukų Lietuvių Našlaičių 
Fondui, per Rugpjučio mėnesį, 
$945.00 sumoje. Didžiausią t su
mą atsiuntė Shenandoah, Pa., 
BALF skyrius 63, per Kun. J. 
A. Karalių — $925.00, 

Dovanos našlaičiams geflbčti 
yra dovanos gelbėti Lietuvių 
vaikučius nuo mirties ir bado. 
Jusų aukos juos palaiko gyvus. 
Jusų finansinė pagalba jiems 
reikalinga šiądien, neatidėlio
jant. • * 

Našlaičiams parama priima 
bent kuriame BALF skyriuje, 
Lietuvių parapijoje, Lietuvių 
draugijoje ar įstaigoje. Auko
damas kiekvienas gelbsti ne 
tik našlaitį, bet gelbsti Lietu
vių tautos ateičiai palaikyti. 

Dovanos ir aukos skiriamos 
Lietuvių Našlaičių Komitetui 

yra nuskaitomos nuo income 
tax ir nereik už tai taltsg šo
kėti. 

BALF taipgi praneša gavi
mą įvairių dovanų rūbais, ava
line, knygomis keletą tūkstan
čių svarų per Rugpjučio mėne-
sį. 

Tarp Rugfp. 15 if 81 dienos 
į BALF prisiųsta gana žymių 
sumų piniginių aukų, iš kai 
kurių kolonijų net šimtais do-
larių. 

Stambios sumos gauta Ht 
Pittsburgh, Pa., BALF 

Vajaus komiteto $1,500.00 
Iš Shenandoah, Pa. kaip pra

nešime Rugp. 1-15 buvo pažy
mėta gauta $2,100, ištikro gi 
gauta $3,025.00, bet $925 iš 
tos sumos buvo skirta Našlai
čių Fondui. 

Siųskite aukas pinigais, dai
ktais, knygomis į 

Lithuanian Orphans Com. 
United Lithuanian Relief 

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

Geri Linkėjimai Musų Prieteliams Lietuviam® 

EDWARD F. FEIGHAN 

Democratic Kandidata j 

COUNCILMAN 21st WARD 

SU GERIAUSIAIS LINKĖJIMAIS LIETUVIAMS 

MUŠU LINKĖJIMAI LIETUVIAMS DRAUGAMS 

JUDGE FRANK D. 
CELEBREZZE 

MUNICIPAL COURT 

Geriausio Pasisekimo ir Ilgo Gyvavimo Lietuvių Spaudai r 

N E W M A N  P  O  N  T I  A  C  ]  
COMPLETE GARAGE SERVICE I 

11628 EUCLID AVE. RAndolph 9493 S 

G*ri Linkėjimai Musų 'Prieteliams lietuviams 

THE H. BLONDER CO. 
WALLPAPER AND PAINTS 

HIOSPECT AVE. & EAST 40th ST. 
HEnderson 3560 

MUSV LINKĖJIMAI LIETUVIAMS DRAUGAMS 

WESTERN PATTERN WORKS 

• 

2100 SUPERIOR NW. MAin 9371 

Geriausio Pasisekimo ir Ilgo Gyvavimo Lietuvių Spaudai = 

GEO. H. PORTER STEEL | 
TREATING CO. 1 

1265 EAST 551h 8TREBT HEnderson 6601 

J. A. PERSKY 

STATE SENATOR 

Geri linkėjimai Musų Prieteliams Lietuviams 

Judge Jlarj B. Grossman 
OF MUNICIPAL COURT 

Geri Linkėjimai Musų Prieteliams Lietuviams 

NOTTINGHAM DEPARTMENT 
S T O R E  

• 

SHOES and FURNISHINGS 
* 4-

18607 ST. CLAIR AVENUE 

SU GERIAUSIAIS LINKĖJIMAIS LIETUVIAMS 

MR. # MRS. ABE RUBIN 
of the 

5 

12 Kandidatas į 

JUDGE OF MUNICIPAL COURT 

5 S! 

i e 
i 
i 

MUSV LINKĖJIMAI LIETUVIAMS DRAUGAMS 

COUNCILMAN FRANK DURKIN 

2 1 » t  W A R D  

Kandidatas į 

CLERK OF MUNICIPAL COURT 

5 Geriausio Pasisekimo ir Ilgo Gyvavimo Lietuvių Spaudai 

H A R R Y  T .  M A R S H A L L  

COUNCILMAN 24th<WAH> 
E 

Geri Linkėjimai- Musų Prieteliams Lietuviams 

WILBUR C. WALKER 

COUNCILMAN 4th WARD 

| Geriausio Pasisekimo ir Ilgo Gyvavimo Lietuvių Spaudai 

I IDEAL BUILDERS SUPPLY 
I & FUEL CO. 

4720 BROOKPARK SH. 1600 

MUSV LINKĖJIMAI LIETUVIAMS DRAUGAMS 

ITHE ACE BOILER AND WELDING CO. 

ALERT ELECTRIC CO. 

PO. 3315 
;  r f i l l l i  į  

GL. 5676 I 

13701 TRISKETT RD. ORchard 4880 

Geri linkėjimai Musų Prieteliams Lietuviam# 

PROM A FRIEND 

•2 % • 
| Geriausio Pasisekimo ir Ilgo Gyvavimo Lietuvių Spaudai 

| QUALITY BODY & TOP REPAIR 
COMPANY 

HBMAEILIAI AUTO TAISYTOJAI 
s Geriausios Rūšies Darbas — Viršų ir Fenderių Taisymas 
= 6501 CARNEGIE AVENUE HEnderson 4936 
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Nuoširdus Linkėjimai Lietuviams Kaimynams 

James U. Duffy 

Kandidatas į 

CLERK Of MUNICIPAL COURT 

MUSV LINKĖJIMAI LIETUVIAMS DRAUGAMS 

BARBERS UNION NO. 129 

Fred W. Tapfer - Sec'y. 

FINANCE BUILDING 

SU GERIAUSIAIS LINKĖJIMAIS LIETUVIAMS 
\ 

COUNCILMAN 

EDWARD P. STAPLETON 

• 

1st WARD 

Geriausio Pasisekimo ir Ilgo Gyvavimo Lietuvių Spaudai 

K RO N H EI M S 
For 

FINE FURNITURE 
2043 EAST 55th STREET 

Nuoširdus Linkėjimai Lietuviams Kaimynams 

THE ELECTRIC PAINT AND 
VARNISH CO. 

Manufacturers of 

ROOF COATING—PAINTS—VARNISHES & ENAMELS 

8001 FRANKLIN BLVD. ME. 2211 

SU GERIAUSIAIS LINKĖJIMAIS LIETUVIAMS 

EAST END IRON WORKS 
IRON WORKS FOR THE HOMES 

1374 EAST 170th STREET IV. 0362 

Nuoširdus Linkėjimsri lietuviams Kaimynams 

CLEVELAND CELERY MARKET 

2633 EAST 40th STREET ENdicott 2416 

HERMAN C. EPPLE CAFE 
ALUS — LIKERIAI _ VYNAS 

4817 LORAIN AVE. 

'i&t v i is » i »aSf&&eį a . „v«u» v -if. 

A. R. K. PAKIETi-
LIAI D. P. VAI

KAMS 

Rugp. 6, Lietuvių bendruo
menės salėje. Schw. Gmūnd, 
Vokietijoje, įvyko Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus pakietėlių 
Įteikimas Lietuvių stovyklos 
vaikams, nuo 6-17 metų. Pa-
kietėlių įteikime dalyvavo U.S. 
karinės valdybos, IRO ir Am. 
Raud. Kryžiaus atstovai ir vie
tos stovyklos direktorius Šal-
čiunas, komiteto nariai, gimi
nės ir pradžios mokyklos mo
kytojai. 

Prieš įteikiant pakietėlius, 
apdovanoti berniukai ir mer
gaitės pasipuošusios skautiško
mis uniformomis ir tautiniais 
rūbais, svečių garbei išpildė 
kelioliką ritmiškų šokių ir dai
nų programėlę. Be to gimna
zijos skautai atliko komišką 
dalyką "Maharadža". 

Po šios jaunuolių atliktos 
programėlės, Am. Raud. Kry
žiaus atstovė Miss Quinland 
padėkojo jaunuoliams už at
liktą programą ir apibudino 
pakietėlių reikšmę vaikams ra
gindama ir ateityje bendradar
biavimo tarp Amerikos ir D. 
P. vaikų palaikyti draugišką 
ryšį. 

Po to, trumpą žodį į susirin
kusius ir jaunuolius tarė Paul 
Iltis, Area Deputy Director. 

Mrs. Lascoe, Schw. Gmiind 
karo komendanto žmona, atli
ko išdalinimą pakietėlių, kas 
jaunuolių tarpe sukėlė didelio 
džiaugsmo. Gavusieji vaikai ir 
jaunuoliai pakietėlius, su link
sma šypsena veiduose skubėjo 
pas savo tėvelius, ar globėjus, 
ir ruspetingai apžiurėjo gau
tas dovanėles. 

Užbaigus Mrs. Lascoe dalini
mą pakietėlių, padėkos išreiš
kimui, aukštosioms viešnioms 
ir svečiams buvo įteikta gyvų 
gėlių bukietai. 

P. Pavasyk*s. 

Naujas Vaistas Kuris 
Sulaiko Skausmą 

Amerikos Armijos Medika-
lis korpusas atrado Vokietijoje 
karo metu išrastą naują vais
tą kuris naudojamas sulaiky
mui skausmo operacijų metu. 
Iki šiol tam buvo vartojamas 
morfinas. 

Tą naują vaistą, kiltis yra 
sintetinis chemikalas, armijos 
chemikai parsivežę tylomis iš
studijavo ir dabar pripažino 
tinkamu. Taigi Amerikos dak
tarai pradės jį vartoti, ir jei
gu Amerikai butų užkirstas 
kelias gavimui morfino iš Ry
tų, šis naujas vaistas užims 
morfino vietą. 

Visa bėda su Šiuo nattfu vai
stu kad ir jis kaip morfinas 
priverčia žmogų norėti jo dau
giau ir daugiau, kartą jo per
daug paimama. Skirtumas ta
me tik kad po morfino naudo
jimo, žmogus jo negaudamas 
jaučiasi blogai ir tiesiog serga, 

kuomet šis naujas vaistas tų 
simptomų neturi. Jis sakoma 
gali buti panaudojamas gydy
mui sirgimo tų kurie morfiną 
vartoję serga. 

GERIAUSI LINKĖJIMAI 

Visiems mūsų 

Kostumeriams ir Draugams 

NIAGARA 
Gas - Coal - Oil Furnaces 

The Purest CSty 
Foundries Co. 

2500 W. 27th STREET 

Sveikinimai ir Geriausi 
Lietuviams Draugams 

SOL BERGMAN 
CO. 

J EW E L E R S 

401 PROSPECT AVE. 

I.I A in 4350 

Geri Linkėjimai Lietuvįuas 

DR. HERBERT 
C. MYERS 

O P T O M E T R I S T  

/ # 

Iii OLD ARCADE 
CHerry 4161 

Linkėjimai Daugybei 
Mušu Draugų 

Weakest 

THE TELLING-BELLE VERNON CO. 

"PIONIERIAI PER VIRŠ 50 METŲ" ~ 

• 

Division National Dairy Products Corp. 

3740 CARNEGIE AVENUE ENdicott 1500 

s § 
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MUSV LINKĖJIMAI LIETUVIAMS DRAUGAMS 

Judge Joseph P. Sullivan 

MUNICIPAL COURT 

SU GERIAUSIAIS LINKĖJIMAIS LIETUVIAMS 

PRESIDENT OF COUNCIL 

COUNCILMAN MICHAEL M. LUCAK 

W A R D  2 8  

Geri Linkėjimai Lietuviams 

Cleveland Grocery 
and Baking Co., 

3543 WOODLAND AVE. 
ENdicott 4020 ^ 

SU GERIAUSIAIS LINKĖJIMAIS LIETUVIAMS 

The M. G. McKelvy 

Company 
DEPARTMENT STORE 

YOUNGSTOWN, OHIO 

FEDERAL, HAZEL AND COMMERCE S% 

MUSV LINKĖJIMAI LIETUVIAMS DRAUGAMS 

THE L R. O ATE Y CO. 
Išdirbėjai Roof Flashing 

10230 BEREA ROAD MElrose 2200 

Geriausio Pasisekimo Ir Ilgo Gyvavimo Lietuvių Spaudai 

WILLIAM B. SAUNDERS 

STATE REPRESENTATIVE 

SU GERIAUSIAIS LINKĖJIMAIS LIETUVIAMS 

THE ATLAS PAPER & BOX CO. 
J. H. Hass, Vice President and Treasurer 

1849 EAST 65th STREET HEnderson 2231 

Geriausio Pasisekimo Ir Ilgo Gyvavimo Lietuvių Spaudai 

BALLONOFF METAL PRODUCTS 

Nuoširdus Linkėjimai Lietuviams Kaimynams 

THE EMPIRE PLATING CO. 
8800 EVARS ROAD CEdar 1067 

Geriausio Pasisekimo ir Ilgo Gyvavimo Lietuvių Spaudai 

KATZ CITY AUTO" WRECKING CO. 
7902 BESSEMER AVE. Diamond 8010 

Nuoširdus^ Linkėjimai Lietuviams Kaimynams 

F. W. WOOLWORTH CO. 
CLEVELAND, OHIO 
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