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VOfefeciAI ŠNIPINĖJA 
TARP TREMTINIŲ 

Beveik visose tremtinių sto
vyklose Vokiečių kriminalinė 
policija turi savo seklius iš pa
čių DP tarpo, šie asmenys-
sekliai seka ar stovyklose nėra 
auginami naminiai paukščiai, 
gyvuliai, ar nevyksta smulki i  

spekuliacija. Yra žinių, nors 
dar nepatikrintų, kaip praneša 
Tėvynės Aidas, kad šiems sek
liams pavedami daug didesni 
uždaviniai: iš tokių seklių Vo
kiečių policija stengiasi suži
noti apie nuotaikas DP tarps, 
jų politinį nusistatymą ir tt. 
Tokias žinias kai kurie Vokie
čių policijos pareigūnai perduo-
dą sovietams, nes bolševikų a-
gentų Vokiečių policijoje ir 
Amerikonų zonoje pilna. 

Kai DP tarpe sekliams 4fa*r 
kamų asmenų nesurandama, j 
s t o v y k l a s  n u v y k s t a  p a t y s  V o - į  

kiečiai, kurie, neva siūlydami Pe™ard Baruch, 75 m. ami ir 
tremtiniams pirkti savo smul
kias prekes, išžvalgo stovyklas 
ir apie tai informuoja Vokie-

Prez. Truman Kalbės Nepaprasto 
Kongreso Posėdžio Atidaryme 

čius ar sovietų agentus. 
Kai kuriose stovyklose trem

tiniai augino naminius gyvu
lius ar paukčius. Tuo, žinoma, 
jie gindavosi nuo bado. šiuo 
metu Vokiečiai, susitarę su A-
merikonais, tai uždraudė. Tai
gi tremtinių maitinimas, ypač 
vaikų ir ligonių, dar pablogės. 

žymus Amerikos valstybinin
kas ir prezidentų patarėjas, da
bartiniuose Senato karo tyri
nėjimų komisijoje liudijo kad 
šio karo metu kariavimo vilki
nimas ir gaišinimas kaštavo 
Amerikai tukstančius daugiau 
gyvybių. Amerika butų galė
jus karą laimėti daug anksčiau 
negu tas įvyko. Tai viskas su
eina kad Rooseveltas tyčiomis 
karą ilgino, kad Stalinas spėtų 
ateiti j Berlyną jį užimti. 

6 LIETUVIAI Iš BELGIJOS 
GHYŽO PAS RUSUS 

Šeši Lietuviai, kurie buvo 
išvykę į Belgiją anglies kasimo 
darbams, išvyko į Sovietų Są
jungą. Kai kurie jų jau spėjo 
kalbėti per sovietų radio, ra
gindami sayo draugus gryžti. 

Teko sužinoti kad beveik vi
si išvykusieji, kaip čia stovyk
lose taip ir Belgijoje, yra pa
darę nemaža nusikaltimų ir jie 
vengdavo bent kokio tikro dar
bo. 

LABAI PASUNKĖS TREM
TINIŲ MAITINIMAS 

fiį rudenį tremtinių maitini
mo reikalu vyksta didelis per
tvarkymas. Nuo dabar trem
tiniai gauna Vokišką maistą, 
kurį iš savo sandėlių tiekia 
Vokiečiai. Iki šiol dirbantieji 
įvairų darbą stovyklos ribose 
tremtiniai gaudavo tam tikrą 
maisto kad ir menką priedą. 
Dabar tas priedas yra nubraus 
kiamas, nes Vokiečiai nepripa-
žysta tremtinių dirbančių dirb
tuvėse, mokyklose mokytojais, 
raštinėse, komitetuose, ligoni
nėse ir tt. 

SUSIOGANIZAVQ LIETUVOS 
LAISVĖS KOVŲ INVALIDAI 

Iš Lietuvos laisvės ir nepri
klausomybės kovų laikų buvo 
apie 180 karo invalidų. Dar 
nepriklaus<5Yno gyvenimo metu 
apie 100 jų mirėv Bolševikų ir 
nacių okupacijų metu apie 40 
jų mirė arba buvo nužudyti. 
Likusieji 30 šiuo metu gyvena 
Vokietijoje. 

pastaru laiku tremtyje 
susiorganizavo ir {steigė savo 
sąjungą.* Daugelis jų nebetu
ri sveikatos ir reikalingi para
mos. Nors jie ir neturi svei
katos, tačiau visas savo jėgas 
yra pasiryžę paaukoti kovai dėl 
Lietuvos laisvės. 

LIETUVIAI UŽ STOVYKLOS 
RIBŲ 

..Britų zonoje šiuo metu apie 
•4^5 tūkstančiai Lietuvių gy
vena už stovyklos ribų ir neai 
naudoja DP teisėmis. 

jį. Pelėkie. 

LIETUVOS BYLA 
UNITED NATIONS 

Lapkričio 5, Lietuvos Mi
nistras P. Žadeikis įteikė 
United Nations sekretoria
tui Lake Success, N. Y., 
pareiškimą nuo Vyriausio 
Lietuvos Išlaisvinimo Ko
miteto, kuriame išdėstoma 
sovietų žiaurumai su Lie
tuvių tauta, ir Rusija ap
kaltinama Lietuvos žmonių 
kankinimu, badu marini
mu, terorizavimu ir žudy
mu. 

Pareiškimas apsako iki 
šiolei žinomus sovietų at
liktus žiaurius darbus, nuo 
to kai Rusija okupavo Lie
tuvą. 

Tas P. žadeikio pareiški
mas tilpo daugelyje rim
tesnių Amerikos dienraš
čių. (Angliškas jo tekstas 
iš Chicago Tribune telpa 

nr. ant 8 pusi.) 

LENKŲ valstiečių vadas 
Mikolajczyk iš Varšavos iš
bėgęs išgelbėjo savo gyvas
tį. Jis dabar randasi An
glijoje. Ten sovietai siun
čia vieną iš didžiausių sa
vo agentų melagį - šmeiži
ką, skleisti neapykantą ir 
melus prieš Mikolajczyką. 

Visais tokių žmonių pa
bėgimais sovietų agentai 
pasirūpina iš jų mirties 
žabangų ištrukusius apva
ginti, kaip darė su Lietu
vos Prezidentu A. Smeto
na. Visi pabėgusieji nuo 
tikros mirties iš komunistų 
nagų apkaltinami "pavogi
mu" didelių sumų pinigų iš 
tų šalių iždų. 

BUS SPRENDŽIAMA EUROPOS RĖ
MIMAS IR KAINŲ MAŽINIMAS 
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Reikalingas Skubias 
Vokietijos Ekonominis 

Atstatymas 

Washington, Lapk. 13.— 
Prez. Truman atidarys ne
paprastą Kongreso posėdį, 
Lapkričio 17 dieną, asme
niškai pasakydamas kalbą. 

Prezidento tikslas svar
biausia bus išraginti Kon
gresą skubiausia teikti Eu
ropai reikalingą pagalbą, 
o vidaus reikaluose, pasi
rūpinti sulaikyti kainų ki
limą. 

Šiuo tarpu eina pasiruo-
šiamiej darbai ir numaty
mai reikalingų sumų įvai
rioms šalims gelbėti. 

U. S. Valstybės Sekreto
rius Marshall paskelbė jog 
reikalinga tuoj atstatyti ir 
atgaivinti Vokietiją ekono
miniai iki to laipsnio kad 
jos imonės galėtų patys iš
silaikyti, pragyventi ir pri
sidėti prie Europos ekono
minio gyvenimo stiprinimo. 

Marshall pareiškė ir pa
stabą kad toks pasiryžimas 
Vokietiją atgaivinti suju
dins Europoje propagandą 
jog Vokietijos atstatymas 
grąsina Prancūzijai ir Ita
lijai. 

Sekr. Marshall, pasiruo
šiant Kongreso , susirinki
mui, kur bus svarstoma vi
so pasaulio sustiprinimas 
ekonominiai atsilaik y m u i 
prieš komunizmą, sako jog 
ir Kinijai reikalinga duoti 
$60 milijonų iki sekančios 
Liepos 1, o Europos šalims 
turės buti patiekta pagal
ba $2,597,000,000 sumoje, ir 
okupacijos kaštams. Taip 
kad kitų šalių gelbėjimui 
per pirmą pusmetį 1948 m. 
reikalinga bus $2,657,000,-
000. 

Greitomis Europai reikia 
patiekti $597,000,000 para
mos, sako Marshall. Per 
sekančius pusantrų metų 
reikalinga bus apie $7,500,-
000,000. 

Keturių metų Europos 
atgaivinimo programai tu
rės buti iš Amerikos sutei
kta. tarp 16 ir 20 bilijonų 
dolarių. 

Agrikultūros Sekretorius 
Henderson pareiškė kad ši 
šalis turės rūpintis maiti
nimu kitų šalių per apie 4 
metus. 

CKolera Egipte vis siau
čia, kaip praneša. Kairo 
mieste kas 24 valandos mir
šta po apie 175 žmonės. 

KINIJOJE, mūšyje priė 
Szepingkai, valdžios ka
riuomenė išmušė ajie 10,-
000 komunistų armijos. 

Kitose vietose irgi pavy
ko komunistus sumušti. 

VALDŽIA paskelbė bai
gimą suvaržymo paukštie
nos valgymą ketyirtadie-
niais, taupymui maisto Eu
ropiečiams. Kiaušinių tau
pymas nevalgant jų ketvir
tadienį dar raginamas. 

LAIKRAŠTINĖ popiera 
sako bus dar pabranginta 
iymet prieš pabaigą metų, 
$8 iki $10 tonui, dėl popie-
ros įdirbimo kaštu pakili
mo. ' 

VIŠINSKIS VIS KAL
TINA AMERIKĄ 

UN konferencijoje sovie
tų atstovas Višinskis ir vėl 
apkaltino Ameriką už už-
blokavimą atominės ener
gijoj kontrolės. Amerika 
iš savo pusės tą kaltę pri
meta Rusijai. 

Višinskis reikalauja kad 
butų uždrausta atominės 
bombos naudojimas, "bet 
ta pastanga iki šiol neneša 
jokių vaisių". Už tai kal
tė esanti U. S. užsienių po
litikos vadųj kurie tiki jog 
turi atominės bombos išdir
binio monopolį. 

U. S. atstovas Austin iš
aiškino kad kelių rėkavi
mas prieš daugelį — sovie
tų rėkavimas su savo pa-
kalikėmis ptieš kitas vals
tybes, negabi atnešti nau
dos, nes datjguma šalių ne
sutiktų paifeti sovietams 
atominės energijos kontro
lės sulyg Maskvos norų. 

Lenkų atstovas vėl pakė
lė balsą, sulyg Maskvos nu
rodymų, reikalaujantį kad 
Ispanijoje butų pašalintas 
dabartinis valdytojas Gen< 
Franco, nes kitaip Ispanija 
nebus priimta į U. N. 

Amerikos asstovas atsa
kė kad Amerika nesutiks 
imtis žygių prieš Franco 
režimą Ispanijoje, nes tas 
butų "žiaurumo ir prievar
tos aktas". Panašiai sovie
tai pasielgė kitur. 

rO - - -J 

<•%'*, , '4, f, 

I 

Lyg Anglijai neužtektų dar bėdų. štai jaunas, 23 metų mil
žinas, Ernest Evans, su savo motina, vidutinio didumo. Jis 
yra 7 pėdų, 7 colių aukščio ir sveria 257 svarus. Jam sunku 
ir su maistu ir rūbais ir su batais. 

RAGINA UŽKIRSTI 
KOMUNIZMUI 

KELIUS 

STALINAS SILPNAS. 
Iš Rusijos patekusios į Šve
diją žinios nusako kad Sta
linas yra visai menkos svei
katos, ir daktarai susirū
pinę jo likimu. Jis bus 68 
metų amžiaus Gruodžio .21. 

MASKVOJE, Lapk. 7 d. 
paminėjimo iškilmėse bol
ševikai neužkvietė Ameri
kos atstovus į iškilmes, už 
tai kad nesenai Amerikoje 
Sovietų atstovai buvo ne
kviesti į bandymus naujų 
Amerikos karo ginklų. 

Sovietai Lapkr. 7 minėjo 
30 metų sukaktį revoliuci
jos Rusijoje. 

RUM AN I JOJfi, komuni
stams užimant valdžią į sa
vo rankas, kabinete priim
ta ir viena moteris, atkakli 
komunistė, užsienių reika
lų ministro pareigoms.^ # 

Čekoslovakijoje vald ž i a 
taip pat perimta į komu
nistų rankas. Buvęs kal
vis pasirodė stiprus komu
nistų partijos premjeras. 

KANADA praneša įsilei-
sianti prie tam tikrų dar
bų kasyklose, miškuose, ir 
kt., 15,020 DP iš Britu zo: 
nos Vokietijoje. Iki šiolei 
jau įvažiavo apie 4,000 iš-
vietintų žmonių j Kanadą, 
tarp jų šimtas-44tas Lietu
vių. 

®en. de Gaulle, PraTtett-
zijos kariautojas, Paryžiu
je paskelbė paraginimą sa
vo šaliai imtis vadovybės 
sudarymui sąjungos Ame
rikos, Britanijos ir kitų ša
lių kurios tik jaučia grasi
nimą iš komunizmo pusės. 

"Prancūzija privalo im
tis iniciatyvos pirmutinė," 
sako jis, "dėl to kad jai la
biausia komunizmas suda
ro pavojų". 

Jis nori kad Amerika pa
dėtų Prancūzijai finansi
niai, o Prancūzija galės pa
sitarnauti savo geografine 
padėtimi ir moralina įtaka 
Europoje. 

DU METAI po karo, ir 
sąjungininkai vis dar te
belaiko apie 2,500,000 bu
vusių priešų kareivių be
laisviais. Rusija laiko ty
čiomis net 1,656,000 Vokie
čių ir Japonų. Prancūzija 
dar laiko 380,000 Vokiečių; 
Anglija — 280,000 Vokie
čių, ir Belgija — 11,000 
Vokiečių. 

ITALIJOJE SIAUČIA 
TERORAS IR 

RIAUŠĖS 

UNITED NATIONS pa
skelbia kad Rusija ir U. S. 
susitaikė, kaip retame at
sitikime, Palestinos padali
nimo klausime. 

Iš Romos praneša kad 
visoje Italijoje eina žiau
riausi kurstymai žmonių 
vienų prieš kitus, partijų 
prieš partijas, kairiųjų su 
dešiniaisiais susirėmimai ir 
net teroras. 

Milane prasidėjo smar
kios riaušės, kai kairiųjų 
demonstracijos metu buvo 
vienas nušautas ir opra su
žeista. šovikas suimtas ir 
vietoje nužudytas. 

Valdžia vis raginama ma
žinti taksus. Dabar siūlo
ma nukirsti taksų bendro
je sumoje $6 bilijonus, ir 
tai sako dar bus $3 bilijo
nai šalies skolų mažinimui. 

PIETŲ Amerikos šalys 
skaičiuoja kad joms reika
linga gauti iš U. S. apie $5 
bilijonai paskolos. Pietų 
Amerikos respublikos nori 
labiau industrializuotis. 

MARSEILLES, Prancū
zijoje, Lapk. 12, komunis
tai užpuolė miesto rotušę, 
sumužė burmistrą ir mies
to tarybos narius, už tai 
kad jie yra Gen. De Gaulle 
šalininkais. Policija riau
šininkus išvaikė. 

Iš TOKYO, Japonijoje, 
Amerikos laikraščių kores
pondentai praneša tikri
nančias žinias kad Genero
las MacArthur, Japonijos 
nugalėtojas, sutiksiąs kan
didatuoti į prezidentus iš 
Republikonų partijos 1948 
metais. 

Gen. MacArthur rengia
si parvykti į U. S. triufa-
liškai Balandžio ar Gegu
žės mėnesį, ir kai čia bus 
iškilmingai sutiktas, esą jis 
gaus visų pritarimą ir len
gvai galės laimėt rinkimus,, 
pranešimas sako. 

TEISINGUMO Depart
ment nariai skelbia kad 
vėl bus panaujintas komu
nistų ' itfed&ojimąs visoįe 
šalyje. 

Pirmas šio rudens sniegas Che
yenne, kalnų srityje, Wyoming 
valstijoje, vakaruose, iššaukė 
šitokį vaizdą. Gėlės dar ilgai 
laikėsi, kaip staiga užsnigo, ir 
ši panelė, Ruth Wilde, išbėgo 
prisiskinti dar paskutinį gėlių 
bukietą. . 

Milijonai Dolarių kad 
Kainos Butų Aukštos 
ŠTAI nuo ko gali skaudėti 

galva miestų gyventojams, ku
rie moka taksus: šymet fede
rate valdžia praleis $160,000,-
000 palaikymui aukštų pragy
venime reikmenų kainų. 

Apie tai jau buvo čia daug 
kartų rašyta, ir valdžia nuo to 
visiškai nerausta ir nesiliauja 
taip darius, dėl to kad kada tai 
Kongresas nubalsavo kad ūki
ninkams butų mokama iŠ val
džios už jų derliaus perviršį, 
kad jie nepaneštų nuostolių, 
jei del gero derliaus ar bulvių, 
2r kopūstų, ar kiaušinių, ar 
grudų kainos atpigtų. 

Kitaip sakant, taksą moky
tojai pinigais valdžia moka ūki
ninkams priedus, kad jie galė
tų savo ūkių derlių ir produk
tus sunaikinti, arba valdžia iš 
jų paima ir sunaikina, arba 
paimtą dalį parduoda kur ki
tur pusdykiai, o už likusius 
ūkių produktus taksų mokėto
jai turi mokyti brangiai. 

Už sunaikinimui skirtų bul
vių svarą, sakysim, taksų mo
kėtojas turi užmokėti ukinin-
kui 5 centus, o apsisukęs kitą 
svarą bulvių krautuvėje turi 
pirkti ir mokėti 8 ar 10 centų. 
Taip bulvių svaras atsieina iki 
15 centų dabartinės valdžios 
jugleriavimais. 

• 
EKSPORTAS SUMAŽĖJO # 
NUO šių metų vidurio už

sienių užsakymai Amerikoj iš
dirbamų gaminių pradėjo ma
žėti ir gali mažėti ir toliau, iki 
šios šalies valdžia neaprupAns 
paskolomis kitų šalių. 

šios mažėjančio eksporto ži
nios surinktos iš 33 didžiųjų 
šios šalies industrijų, kurios 
visos pajuto užsakymų suma
žėjimą, o tam priežastis yra 
trukumas dolarių kitose šalyse. 

Nekurios tų didžiųjų indus
trijų sako nepaiso kad mažėja 
pardavimai į užsienius, nes ti
kisi pakilimo naminio pirkimo. 
Tačiau jei butų gausus nami
nis pirkimas ir dar didėtų iš
vežimas, tikrai butų daugiau 
darbų ir daugiau biznio. 

• 
PRIEVARTA IMS I DARBUS 

ANGLIJOS socialistinė val
džia, baigianti nuvaryti tą ša
lį nuo koto, sugalvojo pravesti 
įstatymą sulyg kurio gali vari
nėti darbininkus į savo numa
tytus darbus draftavimo budu. 
Sulyg to drafto, kiekvienas ki
tokį darbą dirbantis darbinin
kas, jeigu valdžiai pasirodys 
tame darbe nereikalingas, gali 
buti perkeltas į kitą darbą be 
teisės iš darbininko pusės pa» 
sisakyti už ar prieš tai. 

Tam tikrus užsiėmimus val
džia paskelbia "nenaudingais" 
ir tų užsiėmimų ir darbų žmo
nes varys į darbus kur valdžia 
norės. 

Tai socializmo ir komunizmo 
pradžia. Nuvaro šalį nuo ko
to, sugriauna ekonominį gyve
nimą, o paskui įveda darbinin
kų diktatūrą, darbininkus pa
daro vergais, kad galėtų juos 
iš darbo į darbą stumdinėti, 
arba prirakinti juos tokiuose 
darbuose kurie valdžiai išrodo 
butini, ir darbininkas negali iš 
to darbo išeiti, n§i iš to buto 
išsikraustyti kituė. 
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D I R V A  

PENNSYLVANUOJE Detroit, MichNaujienos 

PHfLADELPHIA 
Išvykus iš Čia Kr. ir Emilei 

Žemaičiams, Lietuviškas veiki
mas šioje kolonijoje kaip už
kerėtas sustojo. Bet dabar ap
sireiškia sujudimas išnaujo. 

Lapkričio 2, salėje 2041 N. 
Broad St., įvyko kad ir nedide
lis rinktiniu veikėjų susirinki
mas, dalyvavo Antanas Kaniu-
šis su žmona, Pranas Pūkas, 
Kazys žadeika, Inž. Norkus ir 
keli kiti. Pirmininkaujant Jo
nui Griniui šis-tas aptarta ir 
užgirta. Tarp kitko Adv. C. 
Cheleden tapo išrinktas dele
gatu į BALF seimą. 

Susirinkime pasakė kalbą į 
šią koloniją paskiausiu laiku 
atvykęs tremtinys Motiejus 
Vaikšnys, prašydamas susirin
kusių nepamiršti savo vientau
čių tremtinių Europoje. * 

Antras vertas pažymėti da
lykas yra tai kad sekmadie
ni, Lapkričio 16, Lietuvių Mu-
zi kalėj e salėje, Port Richmond, 
ruošiamas parengimas, i kurį 
sukviesti ir visi atvykusieji iš 
E įropos treminiai, gyvenantie
ji Philadelphijoje ir apielinkė-
se, kad čia visi galėtų vieni su 
kitais asmeniškai susipažinti, 
pasižmonėti. Svečiai tremti
niai į tą pramogą bus įleidžia
mi nemokamai. 

Toje sueigoje, kaip žinoma, 
slaitvs paskaitas profesoriai 
Krėvė-Mickevičius ir Antanas 
Salys, kurie ..jau profesoriauja 
vi-itos Pennsylvania Universi
tete. Šio parengimo pirminin
ku yra Adv. C. Cheleden. 

Ukrainiečių dienraštis Svo-
boda Lapkr. 8 patalpino žinu
tę apie Lietuvių užsimojimą 
surinkti virš milijono dolarių 
L'etuvių tremtinių reikalams, 
pasekmėje BALF seimo įvyku
sia New Yorke. 

Tūlas musų viengentis Ho
nrs dienomis įteikė LVS išlei
sti knygą" "Timeless Lithua
nia" didžiajam šio miesto kny
gynui, už ką gavo iš knygyno 
vedėjo pripažinimą ir padėką. 

žvalgas. 

HED/JOKLEJE, kuri prasi
dėjo Pennsyivanijoje kai atsi-
rt do lietaus, nušauta jau keli 
žrionės nuo Lapkr. 1 dienos. 

Keli medžiotojai patys *savo 
šrutuvais per neatsargumą nu
sišovė. 

PITTSBURG HO srityje di
delė Jones & Laughlin Steel 
Corp. vykdo didelę savo dirb
tuvių gerinimo ir plėtimo Pro
gramą, kas apima 100 milijo
nu dolarių. Dar apie $65 mili
jonai bus praleisti ateityje, tie 
darbai tęsis iki galo 1949 me
tu. 

PLIENO darbininkams, CIO 
United Steel Workers unijos 
nariams, United States Steel 
Corp. pasiryžus ivesti apdrau-
dqs planą, apie kurio paruoši
mą bus raportuota Gruodžio 1 
ar apie tą laiką. 

Sulyg to plano, korporacija 
nuskirtu $50 miliionų sumą 
metams padengti 250,003 jos 
darbininkų gyvasties, nelaimių 
ir sveikatos apdraudą bei li
goninės globą. 

PASTABOS IŠ BALF 
SEIMO 

Ralph Branca, buvęs beisbolo 
lošėjas su Brooklyn Dodgers, 
dabar studijuoja New Yorke 
universitete, laboratorijoje. 

PITTSBURGHO Universiteto 
Medikaliame Centre taipgi da
roma operacijos žmonėms tu
rintiems aukštą kraujo spau
dimą. Per pastarus du metus 
padaryta 96 operacijos asme
nims turėjusiems nepaprastai 
aukštą kraujo spaudimą ir jų 
gyvenimas prailgintas keletu 
ar keliolika metų. Daugelio 
tų žmonių kraujo spaudimas 
atgrąžinta vėliki normalio, 
kiti paliuosuoti nuo galvos gė
limu ir svaigulių kurie juos 
kankino nuo kraujo spaudimo, 
pirm operacijos. 

Tik du pacientai po tokios 
operacijos mirė. 

DAYTON, OHIO 

NEW YORK. — Lapkr. 5-6 
dd. Hotel New Yorker atsibuvo 
Bendro Amerikos Liet. šalpos 
Fondo metinis seimas. 

Pirmą seimo dieną, atsibuvo 
direktorių posėdis, po pietų gi 
pradžia seimo ir išduota val
dybos raportai ir paskyrimas 
seimo komisijų. 

Tą vakarą, tame pačiame 
viešbutyje atsibuvo seimo de
legatams ir New Yorko apielin-
kės Lietuviams koncertas, ku
rio programą išpildė nesenai iš 
Europos atvykus pianistė Juli
ja Rajauskaitė, ir Apreiškimo 
parapijos choras su savo solis-' 
tais, muziko Povilo Sako Vado
vybėje. 

Antrą seimo dieną vienas iš 
svarbiausių įvykių buvo tai Dr. 
Antano Trimako, naujai atvy
kusio iš Europos, ten buvusio 
BALF įgaliotinio, pranešimas. 

Po jo kalbos sekė įvairus pa
klausimai, paaiškinimai ir dis
kusijos Lietuvių tremtinių gy
venimo sąlygose. 

Popietinėje sesijoje buvo ap
kalbėta BALF veikla, 1948 mė
tų programa, nustatytas biud
žetas, aukų ir daiktiniai vajai. 

Pagaliau priimta rezoliucijos 
ir išrinkta BALF direktorija-
tas, į kurį inėjo didumoje tie 
patys, su, keliais "pakeitimais, o 
BALF pirmininku vėl išrinktas 
Kun. Dr. Končius, tas pats. 

Pirmininką ir kitus valdybos 
narius rinko patys direktoriai 
iš savo tarpo. • Iždininkas iš
rinktas naujas, A. S. Trečiokas 
iš Newark, N. J. 

Seimo įspūdžiai, reikia pri
pažinti, ne kokie. Tai papras
tas Lietuviškas suvažiavimas, 
be entuziazmo, be didelio su
sirūpinimo kokiu tikslu ta or
ganizacija gyvuoja ir veikia. 

CIO KANDIDATAI PRA
LAIMĖJO 

Lapkr. 4 rinkimams čia bu
vo nominuoti keturi kandidatai' \isai kitaip į tokias organiza-
miesto komisijonierių parei- Į cijas atsineša kitos tautos, o 
goms. Du jų buvo CIO, ir du | >TPač Amerikiečiai. Jeigu jau 
kurie iš anksčiau toae vietose1 šaipos darbas, jeigu šalpos ar 
tarnavo. 

Nominacijose gavo pirmeny
bę CIO kandidatai, vienas bal
tasis, o antras juodukas laido
tuvių direktorius. Bet kai at
ėjo balsavimai Lapkr. 4 d., CIO 
kandidatai gavo vos trečdalį 
balsų, nors jie vedė gan smar
kią agitaciją, panaudodami vi-/ 
są komunisįišką taktiką, da
rydami visokius prižadus dar
bo žmonių gerovei. 

Bet pasirodė kad tie daugu 
moje darbininkai piliečiai už 
juos nebalsavo. 

LAPK. 5, staiga mirė Kun. 
Povilas Frydrych, 49 m., ku
ris išbuvo 21 metą klebonu Šv. 
Adelberto Lenkų parapijos. Ki
lęs iš Mt. Pleasant, Pa., velio
nis buvo veiklus dvasiškis, o 
ypač sporto srityje. Jis buvo 
plačiai visuomenei žinomas. Iš
kilmingai palaidotas Kalvarijos 
kapinėse. 

LAPK. g vakare, į Kaunas 
Cafe šoninio kambario sieną 
įvažiavo mažas trokas. Toje 
nelaimėje tapo sužeisti du vy
rai, kurie tuo sykiu ten kor
tavo. Sakoma, troko vairuoto
jas buvęs Įsigėręs. 

Kaunas užeigos savininkas 
dabar yra Juozas Petrukas. 

D. Kep. 

DIRBTUVĖSE darbininkų al
gos švmet, palyginus su 1939 
metais, daugiau negu padvigu
bėjo, kaip praneša U. S. Darbo 
Departmentas, kuris renka tas 
žinias, šią vasarą, Liepos mė
nesį, dirbtuvės darbininko vi
dutinė alga siekė $49.03. 1939 
metais vidutiniai darbininkas 
gaudavo po $23.77. 

Tuo pačiu laiku, pragyvenimo 
reikmenų kainos pašoko 60.6 
nuoš. 

TELEFONAIS pasikalbėjimai 
šioje šalyje tokie gausus kad 
1946 metais net 42,000,000,000 
kartų buvo šaukimas "helio" — 
išeina po 301 telefonu pasikal
bėjimą ant kiekvieno gyvento
jo per visą metą. 

labdaros vajus, entuziazmas iš
judinamas iki įkaitimo. Čia 
gi, nors iš tolimų kolonijų va
žiavę, nors daug pinigų išleidę 
kelionėms, delegatai sau po sa
lę pakampėmis vaikščioja, vi
sokius pašalinius pasikalbėji
mus veda; nors seimo pirmi
ninkas ir bara ir persergsti tą 
nedaryti, nieko jo žodžiai ne
reiškia. 

Kadangi seimas laikytas sa
vaitės viduryje, j jį atvyko ne
pakankamai daug delegatų, o 
tų kuriems taip seimas taiky
tas vistiek perdaug nepasiro
dė. 

Daug daugiau entuz i a z m o 
parodo kai kurių paskirų kolo
nijų BALF susirinkimai. 

Tikrumoje, BALF visą savo 
paramą ir gauna iš kolonijų, 
kurios moka savitarpiai gyvu
mą ir susirūpinimą parodyti, 
bet tie kolonijų veikėjai į sei
mą visi vistiek atvažiuoti ne
gali. Delegatas. 

ILGIAU GYVENA 
Nors šių dienų pasaulis ir 

žiaurus, bet Amerikiečiai šiais 
laikais ilgiau gyvena. 

štai Metropolitan Life Ins., 
Co. paskelbia žinias kad 1945 
metais bendras amžiaus ilgis 
Amerikiečių pasiekė naujo au
kšto laipsnio, iki 66 metų, kas 
reiškia kad naujai gimstantie-
ji gali tikėtis išgyventi tiek. 

Tarp 1912 ir 1945 metų ap
sireiškė tas gyvasties pailgė
jimas. 

RADIO KLUBO KONCERTAS 
Lapkr. 22, šeštadienį, įvyks 

Amerikos Lietuvių Balso radio 
klubo koncertas. Programą pil
dys radio klubo choro nariai 
vadovaujant Jonui Valiukui. 

Kadangi šeštadieniais buna 
šio klubo programos per radio 
stotį WJLB, todėl anaunceris 
Ralph Valatka susitarė su sto
tim ir programos dalis eis oro 
bangomis tiesiog iš koncerto 
salės. Koncertas prasidės 6:30 
vakare, o radio dalis nuo 7:30 
vakare. 

Taigi visi Lapkričio 22 sut 
sirinkit į buvusią Lietuvių sa
lę, girdėsite gražų koncertą ir 
matysite kaip atliekama radio 
broadkastinimas. Dar rengėjai 
pranešė kad visi galėsime dai
nuoti ir bus padaryta to daina
vimo plokštelė, o vėliau savo 
dainavimą išgirsime per radio. 
Nepraleiskim šią įdomią ir ne
paprastą progą. 

DIDELI SAVŲJŲ RĖMĖJAI 
Pereitą sekmadienį teko nu

važiuoti pas p. Našlėnus, į Ro
yal Oak, Mich., ir štai matome 
keletą megstinių, naujai nu-
megstų, ir dar vienas mezga
mas. Man pasidarė įdomu ir 
paklausiau p. Našlėnienę kam 
ji tuos mezginius gamina. Ji 
man ir kitiems svečiams paaiš
kino kad turi daug savo gimi
nių tremtinių, tai visiems mez-

,ga po megstinį, kitiems net ko
jines, piratines ir po šaliką. Ji 
taipgi surinko daug gražių rū
bų, ypač jos dviejų dukterų, 
Irenos, vietinio laikraščio re
daktorės, ir Reginos, kuri stu-

• dijuoja Michigan Universitete, 
Lansinge. 

Marijona Našlėnienė viena 
iš tų moterų kuri dar nepame
tė širdies šioje šalyje ir nepa
miršo savo brolių ir sesučių, 
vargo ištiktų. Ji siunčia dra
bužius, maistą ir net patalinę 
savo giminėms ir tautiečiams 
kurie į ją atsikreipė laiškais. 

BUVO NUVYKI CHICAGON 
Pereitos savaitės gale buvo 

išvykę į Chicagą Dr. Eugenija 
Gurskaitė, Stephania Douvan 
ir Tomas Dambrauskas. Dr. 
Gurskaitė aplankė savo mamy
tę, o T. Dambrauskas brolį. 
Visi po pasisvečiavimo laimin
gai gryžo. 

VAN ANTVERP IŠRINKTAS 
MAYORU 

Lapkričio 4 miesto mavoro 
rinkimus laimėjo Van Antverp, 
o pralaimėtoju buvo ilgametis 
mayoras Edward Jeffries. 

Edward Jeffries ir šymetM:i-
kėjo buti laimėtoju, ir pralai
mėjimas jam buvo nemažas 
surprizas. Mayoras Jeffries 
buvo prielankus Lietuviams ir 
kaip kada dalyvaudavo Lietu
vių promogose. Jis dalyvavo 
Prez. A. Smetonos priėmime 
1943 metais ir pernai dalyva
vo LVS seime.« M. S. 

Šis šuo susidraugavo su jaunu 
paršiuku, šuo turbut girdėjo 
apie brangią kiaulienos kainą 
šiais laikais. Jų savininkas — 
Jesse O. Price, Los Angeles. 

AMERIKOS "VAKARŲ 
ĮDOMYBĖS 

Rašo K. S. KARPIUS. 

(Tęsinys iš pereito nr.) 

"Pažadėta Slėnis" ir 
Jos Gyventojai 

KAPITALISTINĖ IR 
KOMUNISTINĖ 

TVARKA 

Koks skirtumas tarp darbi
ninkų Amerikoje, toje kapita
listinėje šalyje, ir Rusijoje, Iš
garsintame "darbininkų roju
je", parodo sekantis prilygini
mas. ' 

Detroito- automobilių išdir-
bėjas apžiūrinėjo automobilių 
dirbtuvę sovietų Rusijoje. Jo 
vadovas buvo , Rusas inžinie
rius. 

"Kas yra Šios dirbtuves sa
vininkas f" Detroitietis paklau
sė. 

"Darbininkai yra šios dirb
tuvės savininkai", išdidžiai at
sakė Rusas. 

'*0 mašinerijos?" 
Sovietuose, darbininkai yra 

savininkai ir produkcijos įran
kių", vėl atsakė Rusas. 

"Na o kam priklauso auto
mobiliai? Kas juos gauna?" 

"Draugas Stalinas, gavo pa
tį pirmutinį. Kiti teko Polit-
biuro nariams ir komisarams". 

U* kokio laiko, tas Rusas 
inžinierius buvo atsiųstas į 
Detroitą, ir jo pažystamas ap
rodė jam kaip Amerikos dirb
tuvės veikia. 

"Kas yra dirbtuvės savinin
kas ?" paklausė Rusas. 

"Savininkai yra kompanija", 
jam atsakyta. 

"O mašinerijos?" / 
"Kompanijaį priklauso ir ma

šinerijos". 
Rusas nusišypsojo, žinoma, 

jis buvo išmokintas žinoti kad 
kapitalistų sistemoje ir įran
kiai priklauso kapitalistams. 

"Na o kam priklauso auto
mobiliai? Kas juos gauna?" 

i jis paklausė. 
| Dabar DetroitieSiui atėjo ei-
: lė nusišypsoti. ~ 

"Darbininkai gauna automo-
I bilius, kokį tik katras nori", 
j atsakė jis. 

SEKRETAI DYKAI 
(FREE) 

Tiems kurie užsirašys 32-jų pusi. 
•q už $2.00, duosim SEKRETUS 
dovanai, kaip pasidaryti namie 
Lietuvių Naujienas ant 2-jų me
ilu, vynsj, ir saiderį. (52) 

LIETUVIŲ NAUJIENOS 
182 N. CthSt. Philadelphia §, P», 

Highland Park, Mich., U. A. W. 400 lokalas įsteigė savo ko-
operatyvę maisto krautuvę. Vaizde parodoma United Auto
mobile Workers unijos (CIO) pirmininkas, Walter Reuther, 
su savo žmona ir dukrele,, nešasi iš tos krautuvės pirkinius. 

Auto Unijoje Ka'rieji 
Išmėtomi iš Vadų 

ATLANTIC CITY, N. J. — 
CIO automobilių darbininkų 
unijos suvažiavime komunistų 
mažuma sutriuškinta, kuomet 
tapo pravestas nutarimas pri
sitaikyti prie naujo darbo įsta
tymo, pateikiant ,valdžiai pa
reiškimus -kad unijos skyrių 
valdybos nariai nėra komunis
tai. Už šį patvarkymą stojo 
dabartinis pirmininkas Walter 
P. Reuther, kuris laimėjo rin
kimus vėl; 

Kitas Reuther'o laimėjimas, 
tai kad U. A. W. unijos iždi
ninku išrinktas Emil Mazey, 
pastumiant į šalį komunistų 
remiamą seną iždininką-sekre-
torių Addes, kuris tą vietą lai
kė per 11 metų, nuo to kai ko
munistai įgavo CJjQ w4J°se 

pirmenybes. į: ' 
U. A. W. unija turi suvirs 

900,000 narių. Tuo budu ko
munistai ir kairieji atstumti 
nuo šios unijos kontroliavimo. 

AKRON, OHIO 

SLA 354 KP. VAKARAS 
. Lapkr. 1, Lietuviai turėjo 

linksmą laiką, prisijuokė kiek 
patiko, ir pasišoko SLA 354 
kuopos surengtame vakare. 

Buvo suvaidinta komedija, 
"Mulkinė ir Mulkintojai", vai
dintojai buvo: Bauzokas, V. T. 
Neverauskas, Ad. Gutauskas, 
J. Beleckas, M. Sebestinienė, J. 
Gari jonas. Nors vaidintojai vi
si jau ne jaunystėje, bet savo 
roles labai gyvai atliko ir pub
likai labai patiko. 

Butų gerai kad kaimynines 
kolonijos pasinaudotų šiuo vei
kalu, surengdamos vakarus ir 
pasikviesdamos AkronieČius tą 
veikalą suvaidinti, kad neliktų 
tik padėto truso tik vienam 
jų pasirodymui. 

Publikos į parengimą atsi
lankė daug ir visi buvo paten
kinti ; dalyvavo trigubai dau
giau negu kiek anksčiau SLA 
198 kuopos turėtame parengi
me. J. V. Ramoška. 

BĖGYJE 1946 metų," apie 
100 Amerikos miestų nusipir
ko arba įsitaisė savo miesto 
nuosavas elektros dirbtuves. 

KAS TIE MORMONAI, ku
rie apsigyveno toje "Pažadėto
je Slėnyje" prie Druskos Eže
ro? Kaip jie prasidėjo? 

Apie jų gyvenimą, jų darb
štumą, atkaklumą, apie jų pa
siryžimą perkęsti visus sunku
mus ir persekiojimus jau apsa
kiau. Apsakiau ir tai kas pri
vedė prie to: jų vado Joseph 
Smith įkūrė naują tikybą, pa
vadindamas ją Mormonų Baž
nyčia, arba Vėlesniųjų Dienų 
Šventųjų tikyba, tik su vienu 
dideliu priedu, kad Mormonai, 
sulyg biblijos mados, gali tu
rėti po kelias žmonas. 

Kitką viską pakentę, Mor
monų persekiotojai betgi nega
lėjo pakęsti tokios tikybos ku
ri perša vyrams pasirinkti ir 
gyventi su keliomis žmonomis 
viename name. 

Joseph Smith tačiau tą įve
dė ir jo pasekėjai per apie pu
sę šimto metų tokį paprotį pa
laikė. Rado jie ir moteris ar 
mergeles kurios sutiko kelios 
už vieno vyro tekėti ir su juo 
vaikus turėti; pačios viena ki
tą toje pačioje pastogėje pa
kęsti. Jos sutiko nešti visus 
jų gyvenimo sunkumus, perse
kiojimus, ir tikėdamos kad ge
rai daro, atsiduoti savo likimui 
su savo vyrais, buti užpuola
moms, net žudomoms. 

Dar prieš jo nužudymą, tas 
Joseph Smith parašė savo gy
venimą ir kaip jam tas naujas 
tikėjimas apsireiškė. 

Jis gimė Gruodžio 23, 1805 
m. Sharon miestelyje, Vermont 
valstijoje. Kai jis buvo apie 
10 metų amžiaus, jo tėvai per
sikėlė į Palmyra miestelį, New 
Yorko valstijoje. Po keturių 
metų vėliau, tėvas su šeima 
vėl išsikėlė į kitą miestelį, to
je pačioje valstijoje, Manches
ter, N. Y. •' -

Ten jiems gyvenanty uraso 
jis, siautė didžiausia religinė 
kova, kurią pradėjo Metodis
tai, vėliau ėmė atkakliai kovo
ti Presbyterijonai ir Baptistai. 

Sako, nors tų tikybų dvasiš
kiai skelbė kad žmonės turi pil
ną laisvę pristoti prie tokios 
bažnyčios kokia kam patinka, 
tačiau kaip tik atsirasdavo no
rinčių kurią bažnyčią pasirin
kti, .kitų bažnyčių dvasiškiai 
sulaužydavo savo duotą žodį ir 
imdavo tęsti kitus niekinę, sa
ve gyrę, žmonėse kėlę neapy
kantą, juos maišę ir klaidinę. 

Jis tada buvo 15 metų am
žiaus. Jo tėvai įstojo į Pres-
byterijonų bažnyčią, su žmona 
ir kitais vaikais. 

Jis pats vėliau pradėjęs pa
linkti į Metodistų sektą, bet, 
sako, jo galva buvo maišoma, 
sunku buvo apsispręsti kur iš-
tikro žmogus norėtum priklau
syti, akivaizdoje tokios religi
jų kovos ir žmonių klaidinimo. 

Vieną dieną, skaitydamas jis 
bibliją užtikęs sakinį: "Jeigu 
kam ,stokuoja išminties lai jis 
prašo jos iš Dievo ' 

JIEšKODAMAS ir prašyda
mas kad Dievas apšviestų jo 
protą, jaunas vaikinas išėjęs į 
miškus, atsiskyręs nuo žmonių 
ir ten, laisvas nuo pašalinių 
klaidinimų, pasijutęs išlaisvin
tas nuo priešų kurie buvo su
rakinę jo protą. Jam ore ap
sireiškę, neapsakomoje švie
soje ir garbingume, dvi asme
nybės, kurių viena prakalbinus 
jį vardu ir rodydama į antrą 
sakius: "štai mano numylėtas 
Sunus, klausyk Jo!" 

Anot tos pasakos, tam vai
kinui pasirodęs pats Dievas su 
Savo Sunum.... Tai yra ne
girdėtas iki tol dalykas, nes 
kitais atvejais* visi sakydavo 
matę ką nors vieną iŠ šven
tųjų. •/ 

Joseph Smith klausęs Su-
naus kurią tikybą jis privaląs 
pasekti, ir jis buvo persergė 
tas nepasirinki nei vienos, jos 
visos esą neteisingos ir suk
tos. 

•Vėliau patekęs tarp dvasiš
kių, ir papasakojęs tą matytą 
apsireiškimą, jis tik labiau su
kėlęs prieš save mokytų žmo
nių ir dvasiškių neapykantą. 

Jis toliau tęsės savo kasdie
nini gyvenimą iki Rugs. 21 d., 
1823 metų, vis persekiojamas 
ir niekinamas, kaip tikinčiųjų 
taip ir netikinčių žmonių, liž 
jo tikrinimą apie tą jo matytą 
regėjimą. Jis negalėjo jau į 

jokią bažnyčią įsijungti, nes 
visi jo jau neapkentę. 

; Tą Rugsėjo mėnesio nakt| 
jis pradėjęs melstis vėl j ieš
kant išminties, ir sako, jo 
Jkambaryje vėl pasirodžius didi 
jšvieša, šklia jo lovos pasiro
džius skaisti asmenybė, kurfos 
kojos nesiekusios žemės. 

šis apsireiškimas vėl jį pra
kalbinęs vardu, pasakęs jog 
esąs Dievo pasiuntinis, vardu 
Moroni, kad Dievas turįs jam 
pavesti atlikti didelius darbus, 
ir kad jo vardas praplistų tarp 
visų žmonių ir visų tautų, ar 
iš geros ar iš blogos pusės. 

Angelas Moroni parei š k ę s 
jam jog esanti paslėpa knyga, 
išrašyta ant aukso lentų, ap
sakanti šio kontinento seniau 
gyvenusius žmones, ir iš kur 
jie paėję. Toje knygoje taip« 
pat esą įrašyta Evangelija ko
kią Išganytojas tada senovės 
gyventojams skelbęs. 

Angeles Moroni nurodęs kur 
yra tos aukso lentelės su tais 
raštais, ir kaip jis jas gali su
rasti. 

Bet nuostabu kad ir Moroni 
nieko kito jaunam vyrui ne
nupasakojo kaip tik tai ką jis 
gali užtikti biblijoje, kuri tada 
buvo visų Amerikiečių tikybų, 
kaip ir dabartinių, pagrindas 
ir priežastis tų tikybų vadų tą-
synių ir kovų vienų prieš ki
tus. Kadangi ir Joseph Smith 
bibliją skaitydavo, aišku jis 
pasirinko iš jos tam tikrus sa
kinius ir ant jų pradėjo savo 
įsivaizdavimus, paskui ir visą 
savo tikybą remti. 

Tų aukso lentų kurias Jo
seph Smith surasiąs Angelo 
nurodytoje vietoje, jis nepri
valąs niekam rodyti, o tiktai 
tiems kuriuos pats Angelas 
įvardinsiąs. 

Ir štai, Joseph Smith sekan
čią dieną vėl buvo to balso pa
ragintas eiti į kalną, netoli 
Manchester miestelio, kurs bu
vo aukščiausias toje apielinkė-
je, „ ir paimti tas aukso lentas 
su šventais užrašais. Užrašus 
radęs dideliu akmeniu užvers
tus, sudėtus akmeninėje dėžė--
je. Atkasęs dėžę, ątidaręs ir 
pamatęs viską joje esančio, ta
čiau tas pats Angelas Moroni 
įsakęs jam dar per keturis me
tus tų daiktų iš dėžės neimti, 
ir nurodinėjęs ką daryti toliau. 

Per tą laikotarpį Smith bu
vo išvykęs dirbti ukėje Sus
quehanna apskrityje, Pennsyi
vanijoje, ten susipažino su sa
vo žmona, ją vedė, vėliau su-
gryžo į tėvo namus su savo 
žmona. 

Pagaliau atėjęs laikas jam 
tuos šventus užrašus išimti ir 
parodyti savo keliems pasekė
jams. Rugsėjo 22 d. 1827 me
tais, būdamas 22 metų am
žiaus, jis nuėjęs į kalną ir pa
ėmęs tuos užrašus; tada vėl jo 
Angelas apsireiškęs ir liepęs 
įam visa tai sergėti ir globoti 
iki jis vėl atsiimsiąs atgal. 

Per kelis metus, iki 1838 m., 
tie šventi užrašai buvę jo glo
boje, juos matę kaip liudinin
kai, ir net raštą pasirašę, tam 
tikri jo pasekėjai, ir tada An
gelas Moroni vėl paėmęs iš jo 
tas aukso lentas ir paslėpęs 
ant visados. 

NUO to ir prasidėjo vienų 
klausymas ir sekimas jo, Jo
seph Smith, kuris, didelis, at
kaklus, užsispyręs fanatikas, 
mokėjo žmonėms tai skelbti, o 
kitų persekiojimas jo ir jo pa
sekėjų. Jis su žmona iškelia
vo į jos gimtinę į Pennsylva
nia, ten pradėjo skelbti savo 
regėjimus, jieškoti naujų se
kėjų. Viename jo pamaldumo 
momente, vėl apsireiškęs jam 
tas pats balsaą ir pranešęs jog 
jis esąs skiriamas bibliškojo 
Aarono Kunigystėn. Nuo to 
jis su kitu savo pasekėju vie
nas kitą patepė ir tapo naujos, 
šitaip išgalvotos llr sukurtos 
religijos kunigais. , 

Jis parašė Mormonų Knygą, 
kuri ir tarnauja jų tikybos pa
grindu. 

Brigham Young, kuris Mor
monus atvedė į "Pažadėtą Slė
nį", prie jo prisidėjo vėliau, ir 
po to kai Joseph Smith buvo 
kitų priešingų tikybų žmonių 
nužudytas, Brigham Young 
paėnyi visą vadovybę tos sek
tos ir palaikė ją vieningume, 
nežiūrint visų persekiojimų, iki 
jie susirado sau pastovią vietą 
ap^ilikti ant visados. 

Tokia tai yra istorija tos 
"Pažadėtos Slėniės" rytiniame 
p a k r a š t y j e  D r u s k o s  E ž e r o ,  
anoje pusėje didžių-aukštų kal
nų,-'Utah valstijoje. 

(Bus daugiau) 



Ttegul meili Lietuvos 
Dega musų širdyse L I E T U V A  Laisvę pažinus Tauta — ^ < 

Jungo Nevflks! S 

Apkvailinti ŽmonŠs 
TVertttffrfo Atsiminimai iŠ Pirmos Sovietų Okupacijos 

, PERžIURINĖDAMAS 5 . senus 
Dirvos egzempliorius užtikau š. 
m. ^4-tame numeryje Henriko 
Kmelio straipsni "Du Laiškai". 
^ sis straipsnis vaizdžiai paro-
7 km kurių musų tautiečių 

.Amerikoje galvoseną, kuri ten 
yra gal kiek labiau paplitus ne-
gii mano šio straipsnio auto-
"u.8' nes tokiy Amerikoniškų 

dedzių" laiškų jau teko gau
tą, nemažam pabėgėlių skaičiui. 
^Man šis straipsnis prim i n ė 

.Kitą atsitikimą, kurį teko man 
pačiam pergyventi 1940 m. Lie
tuvoje, kai turėjau progos su
sidurti su panašiai galvojusiu 
žmogum iš mano paties bendra
darbių tarpo, su tuo skirtumu 
kad anas asmuo buvo prasila
vinęs ir kaip vėliau paaiškėjo 
neabejotinai doras žmogus. 

Buvo tai tuomet kai Lietu
vą užpludo purvinų, murzinų 
ir utėlėtų raudonarmiečių gau
jos, kurios netikėtai pasipylė 
visais Lietuvos plentais ir vieš
keliais, visomis kryptimis ir 
įvairiausiom susisiekimo prie
monėmis. 
^Tuo laiku, *i vos prieš kelis 
mSnesius buvau perėjęs tarnau
ti iš vienos didelės Kauno įs
taigos j kitą ir naujoje tarny
boje dar mažai su kuo buvau 
arčiau susipažinęs. 

Po devynių metų darbo bu
vusioje savo tarnyboje, nau
joje vietoje jaučiausi kaž kaip 
nedrąsiai, nejaukiai; stengiau
si dirbti savo darbą nesukel
d a m a s  s a v o  a s m e n i u  n a u j ų  
bendradarbių smalsumo bei dfi-
mėsio. » • i t 

Turiu -pasakyti kad tai man 
visai pasisekė, nes mano sky
riuje dirbo arba pagyvenę, ar
ba šiiaip ramus bei rimti žmo
n ė s ,  k u r i e m s  m a t o m a i  b u v o  
priprasta dirbti tyliai, atydžiai 
ir vengiant privačių ir šiaip 
nebūtinų kalbų. 

PRAĖJO pora mėnesių. Lie
tuvą tuo laiku pergyveno ne
ramias dienas, nes jau visiems 
buvo aišku kad naujas Vokie
tijos draugas Sovietų Sąjunga 
kaž ką prieš mus planuoja. Ko
kie tai galėtų buti planai, aiš
kiai niekas neįsivaizdavo, bet 
Sovietų Sąjungos išdavikiškas 
pasielgimas su Lenkija ir stai
gi draugystė tarp Stalino ir 
Hitlerio davė mums pagrindo 
nepasitikėti prie pat musų die
nų priartėjusio naujo kaimy
no nuoširdumu. 

Tuo laiku plito gandai kad 
tarp Švenčionių ir Gardino tel
kiama įtartinai daug bolševikų 
k a r i u o m e n ė s ,  k u r i o s  b u v i m o  
tame ruože nepateisino nei nau
jai sudaryta draugingumo su
tartis su Vokiečiais, nei tuo la
biau tariamai geri santikiai su, 
tuo laiku jau visiškai demobili
zavusia savo kariuomenę, Lie
tuva. 

Musų visų nerimas greit įga
vo dar didesnio pagrindo kai 
staiga bolševikai pradėjo Lietu
vai daryti fantastiškų priekai
štų, del kaž kokių pavienių rau
donarmiečių grobimo, jų taria
mo kankinimo ir kitų nesąmo
nių, kuriomis negalėjo patikėti 
net ir' -kvailiausi Rusai, o tuo 
labiau negalėjome tikėti mes. 
Tačiau kaip tik tų priekaištų 
kvailumas ir rodė kad prie Lie
tuvos jieškoiha priekabių. 

Tokiom sąlygom esant, musų 
vyriausybės narių važinėjimas 
| Maskvą aiškintis negalėjo nie
ko kito išaiškinti kaip tik tai 
kad mes privalome buti kalti, 
nes taip nori Maskvos viešpa
čiai. Na, ir pagaliau visa ši 
bjauri ^komedija buvo baigta 
raudonų gaujų įsiveržimu, ku
ris buvo planuotas jau senai, 
bet kurį norėta neva pateisin
ti not* ir kvailai fantastinė

mis priežastimis. 
Tuo laiku visas Lietuvos gy

venimas lyg ir apmirė. Pus
laukinių raudonarmiečių priva
žiavo ir priėjo tiek kad jų buvo 
pilna visuose musų miestuose, 
bažnytkaimiuose, jie stovykla
vo ir teršė visose pakelėse ir 
visuose miškuose, bet į musų 
žmonių privatų gyvenimą bei 
darbą jie tuomet dar tiesiogi
niai nesikišo. 

Su raudonarmiečių daliniais 
atvykę NKVD ir kiti komunis
tiniai instruktoriai dar buvo 
platesniems gyventojų sluogs-
niams nematomi ir ruošėsi pra
dėti mus "mokinti" ir tvarky
ti kaž kur nuo žmonių akių 
pasislėpę. 

ATSIMENU kad musų įstai
goje tuo laiku dar buvo gana 
ramu. Tiesa, kaž kas mums 
nematomas įsakė musų ligšio
linius viršininkus iš įstaigos 
p a š a l i n t i ,  k a ž  k a s  j ų  v i e t o n  
paskirė naujus viršininkus, bet 
tie žmonės irgi buvo lyg ir iš 
musų pačių tarpo, o todėl, kaip 
tuomet dar atrodė, įstaigų gy
venime nedaug kas tepasikei
tė. 

Bet tai tęsėsi neilgai. Nau
ji viršininkai Lietuviai greit 
buvo "apdovanoti" nelietuviš
kais pavaduotojais, kurie savo 
ruožtu ėmė daryti naujų pa
keitimų. Ir taip laikui bėgant, 
kiekvieną dieną sulaukdavome 
senų tarnautojų atleidimų ar 
pažeminimų bei iškėlimų ir nau
jų žmonių paskyrimų. Tų nau
jų tarnautojų tarpe vis dau
giau matėsi visokių atleistų už 
išeikvojimus, kyšius ar girtuo
kliavimą tos pačios ar kitų įs
taigų buvusių tarnautojų. 

Tuo pačiu laiku įstaigose ir 
įmonėse pradėjo organizuo t i s 
naujos profesinės sąjungos. Pas 
mus, vykstant spaudimui iš 
šalies, buvo "išrinktas" profe
sinės sąjungos pirmininku mu
sų įstaigos buhalteris, apie ku
rį buvo kalbama kad jis turė
jo "politinę praeitį". Man, 
kaipo naujam tos įstaigos tar
nautojui, teko apie tą žmogų 
girdėti tik tiek kad jis prieš 
kelis metus buvo pašalintas iš 
kariuomenės už nelegalų vei
kimą, sėdėjo kalėjime, vėliau 
pagal amnestijos įstatymą nuo 
bausmės liko atleistas ir pri
imtas tarnauti musų įstaigon 
kaipo laisvai samdomas buhal
teris su vidutinio dydžio atly
ginimu. 

Naujai santvarkai užviešpa
tavus, tas žmogus gana daž
nai pasakydavo tarnautojams, 
susirinkimų metu, "džiaugsmin
gų" kalbų, iš kurių aiškėjo kad 
dabar mes visi gyvensime daug 
gęriau negu anksčiau. 

Greit buvo pareikalauta kad 
visi įstaigos tarnautojai paduo
tų pareiškimus įstoti į profe
sinę sąjungą, kurios pirminin
ku tapo tas asmuo. 

Tįuos pareiškimus padavė vi
si mano bendradarbiai; pada
liau ir aš, bet kaip pasirodė, 
kaip tik mano pareiškimas kaž 
kur "užkliuvo." Maž daug po 
mėnesio pradėjau teirautis kas 
su juo padaryta ir tuomet pa
aiškėjo kad profesinės sąjun
gos pirmininkas nori su manim 
apie kaž ką kalbėti ir prie to 
dar po darbo valandų, tai reiš
kia atskirai, bi liudininkų. 

PAJUTAU kad čia bus ko
kia nors velniava. Tiesą pa
sakius, man lyg ir nebūtų ko 
bijoti. Prie "buožių" manęs 
priskirti niekas negalėjo, nes 
niekad jokio turto neturėjau, 
jokiom politinėm partijom ne
priklausiau ir joks mano gimi
naitis ar "dėdė" neužėmė auk
štesnių pareigų,, nes aa jų ben

drai neturėjau. Aš pats, W 
vau priverstas -pradėti uždar
biauti dar būdamas mokykloje 
ir 'ne tik iš to apmokėti u Š 
mokslą bei pragyvenimą, bet 
dar ir padėti savo tėvams, ku
rie paseno turto neuždirbę. Tuo 
laiku jau tarnavau išviso de
vynis metus, o mano tarnybi
nę karierą pradėjęs nuo že
m i a u s i o  k o n t o r o s  t a r n a u  t o j o  
pareigų, buvau pasiekęs vos 
buhalterio padėjėjo pareigas, 
kitaip sakant, aiškiai protek
torių neturėjau. 

Visa tai liudijo kad manęs 
jokiu budu negalima paskaity
ti "liaudies priešu" ir net kad 
turiu pilną teisę pretenduoti į 
pirmos rūšies "liaudies sunaus" 
vardą. , 

Ir vis tik pasirodė kad ma
no tarnybinis likimas, pakibo 
ant plauko. 

Profesinės sąjungos pirmi
ninkas įvedė mane į savo kabi
netą, gana atydžiai * apžiurėjo 
ir paskui tarė: , 

"Drauge, aš surinkau apie 
tamstą žinių, kurios mane la
bai nustebino, žinau kad jū
sų gyvenimas niekad nebuvo 
rožėmis klotas, žinau kad nuo 
mažens buvote pripratęs prie 
vargo ir darbo ir kad jusų pra
eityje nebuvo nieko kas musų 
akimis žiūrint butų bloga ar
ba negarbinga. Ir vis dėl to, 
tamsta berods vienintelis sa
vo skyriuje skaitomas musų 
priešu, nes aš girdėjau apie kai 
kuriuos jusų pasisakymus, ku
rie įrodo kad esate įsitikinęs 
socializmo priešas". 

Man, po šių žodžių, staiga 
pasidarė šilta ir tuoj pat pagal
vojau kad jie man reiškia pra
žūtį. Jokių sutaupų niekad ne
turėjau, iš savo uždarbio pra
gyvenau su žmona bei dviem 
vaikais ir jei dabar liksiu ap
šauktas "liaudies priešu" ir 
n u s t o s i u  t a r n y b o s ,  t a i  b u s i u  
žuvęs ir aš ir mano artimieji. 

Pasijutau viso to netikėto 
pavojaus visai užkluptas ir jo
kiu budu nepajėgiau suvaldyti 
minčių ir jausmų antplūdžio. 

Bet vis tik po valandėlės at
sikvošėjau. Ką turėjau saky
ti ? Meluoti ir įtikinėti savo 
socialistiniu nusistatymu ? Ne, 
tai butų perdaug bjauru ir kaip 
tik todėl man nepavyktų. 

(Bus daugiau) 

TREMTINIAI RŪPI
NASI EMIGRACIJA 

AMERIKOS LIETUVIAI RA-
"GINAMI RŪPINTIS TREM

TINIŲ LIKIMU 
Atrodo kad šiuo metu labai 

pribrendęs yra tremtinių emi
gracijos klausimas. Oficialės 
įstaigos nedaug ką daro šiuo 
reikalu. Taigi emigracija vyk
sta be plano ir be galvojimo. 

Tremtiniai kai kuriose sto-
* 

vykiose yra tiek įsibauginę dėl 
jiems artėjančio pavojaus kad 
sutiktų važiuoti net į patį pra
garą. Skuba kad galėtų kuo-
greičiau palikti Vokietiją, kad 
tik iš Europos išvažiavus. 
, Tuo tarpu valstybiniu mastu 
emigracija. niekas nesirūpina. 
Dar nei viena valstybė tremti
niams nieko rimto nepasiūlė. 
Tuo tarpu į stovyklas atvyks
ta kai kurių valstybių agentai, 
kuriuos tremtiniai vadina 'bal
tųjų vergų pirkliais' ir giria 
savo kraštus bei atlyginimus. 

Toks tremtinių karščiavima-
sis betgi parodo kad jie nujau
čia čia Vokietijoje didelį pavo
jų savo ateiviai. 

Amerikos Lietuvių įstaigos 
yra prašomos ruipntis galimai 
greitesne tremtinių emigracija 
į tas valstybes kurios žiuo me
tu galėtų priimti tremtinius. 

K. Pelekis. 

KIEKVIENAI DEŠIMČIAI KAIMIEČIU 
SPECIALIS ČEKISTINIS ŠNIPAS 

Taip Rusai Pasišovę Išnaikinti Lietuvių Tautą 

Rašo Dr. Kęst. fternuvis 
(Dirvos Korespondentas Europoje) 

Vykdydami planingą visuo
tiną Lietuvių tautos išnaikini
mą ir Lietuvos kolonizavimą 
Rusais, imperialistai okupantai 
dirba su atsidėjimu. Lietuvių 
išžudymai pačioj Lietuvoje ar
ba vežimas" katorginei mirčiai 
Sibire eina 'pagal planą': pir
miausia "apsidirbta" su inteli
gentais, o dabar baigiami iš
naikinti Lietuviai kaimiečiai. 
* Kad Lietuvių tautos likvida
vimas butų atliktas "prieš lai
ką", Maskvos kompartija ir 
NKVD savo Rusiškiems parei
gūnams Lietuvoje davė naujus 
slaptus "patvarkymus" ir įsa
kė pasiskubinti: Lietuvių tau
tos privalo nelikti pasaulyje li
gi naujo karo! 

Kruvinąjį "darbą" stachano-
vietiškai paspartinti NKVD j 
visus Lietuvos kaimus paskyrė 
šimtus tūkstančių komunisti
nių šnipų. Kiekvienai dešim
čiai kaimiečių tenka specialus 
čekistas "dešimtkiemio įgalio
tinis". Jo vyriausia paskirtis 
"sustiprinti tarybinę santvar
ką kaime", t. y. rūpintis kad 
kuogreičiau visoje Lietuvoje 
butų kolhozai ir ji taptų gry
nai komunistišku Rusišku kra
štu. 

Tai vykdant, susiduriama su 
visuotinu Lietuvių pasipriešini
mu. Priešinimasis vyksta tik 
ginantis, t. y. Lietuviai kai
miečiai ir darbininkai bėga 
slėptis į miškus ir ten j ieško 
saugumo. ,-v -

Rusai visus* Lietuvius, nežiū
rint ar butų smulkus neturtin
giausi kaimiečiai ar paprasti 
nieko neturį darbininkai, laiko 
"klasiniais priešais", "buožė
mis", "fašistiniu elementu" ir 
taip tiksliai' - apkaltinę, juos 
medžiodami gaudo, užmušinė
ja vietoje arba geriausiu atve
ju veža katorginei vergų mir
čiai į Sibirą. 

Naujai paskiftf čekistiniai 
'dešimtkiemių įgaliotiniai' įpa
reigoti sudaryti didesnes ir 
stipresnes iš Rusų komunistų 
medžioklines čekistines grupes 
ir baigti sugaudyti visus dar 
miškuose besislapstančius lais
vus Lietuvius darbininkus ir 
kaimiečius. 

Čekistiniu# "Hešimtk i e m i ų 
įgaliotinius" suorganizu oj a n t 
Lietuvos Rusiška kompartija 
ir NKVD šiems savo teroro ir 
ginklo pareigūnams davė pla
čias slaptas instrukcijas, ("Į 
pagalbą tarybinam darbuoto
jui" 1947 m. Rugp. 15), kurio
se patys okupantai oficialiai 
pripažysta joj* Lietuvoje iškiol 
yra kovos būklė ir visame kra
šte tebeveikia Lietuviai parti
zanai; gi kolhozų įvedimas ke
lia didžiausią pasipriešinimą. 

Instrukcijoje įsakoma: "ka
dangi valstiečiams stojant į že
mės ūkio kooperacijos draugi
jas (suprask, prievarta grū
dant visus Lietuvius kaimie-
—<_ — 

AHfcTJA "nori uždrausti emi
gravimą kitur savo žemdirby
stės darbininkams. 

Italijos prezidentas Enrico Der 
Nicola, parodoma valgo prie
skonius vienose vestuvėse, kur 
jis buvo nufotografuotas. 

čius j kolhozus) susiduriama 
daugiausia su buožių sabotažu 
(suprask, kaimiečių smulkiu 
ūkininkų nepasitenkinimu kol-
hozams), įgaliotiniai turi su 
tuo energingai kovoti ir imtis 
visų priemonių (suprask, areš
tavus nužudyti vietoje arba iš
vežti mirčiai Sibiran), kad 
buožių pasipriešinimas butų 
palaužtas ir kad jie kaime ne
galėtų priešiškai veikti (su
prask, kad Lietuviai kaimiečiai 
ir darbininkai butų galutinai 
išnaikinti, kad neliktų jokio 
Lietuvio, o visus butų koloni
zatoriai Rusai). 

Lietuviai kaimiečiai ir dar
bininkai savo laisvę ir gyvybę 
šauniai ir atkakliai gina gink-
tuoti partizanišku budu orga
nizuotai. Tat Rusų komparti
ja ir NKVD susirupinus: "Ne
galima pamiršti kad klasiniai 
priešai kaime, buožės bando 
priešintis visoms tarybų val
džios vykdomoms priemonėms". 

Instrukcija baigiama kovi
niu čekistiniu įsakymu: "Mo
bilizuoti visus darbo valstie
čius (suprask, atkeltus Rusus 
kolonistus kolhozninkus ir ki
tus komunistus) į kovą su prie
šišku elementu prieš tarybų 
santvarką nukreiptais veiks
mais (suprask, naikinti gink
luotą Lietuvių p artizanišką 
priešinimąsi), su buožių sabo
tažu, jų agitacija ir pan., su 
buožių pataikūnais ir įvairių 
gandų skleidėjais (suprask, 
palaužti Lietuvių nenorą eiti į 
kolhozus ir išnaikinti dabar la
bai stipriai Lietuvoje plintan
čius gandus kad USA. vado
vaujant visas pasaulis vienin
gai telkiasi sunaikinti Rusų 
komunistišką agresorinį impe-
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Tokiuose namuose gyvena Seligstadto (Vokietijoje) Lietu
viai. Su-vaikais iš gimnazijos eina direktorius Jurgis Si-
rušas. (Nuotrauka B. Gaidžiuno.) 

rializmą, o naujas karas grą
žins Lietuvai laisvę bei Nepri
klausomybę ir visi kvislingi-
niai Paleckiai, Gedvilos, šim-
kai ir kt. dabar parsidavusiai 
"veikią" Lietuvoje ir bimbinin-
kai Amerikoje turės atsakyti 
naujame Niurnberge • ir susi
lauks nupelnytos kartuvių vir
vės. .. . 

Nežiūrint bolševikų NKVD 
šnipų, gandai yra labai priešiš
ki sovietams ir jų parsidavu-
siems pataikūnams, yra labai 
gausus, stiprus ir labai kerta 
bei paraližiuoja Rusiškai bol
ševikinį veikimą. 

MUSŲ bolševikeliai labai su
sirūpino kad gali Įvykti visų 
Lietuviškų patriotinių srovių 
susijungimas, ir tą dalyką sa
vo spaudoje visaip apsivarty-
dami diskusuoja. 

štai kas iš to išeis, pritai
kant gerai žinomą komunistinį 
šūkį: "Juo geriau — tuo blo
giau!" (Komunistai sako: Juo 
blogiau — tuo geriau!) 

Juo geresnis įvyks anti-ko-
munistinių srovių susirišimas 
tuo musų raudonukams bus 
blogiau! 

KAS platina Dirvą 
platina apšvietą. 

tas 

VOKIEČIAI ekspertai nau
doja anglį, ar tai dulkių formo
je ar skysčiuose, tam tikroms 
trąšoms, ir sako nuo to neku-
rie augalai gerai tarįsta. 

LIETUVOS VAIZDAI 
26 VAIZDAI Už $1.00 

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

Antras rinkinėlis susideda iš 
12 vaizdų. Jie vaizduoja Lietu
vos kaimą, laukus, liaudies dar
bo kryželius ir parodo koįtia 
graži buvo Lietuvos šalis. 

Tuos abu rinkinėlius, viso 26 
Lietuvos vaizdelius, galite gau
ti Dirvos krautuvėje už $1.00. 

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

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

DIRVA, 
6820 Superior Ave. 

Cleveland 3, Ohio. 

SKAITYKIT IR PLATINKIT SIAS KNYGAS 

LIETUVA TIRONU PANČIUOSE 
i 

(Su Lietuvos žemėlapiu, su daug vaizdų iš bolševikų žiaurumų su Lietuviais 1940) 
Ši 312 puslapių didumo knyga atskleidžia kokias klastas Maskva vartojo ruoš
damosi pavergti Lietuvą. Kaip pats aprašymas taip iv vaizdai parodo bolševi
ku žiaurias masines žmoežudvstes Lietuvoje. Lietuviškos knygos kaina $3.00 

"TIMELESS LITHUANIA" 
LIETUVOS ISTORIJA ANGLŲ KALBOJE Kaina $3.00 

(Su Lietuvos vaizdais, su Autoriaus Dr. Norem atvaizdu, su Lietuvos žemėlapiais) 
Tai įžymi, didelė Lietuvos Istorija Angliškoje kalboje, apimanti senovę ir Ne
priklausomos Lietuvos laikus, kaip visa tai matė, patyrė ir pergyveno Dr. No
rem, Amerikos Ministras Lietuvai prieš šį II Pasaulinį karą. 

AMERIKOS LIETUVIŲ MISIJA 
IR JOS DARBAI 
Tuoj reikalaukit sau vienos arba daugiau šių jdtmiių knygų-albtimų su plačiu 
aprašymu apie Amerikos Lietuvių Misijos veikimus Washingtone ir San Fran
cisco. Albumas 32 pusi., 9x12 colių dydžio, su gausybe fotografijų ir Lietu
viškais ir Angliškais aprašymais apie Misijos žygius. Auka $1.00 už vieną. 

"KAIP JIE MUS SUŠAUDĖ" 
(Lithuania Under the Sickle and Hammer) 
(80 pusi., 'su paveikslais, su Pulk. Petruičio biografija, su Lietuvos istorija.) 
Gaunama 1 už $1. § už $5; 15 už $10. Reikalaukit jų tuojau. 

Štai Pulk. Jono Petruičio aprašymas jo pergyvenimų ir kančių bolševikų naguo
se. Knyga parašyta Angliškai, su Lietuvos istoriniais bruožais. Būtinai rei
kalinga platinti tarp Amerikiečių ir musų jounimo, skaitančio Angliškai, supa
žindinimui jų su bolševikų žiaurumais su jų pavergtais* žmonėmis. 

\ • 
Visų šių knygų pelnas eina tęsimui kovų už Lietuvos Nepriklausomybę. 

Užsakymus siųskit laišku, 
įdėdami pinigais arba če
kiais ar money orderiais. 

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA 
6820 Superior Ave. Cleveland Ofeio 
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Dienos Klausimais 
6820 Superior Ave.. Cleveland, Ohio Redaktorius—K. S. KARPIUS—Editor 

AFFIDAVIT OF SUPPORT 

JAU DAUG kartų mes esame kalbėję kad LfetstVos ir 
Lietuvių likimas yra labai tampriai sujungtas su 

lendra pasaulinės taikos ateitimi. Kuo greičiau laisves, 
teisybės ir žmoniškumo principai įsitvirtins žemėje, tuo 
ikubiau ateis diena kada ir ištremtas Lietuvis galės su-
fryžti j namus ir galės toliau ramiai be persekiojimų ir 
be baimės gyventi. 

Ir gal niekas niekur taip stipriai netiki j visuotinos 
laisvės pergalę kaip mes, Amerikos žmonės. Patys tvir
tai tikėdami i laisvo ir nepaniekinto žmogaus ateitį, mes 
stengiamės, kiek jėgos leidžia, palaikyti ir gilinti viltį ir 
tų musų viengenčių, kurie tremtinių padėtyje visomis 
jėgomis grumiasi su abejonėmis, kurie kuone gyvuliško
se gyvenimo sąlygose kantriai neša skurdo, pažeminimo, 
nežinomo rytojaus ir alkio kryžių. 

Niekas — tikrai niekas — iš musų negali išsivaiz
duoti kaip sunku, kaip tragiška ir kaip baisu gyventi 
be pastogės, be ramybės, be rytojaus ir....be duonos. 
Ir vis dėl to reikia stebėtis kad trijų metų laikotarpis 
nepajėgė sulaužyti tų Vokietijos kareivinėse uždarytų 
įmonių nei dvasios, nei vilties, nei pasiryžimo mylėti lai
svę daugiau negu gerą kąsnį. 

MUS PASIEKĖ keli Lietuvos komunistinės valdžios 
išleisto laikraščio Tėvynės Balsas numeriai, kur žinomi 
Lietuvių engėjai Paleckis su Gedvilą atsišaukia į Lietu
vius tremtinius ir prašo juos gryžti. Ir jau trys metai 
kai jie yra prašomi gryžti.... gryžti į "namus" ties 
Uralu į Magnitogorkos lagerius, į Sibirą prie Baikalo 
ežero, į Aziją į Karagandos stovyklą; gryžti į ten kur 
keliasdešimt tūkstančių Lietuvių nuo 1940 metų Birže
lio# 14 dienos baigia arba jau yra pabaigę savo gyveni
mą, kur 10-15 milijonų "kapitalistų", "reakcijonierių", 
"liaudies priešų" ir "agentų" supančioti kasa kanalus, 
kerta miškus ir atlieka bausmes 

Dėku tau, Justinai Palecki, už tokius kvietimus! 
Jei mes nebutume skaitę Kravčenkos, Zvierniko, Koest-
Įerio ir White knygų apie komunistinę vergiją, jei mums 
musų pačių vaikai, tėvai, broliai bėi sesės nebūtų išpa-
lakoję kaip atrodo tas "rojus" į kurį tremtiniai yra 
kviečiami, tai tikrai mes stebėtumėmės kodėl tie vargšai 
tremtiniai nenori gryžti. Qm jei težinotume apie Tarybų 
Lietuvą tik iš Bimbos aprašymų, ką jis matė ir girdėjo 
Lietuvoje, arba tik iš musų bolševikų spaudos korespon
dencijų, kuriose komunistų tarnai nušviečia dabartinį 
Lietuvos gyvenimą, gal ir patys imtume raginti trem
tinius gryžti. 

Gi dabar, kai gerai žinome kas per laisvė viešpatau
ja Lietuvoje, ir aiškiai matome kokia laisvė pripažysta-
ma sovietų kontroliuojamuose kraštuose — visi tie Pa
leckio, Gedvilos, Bimbos bei kitų dvasios ubagų čiulbė
jimai yra panašus i klastingos lapės viliojimus. 

Mes žinome kad komunistai pavertė Lietuvą į Mas
kvos provinciją, kad jos gyventojus padarė vergais, kad 
kiekvieną žemės pėdą apsiatė šnipais, kad visą gyveni
mą sugyvulino, suardė ir sumaišė, kad beprotiškomis 
maldomis į kraugerį Staliną ir kvailiausiais šūkiais pa
vertė visą Lietuvą į didelį bepročių namą*. 

MUMS TAT nereikia aiškinti kodėl Lietuviai trem
tiniai negryš ir negali gryžti į savo namus tol kol Lie
tuvoje viešpataus tironas Stalinas ir o davatkų gauja su 
visa komunistų partija priešakyje. 

Bet negalėdami gryžti, Lietuviai tremtiniai turi 
jieškotis patys, ir kiti jiems turi jieškoti ir surasti, pa
stovesnio ir tikresnio gyvenimo vietą. Kol bus išspręsta 
klausimas kiek ir kaip galės -tremtiniai įsikurti čia Ame
rikoje, tuo tarpu imigracija tegalima tik kvotos ribose. 
Tiesa, ta kvota yra labai maža, bet ir jai užpildyti reikia 
kad prašantis leidimo įvažiuoti turėtų affidavit of sup
port. 

Redakcija gauna nemažai laiškų su prašymais nu
rodyti bei patirti kaip ir kas galėtų išduoti affidavitą. 
Lietuvai Vaduoti Sąjunga bei kitos organizacijos taipgi 
turi eilę prašymų sudaryti tremtiniams affidavitus. 

Mes tikime kad affidavitų klausimą pavyks išsprę
sti kokios platesnės organizacijos pagrindu. Tačiau to
kio sprendimo belaukiant, lieka plati dirva atskirų pra
šymų patenkinimui. 

* Yra Amerikiečių Lietuvių kurie yra išdavę affida
vitų ne po keletą, o po keliasdešimt ir net iki šimto. Bet 
yra" nemažai ir tokių kurie dar nei vieno affidavito Lie
tuviui tremtiniui nėra išrašę, nors ir buvo prašomi ta
tai padaryti. 

Niekam nepriekaištaudami, vis dėl to mes manome 
kad kiekvienas Amerikos Lietuvis turi jausti būtiną 
pareigą išduoti bent vieną affidavit of support tremti
niui Lietuviui. Tokia pareiga priklauso prie musų tau
tinės garbės, prie musų išmanymo ir prie žmoniškumo. 
Kiekvieno af f idavito išrašymą mes laikome garbės žen
klu, laikome aukštu teisybės ir laisvės supratimu ir kil
niu savo genties kraujo balsu. 

PRANAŠAUJA SUKILIMĄ PRIEŠ RAUDONUOSIUS 
l^ojigreso narys, Lawrence H. Smith (Rep. iš Wiscon

sin), tik ką gryžęs iš 15,000 mylių kelionės Europoje, 
išskyrus Sovietų Rusiją, Jugoslaviją ir Albaniją, kur 
jam neduota leidimo įvažiuoti, pranašauja kad Europos 
žmonėms socializmas, ar tai jis butų Britų ar Sovietų 
rūšies, taip įgrista jog žmonės patys tuoj padės pastan
gas sukilti ir atsikratyti tos raudonos plėgos. Žmonės 

MOLOTOVAS IR 
A-BOMBA 

vistiek negali tą bombą pasi
daryti'^ . , c , 
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AMERIKA VIS MAI
TINA PRIE5US? 

"Minint Rusijos Revoliucijos 
30 metų sukaktį, Maskvoje at
laikyta įvairios apeigos, kurio
se, kaip aiškiai žinios sako, 
Stalinas visai nepasirodė. Jis 
tik buvo pagarbintas, kaip tai 
priimta tarp jo aklų pasekėjų, 
o pats tas 67 metų senis jau 
viena koja į grabą įžengęs, 
kasdien tikisi giltines apsilan
kymo. 

Vietoje Staliną, vadovauja
mą kalbą pasakė Molotovas, 
kuris garsiai pareiškė pasau
liui jog "atominės bombos pa
slaptis jau neezgistuoja" — iš 
ko išeitų lyg sovietai- jau tttri 
atominę bombą. 

Tačiau, tie Molotovo žodžiai 
buvo tik tušti,- savo mužikėlių 
pamulkinimui žodžiai. Iš pir
mo įspūdžio tokį Molotovo pa
sakymą išgirdus lyg supranti 
kad Maskva jau turi atominės 
bombos paslaptį. Ir tikrai, ji 
gal turi maždaug supratimą, 
kelių sovietų mokslininkų su
dėtinį, kas atominė bomba yra. 

Tačiau, kaip žinovai sako, 
šie' Molotovo žodžiai yra tie 
patys ką jis metas ar daugiau 
anksčiau yra kartojęs, ir tįip-
pareiškimas yra bendras, ki^H 
jį yra pareiškę ir eilė Ameri
kos mokslininkų, kuria keliais 
atvejais yra sakę kad atominė 
bomba jau nėra paslaptis. 

Tik štai kas reikia gerai įsi-
tėmyti: jeigu sovietai turėtų 
atominę bombą, jie visai to ne
skelbtų, jie laikytų viską di
džiausioje paslaptyje, ir ^tuo-
skubiausia stengtųsi ją panau
doti prieš Ameriką. 

Amerikos mokslininkai į 
Molotovo parėkavimą pasakė: 
"Na tai kas tokio kad atominė 
bomba nėra paslaptis? Rusija j valdiškas vietas. 

Nekurie Amerikos laikraš
čiai iškėlė faktą kad raudonų
jų fašistų šalys, kurios dabar 
atkakliai kovoja prieš Ameri
kos šelpimą badaujančios vaka
rų Europos, pačios minta dar 
gaudamos iš Amerikos gausy
bę sviesto, mėsos ir konservuo
tų vaisių. 

Prancūzija ir Italija Šiądien 
prašyte prašo kviečių, bet Ru
sija pareikalavo ir gavo mėsos 
ir kitų maistingų produktų su-
lyg pereitų metų plano, kuriuo 
Amerika maitino visus. 

Rusija, 1946 metais, gavo 
iš U. S. $91,846,000 vertės mė
sos ir mėsos produktų, rieba
lų, pieno, grietinės ir sviesto. 

šymet Amerika vėl davė Ru
sijai mėsos $3,604563 vertės 
per pirmus septynis mėnesius. 

Dabar Rusija jau turi mo
kėti už iš Amerikos gaunamą 
maistą, tai maisto jau neima, 
o pinigus skiria Amerikoje 
pirkimui mašinerijų, kuriomis 
ruošia sau karo reikmenis. 

Jugoslavijai pernai Ameri
ka padovanojo $42,456,000 ver
tės mėsos ir kitų mąisto pro
duktų. 

Nors cukrus čia buvo sunku 
gauti, Jugoslavijai padovanota 
net 58,587,400 svarų cukraus, 
tuo laiku kai Jugoslavai šaudė 
Ainerikos lakunus. • 

. ' ? / / # 

DEMOKRATŲ partija pasi
rinko sau naują nacionalį pir-

•mininką, Senatorių McGrath. 
Republikonų partijos pirmi

ninkas Carroll Reece praneša 
jog McGrath yra "raudonų pa
žiūrų milijonierius", taigi De
mokratų partija ir šiais rinki
niais bus raudonųjų grupių kon
trolėje. Trumanb išrinkimui bus 
sutuokta visi radikalai ir ko
munistai, o už tai, jei rinkimus 
laimės, vėl Demokratai turės at
silyginti, duodami>-raudoniesiems 
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nuvers savo šalyse komunistines valdžias Ąf atčteigs rim
tą, pastovų gyvenimą. Tą, Smith sako, žmonės padarys 
net be Amfcrikos pagalbos. 

Kad tik Kongr. Smith nesuklystų: žmonės nori atsi
kratyti socializmo ir Anglijoje ir Sovietų Sąjungoje; no
ri nusikratyti primestų komunistinių - teroristinių val
džių visos šalys pradedant Lietuva ir baigiant Jugosla
vija. Tačiau Smith gal nespėjo patirti kad visose sovie
tų užgrobtose šalyse išteriota, išžudyta, išvežta šimtai 
tūkstančių tokių žirtonių kurie, sovietai jautė, galėtų su
kilti prieš komunizmo plėgą. 

Tuo pačiu laikotarpiu Amerika, net beprotiškai ne
išmintingai, rėmė, šelpė, gelbėjo Sovietų Sąjungą ir jos 
įtakoje esančias šalis sustiprėti iki tiek kad dabar žmo
nėms jose sunku kas padaryti. 

Amerika privalo skubiausia plėsti Marshallo planą 
gelbėjimui tų Europos šalių į kurias komunizmas galan
da savo iltis, ir turėti gatavai atomines bombas smogi-
mui paties tų žalčių lizdo — Maskvos, reikalui ir laikui 
atėjus. 

(Tęsinys iš pereito nr.) 
(16) DUSETOS, BALTRIŠKĖS 

Dusetų vietovė pastarais Nepriklausomo gy
venimo metais buvo labai plačiai išgarsėjus. Čia 
kiekvienais metais Grabnyčių metų ant Sartų 
ežero įvykdavo bėgunų lenktynės, į kurias su 
savo ristais žirgais suvažiuodavo net kelių apy
linkių apskričių ūkininkai kad išmėginus jų eik
lumą. O tų lenktynių pasižiūrėti suvažiuodavo 
žmonės iš visos Lietuvos. Tose bėgunų lenkty
nėse labai aktyviai pasireikšdavo jaunieji ūki
ninkai, žydintis musų kaimo prieauglis, kuris 
savo dainose dainavo kad jiems ir darbo dienų 
permažai * 

Po lenktynių įvykdavo įspūdingas bėgunų 
paradas, kurį priimdavo vyriausybės atstovai ir 
laimėtojus gausiai apdovanodavo. Po to visi 
vykdavo į turtingą gyvulių, liaudies išdirbinių 
mugę, kurioje apylinkės gyventojai išstatydavo 
savo gaminius bei darbus. Iš jų susidarydavai 
vaizdą apie apylinkės ūkininkų gyvenimą, jų 
kulturą. Negalima būdavo atsigrožėti ūkinin
kaičių audinių bei rankdarbių gražumu, spalvų 
derinimo skoniu ir rašto įvairumu. Vyrai, jau
nieji ūkininkai taip pat nenusileisdavo ir ištaty-
davo įvairius medžio išdirbinius bei drožinius, 
kuriuos jie padarydavo žiemos ilgais vakarais. 
Jų darbai tai pat būdavo gražus, skoningi ir po ^ gairių "senienį' 

montavęs ir sutvarkęs be jokio oficialaus lei
dimo pašventino. 

Vietos bažnyčia buvo pradėta statyti vė
liau negu vienuolynas (1732-63 m.), kuris buvo 
ankščiau ir baigtas. Bažnyčios fundatorium bll-
vo Salako ir Strutynės valdytojai J. M. Strutinfl-
kas ir jo sunus Juozapas su žmona Rože Plia
teryte. Po bažnyčia yra daug rusių, kurie ga
na plačiai išvedžioti ir nera ištirti, pavojinga į 
juos leistis. Kai kuriuose rusiuose yra rasti 
vienuolių-karmelitų karstai (net po kelis lavo
nus viename), kuriuos karo metu Vokiečiai, be-
j ieškodami aukso išplėšė, išdraskė. 

Antalieptės miestelis yra gražioje >gamtos 
vietoje, dešinėje ŠventosioB upės pusėje (šioje 
upėje sugaunami upėtėkiai.— f oreliai, kuriais 
mus pavaišino. Apylinkėje; yra daug nedide
lių ežerėlių, o visai netoli jiiiestelio Liedžio eŽė-
ras. '. ^ . 

Prie vienuolyno yra įsteigta tttergaičių že
mės ūkio mokykla, pradžios nfokykla ir amatų 
kursai. Tai mokslo ir kultufok žinyčia, kur 
šviečiasi gana didelis skaičius riiti&ų kaimo jau
nimo. I 

Gražias ir Antalieptės apylinkes, nusėto* 
kalnais, kalneliais, piliakalniais, švedkapiais, ku
rie apipinti įvairiausiais padavimais. 

Viencavų dvaras pastaru metu buvo vien
kiemis, kurį puošia Viencavo (50 metrų gilu
mo), Viencavėlio ir Balčio ežerai, yra garsus 
savo tūkstantmetiniu ąžuolu, ant kurio šakų 
prieš 200 metų kabojo varpai. Laukuose ran-

J A I  
Kai sutikau tave vienišą palaukėj, 
Akys — lino žiedas, veidas kaip lelija. 
Lengvas vėjas glostė tavo švelnius plaukus, 
Jaunyste alsavo tavoji krutinf— 

Bėgo musų dienos kalnais ir pašlaitėm 
Ir buvom laimingi nelaimės dienose. 
Nesupratom mudu kad laimė taip greitai 
Ateina ir dingsta audrų sukuriuose. 

Neužmiršiu niekad vakarų svajingų, 
' Niekad neužmiršiu ką tu man kalbėjai. 

Kas kad tavo žodžiai praeityje dingo, 
l#d <tą& takeliais daug kitų prą^| ' 

. * * * •' :<v;v 

Praeityje liko vakarai svajingi 
Ir tie gražus žodžiai liko praeityj. 
Nežinau ar busim dar tokie laimingi 
Kaip tada kad buvom — vąsaros naktyj.... 

Vokietija, 1947 m. . Vyt. Gurklys. 

mugės pasklisdavo po visa kraštą 
Bėgunų lenktynių ir mugės laimėtojai bū

davo apylinkės pažibos ir jie užsitarnaudavo rei
kiamos pagarbos. O visa tai skatino ukininkus 
išsiauginti eiklius žirgus ir pabandyti laimės 
ateinančiose bėgunų lenktynėse, o jaunasias ūki
ninkes bei ukininkus nepatingėti pasėdėti prie 
staklių bei su peiliu prie medžio išdirbinių, kad 
su jais vertai butų galima pasirodyti ateinan
čioje mugėje. Už tai Dusetiškiai prisiaugino 
gerų bėgunų ir gražiai užsirekomendavo su įvai
riais liaudies išdirbiniais. 

Dusetų miestelis nedidelis. Kai 1530 me
tais kunigaikštis J. Radvila statydino pirmąją 
bažnyčią, čia jau gyveno gana didelis skaičiaus 
laisvų amatiku, kurie buvo pasižymėję savo na-
gingumu. Vėliau, 1744 metais grafas Pliateris 
perstatė pirmąją bažnyčią, o 1886 metais vietos 
gyventojai pastatė naują gotiško stiliaus, dviem 
bokštais bažnyčią, kuri ir dabar tebestovi. 

Apsilankę į Dusetus, užsukome į Prof. K* 
Būgos muziejų, kuris yra pradžios mokyklos 
patalpose. (Prof. K. Buga yra Dusetiškis, kilęs 
iš Pažiegės viensėdijos.) Muziejaus eksponatų 
daugumą sudaro įvairus dokumentai bei daik
tai, susiję su Prof. K. Būgos darbais bei gyveni
mu. 
*' Dusetų miestelio ir apylinkės gamta pasi

žymi nepaprastu gražumu. Miestelį iš vienos 
pusės supa didelis, kyliais išraižytas Sartų eže
ras, kurio krantai apaugę miškais. Kitoje pu
sėje srovena šventosios upė, kuri išteka ir įte
ka į Sartų ežerą. 

Apylinkės vietovė nusėta kalnais, kalneliais 
kurių dauguma apipinta įvairiais padavimais bei 
pasakojimais. Tose vietovėse buvo vykdoipi ka
sinėjimai ir rasta daug įvairių iškasenų iš Lenk
mečio, Prancuzmečio ir baudžiavos laikų. 

Iš Dusetų, Sartų paežerės yra kilę du žy
mus musu poetai, tautos dainiai: Kun. A. Vie
nažindis iš Gipėnų kaimo (1811-1892) ir Kun. 
A. Strazdelis iš Astravo kaimo. 

Iš Dusetų nuvykome į Ėaltriškės nedidelį 
bažnytkaimelį, kuris yra gražioje gamtos vie
tovėje: tarp miškų ir ežerų, kurių ir vardai įdo
mus: Vepris, Kunigėlis, Kunifcis, Vieaęa-vėlis, 
Viencavas, Baltys. 

Toliau vykome į Antalieptę. 

(17) ANTALIEPTĖ 
, Atvykę į Antalieptę apsistojome garsiame 

vienuolyne, kuris yra švenčiausios Jėzaus šir
dies Seserų vienuolių žinioje. Tat apie jį pir
miausia ir papasakosime. Jis buvo įkurtas 17 
30 metais basųjų karmelitų vienuolių. Po šim
to metų, kai Rusijos caras numalšino sukilimą, 
1831 metais vienuolynas buvo uždarytas (prie 
to gal daug prisidėjo tai kad šioje apylinkėje 
ėlapstėsi ftaug sukilimo dalyvių), o bažnytiniai 
daiktai buvo perkelti į Viencavus., 

Kurį laiką šis vienuolynas biw© -tuščUttf**© 
19-to amžiaus viduryje jame įsikurdino stačia^ 
tikės vienuolės (kurios ten gyveno iki Vokiečiu 

•kupacijos 1915). Tos okupacijos metu vietoa 
katalikų bažnyčia buvo paversta sandeliu ir ga-J 
ražu. Ir kai po Pirmo Didžiojo Karo (1918 m.)1 
čia atvyko Kun. Staked, jis net vyskupo neat
siklausęs ėmė organizuoti bažnyčią, kurią atre-. 

Vasaknų dvaro labai gražus rūmai (Romė
nų stiliaus) ir prie jo esąs dekoratyvių medžių 
sodas, kurs prisišliejęs prie to paties vardo eže
ro, pasižyminčiu savo, vandens skaidrumu. Se
niau, kai šis cjvaras prikalausė grafui Benedik
tui Tiškevičiui; dia buvo apylinkės medžiotųji| 
centras. , »>, 

Ir vieną ir kitą dvarą lankydami buvome 
pavaišinti labai skania žuvimi. Juk Viencavo 
ežeras yra labai garsus savo žuvimis, kuriame 
sugaudomos jų geriausios rūšys: seliavų, stin-
kų, sigų ir kt. 

Paduščio kaime aplankėme Kartuvių kH» 
ną, kur baudžiavos laikais buvo įrengtos kartu
vės nusikaltusiems baudžiauninkams karfi. 

Norėdami geriau pažinti apylinkių grožį, 
plaukiojom šventosios upėje baidarėmis. Ke
lionę trukdė ir kartu ją įdomia darė švento
sios slenksčiai — rėvos, kurias "čertovka" va
dina. Ekskursuodami buvome susitikę burį dai
lininkų, kurie baidąremės plaukiojo šventąją ir 
j ieškojo vaizdų peisažams. Pabendravę su jais 
išsiskyrėme 'ir vykome toliau į Degučius. 

(Bus daugiau) * 

DP STOVYKLOJE 
Mes benamiai? mes vargo vaikai, 

čia ramybės jieškome dvasiai — 
mus apstojo sargybų pulkai, 
durtuvais mums prie (Jurų pagrąsė. 

Kaip keistai ėmė elgtis tada 
tas kareivis, taip lauktas per karą, 
nežinąs kas tai sielos žaizda, 
mums atnešęs ne laiąvę, bet marą. 

Jam užuojauta taip svetima, 
mes atrodom jam valkatų buriu, x~ 
taip nenorima suskių šeima, 
vien tetvarkoma durtuvo duriu. 

Ar begali suprast jo sirdis 
kas tai yra tėvynės netekti, 
kas tai yra benamė tremtis — 
Žydo amžino pėdsakais sekti. 

Iš sargybos jis žiuri piktai, 
kaip mes dulkėse, karšty j nuvyf$į < 
ir grąsina jei musų vaikai 
prie žolelės pastato kojytę. 

Niekados neišnyks atminty j 
ir skriaudos nebus žaizdos iŠdilg; 
kaliniais esam vėl nutremti, -
laukta meilė mus, vargšus, apvylė. 

Kastytis Gliauda, 

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

Nauja Sapnų knyga, aiškinanti visokius 
sapnus, vėl galima gauti Dirvos knygyną. 
Su užsakymu siųskit pinigus. 

LENGVAS BUDAS IŠMOKTI 
ANGLIŠKAI ? 

. Paranki knygelė mokytis Angliškai. 
Kaina su prisiiintimu 40c. ; 

XQalit siųsti pašto ženklai,^ 
v* Reikalaukit Dirvoje 
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DIEVŲ PASLAPTIES BEJi£$KANT 

'NEPRAEINA nei vienos die
nos kad negirdėtume kalbų ir 
s p ė l i o j i m ų  k a s  d a b a r  d a r o s i  
Prancūzijoje, toje žemėje iš 
kurios prieš 170 metų atkelia
vo Amėrikon devyniolikametis 
jaunnuolis La Fayette. At
keliavo kad padėtų Franklinui 
iškovoti laisvę Naujajam Pa
sauliui, kurs šiądien jau yra 
beveik įvykdęs tai ko jam lin
kėjo tas jaunas Prancūzas. O 
jis jam linkėjo "išplėšti žaibą 
iš dangaus ir kardą iš tirono". 

Jau praėjo 170 metų kai to 
paties Franklino anūkas įteikė 
La Fayettui, tam žinomam ko
votojui už Amerikos laisvę, "iš 
tirono išplėštą .kardą" su įrašu: 
"Crescam ut prosim — Augsiu 
kad bučiau naudingas". Ir tik
rai Amerika išaugo į milžiną ir 
išaugo kad butų naudinga tai 
pačiai Prancūzijai, kurios vai
kai atidavė nemažą duoklę už 
1776 m. Liepos 4 dienos dekla
raciją, paskelbusią laisvę Phila-
delphijos kongrese trylikai A-
merikos provincijų. t 

Už tą auką jau yra gausiai 
atsilyginta Amerikiečių: jie du 
kartu jau gynė ir apgynė Pran
cūzijos nepriklausomybę. Ir 
La Fayette gali buti ramus sa
vo krašte, nes Amerikiečiai iš
pildė savo pažadą: tikrai jie 
išaugo tik tam kad butų nau
dingi. 

Kas dėjosi Amerikoje tuo 
laiku kai La Fayette gabeno 
Prancūzų karius į Ameriką, is
torija yra plačiai nupasakojus. 
Bet kas dedasi šiądien Pran
cūzijoje, ar daug Amerikiečių 
teisingai supranta? Ar tfisiems 
Amerikos žmonėms yra aišku 
koks gilus ir koks skausmingas 
perversmas vyksta šiądien La 
Fayette tėvynėje? Tikiu kad 
ne visiems. O būtinai reikėtų 
kad visi žinotų ir visi suprastų 
kodėl tiek daug kalbama apie 
Prancūziją, kodėl jos likimu 
taip daug sielojamasi ir kur 
gludi to visuotino dėmesio tik
roji prasme. 

IfTISUS keturis metus nuo 
1940 metų Liepos mėn. iki 1944 
m. galo — Prancūzija gyveno 
Vokiečių valdžioje. Gyveno taip 
kaip visos tautos nelaisvėje: 
persekiojama, pusiau pašerta, 
pažeminta ir be ateities. Kas
dieninės duonos kausimai ver
tė ją per keturis metus gyven
ti ir verstis kaip kas išmanė, 
kaip kam atrodė patogiau apei
ti, apsukti ir suklaidyti šeimi
ninkaujančius Vokiečius. 

Nuostabiai greitas karo pra
laimėjimas, tautos pakrikimas 
i r  t o k s  l e n g v a s  p a s i d a v  i m a s  
priešui sukėlė kuo ne visiems 
pasipiktinimą žmonėmis ir par
tijomis kurios ilgą laiką vado
vavo Prancūzijos politikai. Mar
šalo Petaino vadovybėje ir Vo
kiečių kontrolėje laikomas kra
štas buvo nuolatos propagan
dos raginamas suprasti kad 
Prancūzijai reikia atsisa k y t i 
nuo noro atstovauti Europoje 
didelį kulturą, kad jai reikia 
įsijungti į Vokiečių politiką ir 
bendradarbiauti su Vokietija, 
tikslu sudaryti naują pasaulio 
santvarką. 

Gi Generolo de Gaulle vado
vaujamas Prancūzijos išlaisvi
nimo komitetas iŠ Londono be 
paliovos skatino P r a n e u i u s 
priešintis ne tik Vokiečiams, 
bet ir Petauiui. Ragino juos 
maištauti, kovoti prieš Vokie
čius ir jų bendradarbius, nai
kinti ir griauti viską kas gali 
buti Vokiečiams naudinga. Ra

gino nedirbti, neklausyti įsta
tymų, nepildyti įsakymų. To
kia dviguba padėtis privedė prie 
to kad Prancūzų tauta susis
kaldę, pasidalino į dvi grupes 
— į Maršalo Petaino šalinin
kus ir į Generolo de Gaulle ̂ pa
sekėjus. / 

K A R U I  e i n a n t  į  g a l ą ,  d e  
Gaulle pasekėjų skaičius augo, 
bet kartu augo ir daugelis kitų 
nesusipratimų. Mat, iki tol 
kol Vokiečiai buvo ger u o s e 
santikiuose su Sovietais — iki 
1941 m. Birželio 22 d. — Pran
cūzijos komunistai pklaikė Mar
šalo Petakio liniją ir pritarė 
Hitlerio karui. Gi kai prasi
dėjo Vokiečių žygis į Sovietų 
Sąjungą, Prancūzų komunistai 
persimetė į de Gaulle pusę. Tuo 
budu de Gaulle šalininkų eilėse 
atsirado dvi grupės: viena ko
munistinės spalvos ir veikianti 
kaip geriau Sovietų Sąjungai, 
o ne Prancūzijai; antra — gry
na Prancūziška net su perdėtu 
prancuziSkumu. Abi g f u p ė s 
žvairavo viena į antrą ir sa-
vitarpyje rungtyniavo, steng
damos įsigyti daugiau įtakos ir 
užimti geresnes pozicijas. 

Bet kol Prancūzijoje buvo 
Vokiečiai tol tų dviejų grupių 
trynimasis buvo labai uždaras, 
tylus, nematomas ir neskelbia
mas. Santikiai tarp tų dviejų 
grupių buvo maždaug tokie pat 
kaip santikiai tarp Sovietų ir 
Anglų - Amerikiečių. Bet kai 
prasidėjo Prancūzijos laisvini
mas ir valymas nuo Vokiečių, 
tuoj pat nesantaika iškilo į vir
šų, ir visiems paaiškėjo tikrie
ji tų grupių politiniai tikslai. 

Komunistinė grupė stengėsi 
išnaudoti padėtį ir su Prancūzi
jos išlaisvinimo šūkiu įsteigti 
krašte tokią "liaudies demokra
tiją" kokią įsteigė Tito Jugosla
vijoje, Dimitrovas — Bulgarijo
je, Groza — Rumunijoje, ir 1.1. 

Pagal bendrą Maskvos planą, 
visuose nuo Vokiečių išlaisvin
tuose kraštuose komunistai tu
rėjo daryti viską kad paimtų 
valdžią į savo rankas. Tatai^ ir 
pasisekė jiems visur kur neįžy
giavo nei Amerikiečių, nei Ang
lų kariuomenė. Gi ir Prancūzi
joje butų gal pasisekę, jei ne 
Generolo de Gaulle aiškus, bet 
ne labai griežtas nusistatymas 
nepaduoti Prancūzijos komunis
tams. 

1944 ir 1945 metais, kai pas
kutinieji Vokiečiai traukėsi iš 
Prancūzijos, ten dėjosi tikrai 
tokie dalykai kurie galėjo baig
tis panašiai kaip Sovietų užim
tuose kraštuose. Kai kur Pran
cūzijoje ištisi miestai ir apskri
čiai jau buvo pateki į komunis
tų rankas ir buvo pradėta elg
tis su gyventojais taip kaip el
giasi tokiais atvejais komunis
tai visur: komunistams nepa
lankus asmenys buvo naikinami 
be teismo arba suimami. 

Pagaliau vis dėl to pavyko 
Gen. de Gaulle išlaikyti valdžią 
savo rankose, pritraukiant ko
munistus prie bendradarbiavimo 
ir tuo budu susilpninant jų re
voliucinį pasinešimą. Tai bu
vo gera, bet kartu ir bloga po
litika. Gera todėl kad apsau
gojo Prancūziją nuo savitarpi
nių pjautynių ir gal net nuo 
pilietinio karo, kokį neatėmė iš 
dalies Jugoslavijoje i? .Lenki
joje. ' t 

Bloga ji buvo dėl to kad ko
munistai, pritraukti prie val
džios galėjo reikšti joje savo 
įtaką, galėjo laisvai varyti pro
pagandą ir galėjo ilgai trukdy
ti Prancūzijos valdžiai pasi
rinkti aiškesnius kelius. Tatai 
leido komunistų partijai išaug
ti ir sustiprėti tiek kad tikrai 
pasidarė sunku valdyti kraštą 
su komunistais, bet dąr sun
kiau be komunistų. Ir iki 1947 
m. Gegužės mėn. visose Pran

cūzijos vyriausybėse dalyvavo 
komunistai. Dalyvavo tol kol 
išviso Amerikiečių-Anglų san
tikiai su Sovietais svyravo* bu
vo neaiškus ir sunkiai supran
tami. 

PO "KETURIŲ DIDŽIŲJŲ" 
konferencijos Maskvoje šių me
tų Kovo-Balandžio m. Sovietų 
santikiai su Anglais-Amerikie-
čiais paėmė naują kryptį, iki 
šiol žygiavę jei ne kartu, tai vis 
dėlto šalia vienas kity, dabar— 
po konferencijos — ėmė veikti1 

vienas prieš antrą. Prancūzi
jos valdžiai nebebuvo galima 
ilgiau bepasilikti be apsispren
dimo, su katruo iš tų dviejų ji 
eina kartu: su Sovietais ar su 
Anglais-Amerikiečiais. Ir šių 
metų Gegužės 6 d. Prancūzijos 
valdžia pasirinko: pašalino ko
munistus iš vyriausybes ir sa
vo politiką įstatė į Anglų-Ame-
rikiečių vagą. Bet nuo čia ir 
prasidėjo sunkiausias Prancū
zijos krašte eina tokia pat ko-
vira kova tarp komunistų ir 
nekomunistų, tarp komunistų ir 
antikomunistų ir pagaliau tarp 
antikomunistų ir nekomunistų. 
Šiądien Prancūzijos parlamente 
matome tą patį vaizdą, kokį ro
do ir U.N. organizacijos posė
džiai ir susirinkimai. Prancū
zijos krašte eina tokią pat ko
va, kokią mes matome tarp So
vietų ir Amerikiečių - Ajiglų. 

Kaip visas pasaulis yra pasida
linęs į du pagrindinius blokus 
— į komunistinį ir antikomunis
tinį; kaip tarptautiniuose san
tykiuose randame šalia tų dvie
jų blokų dar grupelę neutralių
jų, .dar nesiryžtančių aiškiai pa
sisakyti, dar nenorinčių galuti
nai apsispręsti ir dar tebema
nančių kad tikroji taika eina 
kaž kokiu "trečiuoju keli u", 
taip ir Prancūzijoje turime du 
pagrindinius blokus: komunis
tinį ir antikomunistinį, ir tu
rime dar trečią masę, kuri skel
biasi sudaranti sveikiausią Pran
cūzijos ateitį.... Bendrieji 
tarptautiniai sunkumai, o ypa
tingai Amerikiečių-Sovietų san-
tikių bent koki pasikeitimai at
sispindi Prancūzijoje lyg vei
drodyje. Ir tai, kas vyksta šią
dien pasaulyje plačiu mastu, 
kartojasi 'Pranctizijojė. • ' • - * 

ATVIRAI kalbant, juk ne
r e i k i a  s l ė p t i ,  k a d  š i u o  m e t u  
įtemptai rungiamasi už pasau
linį viešpatavimą. Tuo tarpu 
tos rungtynės tebeina konfe
rencijose, diplomatų ginčuose, 
kalbose, spaudoj, .radio bango
mis ir visu tuo, kas vadinama 
"diplomatine veikla". Gerai į 
jas įsižiurėjus, lengva suprasti, 
kad toji kova nėra šiaip sau 
lošimas "iš degtukų". Ji api
ma labai svarbius ateities klau
simus ir paliečia pagrindinius 
žmogaus gyvenimo dėsnius. Ji 
sudaro visam pasauliui didžiau
sios reikšmės įvykį, nuo kurio 
priklauso atsakymas, ar žus 
šimtmečius auginta senoji kul
turą, krikščioniškoji dorovė ir 
taip sunkiai įsigyta žmogaus 
laisvė, ar raudonoji banga už
lies žmoniją naujais įstatymais 
atimančiais teisę žmogui galvo
t i ,  t i k ė t i  i r  l a i s v a i  g y v e n t i .  
Klausimas yra taip rimtas kad 
jo sprendimui nebus pasigailė
ta nei mažiausios pastangos, 
nei didžiausių aukų, nei turtų 
nei gyvybės. 

Prancūzija ir .stovi ant to 
kelio, kuriuo būtinai turi pra
žygiuoti to didžio kla u s i m o 

P I R V A 

sprendėjai: turi pražygiuoti jė
ga, nešanti pasauliui vieną ar 
kitą likimą. Ji sudaro ne tik 
platų strateginį vieškelį Euro
pos žemyne, bett ir didelę tvir
tovę visoje grandinėje tų už
tvarų, už kurft^ slepiasi gana 
reikšmingos dvasinės jėgos, ga
linčios daug padėti vienokiam 
ar kitokiam pasaulio apsispren
dimui. Ir tą tvirtovę nori grei
tai ir galutinai paimti Sovietai 
pradžioje per komunistų parti
ją, o vėliau ir savo tankais, 
štai kur ir yra toji priežastis, 
kuri sukėlė tiek daug dėmesio 
ir tiek nemažai rūpesčių Pran
cūzijos ateitimi. 

V ;  

PRANCŪZIJOS komuni s t a i 
yra pasiryžę daryti viską kad 
sulaikytų krašto slinkimą į An-
glų-Amerikiečių pusę. Atrodo 
kad šiuo metu jie neturi vilties 
įtraukti Prancūziją į sovietų 
įtakos lauką, ir n jų uždavinys 
jiems duotas iš Maskvos apsi-
rubežiuoja trukdymais, sabo
tažais, drumstymąis ir visais 
kitais vienybės ardymais. To
kiais veiksmais jie nori atgrą-
syti pirmon eilėn Ameriką nuo 
pagalbos teikimo Prancūzijai, 
bijodamiesi kad per tą pagalbą 
neateitų į Prancūziją Ameri
kiečių viešpatavimas. 

Maskva, savaime aišku,. ne
gali ramiai žiūrėti į Amerikos 
dolarius ateinančius į Prancū
ziją, kuriais norima sutvirtin
ti ir išlaikyti Amerikiečių įta
koje tokį svarbų prietiltį Eu
ropoje. Ji savo ruožtu per 
naująjį Kominterną iš Belgra
do ir tiesioginiai patiems ko
munistų vadams Prancūzijoje 
per savo ambasadorių Paryžiu
je duoda nurodymus kaip ir ką 
jie turi veikti prieš. Amerikos, 
pagalbą Prancūziją. 

Tuo budu į Prancūziją gali
ma žiūrėti kaip į kraštą kuria
me atliekamos Amerikiečių-so-
vietų susikirtimo „pirmosios re
peticijos. Apie tą.."susikirtimą, 
kurs anksčiau ar vėliau neiš
vengiamai ateis, šneka ir la
bai daug. Bet ^iiSekas nežino 
nei jo dienos nei valandos: 
kartais jis rodosi jau visai ar
ti, kartais — vėl ;pasineria, ir 
vėl iškyla; ir taip jis ląiko ap
gaubęs pasaulį, lyg %6kįu žmo
gaus akim nepermatomu dievų 
paslapties šydu. 

Visi tos paslapties jieško, 
daug kas apie ją spėlioja, bet 
ir toliau ji pasilieka i dievų ži
nioje.... 

THAT'S RIGHT! 
Komunistai Bijo Savo Niekšysčių kurios Iškeliamos 

i švieson HoUy^oodo ir Kituose Tyrinėjimuose 

SMERKIA SAVO 
VALDŽIĄ 

Amerikos protestantų sektos 
yra gerokai patekusios komu
nistų įtakon. Kai sovietai pra
dėjo kaltinti Ameriką vykdy
mu savo "imperializmo" ban
dant teikti Europos žmonėms 
maistą, Metodistų federacijos 
komitetas paskelbė "apgaila-
vimą del naudojimo ekonomi
nės viršenybės ir patogumų 
(ar tai maistu ar kitais bu
dais) kaip politišką ginklą pa
dalint pasaulį, kuriam taip rei
kalinga vieningumas". 

Ta grupė skelbia ji neprita
rianti Hoovero- Trumano- Mar-
shallo planui.* 

Taip lygiai ir Maskva ir jos 
agentai visur tą planą smer
kia. 
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Bgipte, netoli garsių faraonų piramidų, įtaisyta golfo žaidimo 
plonis, kuriame šis golfininkas išbando tą smėlėtą plotą. Ten 
žolės kaip ir nėra. Vaizd matoma piramida yraiarti Gizeh, 
apie 5000 metų senumo. < • * 

_Visas Paulis žino kad auk
ščiausio gerbūvio ir didžiausių 
laisvių kraštas yra Amerika. 
Iš visų pasaulio darbininkų 
aukščiausį gyvenimo standar
tą turi Amerikos darbininkas. 

čia bemaž kiekvienas dar
bininkas turi savo nuosavus ir 
gražiai apstatytus namelius, 
savo automobili ir neretai ban
ke didesnę ar mažesnę pinigų 
sumą. Gyvena gerai, gerai pa
valgęs, gerai apsivilkęs, niekas 
jo nevaržo, ir daro jis ką no
ri.... 

Tai vis pasekmė nuoseklios 
darbo žmogaus kovos, už savo 
geresnį gerbūvį. 

Betgi kartu visas pasaulis 
žino kad blogiausį ir skurdžiau
si gyvenimą turi Sovietų Ru
sijos darbininkas, t. y. tas dar
bininkas keno titulu - vardu 
naudojasi daugelio taųtų kan-
kintojai-komunistai. 

Visame pasaulyje nėra sun
kesnių darbininkui darbo nor
mų kaip Sovietų Rusijoje; nie
kur taip mažai neatlyginama 
už darbą kaip Sovietų Rusijo
je; niekur nėra taip, kietai už
čiauptos darbininkui lupos, nie
kur jis taip skurdžiai negyve
na kaip Sovietų Rusijoje. 

Kaip pamatai to komunistiš
ko rojaus darbininkus (Lietu
voje jų matėsi labai daug), tie
siog gaila į juos žiūrėti: nuo 
jų komunistai atėmę viską — 
medžiaginį žmogaus gerbūvį, 
laisvo žmogaus galvojimo ir 
veikimo teises ir pavertė savo 
komunistiško režimo vergu, be 
jokių teisių ir galimybių kam 
nors skųstis dėl savo sunkaus 
gyvenimo. Jie geležine uždan
ga atskirti, nup yiso pasaulio, 
nuo visų pasaulyje egzistuo
jančių darbo žmogaus. organi
zacijų, kovojančių dėl savo ge
resnio rytojaus. Jų būklė yra 
baisi. Jie yra pilni nusimini
mo ir nustoję bent kurių gali
mybių ir norų ginti savo tei-
ses. 

Jie yra tiek užguiti polici
nėmis priemonėmis kad pasida
rė apatiški, bejėgųs. Jų visų 
viltis kad kas nors ir kada nors 
juos iš tos vergijos išgelbės, 
nes jie patys jau nebeturi jo
kių jėgų kovoti prieš komunis
tų policijos priemones. 

Ir dabar, kai palygini Ame
rikos darbininko gyvenimą su 
Rusų darbininko gyvenimu pri
eini išvados kad nei vienas 
nuoširdus Amerikos pilietis ne
turėtų linkėti savo krašto dar
bininkui to skurdaus gyveni
mo kurį turi Rusų darbininkas. 

O vis tik taip nėra! 
Yra čia žmonių kurie užsi

spyrę giria .tą baisią darbo 
žmogaus vergiją ir tą baisų 
darbo žmogaus pažeminimą! 
Jie visokiais budais — gyvu 
žodžiu, pinigais ir teroru — 
klusniai vykdydami Maskvos 
nurodymus, nuslėpdami tikrąją 
padėtį ir mluodami, beria tos 
santvarkos bacilas, norėdami 
apnuodyti ir sugriauti kitos 
valstybės gyvenimą. 

Jie nurodytą jiems Maskvos 
tikslą siekia atkakliai ir nesi
skaito su jokiomis priemonė
mis. " Kadangi jiems ne savo 
kraštas rupi, bet rupi Maskvos 
tikslai ir norai tai prieš Ameri
kos valdžios žygius jie stoja 
piestu ir šaukia nesavo balsu: 

"Prie ko tai veda?!" 
Girdi, kurstymas ir kalbos 

prieš komunistus veda prie 
tarptautinių santikių krizės ir 
pavojaus taikai. Jie mat kaip 
tie patamsių kirminai nojrėtų 
ramiai ir tyliai graužti valsty
binį kuną kol jis sugrius. Bet 
kai atidaromi jų darbus den-
gią šydai, kai ant jų prieš
v a l s t y b i n i ų  d a r b ų  m e t a m a  
šviesa, jie sukrunta-sujunda ir 
gąsdina visu* '^tarptautinių 
santikių kripe • ir karę pavo-

Z'j; 
Girdi, iadti ^Sa ne? "ti|r fašis

tai, bet kalta ir Amerikos val-

Stanislaw Mikolajczyk, Lenkų 
valstiečių vadas, kuris spėjo 
pabėgti nuo bolševikų iš Var-
šavos, kur jam buvo rengiama 
areštas ir teismas. Jis išskri
do į Angliją, dabar atvyksta į 
Ameriką. Jis 1945 metais iš 
Londono išvyko prisidėti prie 
"laisvos Lenkijos" atkūrimo, ir 
nieko nepešė, tik pasitarnavo 
bolševikams Lenkiją pavergti. 
Mrs. Walter Pollite, iš St. Lo
uis, Mo., drąsiai duoda šiam 
prijaukintam žvėriui, ocelotui, 
laižyti apie jis veidą ir nosį. 

Kiti su Mikolojczyku dirbę 
Lenkai buvo bolševikų sulaiky
ti ir jie bus nubausti apkaltin
ti šalies išdavikais.... 

džia; kaltas Prezidentas Tfri-
manas kam įsakė ištirti vals
tybinių įstaigų tarnautojus kas 
yra kpmunistas; kkalti genero
lai, kurie nuolat aiškina kad 
Amerikai gręsia pavojus iš 
Tarybų Rusijos; kalti vetera
nai kam jie išvaikė komunistų 
susirinkimą. Kalti visi dori 
Amerikos piliečiai kurie suska
to ginti savo tėvynę nuo So
vietų Rusijos penktos kolonos. 
Girdi, nereikia ginti, o reikia 
su "tėveliu" Stalinu susitarti 
ir nekariauti. 

Jųs, vyručiai, jieškbt naivė
lių arba tiesiog durnių! Ame
rikonas yra geras gaspadorius, 
kitaip jis nebūtų taip gražiai 
išugdęs valstybės, nebūtų toks 
turtingas. Ir jeigu jis paste
bėjo kad jo balduose ir namuo--
se įsiveisė parazitų, tai gelbė
damas sffvo turtą jis pavartos 
vaistus, kad jie ir kažin kaip 
smirdėtų! 

Komunistams ypatingSli ne
tinka Kongreso ne-Amerikoni-
nės Veiklos Komitetas, kuris 
Hollywoode sučiupo visą ko
munistų lizdą. Jie apie tą ko
mitetą ir Hollywoodo parazitų 
lizdą rašo kiekviename savo 
laikraščio numeryje. Girdi, tą 
komitetą reikia būtinai panai-
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kinti, nes jis daro didžiausiu 
nešlovę Kongresui. (Pamany
kit kokie atsirado nuoširdus 

^Kongreso gynėjai!) To komi
teto užmačios įvesti minčių 
kontrolę yra sekimas tų vals
tybių prieš kurias Amerika ka
riavo. 

Gudrus jųs! Jųs norit pa
slėpti Hollywoode pridirbtas 
šunybes, kurios net šnipinėji
mu kvepia! Jųs puikiai žinote 
kad už tokius darbelius ir A-
merikos įstatymai neglosto. 
_ Jųs sielvartaujate dėl mfn-
čių kontrolės. Bet, vyručiai, 
atsargiai, jųs čia iš didelio 
strioko"* nuslinkot nuo "gene

ralinės komunistų propagandos 
linijos": juk pats Višinskis U. 
N. posėdžiuose kaip tik reika
lauja minčių kontrolės kokia 
yra įvesta žmogui Sovietų Są
jungoje! Na ir klius jums nuo 
"tėvelio" Stalino! 

Be abejo, "tėvelis*' Stalinas 
jus drūčiai pagirs už suktą 
propagandą: jųs Amerikos dar
bininkus kurstot%rieš Kongre
so narius, kad jie per valandą 
gauna nuo 7 iki 12 dolarių, o 
Pietų Amerikos darbininkas 
tik 50 centų. Matot, girdi, ko
kia nelygybė! 

Bet kodėl jųs nepaskelbiat 
kiek gauna Rusų darbininkas 
ir kiek gauna Rusi| "kongre
so" nariai? 

Jau 1940-41 metais sovietų 
"kongreso" nariai gaudavo po 
2,500 rublių į mėnesį prie val
diško buto, maisto ir susisieki
mo priemonių. O darbininkas-, 
specialistas (metalo tekintojas, 
metalo suvirintojas) uždirbda
vo tik 350 iki 500 rublių mė
nesiui ir jokio buto, maisto ir. 
susisiekimo priemonių jam ne
mokamai nėra. .Kodėl gi jųs 
apie šitą nelygybę nieko nera
šot? 

Sakot, nepatiks "tėveliu?* 
Stalinui, todėl ir meluojam... 

"That's ri£ht", — kas tiesa 
tai fiesa! B. Zambyla. 

1948 
KALENDORIAI 
DIRVA DUOS DOVANŲ 

savo skaitytojams puikius 
1948 metų kalendorius ir 
šį metą. Viskas ko reikia 
tik užsimokėkit savo pre
numeratą $3.00 už 1948 
metus. 

Prašant kalendoriaus, iš 
kitų miestų pridėkit 10c 
persiuntimo kaštams, ir 
pažymėkit kokio kalendo
riaus norit, svietiško ar 
religiško. 
s Dirvai Administracija. 

6820 Superior Aveniii 
Cleveland 3, Ohid,, 

EKSTRA! 288 DAINŲ KNYGELI 

LEISKIT Į TĖVYNĘ 
(Kišeninio didumo — 272 puslapių) 

Kaina su prisiuntimu $1.00 
Dirva gavo Europoj naujai išleistą knygą 
įvairių Lietuviškų liaudies dainų ir kitokia 
pavadintą — "LEISKIT Į TĖVYNĘ". Ta| 
nepaprasta knygelė — tiesiog didelė knyga, 
JJ72 puslapių didumo, ir joje telpa net 288 
iinomų eilėraščių. Skubėkit įsigyti sau vie-
»ą 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 

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

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

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

' v  • '  *. V 1  

c y Reikalaukit Dirvoj© •' 
....... x J'**. 

6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio. 
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KASMAUSKAS SUGRYŽO IŠ SAVO KE
LIONES PO EUROPĄ 

Kaip jau buvo Dirvoje rašy
ta, Bostono Lietuvis pramoni
ninkas Jonas L. Kasmauskas 
lankėsi šj rudeni po įvairias 
Europos valstybes savo firmos 
ir kitokiais reikalais. Visur 
svečias paliko geriausią įspū
dį, tikriau sakant, sustiprino 
dar iš anksčiau savo užmegs-
tus santikius su daugeliu as
menų laiškais, aukomis ir ne
išsenkančiu atsidavimu visu 
labui. Dar jo nepažinus asme
niškai jis jau buvo taip labai 
populiarus ir visų taip myli
mas kad, sakysim, Paryžiuje 
viena Lietuvių pabėgėlių šei
ma buvo padarius tokius apža
dus, girdi, jei Dievas duos iš
važiuoti j Ameriką tai musų 
pirmutinis žygis bus nuvažiuo
ti į Bostoną ir ten širdingai 
apkabinti, pabučiuoti ir padė
koti simpatiškam p. Kasmaus-
kui. 

Kitiems stačiai trūksta žo
džių savo jausmams išreikšti, 
bet tai nereiškia kad jie jaučia 
mažiau dėkingumo už kitus, 
priešingai, krft neišdrvso jo 
perdaug varginti savo bėdų ir 
vargų aprašymais, nes jautė 
kad p. Kasmauskas ir be nie
kur nieko* juos supranta ir at
jaučia. 

Taigi, p. Kasmausko apsilan
kymas Europoje perbėgo visus 
žaibo greitumu ir visiems pa
darė daug džiaugsmo. Deja, 
dėl laiko stokos ir dėl kitų ap
linkybių p. Kasmauskas nega
lėjo aplankyti visų jo šelpui-
mų šeimų. Taip, sakysim, jis 
labai norėjo apsilankyti Vokie
tijoje, bet nebuvo kaip. 

Man teko laimė su p. . Kas-
mausku ilgiau pabūti ir jį ar
čiau pažinti ir dar labiau pa
milti. Koks simpatiškas ir 
puikus žmogus! Atviras, nuo
širdus, tiesus, pilnas gyvybės, 
energijos, šviesus žmogus. 

Pirmu žvilgsniu, pirmu žo
džiu buvo, kaip sakoma, sulau
žyti ledai ir nežiūrint didelio 
amžiaus skirtumo iškart pasi
darėme kaip seni-seni pažysta
mi, giminės ir draugai. Ir 
tikrai, ne vienam., iš mu^ p. 
Kasmauskas atstoja nesančius, 
o kartais net ir esančius tėvą, 
brolį, dėdę, draugą, paramą ir 
globėją. 

Ji visur ^lydėdamas mačiau 
kaip jam atsilankant pas žmo
nes. jų veiduose pranykdavo 
rūpesčių debesys ir umai nu
švisdavo kaip koks pavasaris. 
Geras žodis, keli dolariai, ku
rie Europoje gaudyte gaudomi 
kaip koks išganymas, o ypač 
jo pažadas ir ateityje pagelbė
ti ištraukė ne vieną iš apati
jos, nusivylimo ir tikros dvasi
nės mirties. Ir daro tai p. 
Kasmauskas niekeno neragina
mas. niekeno neapmokamas, be 
jokio pasididžiavimo, be jokio 
išrokavimo, ne j ieškodama s iš 
to sau jokios garbės. 

Jis eina taip tiesiai kad prieš 
ji rodos visos durys pačios at
sidaro. Jis toks atviras, toks 
paprastas, bet kartu ir ryžtin
gas, tikras kad jo lenkiasi visi 
sunkumai, visos bėdos traukia
si iš jo kelio. 

Su juo bebūdamas atsimi
niau Juliaus Smetonos pernai 
apie jį parašytą straipsnį Dir
voje, kuriame jis apdumoja 

kad Amerika turi daug įsta-
ris iš jo burnos ištraukia Lie
tuvišką posakį: "Saulė visiems 
bių inžinierių ir visokių išradė
jų, bet kad vis dėl to jai pri
reikė ateivio Lietuvio, p. Kas
mausko, kad sugalvoti dabar 
visam pasauliui žinomų stikli
niu trėkštuvų sienelių. Ir Ju
lius Smetona' baigė savo strai
psnį šiais žodžiais: "Taigi ar 
Lietuvis savo gabumais nėra 
Ivgus ar net aukštesnis už ki
tus?" 

Pasimatęs su p. Kasmausku 
aš pats savo akim pamačiau 
kad Julius Smetona teisybę pa
sakė, kad p. Kasmauskas yra. 
galima sakyti, pasaulinio mas
to, pasaulinio ugio žmogus, vi
sa galva pranešantis daugelį. 
Ir taip pat supratau kas jį to
kiu padarė, kodėl jam, ateiviui 
Lietuviui, taip pasisekė net to
kiame konkurencijos krašte 
kaip Amerika, įkopti į paly
ginti aukštas viršūnes. ^ . 

šelpdamas jis nežiūri Kokių 
kas pažiūrų, kokio tikėjimo, 
nežiūri ar jis giminaitis ar ne, 
nebraidžioja net ir kojas nu
siavęs savo artimo sąžinėje, tik 
vienu žodžiu paklausia kokia 
kieno bėda,'ko kam trūksta, ko 
kam reikia. Neklausia net ar 
verta bet ar reikia. 

Jau kelinti metai kaip p. 
Kasmauskas varo tą tylią bet 
gilią musų kulturos vagą. 

Biblijoj yra parašyta kaip 
vienas karalius iš tūkstantinės 
kareivių minios teišrinko 300 
vyrų, su kuriais ir laimėjo di
dėlį muši. Trys šimtai tai ne 
didelis skaičius. Rodos butų 
galima 300 tokių pasišventusių 
žmonių surasti. O kiek tai pa
lengvėtų musų išblaškytos tau
tos nelaimė ir kiek priartėtų 
galutinės pergalės diena. 

Jis ne tik malonus, labdarys, 
bet ir tikslus, akylas ir ausy
las. Tuo tarpu kai traukinys 
mus veža iš Le Havre uosto, 
kur aš buvau nuvažiavęs jo 
pasitikti, į Paryžių, p. Kas
mauskas viską mato, viskuo 
domisi, nepraleidžia nieko pro 
šalį. Ši jo kelionės bus įdomi 
Amerikoje pasilikusiems nami
škiams, draugams, tautiečiams 
Lietuviams ir Amerikonams. 
Net savo asmeninio malonumo 
dalykus, kaip kelionės įspu-
džius, jis paverčia tautine mi
s i j a ,  i n f o r m a c i j o m i s ,  k u r i o s  
bus naudingos supažindinti A-
merikonus su sunkia Europos 
padėtim. 

Ir jo pastabos tokios įdo
mios, kad jos man pačiam, ge
rai pažystančiam Prancūziją, 
lyg atidaro akis ir parodo ko 
aš ikšiol nepastebėjau: kaip 
dirbami laukai, kaip apsodintos 
daržovės, kokie gražus Pran
cūzų namukai, bet kokie seni 
jų automobilių modeliai ir ko
kis lėtas automobilių judėji
mas. 

žaibo greitumu pravažiuoja
me kelias šiaudiniais stogais 
Normandijos sodybas. Bet to 
jam užtenka ne tik tai paste
bėti l>et ir prisiminti kad jis 
pirmu kartu po išvažiavimo iš 
Lietuvos, prieš 47 metus, pa
mato samanotą bakūžę. Kai
mo bažnyčių bokštai, šiaudiniai 
stogai, dideli obelių sodnai jam 
primena Lietuvą. Jis pastebi 

taip pat jgražų, skaidrų rudeni
ni orą ir Įrausvą saulėleidį, ku-
šviečia, ii^ geriems ir blogiems.j 
Saulė ta pati, tuo tarpu kai 
yra žmonių kurie nori ją už
temdyti - kitiems, savo kaimy
nams, kaimyninėms tautoms". 

Joaio L. Kasmausko toks kil
nus charakteris kad jis stačiai 
stebisi kaip dar gali tokių nie
kšų atsirasti kurie ne tik fiie-
kam gero nedaro, bet dar ki
tiems net saulės pavydi. 

Aš iš savo pusės stebiuosi 
ir žaviuosi tokiu p. Kasmaus
ko praktiilkamu ir poetiškumu 
ir urnai suprantu kad gyveni
me ne liek svarbu didelis pali
kimas, policinė jėga, net nei 
aukštas mokslas, kiek svarbu 
asmeninės žmogaus savybės, 
jo geras būdas ir stiprus cha
rakteris. 

Iš Šveicarijos man rašo: "Su 
p. Kasmausku susitikau ir pra
leidau su juc- kelis vakarus. Jis 
man paliko labai gerą įspūdį: 
senos karttos Lietuvis, kurio 
Lietuviškumo jokios vėtros rie-
palauš... r Duok Dieve daugiau 
tokių Lietuvių emigracijoje tu
rėti!. ..." 

Lygiai taip pat galvoja ir 
kitf Lietuviai su kuriais p 
Kasanauskas susitiko Belgijo
je, Holandijoje, Danijoje, Šve
dijoje, Norvegijoje ir Anglijo
je. Lygiai visų toks pat troš
kimas: Duok Dieve mums dau
giau tokių Kasmausku. 

Pono Kasmausko kelionė bu 
vo sėkminga, tokiam kaip jis 
žmogui ir negali nesisekti. Te
gu jam Dievas visame kame ir 
toliau padeda ir tegu mums 
duoda 300 tokių kareivių pa 
dėti mums kovoje už buvį ir 
už išsilaisvinimą. Toks pas
kutinis musų čia Europoje pa 
silikusių linkėjimas. 

Lietuvis. 

N A U J O J I  A U Š R A  
Mėnesinis iliustruotas Lietuvių kulturos žurnalas. 

Kviečiam visus užsirašyti: Metinė kaina: U.S. ir Kanadoj $2 
kitur $2.50. Pasinaudokite šia atkarpa. 

Įdedu $2 ir prašau siuntinėti man žurnalą nurodytu adresu 
per visus metus: ^ . (52) 

VardM 

: Adresas 

: Miestas Valstija. 

į "N. Aušros" adr: 10729 So. State St., Chicago 28, 111. j 
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(Automatinis šildymas) 
S Lengviau — Pigiau — švelniau | 
| TA ĮSOM IR PARDUODAM VISOKIUS FURNASUS E 
s Elektriškus ir Gaso Padargus — Vandens šildymo Tankas s 
| Jeigu mes negalim pataisyt tai niekas Nepataisys. | 
g Automatic Controls Tools Hardware 5 

i TRI-VET APPLIANCE SERVICE I 
7502 St. Clair Avenue 

I PO. 9548 Frank Orpse (Urbšaitis) Sav. 
kreiptis: HANK HOLLISH — ST 

limillHHIIIIINttllllllllllllllllllllllHIIIIIIUIUIIIIIIIHI 

Cleveland E 

LI. 0287 I 
§ • AKRONE kreiptis: HANK HOLLISH — STadium 47W 
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ŠALTIS ARBA SLO
GA PALIEČIA VEIK 
VISUS PER ŽIEMA 

PAJIEŠKOJIMAI 
Jieškomieji ar apie juos ži

bantieji prašomi atsiliepsi į: 
CONSULATE GENERAL OP 

LITHUANIA 
41 West 82nd Street 

New York 24, N. Y. 

Amerikos daktarų yra apy
tikriai apskaičiuota kad žmo
gus kuris bus nors vidutiniai 
laimingas, per žiemą gaus slo
gą arba šaltį bent porą kartų. 

Kurie ne taip atsargus tie 
serga slogomis viena po kitos. 

Per visą šalį, bendrai imafit, 
"šalčio" gydymui šią žiemą, 
kaip paprastai, žmonės išleis 
šimtus milijonų dolarių "nuo 
šalčio vaistams" ir daktarams. 

Kaip šaltis arba sloga rūde-
nį-žiemą-pavasarį žmones var
gina parodo tas faktas kad 32 
nuoš. gydytojų lankymosi pas 
ligonius namuose yra teikimui 
pagalbos nuo šalčio, ir 15 nuoš; 
pacientų apsilanko į gydytojų 
ofisus jieškaufc pagalbos nuo 
tos negerovės. ; * 

Nuo slogų arba "šaldo" bu
na ir pavojingų susirgimų, nuo 
ko seka plaučių uždegimas ir 
kitoktos komplikacijos, nuo ko 
tam tikras nuošimtis žnionių 
ir miršta. 

Paprastas žmonių gydymasis 
nuo šalčio yra karšti gėrimai, 
karštos vonios ir gurkšniavi-
mas degtinės. Bet be vaistų Ir 
dažnai eb daktaro sunku Šal
čio atsikratyti. 

IŠTIKUS GAISR& 
NELAIMEI 

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

P. J. KERŠIS 
409-12 Society for Savings Bft. 

Telef.: MAin 1773. 

m 
JONAS G. 

POLTER 
L i e t u v i s  

Namų Maliavotojfrs 
. Popieriuotojas 

495 East 123rd II. 
Telefonas: POtomac 689& 
Apkainavimas ar pat^VĮ-
mas reikale jusų n|mo 
pagražinimo sutėikiaink 

nemokamai. , ilIlV 

Asipauskas ,« ČČgtka, Juozas, iš Pil
viškių vai. 

Aukštuolis," Ignas ir Juozas, sun. 
Juozo, iš' Ukmergės ap. 

Banys, Jonas sun. Gabrieliaus, iš 
Raseinių ap. 

Bartuška, Jonas, iŠ Sasnavos vai., 
Marijampolės ap. 

Benešiunas, Juozas ir sesttO Ona, 
iš Garliavos par. 

Bieliukas. Jonas ir Jurgis, iš Pil
viškių vai'., Marijampolės ap. 

Bubnys, iš Jovaravo - Igliškėlių v., 
Marijampolės ap., gyv. Brooklyne 
vyriausio vaiko v. Petras 

Bulotaitė J Jurkštienė - Saurasevi-
čienė, iš Sasnavos vai., Marijam
polės ap. 

Burda - Saveikiutė, Bronė, Švent
ežerio yal., gyv. New Yorke 

Cooper - Fedrati, Olga gyv. rodos 
Rochester N.Y., iš Prienų 

Čėsna - Asipauskas, Juozas, iš Pil
viškių vai. 

činčkienė - Venckunaitė, iš Lietu
vos, vaikai John ir Marija, gimę 

Mahanoy City, Pa. 
Daktaraitis, Alfonsas, ir sesuo, iš 

Akmenės vai. 
Danielius, Juozas, iš Vadžgirio p. 

Šimkaičių v., Raseinių ap., gyv. 
Chicago. 

Dilginaitis-Dilginis, Vincas, iš Pa-
javonio v. Vilkaviškio a. 

Frejeris, John, gyv. Chicago 
Girdauskas, Jurgis ir sesuo Ona, iš 

Garliavos par. 
Jurkštienė (Saurasevičienė) - Bu

lotaitė, Sasnavos v., Marijam, a. 
Kartanas, Juozas, Jonavos vai. ieš

ko giminių Kartanų, Miliauskų. 
Kiaulys, Kazimieras, sun. Mykolo, 

iš Ukmergės ap. 
Kiaulys, Mykolas, sun. Prano, ii 

Ukmergės ap. 
Kriščiūnas, Jonas, iš Velžio vai., 

Panevėžio ap. 
Križevičius, Petras, Vladas ir Ade

lė, gyv. Racine, Wise., iš Žarėnų. 
Kubilius, Vaclovas, iš Pilviškių v. 
Kubiliutė, Marija, iš Marijampol. a. 
Leimonienė - žvirzdinaitė, Kazi 

miera, iš Alsėdžių vai. Telšių a. 
gyv. Chicago. 

Maknys - Maknevičius, Kazys ir 
jo sesuo Misifinienė, iš Marijam
polės ap., gyv. Chicago. 

Masiulis, Justinas, iš Šiaulių ap 
Mažeikaitės, Elvira ir Malvina, iš 

Kuršėnų, Šiaulių a. gyv. Bostone 
ar Pittsburgh. 

Meieris, Michael, iš Skirsnemunės, 
gyv. New Yorke 

Mickevičius, Antanas, našlys, buvo 
vedęs Oną Pakalkaitę*, dukterys 
Elena Malvina ir Sofija. 

Mieliauskai, giminės Emilijai Mie-
liauskaitei, iš Jonavos vai. 

Misiūnienė - Maknevičiutė, Mari
jampolės ap., gyv. Chicago. 

Petraitis, vaikai Bron. Petraičio, iš 
Budelės km., Plokščių vai., Šakių 
ap., vienas sunus tarnavo Ame
rikos kar. prieš apie 20m. 

Pocius, Kazimieras, sunus Onos, iš 
Kretingos ap., Kulių vai. 

Pšemenėckiene - Venckunaitė, Ma
rija ir vyras Silvetras, iš Kauno, 
gyv. Williamston, Pa. 

Pūras, Mykolas Rumšiškių yal., 
Kauno ap. gyv. Lowell, Mass. 

Račkauskqitė, sesuo Marijos Mie-
liauskienės, iš Vievio vai., Tra
kų ap., gyv., rodos, Chicago. 

Raguckas, Juozas, iš Šilavoto vai., 
Marijampolės • ap., gyv. Baltimore 

Rakauskienė - Purlytė, Anelė, iš 
Ukmergės ap., gyv. New Yorke 

Rinkevičiūtės, dukterys Vinco Rin
kevičiaus, Marijampolės ap., vie
na vardu Marinka, gyv. Chicago. 

Saurasevičienė (Jurkšaitė) - Bulo
taitė, iš Sasnavos vai., Marijam
polės ap. 

Saveikis, Simas, ir sesuo Bronė 
Burda - Saveikiutė, iš Švente-

«žerio vai., Marijampolės ap. 
Skirka, Juozas ir Stasys, iš Mari

jampolės ap., gyv. Baltimore. 
Steponavičius, brolis Vincento, ku

ris turėjo sunų Romualdą; Plun
gės vai., Telšių ap. 

Strazdas, Ignas, ii Žemaitkiemio, 
Ukmergės ap. 

šeštokas, Jonas, i£ Kurklių vai., 
Ukmergės ap. 

Šimkienė - Markutė, Barbora, iš 
Kretingos vai., vyras Antanas, 
gyv. Elizabeth. 

šlapkauskienė - Girdauskaitė, Dami-
cija, vyras Juozas, abu iš Garlia
vos vai. 

Tamošiūnas, Vaitiekus, iš Ukmer
gės ap. 

Tautkus, Vladas, iš ftlaulių ap., gyv 
Utica. ^ 

Ulevičius, Jurgis, Garliavos vai. 
Vainauskienė (Želnienė) - Tautkutė 

Joana, Šiaulių ap., gyv. Illinois 
Venckunas, Juozas ir Vincas, gyv. 

Mahanoy City, Pa. iš Gudelių 
vai. Marijampolės a., angliaka-
siai. 

Venclovas, Motiejus, sun. Jurgio, iš 
Suvalkijos. 

Vitkauskas, Stasys, gimęs Amero-
koje, lankėsi Lietuvoje, grižo A-
merikon 1939-40m. su seserimi 
vanda, gyv. Bostone ar Chicago. 

Želnienė (Vainauskienė) - Tautkutė, 
Joana, iš Šiaulių ap., gyv. Chica
go ar kitur. 

Žičkus, Leonas, iš Šiaulių. 
Žukauskas, Pranas, lankėsi Kaune 

1933-34m., gyv. Brooklyne. 
Žvirdinaitė - Leimonienė, Kazimie

ra, išf* Alsėdžių vai., Telšių ap., 
gyv. Chicago. 
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"ROBERTĄ" 
Statoma Public Hall, 

Savaitę Lap. 17-22 

North Carolina kalnuose, ši ypatingas uola, vadinama Blow
ing Rock (Pučianti uola) turi tą ypatybę kad iš jos apačios 
nuolat traukia vėjas, kuris visada atmeta atgal ant uolos vi
sokius metamus lengvus daiktus, kaip čia parodoma viena 
panelė numetus savo skepetaitę, laukia vėjo atnešant ją atgal. 

POPIERINĖS PIENO 
__ BONKOS 

Miestuose daugiau ir dau
giau pradėjo matytis popie
rinės pieno bonkos, kurios pa
sirodė praktiškesnės negu iki 
šiol buvusios stiklinės. 

Taip didelė dalis stiklo biz
nio ir žūsta, o jo vietą užima 
popiera. Dabar popierinių pie
no bonkų išdirbimas pašoko 
į milijoninus kiekius. Paveiz-
dan, dabar viena didelė popie
rinių dėžių dirbtuvė Clevelan-
de skelbia siekianti išdirbti 
po 100 milijonų popierinių pie
no bonkų kas savaitę. 

Popierinės pieno bonkos ne-
susimuša, jų nereikia plauti ir 
grąžinti į pienines, taigi jos 

kiekvieną dieną, kiekvienai ki 
tai pieno kvortai vis reikalin
ga naujos. Jos yra ir lengvos 
kai tuščios pervežti ir vartoti, 
ir keli šimtai popierinių pilnų 
pieno bonkų toli nesveria tiek 
kiek stiklinės bonkos su pienu, 
taigi daug lengvesnis pieno iš-
vežiojimas. 

PRANEŠKIT 
Savo Antrašo Permainą 

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

Dirva Ckvelaiid 3, O. 

"Roberta", antras muzikalia Vei
kalas globoje "Cleveland 500", pra
dedamas pirmadienį, Lapk. 17. Ta
me veikale girdėsis žavėjanti muži*' 
ka Jerome Kearns, ir vadovaujamą 
rolę dainuos žymi artistė Gertrude 
Niesen, o viso veikalo perstatyme 
dalyvauja apie 100 asmenų. Persta
tymai bus Cleveland Public Hali, 
šešis vakarus, baigiantis Lapkr. 22. 

Gertrude Niesen, žymi filmų lr 
scenos artistė, tuės sau talkoje ki*.""" 
tas New Yorko asmenybes. Pati 
Niesen vaidins Schwarenkos rolę. 

Turėdama vaudvilio, radio, nakti
nių klubų, ir Broadway vaidiniui© 
patyrimą, Miss Niesen vėliau pali-
žymėjo ir filmose Hollywoode. 

Clevelandiečiai dabar turės progą 
ją asmeniškai pamatyti ir girdėti 
dainuojant "Robeta" veikale. 

Kitas žvaigždė šiame veikale yra 
George Britton, patogus jaunas ba
ritonas, kuris tik keturi metai pra
dėjo dainuoti, bet patapo žymenybė 
lengvose operose visoje šalyje. . 

Kitas muzikalis veikalas, "Desert 
Song", seks: po šio, sekančią savai
tę, taip pat su gerais vadovauja
mais artistais. 

Tikietus šiems veikalams galinta 
jau dabar įsigyti, pasirenkant ge
riausias. Galima pirkti visam se
zonui, arba paskiriems vakarams. 

Gaunami Taylor's Ticket Office, 
28 Taylor Arcade. Kainos su tak
sais šios: $3.50, $3.00, $2.40, $1.80, 
$1.20. Pardavimas prasidės apie 
Spalių 15. 

ŽMONĖS IŠ VISŲ 
PASAULIO 

KRAŠTŲ 
atvyko ir apsigyveno Cleve-
lande, taupė ir dėjo pinigus 
į Society for Savings Bank, 
ir tėmijo kaip jie aUfiM 
jiems nuošimčius. 

Public Square 
Tai žmonių Bankas ant 

{steigta 1840 

Tolimi namai 

bet' artimi 

ą 

J. Žemantmuskas 

N o  t i r u  

"Dirvos" Agentui 
130 Congress Avenue 

Waterbiiiy, COBB. 
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Plačiai keliavęs G. I. įgavo paprotį palaikyti susisieki
mą su savo šeima ir draugais per Long Distance . . . 
ir jis vis patiria kad nėra nieko kito kaip girdėjimas 
draugingo balso kas suartintų jį su namais. Dabar, 
kuomet vielos yra laisvos dažnesniam draugiškam pa
sikalbėjimui, jųs galit įgauti tą paprotį taipgi. Geras 
dalykas yra nuskirti specialį vakarą kas savaitę tiems 
pralinksminantiems Long Distance pasikalbę j imms su 
savo jaunikliais, kas palaikys artimus ryšius su šeima 
nežiūrint kur tu butum. Jųs nusistebėsit kaip mažai 
tas kaštuoja. 

Pažiūrėkit ant vidaus viršelių jusų telefono direk
torijos tipiškų Long Distance pasikalbėjimo kaštų 
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PI R V A 

M I R I M A I  
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

(Žinios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dyka; 

KERŠIS Jonas, 56 mirė 13 
Spalių, Cleveland. (Darsū
niškio m., Kaišiadorių aps.) 
Amerikoj išgyveno 39 m. 

. PAŽERIENĖ Jieva* 70 metų, 
mirė Spalių 11, Dayton, O. 
(Paėjo iš Suvalkijos), čia li
ko sunus Antanas, Lietuvo
je vyras, Juozas Pažėra, ku
ris išvyko iš Daytono'į Lie
tuvą po pirmo pasaulinio ka
ro. 

ŠLAPIKAS Juozas, 90 m., mi
rė Spalių 22, Dayton, Ohio. 
(Zapyškio par.) Iš Lietuvos 
atvykęs, buvo trečias Lietu
vis Daytone apsigyvenęs; čia 
išgyveno 66 metus, iš amato 
buvo kurpius. Jo žmona, bu
vo antra Lietuvė atvykus į 
if miestą. Ji irgi mirė ne
senai šymet, taipgi sugyve
nus 90 metų. Abu seneliai 
palaidoti Kalvarijos kapinė
se. Liko trys dukterys ir su
nus. # 

JUODZEVIčILTĖ Aldona, 21 
m., mirė Spalių 28, gyveno 
600 Ridgewood ave., Brook
lyn, N. Y. Palaidota Lapk. 1, 
Šv. Jono kapinėse. Liko tė
vai, Pranas ir Elbzieta, bro
lis# Stasys. (Laidojime pa
tarnavo laidotuvių direkto
rius S. Aromiskis.) 

BEVEINIENĖ (vardas nesuži
notas), pusamžė, mirė Spa
lių 23, Detroit, Mich. 

JONAVIČIUS Tarnas, 59 me-
tj, I pasaulinio karo vetera
nas, mirė Spalių 23, Detroit, 
Mich. (Miroslavo par.) 

MICKEVIČIUS Mikas, 67 me
tų, mirė Spalių 2$, Detroit, 
Mich. 

JAKELIENĖ KatrS 1 (Alšins-
kiutė), 7 m., mirė Rugs. 10, 
Donorą. Pa., (Metelių par. 
Papėdžių k.) Amerikoj išgy-

- veno 43 metus. 
NORKIUTĖ Antanina, 1® m., 

mirė Rugs. 9, Donorą, Pa., 
kur buvo ir gimus. 

TAMAŠAUSKIENĖ Marė, 75 
m., mirė Spalių 31, Cleve
land, Ohio. Palaidoti išvež
ta į New Philadelphia, Pa. 

ŠIRVAITIENĖ Marijona (Use-
liutė), 53 m., mirė Rugs. 12, 
Detroit, Mich. (Gimus Mt. 
Carmel, Pa.) 

MATONYTĖ Ona (Cronin), 41 
m. amž., mirė Rugs. 15 d., 
Lincoln, 111. Gimus Athens, 
III. Palaidota su bažnytinė-

v mis apeigomis, šv. Kryžiaus 
kapinėse. Liko tėvai, į sese
rys ir broliai. 

KALINAUSKIENĖ Petronėlė, 
82 metų, mirė Rugs. 5, So. 
Boston, Mass. (Ylakių par.) 
Amerikoj išgyveno 35 m. 

BREIVIENĖ Ona (Laučkaitė), 
62 m., mirė Rugs. 8, South-
Boston, Mass. (žiežfnarių p.) 
Amerikoj išgyveno 37 m. 

RAŠLEVIČIUS Kazys, seno 
amž., mirė Rugs. 2, Balti
more, Md. 

KIČAS Motiejus, 60 afc, mirė 
Rugsėjo 16, Brooklyn, N. Y. 
(Vilkaviškio ap. Gižų p. Ru
dos k.) 

VERB1SKAS Pfetras, 38 metų, 
mirė Rugs, m., Omaha, Neb. 

TALOČKIENĖ Ona (Apukai-
tė), pusamžė, mirė Rugs. 12, 
Chicagoj. (Skaudvilės par. ( 

Raseinių ap.) Amerikoj iš
gyveno 35 m. 

JUSIKIENĖ Marė, pusamžė, 
mirė Rugs. 16, Chicagoj. 

KUN. ŽEKAS Pranas, mirė 18 
Rugs., Kansas City, Kansas. 
fOimes Steubenville, O.) 

POVILONIS^ Higins, pusamžis, 
mirė Rugs. 15, Chicagoje. 
(Rokiškio ap.) 

BARKAUSKIENĖ Ma*$, 60 
metų, mirė Rugs. 15, Kulp-
mont, Pa. (Kalvarijos p.) 

MISAKEVIČIENĖ A., mirė 
Rugs, m., New Philadelphia, 
Pa. 

MAGDELINSKAS Kafcys, mirė 
Rugs. 8, Wilkes-Barre, Pa. 

STRAVINSKAS Petras, mirė 
Rugs. 8, Luzerne, Pa. 

GAVENONIENĖ Rožė, mirė 
Rugs. 6, Lee Park, Pa. 

PAŠKEVIČIUS Vladas, mirė 
Rugs. 6, Lynnwood, Pa. 

GUDONIUTĖ Beverly A., 6 m. 
mirė Rugs. 5, Breslau, Pa. 

SAVICKIENĖ Ona, mire Rugs 
27, Frackville, Pa. 

ODELIU Jonas, mirė Rugs. 7| 
Philadelphia, Pa.' 

PAULAVIČIUS Petras, 55 m., 
mirė Liepos 4, Minersville, 
Pa. (Vilnaus rėd.) 

SWINGLE Mykolas, 56 metų, 
mirė Liepos 27, Brooklyn 
N. Y. (Gimęs Lietuvoje.) 

BAKAS Pranas, mirė Rugs. m. 
St. Clair, Pa. Amerikoj iš
gyveno 45 metus. 

REšKEVIčIUS Kazys, mirė 
Rugs, m., Shenandoah, Pa. 

ŽITKIUTĖ Marė, 28 m., mirė 
Rugs, m., Shenandoah, Pa. 

JUSEVIČIENĖ Jieva, mirė 
Rugs, mėn., Girardville, Pa. 

JĖGŲ SKALDYMO 
REIKALU" 

AMIŠIV VAIDAI 

Rytinėj^ Ohio, ir Pennsyl-
vanijoje, gyvuoja religinė sek
ta, kuri vadinasi Amišiais. Ji 
tęsia savo fanatišką senovišką 
gyvenimą. Tarp kitų dalykų, 
jų tikyba draudžia jiems net 
pirktinius guzikus į drapanas 
siūti, patys jie turi pasidaryti 
medinius branktus. Jie neker-
pj^~plaukų, barzdas nešioja vi
si vienodai nuskutę, su plau
kais aplink veidą; visi dėvi vie
nodos spalvos rubus. Jiems ne
valia ir automobiliais važinėti, 
važiuoja tik namų darbo ra
tais. 

Bet štai vienas jaunas Ami-
šius prie Wooster, Ohio, nusi
pirko automobilį, nors sako tik 
vežiojimui sergančios dukters 
pas daktarus. Visi jo vientikiai 
Amišiai šoko jj boikotuoti. Jis 
kelis metus kentęs, pagaliau 
iškėlė bylą teisme prieš save 
tikybos dvasiškius už boikota-
vimą, pareikalaudamas $40,0 )C 
nuostolių atlyginimo. Jis byla 
šiomis dienomis laimėjo, jam 
priteista $5#CQ0 nuostolių at
lyginimas. 

HIPPODROME 

Dvigubas Senų Vaizdų 
Parodymas 

Dvi žymios Warner Bros. filmos 
iš praeities, "Anthony Adverse" i 
"Jezebel*, su žymiais artistais, vėl 
panaujinamos rodymui Hippodrome 
Theatre, pradedant trečiadieniu, ir 
jos bus rodomos abi viena po kitos. 

Frederic March, kuris vaidina va
dovaujamą rolę romantiškame "An
thony Adverse", ir Bette Davis, va
dovaujamoje rolėje "Jezebel", abi 
yra laimėtojais po du kartu O-rcai 
garbės premijų už savo vaidinimus 
Olivia DeHavilland, kita žymi arti 
stė ir Academy Award laimėtoja 
taipgi vaidina. 

Pirmame veikale, "Anthony Ad 
verse", atvaizduojama Napoleonišks 
Europa apimanti Italiją, Prancūzi
ją, Kubą, Afriką ir Naująjį Pašau 
lj. Greta March vaidina Miss De
Havilland, Claude Rains i/ kiti. 

Bette Davis Veikale 'Jezebel' vaj 
dina rolę Julie's, New Orleans g a 
žuolės, kuri blačkoma tarp dviej 
meilių. Henry Fonda ir George 
Brent vaidina vyrrtkas roles pri< 
jos, su eile kitų žymių artistų. 

Tiedu veikalai predadami rodyt 
Hippodrome Theatre trečiad. Lap
kričio 19. 

Delia E. Jakubs 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Dtaektorė) 

REIKALE VEŽIMAI LIGON1AI.IS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai., 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763 

CHICAGO, 111. — Bendras 
Amerikos Lietuvių darbas, y-
pač šalpos srityje, yra nepa
prastai svarbus. Bent koks to
kio bendro darbo trukdymas ir 
visuomenės klaidinimas yra ne
leistinas. ' 

Vierfas tokių neleistinų reiš
kinių bendro darbo srityje yra 
Chicagoje. šiais metais Chi
cagoje jsteigtos fr, pasivadinu
sios garbingu "žiburėlio" yar^ 
du draugijos valdyba ir Jos 
pirmininkas p. M. Gudelis' va
ro Chicagoje viešą vajų Lietu
vių tremtinių studentų Varpi
ninkų Vokietijoje šelpimui, šį 
grupihį darbą p. M. G. pateisi
na kaltindamas BALF'ą už neT 

pakankamą šelpimą Varpinin* 
kų studentų Vokietijoje. 

1. P-s M. G. aiškina (žiur. 
N-as, Sp. 22) kad Varpininkai 
studentai (vadinami pažangiem 
ji) "savo kraštą ir gyventojus 
myli labiau negu kiti". Kaip 
ten bebūtų, tačiau tai dar ne
reiškia kad dėl to jie turi ne
siskaityti su bendru šalpos 
darbu. 

2. Toliau, p. M. G. pareiškia 
Spalių 30, N-se, kad nereikia 
erzinti vieną visuomenės dalį 
prieš kitą. Tačiau "žiburėlio" 
valdyba, prisidengdama visų 
Bietuvių tremtinių ir studentų 
moksleivių vardu, kreipiasi į 
Chicagos Lietuvius ir jų orga
nizacijas ir gautas iš jų aukas 
siunčia tik Varpininkams stu-
dentms. Tokiu melagingu pri-
aidengimu aukos jau gautos iš 
keliolikos Lietuvių biznierių ir 
iš organizacijų. 

Daug gražiau elgiasi Chica
gos Lietuvių Studentų Klubas, 
kitos Lietuvių organizacijos ir 
pavieniai asmenys, siunčiant 
visiems studentams pagalbą 
neatsižiurint pažiūrų skirtumų. 

Vokietijos universite tuose 
Lietuviai studentai turi išsi
rinkę savo Valdybai *16 Wsų pa
žiūrų studentų, kurios gautais 
aukas iš Amerikos teisingai pa
dalina. Tokių studentų atsto
vybių adresai buvo paskelbti 
spaudoje Europos trem t i n i ų 
studentų centrinės atstovybės 
įgaliotinio Amerikoje Broniaus 
Budgino. 

3. Chicagos BALF apskri
ties valdyba, Illinois valstijos 
BALF vajaus komitetas, Lie
tuvių studentų centrinės atsto
vybės įgaliotinis Amerikoje B. 
Budginas ir eilė kitų bendro 
darbo veikėjų pareiškė nepasi
tenkinimą Chicagos 'žiburėlio' 
draugijos valdybos ir jos pir
mininko p. M. G. pradėtu Lie
tuvių visuomenės bendro šal
pos darbo skaldymu. 

Net "žiburėlio" auklėtiniai 
taip pat pareiškia nepasitenki
nimą kad keli siauri žmonės 
panaudoja buvusios garbingos 
"žiburėlio" organizacijos ir jos 
veikėjų vardą bendro darbo 
ardymui šiuo nepaprastai mū
sų tautai svarbiu momentu. 

Nemanyčiau kad p. M. G. 
nori paskatint visas grupes or
ganizuoti kokį tuziną partinių 
šalpos draugijų Chicagoje ir 
pradėti atskirus viešus vajus, 
tuo budu griaunant BALF'o 
šalpos darbą. Jei ALF pada
ro klaidų tai kiekvieno Lietu
vio pareiga prisidėti prie tų 
klaidų atitaisymo, bet visai ne
leistina visuomenę klaidinti ir 
bendrą šalpos darbą griauti. 
Diskusijos ir straipsniai ben
dro darbo stiprinimo reikalu 
mums visiems yra begalo nau
dingi ir pageidautini. Su kon
struktyvios ir kūrybingos kri
tikos pagalba galima daug ką 
pagerinti ir daugiau nuveikti. 

Povilas Baltis. 

Sis žmogus, kuris turi ir gerą darbą ir šeimą ir turi kam gy
venti, bet daro tokius dalykus kurie gali atnešti jam staigų 
galą. Jis, net nesigarsindamas laikraščiuose savo vardo, lai
pioja New Yorko Adirondacks vieno kalno šonu, kuris yra pa
vojingai status. 

Rengiama Nauji Long 
Distance Patogumai 

Pradėjus > įvesti naujuts" frėgimus 
Clevlande ateinantį pavararį, visa 
ši šalis bus galima pasiekti Long 
Distance telefono pasikalbėjimams 
tik piršto pajudinimu. -

Clevelando įrengimai, ktf^ie kaš
tuos apie penkis milijonus dolarių, 
bus didžiausias : paskiras įrengimų 
darbas kokis kada buvo bandytas 
Ohio Bėll teritorijoje. Darbas nu
matytas baigti pavasarį 1949 me
tais, ir tada jau bus gąlima kalbė
tis visoje šalyje visai pfipjf^stu bu
du, kaip dabar atliekama" • vietiniai 
pasikalbėjimai, kaip tai ' praneša F. 
P. Merrick, THe Ohio 't&Įl- Tele
phone Company divizinis . komerci
nis vedėjas. , 

"The Ohio Bell buvo vieni ii' gir-
fnutinių pioniėtilj lon& 'distance ̂ pa
šaukimų vartojant, dial bu<&f' 'fcrtjfi, 
kaip tai vadinama, toli -dialįng",. sa --
ko Mr. Merrick. * -

"Jau 19C3 metais buvo pradėta 
dial budu pasiekti ,pp£ratores tarp 
Columbus, Dayton ir Springfield 
centralinčje Ohio"; tarp' Akron, •* Can
ton, Alliance ir Youngstown, šioje 
valstijos dalyje, taipgi is^^I^ėlan-
do į kiekvieną tų šiaurės' d$xio [Ąiie-
Stų. -v-

"Cleveland nebuvo dar pilnai ant 
Ohio toll dialing sistemos. Kuomet 
Clevelando operatorės per koki lai
ką jau dialino tiesiog į telefonus 
Akrcne, Cantone, Youngstowne ir 
keliuose kituose šiaurrytiniuose mie
stuose, iš kitų miestų į Clevelandą 
nebuvo galima pasiekti iš kitur tik 
iš Akrono ir Painesville". 

Kitą pavasarį prasidės įrengimai 
Ohio Bell didžiojoje įstaigoje 750 
Huron Road, kurie sujungs tiesio
giniu dialing budu pasikalbėjimas 
Didžiojo - Cięveląndgį »«%. operatorė
mis vfs»je šaly'je. 

Tas planas apima suvirs 5,30^ 
pagrindinių linijų operuojančių nuo 
Clevelando įrengimų. Apie 1,500 jų 
bus tarpvalstijinės ir pasieks 85 
miestus visoj šalyje. Likusios 3,801) 
linijų bus pačioje valstijoje, šios li
nijos sujungs 49 vietines Clevelan
do centalines, keturias Clevelando 
long distance i. 75 kitas Ohio sritis. 

* J į 
DARBAI Ohio valstijoje da

bartiniu laiku eina palyginamai 
gerai: dauguma dirbtuvių tu
ri darbininkų tiek kiek buvo 
pasiekę aukščiausia karo me
tais. 

Per Lapkričio mėnesį neku-
rios dirbtuvės paims dar nau
ju darbininkų. 

ŠIMTAI DOLARIU UŽ 
PAŽIŪRĖJIMĄ 

Londonas rengiasi vestuvių * 
iškilmei karaliaus dukters su 
Graikijos princu. -Iš tų vestu
vių Londono vienos gatvės na
mų savininkai padarys milži
nišką biznį. 

Anglai labai mėgsta matyti 
karališkų vestuvių procesiją ir 
už jos pamatymą moka dide
lius pinigus. 

Gatvėje iš Buckingham pa-
locių į Westminster bažnyčią, 
visi namų savininkai pasiruošę 
prisilupti tukstančius dolarių 
už tai kad žingeiduoliai galės 
iš jų langų, prieangių ir šali
gatvių pamatyti; tą vestuvių 
procesiją. 

Kurie norės prie lango sėdė

ti ir matyti tą procesiją turia 
mokėti po $300 už vietą. Vie
name kambaryje kaip kur bus 
sugrusta po 20 žmonių, kurie 
visi mokės po $300, kitaip ne
turės progos į lango pusę net 
nosį pasukti. 

Tie žiūrėtojai visi turės tu
rėti savo dokumentus, ir slap
toji policija bus visuose na
muose, užtikrinimui vestuvių 
procesijai apsaugos. 

Jų vestuvės nustatyta Lap
kričio 20. 

TRAFIKO nelaimėse Cleve-
lande šymet iki Lapkr. 12 už
mušta 77 asmenys. Pernai per 
tą laikotarpį buvo užmušta 97 
asmenys. 

KAS platina Dirvą 
platina apšvietą. 

tas 
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| I. J. SAMAS • JEWELER | 
= Persikėlė i naują didesnę ir gražesnę krautuvę | 

| f&07 Superior Ave. Greta Ezella Theatre § 

E Dabar jau turime didesni rinkinį Deimantų, žiedų, Laik^ s 
= rodėlių ir visokių graždaikčių, už nupigintą kainą. 5 

Pilnai Padengta .Apdrauda. Phone EX. 0417 

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

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

si'HimiiiiiiiiiiiiufimiMiimiiimiiiiitmiiMiiiiimitimimimmmiiiiimiimmiiitnp; 

Į P J KEJRSIS | 
5 609-12 Society for Savings Bldg.—Cleveland, Ohio 5 
| . OFISO TELEFONAS: MAin 1773. f 
s Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuoee, kreip- E 
S kites Į mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai- S 
S riuose apdraudcs-insurance reikaluose. 5 
r Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymas S 
3 garantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba asmeniškai. S 

VISOKIA APDRAUDĖ | 
-• Mes esame pasirengę suteikti visierriš pilnas musų pa- į 

tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale viso- 5 
kios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pirma į 
Saukite mus negu ugniagesius (firemonus). } 

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

ir Apdraudos Agentūra 
6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 

The May Go's. Basement 

Proga! 

Berniukams 
Nauji Zelavi 
Avies Kailiu 

X. S. Trečiokas 
INSURANCE AGENTŪRA 

Dirvos Atstovas 
Prenumeratoms, Skelbimams 

314 Walnat Street 
, NEWARK S. f-

Vytautas Markuzas 
Dirvos Atstovas 

Prenumeratoms, Skelbimams 
•-r. 3907 Lilli&jidKĮ || 

v DETROIT 14, MrciĮ» 
t 

y 

Padaryti ^ 

Pardavimui 

po 1<K$> t , 
'* ' r-! % 

Berniukams Zelan nepe^lanipami, poplino ? 
- ^'dviejų šmotu Msniego siutai dviguba kruti-
;; ne ir avies kailio pamušalu, nuiltom- fsthe * \ 

•a koyėm. diržu aplinkui, patogiu kalnieįrUun, f ^ 
kelnės tuHf zippęrius *ajp?a%idj!; taip pat • 

šiltu jęamušaljj ir dėvimos su petnešomis; < 
''|lierds'"4 'fkČ 10.: - - r *«• 

BES 

Mo# Dubiam ir Iškeičiam Eagle Stamps 

v ę 

Nauji  
Mergaitėms Patogių 

Stylių, Margintų 

Gražių Spausdintų 

'• «!•. ; 

Už Goat ir 
" "Ski Kehtes 

V 
44 

2-
49 

f y ~ V 
ir'Telefono • 

;, «• Užsakymai Pildomi ? 

1*^.' Šaukit CHerry 300^ 

Smagus, spalvingi jum
pers iš 50% vilnos, 3t)'f 
vatos ir 20 % rayon . . . 
spausdinti su naujoviško
mis figūrom ir žodžiais. 
Aukštais pečiais, kvoldu 
priešakyje. Spalvų Navy-
Diėlynos, rudos ir žalios. 
Mięros 7 iki 14. 

Basement Girk' Apparel 
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DIRVA—6820 Superior Avenue. ENdicott 4486—Atdara vakarais 
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SUŽEISTAS LIETUVIS 
POLICININKAS 

Petras J. Skirbunt, Lietuvis 
Clevelando policininkas, ir jo 
žmona tapo sunkiai sužeisti sa
vo namuose, kuomet Lapkr. 7 
vakare ištiko sprogimas počiu-
kyie, kurį Skirbuntas norėjo 
pakurti. Jie gyvena Mayfair 
Village. Po ištikusios nelaimes 
abu jie nuvežti į Huron Road 
Ligoninę. 

Nusipirkę savo namą, jiedu 
sumanė pasinaudoti mažu an
gliniu pečiuku kurį rado gara-
žiuje, apšildymui skalbę klos 
kambario. 

Pečiuką pakurus, iš jo pra
dėjo girdėtis koks tai šnypšti
mas. Skirbuntas užpylė smėlio 
norėdamas angli užgesinti ir 
patirti kas ten butų. Uždarant 
pečiaus dureles ištiko sprogi
mas, kuris išnešė langus, užsi
degė sausi rūbai ir pečiuko ge
ležinės dalys sumušė, net per
laužė jam ir žmonai kojų kau
lus. Pečius sprogo kaip šrap-
nelė, sako jie. Jų kaimynas at
siskubino jiems ' į pagalbą, ir 
prisišaukus policiją jiedu išve
žti ligoninėn. Jie turi dvi duk
reles, 7 ir 6 metų amžiaus, ku
rios išliko nesužeistos. * 

Gausit 1948 Dirvo3 
Kalendorių 

I R I  I 

ENK 

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

Visiems Dirvos skaitytojams 
pranešame kad šymet Dirva 
vėl duos didelius sieninius ka^ 
lendorius tiems kurie užsimo
kės prenumeratą už 1948 me
tus, seni arba nauji skaityto-
jai. 

Kalendoriai bus duodarri su 
pradžia Gruodžio mėnesio, iki 
jų turėsime. 

Dirvos kaina metams $3 00. 

VIEŠNIOS 
Pas Marijoną Ga!k«u«k'en? 

lankėsi Jieva Blauzdienė ir Ona 
De John, iš McKees Rocks, Pa. 
Jos praleido čia kelias dienas. 
Atsilankė ir Dirvos redakcijo
je, užsimokėjo ui Dirvą 1948 
metams. 

SMAGUS BALIUS 
Lietuvių Moterų Klubas su

rengė pirkią savo pokarine va
karienę ir šokius šeštadienio 
vakare, Lapkr. 8, Plantation 
Restaurant. Taip atnaujinta 
šio klubo n etiniai baliai, ku
rie karo pradžioj buvo nutrau
kti. dėl to kad daugelio klubo 
narių vaikai buvo išėję karinėn 
tarnvbon. 

K l u b o  p i r m i n i n k ė  B l a n c h e  
Arbuckas pasakė trumpą kalbą 
ir tik tiek kalbų tebuvo. Po 
vakarienės tęsėsi šokiai. 

VANDAUSKAlS Martinas, 64 
metų, nuo 642 East 93rd. st, 

mirė Lapkr. 7, palaidotas L*.p. 
10, Kalvarijos kapinėse. Pa-
raMos atsibuvo šv. Jurgio ba
žnyčioje. 

Liko žmona, Ofta> duktė Jo* 
sephine. 

ZLATKAUSKAS Danielius, 64 
metų, nuo 77* 9 Aberdeen av. 

mirė Lapk. 9, palaidotas Lap. 
12. Kalvarijos kapinėse. Pa
maldos atsibuvo šv. Jurgio ba
žnyčioje. 

Liko žmona, Uršulė, du su-
nai, Stasys ir Adomas, duktė 
Mrs. Adele Mausser. 

Šių abiejų laidojime pasitar
navo laidotuvių direktorę Del* 
la Jakubs. v 

KEITH'S 105TH THEATRE 

LVS 1 SKYRIAUS 
SUSIRINKIMAS 

LVS skyriaus nariams pra
nešama kad mėnesinis susirin
kimas bus laikomas Dirvos re
dakcijoje, penktadienio vakare, 
Lapkr. 14, nuo 8:15 vai. Na
riai prašomi dalyvauti. 

Tuo pat laiku bus padaryta 
pranešimai ir iš ALF seimo 
New Yorke. 

RENGKIT SHOWEJl PARJY 
ATVYKUSIEMS Iš 
EUROPOS 

Amerikoje labai priprasta 
rengti taip vadinamas "shower 
party" apsivedančioms poroms, 
nors kiti jaunavedžiai ir tur
tingi. Tai yra parodymas ge
rų norų ir linkėjimų pradedan
tiems naują gyvenimą. 

Tokj naują gyvenimą, visai 
iš pat apačios, pradeda ir jusų 
giminės kurie atvyksta į šią 
šalį iš Europos. Jiems tai tik
rai reikia paramos ir pagalbos 
pradžiai gyvenimo. 

Kai tik pas jus atvyksta to
kių giminių, ypač vedusių po
rų, surengkit jiems "shower 
party". Pradėk it šitą naują 
paprotį, parodykit savo prijau
timą tiems kuriems pagalba la
bai reikalinga. Susirinkę gi
minės ir draugai apdovanokit 
juos namų reikmenimis. ši
tokios "shower party'' bus tik
rai naudingos ir yra reikalin
gos. Lietuvaitė. 

DR. KUDIRKOS DRAUGIJOS 
ŠALPOS VAKARAS 

Dr. Vinco Kudirkos Draugi
ja rengia kortavimo vakarą — 
šeštadienį, Gruodžio 6, Lietu
vių salėje, apačioje, pradžia 
7:30 vai., įžanga 4 "c. Dova
nos bus prio stalų ir už įžari-

RKO Keith's 105th Street i 2°s tikietus. 
Theatre bus rodoma sekančios ! Bus užkandžių ir išsigėrimo, 
filmos: !  Pelnas skiriamas sušelpimui iš-

Nov.' 12 iki 15: "Fun and ! vietintų Lietuvių Europoje.> . 
Fancy Free"; "Television Tur-j Komisija, 
moil", "The 49th State". j 1 

Nov. 16 iki 18: "Unsusp-c- j $300,000,C«0 VETERANAMS 
ted , Reading and Riding . per rįn^įmus Lapkr. 4 Ohio 

Nov. 18 iki 22: Down to Į v-alstijoje buvo nubalsuota iš-
Earth' 'Golf Doctor' 

NE VISI DARBININKAI at
simena kad jiems priklauso 
taip vadinamas Social Security 
atlyginimas. Nors nekurie se
ni žmonės jau neturi iš ko gy
venti, jie nepasirūpina parei
kalauti sau priklausomą Social 

mokėti bonus tūkstančiams iš 
šios valstijos draftuotų ir ka
riuomenėje tarnavusių 'vyrų. 

Tie bonai sudaro bendrai su
virs $300,000,000 sumą, kurią 
sumokės taksais valstijos gy
ventojai. 

Tą nutarimą vykdant, Gub. 
Herbert pradėjo užstatyti vi
soje valstijoje reikalingą apa-

Red Liquidators Exterminating 
Lithuanians UJ. Told 

V v V.- " 

Exiled Minister Appeals for Halt toTerror 

Five "Make it Five'* in Tokyo 

Securitv atlyginima. Tokiu su
mų Clevelande atlieka po'apiejratą kariams bonų išmokėji 
$200,000 kas metą ir Dėdė Sa- rriui. Tas darbas apims tuks 

ATŠALO. Clevelande prasi
dėjo šiurpus rudeninis oras ir 
jau eina į žiemą, šios savai
tės pradžioje pasirodė ir snie
go. Kitur sniego jau buvo ir 
daugiau. 

Nekurie oro spėjikai prana
šauja šymet busiant šaltą ir 
ilgą žiemą. 

GIMIMAI Clevelande švmet 
jau pasiekė aukščiausią skaičių 
paskiro meto miesto istorijoje, 
kai su pabaiga Rugsėjo perėjo 
per 25,0C0 gimimų. 

1926 metais per 12~ mėnesių 
gimimu buvo 24.674. 

1937 metais, kada depresija 
pradėjo nykti. Clevelande per 
visą metą gimimų buvo 14,745. 

FISHER BODY, dalis Gene
ral Motors Corp., nupirko Cle
velande didelę karo reikmenų 
dirbtuvę, esančia 20001 Euclid 
avenue, Euclid dalyje. Joje iš
dirbs taip vadinamiem station 
wagon viršus. 

Daug darbų atliekamų seno
je Fisher Body dirbtuvėje ant 
E. 140 street bus perkelta nau-
jon dirbtuvėn. 

REIKALINGA MOTERIS 
The Ezella Theatre 
prie apvalymo darbų 

Kreiptis 7:00 iki 11:00 
vakare išskyrus 

pirmadienį 

tančius tarnautojų, šimtus ofi
sų visoje valstijoje, su apmo
kėjimu ir tiems. 

mas pasiryžęs tuos pinigus iš
mokėti tiems kurie priklauso. 

Kai tik sueina 65 metai am
žiaus, kiekvienas dirbantis už 
algą darbininkas privalo pada- REIKALAUJA $1 MILIJONO 
ryti savo aplikaciją Social Se- i TAKSU DAUGIAU 

iitlvorinimiii oru nti nps ! . . . . , 
Kai tik įsisenėja kokia mle-eurity atlyginimui gauti, nes 

to nepadarę paneš nuostolius. 
Vienas geras pavyzdys yra 

tūlas 74 metų amžiaus darbi
ninkas, kuris dirbo iki karo 
pabaigai. Karui pasibaigus, jis 
tuoj nesikreipė savo atlygini
mų pareikalauti, ir jis panešė 
$1,320 nuostolių. Dabar jis tų 
pinigų negali gauti. 

Moterys Stipruoles 
Gansono Imtynėse 

sto valdyba, jai tuoj ima neiš
tekti pinigų. Taip ir dabarti
nis mayoras, kuris tarnauja 

; trečią terminą, štai po rinki
mų Mayoro Burke finansų di
rektorius paskelbia kad mies
to valdyba negauna pakanka
mai ineigų, ir 1948 metais rei
kalinga bus duoti dar milijo
nas dolarių daugiau. 

Jau dabartinis Burke's biud
žetas, $27,700,000 sumoje, yra 
didžiausias kokis kada miesto 
istorijoje buvo. 

PRANEŠIMAS 
Aš užbaigiau savo amatą ir 

I*pardu> du visus įrankius tin-

Mildred Burke, moteris imtynių 
čampionė, vėl supouota imtynėms, 
ši kartą su Mae Young, atsižymė
jusia stipruole. Imtynės rengiamos! kamus visokiems meistrams, O 
antradienį, Lapk. 18, Central Armo
ry, pradžia 8:30 vai. 

Prie jų bus kitos gerų imtikų po
ros: Whipper Billy Walson, Britų 
Inuperįjos čampionas, kuris imsis 
Bobby Bruns, antru žymiausiu im-
tiku šioje šalyje šiądien. 

Kita pora bus juodukas stipruo
lis, Jack Clayburne, su Hy Lee, 260 
svarų milžinu iš Texas. 

Toliau, Bobby Becker, su Jim 
Austeri, ir Fred Bozik su Thor 
Mogan. 

Tikietai šioms imtynėms bus $3, 
$2.40, ir $1.80. 

labiausia namų savuiiijJtams, 
visai pigiai. (47) 

Stanley Lukošių* 
7210 Dellenbaugh av. arti E. 71 

(durys iš šono skiepe) 

GAT V/AS UŽĖMIMUI 
8 kambarių puikus Colonial na

mas, Lake Shore Blvd., prie 
E. 185th SI.; puikiam* stnvy-
je; su žaislų kambariu apačio
je, gaso furnasas. Turi matytl 
jo įvertinimui. Savininkas ap
leidžia miestą, priims geriausi 
pasiūlymą. KE. 4071. 

By William Moore 

(Reprint from Chicago Tribune) 
Lake Success, N. Y., Nov. 5—Ap

pealing to the United Nations to 
save the Lithuanian people from 
extermination by Russian "liquida
tors," Povilas Zadeikis, Lithuanian 
minister to the United States, laid 
a grim document before the U. N. 
today. Jt charged: 

1. StarVIng Lithuanians in Rus
sian prisons are eating the straw 
of their bedding and gathering net
tles for soup in a vain effort to 
keep alive. . 

2. The Russians have organized 
Terrorist bands called "istrebiteli,'* 
(liquidators) to exterminate the re
maining Lithuanians and their 
priests, and that the liquidators are 
permitted to loot the countryside 
for their supplies. 

High Official* bie 
3. Two or three thousand Lith

uanians are arrested each month 
and "sentenced" to deportation to 
Russia where they are dying in 
prisons. 

4. High officials of the Lithuan
ian government that the Russians 
abolished have died under "inhu
man" conditions in exile. A list 
of these officials was furnished the 
U.N. 

Although Zadeikis' government is 
still recognized by the United States 
which has never recognized Rus
sia's ihctfrporation of Lithuania as 
a Soviet republic, the Lithuanian 
minister had little hope of success 
for his, appeal. He made the name 
plea a year ago. 

The global peace organization will 
make a routine summary of the 
charge?, omit the authorship, and 
turn thg summary over tb its com
mission on human rights. 

The .charges the Lithuanian min
ister presented were drawn by the 
supreme , i.it^uanian comtaU^e of 
liberations. r, ; ' -

Rotftied and Deported 
They picture Lithuanians aB be

ing robbed of their clothing and 
then deported to Russian work or 
slave camp prisons, where 50 to 
60 per cent die of cold and star
vation in the first two months. 
Bodies of the dead are stacked in 
piles, according to the report, be
cause the ground is too deeply fro
zen for burial. 

The report lists many Catholic 
priests whom the Russians have de
ported. One prisoner at a Russian 
slave labor coal mine, the report 
says, is Petras Klimas, former 
Lithuanian minister to France, who 
is mortally ill. 

"Such being the inhuman condi
tions in exile," the report says, 
"the following have died: Alexan
der Stulginskis, former president; 
Juozas Urbsys, former minister of 

foreign affairs, and his wife; An
tanas Tamosaitis and Alexander Ži
linskas, former ministers of justice; 
and Zigmas Starkus, Antanas End-
ziulaitis and Stepas Rusteika, for
mer ministers of the , interior." 

SWEDEN MAKING 
GOOD CITIZENS 

OF BALTIC DJP.'S 

They Earn Own Living and are 
Respected 

By Hal Foust 
(Reprint from Chicago Tribune) 

STOCKHOLM, Oct. 28 (Airmail) 
—The displaced persons in Sweden 
are respected and self-respecting 
members of their new communities, 
working hard at their jobs, making 
a fairly good living, and also con
tributing something to general ge
nomic welfare. In German DP 

SP-MA-U® 

Taking advantage of the newly authorized U. S. Army and U. S. Air 
Force longer-enlistment plan, these 1st Cavalry Division soldiers in Tokyo 
extend their enlistments to five years. These young men are working today 
to preserve the peace for "which Armistice Day stands. 

confirmed and dramatized in an in
terview with Velio Eenla, 19 year 
old Estonian, who is a fugitive from 
a DP camp in the American occu
pation zone of Germany. Since he 
was 12 years old, he has lived un
d e r  R u s s i a n s ,  G e r m a n s ,  B r i t i s h ,  
Americans and Swedes. He knows 
the differences from the viewpoint 
of the conquered or the dependent, 
the alien under foreign oppression 
or charity. 

Velio arrived in Sweden from the 
camp in Kiel in September hidden 

tamps the same peoples-Lithuan- in , ship>s hu„. He was inlervi„. 
IQnc T of lnnnra nutrl ,. i ^ 

ed in a forest a hundred miles from ians, Latvians and Estonians—are 
hated, dejected over their present 
uselessness and their unpromising 
future, hungry and ill housed, and 
conscious that their maintenance is 
a burden to the American taxpayer. 

Observations of this contrast be
tween the Bait refugee in Sweden 
and the Bait DP in Grmany were 

CLEVELAND 500 
perstato 

Jerome Kearn's Muzikalį 
Veikalą 

ROBERTA' 
vadovaujant 

Gertrude Niesėn 
su 

Puikiu Sąstatu iš 100 
Spektakliška M u z i kalė Komedija 

Gražiai Išpuoštoje Saleje 
Pradedant Pirmadieniu 
Lapkr.- 17 iki 22 
PUBLIC HALL 

Gerų vietų vis galima gauti 

Paštu užsakymai priimami 
TAYLOR'S TICKET OFFICE 

27 Taylor Arcade 
$3.60, $3, $2.40, $1.80, $1.20 tax inc 

Seka—"DESERT SONG' 
vadovaujant Helena Bliss 
ir Edward Roecker 
LAPK. 24-29 

ŠVENČIŲ 

REIKALAI! . 
Laikas bėga greitai, ir 

netrukus ateis šventės 
Padėkos' Šventė (paprastai 
vadinama "turkey day"), 
Kalėdos, ir Nauji Metai. 

'Yra daug žmonių kurie 
dideliu prisirengimu laukia 
švenčių, ir sulaukę turi iš 
jų džiaugsmą. Kitiems, kur 
rie nieko neturi sutaupę ir 
negali prisirengti, šventės 
neatneša džiaugsmo, nes 
tie patys kasdieniniai rū
pesčiai juos kasdieną kan 
kina. 

Pradek ruoštis prie link 
smų švenčių dabar — nes 
geresnio laiko negali buti 
kaip dabartinis laikas. 

'Laimingas yra tas žmo
gus kuris gali taupyti da
bar, nes ateityje kaip bus 
liekas nežino. 

Lietuvių bankas yra pel
ninga ir saugi vieta taupy
mams — ji yra po Federal 
Insurance Corp. U. S. vai

sios priežiūroje. 
Taipgi yra gera įstaiga 

gauti paskolas pirkimui, 
statymui arba taisymui na-
mų. 

The LITHUANIAN 
SAVINGS & LOAN 

ASSOCIATION 
6712 Superior Ave. 

HE. 2498 

Stockholm where he was f el 1 i n g 
trees for a woodpulp mill. 

Germany is Depressing 
"It's hard work here, but that 

never hurt anybody," he said. "We 
are paid on a piece basis, have a 
warm bunkhouse and «t>ood food. I 
am happy to be earning my own 
living." 

"In Germany,*' Velo said, "life 
was depressing. There wasn't ev
en enough work to keep us busy. 
There was no future in sight. The 
Germans hated us. We got more 
food than they did but our rations 
were cut so there was not enough 
to eat since last summer. *v 

"We were overcrowded in the var
ious camps. We were not confin
ed by barbed wire but we were eon-
fined by social and economic bar
riers. Here it is different." 

2111 Prospect Ave. 
SUperior 3443 

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

FOOD — DRINKS 
Hall Space to Rent 

Joe Chester, pres. A1 Samolis, att. 

v Employers Like Baits 
Swedish employers like the Baits 

as workers. They have a reputation 
for cleanliness and industry, when 
they have an opportunity to exer
cise these' qualities. 

BEFORE 
YOU BORROW 

TO BUY A HOME 
GET OUR 

LOW RATES AND 
HELPFUL TERMS 

įO«įNptJ 

BANK r OII AIL TMf MOPIE 

I Nori pagražinti savo 
1 namus? Šauk— 

K. STAUPAS 
Namų Dekoravimas 

musų specialybė. 

Kambarių Popieriavimas 
Namų Maliavojimas 

16908 Endora Road 
Telefonas: 

KEnmore 8794* 
Cleveland, Ohį 

L a s n i k  C a f e  
6824 SUPERIOR AVE. 

(Šalia Dirvos Redakcifos) 
Kastantas ir Ona Lesnikauskai — Savininkai 

PUIKIAUSIA MODERNIŠKAI ĮRENGTA 
LIETUVIŠKA UŽEIGA CLEVELANDE 

Užkviečiame Lietuvius iš kitų miestų sustoti pas mus. 
Prie U. S. Route 20 ir U. S. Route 6.. 

EI 
Gavimui Patenkinančios šilumos 

GAUK" MONCRIEF 
Automatiška šiluma 

THE HENRY FURNACE CO., MEDINA, O. 

COAL 

Kad moterims sijonai pailginti pasiliko ir niekas negali nieko 
daryti dėl to, tai tiek to. Bet štai paaiškėjo kad ir naujų lė
lių išdirbėjai apvelka lėles ilgais sijonais, kad iki šiol nebuvo 
daroma, šiame vaizde parodoma naujos lėlės su ilgais sijo
nais, kas sukėlė tos mergaitės apsivylimą. 

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiTifiiiMiiiniiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiitiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^ 

( Wilkelis Funeral Home 
i PILNAS LAIDOTUVIU - i 

PATARNAVIMAS Į 
—HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS— | 

| 6202 Superior Av#. HEnderson 9292 | 
^IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIISIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIII^ 

Gatavos Jusų Pasirinkimui! 
VYRAMS IH VAIKINAMS ŽIEMINĖS 

KINGSLEY SKRYBĖLĖS Visokių Pavidalų 
ir BARCLAY J 1 J  Visokių Spalvų 

KELNES Pasirėdymui ir Darbui 
Marškiniai — Sweateriai — Apatiniai — Kojinės — Diržai 

Pirštinės ir Antkaklių setai. Pilniausias pasirinkimas 
vyriškų aprangalų už populiares kainas. 

A I GREEN STAMPS su kožnu pirkiniu. RYlf Al 
90 I |Y#\I čia ealit iškeisti savo Stamp Books. 1 !\#%I 

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

•  ' A '  V ,  
» •• 

\ . v; ; 
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