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LANKĖSI OTTO TOLIš? oh& 

Hanau mieste, Rugsėjo 
privačiais reikalais lankėsi žy _J 

mus New York Times kores
pondentas Otto Tolishus (To
lišius), kuris aplankė Lietuvių 
komitetą. Besikalbėdamas jis 
pareiškė kad US spauda labai 
domisi tremtinių problega ir 
ffina jų reikalus. Sakė, spau
da palaiko tremtinių į Ameri
ką įsileidimą, nors kai kuriuo
se sluogsniuose jaučiamas ne
palankus nusistatymas tremti
nių atžvilgiu. Didesnė visuo
menės dalis domisi DP reika-! 
lais ir tikimasi kad Strattono 
bllius praeis, sakė Tolišius. 

Otto Tolišius yra Lietuvio, 
kilęs iš Klaipėdos krašto, Skir-
vytėlės kaimo. Į Ameriką iš * 
vyko 1906 metais. Spaudoje! ' 
karjerą pradėjo Cleveland, O. I 4 , 
Po I Karo buvo pakviestas N. i j 
Y. Times korespondentu Euro-' 
pon ir Berlyne išbuvo apie 10, ; 
metų. 

II Karui pwmidejus, O. To
lišius buvo Japonijoje. Prasi
dėjus Amerikos karui su Ja
ponija jis buvo suimtas ir nu
teistas sunkių darbų kalėjimu. 
Po išsilaisvinimo jis gryžo į 
Ameriką ir plačiai važinėjo po 
vfcsą šalį su paskaitomis, taip
gi buvo paskirtas N. Y. Time# 
įžanginių straipsnių redakto
rium. Tokiu budu, Otto Toli
šius tapo labai stambi figūra 
Amerik6s spaudoje. 

(32-ri metai :: 32nd year) 

/rnes Ragina (J. S. Ruoštis Išmušti 
Rusus is Vokietijos 

SAKO, REIKIA DAUGIAU IR GERES
NIU ATOMINIU BOMBŲ 

U. S. TURI BAIGTI 
SENĄ PROTESTŲ 

POLILIKĄ 

Spalių 15 d. buvęs Vals
tybės Sekretorius Byrnes 
is Washingtono padarė pa
raginimą Amerikai užkirs
ti visus Rusijos pasalin-

Charles Luckman, prezidentas \ 
T °ver Fros. Co., Cambridge, 
Mass, Prez. Trumano paskir
tas vadovauti čalyje maisto 
tauDvmą, pagelbėjimui badau
jantiems kitų šalių žmonėms. 

ATSISAKO IŠDUOTI 
TREMTINIUS 

MIRŠTA TREMTINIAI 
LTB Vyriausio Komiteto In

formacijos biuletenis su Rug-
• sėjo mėnesiu pradėjo skelbti 

mirusius tremtinius Lietuvius 
Vokietijoje. Mirusių sąraše pa
duota 17 vardų, kurių mirtys 
siekia atgal į 1945 metus, nuo 
tada kai tremtiniai pradėjo 
vakarų Europoje atsirasti. 

"IM AUSLAND* 
Įvairių Sovietų Rusijos pa

vergtų tautų pabėgę žurnalis
tai suorganizavo Vokiečių kal
ba laikraštį "Im Ausland". Jis 
eina Augsburge, du kart per 
mėnesį. Jame ginami DP in
teresai, pavaizduojamas įvai
rių tautų kulturinis, ekonomi
nis, sportinis gyvenimas. 

"Im Ausland" nemaža rašo
ma apie Lietuvos kulturą: lite
ratūrą, dainas, muzikos gyve
nimą, etc. šis laikraštis yra 
puikus informacinis leidinys. 

Lake Success, N. Y.# Uni
ted Nations konferencijo-

Dabar jis lankėsi Anglijoje,! je, sovietų blokas pareika-
aplankė Britų zoną ir Berlyną, | lavo vėl kad butų išduoti 
ir parinkęs sau reikiama me-! arba grąžinti atgal į jų tė-
diiagą Europoje gryš į USA. vynes tremtiniai, kuriems 

veik visiems sovietai turi 
primetę kriminalistų įtari
mus, ir kaip kriminalistus 
reikalauja išduoti. 

Amerikos ir Britų dele
gacijos tai atmetė, pareik
šdamos kad jos ir toliau 
teiks prieglaudą savo oku
pacinėse zonose žmonėms 
prieš kuriuos jokių krimi-
nališkų įrodymų nėra. 

U. S. ir Anglų atstovai 
paneigė Rusų ir jų pakali-
gų kalinimus buk tos dvi 
valstybės savo zonose Vo-
kietijose globoja žinomus 
kriminalistus. 

Viena U. S. delegatas pa
reiškė: "Jokia tikra demo
kratija negali prisidėti ar
ba pagelbėti prie išnaikini
mo politinės opozicijos te
roru ir žiaurumais valsty
binės policijos", kaip tai 
praktikuoja sovietai. 

Višinskis, sovietų gerk
lė U. N. posėdyje, vėl blio
vė savo kaltinimus Ameri
kai karo kurstyme. 

Dulles, U. S. delegatas, 
ir Australijos delegatas pa
reiškė kad tie jo rėkavimai 
pasidarė nuobodus visiems 
dalyviams, ir kad j juos iš 
Amerikos pusės nebus at
sakoma. 

Konferencijoje yra pri
tarimas Marshallo planui 
ir bolševikų atakai to plano 
tik priduoda jam daugiau 
svarbos. 

mu padaryti paskirą taiką 
su Vokietija, Austrija ir 
Japonija. 

CIO NUTARĖ REMTI 
MARSHALL'O 

PLANĄ 
~L— 

Boston, Mass., CIO kon
vencijoje, Spalių 15 d. pri
imta rezoliucijos užginan
čios Marshallo planą gel
bėjimui Eur@pos. Dalyviai 
permatė kad viskas kam 
Amerikiečiai gyvena žlugs 
jeigu Europai bus leista 
suklupti komunistų verži
mosi bangose. 

;#• 

Degtines Gaminimas 
Sulaikomas 60 Dienų 

Jis taipgi paragino U. S. 
pasiruošti — jei bus reika- i - - j - «•- -
anga — išmušti Raudoną-1 pasaką pats Valsty-
ją armiją iš Vokietijos ie-! ^ ^eKretorius Marshall, 
ga. iu; p}° delegatai vienbal-

Netekęs kantrybes poar- planą užgyrė. Rei-
ti dviejų metų tarimusi su s .' ^en nedalyvavo jokie 
ESAtTinf niC5 Dtrx»vt/\n SOVlCtll D3. 1U11 £5 1 lpj 

Hanau, Vokitijoje, tremtinių kūdikių pora, kurie parodoma 
vasarai aprengti iš Amerikos Raudonojo Kryžiaus gautų at
liekamų'maišų. Tų maišų atliko tiek daug kad užteks pasiu-

Konvencijoje atvyko ir| ti marškinukus kiekvienam mažamečiui visose 411 DP sto-

RUSIJOJ, paprastą rubų ei
lutę vyrui perkant reikia mo
kėti 150 dolarių, juodojoj rin-
Jteoj. Valdžios krautuvėse kai-
jftos nustatytos $40, bet jose 
gali gauti tik komisarai ir ku
rie turi korteles, bet ne visada 
tose krautuvėse gali gauti sau 
"siutą", nes jų vis trūksta. 

SOVIETAI ir Britanija par
duoda Amerikai savo turimą 
§uksą, gavimui sau reikmenų 
iš šios šalies. • 

Pietų Afrika autiko pastoj 
lint Amerikai auksp $320,000,-
600 vertės, užstatui už Brita
niją.. 

ALIEJAUS j ieškojimas tę
siasi be paliovos, štai Penn-
sylvanijos aliejaus sąjungos 
pirmininkas pranešė kad šy-
Jaiet bus išgręžta 35,000 naujų 
aliejaus šaltinių. Jų jieškoji-
imas ir tyrinėjimas tęsiamas be 
pertraukos. 

ČILE, Pietų Amerikoje, 
nutraukė ryšius su sovie
tais, už Maskvos atstovų 
ten vykdomus kurstymus 
streikuoti. 

PREZ. TRUMAI buvo 
sušaukęs savo aukštuosius 
valdininkus išklausyti su-
gryžusių ambasadorių ir 
Rusijos ir Anglijos, apie 
šių dienų Europos reika
lus ir dalykų stovj. 

sovietais, Byrnes pareiškė 
kad Amerika gamintųsi ge
resnių ir daugiau atominių 
bombų kaip atsakymą so
vietų nesutikimui priimti 
U. S. atominės energijos 
kontrolės plano. 

Byrnes pasiūlo 10 punk
tų veiklos planą įvykdymui 
taikos, kuris prasidėtų su 
tuoj panaikinimu bevertės 
Keturių Didžiųjų užsienių 
ministrų tarybos, kurią p. 
Byrnes jkurė. 

Tas 10 punktų planas tu
rėtų baigtis trečiu pasauli
niu karu prieš sovietus jei
gu Rusai atsisakys rimtai 
atstatyti pasaulyje taiką, 
nurodo Byrnes. 

Byrnes tiki kad Rusija 
turės buti išvyta iš Vokie
tijos pavartojant jėgą. 

Jis permato kad vienati
nis būdas sulaikyti sovie
tus nuo siekimo savo užsi
brėžto pasaulio pavergimo 
galės buti tik U. S. ir kitų 
valstybių parodymas kad 
jos panaudos jėgą, k nežiū
rint United Nations veto, 
sovietų suvaldymui. 

Byrnes sako, Amerikos 
vyriausybė turi baigti savo 
nieko nereiškiančią protes-
tavimų politiką, nes sovie
tai su tuo nesiskaito. 1 

Sovietai nenori karo del 
daugelio priežasčių, tikri
na Byrnes, taigi griežtai 
prieš juos pasistačius jie 
butų priversti liautis savo 
grobišavimų. L 

Byrnės šiomis dienomis 
pradėjo rašyti spaudoje sa
vo atsiminimus iš jo kelio
nės su Prez. Rooseveltu į 
Jaltą, konferencijai su Sta
linu ir Churchillu. Jis at
skleidžia dalykus gana at
virai ir plačiai. 

sovietų pataikūnai arba jei 
jų ir buvo tai nedaug ir jie 
tylėjo. 

ClO vadas Murray pa
sakė kad ši organizacija 
remia Amerikos dabartinę 
užsienio politiką be jokių 
priekaištų, ir kad rėmime 
Europos eis dar toliau ne
gu Mashallo planas. 

Pats Murray pasakė de
legatams kad jam jau da-
siėdė skaityti Amerikai ap
kaltinimus karo kurstyme, 
jis to niekame nemato. 

Walter P. Reuther, au
tomobilių darbininkų uni
jos pirmininkas, pabrėžė 
reikalingumą gelbėti žmo
niją, ir kad mums tėra vie
nas pasirinkimas — tarp 
diktatūros ir laisvės. Jis 
pakėlė mintį kad darbinin
kų atstovams butų duoda
ma vieta Washingtone prie 
reikalų sprendimo stalo, 
kaip tai buvo karo metu. 

lie kurie vadino Roose-

PALESTINOS PADA
LINIMAS UŽGIRTA 
United Nations konfe-

rencijoje iš principo Ame
rikos atstovai užgyrė Pa-*' 
l e s t i n o s  p a d a l i n i m ą  t a r p  
Arabų ir Žydų. Taipgi už-
girta įleidimas šiuo laiko
tarpiu apie 150,000 Žydų į 
Palestiną. 

Britai sutiko valdyti tą 
kraštą iki United Nations 
sutiks ̂  priimti ant savęs 
Palestinos globojimą. 

Žydai ir Arabai tuo tar-
£u ginkluojasi vieni prieš 
kitus. Galima tikėti to kas 
ištiko Indijoje kuomet ji 
tapo padalinta ir pavesta 
tiems Indams valdytis. Jie 
vieni kitus skerdžia. 

STATE DEPT. IMASJ 
GRIEŽTO APSISAU

GOJIMO 

69 IŠGELBĖJO. Atlan-
tike audroje nukrito į van
denį pasažierinis lėktuvas 
su 69 pasažieriais. Tie lėk
tuvai pritaikyti kad gali 
ant vandens laikvtis. Per 
radio buvo prisišaukta pa
galba, ir nors audrai siau-

veltą karo kurstytoju ^940 čiant, visi lėktuvo žmonės 

Višinskis laiko Lenkijos, 
Čekijos ir Jugoslavijos de
legatus kaip šunelius ant 
šniūrų pasirišęs. Jis apkal
tino juos rėmime kapitali
stinio plano, ir iškolioįo 
juos tokiais žodžiais kokių 
spaudojje negalima talpinti. 

metais, tie patys tuo kalti 
na dabar Trumaną, įrodi
nėjo Reuther. 

George Baldanzi, teksti
lės darbininkų unijos pir
mininkas, privedė kad Ru
sai smerkia Amerikos val
džios narius ir kad prezi
dentą pavadino net "Hitle
riu"; jis suriko: "Truman 
negali buti Hitleriu, nes jei 
jis butų Hitleriu,' Rusai 
tuoj rastų budus su juo pa
daryti sutartis!" Tas pa
sakymas iššaukė trukšmin-
gą plojimą.. 

CIO pirmininkas Murray 
atmetė ADF konvencijos, 
įvykstančios San Francis
co, siūlymą abiem tom or
ganizacijom išvien darbuo
tis 1948 metais politiškuo
se rinkimuose 

Gelžkelių unija* reika-
sudarytų bendrai metuose 
$700,000 daugiau. 

Aigipte, nuo choleros mi
rė 125 asmenys Saplių 14, 
bėgyje 24 valandų. Šimtai 
kitų sergu. į r 

pavyko perkelti į gelbėji
mo laivą ir nei vienas ne
žuvo. Jie atvežami į Bos
toną, 1,600 mylių nuo ne
laimės vietos. # 

P A R Y Ž I U J E ,  komu
nistams sukėlus susisieki
mo darbininkų streiką val
džia sumobilizavo 1,400 ka
riškų trokų iš visos šalies 
ir iš Vokietijos zonos pa
gelbėti žmonių vežiojimui. 

NAUJA AUDRA peršla-
vė dalį Floridos ir nuėjo į 
Savannah, Georgia valsti
joje. Vėl pridaryta mili
joniniai nuostoliai, žuvo ar 
dingo keliolika žmonių. 

SOVIETAI, keldami di
džiausi riksmą prieš Ame
riką del Europos, nutrau
kia visų dėmesį nuo Azijos, 
kur Maskva vykdo savo ar
dymo darbą kai nuo ten 
nukreiptos akys į Europą. 

Laikraštine popiera Vėl 
bus pabranginta, kaip pra
neša Kanados popieros iš-
dirbystės. 

^State Departmentas Wa-
shmgtone viešai pasiskelbė 
kad jis nelaisvas nuo špie-
gų ir kenksmingu gaivalų, 
ir paskelbė jog imasi grie
žtų priemonių apsisaugoti. 

Valstybės sekretorius iš
varys iš tarnybos bent ku
rį tarnautoją kurio ištiki
mybė bus abejotina. 

Departmento tarnautojai 
bus tiriami ar priklauso 
komunistams, naciams ir 
ar neužsiima skelbimu ša
liai kenksmingų idėjų. 

Bus pašalinami ir tokie 
kurie bus susekti draugau
ją ir pajaiką ryšius su ne
ištikimais šaliai žmonėmis 
arba svetimų šalių nariais. 

Amerikos biznio įmones 
pasiryžusios praleisti ketu
ris bilijonus dolarių bėgyje 
sekančių 3 mėnesių naujų 
pastatų įrengimui ir pra
plėtimui, taigi padargų pa-
naujinimams. 

Automobilių išdirbi m a s 
U. S. ir Kanadoje pereitą 
mėnesį padaugėjo: Rugsė
jo mėnesį išdirbta • 167,608 
automobiliai, o Rugpjučio 
mėnesį — 143,828. Šymet 
didžiausias mėnuo automo
bilių išdirbime buvo Balan
dis, per tą mėnesį buvo iš
dirbta 175,262 automobiliai. 

Del plieno stokos, Briggs 
Mfg. Co. automobilių viršų 
išdirbystė paleido iš darbo 
6,000 savo darbininkų. 

Valdžia gavo sutikimą veik 
is visų šalyje veikiančių degti
nės varyklų nutraukti degti
nės gaminimą 60 dienų laiko
tarpiui, pradedant Spalių 25, 
taupymui grudų badaujančiai 
Europai maitinti. 

Kadangi degtines prigamin
ta yra pakankamai tūlam lai
kui tai jos šalyje nepritruks, 
o grudų sutaupymas šiuo lai
ku bus kaip tik naudingas ne
tikėto laikotarpio pareikalavi
mams užpildyti. 

PREZ. IVumait** talkininkai 
jo maisto taupymo vajuje pa
siryžo eiti pirmyn tuo užsibrė-
žimu, nežiūrint federalio ra
porto kad šio rudens kornų 
derlius žymiai pagerėjo. 

Spalių 10 d. paskelbta kad 
kornų derlius sudarys 2,458,-
647,000 bušelių, arba 54,761,-
000 bušelių daugiau negu bu
vo numatyta Rugsėjo 1 d. 

Džiaugsmas del kornų tiki
mo derliaus padidėjimo suma
žėjo kai pasirodė kad senų iš
likusių kornų yra 291,000,000 
bušelių, vietoje 350,000,000 ne
senai apskaičiuotų. 

Per pastarus 4 mėnesius 
senų kornų sunaudota 429,-
000,000 bušelių. 

Kviečių derlius šymet pasie
kė rekordinį kiekį 1,406,761,-
000 bušelių, 250 milijonų bu
šelių daugiau negu pernai. 

Sumažėjimas kornų derliaus 
ir Europoje vietomis visai su
nykimas kviečių ir kitų grudų 
derliaus šią vasarą pastūmėjo 
Ameriką rūpintis maisto tau
pymu, kad butų galima pagel
bėti Europos badaujantiems. 

EUROPAI reikalinga, sulyg 
Marshall plano, nemažai plie
no, todėl plieno sunaudojimas 
šioje šalyje irgi bus reikalin
ga suvaržyti. 

Kiek to plieno Europai rei
kės duoti ir iš kur jis bus gau
tas tą išspręs Washingtonas. 

Paryžiaus konferencija, ku
rioje dalyvavo 16 šalių atsto
vai aptarimui Marshall plano, 
savo raporte pareiškė kad Eu
ropai reikalinga bus $1,300,-
000,000 vertės plieno iš Vaka
rų Pasaulio. 

Dabartiniu laiku Amerikos 
plieno industrija eksportuoja į 
užsienį apie 10 nuošimtį savo 
pagaminamo plieno. Bet dabar 
plieno vis dar žymiai tfuksta 
ir čia pat. 

Komunistai pradėjo vajų 
Amerikos kolegijų studen
tų tarpe, kaip tik studentai. 
pradėjo rinktis į mokyklas. pfskelb.ia Senatorius McCarthy 
Apie tai praneša U. S. Ge- (IŠ Wisconsm). Jis praneša 

MEDŽIO produktai ir staty
bai reikalingas medis pabran
ginta daugiau negu kuri kita 
statybai reikalinga medžiaga, 

neralinis prokuroras Tom 
C. Clark. 

Kong. atstovas Cox, lan
kydamasis Europoje, Esse-
ne pamatęs tokį didelį vai
kų skurdą, kad iš gailesčio 
atsidavė jiems savo paltą, 
antkaklį, ir viską ką turė
jo savo valizose. 

kad Senatas paskyrė komisiją 
patyrinėti kas butų galima dai
ryti medžio kainų nupiginimo 
atžvilgiu. 

INDIJA gaus 35 milijonus 
bušelių kviečių iš Australijo® 
po šios žiemos derliaus (pa* 
juos Australijoje dabar prasi
deda vasara). 

A,..-
S i>; 

- r . v . .-v. *'T *•_ k 



m ?*• • " • ». • 5#?1̂ 1 f  J .  v  < Ą  

D I R V A  

PENNSYLVANIJOJE 

f 

PITTSBURGH 

RADO UPĖJE MERGINOS 
LAVONĄ 

Allegheny upėje prie Heinz 
street, North Side, Spalių 9 d. 
rastas nuogas merginos lavo
nas. Išsyk nežinota kas ji to
kia buVo, tik sekančią dieną 
kai buvo rasta toliau upėj e 
plukantis moteriškas rankinu
kas, kuriame buvo popierių su 
jos vardu, jos tėvai pripažino 
kad tai jų duktė. Pasirodė kad 
ji buvo Martha Steel, 19 metų 
amžiaus, iš Etna. Jos rūbai 
buvo rasti išmėtyti išmindžio
toje žolėje, nuošalioje vietoje, 
iš kur ji arba pati nuo akme
nų nušoko, ar buvo keno nors 
numesta, ir prigėrė. Policija 
dar nenustatė ar ji pati nusi
žudė ar buvo nužudyta. 

PIENAS PABRANGO 
Pittsburghe, kaip ir Penn-

sylvanijoje bendrai, pienas pa
brango vidutiniai centu ant 
kvortos. 

Pieną pabrangint sutiko lei
sti valstijos komisija, kuri bu
vo pertikrinta pieno tiekėjų 
kad del pabrangusio pašaro 
reikėjo pakelti pieno ūkinin
kams kainą. Sako, pienas tu
rės buti dar daugiau pabran
gintas del to kad pradėta tau
pymas grudų maitinti Europą. 

COMMUNITY FUND VAJUS 
Community Chest Allegheny 

apskrityje šymet nusistatė su
kelti $4,947,023 sumą, išlaiky
mui per sekantį metą 90 svei
katos ir globos įstaigų. Per
nai vajus nepavyko pilnai, nes 
per nuskirtą rinkimui laiką 
truko dar $600,000. 

ŠEIMOS TRAGEDIJA 
Uniontown, Pa. — Renard 

F. Wickman, per 22 metu iš
tarnavęs Pittsburgho policijoje 
ir dabar pasitraukęs, Spalių 12 
d. įtūžęs įsilaužė į savo žmo
nos giminietės namą, kur ji 
buvo apsinakvojus, dviem šū
viais sunkiai sužeidė savo žmo
ną, kuri manoma neišliks gy
va, peršovė jos pusseserę no
rėjusią Jį sulaikyti, ir paskui 
pabėgo. Pirm to jis tuose na
muose nutraukė telefono vie
las, atvažiavęs automobiliu iš 
savo namų, Armburst, kur jis 
gyveno, automobilį pasistatė 
tolokai už krūmų, kur po savo 
pikto darbo pabėgęs, parvažia
vo į savo namus. 

Kada valstijos policija po 6 
valandų vėliau atvyko jį suim
ti, jis pats nusišovė. 

ŠELPIAMŲ asmenų skaičius 
Pennsylvanijoje Spalių pra
džioje buvo 296,276, bet tai 
buvo 3144 asmenimis mažiau 
negu Rugsėjo mėnesį. Tačiau 
toks didelis šelpiamų skaičius 
yra kaip viso didmiesčio gy
ventojų išlaikymas pašalpomis. 

Tą šelpiamųjų skaičių suda
ro: apie 45,400 šalpa palaiko
mi tiesioginiai, 142,500 gauna 
pagalbą vaikų išlaikymui, 94,-
200 gauna senatvės pensijas 
ir 11,400 aklųjų gauna patal
pas. 

Pa j ieškojimas. Pairas Ra
dzevičius j ieško savo dėdžių 
Povilo ir Juozo Biržių, iš A-
nykščių apielinkės, Petras yra 
sunus Julės Biržytės. Prašo
mi atsišaukti į: 

Mrs. M. Overaitis 
4698 Brandon avenue 

Detroit 9, Mich. 

SEKRETAI DYKAI 
(FREE) 

Tiems kurie užsirašys 32-jų pusi. 
eų už $2.00, duosim SEKRETUS 
dovanai, kaip pasidaryti namie 
Lietuvių Naujienas apt 2-jų me
al u, vyną, ir saiderį, (52) 

LIETUVIŲ NAUJIENOS 
S32 N. 6th St. Philadelphia 6, Pa. 

PHILADELPHIA 

Detroit, Mich*, Naujienos 
-X 

NAUJAS PROFESIJONALAS 
Pastaru laiku atsidarė savo 

gerai įrengtą laidojimo įstaigą 
jaunas Lietuvis profesijonalas, 
veteranas Pranas Balinskis, 27 
m. amžiaus vyras. Jo įstaiga 
yra 2016 E. Allegheny avenue. 

Kadangi jo brolis taip pat 
yra toje profesijoje tai Petras 
sutrumpino savo pavardę, pa
sivadindamas tik Balin, išven
gimui susimaišymų. 

Visa Balinskių šeima: jo tė
vas, Justinas, jo brolis Juozas, 
bei kiti jų giminės, yra labai 
šaunus Lietuviai, užsipelnanti 
kiekvieno Lietuvio pagarbą ir 
param£. 

Geriausi linkėjimai naujam 
musų profesionalui. K. V. 

LIKTŲ BE DARBO 
Pennsylvanijoje veikia 41 

degtinės varykla ir pilstykla. 
Jeigu jos prisilaikant valdžios 
raginimo užsidarytų ant 60 
dienų, taupymui grudų alkanų 
Europiečių maitinimui, tai virš 
7,000 darbininkų liktų porai 
mėnesių be darbo. Prie to dar 
600 degtinės salesmenų kurie 
toms įstaigoms dirba, liktų be 
užsiėmimo. 

WATERBURY, CT. 

ANNA K ASK AS DAINAVO 
OPEROJE "AIDA" 

Visiems žinoma artiste Anna 
Kaskas lankėsi Waterbury su 
San Carlo Opera Company; ji 
dalyvavo statyme operos "Ai
da" ir atliko rolę Amneris, 
Egipto karaliaus dukters. 

Sunku ir apsakyt kokie jau
smai apima kada matai Lietu
vį ar Lietuvaitę vaidinant ko
kią nors svarbią rolę; netikė
tai pasijunti kaž kaip didesnis 
ir reikšmingesnis kaip Lietu
vis. Mintys skubiai primena 
musų jaunystės praleistas die
nas musų gimtinėje Lietuvoje, 
primena ir jos dabartines ne
laimes, bet iš antros pusės pa
junti begalinį malonumą kad 
ir musų tauta turi gabių artis
tų, aukštos kulturos žmonių 
stovinčių lygiai su kitais, švie
čiančių musų tautai savo spin
duliais, kiekvienam mums tei
kiančiais dvasiai stiprybę. 

Operai pasibaigus, nors bu
vo ir vėlokas vakaro metas, 
artistė aplankė savo senus 
draugus, Dr. ir ponią M. J. 
Colney; ten dalyvavo didokas 
buris Lietuvių ir Amerikiečių, 
tarp jų ir kandidatas į mayo-
rus Raymond Snvder su žmo
na ir kiti politikieriai. 

Vėliau Anna Kaskas išvyko 
aplankyti savo mamytę, sesutę 
ir savo vyro motiną. Hartford, 
Conn. 

LIETUVIŲ "Care and Re
lief Club" vis rūpinasi siunti
niais išvietintiems Lietuviams 
Europoje. Tikrai nuostabu kad 
šio klubelio moterys, žinoma, 
prisidedant ir vyrams, bendrai 
pasiunčia po 15 pakietų į sa
vaitę. O kiek galima butų pa
siųsti jei kiekvienoje kolonijo
je nors po du tokius klubelius 
turėtų. Pagalvokite, tinginiai! 

Dr. M. J. Colney. 

BALTIMORE, MD. 

Rastenių Padėką 
Rugsėjo 21, gražus pulkas 

Baltimorės Lietuvių surengė 
mudviem malonias vaišes. Ren
gėjai — gg. Petras Jaras, Vin
cas Urbanas, Vincas Velžis, 
Juozas Gutauskas, Juozas Mi-
lunaitis, Povilas Kundrotą, Jo
nas Galinaitis ir Vincas Luko
ševičius — ir kartu visi daly
viai nepagailėjo darbo, žygių, 
skalsaus vaišingumo ir jaut
raus nustebinimo. Apdovano
jo jie mus meilingais žodžiais, 
gražiom gėlėmis, linksma mu
zika ir vertingomis dovanomis. 
Gyrė jie musų darbštumą vi
suomeninėje veikloje ir kultū
rinėje srityje, kas parodo jų 
įvertinimą viso to. 

Už visus tuos skaitlingus 
malonumus mes dėkojame mi
nėtiems rengėjams ir visiems 
dalyviams. Taipgi dėkojame 
visiems sveikinusiems mus 
draugingais žodžiais. Kartu 
dėkojame viešnagės pagamin-
tojams ir ragučio dalintojams. 

Šia proga dėkojame visiems 
ir visoms Lietuviams ir Lie
tuvėms už jų darbštumą Lie-

j tuvių veikloje, kuo jie ir jos 
ir mus paskatina kiek galima 
prisidėti prie tos bendros vei
klos. 

Dirbdami Amerikos laisvės 
ir gerovės labui, liekamu laiku 
mes' visi privalome padirbėti ir 
savitarpinėje veikloje. 

Nadas ir Julė Rasteniai. 

KANADOJ, prie Pickle Eže
ro, Ontario provincijoje, aukso 
kasykloje, 3200 pėdų po žeme. 
ištikus sprogimui Spalių 9 už
mušta 4 darbininkai. 

KAIP TAS ATSITIKO? 
Pereitą savaitę, didelis pa-

sažierinis lėktuvas, su 48 žmo
nėmis, skridęs virę EI Paso, 
Texas, 8,000 pėdų aukštumoje, 
staiga padarė ore kilpą į vir
šų ir pradėjo skristi aukštie-
ninkas, į kitą pusę. Pasažie-
riai iškrito iš savo sėdynių ant 
lubų ir vienas kitam sukrito į 
sterbles ir glėbius, išsigandę ir 
klykdami. Lėktuvo valdytojai 
pajiegė lėktuvą vėl pastatyti 
į tikrą skridimo poziciją ir nu
sileido be jokių didelių sužei
dimų žmonių. Kaip tas atsiti
ko dar neišaiškina. 

LOS ANGELES, C AL. 

APSIVEDĖ, šiuomi linkime 
pasisekimo vedybiniame gyve
nime Aldonai Zinius, iš Jana-
se, N. Y., su Jack Wewer, iš 
San Diego, Cal., kuri svečiuo
damasi pas gimines Mr. ir Mrs. 
Speecher, Los Angeles, sutiko 
sau laimę. 

Jaunavedė Aldona sugryžo 
laikinait į namus susitvarkyti 
savo reikalus. Ji gryš čia ap
sigyventi saulėtoje Kaliforni
joje, kaip ir daugumas musų 
Lietuviu. Kaliforniečiai. 

-X 

Parodoma kaip New Yorko uoste iš mažesnio laivo amunicija 
lioduojama Į didelį laivą, vežimui į Graikiją, padėti tai mažai 
tautai apsiginti nuo ją užpuldinėjančių komunistinių kaimy
nų priešų, kurie Maskvos kurstomi nori pajungti Graikiją po 
sovietiniu jungu. 

PO IŠKILMINGO KONCERTO 

LVS 6-to skyriaus surengta* 
Spalių 12 d. Art Institute, iš
pildytas gražiai ir iškilmingai 
Pirmą kartą musų mieste iš 
pildė tokį grynai menišką kon
certą dvi Lietuvaitės artistės, 
Sofija Adomaitienė, Lietuvon 
operos artistė, ir Birutė Sme
tonienė, pianistė. Tai mušu 
tautos prakilnumas, turtas ir 
pasididžiavimas. Tai nenuper
kama brangenybė tryškanti is 
musų jaunų Lietuvaičių krūti
nių, jų sąmonės ir jausmų. 

Deja, ne visi musų tautos 
sunųs ir dukrelės yra pilnai 
pribrendę šį prakilnumą supra
sti ir vertinti, šiame koncer
te nesimatė tų kurie rodos jau 
turėtų mokėti suprasti ir gė
rėtis savo meninėmis pajėgo
mis ir jų kilniu darbu. 

Viena musų tautietė, save 
skaitanti inteligente, pareiškė: 
"Kaip aš galiu nešti dolarį ne 
savo partijai!" Jau toks išsi
reiškimas parodo kaip giliai ji 
ir kiti tokie musų vientaučiai 
nugrimzdę į materializmą ir 
fanatizmą. 

Greta musų Lietuvaičių, ne
tekusių savo tėvynės Lietuvos, 
pp. Adomaitienės ir Smetonie
nės, koncertą papildė Amerikos 
Lietuviams jau žinomas Ame
rikietis Lietuvis Jonas Urbo
nas, tenoras, iš Tabor Farmos 
ir Chicagos, kuris prie • Lietu
viškų dainų dadėjo dar ir An
gliškų, nes koncerte radosi ir 
Amerikonų, kuriems buvo pra
vartu ir suprantama kalba iš
girsti dainų. Dainoms akom
panavo Regina Mordas, taipgi 
Lietuvaitė. 

Kaip Birutė Smetonienė už
žavėjo publiką jautriu piano 
klavišių skambėjimu, išpildy
dama klasinės muzikos kuri
nius, taip Sofija Adomaitienė 
savo gražiu, skambiu balsu ir 
aiškia žodžių ištarme pagavo 
visus klausytojus. Ji dainavo 
ir musų liaudies dainų, ir kla
siškų ir baigė su arija iš ope
ros "Faust", bet Lietuviškais 
žodžiais. Visos jos dainos bu
vo tik Lietuviškos. 

Publika buvo labai jautri ir 
dainoms ir muzikai ir artistus 
apipylė gausiais aplodismen
tais. 

Po koncerto, musų artistai 
paklausė: "Kur jųs gavote to
kią ramią ir kulturingą publi
ką?" Į jų klausimą sunku net 
ir atsakyti. Gal but kad savo 
žavumu artistai paveikė publi
ką, ir atsilankiusieji muzikos 
ir meno mylėtojai sėmėsi sau 
dvasinį peną, kurį čia tikrai 
galėjo gauti. 

Vienas Lietuvis, F. Ginkus, 
kuris su Lietuviais nedalyvavo 
per yi metų, pamatęs Detroito 
laikraščiuose, News ir Times, 
musų koncerto pranešimą ir 
artisčių paveikslus, susijaudi
no ir atėjo pasiklausyti. Jam 
koncertas taip patiko kad išei
damas jis padėkojo rengimo 
komisijai ir įteikė St. Douvan 
$10 auką. Buvo ir daugiau 
smulkių aukų, kurias žmonės 
išeidami paliko prie bilietų sta
lelio. Tai irgi nepaprasta, bet 
kada žmonės pajunta savo tau
tos vertę, jie susijaudina ir 
nori padėti jai laisvintia, kur
tis ir kulturėti. 

Koncertas davė 'ir gražaus 
pelno, kuris išanksto buvo pa
skirtas Lietuvos Ir tremtinių 
gelbėjimui. 

šiame koncerte dalyvavo di
duma atvykusių iš Europos 
musų tremtinių, apsigyvenusių 
Detroite. Iš jų teko nugirsti 
kad ir jie ateityje rengs pana
šų koncertą. 

Malonu buvo turėti koncer
te prakilnius svečius, Clevelan-
diečius Dirvos redaktorių, LVS 
centro sekretorių K. S. Karpių 
su žmona, ChicagieČius Praną 
Gužauską su jo draugu šabu-
nu, Dr. E. Gursgaitės mamytę 
Mrs. R. Rukštelą iš Wauke-
gan, ir burį Kanadiečių. 

/•: v: / 

Margaret O'Brien, jaunametė 
žymi filmų artistė, kuriai bu
vo duota garbė perstatyti Pre
zidentą Truman jo kalbai per 
radio atidarant visoje šalyje 
Community Chest vajus. iJ 
gyvena Hollywood, Calif. 

Koncerto programą vedė, su 
reikšminga įžangine kalba, p 
Helena Rauby. Rengimo ko
misiją sudarė: S. čiurlionytė-
Douvan, Matilda Maita, Helens 
Rauby, Marė Sims, Juozas Gu-
žauskas, Augustas Rinkunas, 
Vytautas Kerševičius, Dr. Jo
nas J. Sims. Taipgi pagelbėjo 
koncerte: Marijona Gliaudienė 
Marytė Navickaitė, Inž. Mar
tynas Laurinavičius, J. Kripas 
ir kiti. Turint tokią gražią tal
ką koncerto rengimas ir pats 
koncertas ėjo sklandžiai ir bu
vo pasekmingas. 

Rengimo komisija, vardan 
tėvynės Lietuvos, dėkoja vi
siems atsilankiusiems koncer
te ir ypač profesionalams ir 
biznieriams už skelbimus pro
gramoje. 

B ALF RINKLIAVA 
SĖKMINGA 

Spalių 10 dienos BALF'o 76 
skyriaus rinkliava (Tag Day) 
reikia sakyti gerai pavyko. 

Nors surinkti pinigai dar ne
baigta skaityti, bet jau galima 
apčiuopiamai spręsti kad bus 
surinkta apie $4,000. Reiškia 
nepilnai 200 rinkėjų surinko 
per vieną dieną tokią sumą — 
tai jau gerai. Vėliau praneši
me pilnai apie rinkliavą. 

M. Sims. 

ĮDOMYBĖS 
^aSo K. S. KARPIUS. 

# 

(Tęsinys iš pereito ni>) 

"Pažadėta Slėnis" ir 
Jos Gyventojai 

NEDIRBS. Iš Detroito pra
neša kad automotivų dirbtuvė
se per sekančias dvi savaites 
bus paleista iš datbų apie 37,-
000 darbininkų del plieno plot-
vių trukumo. 

PRIEŠ -GIMIMĄ mirimas 
kūdikių šioje šalyje yra pusė
tinai didelis: apskaičiuoja kad 
miršta po 12 lcudikių nuo 100,-
J000 gyventojų kas metą. Jie 
miršta nuo įvairių ligų kurio? 
kudikius užatakuoja pirm gim
siant, aiškina gydytojai. 

Daug kitų kūdikių užgema 
su kokiais nors trukumais ir 
raišumais, iš priežasties tų li
gų atakų. 

JI0STONE, geniausias pa
statas dar tebestovi. Tai yra 
garsaus Paul Revere namas, 
kuris buvo išstatytas tuoj po 
didžiojo gaisro 1676 metais. 

F., Humphreys, Australijos 
gyventojas, pirmutinis gavęs 
atominius vaistus jo yaptingai 
ligai gydyti, ir dabar jau ge
rai valgo ir tvirtėja, "tie vais
tai išdirbti Amerikoje. 

PARAGAVĘ druskos ir pa-
čiupinėję savo rankom tą eže
rą ir jo vandenį ir druską, 
apie ką pirmiau tik iš knygų 
žinojom, leidomės važiuoti tie
siai į rytus, kad dar prieš su
temą pasiektume Salt Lake 
City, apie 200 mylių nuo tų 
kalnų iš kur mes pirmiausia 
pamatėm tą baltą vaizdą. 

Reikia pastebėti kaip vieno
du keliu ir tą patį vaizdą ma
tant kelias pasidaro daug il
gesnis. Išrodė kad niekad ne-
pervažiuosim į aną pusę Drus
kos tyrynų. 

Rytinėje puseje ežero priva
žiavom vėl kalnus, kurių tar
pais guli po miestuką, ir neku-
riuose jų matsi didelės dirbtu
vės, rūkstančiais kaminais, ku
riose apdirbami tuose kalnuo
se iškasti mineralai, net auk
sas ir sidabras. 

Važiuodami paskutine dalim 
kelio į Salt Lake City miestą, 
mes važiavom jau ta "Pažadė
ta Slėnim", kuri tiesėsi nuo 
šiaurės, nuo ten kur jau ran
dasi tikras druskos ežeras su 
tyvuliuojančiu vandeniu, į pie
tus, ir visa ta slėnis derlinga, 
pilna augmenijos ir maisto 
produktų. 

Vėl priešakyje i rytus, tą 
slėnį užstoja aukštų kalnynų 
eilė. 

Privažiuojant miestą saulė 
jau buvo nusileidus už anų 
musų paliktų kalnų vakarų pu
sėje, ir jau temstant susira
dom nakvynei vietą, o paskui 
vakarieniauti važiavom į patį 
miesto centrą—Salt Lake City 
— į tą garsų Mormonų miestą, 
kurie šią jiems "Pažadėtą Slė
nį" suradę apsistojo ir toliau 
nekeliavo. 

ATVYKĖ į tą "Pažadėtą 
Slėnį" ir patį miestą — Salt 
Lake City — pataikėme į pa
čias iškilmes — Utah valstija, 
kurios sostinė yra šis druskos 
ežero vardu pramintas* mies
tas, miesto gyventojai, Mor
monai, apvaikščiojo 100 metų 
sukaktuves nuo savo atėjimo j 
^ią slėnį. 

šis miestas prasidėjo iš ma
žos sodybos, kurioje apsistojo 
ir apsigyveno, pasiryžę toliau 
jau neiti, Mormonai, vedami 
savo pranašo ir vado, Brigham 
Young, Liepos 24 d. 1847 m. 
Tai buvo keli šimtai žmonių, iš 
visur išguitų, išmuštų, panie
kintų, niekur neprileistų apsi
gyventi. Jie čia atkeliavo pės
ti, raiti, ir keliolika jaučiais 
traukiamų vežimų. Kai per
ėjo aukštus kalnynus, kurie 
atskyrė juos nuo rytų, jie už
tiko šią slėnį pusėtinai tinka
mą apsigyventi — tinkamą dar 
ir tuo kad čia jau nesirado jų 
persekiotojų baltų žmonių, ir 
čia jų vadas Young įsmeigė 
savo lazdą ir pasakė: "čia tai 
yra ta mums Pažadėta Slėnis, 
čia mes apsiliksime ant visa
dos; iš čia daugiau niekur nei
sim". 

Iš tikrai, čia jie ir apsiliko, 
įsikūrė, įsigyveno, pasidarė tą 
slėnį derlinga, iš jos minta, ir 
išsistatė miestą, kuris pagal 
kulny n ų ir tyrynų sritį yra 
pakankamai didelis — iš apie 
150,000 gyventojų. 

Iš čia Mormonų tikyba, su
švelninta ir sutvarkyta, pradė
jo plisti taip kad sako dabar 
jie turi savo bažnyčią ir Ha
waii salose. 

čia, Salt Lake City, musų 
atvykimo laiku, atsibuvo visų 
valstijų , gubernatorių metinė 
konvencija. Gubernatoriai, įve
dę savo tradicinius metinius 
suvažiavimus, pataiko juos lai
kyti tokioje valstijoje kurioje 
tą vasarą buna kas ypatinges
nio. Na šią vasarą ir nebuvo 
nieko iškilmingesnio kitoje jov 

kioje valstijoje, kaip Utah, ku
ri minėjo 100 metų sukaktį sa
vo sostinės įkūrimo. 

Dalyvavo čia ir Ohio, ir In
diana, ir Illinois, ir Kansas gu
bernatoriai — tų valstijų iš 
kurių prieš šimtą metų žmo
nės Mormonus vijo, mušė, žu
dė, degino jų namus kad tik 
jie nešdintųsi sau toliau. 

Kas tie Mormonai buvo — 
kad jie, tokie patys balti žmo
nės, Amerikiečiai, buvo taip 
visų nekenčiami, — paminėsiu 
toliau aprašydamas kad ir pa
viršutiniai jų istoriją. 

Visi gubernatoriai svečiai š| 
kartą viešėdami Utah sostinė
je, su -pasigerėjimu apžiūrinėjo 
Mormonų atliktą darbą, jų di
delį pasiaukojimą tam kas pri
sidėjo prie padarymo Amerikos 
didingesnės ir įvairesnės. 

SUTEMUS jau, iš savo nak
vynei pasirinktos priemiestyje 
vietos, mudu su žmona pava
žiavom į patį vidurmiestį pa
vakarieniauti ir apžiūrėti pa
ties miesto vakaro metu. 

Musų dėmesį patraukė di
dingas valstijos kapitolius, iš
statytas aukštokai kalne, auk
ščiau viso miesto. Ten užva
žiavome, į kalną, iš užpakalio į 
didelę aikštę, joje pasistatėm 
automobilį ir ėjom į nušviestą 
priekį, iš kur, laiptais dar auk
ščiau palikę į kapitolių, matė
me visą miestą nusitęsusį pie-x 

tų linkui, į tos slėnies platumą 
ir tolumą. 

Vakarinėse valstijose mie§* 
tai statyti daugiau planingai 
negu rytiniai miestai; gatvės 
visur labai plačios, ir mieste 
atsidurus nejauti to susigrūdi
mo kaip musų miestuose. 

Pats kapitolius yra vienas iš 
puikiausių valstijų sostinių pa
statų, darė tokį pat didingumo 
įspūdį kaip San Francisco mie
sto rotušė, kuri toli lenkia ki
tų miestų rotušes savo išvaiz
da ir tinka buti daugiau vals
tijos kapitolium negu miesto 
rotuže. Ir San Francisco ro
tušė ir Utah kapitolius savo 
didumu ir panašumu stovi arti 
Amerikos sostinės KapitoliaU# 
pastato Washingtone. 

Rytuose nuo miesto, ir už
pakalyje kapitoliaus guli dide
li kalnynai, vadinami Indi joni
šku vardu, Wahsatch, kurie ir 
užstojo tuos nelaimingus bėg
lius nuo jų persekiotojų. Tie 
kalnai tokie aukšti kad sniego 
ant jų viršūnių randasi ir va
sarą. Jeigu kas ir butų norė
jęs juos toliau vytis, vargu 
butų norėjęs per tuos kalnus 
lipti, todėl ir nuostabu kokiu 
pasiryžimu Mormonai keliavo 
ir per kalnų kalnus nešė, rito, 
vežė savo kad ir paprastą man
tą, nežinodami ką kur ras ir 
kada baigsis jų kelionių sun
kumai. Laimė jiems prasišyp
sojo kai pataikė į šitą slėnį. 

Prie pat miesto anais laikais 
radosi tas Druskos Ežeras, 
apie kurį jau minėjau. Bet tas 
ežeras tiek senka kad dabar 
jis pasitraukęs gana tolokai į , 
vakarus ir į šiaurę. 

UTAH valstija nėra tirštai ( 

apgyventa žmonėmis. Jos že
mės plotas — tyrai ir kalny
nai — yra 82,184 ketvirtainių 
mylių. Kadangi Pennsylvania, 
kuri skaitosi didelė rytinė val
stija, turi 44,832 ketv. mylias 
ploto, New Yorko valstija ^ 47,-
654, galit suprasti kaip didelė 
yra Utah teritorija. 

Tačiau gyventojų skaičius 
Utah valstijoje nesiekia nei 
600,000, arba vos tiek kiek gy
vena viename Milwaukee mie
ste, netoli Chicagos." 

Kitas Utah didmiestis yra 
Ogden, su 45,000 gyventojų, 
tai kaip koks mažas Pensylva-
nijos ar New Yorko miestelis. 

Šiaip visi miesteliai kiek jų 
Utah randasi, guli nusidriekę į 
šiaurę per keliasdešimts my
lių, kur jau prasideda Idaho 
valstija, ir per kelis šimtus 
mylių į pietus slėniais ir kalnų 
protarpiais einančio geležinke
lio ir automobilių kelio į Las 
Vegas ir Los Angeles pašonėse. 

Bet Utah, pragarsėjus savo 
Druskos Ežeru, pagaliau įgavo 
garso kai buvo ištyrinėta jos 
kalnynai ir juose surasta viso
kių puikių, nuostabių gamtiš
kų formacijų, ir kai tas nuo- • 
stabias sritis valdžia paskyrė 
nacionaliais parkais. 

Tie parkai yra: Zion, Bryce, 
Cedar Breaks, Naturalio Til
to monumentas. Pietiniame gi 
Utah gale teka ta garsi Kolo
rado upė, kuri nuo ten ir pra
deda sudaryti tą nuostabų ir 
didžiausį gamtišką kurinį —• 
Grand Canyon Parką, apie ku
rį aprašiau -plačiai pereitą žie
mą. 

Prie Las Vegas, jau išvažiju 
vus iš Utah, į rytus randasi ir. 
tas taipgi mano aprašytas jau 
žmogaus rankom sutvertas ste
buklas — Boulder Dam, arba 
tvenkinys, taip pat ant tos Ko
lorado upės. 

(Bus daugiau) 

DIRVA — vienatinis Lietu
vių laikraštis Ohio valstijoje. 
Kaina, metams tik $3.00, 
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K. Škirpos Paaiškinimas 
Buvusio Lietuvos Ministro Berlyne, Pareiškimas 

del Šmeižto Tilpusio Amerikos Spaudoje 
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. "Sąryšyje su tilpusis fi. M. 
Birželio 19 d. dienraštyje Chi
cago Daily News klaidinančia 
informacija paliečiančia mano 
asmenį, kurią Liepos 29 d. ten 
pat viešai atitaisiau, Vilnis grie
bėsi piktos akcijos prieš mano 
buvusią veiklą karo metu ir 
prirašė savo Birželio 20, 21, 27 
ir Liepos 31 d. numeriuose ne
būty dalykų, kurie apteršia ne 
tik mano asmens vardą, bet ir 
paliečia Lietuvos ir Lietuvių 
tautos garbę, nes tada veikiau 
ne kaip privatus asmuo, bet 
kaip Lietuvos Pasintinys, gin
damas Lietuvos teisę į valsty
binę nepriklausomybę. 

Kadangi vienu iš pagrindinių 
kiekvieno patrijoto uždavinių 
yra gynimas savo tautos ir sa
vo krašto garbės, tai skaitau 
savo pareiga pateikti per spau
dą sekančių duomenių atitai
symui Vilnies paskleistų šiau
rės Amerikos Lietuvių tarpe 
neteisingų žinių ir piktų Užsi
puolimų : 

1. Priekaištą buk esu bendra
darbiavęs su Vokiečių Gestapo 
griežtai atmetu kaip piktą insi
nuaciją. Niekad su sakyta bu-
busia Vokiečių institucija nesu 
bendradarbiavęs. Priešingai, vi
są laiką buvau jos įžūliai perse
kiojamas: iki 1941 m. Birželio 
23 d. musų tautos sukilimo — 
už tai kad gyniaus Lietuvos 
teise į nepriklausomybę ir da
vinėjau slaptų nurodymų musų 
veikėjams Sovietų okupuoto
je Lietuvoje tą nepriklausomy
bę paskelbti prieš III-jo Reicho 
valią; gi po sakyto sukilimo — 
už reikalavimus, kad Reicho vy
riausybė skaitytųsi su Lietu
vos atstatymo faktu ir už pa
sipriešinimą prieš nacių piktas 
užmačias į musų kraštą. Man 
ne tik nebuvo leista nuvykti 

*į Lietuvą perimti ministerio pir
mininko pareigas, kurioms bu
vau pašauktas sukilusios musų 
tautos, bet net buvau Birželio 
25 d. izoliuotas naminiu areš
tu, o Spalių 8 d. priverstas pa
sitraukti iš Berlyno toli į Pie
tų Vokietiją ir ten išbūti išti
sus 10 mėnesių. 

2. Prie jokios "5-sios kolo
nos" sudarymo Pabaltijo kraš
tuose, taigi ir Lietuvoje, ne tik 
nebuvau prisidėjęs, bet man nei 
nežinoma kad tokią koloną na
ciams butų pavykę ten sudary
ti. Lietuvoje tatai buvo jiems 
v i s a i  n e į m a n o m a s  d a l y k a s ,  
nes musų krašte nuo 1941 m. 
p r a d ž i o s  n e b e b u v o  n e i  v i e n o  
Vokiečio. Hitleris juos visus, 
kaip žinoma, buvo pasiėmęs į 
III-jį Reichą pagal šio pasta
rojo susitarimą su Sov. Rusija 
apie taip vadinamą tau t i n i ų 
mažumų repatriacija. Kai dėl 
Lietuvių pogrindžio organizaci
jos, kuri buvo susidariusi ir 
veikė laike pirmosios Sovietų 
okupacijos Lietuvoje, tai jos 
palyginimas "5-jai kolonai" bu
tų gryniausias šmeižtas. Šios 
organizacijos susidarymą iššau
kė bolševikų teroras musų kra
šte, ji veikė ne pagal nacių bet 
pagal savo Lietuviškos vado
vybės nurodymus ir siekė tik
slo, visai priešingo III-jo Rei
cho politikai, kaip tatai vaiz
džiai parodo 1941 m. Birželio 
23 d. musų tautos sukilimas ir 
Lietuvos nepriklausomybės at
statymas, kurj naciai iš naujo 
sužlugdė. 

3. Kalbamas sukilimas įvy
ko ne Demokratiškųjų Sąjun
gininkų užfrontėje, kaip Vilnis 
bando tvirtinti, ir ne prieš šiuos 
pastaruosius, bet užnugaryje 
Rusų raudonosios armijos ir 
tik vien prieš Sov. Rusiją, kaip 
Lietuvos nepriklausomybės pa-
glemžėją ir 1940 m. agresorių 
prieš musų kraštą. Kada su
kilimas jau buvo įvykęs, Lie
tuva vėl buvo pavergta šį kartą 
iš nacių puses, kaip buv. Mask-
vos-Berlyno ašies antrojo galo. 
Iš esmės, Lietuvių sukilimas 
pilnai atatiko Dem. Sąjungi
ninkų paskelbtam tautų laisvės 
principui ir ėjo jiems tik į nau
dą, nes prisidėjo prie Maskvos-
Berlyno pakto susprogdin i m o. 
To siekė Sąjungininkų diploma
tija visomis priemonėmis, tik 
neįstengė, kol Hitleris jai tame 
nepagalbėjo; užpuldamas Sov. 
Rusiją. Lietuvių sukilimo pa
ruošimo vadovybė ir Lietuvių 
pogrindžio organizacija Lietu
voje per vk% savo veikiaaa lai

kotarpį 1940-41 metais nėra pa
dariusi nei vieno akto, ar ką 
paplatinusi slapta, ką butų ga
lima paskaityti nedrau g i n g u 
veiksniu Dem. Sąjungininkams, 
kurie yra pažadėję grąžinti ma
žosioms tautoms, taigi ir musų 
kraštui, valstybinę nepriklau
somybę. 

4. Jokių Škirpos būrelių prie 
Vokiečių kariuomenės dalinių 
žygiavusių i Lietuvą prieš Ru
sų raudonąją armiją nebuvo 
priduota, nes jokių Lietuviškų 
kovos padalinių Vokie t i j o j e 
prieš Rusų-»Vokiečių karą nebu
vo suorganizuota; naciai to jo
kiam Lietuviui neleido padary
ti, žinodami kad Lietuviai sie
kia Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo, kas naciams buvo 
nepriimtinas. 

Kai dėl Lietuviškų kovos pa
dalinių, kurie pasireiškė pačio
je Lietuvoje laike sukilimo ir 
kurie nušlavė Sovietiškąją san-1 
tvarką musų krašte, tai galiu! 
dabar konkrečiai atskleisti, jog j 
tatai buvo ne kažkokie būreliai, | 
bet stipri Lietuvių patrijotų j 
pogrindžio organizacija, k u r i j 
v a d i n o s i  L i e t u v i ų  A k t y  v i s t ų '  
Frontas. Jis buvo apjungęs vi- . 
sus ryžtingesniuosius musų tau
tos elementus, seniau priklau
siusius prie įvairių poli t i n i u 
partijų, ir turėjo apie 25,000 
narių. Paskelbus sukilimą, šis 
Lietuvių laisvės kovotojų bran
duolys umąi išaugo į stiprią 
sukilėlių armiją, maždaug iš 
130,000 vyrų. Griebėsi ginklo 
visi, kas tik pajėgė jį valdyti 
ir parodė drąsos, dažnai net 
plikomis rankomis, jį nuplėšti 
nuo Rusų raudonarmiečio ar 
enkavedisto pečių, nes visa Lie
tuvių tauta buvo vieningai pa
siryžusi greičiau nusikra t y t i 
Sovietiškojo jungo ir atstatyti 
Lietuvos nepriklausomybę, kol 
naciai dar nebuvo suspėję už-
plusti musų kraštą. Tai buvo 
efektingas ir niekad nebeatšau
kiamas ir niekieno nebepanei-
giamas Lietuvių tautos heroiš-
kas atsakymas į Maskvos me
lą apie neva laisvą Lietuvos įsi
jungimą į Sov. Rusijos sąsta
tą, 1940 m., padiktuotą Rusų 
raud. armijos durtuvų prieš ti
krąją Lietuvių tautos valią. 

Jokių Lietuvių parašiutinin
kų, apie kuriuos kalba Vilnis 
iš Vokiečių lėktuvų nebuvo nu
sodinta ; tebuvo ta prasme Lie
tuvoje tik plačiai paskle i s t a 
gandų iš Lietuvių sukilėlių pu
sės kad tuo budu paskatinus 
Sovietiškuosius okupantus mes
ti ginklus ir greičiau išsinešdin
ti iš musų krašto. 

(Pabaiga kitame num.) 

Budinga Lietuvių tremtinių stovyklos batsiuvių dirbtuvė ir 
batsiuviai, kurie moka sutaisyti blogesnius Amerikos Lie
tuvių suaukotus batus. Daugiausia reikalingi vyriški ba
tai ir drabužiai. Savo aukas siųskit: BALF, 105 Grand st. 
Brooklyn 11, N; Y. 

RUGSĖJO 8 MINĖJIMAS BELGIJOJE 
Viti Gyvena Viltimi kad Lietuva vėl bus Laisva 

PRANEŠIMAI APIE 
SIUNTINIU IŠVO

GIMĄ 

Iš Lietuvių tremtinių Ame
rikos ir Britų zonose Vokieti
joje gaunama daugiau ir dau
giau laiškų su pranešimais kad 
jiems siųsti maisto ir drapanų 
pakietai tapo išplėšti, išimta 
nekurie „dalykai, arba siųsti 
pakietai visai nepasiekė adre
satų, buvo kelyje pavogti. 

Tuo reikalu LVS pirminin
kas P. J. žiuris šiomis dieno
mis pasiuntė pranešimą ir pa
rodymus Amerikos Pašto vir
šininkui (Postmaster General) 
Washington, D. "C., ir nuorašai 
to laiško taip pat pasiųsta Bri
tų ir USA militariniams virši
ninkams Vokietijoje. 

Laiškas pastebi kftdt tokis 
siuntinių vogimas ir išplėšimas 
privalo buti susektas ir* nusi
kaltėliai tinkamai nubaudžia
mi. 

NEW YORKE SURIN
KTA APIE $10,000 

BALF'ui 
Didžiojo New Yorko BALF'o 

rinkliavos metu, per tris die
nas — Spalių 2, 3 ir 4 — au
kų surinkta, kaip komitetas 
pastebi, arti $10,000. 

Aštunta Rugsėjo • brangi die-
na visiems Lietuviams: tai Lie-! 
tuvių tautos šventė. Kaip kas; 
išmano taip iškilmingiau šią j 
šventę mini. Briuselio ir apy- j 
liukų Lietuviai šią šventę taip! 
pat iškilmingai minėjo Rugsė
jo 7 d. 

Įvairose Belgijos provincijo
se gyveną Lietuviai sekmadie
nio rytą skubėjo Briuselin. Ten 
JOC-istų namuose minima tau
tos šventė. Viens kitą sutikę 
kad ir nepažystami, nuoširdžiai 
sveikino, viens kitam linkėjo 
sekančią Rugsėjo švęsti laisvoj 
Lietuvoj. 

Nedideleje, namų koplyčioje 
iškilmingos pamaldos, šv. Mi
šias laikė ir pamokslą pasakė 
Kun. J. Danauskas, B A L F' o 
įgaliotinis Belgijai. Iš jaunų 
ir senų krūtinių plaukė gies
mės į Aukščiausiąjį, jos tar
tum beldėsi į dangaus vartus, 
prašydamos vėl atidaryti duris 
į brangią, numylėtą, dabar ken
čiančią tėvynę. Stebinančiais 
žodžiais ir su įsijautimu kalbė
jo pamokslininkas apie Dievo 
gerumą. Kaip tos dienos Evan- j 
geli joje Kristus prikėlė iš nu-; 
mirusių vargšės našlės sunų, j 

taip tas pats Viešpats prikels 
ir Lietuvą, jei Lietuviai to iš
tvermingai prašys. Tokiais ir 
panašiais žodžiais ne vienam iš 
klausytojų išspaudė skausmo 
ašaras. 

Po šv. Mišių ir maldos uz 
tėvynę suskamba Tautos Him
nas prieš Aukščiausiojo Alto
rių. Rodos, niekados jis taip 
didingai ir su meile dar nebu
vo giedotas. 

TREČIĄ valandą po pietų— 
iškilmingas posėdis. Salė kad 
ir kukliai, bet gana dienos nuo
taikai pasipuošus. Prieš visų 
akis baltas Vytis, jį ir stalą 
puošia Lietuviam* bra n g i o s 
trispalvės. 

Minėjimą atidarė Briuselio 
Lietuvių kulturinio komit e t o 
pirmininkas, stud. J. Mališka, 
vienos minutos tyla pagerbti 
žuvusiems už Lietuvos laisvę, 
mirštantiems ištrėmime ir vi
siems nežinę kenčiantiems. 

Garbės prezidiuman pakvie
tęs Kun. J. Danauską, panelę 
Dr. O. Mironaitę ir svečių at
stovą p. J. Zaleckį, trumpais 
bet širdingais žodžiais pirmi
ninkas nušvietė Rugsėjo 8-os 
reikšmę ir svarbą ypač šiais 
laikais, kada Lietuva smaugia
ma raudonojo siaubo. 

Po įžangos žodžio studentas 
Juozas Leliunas skaitė paskai
tą. Jis moksliškai, įdomiai ir 
pilnai atsakė į savo pasirinktą 
temą: "Ar Lietuva bus laisva ?'' 
Reikia mesti visas iliuzijas iš 
galvos kad Rusai geru noru pa
sitrauks iš Lietuvos. Tokį vė
žį kaip komunizmas tik opera
cijos budu galima pašalinti: iš
vada prelegentui aiški. Tik ka
ras gali išgelbėti Lietuvą. Bet 
kada jis bus, liko taip pat ne
aišku kalbėtojui, kaip ir dau
geliui iš didžiųjų politikų. Kal

bėtojas via tik, baigė savo vv 
kusią kalbą sakydamas kad 
Lietuva ne tik turi buti, bet 
kad tikrai bus laisva. Triuk 
šmingos klausytojų ovac i j o s 
pritarė širdžiai jaukiems kal
bėtojo žodžiams: tikrai, Lietu
va bus laisva! 
- TAIP baigėsi minėjimo pir
ma dalis. Po jos sekė meninė. 
Nors beveik visi gyvena toli 
viens nuo kito, sunku ką nors 
meniško surengti, bet progra
ma šiokia-tokia susilipdė. Pir
miausiai pasirodė mergaitė su 
eilėraščiu: "Senovės d a i n a". 
Rankų plojimams nenutilus pa
sirodo prieš klausytojus jaunas 
angliakasys p. šaliamorius su 
solo daina "Ant tėvelio dvaro". 
Nors jau keletą mėnesių kvė
puoja solistas juodu anglių dul
kių oru,. bet 4aįiskrido kaip 
iš seno operos solisto burnos 
"Ar aš nelaimingas tėvelio sū
nelis, ar aš nepašėriau sau bė
ro žirgelio". 

Po to išsirikiuoja vyrų cho
ras, vedamas p. Kairio. \^sų 
veidai kupini kažkokios jėgos, 
nuotaika puiki. Chorui prita
riant išpildytas fanta s t i n i s 
vaizdelis iš dabartinės Lietu
vos: "Aštuntoji Rugsėjo tėvy
nėje", surinkta iš Rimo Amal-
viškio baladžių "Krivio' lėmi
mas". Po daugelio amžių mie
go keliasi iš kapų trys Lietu
vos galiūnai ir senas vaidyla 
Lizdeika. Jis pasakoja galiu/-
nams apie Lietuvą, jos praei
tį, dabartį ir ateitį. Skundėsi 
žilagalvis vaidyla kad Lietuva 
kenčia, kad vieni iš siaubo ap
leido tėvynę, kiti benamiai kla
joja pasaulyje, kiti dar net šią
dien ją dengia krūtinėm, bet 
jų kraujas jau nudažė upes. 
Liudnu, bet tvirtu balsu senelis 
ragina Lietuvos galiunus į ko
vą, o pats lieka rinkti didvyrių 
kraujo lašelių, iš kurių turės 
prisikelti nauji karžygiai ir pri
kelti savo Lietuvą seną: "Jus, 
galiūnai, skubėkit kelkit kar
žygių narsą, aš su kanklėmis 
išeisiu rinkti kraujo lašelių. 
Dar suvirpins pasaulį Lietuviš
kas garsas — Ir neliks tėviš
kėlėj svetimųjų šešėlių". 

Deklamatoriui tariant pasku
tinius žodžius, choras pradeda 
griausmingai dainoti:.... "Ir 
sustos prie vyro vyras, žygin 
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priesaika parems, sudrebės po 
kojų žvyras, užtvarų nebus ka
riams...." 

Duetas, dar eilėraštis, choro 
dainos klausytojus suju n g i a 
vienon širdin, visų veiduose tik 
l a U k i m o  š y p s n i s :  k a d a  m e s  
švęsime lai«v«s šventę savojoj 
tėvynėj. 

PO meninės dalies kalbėjo 
angliakasių atstovas p. Zalec
kis. Visų angliakasių vardu! 
skundėsi sunkiu juodu darbu, į 
prašė laisvųjų bent dvasinės j 
paramos. Bet jis nenusimin
damas pareiškė kad pasibaigus 
sutarčiai, iki vieno išlys iš po
žemių ir dirbs sau, savo šei
moms, brangiajai tėvynei, kad 
vėliau sugryžę jon, visi butų 
kaip dienas jos atstatymo dar
be. 

Paskutinį žodį tarė BALF'o 
Įgaliotinis Belgijai. Jis dar 
kartą prisiminė pavergtą tėvy
nę, išvežtuosius, žuvusiuosius. 
Ta pačia proga jis padarė pra
nešimą spaudos reikalu Belgi
joje. čia gyvena virš tūkstan
čio Lietuvių, bet neturį gero 
tarpusavio ryšio, neturi žinių. 
Tam nugalėti—Lietuviškas lai
kraštis. Turėjo jau anksčiau 
l a i k r a š t i s  p a s i r o d y t i ,  b e t  d e l  f i 
nansinių sunkumų nepasirodė. 
Dabar Kun. J. Danauskas vis
ką pasiėmė ant savo pečių, kaip 
ir paprastai visas Lietuvių bė
das Belgijoje, ir kitiems talki
ninkaujant išleis laikraštį Bel
gijos Lietuviams. Spaudos rei
kalu taip pat kalbėjo ankstes
nis laikraščio inicijatorius, p. 
Burba. 

Pirmininkui perskaičius šven
tės proga sveikinimo telegra
mas, padėkojus atvykusiems ir 
visiems prisidėjusiems prie 
šventės surengimo, minėjimas 
baigtas tautos himnu. 

Aštunta Rugsėjo tikrai bran

gi diena Lietuviams. Bet ji 
vis dar liūdesio pilna, nes tė
vynė Lietuva raudonojo siaubo 
draskoma, jos žmonės marina
mi. Bet visų Lietuvių esan
čių visame pasaulyje troškimas 
yra išvysti ją greit laisvą ir 
nepriklausomą. Visi sutiko su 
poeto žodžiais: 

"Iš amžių gludumų atėjusi, 
Išbridusi vargus, 
Iškentusi visas skriaudas.. 
Vėl prisikels, atgimus, — 

. I naujus rytmečius įžengi, 
U-raži, laiminga ir laisva 
Tėvelių žemė—Lietuva!" 
Leonas Nork us-Norkevičius, 

Briuselis, 1947 m. Rugsėjo 7 d. 

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

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

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

Chicago, 111. 

Palikit 
Judge Frank D. 
Celebrezze 

TO THE 

i 

MUNICIPAL COURT 
OF CLEVELAND 

Judge Celefirezze yra plačiai atsižymėjęs valdiškose tar
nybose. Jis buvo - Assistant County Prosecutor per 12 
metų, Director of Public Properties, Director of Public 
Safety 4 metua, ir buvo paskirtas nariu Allied Military 
Government tarnybon Majoro laipsniu. 

PALIKIT TOLIAU 

JUDGE FRANK D. CELEBREZZE 

RINKIMAI ANTRADIENI, LAPK.-NOV. 4, 1947 

"Ji pagerėjo... 
Aš džiagiuosi 

kad paskambinau!" x:mr?4/ 

m M..&* 

Užtikrinantis žodis prašalina rūpestį ir praskaid
rina jums visą dieną . . . ir tas taip lengva per 
Long Distance. Tik pakelkit ragutį ir parukit 
dial ir į minutą ar dvi jųs ir tenai, kalbat su toli
mu draugu taip laisvai lyg kad jųs butumet tame 
pačiame kambaryje. 

T&nykit viduje viršelio jusų telefono direktoriaus 
kokios yra tipiškos Long Distance kainos 

f  H I  O H I O  B E L L  T E L E P H O N E  C O M P A N Y  
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Dienos Klausimais 
Redaktorius—K. S. KARPIUS—Editor 6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio 

KOMUNISTINĖ DOROVĖ 

NESENAI komunistų Vilnis įsidėjo iš Lietuvos gautą 
laišką, kuriame praneša tūlas J. Rainys kad "1946 

m. Spalių 23 d. užmušė nežinomi žmogžudžiai" jo tėvą, 
Juozą Rainį, ir "užmušdami sakė kad užmuša už tai 
kam jis tarnauja prie Tarybų Valdžios, nes jis buvo 
apylinkės Vykdomojo Komiteto pirmininku". Prie to 
laiško Vilnis" prirašė kad jis "parodo kaip budeliškai el
giasi smetonininkų grupelės žmonės". 

Mes tikime kad Rainys buvo nužudytas už jo tar
navimą komunistams ir kad jį nužudė Lietuvos laisvės 
partizanai, apie kuriuos pati Vilnis daug sykių pasijuo
kiančiai kalbėjo. Vilnis tyios partizanus vadina "fašis
tiniais žmogžudžiais". 

Mes nesame šalininkai tokios žmogžudiškos kovos 
politikoje ir nemanome kad politiniai priešai turi buti 
išnaikinti, juos visus iškariant, suvarant į kalėjimus, iš
tremiant į Sibirą, išskerdžiant taip kaip buvo padaryta 
Rainių miškelyje, Pravieniškių stovykloje ar prie Čer
venės .... 1940 metais sovietiškųjų budelių. Mes nesi
džiaugiame kad Lietuvos žemėje šiądien brolis brolį žu
do. Bet kas kaltas kad tokia neapykanta įsigalėjo? 

Kas kaltas kad ne tik Lietuvoje bet ir visoje Sovie
tų Rusijoje ir visuose jos užimtuose kraštuose žudynės, 
persekiojimai, kankinimai ir plėšimai pasidarė kasdie
niniai reiškiniai? Kas pirmutiniai pritaikė tuos nau
juosius budus politikoje? Kas gi tik jais ir gyvena, iš 
jų savo galią ir semia? Ar ne komunistinis režimas? 
Ar ne Stalino tarnai? 

Komunistai nuo pat pirmos jų Rusijoje įsiviešpata
vimo dienos pritaikė žudymą kaip geriausią priemonę. 
Kuriame gi krašte tiek milijonų žmonių buvo išžudyta 
jei ne bolševikinėje Rusijoje? Kuris gi kitas kraštas 
pasaulyje turi tiek kalėjimų, tiek koncentracijos stovy
klų, tiek politinių kapų ir tiek žmogžudiškų mirties 
sprendimų kaip Sovietų Sąjunga? 

Komunistai pasėjo tą baisią žmonių žudymo s§klą. 
Jie išmokė ir kitus gintis nuo mirties ne kitaip kaip tik 
mirtimi. Ir ko gi stebėtis ir piktintis tuo ką pats atsidė
jęs praplatinai, išgarbinai ir tebepalaikai? Kai komu
nistai išžudo masėmis savo politinius priešus, Vilnis ta
tai randa gera. Gi kai Lietuvos partizanai, gindamiesi 
nuo mirties, sulikviduoja savo priešą, toks teisėtas apsi
gynimas musu komunistėliams atrodo "fašistinė žmog
žudystė". Tokia jau komunistų moralė: kai aš tavo 
karvę vedu — tai gerai; bet kai tu mano vedi — jau 
blogai. 

Mus vėl pasiekė žinios kad Lietuvoje kartojasi pirmu
tinės okupacijos žiaurumai. Paskutiniu laiku komu

nistiniai viešpačiai sotina savo kraujo troškulius vėl ne
kaltų Lietuvos žmonių didesniais persekiojimais ir trė
mimais. Ateina žinios kad komunistinė policija dabar 
ypatingai nukreipė savo akis į dvasiškiją, jieškant viso
kių apkaltinimų prieš kunigus. 

Šiais metais komunistai išžudė Lietuvoje 25 kuni
gus ir per 40 ištrėmė sunkiems darbams, paskirdami iki 
8 metų kalėjimo. Visi nužudytieji bei ištremtieji kuni
gai buvo kaltinami rėmimu partizanų, jų organizavimu 
ir neprisidėjimu prie "socialistinės Lietuvos kūrybos". 

Praneša kad Prof. Kun. Kemėšis, Prelatas Labu
kas, Prel. Pukys, kunigai Stankūnas (iš Kauno), Tama-
ševičius (iš Kauno), Grigaitis, Mieldažis, Dagilis, Vaiš
nora, Gaižutis, Rauda, Kan. Janulaitis — visi šie ištrem
ti i priverčiamuosius darbus. 

Lengva tat suprasti ką reiškia Vilniaus Vyskupo 
Reinio paskelbti Vilnyje pasisakymai kad kunigai Lie
tuvoje nepersekiojami. Tokia jau sena komunistų tak
tika kad kai ruošiasi ką sunaikinti jie pasirūpina išank-
sto "surasti" kas tuos jų piktus darbus užgirtų arba už
maskuotų. 

Su kunigų naikinimu eina kartu ir religinio darbo 
sunkinimas. Bažnyčios apkraunamos didžiausiais mo
kesčiais, o \unigai turi mokėti aukščiausius asmeninių 
pajamų mokesčius. Pav., Kauno katedrai uždėta 46,000 
rubliu metams, Panevėžio katedra turi sumokėti 40,000 
rublių. Nepriklausomoje Lietuvoje bažnyčios jokių mo
kesčiu nemokėjo. 

Visoje bolševikų spaudoje pilna kuopikčiausių už
sipuolimų orieš religiją, prieš kunigus ir bažnvčią. Štai 
viename Tiesos numeryje (47 m.) rašoma: "Socializmo 
šalies darbo žmonės susikuria naują moralę, pagrindi
nai skirtingą nuo religinės moralės. Jų moralės pagrin
das yra kova dėl komunizmo. Dorovė yra tai, kas tar
nauja išnaudotoju visuomenei sugriauti ir kas vienija 
visus darbo žmones aplink proletariatą. Neapykanta 
prispaudėjams ir pavergėjams — štai tie darbo žmonių 
moralės savumai." 

Na, su šitokia morale galima "ramia sąžine" žudy
ti visus kurie nepriklauso prie komunistų partijos, ku
rie negarbina "dieviško Stalino" ir nepripažysta mark
sizmo evangelijos. 

SOVIETAI pasiryžę laikyti nuo suirimo savo san-
tikius su United Nations, nes tas uždarytų jiems duris 
Amerikoje švaistytis, ir savo propagandai išnaudoti šią 
organizaciją. Jie varosi iki paskučiausio įtempimo, bet 
nuo nutraukimo santikiu, žinovai spėja, nedasileis. 

Winston Churchill tačiau daro spėjimą kad sovie
tai su savo pasekėjais gali iš United Nations išsitraukti, 
tuomi sutverdami su pasaulius, ir be bolševikų, sako, ta 
organizacija galėtų .sau nuosaikiau veikti. 

Kas Laukia Lietuvių 
Komunistų Ameri

koje! 

Amerikoje yra daug Lietu
vių palinkusių į komunizmą, 
yra daug- profesionalų ir biz
nierių, ir yra darbininkų kurie 
turi susikrovę turtus Ameriko
je gyvendami, turi puikius na
mus, puikiais automobiliais va
žinėja, bet jie tiki j komuniz
mą, skelbia jį, remia komunis
tinį judėjimą, ir laukia Stali
no valdžios ir tvarkos šioje ša
lyje kur jie sau laimę racfo. 

Dabar, kai Maskva atgaivi
no Europoje komunistų inter
nacionalą ir nusitraukė savo 
kaukę, atvirai paskelbdama ko
vą Amerikai, o su Maskva ir 
Amerikos komunistai atvi r a i 
išstoja į tą kovą, tai Ameri
kos valdžia, FBI, pradėjo dar 
labiau registruoti šioje šalyje 
žinomus ir nežinomus komu
nistus. Nežinomus suseka iš 
to kokią spaudą jie skaito ir 
iš jų narystes komunistinėse 
organizacijose. 

Reiškia, šios šalies valdžia 
nesnaudžia: ji turi sąrašus ir 
toliau renka ir daro sąrašus 
visų komunistinių gaivalų, kad 
laikui atėjus galėtų čiupti vi
sus už sprandų ir uždaryti kur 
jie bus nepavojingi, arba su
krovus juos į laivus išgabenti 
į sovietų rojų. 

Mums negaila visų aklų fa
natikų if profesionalių komu
nistų, kurie yra kenksmingi ir 
musu tautai ir Lietuvių išeivi
jai, ir įkartu pačiai Amerikai; 
negaila tų biznierių ir profe
sionalų kurie yra tikri komu
nistai ir už savo išdavikišką 
darbą prieš šią šalį verti baus
mės. Tik gaila tų daugybės 
suklaidintų Lietuvių kurie įti
kėjo komunistams agentams ir 
patys būdami gerame stovyje, 
pasiturinti, gražiai gyvenanti 
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darbininkai, remia komunizmą 
nežinodami kad jis lemia jiems 
apipėšimą, ubagystę, netekimą 
savo namų, automobilio, banke 
turimų pinigų, ir net netekimą 
gyvasties — 

Nes pas komunistus, jeigu 
tu turi namą, biznį, automobi
lį, banke pinigų, tu skaitaisi 
buožė, išnaudotojas, ir turi bu
ti likviduojamas. Tik biedni, 
prasilakę, latrai skaitosi tik
rais komunistais, ir tuos ko
munistų vadai užleis jusų plė
šimui, žudymui, bet su jusų 
pačių pagalba: jusl^ žioplumu 
komunizmą remti, 

/ / / 

NAUJAS SOCIALDEMOKRA
TŲ IŠRADIMAS 

Laisvoji Lietuva, tremtinių 
informacinis biuletenis, rašo: 

"Neturėdami konkretaus dar
bo tremtyje, socialdemokratai 
knaisiojasi po Nepirklausomy-
bės laikotarpį, niekina šio lai
kotarpio veikėjus ir j ieško ar
gumentų kuriais galėtų patei
sinti savo nuodėmes dėl komu 
nizmo išpėrė j imo Lietuvoje. 

"Su savo 'kultura' išauginę to
kius išgamas kaip K. Korsaką, 
Venclovą, Cvirką, jie nori su
versti kaltę už komunizmo at
siradimą Lietuvoje kitiems. 

"Ateities Keliu nr. 6 paskel
bė tokį politinį išradimą: 'Sme
toninis režimas ruošė Lietuvo
je dirvą Stalino bolševizmui.' 

"Šitokios tezės primena va
gių taktiką kada vagis, atsi
dūręs minioje, ima šaukti: lai
kykit vagį". 

# / # ' 

SOVIETAI Vokietijoj# išar
dė ir išsivežė 5,375 mylių ge
ležinkelių bėgių. Tuos geležin
kelius bolševikai pagrobė kaip 
karo nuostolių atlyginimą, bet 
jie turi ir kitą tikslą tame: su
ardyti susisiekięaą per rytinę 
Vokietiją. 

# f # 
GRŪDA l RYTPRUSIUS 

Sovietų spaudos žiniomis, į 
Rytprusius bus prigabenta pu
sė milijono žmonių. Jie į Ryt
prusius atkeliami už bausmę, 
kadangi priešinęsi Lie t u v o s 
prijungimui prie Sovietų Są
jungos. Kitą naujų gyventojų 
dalį sudarą Gudai nuo Minsko. 

S K A I T Y M A I  

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

V * »\U • • v* • -

iIRDIES NAKTIS 
(B. Brazdžionis) 

Juoda naktis kaip juodas karstas, 
Ir juodas veliumas miglos — 
Net ausys toj naktyj pavargsta 
Beklausant spiegiančios tylos. 

Visi mes močiai nakčiai lygus, 
Ir aš, ir žemė, ir žvaigždė, 
Ir tu, lyg paukštė, pakelyj užmigus, 
Maža širdie. 

Kada tave aušra pabudins 
Iš miego didelio sunkaus? 
Kas tau iš to kad žvaigždės budi — 
Šaltos kaip ledas žvaigždės svetimo 

dangaus. 

VALANDOS 
(B. Brazdžionis) 

Kartais valandos šviesios ir tyros, 
Kaip šilkinio šaltinio malda, 
Kartais graudžios kaip ašaros byra, 
Lyg nebūtų šviesiau niekada. 

Kartais valandos sunkias lyg kraujas, 
Kartais laša lyg sunkus lašai, 
Kartais jų kad sustotų maldauji, 
Kartais jų kad skubėtų prašai. 

Kartais valandos bėga lyg upės, 
Ir iš džiaugsmo netilpsta krantuos, 
Kartais jieškai kaip vergas suklupęs 
Nors vienos, nors vienos valandos — 

« 

Nors vienos kaip pavasario saulė, 
Nors vienos kaip daina mylimos, 
Nors vienos kad užmirštum pasaulį 
Nors vienos, nors vienos, nors vienos... 

(Tęsiayi B nr.) 

ilETUVOS ŠVEICARIJA 

Paviešeję žaliųjų ežerų krašte, mes persi-
kelsime į Lietuvos Šveicariją. Kelionę pradėsi
me nuo Zarasų. Tolimesnis maršrutas bus: 
Stelmužė, Imbradas, Antazavė, Obeliai, Rokiš
kis, Kamajai, Jūžintai, Romuva, Dusetos, An
talieptė, Baltiriškės, Degučiai, Salakas, Daugai
liai, Utena, Vyžuonos, Svėdasai. 

(Nuo Redakcijos: šie aprašymai Lietuvos 
vietų buvo atlikti rašytojui dar gyvenant Ne
priklausomoje Lietuvoje. Išbėgęs nuo bolševi
kų į Vokietiją, jis dabar tuos aprašymus patie
kė Dirvos skaitytojams.) 

11. ZARASAI 
Atvykę į Zarasus pirmiausia aplankom mu

ziejų, apžiūrime spaudos, numizmatikos, iška
senų, liaudies dirbinių, gamtos ir pedagogikos 
skyrius ir čia susipažystame su įdomia miesto 
istorija. 

, Zarasus žmonės dar Ežerėnais vadino, ypač 
musu prieškarinė spauda. Bet nuo 1929 metų 
miestas oficialiai buvo pradėtas vadinti Zara
sais. Ministrų Kabinete darant šį nutarimą, 
nulėmė Prof. Būgos nuomonė. Prieš I Didyjį 
karą šį miestą vadino dar Novo-Aleksandrovsku, 
nes tokį vardą jam buvo davęs Rusijos Impera
torius Mikalojus I. 1836 metais jis vykdamas 
per Zarasų miestą kartu su sosto įpėdiniu Alek
sandru II taip susižavėjo šia nepaprastai gražia 
apylinkės gamta ir pačiu miestu jog net davė 
įsakymą jį pavadinti sosto įpėdinio vardu. Bet 
vietos klebonas Lietuvis kunigaikštis Kun. Ne-
myra, pas kurį Imperatorius buvo apsistojęs, įs
pėjo carą kad Aleksandrovsku yra pavadintos 
kitos vietos. Tada Imperatorius įsakė prie šio 
vardo dar pridėti "Novo". Suteikus miestui 
svarbesnės reikšmės, į jį buvo perkeltas iš Vy-
džių ir apskrities centras. 

Tarp Kauno ir Zarasų plentas buvo nutik
tas 1836-1842 metais. Pavartę istorijos lapus 
mes randame kad Zarasai ir senovėje buvo la
bai žymus. Didžiulėje ežero Aso (jis prisišlie
jęs prie miesto) saloje buvę "Kanamukų nuo 
pakutos" brolių vienuolynas ir mūrinė bažnyčia, 
kurioje buvo stebuklingas šv. Marijos paveiks
las. Spėjama kad tas stebuklingas paveikslas 
galėjo buti Vytauto Didžiojo kartu su Trakuo
se esančiu paveikslu gautas iš Bizantijos cieso
riaus kaip dovana, nes jų abiejų panašumas yra 
labai didelis. Jis galėjo patekti iš Vilniaus po 
didžiojo gaisro, įvykusio 1530 metais, kurio me
tu buvo sunaikintos kelios bažnyčios. Ant pa
veikslo yra parašas, kuris* liudija kad jis yra 
stebuklingai išgelbėtas iš gaisro. 

Rusų valdžiai įsakius, 19-to amžiaus pra
džioje Zarasų vienuolynas buvo panaikintas. Sa
ko jog šis vienuolynas buvo ne tik senas bet ir 
gerai įrengtas. 

Kur dabar yra Šiaulių gatvė seniau buvo 
didelis dvaras. 1610 metais D. L. K. Zigmantas 
pastatydino čia bažnyčią. Dabar toje vietoje 
yra šaltupės koplytėlė su stebuklinga Kristaus 
statula. Pasak padavimo, šioje vietoje buvu
sią medinę koplytėlę perkūnas nutrenkęs į eže
rą, kur ji ir paskendus. Į paviršių iškilus tik 
viena Kristaus statulėlė, kuri ir buvo iš vandens 
ištraukta ir pastatyta toje koplytėlėje. 

Zarasų R. Katalikų bažnyčia buvo PRADĖ
TA statyti 1842 metas. Kadangi ji buvo pasta
tyta ant medinių pamatų tai 1875 metais padė
jo jai akmeninius pamatus, o murines sienas 
sutvirtino geležimis. Stebuklingas švč. Marijos 
paveikslas iš vienuolyno buvo perkeltas į pir
mutinę medinę bažnyčią, o iš ten į dabartinę 
murinę, kurios didžiajame altoriuje ir dabar te
bestovi. 

Zarasų apylinkėje yra daug švedkapių, o 
Zarasaičio ežero pakrantėje, prie Smalvų vieš
kelio, ant aukšto smėlingo kalnelio yra* katalikų 
parapijos, Lietuvių ir Vokiečių karių kapinės. 
Jose ilsis ir Lietuvių veteranas, žymus visuome
nės veikėjas Dr. Domininkas Bukantas, šiose 
kapinėse yra palaidoti ir Nepriklausomybės ko
vose žuvę Lietuviai kariai. Kapinių viduryje 
yra didelis, akmeninis paminklinis kryžius. Ni-
kajos upės pakrantėje, netoli malūno, ant gra
žaus kalnelio, yra seni Rusų "edinovercų" ka
pai. Ta vieta yra pasakiškai graži ir dėl to vie
tos gyventojai ją Šveicarija vadina. 

Nepriklausomybės sode, prieš naująją ligo
ninę, yra Nepriklausomybės paminklas, perdfc. 

btas iš buvusio 1837 metais pastatyto pamin
klo, ryšium su Kauno-Zarasų plento užbaigimo 
darbais. 

Zarasų miestą iŠ * trijų pusių supa penki 
gražus ežerai, o tarp miesto ir vasarvietės teka 
Nikajos upė. 1934 metais paskelbus Zarasus 
vasarviete, kitais metais prie pušynėlio, tarp 
Zarasaičio ežero ir Nikajos upes, buvo išstatyta 
pirmutinė vasarinė svetainė "Aušra", maudyk
los, prieplauka ir kiti įrengimai. 

Kiekvienos vasaros pradžioje Zarasuose 
įvykdavo vandens sporto šventė, kurios buvo 
pasidariusios tradicinės, šventės programoje 
dalyvaudavo iki 100 įvairiausių laivų, kurie pa
rado metu būdavo įvairiai dekoruoti, papuošti 
šviesomis. Paskutiniais Nepriklausomo gyveni
mo metais ši šventė buvo tiek populiari kad jos 
pasižiūrėti ir joje dalyvauti suplaukdavo žmo
nės iš visos Lietuvos. 

Labai įdomios čia pat prie Zarasų esančios 
ežerų salos: Didžioji, Putino, Liepyno, kurioje 
buvo pastatytas ir paviljonas. 

Zarasai buvo žinomi ir mėgiami kaip žie
mos vasarvietė. Kalnuotos krašto apylinkės vi
liojo sportininkus ir turistus. Kasmet čia bu
vo ruošiami slidininkų kursai ir įvykdavo tarp
tautinės žiemos sporto rungtynės. 

Sėlių šilelyje, prie Baltos ežero, buvo pa
statyta vasarinė, kur žiemos metu įrengdavo 
Zarasų žiemos sporto stotį, nes tam čia buvo 
patogiausios gamtinės sąlygos, oras kiek šaltes
nis, pastovesnis, sniegas kiek anksčiau iškrinta 
ir vėliau nutirpsta negu kurioje nors kitoje Lie
tuvos vietoje. Be buvusių trijų nuosklandų šo
kinėjimui su slidinėmis, buvo pastatyta dar vie
na ant Skautų kalno, turinčio apie 243 metrus 
aukščio, iš kurio giedriomis dienomis galima* 
buvo matyti Latvijos Daugpilį ir labai gražius 
apylinkės vaizdus. 

Vykstant iš Zarasų Daugpilio kryptimi, ne
toli miesto dar tebestovi senas, aptrūnijęs stul
pas, kurį vietos gyventojai tašku vadina. Se
niau jis žymėjo Kauno ir Kurliandijos guberni
jos sieną. 

Už trijų-keturių km. nuo Zarasų yra gra
žus Laukesos ežeras su salomis, kurio mažesnė 
dalis priklauso Latviams ir nuo kurio vandeniu 
eina valstybių siena. 

Iš Zarasų toliau keliaujame į Stelmužę. 

(Bus daugiau) 

LIETUVIŲ KOVA SU NACIAIS 
Knygelė 48 pusi Kaina 30c. 

Tai įdomi 48 pusi. knygelė, išleista Vokti* 
tijoje, apsakanti kaip Lietuviai kovojo su 
rudais naciais 1941-1944 m. laikotarpyje. 
Knygelė su daug iliustracijų, ir kalba apie 
nacius nuo pat jų įsiveržimo į Lietuvą, Lie
tuvių kovą už savo žemę, prieš nacių nor$ 
priversti Lietuvius įsikinkyti jų karo maši
non; kaip naciai išžudė Lietuvoje žydus; 
vios slaptos Lietuvių kovos prieš nacius vi
su jų buvimu Lietuvoje. 

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

Reikalaukit Dirvoje 

EKSTRA! 288 DAINŲ KNYGELĖ 

LEISKIT f TĖVYNf 
(Kišeninio didumo — 272 puslapių) 

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

Reikalaukit Dirvoje 

MUSU KALENDORIUS 1947 
Kaina — 

224 puslapių didumo, knyga Kalendorius 1947 
metų, su šventėmfs, su daug įvairių skaitymų. 
Tokių kalendorių Lietuviai Amerikoje pageidau
ja, ir stai dabar gauta jų keliolika greitam iš
pardavimui. Juos išleido "Musų Kelias", Vo
kietijoje, redagavo A. Merkelis. 

D I R V A  
6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio. 
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Dr.- J. Audrūnas 

MASKVOS KELIAS LIETUVON 

SPALIŲ 10 dieii$ 1939 me
tais Kremliuje buvo pasirašyta 
Lietuvos-Sovietų Sąjungos sa
vitarpinės pagalbos sutartis. Ją 
pasirašė Molotovas ir Urbšys. 
Pasirašė po ilgų derybų.... po 
ilgų ir sunkių aiškinimusi, po 
j vairių išsisukinėjimų, užsitęsiu-
sių arti dešimt dienų. Pati 
sutartis buvo gana trumpa su 
slaptu priedu. Joje buvo "su
sitarta" kad Sovietų Sąjunga 
grąžina Lietuvai Vilniaus mie
stą ir jo sritį, o Lietuva "su
tinka" įsileisti savo žemėn ati
tinkamą skaičių Sovietų ka
riuomenės. Slaptame priede bu
vo nustatyta kad tas skaičius 
sieks 20,000. Be to, abi šalys 
sutartimi pasižadėjo ateiti vie
na antrai pagalbon, jei kas tre
čiasis jas užpultų. Pasižadėjo 
gerbti viena antros nepriklau
somybę ir  nesikišt i  į  v idaus 
reikalus. 1 

Atrodo, kad grąžesnes.... ir 
sąžiningesnės sutarties net ir 
nereikia: Lietuva gavo tokias 
dideles garantijas savo neprik
lausomybei, gavo savo sostinę 
Vilnių, gavo Maskvos draugiš
kumą. ... Už visa tai ji leido 
Sovietams pasistatyti tik kelio-
liką kareivinių raudonosios ar
mijos daliniams! Atrodo kad 
mokestis — labai nedidelis. Bet 
tik atrodo.... Gi išteisybės 
tas mokestis buvo begalo aukš
tas. Istorija nežino jokios ki
tos sutarties kuri butų buvus 
tokia brangia kaina apmokėta. 
Kodėl Lietuvos vyriausybė bu
vo tokia duosni ? 

ŠIOJE VIETOJE prieš porą 
savaičių mes rašėme kad Vo
kieti jos-Lenki jos karas savo po
litiniais nagais plačiai užgrie
bė ir Lietuvą. Hitleris buvo 
ypatingai susidomėjęs Lietuva, 
kaip prietilčiu jo tolimesniam 
veržimuisi į Rytus, į Sovietiš
kas erdves. Jis norėjo kad 
Lietuva prisijungtų prie jo su
manymų, prisidedant prie Len
kijos sunaikinimo. Ribbentro-
pas ragino Lietuvos atstovą 
Berlyne "aiškinti" Lietuvos vy
riausybei naudą kurią ji turės 
stodama Vokietijos pusėn. Ir 
beveik jis buvo įkalbėjęs su
sigundyti. ... Jau buvo nu
matytas net pasimatymas Urb-
šio-Ribbentropo. Tiesa, tas pa
simatymas butų įvykęs jau po 
Lenkijos žlugimo, tačiau jis bu
tų galėjęs turėti labai reikšmin
gų pasekmių tolesnei Lietuvos 
užsienio politikai. *-

Vokietijos-Sovietų Sąjungos 
santikiai tuo metu taip klostė
si kad Lietuvai reikėjo pasi
rinkti katruo keliu kelia u t i. 
Pasiskelbus neutrali, Lietuvos 
vyriausybė mėgino ant šio ne
utralumo plausto išlaikyti Lie
tuvos nepriklausomybę. Gi kai 
susibėgo naujosios Hitlerio-Sta-
lino sienos Lenkijoje, Lietuvos 
neutralumo prasmė pagrindinai 
pasikeitė: atrodė kad karas šio
je Europos dalyje yra baigtas 
iki tol kol Vokietija susitvar
kys su Anglija-Prancuzija; kad 
dabar laikinai bus vedamas la
bai suktas diplomatinis žaidi
mas tarp Sovietų ir Vokiečių 
ir kad reikia tame žaidime sau
gotis perdidelio paslinkimo į 
vieną ar į antrą pusę. Jau ne
be neutralumas Lietuvos vy
riausybei buvo "gelbstama vir
vė", o lygsvara tarp Kremliaus 
ir Berlyno. Aišku, toks Lietu
vos uždavinys perviršijo josios 
jėgas, ir kai tik ryškiau iškilo 
Vokietijos ir Sovietų Sąjungos 

savitarpiniai interesai Lietuvos 
vyriausybė buvo priremta prie 
sienos ir buvo verčiama pasi
rinkti. 

Po Lenkijos žlugimo Vokie
tija suspietė savo jėgas į Va
karus — į Prancūzijos ir Ang
lijos puolimus. Jos svoris san-
tikiuose su Sovietais buvo leng
vesnis, ir Sovietų spaudžiamo
ji galia turėjo progos nulemti 
svarstykles savo naudai. Ta
tai suprasdami, Sovietai skubė
jo išnaudoti laiką ir užimti sau 
geresnių pozicijų. Lietuvos vy
riausybei ta Sovietinė persva
ra santikiuose su Vokiečiais su
darė naujų ir sunkių uždavi
nių: kol Vokiečiai su Sovietais 
lygiomis rungėsi dėl Lietuvos, 
tol buvo galima atsispirti prieš 
Sovietų užsimojimus Vokiečių 
interesais, o prieš Vokiečius— 
Sovietų. Gi kai Vokiečių inte
resai dėl karo padėties buvo 
priversti susitraukti...., tuo 
pačiu ėmė nebesulaikomai aug
ti Sovietų apetitai. Lietuvos 
vyriausybė atsidūrė tokioje pa
dėtyje kaip žmogus stovįs ant 
d v i e j ų  s t u l p ų ,  k u r i ų  v i e n a s  
grimsta vis gylin, o antras ky
la aukštyn. Tokiam žmogui 
reikia arba griūti arba abi ko
jas sukelti ant vieno stulpo ir 
laukti kol galėsi laimingai že
mėn nušokti.... Ir Lietuvos 
v y r i a u s y b ė  s u k ė l ė  a b i  k o j a s  
ant vienos stulpo. 

SPALIŲ MĖNESIO antra 
diena pradėjo Lietuvai labai 
svarbų jos istorijos laikotarpį. 
Tą dieną užsienių reikalų mi
nistras Juozas Urbšys atvyko 
į Maskvą, pakviestas Molotovo 
aptarti naujiems klausimams. 
Atvyko su baime, bet ir vilti
mi." Skaitytojas ras plačiai ap
rašytus visus Urbšio pasikalbė
jimus ir ginčus su Stalinu ir 
Molotovu knygoje "Lietuva Ti
ronų Pančiuose" (puslapis 14-
35). Jie puikiai parodo pilną 
Sovietų diplomatijos klastingu
mą, Sovietų vadovaujančių as
menų sąžinę ir dorovę. 

Stalinas ir Molotovas, gerai 
suprasdami kad Lietuvos vy
riausybė stengsis išsisukti iš 
replių ir mėgins nepasiduoti 
Kremliaus planui, išanksto pa
s i r i n k o  g e r a i  s u p i  a n u o t ą  i r  
smulkiai klastomis apipintą ke
lią. Stalinas, lyg lapė toje pa
sakoje, per aštuonias dienas 
kalbėjo kartu su Molotovu Urb
šiui, vis norėdami įtikinti jog 
siūloma sutartis neša Lietuvai 
laimę, apsaugą ir draugystę.. 
Abu šie Kremliaus sukti val
dovai vaidino prieš. Lietuvos 
delegaciją "nekaltus avinėlius"; 
abu saldžiais liežuviais mušėsi 

krūtinėn kad jie iš "meilės Lie
tuvai" nori jai padėti, apsau
goti jos nepriklausomybę ir pa
gelbėti  pažangai. . . .  

Urbšys nebuvo toks naivus 
kad butų nesupratęs jog val
stybių politikoje niekas neda
roma "meilės vardan". Jis ge
rai nusivokė kas per pavojus 
įvyniotas į siūlomą sutartį. Ge
r a i  s u p r a t o  k a d  t a  s u t  a r t i s  
lengvai galės nutiesti Maskvai 
kelią Lietuvon, ir todėl visaip 
stengėsi užbarikaduoti jį. Ne
veltui Urbšys pratraukė aštuo
nias dienas, atsisakydamas pa
sirašyti sutartį, vieną sykį kad 
neturi įgaliojimų, kitą sykį kad 
tie įgaliojimai nepaka n k a m i. 
Gynėsi  j is  v isais  nagais. . . . ,  
kaip kokia katė, piktų sunų už
pulta. 

Bet prievartai dažnai turi 
nusileisti valia. Ir Lietuva tu
rėjo nusileisti Maskvos smur
tui, įvilktam į "diplomatinius" 
pasikalbėjimus, į sutarties pa
ragrafus, į pasižadėjimus ir iš
kilmingus pareiškimus. Spalių 
10 dieną buvo atidarytas jėgos 
budu Maskvai kelias Lietuvon. 
Savitarpinės pagalbos sutartimi 
Sovietai įvedė Lietuvon 20,000 
kariuomenės, pasikirstė ją po 
visą kraštą ir paėmė jos kon
troleri visą Lietuvos gyvenimą. 

PRADĖJĘS suktybių kelią, 
Stalinas juo ėjo toliau. Tiek 
kartų per pasikalbėjimus kar
tojęs Urbšiui jog Sovietų Są
junga visiškai nesikiš į Lietu
vos vidaus reikalus, Stalinas 
kelis mėnesius "laikė" savo žo
dį : Sovietų kariuomenė tvar
kėsi ir gyveno uždarai kareivi
nėse, mažai kur rodėsi karinin
kai ir kareiviai. Sovietų pa
siuntinys Kaune nudavė nesi-
įdomaująs vidaus politikos įvy
kiais. Atrodė kad tikrai Sta
linas ir Molotovas nori buti gar
bingais .... Pati komunistų 
partija taip gi nedaug tejudė
jo. 

Galėjai manyti kad pati Ma
skva, laikydamasi duotų paža
dų, prilaiko vietinius komuni
stėlius. Juk viename posėdy
je, kada Urbšys prisiminė jog 
Sovietų kariuomenės buvimas 
Lietuvoje galės padrąsinti Lie
tuvos komunistus, Stalinas jam 
atsakė: "Jei jųs negalėsite jų 
suvaldyti, tai mes padėsime.." 
Tikrai buvo galima manyti kad 
Stalinas juos valdo. Bet toks 
įspūdis neilgai tęsėsi: praėjo 
keli mėnesiai Ir visi Stalino-
Molotovo pasižadėjimai nesikiš
ti į Lietuvos vidaus reikalus 
buvo nunešti "ant uodegos". 

SAVITARPINĖS pagalbos su
tartis, pasirašyta Spalių 10 die
ną, buvo išvengiama ar ne? — 
tokiu klausimu dažnai vargina-
mės, j ieškodami atsakomybės 
už nepramatymus, už pasitikė
jimus ir už nepasiruošimus. Ar 
Lietuvos vyriausybė galėjo tik
rai numatyti kokį likimą atneš 
Lietuvos valstybei ta sutartis? 
Ar ji turėjo pagrindo pasitikė
ti sutarties dėsniais ir Stalino 
žodžiais? Kaip ir kada ji galė
j o  p a s i r u o š t i ?  R e i k ė s  k a d a  
nors pamėginti plačiau sustoti 
prie tų klausimų, paliečiant ne
mažai iš Lietuvos vidaus poli
tikos, pakalbant atviriau apie 

D I R V A  

asmenis vadovavusius Lietuvos 
užsienių politikai, ir prisime
nant visas aplinkybes, lėmusias 
Lietuvai tokius sunkius metus. 
Tuo tarpu mes atsakysime į 
tuos klausimus tik keliomis pa
stabomis : 

Valdyti reiškia pramatyti. O 
pramatyti tegalima tik tada kai 
pažysti aplinkybes ir gerai su
pranti visus dėsnius kurie le
mia politinių įvykių ateitį. Nor
maliai užsienių reikalų minis-
teris iš gaunamų informacijų 
mėgina atspėti tarptautinės po
litikos linkmę ir iš to daro sau 
reikiamas išvadas. Ir Urbšys 
elgėsi ne kitaip. 

Bet jau didelių pasaulinių po
litikos vyrų buvo atvirai prisi
pažinta kad paskutinio dešimt
mečio įvykiai neturėjo norma
lios eigos ir kad buvo neįma
noma jų pramatyti visu tikslin
gumu. Ir Churchill nepramatė 
į ką išsivystys Europos ateitis, 
nepramatė ir Rooseveltas kas 
laukia pasaulį 1947 metais; ne
pramatė ir Hitleris koks bus 
Vokietijos veidas, karui pasi
baigus. ... Negalėjo pramaty
ti ir Urbšys į kokį kelią įsuks 
Sovietų politika ir kokios ne
laimės ateis per savitarpinės 
pagelbos sutartį. 

Nepasitikėti Stalinu ir Molo
tovu nebuvo negalimk, nes tuo 
metu dar neturėta davinių kad 
tie du žmonės gyvena tik iš 
melo ir vadovaujasi tik melu. 
Dvidešimties metų Lie t u v o s 
santykiai su Sovietų Sąjunga 
niekur nerodė kad Sovietai bu
tų kur mus apgavę. Jų pasau
linė politika atrodė sąžininga, 
atvira, be klastos. O kai ši
taip pasitikėta tai kam tada ir 
besiruoši.... Pagaliau dar bu
tą ir kitų samprotavimų, dėl 
ko Spalių 10 dieną pasirašyta 
savitarpinės pagelbos sutartis 
buvo laikoma viena iš mažesnių 
blogybių kurios anuo metu sto
vėjo prie Lietuvos vartų. 

SlAIP ŽMONĖS taip ir tau
tos bei valstybės mokosi gyven
damos. Ir Lietuva bus jau ge
rai pasimokius kas yra Sovie
tų Sąjunga, kokie jos pasauli
niai planai, kokiais budais ji 
siekia viešpatauti ir ką reiškia 
Stalino, Molotovo^ ar.... Vi
šinskio žodžiai. 

Jei ir kitos valstybės, kurios 
savo galia pajėgia pasukti 
pasaulio vairą, supras Sovietus 
tiek pat kiek Lietuva tai gali
ma butų dar tikėtis ateitimi. 
Jei. ne—tamsuma užguls ryto
jų. Lietuva, Latvija, ir Estija, 
Lenkija, Rumunija, Bulgarija; 
Jugoslavija, Albanija ir Ven
grija — visos šios valstybės 
tegul tarnauja pamokai pažin
ti kas yra bolševikinė Rusija 
ir kas yra komunistai. Mums 
Sovietus pažinti užteko Spalių 
10 dienos sutarties 

Švedijos karalius Gustavas, 89 
metų amž., vis užsiima sportu. 
Čia jis parodomas dalyvaująs 
briedžių medžioklėje, su šau
tuvu rankose. 
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LVS PASVEIKINTA 
NUO RAŠYTOJŲ 

TREMTINIU 

KAM TA BERGŽDŽIA 
PROPAGANDA? 

Okupacinės Vokietijos jėgos 
puikiai žino musų tremtinių 
nusistatymą kad mes tol ne-
gryšime į Lietuvą kol ji bus 
sovietų okupuota. Mums tos 
jėgos yra taip pat užtikrinu
sios kad prievarta musų negrą
žins. Ir nežiūrint šių nusista
tymų, šios jėgos leidžia sovie
tų karininkams važinėti po 
stovyklas ir agituoti kad trem
tiniai gryžtų į tėvynę. 

Kokia šios agitacijos pras
mė? Nervinti ir taip neteku
sius nervų DiP. Parodyti so
vietams kad demokratija pri-
pažysta laisvę ir duoda laisvai 
agituoti. Tada ir mes labai 
norėtume kad mus leistų demo
kratinių jėgų -apsaugoje nuvy
kti į Lietuvą ir laisvai pakal
bėti apie sovietinę okupaciją. 

Mes norėtume kad bent kar
tą mus paliktų ramybėje so
vietai ne tik čia bet ir okupuo
toje Lietuvoje. 

Lietuvai "Vaduoti Sąjunga 
per pirmininką P. J. žiūrį ga
vo sveikinimą iš antro visuo
tinio Lietuvių Rašytojų Trem
tinių draugijos suvažiavimo, į-
vykusio 1947 m. Liepos 11-12 
d. Augsburge, kuris skamba 
sekančiai: 

Lietuvai Vaduoti Sąjungai 
Drauge su visa Lietuvių 

tremtinių bendruomene karš
tai pritariame Jusų darbui ko
vojant dėl Lietuvos laisvės bei 
nepriklausomybės. 

Lietuviai rašytojai sveikina 
Lietuvai Vaduoti Sąjungą ir 
linki jai ištvermės ir pasiseki
mo ateities darbuose. 

(pasirašė) 
Faustas Kirša 

ftezidiumo Pirmininkas 
Jurgis Jankus, 
Henrikas Radauskas 

Prezidiumo nariai 
Vlada Prosčiunaitė, 
Paulius Jurkus 

1 Sekretoriai. 

Leiskite ta proga ir Valdy
bos vardu Jus pasveikinti ir 
pareikšti Jums musų nuošir
džią pagarbą. 

Stasys Santvaras 
Liet. Rašytojų Tremtinių 

Draugijos Pirmininkas 
Henrikas Radauskas 

Sekretorius. 

Pastaba Skaitytojams 
Jeigu kada negaunate kurio 
Dirvos numerio tai prašyda
mi Administracijos prisiųsti 
tą numerį, nerašykit: "Ne
gavau pereito numerio," bet 
pažymėkit aiškiai: Negavau 
nr. 5, ar 15, ar 34, ar 47". 
Tas palengvins be jokių su
klydimų greit pasiųsti jums 
t| jiumerį kurio negavot. 

DIRVOS Administracija. 

Paryžiaus konferencijoje, 16 valstybių atstovai nustatė kiek 
Europai reikalinga bus paramos iš Amerikos ̂ sulyg Marshall 
plano. Vaizde matoma raporta tuo reikalu pasirašo Britų at
stovas Ernest Bevin. [ 

ŠYMET arklių skaičius šioje 
šalyje buvo 8,000,000, mažiau
sias iš pastarų 75 metų. 

CLEVELAND 500 
prezentuoja 

Nuostabus Festivalis 
Spektakliniai Veikalai 

LAPK. 10-29 
PUBLIC HALL 

Lapk. 10-15 
"MERRY WIDOW" 

Allen Jones, Dorothy Sandlin 
ir Patricia Bowman. 

Lapk. 17-22 
" R O B E R T A "  

SU 
Gertrude Niesen, Geo. Britton 

ir Davis ' Cunningkam. 

Lapk. 24-29 
"DESERT SONG" 

Helena Bliss, Edmund Dorsay 
ir Edward Roecker. 

Gauk Sau Parinktines Vietas 
3.6<f, 3.00, 2.40, 1.80, 1.20 

Gaukit Tikietus iš Tax Inc. 
TAYLOR'S TICKET OFFICE 

28 Taylor Arcade 

Nors 
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w, 

4-

ontfact 

KURO ALIEJAUS 
NAUDOTOJAS... 

apsimoka 
užsitikrant 

sau 
VISAI ŽIEMAI IŠTEKLIUM! 

Qaugelis žmonių kurių kurui aliejaus reikala
vimai jiems išrodo yra palyginamai maži, 

klausė, "Ar persergėjimai apie kurui aliejaus iš
teklių liečia ir juos taip pat?" O musų atsaky
mas yra "taip", tas apima kiekvieną Ohio vais
ioje kuris tik naudos aliejų kurui šią žiemą! 

Jei jųs planuojat pirkti kambariui šildytoją 
ar taip vadinamą "vietos apšildytoją", patikrin-
kit išteklių pirm perkant, užsitikrinimui šilto 
kambario žiemai! Gaukit kurui aliejaus prista
tytojo užtikrinimą kad jums bus teikiama tas 
kuras visą žiemą. 

Ką Sohio daro • • . 
Užtikrinimui musų jau sukontraktuotų namų 

apšildymo kostumerių apie jų reikiamą Sohio-
Heat sekančiai žiemai, mes nenoriai atsisakėme 
priimti naujas aliejum šildymo sutartis. 

* Ir, per visą vasarą Sohio žmonės ruošėsi 'žie
mai. Nieko kas pagelbėtų geriau aptarnauti 
Sohio-Heat kostumerius, mes tikime, neliko ne
padaryta. 

THE STANDARD Oil  CO. (OHIO) 

SOHIO 

•XsXsXIXsXsXsXsX^^ 

§  £  R I  N  K I T  

Wilbur H. Brewer 
4 

JUDGE OF MUNICIPAL COURT 
Nebaigtai termino daliai prasidėjusiai 

Sausio 1, 1946, baigiančiai Gruodžio 31, 1951. 

IŠRINKIT GfiEIAŲSIA TINKAMĄ 

BALSUOKIT U2 

WILBUR H. BREWER 
FOR JUDGE 

v 
* į 1 , 3 

' sU* u ' *$4*? J . i 
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CLEVELANDIEčIAI PILDYS 
PROGRAMĄ AKRONE 

Pažangesnių Akrono Lietu
vių užkviesti Clevelando veikė
jai, choras ir kvartetai, vyksta 
ten išpildyti programą šešta
dienio vakare, Saplių 18, nuo 6 
vai., salėje 1241 Swietzer ave., 
East Akron. 

Clevelando Lietuviai choris
tai ir choristes, vadovaujant 
choro mokytojui K. štaupui, 

gerai pasiruošė programos iš
pildymui, ir kiek žinoma visi 
supratingesni Akrono Lietuviai 
ruošiasi 1 tą parengimą. 

Kaip kitos kolonijos taip ir 
Akroniečiai SLA nariai minės 
60 metų SLA gyvavimo suka
ktį šiuo aprengimu. Clevelan-
dieciai turės progą sueiti savo 
pažystamus, atnaujinti pažin
tis, pasivaišinti ir vieni su ki
tais pasišokti. Reporteris. 

APSIVEDA . 
Pereitą šeštadienį, Spalių 11, 

atsibuvo didelė 'shower party' 
Helenai Dunbar ir Joseph Ro
man, kurią surengė jų tėvai, 
Ramanauskai ir Dumbliauskai, 
plačiai žinomi Clevelandiečiai. 
Pokilis įvyko Nekrošiaus salė
je, ant Ansel Road. Dalyvavo 
per 200 svečių, giminių \r drau
gų vietinių ir iš kitur. Jaunai 
porai suteikta daug puikių do

vanų. 
Jų šliubas atsibus šeštadie

nį, Spalių 18, nuo 9:30 v. ry
to, šv. Jurgio bažnyčioje. Po 
vestuvių, jaunavedžiai važiuos 
į New Mexico ir kitur pietuo
se praleisti "honeymoon". 

SIŲSKIT Dirvai žinias apie 
mirimą Lietuvių jusų koloni
joje, paduodant amžių ir kili
mą iš Lietuvos. 

PASEKMINGAS VAKARAS 
Moterų Sąjungos 36 kuopa 

turėjo pasekmingą parengimą 
sekm. Spalių 5. žmonių buvo 
į porą šimtų. Skani, skirtin
gų valgių vakarienė, kaip kas 
metą taip fr dabar, visus pa
tenkino. 

Dainos, kurias išpildė kata
likių moterų choras, grupė vy
rų ir solo V. Jurgelis, vadovy

stėje K. štaupo, palinksmino 
visus ir pridavė jaukumo va
karui. 

Programos vedėju buvo sve
čias Kun. Dr. širvaitis; kitas 
svečias kunigas buvo K. Fet-
reikis. 

Vakaro pelnas skirtas para
pijos naudai. Komisija visiems 
dėkoja už pasidarbavimą, pri
sidėjimą ir už aukas. 

Komisija. 

ŠALNA sako pakirto kriau
šių derlių Ohio valstijoje, ir 
todėl šymet bus 24 nuoš. ma
žiau negu pernai. 

Kornų derlius Ohio irgi bm 
mažesnis, 135,440,000 bušeliu, 
pernai buvo 178,409,000 buše
lių. 

KAS platina Dirvą — tas 
platina apšvietą. 

f 

\ .. 
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ELIOT NESS FOR MAYOR 
PENKIOS PRIEŽASTYS KODĖL 
NESS BUS GERAS MAYORAS 

JIS YRA TEISINGAS 

Jis įrodė savo sugabmms ir tinkamumą Im
ti viešuomenės administratorium 

Jo patyrimai yra tarnavime mimicipaffriėje 
ir federalėse pareigose ir kaip reikalų vedėjo 
privatinėse Įmonėse ir Įstaigose 

Jis turi nuoširdų interesą buti geru mayoru 
Clevelando miesto -r 

Jis yra jaunas, darbštus ir sumanus.. 

PENKIOS PRIEŽASTYS KODĖL 
CLEVELANDUI REIKALINGAS 

NESS MAYORU 

Mums reikalinga sartgtkmas miesto gatvėse 
Mums reikalinga moderninė, greita ir atsa-
kanti transportacija 

Dūmai turi buti ir gali buti prašalinti is oro 
kurį mes Clevelande kvėpuojame 

DAUGIUI TŪKSTANČIU ŽMONIŲ REI
KALINGA GYVENIMUI VIETOS ARBA 
NAMŲ CLEVELANDE 

Ėliot Ness turi NAMU STATYMO PLANĄ 
Mums REIKALINGA atsakančių jaunimui 
rekreacijos centrų, vaikams žaislaviečių pa
laikymui jų geroje sveikoje kompanijoje. 

ELIOT NESS, keturiasdešimties metų amžiaus Europiečių ateivių sunus, daba)- iškelia savo vajuje i Mąyorus 

kokia betvarkė ir kenksminga miesto gyventojams dabartinė administracija tikrenybėje yrą. Jis savo praneš 

imuose, kalbose ir straipsniais spaudoje {rodė kaip jis yra drąsus ir atviras priešas visko kas yra klaidinga iri 

nenaudingu* Duokit jam progą dabar parodyti kad jis ir vėl agli APVALYTI Clevelandą. DUOKIT JAM 

SAVO PARAMĄ kokią jisai užsitarnauja kaip Europiečių atęivuitčvų sunus kuris įrodė asantis energingas ir 

išdidus ir prakilnus AMERIKONAS. 

Balsuokit YES už NESS Lapk. - Nov. 4 

j 

M 

Sponsored by the Ness for Mayor Committee, Robert W. Chamberlin, Chairman 
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MIRIMAI 
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI, 

(Žinios apie mirusius Lietuvius Siame skyriuje talpinama dyka: 

MAROZIENe Elzbieta (Ribs-
kiutė), pusamžė, mirė Rugp. 
25, Chicago j. (Šiaulių ap. Jo
niškio par. Skarių k.) Ame
rikoj išgyveno 37 m. ;• 

ANTANAVIČIUS Kazys, 62 
metų, mirė Liepos 21, Pitts
burgh, Pa. - I 

JURAS Kazimieras, 60 m. mi
rė Liepos 6, Brooklyn, N.Y. ! 

SAVICKAS Alfonsas, 30 me
tų, mirė Rugp. 18, Rockford, 
Illinois. i 

JUSEVIČIUS Longinas, pus
amžis, mirė Rugp. 30, Chi
cago j. (Panevėžio p. Pave— 
Učių k.) Amerikoj išgyve
no 41 metus. j 

BUTRIMAS Antanas, pusamž., 
mirė Rugpj. 30, Chicagoje. 
(Salaku k.) j 

JUGIENĖ Salomėja, 64 metų, 
mirė Liepos 27, Springfield, 
111. (Šiaulių ap.) t 

RAULINAITIENĖ Ona, 69 m 
mirė Liepos 30, Westville, 

, Illinois. 
MICKUS Pranas, 63 m., mirė 

Liepos 11, Westville, Illinois 
(Telšių ap.) 

LAPINSKAS Andrius, 71 m., 
mirė Liepos 22, Grand Ra 
pids, Mich. (Kalvarijos par. 
Daukšių k.) 

JUŠKEVIČIENĖ Ona, 57 m., 
mirė Liepos 27, Springfield, 
111. (Telšių ap.) 

ČEPAITIENĖ Veronika, mirė 
Rugp. 20, Lowell, Mass. 

VAITEKŪNAS Aleksan d r a s, 
pusamžis, mirė Rugp. 20 d., 
Chicagoj. (Kauno ap. Vilki
jos p. Lauksvedų k.) 

VANAGAS Vincentas, pusam
žis, mirė Rugp. 20, Chica
goj. (Aleksandravo par. Vi-
džio k.) Amerikoj išgyveno 
36 metus. 

GATAVOS PASIRINKIMUI NAUJOS 

RUDENIUI SKRYBĖLES 
VYRAMS IR JAUNIEMS VAIKINAMS 

Vėliausių stilių ir pavidalų 
Speciale kaina ^ .45 - 7*50 

i*ttnas pasirinkimas Vyrams ir Vaikinams KELNIŲ, 
MARŠKINIŲ, SWEATERIU, APATINIŲ 

Už Populiares Kainas. 
DYKAI GREEN STAMPS su kožnu pirkiniu. DYKAI 
1^ S £ia galit iškeisti savo Stamp Books. 1^1 IV#%1 

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

POCIUS Leonas, &Š m., mirė 
Rugp. men*, CMffside, N. J. 

ŠEPUT1ĘNĖ Ona, 54, jm., mirė 
Rugp. 19, Detroit, Mich. 

REMEITIS Ant, mirė Rugp. 
men., New Britain, Conn. 
(Panev. ap. Petri]konių k.) 

VALENTINE Vincas, 53 me
tų, mirė Birželio 18, Chica
goj. (Gimęs Rygoje). 

MAlTCUS Jonas, pusamž., mi
rė Rugp. $1, Chicagoj. (Ma
rijampolės ap! Liudvinavo p. 
Klevinės k.) 

MIEŠTO valdyba nfcpajiegia 
sutvarkyti gatvekarių ir busų 
operavimo, todėl kaštai taip iš
kelta, visokiems politikieriams 
algos taip išdidinta kad dabar 
jau svarsto pakelti savaitinių 
pasų kainą nuo $1.25 iki $1.50. 

SLA 14 kuopos vakarienėje 
šeštadienio vakare, Spalių 25, 
dalyvauti norintieji prašomi 
išanksto užsisakyti sau vietas. 
Vakarienė rengiama Lietuvių 
salėje, pradžia 7 :.80 vai. Tai 
bus paminėjimas SLA 60 me
tų gyvavimo. 

I Š R I N K IT 

Margaret 
Kandidatas i 

COUNCILMAN 
' 22nd WARD 

Balsavimai Antradienį, Lapk.-Nov. 4, 1947 

Mrs. McCaffery susirupinus Visuomenės Sveika
ta, Kūdikių Gerove ir Viešais Reikalais. Ji yra 
motina penkių vaikų, jr žmona buvusio Council
man James (Mickey) McCaffery. Jusų bakavi-

'mas už ją bus pilnai įvertintas. 

iimiimummnnMninniMMimMninwimiwmimwMmnMinjwiiinimrtiiinmiwm 

Geriausi Linkėjimai 

JUDGE JOY SETH HURD 

COURT OF APPEALS 

Geriau*! Linkėjimai 

HOWARD M. METZENBAUM 

STATE REPRESENTATIVE 

Geriausi Linkėjimai **į 
* •: 

CLEVELAND FURNACE £ SHftT 
METAL CO. •- 3ĮT * tr: 

6809 Wade Park E?f. §03'S 

IŠRINKIT VĖL 

Judge Lillian M. Westropp 
JUDGE OF MUNICIPAL COURT 

Cleveland 6 Year Term 

Prasideda Sausio 8,1$48, baigiasi Sausio 2, 1954 

UžTIKRINKIT TEISINGUMĄ MUNICIPAL COURT'E. 
* ' . 

Balsuokit už tokius teisėjus kurie geriausia tikę. v • 'i 
Nepasitikėkit savo praeities atmintimi. 

DABAR JUSŲ PROGA APSAUGOTI AMERIKONIŠKUS 
PAPROČIUS. 

Vote For JUDGE LILLIAN M. WESTROPP 

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

GYVENK IR LEISK 
GYVENTI 

Thomas A. Btfrkf 
paskelbė savaitę Spalių 20-25 
Pėkščiųjų Saugumo Sa v a i t e 
Clevelande. Proklamacija nu
rodo j reikalingumą prisilaiky-
ti visų taisyklių ir atsargumo 
vaikščiojant ir važinėjant. 

Mažai *kuris iš musų norėtų 
atimti kito gyvastį arba pats 
savo gyvastį. Tačiau, per ne
atsargumą ir neapsigalvojimą 
vaikščiojant arba važiuojant 
mes dažnai prisidedame prie 
trafiko mirčių skaičiaus dau
ginimo. 

Sezoninis pakilimas trafiko 
nelaimių iš priežasties blogo 
oro ir ilgesnių tamsių valandų 
gali buti sulaikytas, kaip tikri
na Cleveland Police Depart
ment, vien tiktai padidinus 
savo atsargumą ir atsižvel
giant j einantį. 

Obalsis •— Gyvenk ir Leisk 
Gyventi %—- turėtų prilipti prie 
kiekvieno ir visi privalo jaus
ti savo asmeninę atsakomybę 
už trafiko saugumą. 

Cleveland Police Dept. 

ORO PAŠTAS į kitas šalis 
iŠ Amerikos yra toks gausus 
kad pav. šymet Gegužės mėne
sį pervežta 400,000 svarų laiš
kų. 

JONAS G. 
POLTER 

L i e  t  a i r i s  

Namų Maliavotojas 
Popieriuotojas 

nemokamai. 

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

4B 

NO BETTER 
TERMS 

ANYWHERE 
LOANS TO 

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

(O<»N0|3 

Member federal Deposit  Insurance Corp. 

VISOKIA APDRAUDĖ, 
Mes esame pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

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

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

ir Apdraudos Agentūra 
6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 672d 

KAS SĖJA TAS 
IR PJAUNA! 

Atėjo rudens sezonas, ir 
k u r i e  g y v e n a  u k ė s e  —  d a - j  
bar yra laikas derliaus rin
kimo, ir tie žmonės turi 
vilties kad atėjus žiemos 
laikui turės kuo maitintis, 
jie neturės jokio vargo. 

Miestuose gyvenantiems 
žmonėms sezonas kasdien 
yra vienomis — ir sėjimo 
ir pjovimo laikas yra visa
da. 

Kurie supranta ir moka 
sėti — tai yra taupyti už-

1 dirbtus savo centus — tie 
turi vilties ir rinkti savo 
taupymo vaisius, ir jie ne
turės rūpesčių savo kas
dieniniuose reikaluont. 

Lietuvių bankas yra ge
ra ir pelninga įstaiga tau
pyti, ^ji moka aukštesnį 
nuošimtį kaip kiti bankai 
Clevelande, ir čia taupymų 
saugumas yra užtikrintas 
po Federal Insurance Corp. 
U. S. valdžios priežiūroje. 

Taipgi čia padaroma pa
skolos taisymui, statymui 
arba pirkimui namų. 

^iiiiiiiiriimimiiiiminiiiiriiiiiiiiiiimtiifiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiMiiiiiiiiiiy'j 

Išrinkit | 
Dabartinis Councilman | 

J O H N  S .  M U D R I  f  
JUDGE — Municipal Court | 

Veteranas I Pasaulinio 

t X I JOHN S. MUDRI ] 1 j= Term Ending 
5 January -8, 196©\ 

| I. J. SAMAS - JEWELER 
S . Persikėlė į naują didesnę ir gražesnę krautuvę 
mm • 

| 7007 Superior Ave. Greta Ezella Theatre 

Ę Dabar jau turime didesnį rinkinj Deimantų, žiedu, Laik 
S rodėlių ir visokių graždaikeiu, už nupigintą kainą. 
~4iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiu!» 

Pilnai Padengta Apdrauda. Phone EX. 0417 

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

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

£ 
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f Wilkelis Funeral Home. 
f PILNAS LAIDOTUVIU I 

PATARNAVIMAS ! 
—HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS— 

| 6202 Superior Ave., HEnderson 9292 i 
•iiiiimiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiMiiiiiiiiHiiiiiiimiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiit-

+ Kur Jusų Gydytojo Noras 
Tampa Tikrenybe . > y 

Kuomet jusų gydytojas nustato, kad tam tikfi vaistai jutus pagel
bės, jis parašo receptą ... Tačiau reikia sugabumo ir žinojimo 
patyrusio vaistininko pavrsti jusų daktaro norą j gydantį ir ligą 
negalintį vaistą. Jums reikia geriausio vaistinio patarnavimo, 

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

Registruotas Farmacistas visada gatavas patarnavimui. 

Delia E. Jakubs 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktolf} 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI, 
(kambariai ^Šarvojimui leidžiama naudotis nemokan|g|, 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AV^lnUE BNdfcott 1763 

The LITHUANIAN 
SAVINGS & LOAN 

ASSOCIATION 
6712 Superior Ave. 

HE. 2498 

rMniiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiikit* 

| P J KEKSIS 
§ 609-12 Society for Savings Bldg—Cleveland, Ohio 5 
| OFISO TELEFONAS: MAin 1773. § 

S Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuose, kreip- s 
E kitės Į mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai~ B 
5 riuose apdraudos-insurance reikaluose. S 
S Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymas 5 
5 garantuojama. Kreipkitės i mane telefonu arba asmeniškai. j» S 
Fm»mininimm»i»mimiinminniiiiiiiiiniii»miniiiiiiiiiiiiiiimiiiiumi»fiuiii» S 
•^iliiliillllllllllllllilUllllllllllllllllliilliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiii.tM ^ 

(Automatinis angum šildymas ( 
| Lengviau — Pigiau — švelniau § 
| TAISOM IR PARDUODAM VISOKIUS FURNASUS I 

s Elektriškus ir Gaso Padargus — Vandens šildymo Tankas = 
| Jeigu mes negalim pataisyt tai niekas Nepataisys. | 
S Automatic Controls Tools Hardware S 

1 TRI-VET APPLIANCE SERVICE | 
3 7502 St. Clair Avenue Clevelai-d E 
E PO. 9548 Frank Orpse (Urbšaitis) Sav. LI. 0237 § 

AKRONE kreiptis: HANK HOLLISH — STadium 4793 | 

5miHHmniiniinininnmnnnniniinniniiiununimiinmmiinnnnnnmm 

NAMŲ SAVININKAI 
Naudokit MUSŲ TIME-PAYMENT Planą! 

savo 

NAMŲ MALIAVOJIMUI! 

CARPETS, RUGS, LINOLEUM 
Rakandų Valyfnas Jusų Pačių Namuosę 

Atliekam apsiuvinėjimą, susiu vimą, t>&tiesimą. Darba* 
geras, greitas ir garantuotas. Apkiriavimas dykai. • 

Darbą atlieka patyrę karpetų tiesėjai. 

BUBNICK CARPET CO. 
Vakarais JSK. I 

iiAiiUHMiniiuiiiiiH<NHimaiiuiiHiiiiiiiuiiui 

* Dabar pats laikas maliavoti jusų namą apsaugai 
nuo lietaus—sniego—ledų—šalnos 

Mes Rekomenduosi™ f) 11 T P U Dabar kaunama 
Jums 

Atsakančius 
Maliavojimo 

Kontraktorius 

MUSŲ WALLPAPER DEPARTMENT 

DUTCH 
B O Y  

Spalvuota 
arba 
Balta 

Sutaikytos Maliavos 

HOUSE PAINT Skaidriai 

pįlnas šimtų pačių gražiausių ir įvairiausių naujų ' 
popierų marginių kiekvieno skoniui ir kišeniui. 

Linoleum dabar Žemiausia Kaina! 
Linoleum, sq. yd. J9c Linoleum Rugs, 9x12, QC C 

Gaunama Inlaid 7 J •į" 

Tlffi B.1 WALLPAPER & PAINT Co. 
@001 Euclid Ave. HE. 6944 

Dykai Parking Užpakalyje 
MES ATVEŽAM 
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Pilis JUBILEJINIS DRVOS KONCERTAS 
Sekm. Spalių-Oct. 19, Pradžia lygiai 2:15 p. p. Slovenian Auditorium 

TIKI ETAI PO: 75s $1.00, $1.50 SALĖS ADR. 6417 ST. CLAIR AVE. 
Išanksto perkant gausit papigintus tikietus: 
75c tikietą — už 60c; $1.00 — už 75c. 

Programa bus pradėta lygiai nuo 2:15 va!, 
po pietų. Salė bus atdara nuo 1' :00 vai. 

Visu laukiamas Konrtp. Antanas Vanagaitis 
dalyvaus smagios programos išpildyme 

Štai tas SURPRAIZ kurį žadėjom: į K. S. Karpiaus 30 metų Dirvos redagavimo paminėjimo 
koncertą atvykta ir programoje dalyvaus visų Clevelandiečių mylimas, senai nematytas kom
pozitorius Antanas Vanagaitis. Todėl kviečiame visus atsilankyti j šį Nepaprastą Koncertą. 
Kiti šioje programoje dalyvaus: Vilniaus operos dainininkė Apolonija Augustinavičienė, tik 
šią vasarą atvykus iš Europos; Pranciškus Neimanas, tenoras, irgi šią vasarą atvažiavęs iš 
Europos į Clevelandą. Birutė Smetonienė — pi anistė. Dainoms akompanuos Regina Brazai- -
tienė. Specialis svečias — Adv. Antanas Olis, iš Chicagos. 

Apolonija Augustinavičienė — Soprano 

ELIOT NESS PATAISO DABARTINIO MA-
YORO KLAIDINIMUS VISUOMENES 

žengimai galima prašalinti to
se srityse kur jie apsireiškia. 
Taip aš ir esu pasiryžęs dary
ti jei busiu išrinktas Mayoru." 

Tai yra pirmas Ness prane
šimas spaudai po nominacijų, 
kai jis vėl panaujino vajų už 
išrinkimą mayoru. 

Lietuviams jau gerai pažys
tamas Eliot Ness iš pirmesnių 
aprašymų Dirvoje. Jis yra at
eivių sunus, aukštai prasisie
kęs šios šalies gyvenime, kuo 
mes galime didžiuotis, kaip di
džiuojamės savo vertingais čia 
gimusiais vyrais, siekiančiais 
pasitarnauti visuomenei savo 
sumanumu ir vertingumu. 

Ness pasiryžęs daug daugiau 
pripažinti tautines grupes, ku
rioms šiame mieste priklauso 
pripažinimas, ko ypatingai ne
darė dabartinis mayoras, prie 
jo visa miesto valdžia pateko 
i vienos grupės globą. 

EI ot Ness 

Nepriklausomas Republikonų 
kandidatas Į Mayorus, Eliot 
Ness apkaltina dabartinę mie
sto administracija darymu vi
sokių klaidingų pranešimų vi
suomenės suvedžiojimui. 

Ness Įtaria kad pastarų ke
liu dienų bėgyje. Burke admi
nistracija pasigyrė buk ji įve
danti FBI rūšies lavinimą ir 
gargvbos metodus pirma kar
tu inksto policijos departmen-
te. "Tikras faktas yra kad 
1 udarnas saugumo direktorium 
i: 11 o 1935 iki 1942 metų, aš įve
džiau FBI rūšies lavinimą Cle-
velando Policijos Departmen
ts", sako Ness. "Clevelando 
piliečiai kurie rengiasi balsuo
ti Clevelande, buvo mulkinami 
jau pakankamai visokiais kito
kiais pasigyrimais". 

"Faktai yra aiškus. Tie ku
rie užėmė mano vietą saugumo 
department leido tai mano ge
rai sutvarkytai sistemai suru-
dyti. Jie leido jai sugriuti, ir 
to pasekmėje miestas jau nė
ra saugus. 

"Aš tvirtai tikiu kad tėra 
tiktai viena sistema ir viena 
teorija kuria Clevelando Poli
cijos Departmentas gali palai
kyti ši miestą saugų. Tai yra 
kriminališkų nusižengimo su
laikymo sistema. Policininkai 
laikė sau už garbe but.i polici
ninkais nuo 1935 iki 1942. Cle-
velandas buvo saugus. 

"Nuo Sausio 1, 1947, du šim
tai septyniasdešimt moterų bu
vo niekšų užpultos Clevelando 
gatvėse. Policijos Departmen
tas naudoja nusenusius meto
dus gaudymui kriminalistų po 
to kai nusižengimas papildo
mas. Mes pirmiau įrodėme 
kad visokie kriminališki nusi-

DAUGIAU VIETINIŲ ŽINIŲ 
ANT 6-TO PUSLAPIO 

LAIMINGA LIETUVAITĖ 
spalių 9, į Hudson, O., su sa

vo vyru, Jimmy Cox, atvyko ii 
Vokietijos Lietuvaitė, Aldorm 
Šulcaitė-Cox, 21 m. amžiaus. 

Lieut. Jimmy Cox, tarnau
damas US. kariuomenėje, Vo
kietiją užėmus, susipažino su 
Aldona Augsburge, ten jie ir 
apsivedė. Aldona yra graži, 
patogi Lietuvaitė, gimus Luo
kėje. Cox po ištarnavimo ka
riuomenėje įstojo UNRRA tar
nybon. Dabar jis su savo žmo
na gryžo į Hudson. 

SUSIRINKIMAS 
Lietuvių Kulturinio Darželio 

Sąjungos svarbus susirinkimas 
bus laikomas ketvirtadienio va
kare, Spalių 39, Lietuvių salė
je. Atvirutės atstovams nebus 
siunčiamos. Susirinkimo pra
džia 8:30 vak. Valdyba. 

PADĖKA 
šiuomi reiškiame savo nuo

širdžią padėką musų draugams 
už aplankymą mumis, musų 25 
metų vedybinio gyvenimo su
kaktuvėse, su labai gražiomis 
dovanomis. Tas priminė mums 
25 metus atgal, kuomet čia pat 
Clevelande apsivedėm. 

Ačiu musų artimiems prie-
teliams Kirkilams, Y u c iams, 
Milikauskienei, Magilienei ir 
Alekui Baniui. 

Jų prisiminimas tų musų su
kaktuvių paliko mumyse gilu 
įspūdį. N. ir K. MulvinaC 

Pranciškus Neimanas — Tenoras W*-
Pr. Neimanas, patyręs kad komp. Anta
nas Vanagaitis po Pirmo Pasaulinio karo 
atvykęs Amerikoje su savo "Dzimclzi-
Drimdzi" žmones sužavėjo, sako jis pa
rodys p. Vanagaičiui kad ir dabar Lietu
va išauklėjo neprastesnių dainininkų, ku
rie gali greta paties Vanagaičio stoti! 

r 

Komp. Antanas Vanagaitis 

Birutė Smetoniene — Pianistė 

SVECIAVIMAISI 
Mrs. Ben Veličkienė, buvus 

Clevelandietė, buvo atvykus iš 
Chicagos pasisvečiuoti pas sa
vo gimines ir pažystamus. Ji 

atsilankė ir Dirvos redakcijoje, 
atnaujino savo prenumeratą. 

Red. K. S. Karpius su žmona 
buvo išvažiavę į Detroitą, ten 
dalyvavo LVS skyriaus suren-

Adv. Antanas A. Olis 
Chicagos Districto Sanitary Trustee, Adv. 
Antanas A. Olis atvyksta į šį parengimą 
su specialiu reikalu, ką patirsite iš jo pa
ties atsilankę į šį koncertą. Adv. Olio 
tėvąs buvo leidėjas garsaus savaitraščio 
Lietuva, Chicago j e, prieš 30 metų. Adv. 
Olis ir po šiai dienai nenutraukia savo 
artimų ryšių su tautine Amerikos Lietu
vių spauda. * . 

gtame koncerte. 'Gryžo į Cle
velandą su artistėmis pp. Bi
rute Smetoniene ir Sofija Ado
maitiene. Poni Adomaitienė 
atvyko į Avon Lake, Ohio, pa
sisvečiuoti pas pp. P. J. žiu-
rius. 

Iš Detroito rengiasi atva
žiuoti į koncertą Spalių 19 di
dokas būrys Lietuvių. 

Dirvos koncerto programos 
dalyviai, A. Augustinavičienė 
atvyksta į Clevelandą penkta
dienį. Chicagiečiai, Vanagaitis, 
Olis su žmonom, ir kiti atvyks 
šeštadienį. 

Bačiūnai iš Tabor Farm at
vyks lėktuvu sekmadienį. 

Tikima svečiu ir iš kitų mie
stu. 

AKINIAI 
galima gauti pas 

D-RĄ MATULAITĮ 
(Lai t) 

7829 Euclid Avenue 

•HCmNNiHllft 

Nori pagražinti savo 
namus? šauk— 

K.  Š T A U P A S  
Namų Dekoravimas 

musų specialybė. 

Kambarių Popieriavimas 
Namų Maliavojimas 

16908 Endora Road 
Telefonas: 

KEnmore 8794. 
Cleveland, Ohio 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

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

P. J. KERŠIS 
<09-12 Society for Savings Bid* 

Telef.: MAin 1773. 

2111 Prospect Avė. 
SUperior 3443 

KING PIN CLUB 
A good place to eat, drink 
and have a good time. Whera 
all Lithuanians meet. 

FOOD — DRINKS 
Hall Space to Rent 

Joe Chester, pres. Al Samoffą, Me. 

MONCRIEF 
yra PUIKIAUSIAS 

Automatiško šildymo padarguose 

THE HENRY FURNACE CO., MEDINA, O. 

COAL 

BAUGŽUVĖS yra tarp 80 
ir 100 pėdų ilgio, ir sveria po 
apie toną nuo pėdos. Jų alie
jai ir kiti produktai naudoja
mi maistui ir šiaip reikalams. 
Vienas svarbiausias bangžuvių 
medžiotojas per sezoną uždir
ba iki $20,000, taip ta medžio
klė reikalauja sumanumo. 

PARSIDUODA NAMAS 
Linwood ave., 2 šeimų, 5 ir 6 

kambariai, 3 garažai, gerame 
stovyje, galima tuoj apsigy
venti. šaukit: 

John J. Hrovat EX 1348. 

REIKALINGA VYRAI 
MES TURIME DARBŲ 

VISAIS ŠIFTAIS 
visuose departmentuose 
musų rubber dirbtuvės. 
Mokestis nuo valandų. 
Geros darbo sąlygos, ' 

Kreipkitės 
ANCHOR RUBBER 

PRODUCTS, Inc. 
1725 London Rd. 

BALSUOKIT UŽ 

Lawrence E. Appleton 
CANDIDATE FOR 

JUDGE OF MUNICIPAL COURT 
For the Unexpired Term 

Beginning January 4, 1944 Ending January 3, 1950 

Turi tam Kvalifikacijas, Sugabumą ir 

Teisėjo Temperamentą 

Rinkimai Antrad. Lapk.-Nov. 4, 1947 
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