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In Foreign Countries ... $4.00 

The only Lithuanian Newspaper published in Ohio reaching a very large majority of the 100,000 Lithuanians in the State and in Cleveland. 

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

under the act of March 8, 1879. 

KOMP A RTfJ OŠ SUVAŽIAVI
MAS VILNIUJE 

Liepos 8-19 d. Vilniuje įvy
kt* Lietuvos Komunistų Parti
jos Centro Komiteto 14-tas 
plenumas, j kurį buvo susirin
kę Rusiškų kolonizatorių ko
munistiškos viršūnės, komu
nistai žydai ir būrelis parsida
vėlių išgamų. Visas suvažia
vimas vyko tik Rusų kalba. 
Apie Lietuvių tautos išriaiki-
nimo užbaigimą, Lietuvos ga
lutinį surusinimą — masišką 
kolonizavimą Rusais, sunkią 
kovą su Lietuviais partizanais 
ir Lietuvos ūkio apgrobimą — 
platų pranešimą padarė KP (b) 
CK sekretorius Trofimov. Jis 
oficialiai pripažino kad impe
rialistai komunistai Rusai Lie
tuvoje "gyvena ir flirba aš
trios klasinės kovos aplinkybė
mis", kad Rusų planus nuolat 
trukdo Lietuvių partizanų gin
klas ir dvasinis žūtbūtinę kovą 
vedančios Lietuvių tautos at
kaklumas bei nepalaužta vil
tis dėl Nepriklausomybės. 

Trofimov visą Lietuvių tau
tą išvadino "buožėmis", "bur
žuaziniais nacionalistais" ir 
reikalavo paspartinti Lietuvių 
tautos- likvidavimą, bolševikiš
kai tariant "vykdyt aiškią kla
sinę liniją", "vystyti ryžtingą 
puolimą prieš buožiją", "už
kertant kelią visokiems mela
g i n g i e m s  g a n d a m s ,  k u r i u o s  
skleidžia buožės ir buržuazi
niai nacionalistai". 

Trofimov džiaugėsi kad Lie
tuvių tautos naikinimui pa
greitinti labai gerai tinka nau
ja, žymiai pasunkinta, privalo
mų pristatymų tvarka. 

Užbaigdamas Trofimov daug 
beviltiškai dejavo ir skundėsi 
kad visi "partiniai ir tarybi
niai vadovai" nei kiek nesirū
pina darbu, dėl to krašte vy
rauja totalinė anarchija". 

"Dideles kalbas" dar pasakė: 
KP (b) Vilniaus apskrities ko
miteto 9ekr. Vasilenko, Kėdai
nių — Okuniov, Švenčionių — 
Sidorok, Kauno — Plaskin, 
Stalino paskirtas vyriausias 
Lietuvių tautos budelis, Lietu
vių tautos naikintojas, "respu
blikos prokuroras Salin, KP 
(b) CK sekr. Ozarski, Lietuvos 
TSR Ministrų Tarybos pirmi
ninko pavaduotojas Pisarev, 
Lietuvos Geležinkelių viršinin
kas Kožuchovski, Vyr. žemės 
Ūkio Kooperacijos viršininkas 
Mamajev, Lietuvos Komunistų 
Partijos Centro Komiteto "L 
TSR Aukšč. Tarybos Prezidiu
mo" ir "Ministrų Tarybos" or-
gano-oficiozinio Rusų laikraš
čio Lietuvių kalba vyriausias 
redaktorius žydas Ziman ir kt. 

šis su važiavimas neapsiėjo 
ir be kurijozų. Darydamas 
pranešimą "suklupo" — iškry
po nuo tautų plėšiko Stalino 
"generalinės linijos" Lietuvoje 
jau "neklaidingas" pataikūnų 
vedančių pragaištingų kolhozų-
"tarybinių ūkių" "draugas ta
rybinių ūkių ministras". Tuo
jau "neklaidingas" aptaikunų 
ir niekšų komunistinis plenu
mas nusibankrutavusia "drau
go tarybinio ministro" sam
protavimams "davė griežtą at
kirtį". 

Plenumas patvirtino šupi-
kovą Lietuvos KU(b)CK sek
retorium kadrų reikalams. 
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Dr. Caleb Greene, iš New Yor-
ko, phisicistas, sako kad pas jį 
buvo atsilankę žydų požemio 
kovotojų Irgum Zvai Leumi 
atstavai, 18 mėnesių atgal ir 
prašė pagaminti jų organizaci
jai atominę bombą, jų kovos 
tikslams. 

PAGALBA EURO
PAI BUS SUTEIK-

TA VĖLAI 

U. S, Sekr. Marshall pa
reiškė kad Marshall planas 
Europai gelbėti nebus pa
ruoštas iki pavasario, to
dėl Europa privalo rūpintis 
kiek galėdama pasilaikyti 
pati. 

Kadangi tą planą turės 
užgirti Kongresas, o jis ne
susirinks gal be Sausio 
pradžios, tai to plano vei
kimas negalės buti pradė
tas vykdyti iki nebus gau
ta užgyrimo. 

Tuo pačiu laiku, 16-kos 
EuYopos šalių ekonominė 
konferencija Paryžiuje nu
statė kad Europai sustip
rėti reikalinga $16 bilijo
nų dolarių iš Amerikos, ki
taip Europa gali greit at
sidurti pakrikime. 

INDIJOJE, krokodiliai 
suėmė 24 žmones kurie irė-
si valtyje gelbėdamiesi nuo 
ųžlįusio potvinio. 

U. 8. kariškas lėktuvas 
Rugs. 22, su 11 vyrų, nu
skrido iš Amerikos į Ang
liją, valdomas automatiš
kų kontrolių, nei vienas 
žmogus visoje ilgoje kelio
nėje neprikišo piršto prie 
lėktuvo valdymo. Lėktuvas 
automatiškai ir nusileido. 

"Miss America 1947". Barba
ra Jo Walker, 21 m. amžiaus, 
iš Memphis, Tenn., laimėjo šių 
metų Amerikos graužolės titu
lą Atlantic City suvažiavime. 
Ji yra kolegijos studentė ir 
mano mokyti modemines kal
bas mokslą baigus. 

U. S. RUOŠIA AGRE
SORIŲ APKALTI-

NIMĄ 
Lake Success, N. Y. 

Amerikos delegacija gami
na rezoliuciją įteikimui U. 
N. posėdžiui Graikijos ap
saugojimo klausimu. Kaip 
žinoma, sovietai užsimoję 
pagrobti Balkanus, negalė
dami Graikijos pačiupti su
kurstė Graikijos kaimynes 
šalis, esančias Maskvos įta
koje, pradėti Graikijos už
puldinėjimą tikslu išversti 
tos šalies valdžią. 

Ta rezoliucija prašo Uni
ted ^ Nations apšaukti Bul
gariją, Jugoslaviją, Alba
niją agresijos kaltininkė
mis. Prie to U. S. siūlo 
sudaryti kitas kontroles 
palaikymui Balkanuose tai
kos. 

U. N. posėdis iki šiol bu
vo tik sovietų atstovų kal
tinimų Amerikai svaidy
mas, buk U. S. yra "karo 
kurstytoja". 

Reikalai kurie turėtų bu
ti apsvarstomi, sovietų at
stovų ir jų sateličių truk
domi. 

Sekr. Marshall konferen
cijai patiekė pasiūlymą pa
taisyti U. N. taikos maši
neriją, kas vėl sovietų at
stovus sukėlė Ameriką kal
tinti. 

Už tai kad Europoje ir 
kitur nepadaryta taika ap
kaltinta Amerika. 

Amerika kaltinama su-
žiniai bandymu sulaužyti 
tarptautines sutartis, del 
U. S. siūlymo išspręsti Ko
rėjos taikos klausima ir 
del parėmimo Argentinos 
kad Italijai butų pakeista 
taikos išlygos. 

Iš visko paaiški kad sa* 
vietams dalyvavimas U. N-j  
organizacijoje vra tik už
kirtimui keliu kitoms val
stybėms trukdyti ^ Maskvos 
pastangas paveręinėti vie
ną DO kitos valstybes, ir 
naudotis U. N. Dosėdžiuo-
se varyti savo atkaklią so
vietinę propagandą. 

JUGOSLAVU kariuome
nė suėmė tris Amerikos 
kareivius Trieste srityje. 
U. S. prieš tai griežtai už-
pritestavo. 

Tito sutelkė dideles save 
kariuomenes prie Tiesto. 

Slovėnu komunistu krei
pėsi i Tito "užtarti" juos 
nuo Italų Trieste srityje. 
Amerika ir Anglija įsakė 
savo kariuomenėms buti 
gatavoms jeigu Jugoslavai 
bandytu Trieste okupuoti. 
Dabar Triesto sritis ir uos
tas sutarptautinta. 

šioje šalyje vėl atnaujin
ta reikalavimas įvesti jau
niems vyrams vieno meto 
militarinio lavinimo prie
volę. Sako, Senatas gal tą 
projektu užtviofti&s. 

BULGARŲ VADAS 
PETKOV VISTIEK 

NUŽUDYTAS 
# Bulgarų komunistų vy

riausybė, Maskvos įsaky
mu, pakorė Bulgarų deši
niųjų vadą Nikolai Petko-
vą. Nežiurifit U. S. ir An
glų protestų, sovietų atsto
vas Bulgarijoje tuos pro
testus palaikė juoku. 

Ar kada susipras Wa-
shingtonas kad sovietai vi
somis pusėmis Ameriką tik 
paniekoje laiko? * 

INDIJOJE, Puitfabo da
lyje, Sikhai kareiviai ir ci
viliai pavartodami visokius 
ginklus ir įrankius išsker
dė 1.200 musulmonu ir su
žeidė 800 kitų, kurie sten
gėsi apleisti Indusų sritį ir 
persikelti i mosulmonų te
ritoriją. Taip ate-avę ne-
priklausorųyhe Indijos gy
ventojai vieni/kitus žudo. 

FLORIDOS audros nuo
stoliai siekia milijonus do-
larių. Audros kelyje žuvo 
apie 100 žmonių. Audra iš 
Floridos nuėjo į New Or
leans, Georgia valstijoje ir 
šlavė tolyn, palengva nyk
dama. 

UKRAINOJE, kaip pra
neša, tęsiasi partizanų ko
vo prieš Rusu ir Lenkų ka
riuomenes. Sako apie 20,-
000 partizanų veda kovą už 
Ukrainos išlaisvinimą. 

Iš KINIJOS pranešama 
kad Kinai komunistai ko
vojanti prieš nacionalistinę 
vyriausybe naudoja Rusi
joje gamintus ginklus. 

U.& SUTIKO leist Grai
kijai padidinti savo kariuo
menę kovai prieš išlauki
nius ir vidaus komunistus 
banditus. Graikija nori da
bartinę 130,000 vyrų ka
riuomenę padvigubinti. 

Londone vėl iškilo mėsos 
pristatytojų streikas, an
tru kartu šymet. Mėsos 
vežiojimui paskirta kariuo
menės daliniai. 

' ITALIJOJE, komunistai 
baigė streiką, kurin buvo 
iškurstę apie porą milijonų 
darbininkų. 

Baigėsi jų sukurstytas 
streikas ir Triesto Laisvo
je Teritorijoje. 

Komunistai skelbė strei
ką tikslu priversti dabarti
nę valdžią atsisakyti. Jos 
premjeras yra katalikų va
das de Gasperi, ^ 

JIS REIKALINGAS MUSŲ DIDŽIO MIE 
STO PROGRESUI IR GEROVEI 

Aukštai Pakilęs Amerikos Valdžios Akyse Atei
vio Darbininko Sunus 

T 
Henry Wallace, kaip pa

sirodę, pradėjo trečios par
tijos steigimo vajų. Pra
džią padarė Philadelphijo-
jė. Jis pats nori buti ( no
minuotas į prętidentus. 

Eliot Ness 

Ness pripažysta tautinių 
grupių priedą Amerikai 

Eliot Ness pareiškė jog tau
tinių grupių svarbumas šios 
šalies miestų gyvenime aiškiai 
galima matyti iš pastaro tyri
nėjimo kurį padarė John Gun-
ther, autorius Inside U'. S. A. 
Gunther's patyrimai parodo tą 
kad miestai kur tautinių gru
pių nesiranda yra pažymėtinai 
neprogresingi. Miestai kuriuo
se imigrantai įsigyveno atvykę 
j Ameriką iš Europos, entu
ziastiškai eina pirmyn. 

Tas tyrimas atskleidžia *kad 
Cincinnati miestas buvo jau 
gerokas kuomet Cleveland at
sirado kaip išsimėtęs kaimas. 
Cincinnati turi savo įdomybių, 
bet Gunther sako, šiądien Cle-
velandas užėmė jo vietą lenk
tynių orbite su Detroitu, Buf
falo ir Pittsburghu. Cincin
nati turi Proctor and Gamble, 
bet Clevelandas turi Republic 
Steel, Standard Oil, gyvą eže
rais prekybos uostą, daugybę 
kitų didelių industrijų ir Cle
velandas vis auga kaip mies
tas, nors dabar kiek turi pasi
remti ant pokarinio planavimo. 

Eliot Ness padarė atvirą at
sakymą dabartinei miesto ad
ministracijai, kuri pati nepri-
pažysta šio miesto tautinių 
grupių ir mažai su jomis skai
tosi, kodėl jis viešai ir atvirai 
nori skaitytis ir pripažins tau
tines grupes Clevelande. 

Ness pareiškė, "Aš nemanau 
kad mums pritinka šiądien iš
sisukinėti del savo pozicijos. 
Man rodos jog mes privalome 
atiduoti kreditą ten kur jis 
priklauso. Didelis skaičius ir 
daugybės įvairių tautybių su
darančių šį miestą padarė Cle-
velandą kulturingu miestu, pa
darė jį progresingu miestu, ir 
padarė jį tokiu miestu kuriame 
kiekvienam smagu gyventi. 

"Aš savo tikrinimus paremiu 
tais puikiais kultūriniais dar
želiais kuriuos daugelis tauti
nių grupių palaiko musų mie
sto parke. Tolesnį įrodymą aš 
patiekiu tą, lai dabartinės ad
ministracijos nariai pavažiuoja 
tirščiau tautinių grupių ap
gyventas miesto dalis. Jie pa
tirs kaip jų namai yra užlai-

Mire La Guardia. Rugs. 
20 d. New Yorke mirė pra
garsėjęs to miesto politiko
je, o per tai ir šalyje, bu
vęs mayoras La Guardia, 
sulaukęs 64 metų. Jis mirė 
nuo všžio. 

koma švariai, su gražiais dar
želiais prie jų, ir tą švarumą 
jie stengiasi palaikyti nežiū
rint kad miesto oras su dūmais 
ir suodžiais jiems labai kliudo. 
Šie žmonės yra pasiturinti, jie 
yra geri namų savininkai ir 
piliečiai ir jie tuomi didžiuoja
si." * 

Eliot Ness — ateivių sunus 
Dirva pasirinko remti Eliot 

Ness kandidatūrą į Cleveland© 
mayorus dėl rimtų priežasčių. 
Ness yra, kaip jau rašėme an
ksčiau, mažos Norvegų tautos 
ateivio sunus, gimęs Chicagoj 
Bal. 19, 1903 metais, kur jo 
tėvai, paprasti imigrantai, at
vykę pereitame šimtmetyje, 
apsigyveno ir kiek prasisiekę 
atsidarė duonkepyklą Chicagos 
South Side dalyje. 

Tai yra tokia pat istorija 
ateivių sunaus siekiančio į val
dišką vietą, kurios ir jiems tei
singai priklauso, kaip musų ži
nomų Lietuvių ateivių sunų, 
Adv. Antano A. Olio, Adv. W. 
F. Laukaičio ir kitų, kurių tė
vai atvyko į šią šalį, davė sa
vo vaikams mokslą, o Ameri
kos įstatymai duoda jiems pro
gas buti kandidatais. 

Jaunas Eliot išaugintas dar
bininku. Jis pats užsidirbo sa
vo mokslo kaštus, baigė Fen-
gen High School ir University 
of Chicago, biznio mokslo laip
sniu. 

Jis dar jaunas būdamas sa
vo gabumais taip pasižymėjo 
kad buvo dabar jau mirusio 
prezidento administracijos ski
riamas į įvairias federalės val
džios vietas. 

Kadangi jo federalė tarnyba 
atvedė jį į Clevelandą, jis čia 
tuoj padarė pažintis su mies
to valdytojais tokias kad, kai 
mayoras Burton, paėmęs su
tvarkyti miestą, po pirmesnių 
mayorų betvarkių, rado Eliot 
Ness tinkamiausiu asmeniu pa
vesti miesto saugos depart-
mentą, ir toje vietoje jį laikė 
sekantis žymus mayoras Frank 
J. Lausche. Taip sakant, ir 
Republikonai ir Demokratai jį 
pripažino tinkamu tai vietai. 

Ir Clevelandas tuo laiku tuoj 
buvo apvalytas nuo visokių 
niekšų, nenaudėlių, už ką jį ir 
dabar Clevelando visuomenė 
vertina ir sutiko mielai remti 
jį kandidatu į Clevelando ma
yorus. 

Pažiūrėkit kas dabar vėl de
dasi Clevelande, antrą termi
ną šeimininkaujant dabarti
niam mayorui: taksai pakelti, 
miesto biudžetas padidėjo, o 
miesto reikalai užmigo, tik la
bai gyvai veikia vėl visokie 
niekšai, kurie sudarė ne tik 
jaunoms bet ir senoms mote
rims pavojų išeiti į gatvę. 

Šiam karui prasidėjus, fede-
ralei valdžiai vėl prireikė gero 
žmogaus labai atsakomingoms 
pareigoms ir Washingtono val
džia vėl kreipėsi į Eliot Ness. 
Taip jis laikinai apleido Cleve
landą, o karui pasibaigus, gar
bingai atlikęs pareigas, sugry-
žo čia vėl. Jis nori Clevelan-
dui naudingai pasitarnauti, to
dėl ir sutiko kandidatuoti. 

Jis gerai pažysta Lietuvius 
ir su jais palaiko draugiškus 
ryšius. 

Lietuviai balsuokit YES už 
ELIOT NES® nominacijų bal
savimuose ateinantį antradie

nių, Rugsėjo-Sept. 30. 

PREZ. TRUMAN SU
ŠAUKĖ KABINETO 

POSĖDI 

KAIP iš Washingtono pra
nešama, Prez. Truman, sugru-
žęs iš kelionės, sušaukė kabi
neto speciali posėdį Rugsėjo 
24 dienai, aptarimui Europai 
gręsiančio bado pavojaus ir 
nepaprastai iškilusių pragyve
nimo reikmenų kainų klausi
mo šioje šalyje. 

Pranešimas sako kad prezi
dento specialiai sušauktas po
sėdis svarstys tik "maistą ir 
maisto reikalus". 

Yra nujaučiama lt*d prezi
dentas atsišauks į visą šalį su 
paraginimu priimti savu noru 
racionavimo programą tikslu 
sutaupyti kuodaugiausia mais
to persiuntimui į Europą. 

Paaiškėjo taipgi kad prezi
dentas pakvietė į Washingtona 
kitos savaitės pradžiai Kongre
so vadu^ aptarimui pasaulinio 
maisto klausimo. 

• 

KVIEČIŲ, kornų ir avižų 
kainos pradėjo kristi, kaip pa
skelbė pereitą savaitę Chicago 
Board of Trade. 

Daroma spėjimai kad tuomi 
bus padaryta pradžia kainų 
kritimo urmo pardavimo vie
tose. Tačiau dar nematyt jo
kių ženklų kad pradėtų atpig
ti šeimininkių perkami maisto 
produktai į namus. 

Kornai nupigo nuo $2.54 iki 
$2.46 bušeliui antru kartu, nes 
pereitos savaitės pradžioje bu
vo pasiekią visų laikų aukš
čiausią kaina apie $2.65 buš. 

Kornų derlius, kaip patirta 
iš 12-kos svarbiausių kornų 
auginimo sričių, liko išgelbė
tas iki 53 nuoš.. 

Kviečiai atpigo taipgi po 8 
centus bušeliui. 

• 
ŠIAIP reikmenų išdirbėjai ir 

pardavėjai patėmijo kad mai
sto kainoms kylant arba pasi
laikant aukštomis kaip iki šio
lei, kitų reikmenų pirkimas su
mažėjo. Tuo tarpu kitų reik
menų išdirbėjai nemano reikė
sią sumažinti a$vo išdirbinių 
gamybą. 

• 
DARBINGUMAS Šioje šaly

je, kaip Cenzo Biuras praneša, 
Rugpjučio mėnesį nupuolė že
miau 60 milijonų laipsnio. Ta
čiau dar vis buvo dirbančių 
daugiau negu Rugpjučio mėne
sį 1946 metais. 

165,000 darbų sumažėjimai 
sako yra dėl to kad praėjo di
džiausias darbininkų pareika
lavimas į ūkių darbus. 

Šymet Rugpjučio mėn. dir
bo 2,224,000 daugiau negu tą 
patį mėnesį pernai. 

• 
GELŽKELIŲ darbininkų va

dai praneša kad unijos reika
laus vėl 30 nuoš. algų. pakėli
mo gelžkelečiams, 375,000 na
rių, pradedant Rugsėjo 30 d. 

Sako, reikalaus pakėlimo ne
mažiau $3.00 dienai. 

Algų kėlimo reikalavimą sa
ko verčia daryti pakilimas la
b i a u  p r a g y v e n i m o  r e i k  m e n ų  
kainų. Bet tas vėl tik pra
dės branginimą, negelbės kai
noms nupilti. 
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PITTSBURGH 

GASO SUVARŽYMAS 
Pittsburgh o gaso ti e k i m o 

kompanijos pranešė kad žiemai 
artėjant ir numatant kad gali 
vėl pritrukti gaso virimui ir 
apšildymui tų namų kurie iš 
anksčiau jau turi įsidėję gasu 
kūrinamus namų šildymo prie

kį taisus, neduos gaso suvesti į 
.jokius naujai dabar sudedamus 

(4. . (j gasu šildymo padargus. 
* Wn1 ^ Gaso kompanijos sako,* nors 

; <1 f ; žemėje yra gaso, bet jos nega
li gauti reikalingų padargų ga-
sui į miestą atvesti pakanka
mais kiekiais, ir dėl to truku
mas neišvengiamas kada užei
na staigus šalčiai ir gaso nau
dojimas padidėja. 

GELBĖKJM TAUTOS 
ATEITI JAUNIMĄ 

f 
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BUS DUMŲ — AR NEBUS? 
Pittsburghe su Spalių 1 die

na turi buti pradėta vykdymas 
įstatymo sukontroliavimui dū
mų, kas iki šiol buvo ir gėda 
ir bėda Pittsburghui. Miestas 
iš seno yra pragarsėjęs kaip 
durnų miestas, kas ir nešvaru 
ir kenksminga sveikatai. 

Ilgai kovota už pravedimą 
įstatymo kuris priverstų visus 
gyventojus ir įmones naudo
jančias anglį kurinimui kad 
įsitaisytų durnų kontroliavimo 
prietaisus. Tas įstatymas pra
vestas jau pernai, bet tik šy-
met jis nutarta vykdyti, nes 
reikf jo duoti žmonėms pakan
kamai laiko dumų sukontrolia-
vimo priemones įsidėti. 

KROATŲ PEŠTYNJŠ SU 
KOMUNISTAIS 

Pi tsburghe atsibuvo Kroa
tų Fraternalės Unijos seimas. 
Tai panaši organizacija kaip 
SLA. Seime kilo didžiausios 
kovos su komunistais, kurie 
sten^asi tą organizaciją už
valdyti. Seimas užsitęsė į an
trą savaitę. DaKnai laimėjo 
komunistų opozicija, kuriai pa
vyko pravesti tarimas kad ko
munistus kaip tokius galima 
įtarti ir net įrašyti į protokolą 
kas yra komunistas. 

Dviem atvejais kilo tarp de
legatų riaušės tokios kad rei
kėjo i salę atkviesti policiją 
tvarkai padaryti. 

Tas primena riušes SLA sei
me Chicago je 1930 metais, ka
da Lietuvės komunistės bobos 
policininkais net rankas su
kandžiojo. 

Kroatai yra Jugoslavijos da
lis, ir tarp jų yra vieni prieš 
Tito, o kiti už jį ir už komu
nistų viešpatavimą jų tėvynėje 
ir čia. 

Lietuvių tremtinių padėtis 
Europoje, ypač Vokietijoje ir 
Austrijoje, nuolat sunkėja, blo
gėja. jie išgyveno tremtyje 
jau tris sunkias žiemas. Da
bar jie yra išvakarėse ketvir
tos žiemos, žadančios buti daug 
sunkesnės, vargingesnės. 

Skurdas ir vargas tremtyje 
d a u g i a u s i a  p a l i e č i a  j a u n i m ą ,  
ypač vaikučius, kurių jaunam, 
augančiam kunui rėikia ir ge
resnio; njąįsto^ ir, šiltesnio rubo 
ir erdvesnio' buto. Nežiūrint 
kad visko baisiai trūksta, Lie
tuvių tremtinių jaunimas ne
leidžia laiko dykai. Jų tėvai 
ir auklėtojai yra įsteigę visą 
eilę mokyklų, kurios yra pilnos 
Lietuvių jaunimo, siekiančio 
moksld. • , 

Lietuviai tremtiniai Vokieti
joje turi 80 vaikų darželių, ku
riuos lanko apie 2,600 vaiku
čių. Jie turi 97 pradžios mo
kyklas su 4,200 mokinių. Jų 
įsteigtas 37 gimnazijas lanko 
3,234 moksleiviai. įvairių ama
tų ir specialybių mokyklose mo
kosi apie 800 jaunimo, šalia 
to, per 2,000 Lietuvių jaunuo
lių lanko įvairius universitetus 
kuriuose jie labai pavyzdingai 
mokosi, ruošdamiesi savarankiš
kam gyvenimui. 

Mokymasis tremties moky
klose yra pilnas daugybės sun
kumu. Nėra tinkamų patalpų, 

Detroit, Mich., Naujiendš 
j H1 K t f 1 

ši J'-

TRYS DIENOS AUKŲ 
VAJUI NEW YORKE 

Ketvirtadienį, penktadienį ir 
šeštadienį, Spalių 2, 3 ir 4 die
nomis New Yorko mieste bus 
Lietuvių TAG DAYS. Gatvėse, 
dirbtuvėse ir kitokios įstaigose 
bus renkamos aukos Lietu
viams tremtiniams Vakarų Eu
ropoje. Visi Lietuviai nuošir
džiai kviečiami stoti į šią lab
darių armiją! 

New Yorko miesto valdžia 

KONCERTAS ARTĖJA 
Jau tik pora savaičių fid to 

gražaus ir įdomaus koncerto, 
kuris įvyks Spalių-Oct. 12 d. 
Art Institute, šiame koncer
te dainuos pirmą kartą Detroi
te buvus Lietuvos operos daini
ninkė Sofija Adomaitienė, vos 
praeitą pavasarį atvykus iš 
Europos; antra artistė bus p. 
Birutė Smetonienė, pianistė, ir 
pakviestas dar nesenai iš Eu
ropos atvykęs Pranciškus Nei-
manas, tenoras. Solistams pia
nu akompanuos Alena Daily 

trūksta knvgu ir kitu mokymo-
si reikalingų priemonių, kas- j tetas nuoširdžiai kviečia n sau-
dien tenka pažinti alkį'ir ngt j kia VISUS Lietuvius tuoj re-
badą. Tačiau Lietuvių jauni- gistruotis į tą tūkstantinę lab-

davė teisę Lietuviams net tris dait§> Jono ir Kunigundos Dai-
dienas viešai rinkti aukas trem- jy^ių dukrelė 
tinių naudai. Milijonai New ^ bug pirmas toks koncer-
Yorko gyventojų žino tremti- tas po karo laikų Koncertas 
nių vargus ir kančias ir nori atsibus gražioje ir patogioje 
jiems pagelbėti. Dėlto mes tu- koncertl| gai§je. Art Institu-
rime paleisti New Yorko gatvė
se tukstančius aukų rinkėjų su 
dėžutėmis tas aukas prii m t i. 
Rinkėjų armija turėtų buti tūk
stantinė. Lietuviams butų di
delė gėda, jei iš 50 tūkstančių 
New Yorko Lietuvių, tik su 
saujele rinkėjų pasirodytume ir 
neparodytume nuoširdaus noro 
savo nelaimingus brolius gel
bėti. 

Musų sąžinė ragina, sri ė \ a 
šaukia ir garbė reikalauja išei
ti su tūkstantine aukų rinkėjų 
armija ir dėl to su didele daug-
tukstantine armija mes turim 
pasirodyti 

tas yra labai žinomoje vietoje, 
prie Woodward ir Kirby gat
vių. 

Koncerto rengėjai iSanksto 
kviečia visus Lietuvius pasi
ruošti į šį koncertą ir pamaty
ti jaunosios kartos tikrus Lie
tuvius artistus, pasigerėti jų 
puikiu išsilavinimu muzikoje 
ir dainoje. 

LVA AUKA BALF'ui 
Lietuvai Vaduoti Sąjungos 

6-to skyriaus susirinkime Rug
sėjo 21, remiantis seimo nuta
rimu remti BALF'ą, paskirta 

TAG DAY Komi-1 iš skyriaus iždo $15 BALF'o 
Susirinkime dar na

mas nuoliai mokosi. Prieš akis 
jam šviečia svarbus uždaviniai: 
kogeriausia pasiruošti ateičiai 
kad galėtų buti naudingiausiais 
savo tėvynei Lietuvai, savo tau
tai ir visai žmonijai. 

BALF vadovybė visą pašal
pos darbą taip tvarko kad vi
sų gaunamų ir perkamų gėry
bių didelė dalis eitų vaikučiams 
ir priaugančiam iaunimui šelp
ti, stiprinti. Visame BALF 
šalpos darbe pirmenybė skiria-
mt vaikučiams kad tik jiems 
pirmoje eilėje pakliūtų tinka
mesnis maistas, šiltesnis dra
bužėlis ir tinkama medicinos 
pagalba. 

darių armiją. 
Neatsisakyk, brolau ir sesuo! 

Stok į šventą darbą, į istorinį 
žygį ir padaryk garbę New 
Yorko Lietuviams. Tėveliai ir 
močiutės, paraginkite, prikal
bėkite savo sunus ir* dukreles 
kartu su jumis stoti į šį darbą. 
Jaunuolių energija, drąsa ir ga
bumai daug pagelbės. • | 4 

Moterys ir merginos, turin
čios Lietuviškus ko st i u m u s, 
prašomos jais vilkėti. Tas da
rys gražaus įspūdžio publikoj 
ir kreips daugiau dėmesio. Prie 

Dabar, kai prasidėjo nauji ito lyamose miesto dalyse bus 
mokslo metai, yra pats geriau-; gražios atidarymo programos, 
sias laikas stoti talkon Lietu- j kurios bus filmuojamos, foto-

NELAIMĖS DARBUOSE 
PlieRo ir geležies industrija 

Pennsylvanijoje užima pirmą 
vietą nelaimėmis su darbinin
kais prie darbo. 

Liepos mėnesį, kaip praneša 
valstijos darbo ir industrijos 
sekretorius, plieno ir geležies 
darbuose buvo sužeista 1310 
darbininkų. Tas sudaro virš 
13 iš kiekvieno 100 vyrų ir 
moterų sužeidžiamų visokiuose 
kituose darbuose. 

Statybos ir kontraktavimo 
industrija užėmė antrą vietą 
sužeidimų daugumu 1175 su
žeidimų laike darbo. 

Anglies indsutrijoje sužeidi
mų buvo: kietos anglies kasy
klose 915, minkštos anglies — 
631. 

Išviso per Liepos mėnesį vi
sokiuose darbuose Pennsylva
nijoje sužeista 9683 darbinin
kai. 

Mirčių nuo sužeidimų darbe 
ir užmušimų laike darbo Lie
pos mėnesį buvo 88, Birželio 
gi mėnesį buvo 104. 

A. S. Trečioką* 
INSURANCE AGENTŪRA 

Dirvos Atstovas 
Prenumeratoms, Skelbimams 

314 Walnut Street 
NEWARK 5, N. J. 

viu tremtinių jaunimui. Todėl 
BALF valdyba savo posėdyje 
Rugsėjo 16 d. nutarė kreiptis 
i visus BALF skyrius, į visas 
BALF bendradarbiaujančias 
draugijas, j visus Lie t u v i tį 
tremtinių prietelius, prašyda
ma didesnės paramos Lietuvių 
tremtinių jaunuomenei. 

Iš širdies prašome Spalių mė
nesį paskirti Lietuvių Tremti
nių Jaunimo paramos mėnesiu. 
Per tą mėnesį sutelkime visas 
savo jėgas sukelti kodaugiau-
sia pinigų vaikučiams ir mok
sleivijai paremti. 

Spalių mėnesį kreipkimės į 
visus šaltinius kuriuos tik ga
lime pasiekti, prašydami au
kos Lietuvių tautos ateičiai iš
gelbėti. Turime viską pada
ryti kad išgelbėtume Lietuvių 
tremtinių jaunomene nuo džio
vos, nuo mažakraujystės, rac-
hito ir kitų baisiu ligų. Suda
rykime jiems sąlygas išlikti 
gyvais ir sveikais! 

Visas aukas siųskite Į Unit
ed Lithuanian Relief Fund of 
America, 105 Grand St., Brook
lyn 11, New York. 

Kun. Dr. J. B. Koncyis, 
Pirm. 

Nadas Rastenis, Vice Pirm. 
Kun. N. Pakalnis, Vice Pirm. 
V. J. Količienė. Vice Pirm. 
Antanas Olis, Vice Pirm. 
Nora M. Gugienė, Sekr. 
Pet.r. uJrgeliutė - Beverage, 

Iždininkė. 
Ant. Žilinskas, Fin. Sekr. 

Petras Lalas 
Dirvos Atstovas 

Prenumeratoms, Skelbimams 
3ft Union Street 

AMSTERDAM, N. Y. 

grafuojamos spaudai. 

NEWARK, N. J 

Tag Day . . 
riai sftaukojo $25. Aukojusie
ji po $5: skyriaus pirmininkas 
Juozas Gužauskas, ižd. Augus
tas Rinkunas, sekr. Juozas Kri-
pas, Dr. Jonas J. Sims ir Al
girdas Andriušis. Nariai no
rintieji prisidėti su auka krei
pkitės į pirmininką Gužauską 
ar iždininką Rinkuną. 

M. Sims prašė iš skyriaus 
Tag Day rinkėjų, keletas užsi
rašė. Skyriaus valdyba prašo 
visus narius ir nares prisidėti 
prie rinkliavoj. ̂ į 

PADOVANOJO KNYGŲ 
LVS garbės pirmininku Ir 

ilgametis Lietuvos reikalų^ gy
nėjas, Gedimino. Ordeno Kava
lierius Juozas Smailys padova
nojo LVS skyriui arti šimto 
įvairių knygų. Dalis jų mok
slo knygos, Lietuvos Enciklo
pedija ir kitos. 

A. X. DR. JONIKAITĮ 
PRISIMINUS 

Rugsėjo 19 d., susitarę su 
Smailiais ir Juozu Kripu, nu-

SVARBI ŽINIA. Kaip ži- vykome į Mt. Olivet kapines 
noma, New Yorko mieste įvyk- | pažiūrėti musų buvusio uoliau 

SEKRETAI DYKAI 
(FREE) 

Tiems kurie užsirašys 32-jų pusi. 
už $2.00, duosim SEKRETUS 

dovanai, kaip pasidaryti namie 
Lietuvių Naujienas ant 2-jų me-
alų, vyną, ir saiderį. (52) 

LIETUVIŲ NAUJIENOS 
382 N. 6th St. Philadelphia 6, Pa. 

sta Lithuanian Tag Days per 
tris dienas, Spalių 2, 3, ir 4. 
Badaujanti ir skurstanti Lie
tuviai be tėvynės, visur išblaš
kyti, reikalingi skubios pagal
bos, ir todėl per tas tris dienas 
bus musų visų pareiga gerai 
pasirodyti. 

New Yorkas su apielinkėmis 
yra didelis plotas, reiks daug 
aukų rinkėjų, ir New Yorko 
Lietuviams tame darbe reika
linga didelė talka. Todėl iš 
broliškos valstijos New Jer
sey, ypač gi Newarkas, talkon 
žada aktyviai stoti. Iki šiolei 
jau prižadėjo imti dalyvumą 
šios organizacijos: Lietuvai Va
duoti Sąjungos 3 skyrius, Tė
vynės Mylėtojų D-jos skyrius. 
Moterų Klubas, BALF skyrius 
ir SLA 145 kuopa. Tikimasi 

sio veikėjo, tėvynainio a. a. 
Dr. Juozo J. Jonikaičio kapo. 
Diena buvo graži, saulutė švie
tė ir spindėjo atsimušdama į 
naujai pastatytą akmeninį ant
kapį. Tame antkapyje iškalta: 
kryžius viršuje; seka jo gimi
mo ir mirties data; žemiau pa
rašas: "Didelis Tėvynės Mylė
tojas", dar žemiau iškalta Vy
ties ženklas ir paskutinis para
šas: "....Meilė Lietuvos De
ga Musų širdyse 

Degė meilė Lietuvos a. a. 
Dr. Jonikaičio širdyje, ir mu
sų tauta butų laiminga jeigu 
kiekvieno Lietuvio širdyje deg
tų ta tėvynės meilė. 

P-s Smailys palingavo galva 
ir jau ašarai riedant iš akių, 
pareiškė, "Lengva pakritikuo
ti, bet man rodos kad Dakta-

Persijos Princesė Ašaraf Rėza, 
pozuoja, su savo mėgiamu šu
nyčiu, laike jos atsilankymo į 
Stockholmą, Švedijoje. 

suteiktas Vytauto Didžiojo Or-
denas". 

Kadangi velionis negalėjo to 
pasirinkti, tai paminklo staty
tojai sukombinavo užrašus ir 
ženklus ant paminklo pagal sa
vo g-eriausią supratimą. Pa
minklo statymu rūpinosi Tei
sėjas J. P. Uvickas ir laidotu
vių direktorius D. Brazis iš 
paties velionies palikimų. 

RAUBŲ SVEČIAS IŠVYKO 
Tris savaites paviešėjęs Chi-

cagietis Juozas Riauba, Anta
no Riaubos brolis, jau išvyko 
prie savųjų. Pas musų mielus 
tautiečius pp. Riaubus yra ma
lonu viešėti, nes jie be vaišin
gų namų turi ir patogų vasar
namį, kur jų svečias praleido 
didesnę pusę savo atostogų. 
Kaip jis pats pareiškė, "Tai 
pirmos mano tokios geros ato
stogos ir jaučiuos 'naujas žmo
gus'." 

Deja, pati p. Helena Rauby 
labai mažai atostogavo, nes ji 
be kasdieninio savo darbo U. 
S. Post Office, dar daug dar
buojasi savo tėvų žemės, mu
sų brangios Lietuvos, vadavi
me ir žmonių šelpime. 

IŠRINKO GRAŽUOLĘ 
Pereitą sekmadienį, Lietuvių 

Balso radio klubo piknike, nors 
labai lijo, prisirinko nemažai 
žmonių, ir tapo išrinkta Lietu
vaitė Gražuolė. Pagal teisėjų 
ir publikos nuomonę, išrinkta 
pirmai vietai Sylvia Šimonytė 
—Lietuviškiausias veidas; an 
tra, Joana Walatkiute, ne tik 
graži bet ir maloni; trečia 
Elzbieta Walutis, Amerikoniš
ko tipo gražuolė, tinkanti į At
lantic City kontestą! 

Visos mergytės gavo dova 
nas ir liko savimi patenkintos. 
Nelabai senai katalikiškas pa
saulis labai smerkė grožio ka 
ralaičių rinkimą, bet tas šio
mis dienomis liko paprastu da
lyku. M. Sims. 

AMERIKOS VAKARŲ 
ĮDOMYBĖS 

h 

Rašo K. S. KARPIUS. 

(Tęsinys iš pereito kr.) 

Keliaujant į "Pažadėtą 
Slėni" 

LOS ANGELES miestas iš 
augo taip smarkiai pastarų 1C 
metų bėgyje, kad dabar, apvai
kščiojant to miesto 166 metų 
įkūrimą, jo gyventojų skaičius 
pasiekė apie du milijonu, tuo 
budu jis atsistoja į trečią vie
tą kaip didžiausias šios šalies 
miestas. 

NEUŽMIRŠKIT 3c 
Rašydami Dirvos Redakcijai 

Administracijai ar Agentūrai 

CHICAGO, 111. — Dariaus-Girėno Post 271, American Legion, Rugsėjo 20 iškilmingai įvesdinta 1948 
metams* vadovybė: Sėdi iš kairės į dešinę: pirmo je eilėje: Dr. St. Biežis, Medical Officer; Joseph A. 
Kibort, Chaplain; Alexander Strelesky, Adjutant; Frank J. ZZelis, Vice-Commander. Antroje eilėje: 
Mathew Massey, Service Officer; Dr. F. Pulsucki Le Van, Medical Officer; Lawrence F. Gubista, Sr. 
Vice-Commander; John J. Karalaitis, Commander; 0Jhn E. Viscount, Finance Officer; Phil Krause, 
Finance Secretary; Stanley R. Kniber, Sergeant-at-Arms. 

IKI TOS 'Pažadėtos Slėnies', 
apie ką noriu plačiau jums api
pasakoti, yra toli ir iš rytų, ir 
iš vakarų, taigi iki šiame raši
nyje daeisime iki1 tos slėnies, 
į kurią gryždami iš Los Ange
les taikėme patekti, papasako
siu apie kai ką pasitaikiusio 
pakeliu. i 

Iš rytų jkeliaujan$. L liti tą 
"Pažadėtą Slėnį" pasiekė tam 
tikra grupė, ar tikybinių žmo
nių sekta, ji daug savo pase
kėjų gyvasčių padėjo, ir daug 
kraujo jai kaštavo. Pats jos 
vadas - pranašas niekados tos 
slėnies nematė, jis jos nepa
siekė, tik jo fanatiški pasekė
jai, tęsdami savo kovą už iš
likimą, ėjo iki užtiko sau tin
kamą "Pažadėtą Slėnį". Ir 
šiądien, po šimto metų nuo to 
jų ainiai ten laimingai ar bent 
pasitenkinusiai gyvena. 

Mes pataikėm ten nuvažiuo
ti kaip tik tomis dienomis ka
da buvo iškilmingai minima 100 
metų sukaktis Mormonų toje 
slėnyje Apsistojimo ir pasili
kimo. 

Jiems pasiekti tą slėnį ėmė 
keliasdešimt metų, ir tą Mor
monų istoriją ir jų keliavimą 
į Vakarus aprašysiu toliau. 

Šia proga noriu užsiminti 
apie Amerikiečius pionierius, 
greta Mormonų, kurie keliavo 
į nežinomus tolimus Vakarus, 
už tų kalnynų kurie padalina 
Ameriką į Rytus ir Vakarus. 
Ten tos tuštumos traukė, vi
liojo žmones iš rytinių valsti
jų, ir ankstyvieji pionieriai 
ten keliavo pėksti, jojo raiti, 
važiavo dideliais vežimais jau
čiais traukiamais. Kelionė bu
vo labai tolima ir varginga; 
kentė jie vasaros karščius, ru
denio lietų, žiemos speigus ne
turint kur pasislėpti. Tada 
nebuvo dar geležinkelių nutie
sta, ir tas tik vėliau buvo da
roma. Tačiau tų pionierių žy 
-j;iai, vargas ir net mirtis ati-
iarė mums visus kelius į va
karus; ačiu jų vargams, šią
dien mes galime į kelias die
nas nuvažiuoti pątogiai auto
mobiliu arba traukiniu, o lėk
tuvu nuskristis per kelias va
landas, į gražius, smagius, di
dingus miestus Pacifiko pa
kraštyje. 

Iš TŲ ankstyvų dienų Ame
rikiečių pionierių apsigyvenimo 
"Laukiniuose Vakaruose" ma
tėme labai daug taip vadinamų 
"muvies", kuriuose atvaizduo
jama baltųjų kovos su Indijo-
nais, "kau-boys" gyvenimas, 
pačių baltųjų žmonių savitar
pinės kovos už žemes, už biz
nius, už pirmenybes; garsus 
pasažierių apiplėšimai kelionė
se iki dar traukiniai ten ne
vaikščiojo ir žmonės buvo ve
žiojami arkliais; vėliau, trau
kinių užpuolimai ir apiplėši
mai. 

Visa tai aprašinėti neapsi
mokėtų, nes butų labai ilga is
torija, o ji dalinai žinoma. 

Indi jonai dabar galima sa
kyti uždaryti jiems paskirtose 
rezervacijose, kur jie gali gy
venti savo mėgiamu laikiniu 
gyvenimu, kurie to nori, bet 
baltųjų žmonių užpuldinėjimų 
jie jokių nedaro. 

Dabar mes ir tūkstančiai ki
tų žmonių važinėja tais keliais 
ir pro tas vietas kur seniau 
būdavo banditai užpuldinėja 
apvagia ir žudo žmones, kur paskaitysite sekančiuose nu 
eina traukiniai iš vakarų į ry
tus ir iš rytų į vakarus, per 
tuos pačius kalnus, tyrus ir 
slėnius, ir niekad daugiau ne
girdime apie apiplėšimą ir už
mušimą kaip kad būdavo se
niau. 

Paveizdan, mes važiavom ir 
važiavom per šimtu mylių ke
lių didžiausiomis tuštumomis, 
kur per keliasdešimt mylių ne
pasitaiko kitas automobilis nei 
pravažiuoti nei prasilenkti. Va
žiavom par girias ir kalnynus, 
kur galėtų užpulti ginkluoti 
"kau-boys" ir apvogti ir pasi
šalinti. Bet dabar daugiau ir 
kasdien didmiesčiuose pasitai
ko žmonių užpuolimų ir apvo
gimų, o tuose tolimuose vaka
rų tyruose niekad negirdėti 
apie tokius atsitikimus. 

Taip yra todėl kad jau ke-
iasdešimt metų kaip visose to-
m "Laukiniu Vakarų" srityse j 

menuose. 

Vincent B. Archis 
Dirvos Atstovas 

Prenumeratoms, Skelbimams 
331 So. Rampart Blvd. 

LOS ANGELES, GALIF. 

Vytautas Markuzas -
Dirvos Atstovas 

Prenumeratoms, SkelbimaiHĮl 
3907 Lillibridge 

DETROIT |4. MICH. 

J. Žemantauskas 
N o t a r a s  

"Dirvos" Agentas 

130 Congress Avenue 
Waterbury, 
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įsteigta stiprios valdžios ir ten 
valdo griežti įstatymai, vieto
je senovinės beteisės. Bandi
tų būrelis nedaug galėtų siaus
ti, nes jeigu vieną automobilį 
sulaikytų, apvogtų, žmones už
muštų, už kelių . minutų atva-
važiavęs kitas automobilis ras
tų to jų darbo žymes ir bandi
tai į kelias valandas butų su
gaudyti. Kas kita buvo seniau 
kada nebuvo ir kam juos gau
dyti ir paprastu kokiu keliu 
tik į kelintą dieną vėl pasitai
kydavo kas pravažiuoja. Ne
buvo tada nei telefonų, nei ra
dio. ' i 

Pavyzdžiui, pernai viename 
Kalifornijos miestelyje karys 
veteranas nakties laiku norėjo 
apiplėšt geležinkelio stotį. Jam 
tas butų pasisekę gerai toje 
stotyje ir tame miestelyje, bet 
stoties tarnautoja šiaip-taip 
paspėjd pajudinti signalą, tuoj 
apie' tai žinia perlėkė per kelis 
šimtus mylių į kelis miestus, 
ir už 7 minutų iš artimo mies-. 
to jau jai skubėjo policijos pa
galba. 

BET ŠTAI kokių atsitikimų 
dabar pasitaiko, kurie yra vi
sai kitokios rūšies, visai mo
derniški. 

Jau savo pereitą žiemą ap
rašymuose minėjau apie "So
domos ir Gomorros' bausmės 
vertą miestą, Las Vegas, Ne
vada valstijoje, greta Kalifor
nijos, kur atsibuna didžiausios 
Amerikoje gemblerystės. 

Dabar mes pro tą miestą 
negryžome, bet musų gryžimo 
laiku ten atsitiko štai kokis 
apiplėšimas ir nužudymas. 

Vienas jaunas^ vaikinas gry-
žo iš Salt Lake City (iš tos 
"Pažadėtos Slėnies" miesto) 
i Kaliforniją. Jis susidurė su 
iauna porele, kurie buvo tik 
ką apsivedę, ir kadangi jis iš
sikalbėjo turi pinigų^ ta pore
lė sumanė jį apiplėšti, net nu
žudant. 

Jiedu nužiurėjo tą vaikinu 
kaip savo auką. Jauna graži 
moteriškėlė apsisuko aplink jį, 
prisiviliojo ir nudavė įsimylė
jusią į jį. Su ta moteriškaite 
jis norėjo kiek "pauliavoti". 

Bet tų niekšų pikti planai 
veikė. Ji išsivadino tą vaiki
ną išvažiuoti į netoliese esantį 
mišką, ten susėdo ant žolės, ir 
tada jos vyras ir užpakalio pa
taikęs kad tas vaikinas nema
tytų šautuvo, jį nušovė ir jie
du jį apvogė. Nuo šūvių vai
kinas dar buvo kiek gyvas, to
dėl piktadaris jį visiškai už
mušė dideliu akmeniu į galvą. 
Pasiėmė jo automobilį važiuo
ti sau, palikdami jo lavoną su
vyniotą blankete. 

Piktadariai tapo sugauti kai 
žmogžudis važiuodamas vogtu 
automobiliu užmigęs prie ra
to nuvirto nuo kelio. 

Tas niekšas buvo nesenai pa
leistas negarbingai iš kariuo
menės, ir buvo tik ką išėjęs 
iš Hartford, Conn., kalėjimo 
už automobilio pavogimą ir ki
tas vagystes. Iš Hartford jis 
keliavo į vakarus, daugiau pik
tų darbų atlikti. Tokie žmo
nės ir anais laikais vakarinėse 
valstijose atlikinėdavo plėšika
vimo ir žudymo darbus. Jie ir 
tada, po tam tikro laiko siauti
mo, būdavo sugaunami ir pa
kariami arba nušaunami. 

Anais laikais į vakarus ke
liaudavo visokie niekšai plėši
kauti, užpuldinėti gerus žmo
nes, kurie ten steigė ukius, 
statė miestelius, kasė auksą ir 
sidabrą. * Vieni sunkiai dirbo, 
o kiti tik grobišavimu gyven
ti norėjo. 

Nuo čia pradėsime kelionę į 
tą "Pažadėtą Slėnį" ir apie tai 
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D I R V A  

Tegul meil§ Lietuvos 
Dega mūsų širdyse L I E T U V A  Laisvę pažinus Tauta —• 

Jungo Nevilks! 
mmm 

LVS SKYRIAI SUKRUSKITE 
LVS Finansines Komisijos Atsišaukimas 

ŠTAI jau praėjo šilta vasa
ra ir nors saulutės atkaltoje, 
nevarva prakaitas nuo veido. 
Ateina pilkas ruduo, atnešda
mas mums žavingas ir liūdno
kas mintis — kad ir vėl reikės 
užsidaryti kambariuose. 

Visi pavasarojom, padykinė-
jom, saulutės spinduliuose at
gaivinome kuną ir sielą, o da
bar kas gyvas prie darbo — 
Tėvynės Lietuvos laisvinimo 
darbo, savo viengenčių trem
tinių šelpimo bei kulturinio su
sipratimo auklėjimo. 

LVS skyriai rimtai pagalvo-
kftne ką reiškia Lietuvai Va
duoti Sąjunga ir daug nerei
kės galvoti kodėl mes turime, 
dirbti, vaduoti, gelbsti, auko
ti 

DABAR kaip tik laikas pla
nuoti ateinančios žiemos veik
los programą: ruošimą prakal
bų, koncertų, vaidinimų ir ei
lės kitų pramogų ir pramogė
lių/ 

Mums reikalinga dirbti, vie
na, kad LVS reikalinga pini
gai išleidimui knygos "Lietu
va Tironų Pančiuose" Angliš
koje kalboje, ką LVS jau yra 
užsibrėžus, antra, rūpintis la
biau tremtinių reikalais, tre
čia, kad musų skyriai ir pla
čioji visuomenė kiltų kulturin-
gumu, solidarumu ir stipriau 
skiepytų Tėvynės meilę savo 
širdyse. Juo dažniau susieisi
me, juo geriau vienas kitą pa
žinsime, juo našesni busime 
savo tautai. 

LAIKYKIT REGULIARIlJf 
SUSIRINKIMUS a ' 
> SKYRIAI privalo laikyti sa
vo susirinkimus reguliariai kas 
mėnesį, pradedant nuo dabar. 
Kai nelaikoma susirinkimai ta
da, nors ir geriausių norų tau
tiečiai, atbunka, atšala, sustin
gsta. Nesant susiėjimų, nesi
randa ir sumanymų, nėra veik
los, nėra naudos.... 

Geriausia gal bus paduoti 
čia pavyzdžiu tai savo miesto 
skyrių, Detroito LVS 6 skyrių, 
kuriame ir man tenka garbės 
priklausyti nuo jo įsisteigimo 
dienos. Šis skyrius paskuti
niais metais laikė susirinkimus 
kas mėnesį net ir karštais va
saros laikais, ir tokio savo ju
dėjimo pasekmėje, šis skyrius 
jau ruošia septintą savo pa
rengimą šiais metais. Vieni 
tų parengimų buvo mažesni, 
kiti didesni, bet visi rimti ir 
davė medžiaginės ir moralinės 
naudos. 

6-tas skyrius laikė sau už 
pareigą, savo narių tarpe, ga
minti ir affidavitus Lietuvos 
t r e m t i n i a m s .  S k y r i u s  b u v o  
vienintelė organizacija musų 
kolonijoje kuri ikšiol tuo rei
kalu rūpinosi, o dabar tai įsi
kūrė Tremtinių Draugija Det
roite, kuri rūpinsis affidavi-
tais, musų LVS skyrius mielai 
ir savo darbą jiems kafro nau
joms ir jaunoms jėgoms paves. 

Mes sekame ir kitų kolonijų 
LVS skyrių veiklą ir kai kurių 
skyrių darbais galima pasi
džiaugti. Net tokios nuošali-
nės Lietuvių kolonijos kaip 
Los Angeles, Calif., parodė di
delės džiuginančios veiklos, o 
tas reiškia skyriaus valdybos 
judrumą, šaukimą skyriij at
sirinkimų. 

Kartais pagalvoji kad ma-
ISs būrys žmonių negali nu
veikti didelių darbų, bet pa
tyrimas parodė kitaip. Daž
nai mažos grupelės gali atlikti 
daugiau negu šimtai žmonių, 
jei yra susipratusios, -pasiry
žusios ir sumanios nudaryti 
gerus veikimui planus. 

LVS skyriai nors ir mažiau
si butų, turėtų sudaryti pla
tus pagal išgalę ir parodyti 

savo veikimo pajiegumą,! šios 
žiemos sezone. 

SKYRIAI, TALKON! 
LVS Centro valdybos posė

dyje Rugp. 17 buvo išrinkta 
LVS Finansų Komisija, kurios 
sąstatą vėliau paske 1 b s i m e 
Dirvoje, ši komisija ruošia 
visuotiną dovanų išleidimą, ji 
kreipsis į visus skyrius prašy
dama platinti tikietėlius. šia
me ir kituose darbuose ši ko
misija be skyrių yra bejėgė. 
Tik stiprus skyrių ir šiaip ge
ros valios Lietuvių talka gali 
duoti gerus rezultatus. 

ši komisija įsteigta prie L. 
V. S. centro, nes numatyta 
reikalas sukelti didesnę sumą 
pinigų leidimui Angliškai kny
gos "Lietuva Tironų Pančiuo
se" ir pagelbėti musų tautie
čiams tremtyje. 

Kaip ta Lietuvos močiutė ži-
lagalvėlė, pajutus rudenio vė
sumą, traukia iš kampo ratelį, 
jį taiso, sukinėja, ruošiasi žie
mos darbui, taip mes Ameri
kos Lietuviai, LVS nariai ir 
prieteliai, taisykimes, ruoški
mės Tėvynės ir jos žmonių 
gelbėjimui, kūrybos ir kultu-
ros įgyvendinimui. 

Marija Sims, 
Finansų Komisijos narė. 

LVS reikalams aukas, užsi
sakymą knygų, narių duokles 
siuskit adresuodami: • 

LVS CENTRAS 
6820 Superior Avettlie" 

Cleveland 3, Ohio. 

KASMAUSKAS LAN
KĖSI IR ŠVEICA

RIJOJE 

MINĖJO LIETUVOS 
PAVERGIMĄ 

SCHWEINFURTAS. — Mi-
nėjimas prasidėjo Birželio 14 
dienos vakare gedulingom pa
maldom už nukankintus, žu
vusius Sibiro tremtyje ir visas 
kitas Sovietinio teroro aukas. 
Skautai pamaldose dalyvavo or
ganizuotai. Po pamaldų sto&-
vykios kieme skautai suruošė 
laužą, kurį uždegti buvo pak
viestas Solovkų kankinys Kun. 
Dainys. Birželio 15 d. liūdnų
jų sukakčių minėjimas buvo 
tęsiamas toliau. Jį suorgani
zavo Moterų Draugija. Minė
jimo dalyvaui atsistojimo mi
nute pagerbė nukankintuosius 
ir Sibire žuvusius tautiečius 
Pabaigoj 'Maironio' vardo cho
ras sugiedojo "Malda už žuvu
sius" ir "O, Nemune". Pro
gimnazija ir vaikų darželis at
liko meninę programą. 

SCHEINFELDAS. — Schein-
felde minėjimą surengė gimna
zija. Minėjimą pradėjo gim
nazijos direktorius Ig. Mali
nauskas. Mok. St. Lūšys api
brėžė septynerių metų Lietu
vių žūtbūtinę kovą išsilaisvin
ti. Minėjimo programoj ak
tyviai dalyvavo ir moksleiviai. 

(Bafo Dirvos Specialis 
Korespondentas) 

ŠIUO metu Europoje lanft&si 
p. Jonas L. Kasmauskas, žino
mas Lietuvis pramonininkas iš 
Bostono, Mass. P. Kasmaus-
kas išplaukė Europon iš New 
Yorko Prancūzų laivu "De 
Grasše" ir pasiekė Prancūzijos 
uostą Le Havre Rugsėjo 4 d. 
Iš ten jis išvyko Paryžiun," kur 
išbuvo 3 dienas. 

Rugsėjo 6 d. p. Kasmauskas 
atvažiavo į Šveicarijos sostinę 
Berną, čia svečias išbuvo iki 
Rugsėjo 10 d., iš kur išvažia
vo traukiniu į Bruxelles. P. 
Kasmauskas dar lankysis Olan
dijoje, Danijoje, Švedijoje ir 
Norvegijoje, kol Spalių pra
džioje pasieks Angliją. Ap
lankęs Londoną, p. Kasmaus
kas Spalių 6 d. iš Southhamp-
tono išplauks atgal į New Yor-
ką. • 

P. Kasmauskas lanko Euro
pą savo įmonės Boston Instru
ment Manufacturing Co. rei
kalais. Tos įmonės gaminami 
mediciniški instrumentai švirk
štai yra išvežami į visą eilę 
Europos valstybių, ypač Bel
gija ir Skandinaviją. 

Važinėdamas įmones reika
lais, p. Kasmauskas betgi ne
praleidžia progos nesusitikęs 
su Lietuviais. Visur kur tik 
buna, jis aplanko žymesnius 
Lietuvius. P. Kasmauskas Lie
tuvybės reikalais giliai sielo
jasi ir atjaučia tiek Lietuvą 
ištkusia nelaimę, tiek Lietuvių 
tremtinių vargus. Jis yra pa
aukojęs nemaža dolarių Lietu
vių organizacijoms bei pavie
niams tautiečiams. 

Visi kurie Europoje turėjo 
progos su p. Kasmausku susi
tikti, buvo nustebinti jo gry
na Lietuvių kalba, nepaisant 
to kad jis išgyveno Amerikoje 
net 47 metus. Taip pat jo Lie
tuviškų reikalų atjautimas ver
tas ypatingo pabrėžimo. 

ŠVEICARŲ veterinarijos žur
nalas "Schweizer, Archiv fuer 
Tierheilkunde" atspausdino Lie
tuvio veterinarijos daktaro J. 
Kuncaičio studiją apie kovą su 
gyvulių tuberkulioze. Studija 
paskum buvo išleista atskiru 
atspaudu. 

Dr. Kuncaitis Berno 
universiteto vet. bakteriologi
jos ir patologijos institute. Sa
vo laiku baigęs Berno univer
sitetą, p. Kuncaitis 1945 m. pa
vasarį atvyko Šveicarijon kai
po tremtinis. 

DAR APIE TAUTINĖS SROVĖS VEIKĖ
JŲ POSĖDĮ CLEVELANDE 

AMERIKA ir Anglija per 
Rugpjūčio mėnesį nugabeno į 
Vokietiją maisto už $62 milijo
nus. Amerika užmokėjo $60 
milijonų, o Anglija likusius $2 
milijonus už tą maistą. 

KAS platina Dirvą — tas 
platina apšvietą,. 

Pereitame numeryje čia bu
vo paduota Amerikos Lietuviu 
Tautinės srovės vadovaujančių 
organizacijų, — Lietuvai Va
duoti Sąjungos, Amerikos Lie
tuvių Misijos ir Amerikos Lie
tuvių Tautininkų Centro, 
bendras sutarimas priimti Vy
riausio Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto delegato Amerikoje 
pasiūlymą tartis su Amerikos 
Lietuvių Taryba del įstojimo 
į ALT ketvirtdalio teisėmis, 
didesniam bendram darbui są
ryšyje su Lietuvos vadavimo 
akcija. 

Kartu Dirvoje tilpo prane-, 
Šimas apie Antrą Konferenci
ją, kurią atlaikė Lietuvių tau
tos veikėjai Europoje. Visi 
tos konferencijos daviniai kal
ba kad tik didesniu vieningu
mu mes, kaip tauta, tęsdami 
savo kovą už Lietuvos nepri
klausomybę, galime tikėtis re
zultatų. 

Tautines srovšs veikėjai tą 
viską jaučia, ir savo tautos 
reikalus pastatu pirmiausia 
visko. 

Amerikos Lietuvių Tarybą 
pačioje pradžioje sudarė tauti
ninkai, katalikai ir sandarie-
čiai. Vėliau įstojo socialistai, 

o del tam tikrų priežasčių tau
tinė srovė buvo priversta iš 
Tarybos išstoti. 

Laikas bėgo, reikalai keitė
si, Lietuvos byla skendo vis 
didesnin ir didesnin pavojun, 
galiaus atėjo klausimas net 
pačios musų tautos išlikimo iš
laikymo. Viskam tam privalo 
pasiaukoti kiekvienas patrioti
nis Lietuvis. 

Tautinės Srovės visuomenę 
gali džiuginti tas faktas kad 
visos trys vadovaujančios tau
tinės organizacijos, sklandžiai 
iki šiol veikdamos, ir dabar 
vieningai sutarė į bendrą dar
bą su visa Amerikos . Lietuviš
ka visuomene stoti. 

Šis suvažiavimas, įvykęs 14 
d. Rugsėjo, aptarė ir kitus sa
vo vidujinius reikalus ir neku-
riuos planus ateities darbams. 

Sutarė, tarp kita ko, laiky
ti didesnę savo konferenciją 
New Yorke, Lapkričio pradžio
je, kada bus išrinkta ir tauti
nės srovės atstovai j Amerikos 
Lietuvių Tarybą. 

Apie šios tautinės konferen
cijos pasitarimus turės progą 
išgirsti platesnių kolonijų dar
buotojai ir kartu pasitarti apie 
savo reikalus ir veiklą toliau. 

Cleveland© minėtą susirinki
mą sušaukė Amerikos Lietuvių 
Misija, ir dalyvavo L. V. S. ir 
A. L T. Centro šie valdybų 
nariai: Iš Brooklyno — Vyt. 
Abraitis, Juozas Tysliava; iš 
Chicagos — Adv. Antanas A. 
Olis; iš Tabor Farm, Mich. — 
Juozas J. Bachunas; iš New

ark, N. J. — A. S. Trečiokas, 
ir Clevelan^iečiai: PI J. žiuris, 
K. S. Karpius, Dr. S. T. Tamo
šaitis, Julius Smetona. 

TAJ MAHAL rūmai, puoš-
niausis pastatas pasaulyje, iš
statyti truko 21 metą ir prie 
jų dirbo 20,000 darbininkų. 

Ar tu gali rasti darbą 
geresnį už šitą? 

Palyginamai $2,500 metuose civilinio uždarbio ke
lionės. .. . mokslas pasaulio pamatymas. ... Viskas 
tas yra tavo, tik ką išėjusio iš aukštesnės mokyklos— 
kuomet įstosi į Reguliarę Armiją. 

Skamba'gerai, ar ne? Tau maistas, drabužiai, gy
venimui vieta, medikalė priežiūra ir geras senatvei plau
nąs — viskas stueikiama dykai. Tu gausi $75 mėnesi
nio mokesčio kaip paprastas kareivis; tai tik pradžia. 
Tu žengsi sparčiai pirmyn, jeigu tik naudosi tai kas rel-
Tu pažingėsi sparčiai pirmyn, jeigu tik turi savyje tai 
kas reikalinga Įgijimui paaukštinimo. 

Tu turėsi didelį pasitenkinimą Armijos gyvenimą. 
Ir apart to, turėsi didžiausią pasitenkinimą žinodamas 
kad atlieki vieną svarbiausią pasaulyje pareigą. Jum§ 

artimiausia United States 
Army and Air Force Recruit
ing Station turi jums visus 
reikalingus (letalinius paaiš
kinimus. ' 

C A R E E R S  W I T H  A  F U T U R E  

U. S. Army and 
U. S. Air Force 

Room lft9, Old P. O. Bldg. Cleveland 14, Ohio 

J 

KiekPupy 
Randasi toje 

EIGU esi pakakamai seni gal but atsimenat kaip jusų kaimynas groseminkas sudėjęs j 
stiklini indą pupų pastatydavo lanke, ir duodavo dovanas tiems kurie artimiausia 
nuspės pupų skaičių. Niekas paprastai nenus pėdavo pakankamai arti. 

Dabar moderninė versija to spėjimo buvo sulošta U. S. Žmonės buvo 
užklausti kiek jų manymu randasi atskirų p etrolejaus kompanijų šioje šalyje. 
čia taipgi .spėjimai buvo įvairiausi ir vienas nuo kito toli! - į 

Aštuoniolika nuošimčių tų kurie spėjimą darė sakė yra 15 ar mažiau. 
Vidutinis spėjimas buvo 28. Kiek jųs sakytumėt? 100? — 150? Gerai . . . 
bukit gatavi nuostabai. Šioje šalyje yra 34,0 000 individualių aliejaus kompaniją šiądien! 
Ir, prie to, randasi dar 225.000 gasolino patarnavimo stočių. 

fttai kodėl įkaičius aliejaus kompanijų jum yra. svarbu. Šios visos paskiros 
tvpganizn'jos viena su kita lenktyniuoja už bizni. Lenktyniavimu jieškoti naujo aliejaus 
jos padaugino šios šalies aliejaus išteklius . . . rasdamos naujus išteklius, ir išrasdamos 
budus gauti aliejų kaip kitada nebuvo galima. Jos lenktyniuoja tiesti aliejui rynas pigiam 
jo pristatymui. Jos gerina produktus ir patarnavimus taip kad jos gali 
teikti jums ką geresnio negu galėtų jų kompeticija. Jos dirba sumažinimui kaštų 
taip kad kaina jums butų prieinamesnė ir pat raukentesnė. 

Ar tai ištobulinime naujo gyvastj gelbsti nčio maisto, išradimo kuris 
dadetla milijonus bačkų aliejaus Amerikos pasiekiamam panaudojimui, arba naujam 
tepalui kuris gelbsti išlaikyti ilgiau jusų karą . . , kiekvienam išeina j naudą ištisai, 
aoiu progresiviam lenktyniavimai tarp 34,000U. S. alfejų kompaniją! 

THE STANDARD OIL CO. (OHIO) (SOHIOl 
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Užjūrio Karų Veteranų — Veterans of Foreign Wars' •— or
ganizacijos naujai išrinktas vadas (kairėje) Ray H. Branna-
man, iš Denver, Colorado, kalba su buvusiu vadu Louis Starr 
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D I R V A  

Redaktorius—K. S. KARPIUS—£ ditor 

Dienos Klausimais 
AMERIKA NORIMA PARKLUPDYTI 

6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio 

AK, TU BIMBA, 
BIMBA... 

IZAIP tik atsidarė United Nations 55-kių valstybių at-
stovų konferencija, Kremliaus parinktas rėksnys 

Andrėj Višinskis ir pradėjo savo ataką Amerikos, mes
damas vieną po kitam kaltinimus pačiai Washingtono 
vyriausybei ir paskiriems įvardintiems asmenims, įta
rinėdamas Ameriką ir tuos asmenis "karo kurstytojais" 
p r i e š  S o v i e t ų  S ą j u n g ą .  . . .  

Tas turi trejopą prasmę, kuri viena labai reikalin 
ga patiems sovietams, nes, nėra abejonės, pačioje Rusi
joje spauda ir radio rėkia-bliauna kartodama tuos Vi
šinskio pareiškimus prieš kitų šalių delegacijas, įtikinė
jimui mužikams kad Amerika yra Rusijos vienatinis at
viras priešas, kurį nugalėti visuose sovietuose kas gy
vas privalo rengtis. Sovietų mužikėlių-vergučių akyse, 
tokiu budu, Višinskis kaip ir kiti Maskvos delegacijos 
nariai, perstatomi jų šalies gynėjais ir didvyriais. 

Antra priežastis tam Višinskio vėjų maišymui yra 
bandymas rasti tarp kitų šalių delegatų minkštapročių 
kurie pradėtų tikėti kad ištikro Amerika yra kito karo 
pavojum, ir kad reikia ją parklupdyti ir priversti prisi
pažinti kad ji, viena turėdama atominę bombą, yra tik
rai karo kurstytoja, ir priversti ją nuo to atsisakyti. 

Višinskio manymu, vis tik gali atsirasti minkšta
pročių kuriems prilips tie Amerikai apkaltinimai ir jie 
net sugryžę į savo valstybes pradės kalbėti kad Ameri
ka grasina pasauliui nauju karu, ir kad tik sovietai te-
kovoja už taiką. Jau žinome kad sovietų pavergtų val-
tybių delegacijos, kurias Višinskis ant šniūrelių vedžio
jasi, net remia sovietų poziciją tuose kaltinimuose. 

Trečia priežastis tų Višinskio tiradų yra paveikti j 
didelės plačiai demokratiniai palaido Amerikos visuo
menę, net į valdžią ir į U. N. delegaciją. 

Višinskis apkaltina, akiplėšiškai, atvirai, savo pro
pagandiniams siekiams, kad Amerika yra "karo kurs
tytoja". Amerikos delegacijai, ir valdžiai, spaudai ir 
radio reikalinga bandyti save teisinti — reiškia, visoje 
šalvje skelbtis kad Amerika tikrai nenori karo, ir nu
statyti visų šalies žmonių mintį kad Amerika tikrai ne
siruošia ir neprivalo ruoštis karui su sovietais. 

Jeigu taip, tada reikalinga Amerikai imtis sekančio 
žingsnio — tikrai Įrodyti kad nenori su sovietais kariau
ti, o jeigu nenori ir nesirengia kariauti lai paveda ato
minės bombos kontrole tarptautinei komisijai, kurioje 
sovietai turėtų veto teisę uždrausti Amerikai ar kam 
kitam atominę bombą panaudoti prieš pasaulio krau
gerišką Sovietų Sąjungą jos grobišavimų atžvilgiu. Bet 
Sovietai, tada turėdami atominės bombos paslaptį, ne-
dvejojamai ją panaudotų prieš Ameriką ir visą kitą ne
komunistišką pasaulį jo sutriuškinimui. 

Amerika turi sutikti paskandinti savo karo laivyną, 
sunaikinti kariškus lėktuvus ir paliuosuoti visas savo 
kariuomenes didesnes negu reikalinga del formos. 

Kad Amerikiečiai jau skubinasi teisintis prieš Vi
šinskio akiplėšiško drąsumo, klastingai paruoštus ir da
romus apkaltinimus, parodo .iau Amerikos delegacijos 
nario John Foster Dulles užginčijimas kad Amerika 
rengia ar naudos "griežtesnę politiką" santikiuose su 
sovetais. Dulles, kuris yra tarp Višinskio įvardintų ap
kaltintų "karo kurstytojų", jau pasisakė: "Aš pakarto
tinai sakiau kad kitas karas nereikalingas ir neprivalo 
kilti, ir aš ta linkme darbuojuosi." 

Tik vienas Amerikietis drasiai ir atvirai pakartojo 
tą ką jis seniau sakė ir kam jis dabar tiki, tai George 
H Earle, buvęs Pennsvlvanijos gubernatorius ir pasta
rų keliu metų bėgyje buvęs Amerikos atstovas audrin
guose Balkanuose, kur jis matė Maskvos visas šunybes. 

Earle savo atsakyme Višinskiui pareiškė: "Jeigu jis 
tikrai tiki kad aš skelbiu panaudojimą atominės bombos 
ant Rusijos, jis turi tiesa. Aš tikriausia tikiu kad tą 
momentą kaip tik Rusai įgys atominę bombą jie bom
barduos mus". Tai skirtumas tarp to kuris per 8 me
tus gavo patirti sovietų niekšystes būdamas Europoje 
ir matydamas kaip Rusai vieną po kitai šalis pavergė, 
ir Dulles, kuris vra sovietų gyvatės hipnotizuojamas kad 
Maskva nori tik taikos ir kad Rusijos žmonės nenori 
karo. 

Amerikiečių tarpe yra ir daugiau tokių kaip Earle, 
kurie gavo praregėti kad komunizmas, tas nuodas pila
mas į visas šalis iš Maskvos, vra tikras Amerikai pavo
jus ir jie garsiai kalba ir reikalauja kad Amerika butų 
atsargi ir kad imtųsi griežtos politikos link Maskvos, 
iki dar nėra pervėlu. 

BALF'o SEIMAS — IR RINKLIAVOS 
BENDRAS Amerikos Lietuvių šalpos Fondas rengiasi 

savo metiniam seimui, kuris šaukiamas New Yorke 
Lapkričio 5-6 dd., viduryje savaitės, kas yra prasčiau
siu išgalvojimu iš BALF'o valdybos, kuri lvg nenori kad 
seimas pasisektų, nes mažai kolonijų veikėjų, išskyrus 
tik kunigus, tegali viduryje savaitės iš darbo išlikti. 

BALF'o valdyba savo geriausiu sumanumu darbuo
jasi aukų kėlimui pinie-ais ir daiktais Lietuvių tremti
niu šelpimui, ir kiek iš visko matyt, visuomenėje tam 
turi pusėtino pritarimo. Jeigu šis seimas fondo darbuo
te pastatys tikrai ant biznišku pagrindų, susilauks iš 
visuomenės dar didesnio pritarimo. Žmonės nori dirbti 
ir aukoti savo nelaimingiems tremtiniams, kurių likimas 
yra apverktinas. 

Šiuo metu keliuose miestuose eina ir plačios rinklia
vos, Tag Days, kur miestų valdybos tai pavėlina. 

Amerikos Lietuvių komunis
tėlių Vilnis nepraleidžia progos 
garsiai pasidžiaugti "Judošiš-
kais grašiais". Beveik kiekvie
name numeryje vis skelbia ži
nias apie "milžiniškus" "Tary
binės Lietuvos" laimėjimus, 
apie džiaugsmą ir laimę kokią 
dabar Lietuvių'tauta išgyvena 
"genijaus, amžinai mylimo tė
vo, draugo" ir beveik viso pa
saulio viešpaties Stalino glo
boje. 

Bimbos draugai protarpiais 
pavaišina Vilnį straipsniais iš 
Tarybinės Lietuvos. Paleckis, 
Venclova, Butėnas, šumaitis ir 
dar kitokių Stalino tarnų ir 
vergų eilė nesigaili Bimbos nei 
Pruseikos proto ir beveik kas 
savaitę jį apipila juokingiau
siais skaičiais, melais ir apga
vystėmis. Vilnis į visa tai žiu
ri kaip į nuo kalno nužengusį 
aukso veršį, šoka aplink ji. 
garbina ir kitą dieną išspjauna 
skaitytojams.... 

Sunki Bimbos ir Pruseikos 
tarnyba. Gėdinga jų pareiga, 
ir pasigailėjimo vertas jų gy
venimas. Bet tegul jie nema
no kad mes jų gailimės arba 
kad mes norime juos palenkti 
į geresnį kelią. Ne. žinome 
kad kuprotą tik grabas tegali 
ištiesti, o komunistą krikščio
niu tik mirties patalas tepa
daro. 

Nesenai pripuolamai man 
teko matyti Vilnyje didesnė
mis raidėmis Paleckio straips
nį su šūkiu apie "Lietuvos TSR 
Liaudies pagrindinius pasieki
mus". Tai buvo straipsnis 
skirtas "Tarybų Valdžios sep
tintosioms metinėms" atžymė
ti. Straipsnis rašytas to pa
ties Kaune plačiai žinomo nak
tinio avantiūristo Justino Pa
leckio, kurs, prieš jį padarant 
"Aukščiausios Tarybos prezi
diumo pirmininku" iš Dekano
zovo malonės, leido ir redaga
vo tokį pat šlamštą kaip Vil
nis, atidarinėjo duris Pozdnia-
kovui, girtuokliavo iš sovietiš
kų taurių ir vaikščiojo nukri
tusiu klynu.... vaizduodamas 
proletarą. 

Didi yra Kremliaus valdovo 
Stalino išmintis: ėmė jis vie
ną dieną ir padarė Paleckį Ta
rybos prezidiumo pirmininku. 
Lyg toje La Fontaino pasako
je, kur liūtas apvainikuoja asi
lą.... Butų galima juoktis, 
jei toje Paleckio istorijoje ne
būtų perdaug liudnumo, jei to 
žmogaus žemoji aistra nebūtų 
pasisiulius Stalino judošiškam 
pabučiavimui. 

žinoma, Stalinas butų sura
dęs ir kito batlaižio, jei Palec
kiui butų pasirodę perkartus 
Juozapo Džiugašvilio batai ar
ba perplona dar iš Tifliso lai
kų Stalino vagystėmis pripil

dyta piniginė. Kaip tarp Kris
taus apaštalų turėjo buti vie
nas Judošius, taip tarp Lietu
vos vaikų turėjo atsirasti vie
nas išgama. 

Ir štai tas latras išgama, ne
vertas net ant kryžiaus kybo
ti, dabar skelbia per Vilnį kad 
"Lietuvos liaudis išsikovojo 
sau laisvę". Visas sovietinis 
režimas minta melo syvais, ir 
jei nebūtų melo ir apgaulių tai 
jis neišgyventų nei vienos die
nos. 

Paleckio melas yra nukaltas 
Kremliaus "virtuvėje, kur nie
ko kito nerasi kaip tik melą ir 
melą. Mus stebina ne iš Tary
bų "palaimintos" Lietuvos at
einanti melai įvairių straipsnių 
formose, o Vilnies ir jos re
daktorių trumparegystė. Pa
leckis yra Stalino pakalikas. 
Jo dievas yra Kremliaus val
dovas. Jis yra pardavęs savo 
sąžinę, protą, jei jo išviso tu
rėjo, ir jam niekas kitas neru
pi kaip sąžiningai ir be prie
kaištų savo ponui tarnauti. Tai 
šių laikų Klugodurovas, taip 
vaizdžiai Kudirkos nupieštas. 
Paleckis gyvena vergijoje ir iš 
jo laukti tegali tik pasilaižy-
mų, šunuodegiavimo ir kvailos 
garbės. 

Bet Bimba ir Pruseika juk 
nėra Maskvos uždangomis at
skirti nuo pasaulio. Jie juk gy
vena laisvės krašte. Tat kas 
gi juos verčia apakti? Kas 
verčia jucflf nieko nematyti ir 
negirdėti kas darosi Lietuvo
je? Kurios genties kraują jie 
nešioja kad taip visomis sme
genimis yra parsidavę sveti
miems dievams ? . 

Amerikoje leistina kiekvie
nam turėti savo nuomonę. Lei
stina ir Bimbai buti tuo kuo 
tik jo kilni širdis pagei
dauja. Leistina ir Vilniai ra
šyti apie viską kas tik jos šir
džiai artima. 

Bet nuo amžių- yeikia ir tu
ri pasilikti vienas reikalavimas 
visiems: NEMELUOK. Bim
bai tas esminis reikalavimas 
yra vertas tik tiek kiek jis jį 
gali nukreipti prieš kitus. Tat 
jis visiškai nesivaržo kalbomis 
ir raštais apie Lietuvą, ^apie 

Lietuvius tremtinius, apie'Lie
tuvos liaudies' laimę.... apie 
"saulėtą Staliną" ir apie viską 
kas telpa į komunistinio melo 
kiaurą maišą. 

Komunistinę spaudą reikia 
mokėti skaityti. Jos skaičiai 
reikia suprasti ir Jos visokie 
šūkiai išanksto pažinti. Sena 
komunistinės propagandos tai
syklė yra ta: apstulbink skai
tytoją skaičiais ir nesirūpink 
ar jie tikri ar ne; niekur ne
abejok, o visur kalbėk kaip is 
Evangelijos; pulk pirmasis ki
tus, kad paskiau lengviau tau 
butų gintis; nepamiršk niekur 
kad tikslas pateisina priemo
nes — meluok, meluok ir dar 
kartą meluok. 

Tokia taisykle 'Bimba ir va
dovaujasi, niekur nesvyruoda
mas. Ir visos apie Lietuvą ži
nios, skelbiamos Vilnyje ir ki
tuose komunistų laikraščiuose, 
yra labai atsidėjus sukirptos 
pagal "švento melo" taisyklę. 
Ir kaip tu, žmogau, neatsidusi 
pasipiktinimo ir pasmerkimo 
jausmu: "Ak tu, Bimba, Bim
ba....** J* Valiukonis. 

EUROPOJE tamsių žmonių 
tarpe yra prietaras kad nula 
šinus savo kraujo lašą po ro 
žės krumu asmuo turės skaid
rius raudonus veidus. Tam 
labai tiki mergelės. 

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-p. ŠVIEDRYS. 

GYVENKI 
Gyvenki, džiaugkis, ir mylėki 
Visus taip, kaip patsai save; 
Kaip sau, taip ir kitiems tikėki — 
Jie tau tikės, mylės tam 

\ 

Bet jeigu jau tave apvylė 
Gamta, gyvenimas, draugai 
Nuodų jei tfiirę jau įpylė 
Likimas tau — išgerk nūnai 

Ramiai, lyg saldų vyną gerki, 
Bet ne gyvenimo nuodus, 
Ir juokis, juokis, bet neverki, . 
Lyg tau gyvenimas saldus! 

Kostas Kadžiulis, 

(Tęsinys iš pereito nr.) „ 

<«) KIKDEIKIAI-TAURAGNAI 
KIRDEIKIŲ apylinkių tikrąjį grožį tik ta

da gali pamatyti kada sėdi į laivelį ir perplauki 
visus ežerus, kurių čia yra daug, veik visi jie 
yra dideli ir tarp savęs sujungti giliais upeliais. 
Ežerai apaugę tankiais miškais. Jauties lyg 
kokiame džiunglių krašte. O kai pasieki Ukojo 
ežerą, prie kurio yra Papilės piliakalnis, garsus 
įvairiais padavimais bei pasakomis apie vaiduo
klius, ir išklausai žvejo valtininko pasakojimus, 
tai dar pavakarį, saulei leidžiantis, nutari geriau 
dar sukarti 12 km. ir pasiekti Tauragnus kad 
tik netektų turėti reikalų su velniais'bei raga
niais. 

Tauragnų miestelis stovi nepaprastai gra
žioje vietoje, ant aukšto kalno, kurį iš vienos 
pusės supa du ežerai. Tauragnų ežeras yra gi
liausias visoje Lietuvoje. Kitoje ežero pusėje 
yra vienas aukščiausių (251 m.) Lietuvoje Tau-
rapilio piliakalnis, apie kurį mums papasakojo 
labai gražų padavimą: 

"Senai senai, kada šioje apylinkėje, miš
kingoje vietoje, tarp milžiniškų ąžuolynų telk
šojo gilus ežerai, užklydo čia iš kaž kur atvy
kęs Lietuvių karžygių būrys. Jiems vadovavo 
labai narsus vadas Rigimuntas, o jų žygius 
lydėjo senas kanklininkas. Naktį visi karžygiai 
su savo vadu Rigimuntu stipriai užmigo, tik vie
nas senelis kanklininkas nemiegojo ir atsisėdęs 
po ąžuolu kanklėmis grojo graudžias dainas. 
Jis taip gražiai kankliavo, tokia švelni muzika 
liejosi iš virpančių stygų, kad net visas miškas 
nutilo, o atbėgę iš girių tankumynų du taurai 
atsigulė ties kanklininko kojom ir klausėsi jo 
muzikos. Užbūręs savo meliodijomis girių gy
ventojus, jis paklausė juos ar nėra šioje apy
linkėj geresnės vietos karžygiams poilsiui. Sve
tingi taurai nurodė antroje ežero pusėjo esan
tį gilų ir gerą urvą. 

"Ryto metą karžygiai nuėjo į nurodytą vie
tą ir ten viską rado, kaip buvo sakę taurai. Pa
tiko jiems ta vieta ir jie nutarė čia apsigyventi. 
Netrukus pasistatė dievams garbinti žinyčią ir 
pilį, kurią pavadino Tauro vardu. 

Jie čia gyveno labai ilgai. Vieną teartą juos 
iš netyčių užpuolė šalmuoti kryžiuočiai, kurių 
buvo labai daug. Nors Lietuviai labai narsiai 
gynėsi, bet prieš gausingesnį priešą negalėjo at
silaikyti ir visi karžygiai žuvo". 

Dar ir dabar apylinkės gyventojai pasakoja 
apie šio Taurapilio kalno paslaptingą urvą, iŠ 
kurio tyliomis naktimis pasigirsta paslaptingos 
muzikos garsai. Tai senas kanklininkas links
mina narsiuosius "karžygius ir jų garsų vadą 
Rigimuntą. 

Tauragnų apylinkėje, Alžutėnų kaimo lau
kuose yra įdomių ir istoriškai labai vertingų 
akmens gadynės sodybos liekanų. 

Toliau mes keliausime ) 3Llunt$ Ir AnykS-
čius. 
' (Bus daugiau) 

TĖVYNEI 
Buk palaiminta žemė gimtoji, 

kur skambėjo mums laisvės varpai, 
kur mųs ateitį mūrais globojo 
musų laisvės gynėjų kapai. 

Už akiračių tolimas rojus! 
Tu, tėvyne, mums rojum buvai; 
kur gi toks besiras vasarojus, 
kur tokie kaip tėvynėj klevai! 

Mažytėlė pasaulyj šalele — 
tavo gėlės mums amžiais nevys, 
tu mųs laimė lopšinė dainelė, 
musų svajų pradžia ir baigtis! 

Kur bebūtų benamis Lietuvis: 
ar po palmėm, ar ledo šalyj — 
neišdils iš širdies, iš akių vis 
futų tėviškės pločiai žali. 

Kastytis Gliauda. 
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(Pabaiga , iš pereito nr.) 
BU METAI po to kai Lon

done buvo įsteigta komunistų 
partiją, Rusijoje kįla revoliu
cija. Gyvename 1905-tus me
tus. Tai silpniausias caro val
džios laikotarpis. Pralaimėtas 
karas su Japonija ir neištesė
tas valdžios žodis perleisti val
stiečiams žemę jų nuosavybėn 
pastato tuolaikinę caro valdžią 
Petrapilyje į keblią padėtį. 

Nusivylę žmonės sukįla. Lie
tuvoje, Lenkijoje, bet ypač 
Latvijoje ir Estijoje suliep
snoja dvarai, išbyra žandar
merijų langai, o vienur-kitur 
atsiranda pakartas Rusų val
dininkas. Taip vyksta revo
liucija Baltijos kraštuose. Pa
čioje Rusijoje ji kai kuriose 
vietose pasireiškia labai žiau
riai, kitur praeina tartum lyg 
visai nepastebėta. 

Kas yra tos revoliucijos va
dai, ir kokie jų šūkiai? Reikė
tų manyti jog tai komunistų, 
kitaip tariant bolševikų, dar
bas, bet ištikrųjų taip nėra. 
Bolševikai •— Leninas, Zinov-
jevas, černikovskis — gyvena 
tuo metu užsienyje, daugiau
sia jų randasi Šveicarijoje. 
Tiesa, išgirdę apie neramumus 
Petrapilyje, Maskvoje ir Ki
jeve, kai kurie iš jų atsiskubi
na į Rusiją, jų tarpe ir Leni
nas, bet vadovaujamos vietos 
jie negauna. Mat, revoliucija 
kilo iš valstiečių tarpo, kurie 
iš esmės* nieko daugiau nerei
kalavo kaip tiktai caro dekre
to kuriuo butų perleista jiems 
nuosavybėn žemė. Apie ko-
munistų-bolševikų partijos pro
gramą ir žadamą pasaulinį ro
jų valstiečiai nei girdėti neno
rėjo. Taip tie bolševikai ir vel 
gryžta aplinkiniais kelias į sa
vo landynes užsienyje. 

1905 metų revoliucija atne
ša pagaliau šiokių-tokių vaisių 
po caro valdžia esančioms tau
toms. Rusijoje lieka panai
kinta baudžiava ir teoretiškai 
įvesta žemės nuosavybės tei
sė. Lietuvoje ir Latvijoje lei
sta tautinė spauda. Tai maž
daug svarbiausi tos revoliuci
jos laimėjimai. Be abejo kad 
bolševikai reiškiasi visu tuo 
nepatenkinti ir jau dabar pra
deda keikti ne tiktai carą su 
jo valdžia, bet ir pačią tautą, 
kuri esą taip pigiai davusis 
perkalbama. Jie iš savo puses 
perša naują revoliuciją, tokią 
kad net visa Rusija sudrebė
tų, tačiau jų balso niekas ne
klauso. 

Nesideda prie tos komunis-
tų-bolševikų, partijos niekas ir 
kituose Europos kraštuose. Vo
kietijoje, Anglijoje ir Prancū
zijoje žmonės reiškiasi esą la
biau linkę j socializmą. Dar
bininkai pradeda burtis į pro
fesines unijas. Fabrikuose į-
vedama aštuonių darbo valan
dų diena. Gegužės pirmoji pa
skelbiama darbo švente: 

Tai maždaug viskas ko ir 
siekė pažangesnėj i t visuomenė 
Rusijoje ir kituose' kraštuose. 
Visiškai galimas daiktas, tai
gi, kad ta komunistų-bolševikų 
partija niekuomet nei nebūtų 
išvydus saulės šviesos jei ne 
1914 metų karas, kuris taip 
sakant pasmaugė Rusiją. • 

1917 metais Rusija buvo vi
suose jos frontuose Vokiečių 
nugalėta. Caro valdžia nebe
turėjo pasitikėjimo nei kariuo
menės nei liaudies tarpe. Be 

' galo išaugus korupcija, kuri 
net prie to privedė jog mies
t u o s e  n e b u v o  g a l i m a  g a u t i  
maisto, pagimdė visų pirma 
Rusijos moterų tarpe pagiežos 
jausmą. Taip ir išėjo 1917 me
tų pavasarį pirmoji moteris, 
pirmasis moterų būrys viešai 
į gatvę, reikalaujant duonos, 

tuo tarpu tiktai duonos, bet 
buvo galima laukti kad greitai 
pasigirs ir kiti šūkiai. Ištikro 
taip ir fvyko: netrukus kiti 
moterų buriaį pradėjo gatvėse 
rėkauti kad gana karo, tegu 
buna taika! Tie šūkiai labai 
greitai nuaidėjo į karo frontą, 
ten kur kovėsi ir mirė vyrai. 

YRA TIESA kad Rusijos 
žmogus kai kuriais atvejais 
prilygsta drambliui: jis ilgai 
buna geras ir kantrus, pakelia 
nesiskųsdamas sunk i a u s i a s 
jam užkrautas naštas, bet kai 
jau įpyksta' tai medžius iš šak
nų rauna, nieko tada jam nė
ra šventa. 

Perilgai užsitęsęs, vis u o s e 
frontuose pralaimėtas karas, 
begaliniai žmonių nuostoliai, 
pagaliau didelis vargas namuo
se, kur jau gręsė visuotinas 
badas, įpykina Rusų kareivį ir 
jis meta ginklą. Taip ir pra
deda irti Rusijos frontai. Pul
kai dezertyrų pasipila po kraš
tą, prasideda plėšikavimas, kį
la neramumai. Tuo metu Mi
nisterial pasiūlo carui atsista
tydinti. Tie kurie tai sumanė 
ir galų gale privertė carą at
sistatydinti, nebuvo nei bolše
vikai-komunistai, nei pagaliau 
socialistai tikrąją jo žodžio 
prasme. Tai buvo aukštesnių
jų visuomenės sluoksnių žmo
nės, kaip pav. istorijos profe
sorius Miliukovas, arba tas 
pats Kerenskis, iš profesijos 
advokatas ir Dūmos narys, ku
ris ir perėmė po caro atsista
tydinimo valdžią į savo # ran
kas. 

Yra visokių nuomonių apie 
Kerenskį, bet objektyviškiau-
sia turbut bus ta kuri sako jog 
jo kaltė yra dėl to kad Rusi
ją užvaldė bolševikai. Sako
ma kad jei jis 1917 metais, po 
to kai buvo nuverstas caras, 
nebūtų užsispyręs toliau tęsti 
karo tai 'Rusija butų nuėjus 
kitomis, laimingesnėmis gyve
nimo vėžėmis. Bet Kerenskis 
nesuprato tada dar to kas jau 
aiškiai rodėsi Rusijos padan
gėse. 

Pavargę žmonės, perilsus 
tauta reikalavo poilsio, bet 
vieton to, net ir nebelikus ca
ro, vėl siuntė ją Kerenskis į 
Galicijos pelkes mirti. Taip 
ir įniršo ji, ta Rusų tauta, 
įniršo ant visa ko kas tiktai 
skelbėsi esąs jos ponu. Ji, pa
ti tauta, dabar įsigeidė pašei
mininkauti savame krašte, tik 
bėda, neatsirado žmogaus ku
ris butų mokėjęs jai pasakyti 
kaip reikia šeimininkauti. 

TUO METU kai carui atsi
statydinus į Petrapilio palo-
cius įsikraustė Kerenskis ir 
kai jis vieton daręs taiką, vėl 
sukomandavo visuose frontuo
se naujas skerdynes, tuo metu 
Vokietija stovėjo aukščiausia
me įtempties laipsnyje. Vaka
ruose ji beveik buvo belaiminti 
karą. Dar truko mažo spus
telėjimo ir Kaizeris butų įžy
giavęs į Paryžių, bet tam tru
ko žmonių, keliolikos naujų di
vizijų. Teisingai manė Vokie
čių generolai kad tų divizijų 
jie gaus iš Rusijos fronto, nes 
Berlyne nebuvo abejonės jog 
atsistatydinus carui niekas "ki
tas neišdrys tęsti karo. Bet 
štai Kerenskis išdryso! % Tai
gi, galas jam! Taip buvo nu
tarta Berlyne. Liko tiktai klau
simas kaip jam galą padarius. 

Kaž kas atsiminė jog Švei
carijoje dar tebesą tie nusku
rę pusruskiai, anarchistai, ku
rie kiek jau metų kaip laukią 
progos pakelti Rusijoje sker
dynes tokias kokių dar niekad 
nėra buvę. Ta nauja idėja pa
tiko Kaizeriui ir štai, slaptoji 
Vokiečių tarnyba pasiūlo 1917 
metų rudenį Leninui vykti į 
Rusiją ir padaryti ten "tvar
ką", ypačiai, padaryti taiką su 
Vokietija, jei Leninui pavyksią 
atsistoti valdžios priešakyje. 

Yra stebėtina kad Leninas 
tokiu Vokiečių pasiūlymu ne
pasidžiaugė, kaip jo žmona 
savo atsiminimuose rašo, bet 
labai, labai ntisigando. Reikė
jo ilfeo perkalbėjimo ir paga
liau nemaža pinigų kol Leni
nas sutiko %po Vokiečių protek
cija vykti per Švediją į Petra-
pili. 

Lenino draugai vienminčiai 
rašo savo atsiminimuose jog 
tik pasiekus Stockholmą Vo
kiečiai ištęsėję savo piniginį 
pažadą. Jie nupirkę jam nau
jas kelnes ir raudoną kakla

raištį. Be abejo, tas Lenino 
gerojon pusėn nenuteikė, bet 
kas liko daryti: Vykti į Rusi
ją dabar jau reikėjo.... 

BET* NE BE reikalo drebė
jo ir nervinosi Leninas, kaip 
jo bendrakeleiviai, vėliau Sta
lino visi iškarstyti, rašo. Vo
kietijos slaptoji žinyba rūpi
nosi viskuo, ji neužmiršo ir to 
kad reikią painformuoti Pet
rapilio jurininkus apie atvyk
stantį naują žmogų, kuris pa
sakysiąs kaip* valdytis, kaip 
buti ponais be ponų. Taigi, 
taip ir susirinko didžiulė žmo
nių minia Petrapilyje geležin
kelio stotyje Lenino pasitikti. 
Mat daugelis jau buvo girdė
ję jog tai esąs žmogus su asi
lo galva ir jaučio kojom, žmo
gus kuris galįs suvalgyti pie
tums du popus ir porą caro 
žandarų. Tiesa, Rusijoje žmo
nės pra prietaringi ir viso
kioms baikoms lengvai patiki. 
Galimas daiktas kad dalis tam
suolių patikėjo ir tai, dar ca
ro valdininkų paskleistai, pa
skalai apie Leniną su asilo gal
va ir jaučio kojom, žinoma, 
visi norėjo jtą "gyvą stebuk
lą" pamatyti*. 

Pagaliau atvykst* trauki
nys. Lenino žmona rašo jog 
jos vyras buvęs tuo metu be
galo piktas ir nervinęsis. Mat 
be rūpesčio kaip priims jį 
žmonės ir ką pasakas dėl jo 
atvykmo Kerenskio valdžia, jis 
dar buvo netekęs upo dėl to 
kad begalo spaudę jam kojas 
nauji Stockholme įsigyti jo 
pusbačiai ir vis žemyn smuku
sios tos jam Vokiečių nupirktos 
naujos kelnės. Toks išblyškęs 
ir ant viso svieto piktas, Leni
nas taip ir išlipęs iš traukinio. 
Pamačius jį minia, pakėlė ova
cijas. Pasigirdo balsai: "Pra
bilk tamsta į mus! Prakal
bėk!" 

Ir štai, Leninas atsako: 
— Draugai, ko laukiate, ko 

stovit susirinkę? Leiskit vyk
ti į miestą, į gilumą krašto. 
Nuo šios dienos aš duodu jums 
laisvę — pieškite ir grobkite 
ką tiktai užčiuopsite. Viskas 
yra jusų. Pieškite tą ką carai 
iš musų išplėšė!.... 

Nėra nei kalbos kad tuo me
tu nereikėjo Rusui du kartus 
tokių žodžių kartoti. Minia 
pagavo tą obalsį ir vienu užė-
siu nunešė jį į miestą. Taip 
ir pasipylė krautuvių langų 
stiklai, suliepsnojo palociai, 
mirtis pasivijo mirtį. Keren
skio policija pasirodė tokiam 
masės antpludžiui bejėgė. Ji 
pradėjo jieškoti nelaimės kal
tininko Lenino, bet jo nesura
do. Vėliau patirta jog tuo me
tu jis plėšė drauge su minia 
kas papuolė, pats persirengęs 
čia jureiviu, čia sena apšepu
sia boba. 

Taip prasidėjo Lenino ir 
kartu su juo komunistų-bolše
vikų istorija Rusijoje. 

Metais nematę įdienos švie
sos Leninas, Zino'vjevas, Čer
nikovskis ir kiti į juos pana
šus, nėjo dar ilgą laiką aikš
tėn ir į Rusiją atvykę — tą 
Rusiją kuri jau buvo be gal
vos; jie slapstėsi skiepuose ir 
šiaip landynėse susimetę. Į tą 
kompaniją patenka ką tik iš 
Sfbiro kalėjimo pabėgęs ir 
Kaukazietis Džiugašvilis, save 
pasivadinęs Stalinu. Tai vy
ras kurio Leninas niekada ne
mėgo, bet visgi jį arti savęs 
laikė, nes niekas kitas taip 
puikiai nesugebėjo nusukti ki
tam žmogui sprando kaįp tas 
Stalinas. 

Galų gale, neapsakomos su
irutės audroje, pasiseka bolše
vikams nugalėti gatvės mūšy
je Kerenskio policiją, po to kai 
didžioji jos dalis, pati plėšda
ma, pereina į bolševikų pusę. 
Tada Leninas išeina vėl viešu
mon ir vėl paskelbia jog nieko 
nėra ne tiktai Rusijoje, bet_ ir 
visame pasaulyje ko negalėtų 
pasiimti sau bolševikai._ Rusi
jos ir Rusų daugiau nėra! 

Tokiais žodžiais įkurdino Le
ninas 1917 metais Lapkričio 7 
dieną dabartinę SSSR. 

ILGŲ amžių patyrimas, ar
ba, kaip mes paprastai sako
me, gyvenimo filosofija moki
na mus jo niekas negali buti 
pastovus kas pikto pavidale 
gimsta. Ir niekas kas išaugo 
proto ir išminties šviesoje, ne
gali gryžti į gyvenimo pradą, 
vadinasi tą žmogaus išsivysty
mo laipsni kurį gyveno- prieš
istorinės kartos. 

Sutikdami su ta tiesa, mes 
Visgi matome jog yra jėgų 
kurios net ir musų kulturiniai 
taip aukštai pakilusiame am
žiuje sugeba pavergti žmogaus 
galvoseną, nu vesdamas jį klai-
kos keliu į tamsos apniauktą 
gyvenimo santvarką.. Tai yra 
komunizmas. " V v 
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Kur Eina Pasaulis • • • R a š o  
Dr. J. Audrūnas 
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JAU praėjo Ju metai kai 
San Francisco konferencijoje 
buvo pasirašytas SUVIENYTU 
TAUTŲ ORGANIZACIJOS (U. 
N. O.) čarteris, kurs turėjo su
daryti pagrindą naujai taikai 
pasaulyje įsteigti, užtikrinant 
kiekvienam žmogui laisvę, ly
gybę ir laimingą gyvenimą, 0 

kiekvienai tautai — butų ji di
delė ar maža—teisę dirbti, gy
venti ir tvarkytis taip kaip jai 
ir visam pasauliui butų geriau. 

1955 metais Birželio 26 pa
sirašius U.N.O. įsteigimo tokį 
reikšmingą statutą, tuoj pas-
klidp gandas kad pasauliui gi-
mė vaikas MILŽINAS, vaikas 
su labai dideliu kunu, bet su 
labai maža kraujo. Tai buvo 
pirmasis teisingas ' naujos pa
saulinės organizacijos įvertini
mas, kurs po dviejų metų patir
ties niekeno nebeginčijamas. 
Kai skaitai to vaiko MILŽINO 
čarterį, žmogus džiaugiesi jo 
dideliais pasiryžimais, džiaugie
si jo puikiais tikslais ir beveik 
pradedi tikėti kad dabar turės 
įsigalėti žemėje ilga-ilga taika; 
turės prasidėti laimingas, švie
sus ir geriausių vilčių laikotar
pis. 

Bet kai su t«o. džiaugsimi at
sigręži į dviejų metų praeitį, 
patikrini kas jVyko pasaulyje 
po San Francisco konferencijos 
ir kas turėjo įvykti pagal U. 
N . O .  t i k s l u s ,  a p g a u b i a  t a v e ,  
žmogau, juodas ajusivylimas, su 
panieka padedi į šalį visas gra
žias San Francisco pasakytas 
kalbas, nuleidi rankas ir prisi-
pažysti kad viltis tave apgavo, 
kad ji piktai pasijuokė iš vi
sos žmonijos ir kad ji, išskri
dus balandžiu, sugryžo plėšriu 
vanagu.... 

VISUOTINAS U.N.O. Susi
rinkimas, prieš kelias dienos 
prasidėjęs Lake Success ru-
muose New Yorke, yra trečias 
iš eilės. Plačiai ir greitai sklin
da baimė kad tas trečias VI
SUOTINAS SUSIRINKIMAS 
galės buti paskutinis ... 55-kių 
šalių delegacijos, suvažiavusios 
į Lake Success, atsivežė daug 
sunkių klausimų, kurių išsprę
sti negalėjo nei U.N.O. Saugu
mo Taryba, nei KETURIŲ DI
DŽIŲJŲ konferencijos, nei ko
misijos keliavusios iš Balkanų 
kraštų į Palestiną, iš Indone
zijos į Maroką, iš Washingtono 
į Paryžių ir taip be galo ir be 
krašto. 

55-kios susirinkusios delega
cijos vaizduoja sunkiai sergan
tį pasaulį, vaizduoja tą vaiką 
MILŽINĄ, kurs kuo daugiau 
a u g a  t u o  s i l p n e s n i s  d a r o s i ;  
vaižduoja tą pokarinį žmonijos 
chaosą kurs taip klaikiai per
sekioja visas tautas Europoje 
badu, baime ir netikrumu ir 
kurs grąso visuotinu pairimu. 
Visos pastangos sulaikyti pa
saulį nuo slinkimo į vis dides
nį vargą nedavė laukiamų re
zultatų. Visi vaistai, iki šiol 
visokiais budais leidžiami į li
gonio organizmą, pasirodė ne
pakankamai geri. Kai kurie 
jų "net sukomplikavo ligą, ir 
visuotinai prasiplatino įsitiki
nimas kad be griežtos operaci
jos apsieiti nebus galima. 

POKARINIS laikas buvo pa
kankamai ilgas kad butų gali
ma nustatyti ligos diagnozas. 
Ir šiądien nei vienas atviras ir 
sąžiningas politikos vyras ne
beabejoja kokia liga yra užgu
lus pasaulį. Visiems yra aišku, 
kad eina plačios, aistringos ir 
nesulaikomos - rungtynės su šū
kiu: To be or1 not to be. Vie

nuose apkasuose sėdi KOMU
NIZMAS su aiškiu siekimu įsi
kurti kiekviename žemės kam
pe, kiekvienai tautai ir valsty
bei uždėti komunistinę santvar
ką visose srityse, pavergiant 
žmogų, šeimą, religiją, ukį ir 
viską, kas sudaro gyvenimo es
mę, vienam pagrindiniam už
daviniui :" įsteigti proletari a t o 
diktatūrą. Kituose apkasuose 
sėdi KAPITALIZMAS taip pat 
su labai aiškiu nusistatymu ne
leisti komunizmui įsiviešpatau
ti, neleisti jam sunaikinti se
nąją kulturą, neleisti jam iš
plėšti žmonių ir tautų laisvės 
vieno asmens ir vienos parti
jos galybei. 

Tai yra dvi griežtai priešin
gos, jokiu budu nesuderinamos 
santvarkos su visa eile nesutai
komų pažiūrų į demokratiją, į 
visuomenę, j Bažnyčią, į žmo
gaus laisves, į jo gyvenimo, vei
klos ir mąstymo budą. Tos dvi 
jėgos apima visus ginčus, visus 
klausimus kurie šiądien nera
mina tautas ir verčia pasauli 
bijotis, laukti ir gyventi neži-
nėje. Pasek kurią tik nori, 
tarptautinę konferenciją, įsi
klausyk į jos kalbas, įsižiūrėk 
į visus užkulisus — visur *rasi 
tų dviejų jėgų aštrią, žūtbū
tinę kovą, rasi kietą konkuren
ciją su tikslu vieoag anti^ pa
laužti. 

KOMUNIZMO ir kapitalizmo 
atstovų yra visur: kiekvienoje 
valstybėje rasi du bloku, dvie
jų rūšių partijas, dviejų nu
sistatymų—komunistinio ir ka
pitalistinio—kovą. Gi tarptau
tiniame žaidime, kurį atlieka 
U.N.O., tos dvi konkurencinės 
jėgos yra atstovaujamos SO
VIETŲ SĄJUNGOS ir Š. Ame
rikos VALSTYBIŲ. 

Nors U.N.O. apima šiuo me
tu 55 valstybes, bet taikos ar 
karo žaidimą veda tik dvi: š. 
Amerika ir Sovietų Sąjunga. 
Virš 30 klausimų įrašyta į į,ake 
Success VISUOTINO SUSIRIN
KIMO dienotvarkę, tačiau be
veik juos visus gali suvesti 
į vieną klausimą: kam lenta 
pasaulį valdyti? Tai pasauli
nio viešpatavimo kla u s i m a s, 
kurs praktikoje gal baigtis ar
ba pasauline komunistine vals
tybe arba pasauline š. Ameri
kos vadovaujama federacija. 

Nereikia turėti jokių iliuzi
jų apie dabartinę SUVIENYTŲ 
TAUTŲ ORGANIZACIJĄ, apie 
jos galią ir įtaką sutvarkyti 
pasaulį taip kaip jos čartery-
je numatyta. Iki šiol visos pa
stangos pasirodė tuščios; tuš
čios jos bus ir ateityje: tokia 
SUVIENYTŲ TAUTŲ ORGA
NIZACIJA kokia ji yra šiądien 
neįsteigs visuotinos ir amžinos 
taikos ir nesudarys visoms tau
toms ir visiems žmonėms gy
venimo be baimės, be skurdo ir 
be vergijos.... Iki šiol ta or
ganizacija tarnavo tik pavė
siu, kuriame lėtai noko dygliuo
tas ateities vaisius, vieną dieną 
tikrai nukrisiąs ant žmonijos 
galvos. 

KO REIKIA ir ko galima 
Jįukti iš šiuo metu vykstančio 
U.N.O. VISUOTINO SUSIRIN
KIMO ? Aišku kad bus daug 
kalbama apie Ispaniją ir jos 
valdytoją Gen. Franco, apie Pa
lestiną, žydus ir Arabus; apie 
Egyptą ir Angliją; apie Grai
kiją, apie Indoneziją, apie So
vietų vieto ir, gal but, apie Vo
kietiją ir Austriją.... 

Bus kalbama ir ginčijamasi 
apie visą krūvą dar kitų klau
simų, mažesnės bei didesnės 
reikšmės. Dalis čia paminėtų 
reikalų tarnauja tik viso vai
dinimo rėmams; gi kai kurie 
jų gali lengvai tapti ugnimi į 
parako statinę. Graikija ir 
Sovietų piktai naudojama ve
to teisė sudaro, galima saky
ti, U.N.O. sprogstamą medžia-
gą. 

Molotovo tuo tarpu SUSIRIN
KIME nėra; Bevinas taip pat 
pasiliko Londone. Pirmojo ne
buvimas rodo kad Sovietų Są
junga mėgins visus smugius 
atlaikyti delsimais, laukimais 

informacijų iš Maskvos, posfe 
džių atidėliojimais ir vengimais 
atsakinėti aiškiai ir nedvipras
miškai. Gi Bevino pasilikimas 
Londone lyg ir kalbėtų už tai 
kad Anglija palieka visą ats»* 
komybę Amerikai. Sunku bu-
ti pranašu, bet nesunku nu
matyti kad 55-kių delegaciją 
daina, sklindanti nuo Lake Sue* 
cess laktų, bus panaši į klaiką 
triukšmą, į kaltinimų, priekači* 
štų ir pasiteisinimų mišinį, | 
tai, kas leis pasakyti "the lost-
peace". Bet šie paskutinieji 
žodžiai nėra teisingi, nes ne
gali buti taika prarasta kol ji 
dar nėra laimėta. 

LENKŲ komunistinė vyriau
sybė pareikalavo nubausti mir
ties bausme dešimt asmeny 
tarnavusių prie Amerikos am
basadoriaus Lane, kai jis Var-
šavoje gyveno. Jie apkaltinti 
savo tarnavimo laiku rinkimu 
ir teikimu slaptų žinių ir rni-
litarinių paslapčių apie Lenki
ją, U.S.A. ambasadoriui. 

Bolševikams bent kokia prie* 
kabė žmonitj nužudymui yra 
gera. 

Į I. J. S AMAS - JEWELER j 
| Persikėli Į naują didesnę ir gražesnę krautuvę | 

5 7007 Superior Ave. Greta Ezella Theatre | 

E Dabar jau turime didesnį rinkinį Deimantų, žiedų, Laik- E 
s rodėlių ir visokių graždaikčių, už nupigintą kainą. | 
F.iimmiiiiiiiimiumiiiiiiimiinimmiiiiiiimmiiiiiiniinnnnmiiiiinnnninnm»g* 

CARPETS, RUGS, LINOLEUM 
Rakandų Valymas Jusų Pačių Namuose 

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

Darbą atlieka patyrę karpetų tiesėjai. 

BUBNI.CK CARPET CO. 
CE. 6031 Vakarais SK. 1993 
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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' 

I WILBUR H. BREWER 
% 
I FOR JUDGE 
•) 
•) 
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NO BETTER 
TERMS 

ANYWHERE 
LOANS TO 

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

Member Federal Deposit InsuraMfe 

IŠRINKIT 

John L. Maxwell 
KANDIDATAS Į 

COUNCILMAN ' 
22nd WARD 

PRIMARY ELECTION 
TUESDAY, SEPTEMBER 30, 1947 

IŠAUGINTAS 22-ME WARD 
GYVENA 22-ME WARD 

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

Welfare Federation. Jis yra pilnateisis advokatas. 
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D I R V A 

PAJIEŠKOJIMAI 
Jieškomicji ar apie juos ži

nantieji prašomi atsiliepsi į: 
CONSULATE GENERAL OF 

LITHUANIA 
41 West 82nd Street 

New York 24, N. Y. 

-Adomavičius, iš Pernaravos vai., 
Kėdainių ap. .' 

Agadrovienė _ Minderytė, Marija, 
iš Pabaisko, Ukmergės ap. 

Alšauskas, Antanas, iš Plungės vai., 
ap., St. Louis. Mo. 

Andriulis, Pranciškus, ir duktė Ona, 
Waterbury, Conn. 

Andriuškevičius (Andriuškevičiai), 
broliai ir giminaičiai Juozo An-
driuške. 

Andriuškienė Valerija, Philadelphia. 
Babinskas, Antanas, gyv. Chicago. 
Bagirskas, Juozas, iš Marijampolės. 
Balčiūnaitė. Valerija, ištekėjusi, iš 

Lygumų vai., Šiaulių ap. 
Balčiūnas, Feliksas., Ignacas, ir Si

monas, iš Joniškio vai.. Šiaulių a., 
Chicago. 

Balnytė, ištekėjusi, iš Naumiesčio 
vai., Tauragės ap., sesuo Rosali-
jos Paulauskienės, gyv. Phila. 

Barauskas, Jonas, iš Vyžuonų v.. 
Utenos ap. 

Barauskienė, Magdalena, iš Biržų 
ap., ir sunus Jurgis Barauskas, 
Chicago. 

Barkowska, Helena, Chicago. 
Bartkus, našlys, buvo vedęs Mariją 

Vismantaitę, gyv. Boston. 
Baukus, radio technikas, gyv. Mil

waukee. 
Baužys, Edvardas, buv. Amerikos 

kareivis, 1945 metais buvęs Vo
kietijoje, Thuringijoj, Zelin-Rhoda 
Mieste. 

Bertulis, Jonas, iš Eržvilko vai., 
Tauragės ap., Boston. 

Boreiša, sunus Mykolo, is Žeimių 
všl., Kėdainių ap. 

Brazys, Antanas, Domininkas, Pe
tras, Ignas ir Telesforas, turėjo 
siuvyklą Chicago is \edžendžių 
k., Joniškėlio vai. 

Briedis, iš Panevežio ap. 
Budienė - Liebaitė, Petronelė, iš 

Salantų vai., Kretingos ap., Chi
cago. 

Butkevičius, Jonas, iš Pandėlio v., 
Rokiškio ap., gyv rodos Brooklyn. 

Cesevičius, iš Šiaulių ap., gyv. Chi
cago, broliai Onos Kiršanskienės. 

Chalican (buv. Grakauskienė-červen-
skaitė), Marija. 

Concius, Vincentas, Chicago. 
Čepaitė, Anelė, iš Žagarės, Chicago. 
čepulevičiaus, Julijono, iš Šiaulių, 

gim. prašomi atsiliepti. 
červenskaitė - Chaligan, Marija 

(buv. Grakauskienė). 
Dailyda, Juozas, iš Pajevonio vai., 

Vilkaviškio ap. 
Didžgalvytės, Danutė, Onelė, Pra

nė ir Veronika, iš Kamajų vai., 
Rokiškio ap. 

Domanskis. Juozas ir sesuo Mari
nė Domanskytė, ir juodviejų tė
vai, rodos Chicago. 

Domski, Ignas, gyv. "Bolbwille", 
Michigan. 

Dovydavičius - Dovydas, Mateiišas, 
su žmona, rodos Chicago. 

Dzinderidno (iDzinderis )-Kančiukai-
tytė, iš Virbalio parap., Vilkaviš
kio ap., ir jos šeima. 

Gaidamavičiūtė, Kazimiera, iš Vy
žuonų miestelio, Utenos ap. 

Gailius - Gudynaitė, Ona, iš Vei
verių vai., Marijampolės ap., gyv. 
New York. 

Gasiunas, Kazimieras, sunus Ltiu-

ryno, iš Pandėlio vai., Rokiškio 
ap., gyv. Philadelphia. 

Gedgaudaitė, Gertrūda, iš Rygos, 
buvo baleto šokėja, ištekėjusios 
pavardė nežinoma, gyv. New York. 

Gedgaudas (Gedgaudai), iš Žemaiti
jos, giminės Marijos Sausdravie-
nės-Gedgaudaitės. -

Gelumbauskaito. Vora. 
(linoti^, .Kii'į-'i-. is .1 uoiiup*-'s vai.. 

Rokiškio ap., rodos Chicago. 
Glodenytė - Piktužienė, Ieva, iš Šiau

lių ap, ir vyras Jurgis Piktužis, 
Chicago 

Grakauskienė - červenskaitė, Ma
rija, Amerikoje ištekėjo už Chali
gan 

Gricieni . Vaitkaitė, duktė Aloyzo, 
ir vyras Domas Gricius, abu iš 
Plungės vai., Telšių ap. 

Grigaitienė - Guntorytė, Konstan
cija, iš Pajevonio vai., Vilkaviš
kio ap. 

Grigaliunienė-PašakamytS, Petronė. 
Gudynaitė - Gailius, Ona, iš Vei

veriu vai., Marijampolės ap., New 
York. _ 

Gudžinskiene - Žemaityte, Morta, 
iš Kėdainių ap. 

Guntorius, Pijušs, iš Pajavonio v., 
Vilkaviškio ap. 

Gudžinskiene - Žemaitytė, Morta, iš 
Kėdainių ap. 

Guntorius, Pijušas, iš Pajevonio v. 
Vilkaviškio ap. 

Guntorytė - Grigaitienė, Konstan
cija, iš Pajavonio vai., Vilkaviš
kio ap. 

Gutowska, Bronislava (Warkuleicio-
wa), ir Elena (Puteika), iš Vir
bališkių k., Kėdainių ap., Phila. 

Indriulinunienė - Pašakarnytė, Hor-
ta. 

Jacaitė, Teklė, iš Varnių vai., Tei
siu ap. 

Jagela, Valerijonas, gyv. Waterbury, 
Conn. 

Jakavičius, Vincas, gyv. Baltimore. 
Jankauskienė - Venckienė, Marija 

ir vyras Antanas Venckus, gyv. 
Newark, N. J. 

Janulevičienė - Vaičaitytė, Ona, is 
Griškabūdžio vai.. Šakių ap. 

Jašinskas, Petras, iš Biržų ap., gyv. 
S. Boston, Mass. 

Jazdauskaitė, Kazimiera, ii Vaigu
vos vai., Šiaulių ap, 

Jonikis, Mary, Collinsville, Iįį. 
Jukna, Jonas, iš Obelių vai., Rokiš

kio ap. 
Juknaitė - Tinziulienė, is Pandėlio 

vai., Rokiškio ap. 
Juodis, Aleksandras, iš Uzugascių 

k., Aukštadvario vai., Trakų ap. 
gyv. Springfield. 

Juškaitė, Anelė, iš Vyžuonų mies
telio, Utenos ap. . 

Kančiukaitytė - Dzindenene (D*m-
deris), iš Virbalio parap., Vilka
viškio ap ir jos šeima. _ 

Kanopa, Antanas, iš Juodupės vai., 
Rokiškio ap. 

Kasperavičius, Antanas -ir Jonas ir 
Kasperavičiutės, Apolonija, Kazi
miera (Pasabon) ir Marija (Pasa-
bon), gyvena gal St. Paul. 

Kaulius, Kazimieras, iš Rietavo v., 
Telšių ap., gyv. Cleveland. 

Keraitis, Jonas, iš Traupio vai., 
gyv. Chicago . _ 

Klimienė - žymkaite, Ona, ii Var
nių vai., Telšių ap. 

Kreivenaitė, Elzbieta, duktė An
driaus. ... „ _ , 

Krušinskaitės - Čepulevicienes, Jad
vygos, nuo Vilniaus, giminės pra
šomi atsiliepti. 

Krikščiūnas, Antanas, iš Igliaukos 
Menstrakio. 

Kučinskas, Juozas, ir jo seserys 
Kučinskaitės, vaikai Kazimiero, iš 
Veliuonos, Kauno ap. 

Kiuinskas, Motiejus, iš Marijampo-
^ ap., brolis Bagirskienės. 

Kudokaitė - Verbickienė (Werbin), 
Jadvygas, iš Panevežio ap., ir 
vaikai Anelė ir Viktoras, Chicago. 

Kttlbokas, Petras, iš Marijampolės. 
Kulikauskaitė - Teleisha, Ann, naš

lė Antano, ir vaikai Anna, Flora 
ir Tony. 

KUlikowsky, Waclaw ir Walther, 
Chicago. 

Kulišauskas, brolis Petro, iš Kviet-
kų vai., Biržų ap., Chicago. 

Kundrotienė, Petronelė, duktė Te
resė ištekėjusi, gyv. Cleveland. 

Kuzminskas, Palmeris Juozas, gyv. 
Philadelphia, Pa., ir jo broliai Jo
nas ir Stasys. 

Lauraitis, Stasys, brolis Barboros 
Valuntienės, gyv. New York. 

Lebeckas, Antanas, iš Raseinių. 
Levgaudienė - žiupsnytė, Morta, iš 

Kėdainių ap., Philadelphia. 
Lieba(s), Pranas ir Steponas, iš 

Salantų vai., Kretingos ap. 
Lileikis, Feliksas ir Juozapas, iš 

Vaiguvos vai., Šiaulių ap. 

Liebaite - Budienė, Petronelė, ii 
Salantų vai., Kretingos ap., Chi
cago. 

Liorentienė, Magdlena, gyv. New 
York. 

Lipskis, Antanas ir Lipskyte, Vero
nika, iš Alsėdžių vai., Telšių ap., 
Chicago. 

Marcinkevičius, iš Utenos ^ ap., < su
nus Juozelskaitės -.Marcinkevičie
nės ir jo sunus. 

Mažulis, Kazimieras, sun. Kazimie
ro, iš Kurtuvėnų vai., Šiaulių a., 
Chicago. 

Msžulis, Kazimieras, sun. Juozapo, 
iš Kurtuvėnų vai., Šiaulių ap., 
C h i c a g o .  į  

Mekšraitis, Viktoras, iš Alvito v., 
Vilkaviškio ap., ir jo sunus Juo
zas, gim. Amerikoje. 

Merečky, Aleksandras, ir jo moti
na Julija, iš Alytaus ap., Chica
go. 

Merkelis, Jurgis ir Stanislovas, ii 
Šiaulių ap. 

Merkelis, Pranas, 'Waterbury, Conn. 
Meytach - Petschulat, Marija, ir 

vyras Willy Meytach. 

+ GERAS PAARNAVIMAS K 
Vaistų išpildymo darbas yra musų svarbus biznis: Jųs ir jusų 
Daktaras galite pasitikėti musų atsakatumu ir greitu patar
navimu. 

TOEDTMAN fir FOLLIS Pharmacists 
SUPERIOR AVE. prie E. 65th St. HE. 1035 CLEVELAND, O. 

Registruotas Farmačistas visada gatavas patarnavimui. 

Mičiuliene - Zdanavičiūtė, Morta, 
iš Bartininkų vai., Vilkaviškio a. 

Mikalavičius, Juozas, iš šliurpiškės 
k., Marijampolės (vėliau Vilka
viškio) ap. 

Mileika (Mileikiai), giminės Mari
jos Sausdravienės-Gedgaudaitės. 

Niekus, Petras. _______ 

PARSIDUODA NAMAS 
2 šeimų, 5 kamb. viršuje, 4 

apačioj, vienas furnasas; 3 
garažiai, didelis lotas. Lietu
vių kaimynystėje. $8500. 

GEORGE KASUNIC 
7510 Lockyer. HE 8056. 

K 
MONCRIEF 

yra PUIKIAUSIAS 
Automatiško šildymo padarguose 

THE HENRY FURNACE CO., MEDINA, O. 

COAL 

Pilnai Padengta Apdraudė. Phone EX. 0417 

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

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

Nori pagražinti savo 
namus? Šauk— 

K.  Š T A U P A S  
Namų Dekoravimas 

musų specialybė. 

Kambarių Popieriavimaa 
Namų Maliavoj imas 

16908 Endora Road 
Telefonas: 

KEnmore 8794. 
Cleveland, Ohio 

GATAVOS PASIRINKIMUI NAUJOS 

RUDENIUI SKRYBĖLES-
VYRAMS IR JAUNIEMS VAIKINAMS 

vėliausių stilių ir pavidalų 
S pedale kaina 2-45 — *7*50 

Pilnas pasirinkimas Vyrams ir Vaikinams KELNIŲ, 
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 
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VISOKIA APDRAUDA 
Mes o .-a; ne 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 L I S 
Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate 

ir Apdraudos Agentūra 
6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 
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| WilkeEis Funeral Home | 
I PILNAS LAIDOTUVIU I 
| PATARNAVIMAS | 
| —HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS— | 

1 6202 Superior Ave. HEnderson 9292 | 
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VISI NAUJI 
Gasu Šildymo Įrengimai 

UŽDRAUDŽIAMI! 
Pradedant Rugsėjo 16, 1947, the Public Utilities Commission of Ohio išleido uždraudimą gaso kompani
joms, apimant ir the East Ohio Gas Company, teikti natūrali gasą bent kokiems naujiems šildymo įren
gimams iki Balandžio % 1948. 
Šio žygio Komisija ėmėsi del to kad ji patyrė jog nepaprastai labai padaugėjo naturalio gaso naudojimo 
pareikalavimai tuo laiku kai jo teikimo įmonės negali įsigyti didesnių galimybių ir daugesnio gaso aprū
pinimui Ohio Valstijos naudotojų, kas sudarė netikėtai sunkią padėtį ir tas gaso trukumas numatyta tę
sis dar mažiausia per ateinančią 1947 -1948 žiemą. 

Visoje valstijoje pravestas Public Utilities Commission of Ohio 
įsakymas nustato tam tikras taisyklas kurių The East Ohio Gas 
Company turi prisilaikyti ir sulyg jų operuoti. Musų kostumerių 
Informacijai čia paskelbiame tas taisykles visame jų pilnume: 

RULE 1: Jokia viešų reikmenų tiekimo įstaiga neprivalo teikti ir 
negali buti reiklaujama teikti naturalio gaso patarnavimą jokiam 
fllunaudotojui dabartyje ar businčiam Ohio Valstijoje | įrengimus 
taikomus apšildymui vietų kur tie prietaisai užimtų vietą kitokio 
kuro, arba priediniams vietų apšildymo įrengimams. 

BULE 2: Jokia viešų reikmenų tiekimo įstaiga neprivalo teikti ir 
Megali buti reikalaujama teikti naturalio gaso pataravimą jokiam 
naudotojui dabartyje arba businčiam Ohio Valstijoje į naujus priė
jimus įrengimus taikomus naudoti gasą vietų apšildymui jokiame 
budinke, išskyrus jei bus patiekta įodymai tai įmonei kad: 

(a) Gasu deginamas šildymo įrengimas buvo registruotas su the 
utility ir užgyrimas tokiam įrengimo įvedimui buvo suteiktas 
ii the utility pirm to kaip šis patvarkymas buvo leistas įsi-
galioti, arba 

(b) Atsitikime naujos statybos galiojantis kontraktas tokiai sta
tybai jeigu buvo jau iš anksčiau sudarytas pirm negu šitas 
patvarkymas įsigaliojo. Tokių kontraktų nuorašai privalo bu
ti patiekti ir užregistruoti su the utility dešimties dienų arba 
prieš jų suėjimą bėgyje nuo to kai tokie kontraktai įsigalioja, 
ir prie nuorašų privalo buti pridėta affidavitai su abiejų pusių 
pareiškimais apie tų sutarčių sudarymą ir jų sudarymo datą. 
Jeigu ta statyba kuriai toks patarnavimas pageidaujamas nė
ra atitinkamai pradėta dirbti (kaip tai pagrindai jau užbaig
ti statydinti arba kitokie patenkinanti įrodymai apie rimtą 
pasiryžimą statybą baigti kuogreičiausia kaip tik statymo dar
bo eiga tai leis) iki Gruodžio 16, 1947, o po to gaso patarnavi
mas nebus teikiamas tam pastatui nežiūrint kokia ankstesnė 
sutartis buvo tos statybos atžvilgiu padaryta. 

RULE S: Niekas šiuose patvarkymuose pareiškiamas negali su
laikyti gaso naudotojų Ohio Valstijoje, ar tai per pačią utility ar 
per tam reikalingų padargų pardavėją, panaujinti arba pakeisti jų 

dabar turimą gasu kūrinamą vietos apšildymo įrengimą, jeigu jo 
talpa ir įrengimas neviršija savo didumu senojo turimo šildymo 
įrengimo. 

RULE 4: Jeigu kokiame atsitikime paaiškėtų del utility kad ku
ris nors gaso naudotojas prisijungė gasu kūrinamą vietos apšildy
mo {rengimą, kuris sulyg šių taisyklių neturi teisės gavimui tam 
prietaisui patarnavimo iš utility's gaso teikimo linijų, tuo atveju 
utility tuojau praneš raštu įsakymą tokiam naudotojui išjungti sa
vo įrengtus prietaisus ir sulaikyti naudojimą tokio patarnavimo, 
ir tuo atveju jeigu tas naudotojas nepasistengs arba atsisakys tą 
išjungimą padaryti bėgyje dešimts (10) dienų, tada utility pati im
sis sulaikymo tokio gaso naudojimo iki tas prietaisas taikomas ga
so ' naudojimui nebus visai išjungtas. Užsitikrinimui nuo vėl pa
kartojimo prisijungimo tokio vietos apšildymo prietaiso, utility, 
prieš vėl atsukant gasą naudojimui tame name, stengsis imtis to
kių priemonių kokios bus reikalingos ir praktiškos apribojimui 
gaso teikimo į tą namą kad jo užtektų tiktai naudojimui kiek rei
kalinga tiktai valgių gaminimui ir vandens šildymui. 

RULE 5: Kiekviena Ohio Valstijoje veikianti šios viešos reikme-
nies natualio gaso aptaravimo įmonė įsakoma sulaikyti naturalio 
gaso teikimą industriniams naudotojams kuomet pasirodys reika
linga ir kuomet pareikalavimas į namus pasieks aukščiausio laip
snio, kaip tai nustato Commission's Administrative Order No. 46, 
ir tiktai tada tokį suvaržytą aptarnavimą atnaujins kuomet bus 
praėjęs netikėtas gaso reikalingumas namų reikalams. 

RULE 6: Jeigu iš gaso teikimo įmonės nebus imamasi priemonių 
prisilaikyti šių patvarkymų, tas bus laikoma neteisinga diskrimi
nacija arba sulaužymu patvarkymų kokius išleido The Public Utili
ties Commission Act, taipgi Generalinių šios Komisijos įsakymų, 
kurie yra taikyti, daryti ir reikalingi bendra visų gaso naudotojų 
gerovei dabar iki dar jo vis nėra pakankamai. 

RULE 7: Bent kurios gaso aptaravimo įmonės neprisilaikymas 
ir neparėmimas šio įsakymo patvarkymų užtarnaus tos įmonės at
sakingiems vedėjams, agentams, arba tarnautojams tokias, pabau
das kokios matysis reikalingos * Ir galimos pritaikyti sulyg The 
Public Utilities Commission Acfc 1 

The Commission paskelbė viešus išklausymus šio klauąimo atžvilgiu kurie bus atlikti Ohio Departments 
Building, Columbus, Ohio, nuo 10:00 A. M. Rugsėjo 29, 1947, kur suinteresuotos pusės gali patiekti sa
vo įrodymus kurie parodytų priežastis šio įsakymo pakeitimui. Po tų išklausymų, nuorašai Komisijos 
galutinio nuosprendžio bus galimi gauti musų ofisuose kas tik to pageidausit. 

The Commission's patvarkymas neliečia naudojimo gaso valgių gaminimui, vandens šil
dymui, arba refrigeratoriams. Neigi tas paliečia naudojimą gaso įrengimams kurie bu
vo įvesti prieš Sausio 29, 1947, arba įvesti nuo to prisilaikant šios Kompanijos Emergen
cy Rules kurios buvo patiektos ir Komisijos užtvirtintos. 

• 

T H E  EAST OHIO GAS C O M P A N Y  
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s ARKI VYSKUPĄ^ '•• UŽ^Ator 
(e NEGRUS „ -įi^-'?V ^V"V 

St. Louis, Mo. — čia katali: 

kai pradėjo trukšmauti prieš 
negrų įrašymą savo » vaikų į į 
baltų j ų žmonių vaikų mokyk* 
las. Vietos Arkivyskupas Rit-

* r. 

ter pagrąsino A katalikams t pra-* 
Š£liniqru >jų iš:> bažnyčios jeigu 
jie taip pries negrus kovos. 

Katalikai savo kovą nutrau
kė, bet nutarė kreiptis į Popie
žiaus legatą Washingtone pa
siteirauti ar jie norėdami pa

laikyti savo ' mokyklas " savo 
vaikams > nusikalsta prieš Ka
talikų Bažnyčią. 

Jei politikieriai užtaria neg
rus tai tą daro del gavimo jų 
balsų, bet ko arkivyskupas ki
šasi į tai? 

buna oro bangomis nuo 

6:30 p. m. 
! Bėgyje rudens ir žiemos, THE OHIO STCfRY bus 
duodama oro bangomis nuo 6:30 iwi 6:45 P. M. 
per visas pažymėtas apačioje stotis, išskiriant tik 
WSPD iš Toledo, kuri tą programą teiks vakare 
nuo 7:30 iki 7:45 P. M. 
Klausykit šias populiarės programos B Ohio is
torijos, romanso ir industrijos tris vakarus į sa
vaitę Pirmadienį, Trečiadienį ir Penktadienį iš 
artimiausios radio stoties kurios čia pažymimos, 
pradedant RugsSjo 29. 

OHIO STORY TVARKRAŠTIS 
4 

Transliavimo Laikas - 6:30 P. 
PIRMADIENI, tRECtADlENĮ, PENKTADIENĮ 

CITY 

Canton. . į. 
CLEVELAND...... 
COLUMBUS^.. ,j..;.... 
DAYTON -į. ... 
MARIETTA..1:/...;,,... 
STEUBEN VILL4....... 

•TOLEDO į-
youngstoWn 
ZANESVUXE . v į,.:. > . . . ' • rš,-.--: > • 

, STATION J Kilocycles 

WHKK 640 
WHBC 1480 
WTA1V# 1100 
WBNS 1460 

V WHIO 1290 
WMOA 1490 
WSTV i340 
WSPD 1370 
WKBN 570 
WHIZ ' 1240 

7 * f c  H i  
•V v v-*; 

•7:30—7:45 P.M. ' 

f  H  (  O H I O  B  I  L t  T E L E P H O N E  C O .  

Lietuvis Kandidatas į 
City Council 

šių metų Cleveląndo miesto Ta
rybos rinkimuose iš 22-ro Ward j 
nominacijas stoja Juozas P. Ditch-
man, Lietuvis, nuo 6902 Zoeter av. 

Jis tarp kitų kandidatų bus pa
žymėtas Joseph P. Ditchman, ir iš 
to 22-ro Ward balsuotojai Lietuviai 
galės pažinti Lietuvį kandidatą. 

Iš profesijos Juozas P. Ditchman 
yra inžinierius, darbuojasi su Gen
eral Electric Coflfipany, Lempų De-
partmente, Nela Park. . 

Jis yra baigęs inžinierystės mok
slą Case School Clevelande, 1927 
metais, po ko ir pateko į General 
Electric Co. Mokslą jis atsiekė sa
vo pastangomis, nes paeina iš dar
bo žmonių, kaip ir daugelis kitų 
kurie siekdami mokslo prasisiekė 
plačiau. 

Jis dabartiniu laiku yra Lietuvių 
Taupymo ir Paskolos <Daugijos di
rektorius, ir jaučiasi galėtų tinka
mai atstovauti 22-rą Ward Miesto 
Taryboje, jeigu bus išrinktas. 

Balsavimai bus antradienį, Rug
sėjo 30. 

PASKUTINIS Amerikos Re
voliucijos mušis atsibuvo 1782 
m. Kentucky ; valstijoje prie 
vietos dabar vadinamos Blue 
Licks Battlefield state parko. 

Balsuokit už 

JOSEPH 

TEKSTILĖS (audimo) dirb
tuvės North Carolinf valstijo
je suvartoja visą ketvirtdalį 
visoje šioje šalyje pagamina
mos vatos. 

Kandidatas į 

COUNCILMATI 
25™ WARD 

1934-1939 buvo Assistant Clerk 
of Council, City of Cleveland. 
Prktikuojantis Advokatas. Ko-
vandierius V.F.W Post. 6TW, 
gyvena 1445 E. 110 St. 

NON-PARTISAN PRIMARIES 
ANTRADIENI, RUGS. 30. 

rv 

Edward L. Pucel Kan-
1 

' 

didatas į Mayorus 
Edward L. Pucel yra trečias kan

didatas j Cleveląndo miesto mayo
rus, šių rinkimų nominacijose, Rug
sėjo : 30 d. Jis yra iš dabartinės 
miesto administracijos, miesto Ta
rybos narys iš 10-to Wardo per 12 
pastarų metų. Jis pripažysta kad 
dabartinė miesto valdyba "verčia 
miesto gyventojus mokėti perdaug 
už tai ką jie gauna". Jis pripažys
ta kad dabartinę miesto Vildybą 
reikalinga pakeisti. 

APSKAIČIUOTA kad Kapi-
toliaus doma sostinėje Wash
ingtone sveria apie 9 milijo
nus svarų. 

*:*f_ p .y-
C •»' ^ ^ —T * 'ji ** į' 

' r  ' ;  ; 1  
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• DIRVA — vięijatinis Lieti* •; 
vių laikraštis Oliio* valstijcje. " £ \ '* 
Kaina metams tik $Š.00. - H, • ^ 

1 T t si? > 

KING PIN CLUB ^ % 
1 1 2111 Prospect Are, 

SUperior 3443 

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

FOOD — DRINKS 
Hall Space to Rent 

Jo% Chester, pres. A1 Samolis, ate 

mumu"""" 

BALSUOKIT Už 

ROBERT A. SIVERT ^ 
Kandidatas | 

• ^ 

COUNCILMAN 
^ ' ft! 

OF THE 

22n^ WARD 

Primary Balsavimai Antrad. Sept. 30, 194f 

9 

Mr. Sivrt siiiiltereisuotas gyvenamu namų problema ir 
jaunimo gerove; jd 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. 

ii 

BALSUOKIT UŽ ROBiRT A. SIVERT 

Patein'zit 
SĄŽININGĄ 
TEISINGĄ 

PUBLIKOS TARNĄ 

Išrinkit vel 
MIESTO MAYORU 

THOMAS A. 

BURKE 
Emil Bartunek, Campaign Chairman 

iiiH!cauitisiiiiiicaiiiiiiiui]i:aitiiniiiiiiC3iiiiiii!iiiie3iiiiUitiiioiiiiiiiiiifHiimiiiiiiic3iitiiii!Miir3iiimiiHiiniiiimiiiiiC3iiiiiiiimiaiiiiiiHiiiic3it> 
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I IŠ R I N K I T  F 
S S 

JAMES G. HOPKINS F 
B 

KANDIDATAS Į | 
% S 

C O U N C I L M A N  I  
OF THE 

21ST WARD 
Kuris gėriausia tinka atstovauti Ir tarnauti 21mo Ward 
žmonėms. Jis susirupinęs viešais reikalais, bendra ge
rove vaikų ir visuomenės rekreacijos darbais. 

BALSUOKIT UŽ JAMES G. HOPKINS 

Primary balsavimuose Rugsėjo 30, 1947 

Mes Duodam ir Iškeičiam Eagle Stamps 

The May Co's. Basement 
Štai Jums Geros Rūšies žymios Išdirbystes 

FRUIT-Of.THE.LOOM 

C><jA •' ";: 

' t 
n# 

VYRAMS: Geros rūšies balti va-* 
tiniai nosinukai, su išakėtais ap-
vedžiojimais. Nemenko dydžio— 
tokie kokius vyrai mėgsta. 

MOTERIMS: To* pat geros ru-
•šies baltos medžiagos nosinukė 

pynutėm apsiūtais kraStais. TinH 
ka kasdieniniam naudojimui. 

Paštu arba Telefonu Usakymai 

Pildomi Imant 6 ar Daugiau 
• 

Telefonas CH. 3000 

Baseinent Acc«esoties - , 

Specialis 
Pirkinys 

MERGAITĖMS 
SIJONUKAI 

IR BLIUSKOS 

Proga! 

1 .00 
Viena 

Buvę 1.69 Vertes! 

BUVO l.«0 VERTĖS! 

Sijonukas: Smulkiais arba 
dideliais langučiais, surauk
tas apie juosmenį, tinkami 
mokyklon dėvėti. Mierog . 7 
iki 14. 

% 'H . 
J 

Bliuskutfei: Gražio» trum
pom rankovSm baltos vati
nės bliuskutės, spalvuotais 
apvedžįojknais. Miefos 7 
iki 14. 

• v 

Paštu te Telefonu dig 
užsakymų altinam. 

Basenjaat Girls' Wear 

\ 

•i»«u •)* į' \ 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

Kada jusu nan .ai arba ra
kandai tampa sunaikinti arba 
sugadinti upnies. kreipkitės j 
P. J. KERšTS. do1 a nk.? i na vi-
mo. ko visada Skalauja ap 
iraudos kompanijos pirm ne-
?u išmoka už nuostolius. 

P. J. KERŠIS 
UWM2 Society for Savins^ BM 

Telef.: M A in 1773. 

iiit2!i!iiiii;iiiuiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiic]iiiiii!!iiioiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiniritiiHiiin:iiiiiiiiiiic]iiiiiiiiiiiiciiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiic2iiiiiiiiiiiic]iiiiu 
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Delia E. Jakubs 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

REIKALE VEŽIMAI MGONlAiMS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVFI^UE ENdicott 1763 

MUSŲ DRAUGAS | 

J(MIIII|{illllll!MI«!llillllllllllllllllllllElllllllllllllllilllllllllllllllllHllllillililllltllllim'> 

f P J KEKSIS f 
E 609-12 Society for Savings Bldg.—Cleveland, Ohio s 

OFISO TELEFONAS: MAin 1773. 5 

EDWARD L. 

P U C E L  
F O R  M A Y O R  

Jis sako, "Mes mokam perdaug 
už tai ką gaunam" iš dabartinės 
miesto valdybos. Pucel pašventė 
savo energiją per 12 metų dirbti 
miesto Taryboje šio miesto žmo
nių gerovei, geęovgi darbo žmo
nių, šeimininkių^- mažų biznierių, 
ir jų vaikų. 
Už MAYOR, nommaėijpsė antra
dienį, balsuokit už 

J?»eel for Mayor Committee, 
į Ed. J. Kovacic, Chair. 

Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuoee, kreip- 5 
E kitės į mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai- ~ 
S riuose apdraudos-insurance reikaluose. S 
S Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymas s 
S garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba asmeniškai. S 
r .iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiin.3 

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

Kreipkitės čia įvairių HARDWARE reikmenų. 

HE. 9418 7502 St. Clair Avenue 
i 

Frank Suopis, William Hraster — Savininkai. 

LMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiititiiimiiiiiiiiimimmiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiit 

Lengviau 

G AS U *• 
ANGLIM 

— Pigiau — švelniau 

y • ~j 

« RAIŠOM IR PARDUODAM VISOKIUS FURNASUS 
5^ Elektriškus ir G aso Padargus — Vandens Šildymo Tankas 
5 Jeigu mes negalim pataisyt tai niekas Nepataisys. 

Automatic Controls Tools Hardware 

TW-Vrr APPLIANCE SERVICE 
7502 St. Clair Avenue Cleveland 

PO. 9548 Frank Orpse (Urbšaitis) Sav. LI. 0237 
AKRONE kreiptis: HANK HOLLISH — STadium 4798 
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O PVELANDO IR APIELINKES ŽINIOS 
DIRVA—6820 Superior Avenue. ENdicott 4486—Atdara vakarais 

t 

EIKIT BALSUOTI 
IR BALSUOKIT 

UŽ NESS 
Pakeiskim miegančią Ir tak

sus didinančią miesto adminis
traciją! Balsuokit už tinkamu 
tam darbui žmogų Eliot Ness. 

(Plačiau apie j j ant 1-mo 
puslapio.) 

Lietuvius prašo balsuoti už 
juos sekanti kandidatai, kurie 
pasižada teisingai darbuotis: 

John L. Maxwell, kandida
tas j councilman 22-me Ward. 

Joseph Trivisonno, į coun
cil 25th Ward. 

James G. Hopkins j council 
21st Ward. 

Birute Smetonienė Pildys Žymius Piano Muzikos 
Kurinius Dirvos Konerte, Sloveniau Hali, 

Sekmadienį, Spalių-Oct. 19 d. 

LANKĖSI Z. JANKAUSKAS 
Zigmas Jankauskas, žinomas 

Amerikos Lietuvių darbuotojas 
per apie 30 metų praeityje, ir 
Dirvos bendradarbis iš Phila
delphia, Pa., atvyko j Clevelan
de aplankyti savo brolį, Au
gustą Jankauską ir jo dukras. 
Z. Jankauskas apsilankė Dir
vos redakcijoje, taipgi apžiurė
jo Lietuvių Kulturinį Darželį, 
buvo nuvykęs aplankyti ir P. 
J. žiurius, Avon, Ohio. 

Neris J. Šimkus, kelis mėne
sius gyvenęs Clevelande, dir
bęs prie LVS centro pirminin
ko P. J. žiurio jo privatiniu 
sekretorium, Rugs. 17 išvažia
vo į Waterbury, Conn. Jis lau
kia atvykstant savo žmonos iš 
Europos, jie apsigyvens ryti
nėse valstijose. 

TREES BAR PIKNIKAS 
Jauni biznieriai, Trees Baf 

savininkai, lony ir Eleanor 
Budas, 1457 E. 71 St., pereitą 
sekmadienį surengė nepapras
tą pikniką savo kostumeriams 
ir draugams, Joe Norris vieto
je, prie R91, Chardon. Atsi
lankė didelė minia svečių, gėri
mai jiems buvo duodama ne
mokamai, su Trees Bar kom
plimentais; svečiai tiktai savo 
maistą atsivežė. 

Piknikas prasidėjo nuo 10 
vai. ryto, visi buvo gerame upe 
ir leido smagiai dieną, iki po 
pietų užėjo lietus ir sugadino 
žmonėms gerą laiką. Dalyva
vo Lietuviai ir kitų tautų žmo
nės. Visi sako tokio smagaus 
išvažiavimo niekad neturėjo. 

W. G. 

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

"NEW WORUT IN DARKEST SIBERIA 

(Reprint from The Baltic |tevjew> 

SOME time ago an Officę for the 
Transfer of Population was opened 
at the USSR Ministery for Interior 
Affairs. Thereof follows that this 
office is, if not a department, at 
least an auxiliary institution of the 
All-Union Police, better known voi
der the name of NKVD. 

In its five-year plan this office 
provides for the transfer of 100,000 
families to the waste or sparsęly 
populated regions of the Far East 
which the Soviet Government has 
now decided to cultivate. The trans
fer is mainly to affect farmers and 
fishermen' accompaned by a suf
ficient number of artisans and all 

Birutė Smetonienė—Pianistė — Ji taip pat dalyvaus Dir
vos didžiuliame koncerte, sekmadienį, Spalių-Oct. 19, Slove
nian Auditorium. Ji šį kartą galės išpildyti visą savo pro
gramą. Aną kartą, atsimenate, ji buvo pavojingai susižeidus 
piršta,,kuris dabar jau visai pagijęs. 

Prie jos, šiame koncerte dalyvaus Vilniaus operos artistė 
Apolonija Augustinavičienė, ir Pranciškus Neimanas, tenoras. 
Šiedu artistai tik šią vasarą atvyko iš Europos. 

Toliau pranešime kas dar SPECIAL EKSTRA šiame pa
rengime dalyvaus, kas pradžiugins jus visu®. 

VERBELAI SVEIKI 
Jonas ir Marge Verbelai iš 

Floridos rašo kad jie nuo aud
ros kuri siautė pereitą savai
tę išliko gyvi ir sveiki. Audra 
padarė daug nuostolių, bet jų 
tiktai palmos medį išvertė, ki
tokių nuostolių nepadarė. 

ATĖJO RUDUO 
Pereitą sekmadienį (W-

landa prašlavė pusėtinas vėjas, 
netoli panašus j audrą Flori
doje, užnešė lietaus, ir oras 
visai rudeniškai atvėso. 

LASNIK CAFE PIKNIKAS 
Sekmadienį, Rugs. 21, atsi

buvo All-Star Baseball pikni
kas, surengtas Lasnik's Cafe, 
Strongsville, Stop-In Grove,. 

Ir ten dalyvavo gražios pub
likos, iki lietus neužklupo. 

Lasnik - Lesnikauskas baigia 
irengti savo puikią Cafe šalia 
Dirvos. 6824 Superior Avenue, 
kuri visą namą nupirko ir čia 
perkelia savo įstaigą. 

Visi laukia iškilmingo atida
rymo šios naujos Lasnik Cafe. 

ŽVINIS Klemensas, 51 metų 
(našlys), nuo 935 E. 79th 

st., staiga mirė Rugs. 18, pa
laidotas Rugs. 22, Kalvarijos 
kapinėse pamaldos atsibuvo Šv. 
Jurgio bažnyčioje. 

\ čia liko jo brolis, Petras 
ŽVinis, 11321 East Blvd. 

Laidojime pasitarnavo laido
tuvių direktorė Delia Jakubs. 

PADĖKA 
šiuonfl reiškiame nuoširdžiu 

padėką visiems kurie kuo tik 
pasitarnavo mirus Klemensui 
žviniui. Ačiu Kun. Petreikiui 
ir kitiems kunigams kurie pa
sitarnavo pamaldomis jo lai
dotuvėse; ačiu laidotuvių di
rektorei Delia Jakubs; grabne-
šiams, taipgi už gėles ir už mi
šias, ir visiems kurie dalyvavo 
šermenyse, pamaldose ir paly
dėjime^ ikapines. 

Velioni§ paėjo iš Vilniaus 
krašto, Amerikon atvyko 33 
metai atgal, visą laiką gyveno 
Clevelande ir prie Clevelando. 

Petras žvinis ir šeima. 

other trained workers.- These peo
ple are to be recruited from agri
culturally o^erpopulated regions. In 
appearance this measure seems to 
be only a step towards the cultiva
tion of areas which have hitherto 
been untilled and useless. There 
is only one thing that renders it 
suspect; normally the above-men
tioned Office should be a depart
ment of the Ministery for Agricul
ture, yet such is not the case; it 
is directly subjected to the 'Minis
try for Interior Affairs, i.e. the 
ministry in charge of the political 
police. . 

According to recently obtained 
additional information, the Soviet 
Government has now decreed that 
Estonia, Latvia and Lithuania, as 
well as those parts of Poland and 
Rumania which were incorporated 
in the Soviet Union since the war, 
are to be regarded as agricultural
ly overpopulated regions. The "sur
plus" population in these regions 
is to be transferred to the Haba-
rovski and Pimoski Krąis. The pup
pet ministries for interior affairs 
in all the three Baltic countries 
have been provided with subdivi
sions of the Ail-Union Office for 
the Transfer of Population and to 
be charged with the realization of 
the plan provided. Work was start
ed at the beginning of this year 
and on an average four echelons 
per month have hitherto been sent 
on their way from each of the Bal
tic countries, every echelon con
taining roughly 1,000 persons. The 
action is continuing. 

In Habarovsk the local papers 
have already published interviews 
with some of the deported Baltic 
nationals. These had stated — the 
interviews being arranged by the 
authorities and the people having 
received their instructions — that 
they had voluntarily (sic!) left their 
country as there was not sufficient 
land for everybody (before the war 
Estonia imported agricultural labor 

from Poland and now the Commu
nists cannot find anybody willing 
to»till the land1 they are offering 
under the Red land reform) and 
as cultivation there is very primi
tive (during her independence Es
tonia almost reached Danish stan
dards as regards} agriculture), where
in the Habarovski Krai there is 
an abundance of land and the au
thorities had promised them modern 
equipment, which has not yet ar
rived, that they might introduce 
new cultures, such as potato-grow
ing. The paper remarks that this 
interview was obtained from a per
sons belong to the kolkhoz "Uus 
Maailm" (the New World) and that 
tris kolkhoz possessed over one 
million hectares of land. . 

Even Estonian fisherrtien have 
been taken to the Far East along 
with the farmers. The Estonian 
personnel in the administration of 
Estonian ports has been eliminated 
to a man and replaced by Russians. 
Almost all the fishing boats and 
smaller vessels have disappeared 
from the Estonian coast. Foreign
ers visiting Vladivostok have notic
ed small craft in the harbor which 
still bore Estonian names: one tug 
had displayed the name of "Tal
linn". When they inquired where 
these boats came from, they got 
the answer that these vessels had 
been bought in America for the 

local fishermen. 
Moscow has absorbed the Baltic 

countries on the principle of the 
self-determination of peoples and 
undertaken to respect this principle 
also under the UN Charter. The 
politically directed activities of the 
Office for the Transfer of Popu
lation, however, aim at the anni
hilation of the subjected nations, on. 
whom the direst violence is used, 
as always, under the innocent-look
ing but deceptive cloak of apparent
ly useful and necessary measures 

JONAS G. 

POLTEH 
L i e t u v i s  

Namų Maliavotojas 
Popieriuotojas 

nemokamai. 

495 East 123rd it. 
Telefonas: POtomac 6899 
Apkainavimas ar patari
mas reikale jusii namo 
pagražinimo suteikiama 

KAS platina Dirvą 
platina apš vietą. 
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f Lietuviai Paremkit Savo Vientautį 

į BALSUOKIT UŽ 

I Joseph P. Ditchman 

IIIMfUIlUHl 

Paskutini diena Rugs.-Sept. 30 

Auto Drivers License 
DIRVOS OFISE 6820 SUPERIOR AVE. 

Atdara nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakare. 
: = 

Kandidatas į 

COUNCILMAN 

2?m WARD 
Joseph P. Ditchman yra 
Lietuvis ir ilgametis 22-ro 
Ward gyventojas. Bend
riems visų reikalams jis 
prašo Lietuvius balsuoti 
už jį nominacijų balsavi
muose Rugsėjo-Sept. 30. 

1 Joseph P. Ditchman for Council 22nd Ward 
MNMMimMWinnillHINWWWHWHIIWIIIIIWiWIIHl- { IIIUIIIIIIIIIIIIUIIMIinilJ 

Rag iname Clevelando Lietuvius eiti Balsuoti Primary Antrad. Rugs. - Sept* 3o 

Balsuokit YES už 
INDEPENDENT REPUBLIC*" 

t CANDIDATE FOR MAYOR 
NESS YRA VEIKLUS IR 

SUMANUS SMOGUS 
Mr. Ness dirbo už viską ką jis gavo. Jis 

yra Norvegų ateivių sunus. Jis pats dirbo 
savo mokslui kolegijoje, buvo narys darbo 
unijos ir važinėjo į darbą viešomis trans-
portacijos sistemomis. 

Jis dirbo valdžiai ir dirbo privatiniams 
individualams ir buvo pasekmingas abiem 
atvejais. 

_ Jis pasižada vykdyti šiuos dalykus: Dun* 
ti Clevelandui naują gyvą veiklumą, apva
lyti Transit System, pradėti pravesti pilną 
miesto įstaigų apvalymo programa, įsteig
ti gražias atilsio ir atsivšdinimo vietas pa-
ežeryje, prašalinti durnus kurie gadina vi
są miesto išžiūrą ir žmonių sveikatą. 

^Clevelandui reikia žmogaus kuris veiks dabar pridavimui miestui naujo gyvumo. 

jųs žinot jį iš jb veiklos kaip saugumo direktoriaus nuo 1935 iki 194$. Ji® įvedą 
sekančias įstaigas padarymui šio miesto saugiu: 

Labor Relations Bureau , Accident Prevention Bureau Police Academy ' 

School of Traffic Instruction 
Boystowns ' 

Engineering Department 
of the Traffic Bureau 

Paleido Tuo Asmenis 
kurie buvo Neteisiiigi 

NESS YRA TAM DARBUI TINKAMIAUSIAS 
Sponsored by the Ness for Mayor Committee, Robert Chamberlin, Chairman 
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