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TREMTINIŲ GYVE? % 
NIMO ŽINIOS 

LENKAI UŽPUOLĖ 
LIETUVIUS 

Tokia žinia per Tėviškės Ai-
d% pasiekė mus iš Kapselio (U. 
S. zonos). Ten veikia Lenkų 
pereinama stovykla, kurią ne
laimei turi administruoti Lie
tuviai. Į ją atvykę Lenkai, 
gaudami labai blogą _ maisto 
davinį (žinoma, ne dėl Lietu
vių kaltės), padarė eilę vagys
čių Lietuvių stovykloje ir už 
jos ribų. Keršydami už tai ne
va kad gauna blogą maistą, jie 
vieną sekmadieni įsiveržė į 
Lietuvių salę tuo metu kai bu-» 
vo surengtas pasilinksminimas. 
Dideliu buriu su pistoletais ir 
peiliais, apstoję duris ir lan
gus, Lenkai sumušė keletą as
menų, sudaužė pianiną ir kitus 
mokinių muzikos instrumentus. 
Buvo iškviesta Amerikiečių M 
P, tačiau Lenkai spėjo pasiša
linti. 

Šiame gėdingame ir Lenkų 
tautai garbės nedarančiam už
puolime dalyvavo apie 200 Len
kų. Padoresni kiti stovykloje 
gyvenanti Lenkai yra tuo la
bai pasipiktinę. 

Kjį VEIKIA MAž. LIETUVOS 
TARYBA 

Nesenai flkurta Mažosios Lie
tuvos Taryba rūpinasi suorga
nizuoti visus Mažosios Lietu
vos Lietuvius, ištraukti juos iš 
Vokiečių nagų įp rūpinsis Ma
žosios Lietuvos susijungimu su 
Didžiąją Lietuva. Jos darbus 
reikia visomis išgalėmis pa
remti. 

LIETUVIAI STUDENTAI 
VOKIETIJOJE 

Vien registruotų ir BALF'o 
šelpiamų studentų Vokietijos 
universitetuose šiuo metu yra 
1847. Išviso, Lietuvių studen
tų skaičius siekia 2000. Pagal 
pasirinktas specialybes jie ši
taip atrodo: medikų — 481; 
technikų —t 372; teisininkų — 
214; filologų — 340; agrono
mų — 299, ir tt. 

202 LIETUVIAI BAIGIA 
MOKSLUS 

šiuo metu 202 Lietuviai stu
dentai rašo mokslo baigimo di-
zertacijas Vokietijos universi
tetuose daktaro laipsniui gau
ti. 

IR BALTGUDŽIAI NORI 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

Baltgudžių (Belorusų) poli
tinė vadovybė — Baltgudijos 
nacionalinis centras — išleido 
atsišaukimą į emigracijoje gy
venančius * Baltgudžius ir jų 
tremtinius. Tame atsišaukime 
nurodoma kad šio meto di
džiausi Gudų uždaviniai yra: 
kova prieš bolševizmą ir Ne
priklausomos Baltgudijos at
statymas. 

Tuo tarpu šiam reikalui di
džiausia kliūtis esanti bolševi
kų agentai ir rusofilai, kurie 
vis dar nori didelės ir stiprios 
Rusijos. 

SIMPATIJOS LIETUVIAMS * 
Ukrainiečiai gyvena n t i e j i 

tremtyje ir negalintieji gryžti 
savo tėvynėn dėl tų pačių prie
žasčių kaip ir mes, yrą labai 
gerai susiorganizavę. Jie išei
vijoje garbingai tęsia laisvės 
kovą dėl Ukrainos nepriklauso
mybės. Kadangi Lietuvių ir 
Ukrainiečių reikalai yra visiš
kai tie patys, šios dvi tautos 
tarp savęs labai gražiai sugy
vena. Ukrainiečiai visada lai
bai sielojasi Lietuvos nelaime. 
Jie užtaria Lietuvius prieš Ru-
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Jlepublikonai Užgiria Europos Gelbėjimą, 
bet Nerems Naujo OPA Įvedimo 

aMtaMam 

SEN. TAFT NUNE5GĖ TRUMANO 
KAINŲ KONTROLIAVIMO PLANA 

\ 

Vysk. Friedrich Otto Dibelius, 
žymus Berlyno dvasiškis, at
vykęs į Ameriką lankyti teo
logiškas seminarijas, apsilan
kė pas Prez. Trumaną. 

ITALIJOJE STREIKAI 
M SUIRUTĖS TĘ

SIASI 
Itaftf&Je* !r Sicilijoje vy

riausybės dedamos pastan
gos sulaikyti didėjančias 
riaušes ir streikus neduoda 
pasekmių. Komunistų va
dovaujami ir kurstomi su
bruzdimai plinta visoje ša
lyje. 

Komunistai, nešini rau
donas vėliavas, be kita ko 
užpuldinėja dešiniųjų par
tijų įstaigas, jas ardo, dau
žo, dokumentus naikina. 

Komunistų obalsis prieš 
vyriausybę, .kurią vadovau
ja katalikų partijos prem
jeras de Gasperi, yra tai 
kad vyriausybė išdavė ša
lį Amerikos verguvėn ir 
p a r s i d a v ė  u ž  M a r  s  h a l l o  
planą. 

Višinskio planingai pra
dėtas atakavimas Ameri
kos, United Nations posė
dyje, buvo pradžia sovietų 
užsimojimo padaryti per
versmus Italijoje ir Pran
cūzijoje. Mat, Višinskiui 
buvo leista čia pat, Ameri
koje, Amerikos vyriausybei 
i akis šmeižti ją ir meluoti, 
kaltinant užsimojimu Eu
ropą pavergti Marshallo 
planu, o tos jo kalbos buvo 
plačiausia išplėstos visoje 
Europoje kaip "teisybė", 
jeigu pačioje Amerikoje tai 
leista pasakyti, ir po to ko
munistai Europoje ėmėsi 
jiems įsakyto darbo—"gel
bėti" tas valstybes nuo pa
tekimo Amerikos "vergu
vėn". 

rP&LIJOJE, švedų pą-
sažieriniam lėktuvui atsi-
mušus į kalną,^ 20 žmonių 
užmušta, 10 sužeista. 

rV. B. sutarė su Rusija 
daryti prekybą tik už gry
nus pinigus. Sovietams gi 
lengva tai daryti, nes so
vietai gali mokėti auksu, 
kurį vergai iškasa, nerei
kia rūpintis iš kur gaus do-
larių. 

NEDASILEIS KAINU 
KONTROLĖS AT-

NAUJINIMO V 

Lapkr. 17, Prez. Truman 
kalbėjo Kongrese ir per ra
dio, jis siūlė Kongresui pra
vesti naują kainų kontro
liavimą, patiekdamas savo 
10 punktų, kaip užtvarą di
dėjančioms kainoms, sulai
kymui šaliai gręsiančios in
fliacijos, kaip jis aiškino. 

Antras prezidento prašy
mas Kongreso specialiam 
posėdžiui buvo tuoj užgir-
ti skyrimą greitai pagalbai 
Prancūzijai, Italijai ir Au
strijai $597,000,000, prie to 
dar skirti daugiau pinigų 
šelpimui okupuotos Vokie
tijos, iki bus sutvarkytas 
pastovus Europos atstaty
mui planas. 

Kongresas kaip žinoma 
nutars Europos šalių rėmi
mo pasiūlymą be ilgų gin
čų. Tačiau kas kita su rei
kalavimais duoti Demokra
tų administracijai grąžinti 
šaliai seniau veikusią ir la
bai juodai atsižymė j u s i ą 
OPA. 

Dar vos mėnuo laiko at
gal pats prezidentas skel
bė šaliai kad įvedimas 
reikmenų kontrolės reiškia 
įvedimą policijos tvarko
mos sistemos, dabar jis to 
pats pareikalavo išnaujo. 

Truman sako, kontrolėn 
turėtų buti paimta tik tam 
t i k r o s  r e i k m e n y s ,  t a č i a u  
vienų reikmenų kainų kon
troliavimas priveda prie ki
tų, ir tuoj atsiranda tas ko 
niekas nepageidauja: tru
kumas reikmenų kontro
liuojamoje rinkoje, o atsi
radimas jų juodoje rinko
je aukštomis kainomis. 

Senatorius Taft (Ohio) 
tą pat vakarą kalbėjo per 
radio, išrodydamas prezi
dento patiektos programos 
trukumus. 

Republikonų Kongresas 
gal sutiks įvesti racionavi-
mą kaip kurių reikmenų, 
jų tarpe ir mėsos, tačiau 
kainų kontroliavimo neda-
sileis. 

SENATO KOMISIJA 
ŲŽGYRĖ TEIKIMĄ 

, PAGALBOS 

KOMUNISTŲ veiklos ty
rinėjimas filmų industrijo
je perkeltas į patį Holly
wood ą, kur kongreso komi
sija šauks tardymams dau
giau nužiurėtų komunistų 
pusę palaikančių filmų in
dustrijos asmenų. 

Lapfrr. 1$ iš Washing to
no paskelbta kad Senato 
užsienių santikių komitetas 
užgyrė patiektą įstatymą 
skyrimui greitos pagalbos 
Prancūzijai, Italijai ir Au
strijai. Kaip praneša Se
natorius Vandenberg, to 
komiteto pirmininkas, gel
bėjimas tų šalių nutartas 
komisijoje vienbalsiai. 

Toks trims šalims dabar 
kaip tik gręsia didžiausias 
pavojus iš komunistų. 

Sen. Vandenberg anks
čiau yra pareiškęs kad už 
pagalbą iš tų šalių butų ga
lima gauti fcoks atlygini
mas, pav. y^aniumo gavi
mas, iš kuria gaminama 
atominės bombos. 

Senato komisija kuri nu
stato skyrimus pinigų, pa
taria kad pirm negu bus 
teikiąma maisto reikmenys 
Europai gelbėti, butų viso
je šalyje suvesta invento
rius ko Amerika kiek turi. 

BULLITT PERSERGS-
TI NUO KOMUNISTŲ 

William C. Bullitt, buvęs 
U. S. ambasadorius Mask
voje, vėl persergėjo Ame
riką, kad komunistai sten
giasi visais budais sugriau
ti šios šalies sistemą su vi
sa pagalba iš Maskvos. 

HENRY WALLACE 
SULAIKYTAS 

sišką, Vokišką ir Lenkišką im
perializmą. 

r " f '• " "Ki Pelčkis. 

ZELANDIJOJE, vie
noje turtingoje krautuvėje 
ištikus gaisrui, Lapk. 18 d. 
sudegė 31 žmogus. 

DVI geležinkelių darbi
ninkų unijos gavo algų pa
kėlimo po 15 Va centų va
landai, 200,000 savo unijų 
narių. 

Automobilių darbinin k ų 
unijos vadui Walter Reu
ther laimėjus prieš kairiuo
sius unijos vadovybėje, tas 
užkirto kelią Henry Wal
lace pastangoms prasiver
žti į darbo partijos vadus,-
kaip žinovai sako. Walla
ce proga sudaryti trečią 
partiją sunyksta, nes dar
bininkai nelinksta į Jo pro
paguojamą kelią, jie nori 
eiti rimtesniu keliu. 

Iki šiol CIO iždininku 
buvo R. J. Thomas, kuri 
jau anksčiau Reuther iš 
stūmė iš automobilių darbi
ninkų unijos vadovybės — 
Reuther tikima gaus CIO 
iždininko vietą. Tada jau 
pakitęs ir CIO politika, iki 
šiol linkus į raudonuosius. 

Bet štai kas aiškėja: De
mokratų partija tikisi pri
sivilioti unijų vadus remti 
ją, su visokiais pažadais už 
tai. 

» 
PALESTINON šios sa

vaitės pradžioje įsiveržė 
185 Žydai, atplaukė laivu 
iš rytų Europos. Kitą lai
vą su 784 Žydai*, Br^ai su
lai. . o 

Philadelphia, Pa., Sharpe and Dohme laboratorijoje dvi pane
les dirba prie paruošimo čiepų išgabenimui Į Egiptą kovai su . 
ten paplitusia cholera. Tie čiepai ten gabenami lėktuvais. 

BLUM PAIMA PRAN
CŪZIJOS VALDŽIOS 

VADOVYBĘ 
Lapkr. 19, iš Paryžiaus 

praneša kad rezignavo so
cialistas Prancuaįjos prem
jeras Ramadier, fr kad vėl 
į premjero pareigas stoja 
kitas nusenęs socialistas, 
Blum. Tokis vyriausybės 
pasikeitimas, Blumui suda
rant naują kabinetą, taiko
mas išvengimui susikirti
mo tarp komunistų iš kai
rės ir Gen. de Gaulle vado
vaujamų patriotų iš deši
nės. 

Komunistai visoje šalyje 
kelia ir kursto streikus, su 
Maskvos įsakymu, sukėli
mui Prancūzijoje visuoti
nos revoliucijos, pirm ne
gu Amerika spės pateikti 
pagalbą. 

Socialistai nori išgelbėti 
savo kailį, kad sulaukę pa
galbos iš Amerikos, vėl ga
lėtų turėti valdžią savo 
rankose. Tas nusenęs Blum 
jau 1936 metais nusmukdi-
lio Prancūziją nuo koto, su 
komunistais padarydam a s 
bendrą frontą. 

Visuotinis Prancūzų pa
linkimas svyra į Gen. de 
Gaulle pusę, ir socialistai 
norėtų užkirsti jam kelią 
ineiti į valdžią. Tik vienas 
de Gaulle galės sutvarkyti 
Prancūziją ir atsikratyti 
komunistų pavojaus. 

RUSAI ŽINO KAD JIE 
MELUOJA, PAREIŠ

KĖ MARSHALL 
U. 3-̂  Sekretorius Mar

shall, kuris vyksta į Lon
doną dalyvauti Keturių Di
džiųjų konferencijoje ap
tarimui taikos su Vokieti
ja ir Austrija, įnešė griež
tumo ^ į šios šalies kantrią 
bet kietą politiką link Ru
sijos. 

Marshall pasakė jog atė
jo laikas sulaikyti sovietų 
melagingą propagandą va
romą prieš Europos gaivi
nimo planą. Jis įtaria so
vietų viršininkus ir jų ko
munistus agentus meluo
jant ir žinant jog meluoja 
tokia savo propaganda. 

Marshall pareiškė, "Mes 
nemanome stovėti ir žiūrė
ti iš šalies į griūvančią 
tarptautinę bendruome n ė, 
kurios dalimi mes esame". 

Žiūrėsim ką Marshall pa
sakys kai susitiks akis į 
akį su Molotovu Londone. 

New Yorko gubernato-
torius Dewey pasmerkė so
vietus už jų užvestą atkak
lų melų ir šmeižtų karą, 
taikomą užblokuoti Ameri
kos pagalbą laisvoms tau
toms, kad jos greičiau pa
kliūtų į sovietų pinkles. 

DUODA KANADAI 
$300 MILIJONU 

PASKOLA 
U. S. Importo-Eksporto 

Bankas paskelbė kad suti
ko duoti Kanadai $300 mi
lijonų paskolą. Prie to Ka
nada stengsis patraukti sa
vin ir privatinius U. S. ka
pitalus, išsikėlimui iš da
bartinių savo finansinių 
keblumų; * 

AMERIKA numažino ta
rifus arba muitą kitų šalių 
įvežamoms prekėms: net 
3,500 įvairių paskirų kitų 
šalių paminiu bus įvežama 
i šią šalį papigintu muitu. 
Tas daugiausia įsigalios 1 
Sausio. 

F v 

Gen. "Hap" Arnold, pasitrau
kęs iš tarnybos Amerikos ar
mijos oro jėgų viršininkas, ap
dovanotais aukštu Kinijos gar
bės ordinu už jo pasižymėji
mus militarinėje aviacijoje. 

Kviečių Eksportui bus 
Pakankamai 

KVIEČIŲ eksportavimas ti
kima pasieks 500 milijonu bu
delių, Europai nuo bado gelbe-
tį, nežiūrint kad šį rudenį la-

, bai nukentėjo žiemkenčiai dėl 
i didelės sausros siautusios piet-
j vakarinėse valstijose. Tas ek%-
: portas numatytas nuo dabar 
i ir 1948 metais, iki bus sulauk-
: ta 1948 mėty derliaus. 
Į Jei šių metų kviečių ekspor-
I tą mažintų, alkana Europa tu-
j retu skaudžiai nukentėti, nes 
iki savo naujo derliaus kitą va
sarą ten duonos labai štokuos. 

Amerikai reikalinga ekspor
tuoti iki 500 milijonų bušelių 
kviečių iki Birželio 30, 1948, o 
per sekančius 12 mėnesių po 
to užteks-ame 250 milijonų bu
šelių/ * ' 

Koks kiti) mėtų "derlius bus 
šioje šalyje nežinoma. Saus
ros paliesta sritis šią vasarą 
davė 300,000,006 bušelių žiem
kenčių kvięčių. 

• 
DEGTINDARIAI NORI AT-
ŠAUŠTI PERTRAfJKĄ 

NEILGAI tesėję savo priža*' 
dą gelb§tf xNkJ/įžiai taupyt £TU-
dus alkanos Europos gelbėji
mui nuo bado, Amerikos degti
nės varyklos pradėjo rūpinti#1 

tą savo pažadą atšaukti. 
Jei tas pavyks tai degtinės 

varyklos po senovei suvartos 
iki 8,500,000 bušelių per mi
nėsi, kiek sunaudojo Spalių m. 

Bendrai, degtinės varyklos į 
metą laiko suvartoja po 100 
milijonų bušelių grudų, o tik 
tiek ir tereikia sudarymui da
bar numatyto kiekie pasiunti
mui į Europą. 

• 
VALYSIS NUO KOMUMSTU 

DETROIT. — Walter Reu
ther, laimėjęs veik išimtinai 
visas aukščiausias vietas CIO 
Automobilių Darbininkų unijo
je suvažiavime Atlantic City, 
įgavęs visos tos didelės unijos 
pritarimą, pareiškė komunis
tams persergėjimą kad jie vi
si iš unijos vadovybės ir iš 
centro raštinės bus prašalinti. 

"Mes nelaikysime nei vieno 
tarnautojo kuris tik bus žino* 
mas kaip neištikimas šiai ša
liai", pareiškė Reuther spaudos 
atstovams. 

Unijos centre dirba apie 500 
įvairių tarnautojų. 

Reuther taip pat pareiškė už 
pragyvenimo reikmenų kainų 
mažinimą,# vietoje reikalavimo 
toliau kelti darbininkams al
gas. Bet, sako, jei kainos n€* 
bus pasuktos žemyn tai reik#s 
kovoti už aukštesnes algas. 

Koks skirtumas tarp vadų, 
ir tarp unijos laikysenos kada j 
vadus patenka rimtesni žmo
nės. 

JAUTIENA mėsa pabrangin
ta iki aukščiausio laipsnio 1|©» 
kio iki šiol nebuvo pasiekus -4* 
Chicagos biržoje pereitą savai
tę mokėta po $38 už 100 sva-
rų gyvo svorio. 

Kiauliena tik atpigo, kuomet 
mėsos sandėliuose atsirado pa
kankamai kiaulienos • mėsos. 

Mėsos produkcija pereitą sa
vaitę visoje šalyje pasiekė 369 
milijonus svarų, lyginant su 
335 milijonais sv«Nf- savaitė 
pirmiau. r • .s 
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Detroit, Mich., Naujienos 

PITTSBirRGHIEčtŲ RYŠIAI 
SU MASKVA 

Pittsburghe eina keturi lai
kraščiai jugoslavų tautų gru
bių leidžiami, ir kaip dabar pa
aiškėjo jie visi turi artimus 
rj į.ius su Tito valdorria Jugo
slavija ir su Maskva. Sovietų 
pastangos pagauti Amerikoje 
gyvenančius Slavus duoda pa
sekmes iki tiek kiek randa čia 
situ pakalikų. 

Tų Jugoslaviškų laikraščių 
redaktoriai lankėsi net Jugo
slavijoje, reiškia jie yra ant 
tiek artimi komunistams kaip 
ir musų Lietuviškas ^ Bimba, 
kuriam buvo išrūpinta teisė ir 
lėšos į Lietuvą nuvažiuoti. 

Jugoslavų redakcijos gauna 
sau .žinias tiesiog iš Maskvos 
ir iš Jugoslavijos agentūrų, ir 
tomis žiniomis peni tamsius i^ 
Suklaidintus savo skaitytojus. 

Be abejo, tie laikraščiai ga
na riebiai ir apmokami Mas
kvos auksu, kaip yra apmoka
mi ir Lietuviški komunistų lai
kraščių leidėjai ir redaktoriai. 

Kongreso Un - American Ac
tivities komitetas, kuris tyri
nėja komunistų veiklą Ameri
koje, turi visus davinius apie 
Jugoslavų, apie Lietuvių ir ki
tų tautų komunistų grupių vei
klą, ir galime kada nors išgir 
sti apie pašaukimą tų išdavi
kiškų gaivalų tardymui. 

Jau yra žinių kad Lietuviš
kų komunistų laikraščių redak
cijose yra lankęsi FBI agen
tai, kas įvarė nemažai baimėm 
išdavikišką darbą dirbantiem* 
Maskvos pakalikams. 

ATVYKO 32 LIETU
VIAI TREMTINIAI 

Powell Crosley Jr., parodoma 
laiko rankose lengvą, 59 svarų 
automobilio motorą, kuris va
rys naujus, pigius Crosley au
tomobilius. Tas motoras turi 
26 arklių jėgą. 

DĖL ŠVENTĖS, kitos savai
tės Dirvos numeris išeis penk
tadieni, nes ketvirtadienį jš-
puola Padėkos Diena. 

LIETUVIŲ UKĖJE 
SUGAUTI ŽMOG

ŽUDŽIAI 

STREIKAS KRAUTUVĖSE 
Pittsburghe sustreikavo di

džiųjų departmentinių krautu
vių prekių išvežiotojai. Eina 
derybos streiką baigti. 

Unijos vadai reikalauja 20c 
valandai algų pakėlimo, krau-
t\i\ ių atstovai sutinka duoti L 
centu valandai daugiau. 

CIO APTAKSl O.JA DARBI
NINKUS POLITIKAI 

(10 pirmininkas Murray pa
skelbė plieno darbininkų unijos 
Po'itinėsL Akcijos Komitetui 
sukrusti labiau išrinkti iš dar-
birinkų ekstra duokles politiš
kai akcijai, kuriai CIO rengia
si 1948 metais, kada tikisi tu
rėti iš darbininkų sudėtus di
delius fondus ir pakreipti Kon
greso išrinkimą taip kad Kon
gresas balsuotų už visk^ kę 
CIO vadai padiktuos. 

Daugybė darbininkų priešin
gi tų ekstra duoklių mokėjimui 
nepaisant grąsinimų. 

CIO carukai nori sukelti ne
menką sumelę — net $900,000 
kuria galėtų pasamdyti ne tik 
sau tinkamus kandidatus, bei 
ir mušeikas apdaužyti kitokiu;-
kandidatus ir tuos piliečius ir 
darbininkus kurie nori balsuo
ti laisvai demokratiškai, nesi-
jausdami kad unijų vadai tur" 
teisę juos priversti balsuoti u. 
jų parinktus žmones. 

PITTSBURGHE, viena iš di
džiųjų departmentinių krautu
vių, Kaut'mann's, savo skelbi
muose praneša jog siunčia pa-
kietus ir i Sovietų okupuota? 
šalis, už "geležinės uždangos'', 
į Estiją, Latviją, Lietuvą, pa
čia Rusiją, ir į Aziatinę Rusi
ją. 

Butų gera patirti kokias ga
rantijas duoda kad tie pakietai 
ten nueis. Kai patys žmonės 
siunaa pakietus saviems į bol
ševikų užimtas šalis, pakieta! 
arba buna išvagiami arba su
grąžinami atgal. 

Wisconsin valstijoje, prie 
Neillsville miestelio, Lietuvio 
Petro Pumpučio ukėje, buvo 
suimti du žmogžudžiai, jauni 
vyrai, Buford Sennett, 22 m., 
ir Robert Winslow, 23 m,, abu 
iš Wisconsin. 

Jie Lapkr. 14 naktį sulaikė 
kelyje ir nužudė Carl L. Carl
son, ir užpuolę išgėdino su juo 
važiavusią Janet Ann Rosen
blatt, 19 m. amžiaus studentę, 
iš Cleveland Heights, Ohio. 

Papildę savo piktą darbą jie 
pradėjo slapstytis, tuo laiku 
kai žinia apie tai paplito ir su
judo jų gaudymas. 

Pumputis, 66 m. amžiaus, ir 
jo žmona, Juzė, 54 m., su savo 
dviem sunais buvo tų žmogžu
džių laikomi nelaisviais per 
tulą laiką. Pirm to dar Pum
putis spėjo pranešt šerifui kad 
jų ukėje atsirado tiedu vyrai, 
kurių vieną Pumputis iš seniau 
pažinojo, laikinai dirbusį toje 
ukėje, kuri priklauso Pumpu
čio giminiečiui. 

Būdami pasislėpę toje ukėje, 
žmogžudžiai privėrė Pumpučio 
abu sunus nudažyti .fu automo
bilį kita spalva, ir jie rengėsi 
pabėgti. 

Nejausdami kad tą ukę ap
supa 50 ginkluotų žmonių, jų 
sugavimui, tiedu vyrukai elgė
si laisvai. Kai gaudytojai bu
vo jau gana arti, per garsia
kalbį įsakė žmogžudžiams pa
duoti, jei ne bus sušaudyti. Ji€ 
išsyk grąsino atsišaudyti, bet 
vėliau pasidavė, išeidami iš sa
vo slėpimosi tvarto paskirai 
vienas nuo kito eidami. 

Jiedu turėjo tik vieną pisto
letą, kurį buvo numetę į šie
ną tvarte. 

Suimti, jiedu prisipažino kad 
nužudyto vyro kuną jiedu įme
tė i Wisconsin upę, nuo tilto 
prie Blue River, Wis. Jiedu 
abu prisipažino šovę į Carlso-
ną, kai jis pradėjo priešintis 
jiems ir norėjo apginti su juo 
buvusią jo giminietę. 

Lapkr. 18 teismas jau nutei
sę tuos žmogžudžius visam 
amžiui kalėj iman. Tai grei
čiausias kada buVęs nuteisi
mas legaliu keliu: į 30 valan
dų po sugavimo. 

Lapkričio 10 d. laivu MARI
NE FLASHER iš Vokietijos 
atvyko 32 Lietuviai tremtiniai 
pas gimines bei pažįstamus: 

Jurgis Augustaitis laikinai 
apsistojo New Yorko apylinkė
je. ^ • 

Dr. Jonas Bakšys apsistojo 
pas anksčiau atvykusią žmoną 
Chicago, 111. 

Pranas BirgiliS, JAV pilie
tis,% išvyko į Chicagą, kame y-
ra gimęs ir kur tikisi susirasti 
giminių. 

Paulina ir Stepas Karveliai 
apsistojo: Chicago, 111. 

Pranas Masilionis, epsistojo 
Buffalo, N.Y. 

Dr. Antanas Milaknis su 
žmona Halina ir dukra Vitali
ja apsistojo Chicago, 111. 

Vytautas ir Aldona Mošins-
kiai, apsistojo Philadelphia, 
Pa, • 

Kazys ir Ona Pareigiai su 
dukra Danute, apsistojo Broo
klyn, N.Y. 

Joana Pauliukaitienė, apsi
stojo Queens Village, N.Y. 

Antanina švarcienė, apsisto
jo Cleveland, Ohio. 

Antanina Švarcaitė su bire
liu Jonu, apsistojo Cleveland, 
Ohio. 

St'asys ir Julita Trojanai, 
apsistojo laikinai New Yorko 
apylinkėje. 

Steponas Samatauskas, ap
sistojo pas anksčiau atvykusią 
žmoną, Fanwood, N.J. 

Marė šneideraitienė, apsi
stojo, Chicago, 111. 

Bronislava Jagelienš su su-
num Adolfu, apsistojo Rich
mond Hill, N.Y. 

Ona Jagejienė su sunum A-
dolfu, apsitojo Richmond Hill, 
N.Y. 

Kazys Keblis su sunum Ro
mu, apsistojo Chicago, 111. 

Vladas Kasinskas, apsistojo 
Cambridge, Mass. 

Jonas Ralis, JAV pilietis, 
išvyko į Pittsburgh, Pa., kur 
jis yra gimęs ir tikisi surasti 
giminių. 

Benjaminas Germanas^ lai
kinai apsistojo New Yorko ap 

Marija Iljacevičiutė, laikinai 
apsistojo New Yorko apyl. 
Be giminių ir draugų atvyku
sius pasitiko Ona Valaitienė, 
kuri pagelbėjo su formalu
mais. 

Amerikiečių jaunimo palinki
mas į sportą vaizduojama šio 
4 metų berniuko, Jimmy Wol-
ters, iš Brooklyn, N. Y., kuris 
apsivilkęs savo 10 metų am
žiaus broliuko futbolo aprangą 
jau neša futbolą, veik už save 
didesnį. 

AMERIKA sunaikina labai 
daug maisto kurį atsiveža at
eiviai atvykdami į šią šalį. 

Daug Europiečių vežasi su 
savim kiek galėdami mėsos, 
nes bolševikų visur kur galima 
paskleista melai buk "Ameri
koje nėra mėsos". 

Kasdien tarp 200 ir 300 sva
rų mėsos atimama iš pasažie-
rių atvykusių lėktuvais iš Eu
ropos, kurie atsiveža mėsos, o 
čia tokią mėsą, kaip nepilnai 
sanitariškai apdirbtą Europoje, 
neleidžiama įvežti. 

Daug mėsos atsiveža ir lai
vais atvykstantieji pasažieriai, 
ne tremtiniai. 

SIURPRYZAS PONAMS 
GLIAUDŽIAMS 

Jurgis ir Marija Gliaudžiai 
su šuneliu atvyko iš Europos, 
kaip ir kiti tremtiniai, netekę 
namų, tėvynės ir ramybės. Ar 
jie čia ją rado tai galima ne
abejoti, nes pagyvenę apie pen
kis mėnesius ir susidurę su 
butų trukumu, jie valiojo įsi
gyti savus namukus su dideliu 
plecium ir toli nuo miesto tru-
kšmo. Ypač jie džiaugiasi sa
vo naujais nameliais, nes juo
se laisvai galės bėgioti jų sū
nelis Jurgutis. 

Gliaudžių nauji draugai su
sitarę, pereitą šeštadienį nu
vyko lyg įkurtuvėms, nusineš
dami vaišių ir dovanėles. Pp. 
Gliaudžiai to nesitikėjo ir sve
čių nelaukė, todėl jie buvo nu
stebinti kai pamatė tiek daug 
svečių iškart, šeimininkai ma
loniai vaišino atsilankiusius 
svečius, o kadangi tarpe Sve
čių buvo ir tremtinių tai visą 
vakarą praleido dainose. Ko
kios mistiškos tos Lietuviškos 
dainos. Jos užliuliuoja Lietu
vio jautrią širdį ir ištraukia" iš 
kasdieninių vargų ir sielvartų, 
bent laikinai. O koks ugnin
gas tas jaunųjų Lietuvių dai
navimas. Jie,, rodos, visus var
gus sumindžios, visas ūkanas 
išsklaidys, visus priešus, save 
meile Tėvynei, sunaikins, ir vi
si tvirti, pilni pasiryžimo, gryš 
į Tėvynę, ir jai dainuos, dai
nuos meilės dainas, iš visos 
krutinės, visomis jėgomis... . 

Ne taip dainuojame mes, se* 
nieji Amerikos Lietuviai. Nau* 
joji Tėvynė mumyse padarė di
delę permainą. Musų ausys 
jau priprato prie šios šalies 
papročių, šios šalies tempo, da
linai ir prie šios šalies dainų. 
Nežiūrint kaip labai mes myli
me savo senąją Tėvynę Lietu
vą, bet musų sąžinė irgi nera
mi jei mes pamirštume ir ne
pagerbtume naujosios, musų 
pasirinktos, tėvynės Amerikos 
ir nepriprastume prie jos pa
pročių. <i . i 

Svečiai dalyvayp: pp. Valiu
kai. Rinkunai, Gužauskai, Dun-
čiai, Simsai. Helen Rauby, Ste-
phania Douvan, Marytė Navic
kaitė, Povilas Rukštelė, Tomas 
Dambrauskas ir Jonas Paškau-
skas. Visi svečiai linkėjo pp. 
Gliaudžiams ilgo ir laimingo 
gyvenimų naujoje šalyje,, nau
jame name. ! 

..i ; 
LYG BALSAS IŠ KAPO , 

Pereitą pavasarį atėjo laiš
kas nuo vieno daktaro tremti
nio, musų visų Lietuvių drau
gui a. a. Dr. Jonikaičiui. Mi
nėtas tremtinis, buvęs Dr. Jo-
nikaičio draugas, šaukėsi pa
galbos. Perskaudu buvo laiš
kas atsakyti kad, štai, jusų 
mielas draugas miręs ir l$ad 
veltui iš jo pagalbos šaukia
tės. 

Sušvelninimui tos žinios, mes 
pirma pasiuntėme CARĖ pa-
kietėlį, o tik žymiai vėliau pra
nešėme tikrą žinią. Tai buvo 
skaudi'žinia nelaimės ištiktam Mass. valstijos ir kitų valstijų 
draugui, ir jis dėkojo kad bent i įstatymai neleis sujungimo iž-
kas atsiliepė, suteikė žinias ir j dininko ir sekretoriaus vietos, 
paramos. ; tačiau leido seime tokį nelega-

Dabar ir vėl tap daktaras i lį patvarkymą balsuoti. 
šaukiasi į mus, Lietuvius, jam Balsavimuose SLA 175 kp. 

AMERIKOS VAKARŲ 
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giai 6 vai., šeštadienio vakare, 
Lapkričio 22, buvusioje Lietu
vių salėje. 

Amerikos Lietuvių Balso, ra
dio klubo valdyba ir koncerto 
rengėjai visus kviečia dalyvau
ti. Kaip jau rašiau, iš salės 
dalis programos eis per radio 
ir publika su choru įdainuos į 
plokštelę, kurią vėliau kada iš
girsime per Lietuvių radio 
pusvalandį. Koncertą pildys 
Lietuvių Balso choras, Jono 
Valiuko vedamas. -M. Sims. 

m- ~ 

CHICAGO, ILL. 

DARIAUS-GIRĖNO MB610-
NO POSTUI 15 METŲ 

Darius-Girėnas Post 271, The 
American Legion, Lapkričio 19 
sulaukė 15 m. savo gyvavimo 
sukakties. Tas Postas buvo už-
vadintas, musų nelaimingų . la
kūnų Dariaus ir Girėno var
dais, jų atminčiai. 

Sukaktuvės bus atžymėtos 
dideliu banketu, sekmadieni, 
Lapkr. 23, Posto salėje, 4416 
So. Western Ave. 

Banketo garbės • svečiais pa
kviesti Illinois gubernatorius 
Green, Chicagos mayoras M. 
Kennelly, ir kiti. 

Meninę programą išpildys 
Lietuvos opwe® artktė 
Adomaitienė. 

SLA NOMINACIJOS 
ARLINGTON, Mass. — Da-

bar eina nominacijos SLA vir
šininkų, ir štai yra pirmos ži
nios iš-SLA 175 kuopos, kuri 
atliko nominacijų balsavimus.. 

Nariu tarpe pasirodė nepasi
tenkinimas dabartiniu SLA pir
mininku W. F. Laukaičiu, nes 
jis seime daug prižadėjo, o 
nieko neveikė. 

Prie to dar, jis, nors advoka
tas ir buvęs persergėtas kad 

SEKRETAI DYKAI 
(FREE) 

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

LIETUVIŲ NAUJIENOS 
332N.6thSt. Philadelphia 0, Pa. 

CRA IN 
CROUHPiW? 

imcMKCHma 
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Taupant kornus žmonių maistui, valdžia pasirūpino pamokin
ti pašarinių grudų pardavėjus kaip galima sudaryti priemai
šas ir gauti daugiau pašaro su mažiau kornų. Pirmoje kašė-
je matyti neapdirbti kornai, paskutinėje, jau sumalti ir su 
priemaišais, kurių pasidarius piln$ kašė. 

nesvarbu ar draugija, ar pa
vieniai ar net to paties Dr. Jo-
nikaičio draugai, sušelpti kri
tiškoje ' padėtyje atsidūrusius 
Lietuvius, esančius Bavarijoje 
ię kovojančius su bado šmėkla. 

Prašoma sušelpti šešios šei
mos, tarp jų ir profesorius Dr. 
Graurokas. Kaip tremtiniai aiš
kina, Dr. Graurokas buvo toks 
širdingat kad jis paimdavo 
nesveikus našlaičius, juos gy
dydavo, mokindavo ir auginda
vo. O dabar jis be duonos ką
snio sėdi tremtyje ir dėl savo 
didelio kuklumo jis nedrysta 
net pasiprašyti tautiečių, toli-: 
moje Amerikoje. . j 

Daugelis mes žinome kad Dr,1 

Jonikaitis nei vienam iš tų še
šių, ar net jeigu butų ir šim
tas, šeimų nebūtų atsakęs pa
šalpą tokioje padėtyje gyve
nantiems, kaip aprašoma. Kaž 
kaip sąžinė man liks nerami 
jei mes nesušelpsime tų žmo

nių į mus šaukiančiųsi. Ar ne
galėtume, bent artimesni Dr. 
Jonikaičio draugai, garbingam 
jo atminimui, suaukoti b^nt 
kiek ir pasiųsti rifaist8 tiems 
Bavarijos Lietuviams ir ių šei
moms. Ką sakote, tautiečiai* 

nominavo šiuos kandidatus: 
Pirmininku Adv. F. J. Bago-

čius, 22 balsus; vice pirm. J. 
V. Količienė 19; sekr. Dr. M. 
J. Vinikas 11, K. Paulauskas 6; 
i/dininku K. P. Gugis, 10, S. 
Vitaitis 7; iždo glob. J. Kas-
'nauskas 19, J. V. Valickas 20; 
Dr. Aldona šliupas 9; Dr. J. 
Renšis 7. 

Balsavimuose dalyvavo 25 
kuopos nariai. 

Joseph Lukas, 
SLA 175 kp. sekr. 
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RADtft KLUBO VAKARAS j' Anglijos, laikraščių korespon-
Praėitame numeryje rašyda-j dentė Sheila Howarth, Holly-

ma apie radio klubo vakarėlį, wood, Calif., susipešė su taksį 
padariau klaidą, pranešdama vežiku už tai kad vežikui ne-
kad programa prasidės 6:30 y.J patiko jos Angliškas ąkceųfcas., 
vakare; Programa .prasidės Jy^j Jų byla atsidūrė teisme. '/V 

Pakelta! | Yellowstone 
Nacionalj Parką 

% 

NUO TO kai mes apleidom 
Los Angeles, ir užbaigiau api
pasakoti apie "Pažadėtą Slė
nį" ir Mormonus jų apsigyven-* 
toje vietoje prie Didžio Drus
kos Ežero, mes pervažiavom 
apie 1,100 mylių, taigi iki Cle-
velando liko dar apie 2,000 my
lių kelionės, su visokiomis įdo
mybėmis, kurias visas apra
šant reiktų dar tiek laiko ra
šyti kaip iki šiolei. Tačiau 
kito kelio galo, kuris pervažia
vus kalnynus ir išvažiavus iš 
iš South Dakota valstijos, pa
sidarė paprastas ir neįdomus, 
todėl apie tai nebus ko ir pa
sakoti. Nuo Dakotų į rytus 
tęsiasi Minnesota, Wisconsin, 
paskui jau Illinois, Indiana ir 
Ohio, kuriose daug ir Lietuvių 
yra buvę ir matę, ir kur daug 
Lietuvių gyvena. 

Per apie 800 mylių nuo San 
Francisco iki Salt Lake City, 
Utah, pervažiavus kalnų kal
nus, norėtum jau kad butų jų 
pabaiga, bet reikia pasakyti 
kad kalnų buvo dar apie tiek 
mylių į rytus, kiek jų buvom 
pravažiavę, ir vis vieni už ki
tus aukštesni, labiau neparva
žiuodami, ir per tuos kalnus ką 
negali pervažiuoti nėra nei ke
liu nei takų. Pervažiavimui ke
liai išvesti, iškraipyti per že
mesnes dalis, kur galima kelią 
prakirsti, nors ir tie prakirsti 
keliai yra pravesti ne kur ki
tur kaip pačiomis kalnynų vir
šūnėmis, iki 10,000 pėdų aukš
tumose. Ten privažiuoji snie
go klodus, ir kaip kur užtikom 
sningant, vietoje lietaus, nors 
tai buvo vidurvasaris, apie šv. 
Oną, kada žemumose oras esti 
pats karščiausias. 

Dar mums reikėjo .• \psrva-
I žiuoti tuos vadinamus Rocky 
j kalnynus kurių čiukurais, nuo 
I Kanados į pietus eina taip va
dinamas Kontinento Padalini
mas — padalinimas į vakarinį 
ir rytinį. 

Tas padalinimas eina nu© 
vakarinės dalies Montana val
stijos, vakariniu pakraščiu di
džiojo Yellowstone Park į pie
tus per Colorado valstiją, New 
Mexico ir į pačią Meksiką. 

Kadangi mes važiavom šiau-
rėn į Yellowstone Parką, dar 
virš 300 mylių kelio, tai prisi
ėjo važiuoti taip sakant to Pa
dalinimo pakraščiais, per tuos 
aukštuosius kalnus, nuo kurių 
jau skiriasi upės: vakarinėje 
pusėje prasidedančios upės te
ka j vakarus, į Pacifika, o ry
tinėje — į Atlantiką. Per tuos 
kalnus jokia upė neteka į prie
šingą puse. Tam tas Konti
nento Padalinimas ir pavadin
tai ir j b faktiškai yra. 

MUSŲ kelionės tikslas buvo 
dabar pasiekt Yellowstone Na-
cionali Parką, visoje Ameriko
je garsiausį, ir gal but pragar
sėjusi labiausia del vieno na-
turalio apsireiškimo — kad ta
me parke kas valandą ir\6 mi-
nutos į orą šauna karšto van
dens srovė, lyg didžiausias fon
tanas, kokio žmogaus ranka 
niekur pasaulyje dar nėra pa
dirbdinus. 

Salt Lake City, -su visa "Pa
žadėta Slėnim" randasi vaka
riniame krašte Wasatch kal
nynų. Tai yra Indijoniškas pa
vadinimas. Tift kalnai taip ir 
eina iš šiaurės į pietus ilgiau
sia eile, su viena vieta siauro-
ka ir pereinama, taigi ta vieta 
Mormonai ir pasinaudojo per
sikelti į vakarinę pusę Wasatch 
kalnynų. 

Būdami Salt Lake City pa-
siteiravom kuriuo kėliau butų 
geriau važiuoti į Yellowstone 
Parką. Patarė važiuoti vaka
rine puse tų kalnynu, nors iš 
Los Angeles gavę kelių rodyk
lės žemėlapį gavom patarimą 
važiuoti rytine puse, reiškia, 
pervažiuoti į rytines pakalnes 
patraukus nuo Salt Lake City 
į rytus. 

Ir vienas ir kitas kelias su
daro dideles alkūnes, vienas 
apie 80 mylių į vakarus,, antras, 
api tiek pat mylių j rytus, 

Važiuojant vakariniu., kairių, 
pakraščių Ttūiturne . važiavę" jper 
dar Vieiią valstiją, Idaho, įfck'r-
sją savo bulvėmis visoje Ame-' 
rikoje. Toje valstijoje yra ir 
kalnų bet: yra ir didelių įjlėnių, 

cf kadangi jau gėrokai^ aukš-
či&u į šiaurę; ten klimatas ge
ras bulvėms augti ir matyt te-
naitiniai ūkininkai specializuos 
ja bulvėmis ir galvijais. 

įMes pasirinkom važiuoti vi
duriniu keliu, kuris ant žemė
lapio išrodo eina tiesiai į šiau
re. bet toliau vistiek reik per
važiuoti tuos Wastach kalny
nus ir patekti į jų rytinę pusę. 

Važiavom per Ogden City, 
kuris yra geležinkelių mazgas 
anoje pusėje Kontinentalio Pa
dalinimo. Ties Ogden hiiestu, 
kai buvo baigta tiesti pirmuti
nė geležinkelio linija tarp At-
lantiko ir Pacifiko, su didelė
mis ceremonijomis paskutinė 
bėgių prikalimo vinis buvo su^ 
varyta auksinė. Taip čia at- m 

sidarė geležinkelis tarp rytų ir 
vakarų. 

Geležinkelius tada, virš 90 
metų atgal, tiesė dvi kompani
jos, kurios lenktyniavo viena 
su kita. Viena skubino tiesti 
savo kelią iš vakarų pusės, ir 
žemiau kalne tarpe pačiame 
tarpkalnyje. Kita kompanija 
tiesė savo kelią iš rytų. Ryti
nės pusės darbininkai, daugu
moje Airiai, dirbdami aukščiau 
kalne negu vakariniai, kurie 
buvo iš Pacifiko pakraščių Ki
niečiai, susilaukė iš Airių ne
žmoniško pasielgimo: Airiai, 
žinoma, savo darbdavių įsaky
ti, iš aukščiau kalnų rito že
miau dirbantiems Kinams ak-
menis- uolas ir taip daug Ki
niečių išžudė. 

Nuo Ogden City eina viena 
geležinkelio linija j pietus, j 
Los Angeles per Salt Lake Ci
ty. Antra linija eina skersai 
Druskos Ežerą, kuris matomai 
nėra gilus, nors yra keliasde
šimt mylių pločio. Geležinlpe-
lis pradžioje nutiestas ant iš-
pylimų, o per gilesnę ežero da
lį ant įkaltų ilgų rąstų. Ka
dangi sūriame vandenyje me
dis greitai nesupusta tai tas 
geležinkelis yra gana saugus. 

ši geležinkelio linija eina į 
San Francisco^ 

Trečia geležmkelįo linija sur, . . 
lea į ' siatirvakariuš, į Idaho, 
Montana/ tr Washington vals
tijas. 

Iš Salt Lake City važiuojant 
į Ogden City, apie 35 mylių 
kelio, turėjom lenktynes su 
vienu gubernatorium, kuris bu
vo dar užsilikęs Salt Lake City 
100 metų sukakties ceremoni
jose, ir tą pat popietį buvo au
tomobiliu skubiai vežamas, po
licininkų motorcikliais vedinas 
paspėti į traukinį Ogden City. 
Jie atšvilpė ir pralenkė mus, 
davėm kelią. Bet jie nuvažia
vo kairiu keliu, o mes pasukom 
dešiniu keliu, tiesesniu, ir kai 
vėl susivažiavom arti Ogden 
miesto, mes vėl atsiradom pir
ma jų, savo kad ir mažu auto
mobiliu. 

Vis dar važiavom į šiaurę ir 
už Ogden miesto, iki Logan 
miesto, o tada jau sukom į kal-
nus, į rytus, pervažiavimui tų 
Wasatch kalnynų, nes vistiek 
juos reikės kada nors perva
žiuoti. Mes laikėmės savo nu-
siskirto kelio. 

Šie kalnynai, kurių tarpuo
se slėniuose ir krantuose auga 
medžių, ir tarpkalnėse teka ne-
mažoki upeliai, yra Valstybi-
nė nuostavybė, kaip ir daug ki
tų kalnynų plotų, kurie netin
ka jokiam sunaudojimui nei 
žemdirbystei. Ir tikrai, kai 
važiuoji per tokius kalnynus, 
randi tokių nuostabių gražių ir 
baisių vaizdų kad turi sustoti 
i uos apžiūrėti. Ta dalis kelio ' 
buvo nebloga, ir išvažiavę į 
pačias gilumas,' sužavėti kai- * 
nynų vaizdų sustojom apsidai
ryti, net nufotografuoti. 

Bet artėjo vakaras, ir nesi
nori tokiose giriose, kalnuose 
ir dykumose atsidurti naktį. 
Taigi, leisdamiesi i rytinę pa
šonę Wasatch kalnynų, kurie . 
buvo apie 604 mylių pločio, pra
dėjom jieškoti savo žemėlapy
je vietos kiir nakvosim. 

Už tų kalnu kalnų, kurių vie
na pervažiuoti turėjom netoli 
7,000 pėdų aukščio, ant žemė
lapio pažymėta dkjelis Bear 
Lake (rpeškos ežeras) ir prie 
jo kelių punkte, pažymėta ga
na viliojančiu vardti, Garden ; 

Citv. • *: \ "<• #-
Pravažiavę didmiesčius Salt , 1 

Lake Citv, Ogden City, tikėjo^y> 

mės rasti patogią nakvynę ta-; ; 
me. Garden City. 

" (Bus dauįtfau) t>^ ' ;  r-
g/; f "K v "To.— - t . v ;  /  .  • >  ė -  c f  
— I Vincent B. ArchU 

?i Dirvos Atstovas" f;j 
Prenumeratoms, Skelbimarai • * i 

•331 f So.4 Rampart Blvd. * -
:';40S ANGELES, GALIF, 

Ai-l. \-
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D I R V A  

1 Tepili meili Lietuvos 
fcega musų Širdyse 

Laisvę pažinus Taute — * C.jj 
Jungo Ne vilks! ^ 

Žmonės 
Tremtinio Atsiminimai iš Pirmos Sovietų Okupacijos 

(Tęsinys iš pereito nr.) 

& 

STAIGA ryžausi parizikuoti 
pasakyti dalį tiesos. Jei man 
buvo sudaryta galimybė pasi
kalbėti su draugu pirmininku 
Be liudininkų, reiškia, jis norė
jo duoti man galimybės išsi
kalbėti ir ta galimybe privalė
jau pasinaudoti. 

Niekad prieš tai nesiėmiau 
spręsti politinių problemų ir 
todėl man dabar tikrai sunku 
pasakyti kokia politinė ideolo
gija butų man artimiausia. Vie
na yra neabejotinai tikra: nie
kad ir niekam nepasakiau kad 
©su socializmo teorijos priešu, 
o jei vis tik kaž kas jus taip 
informavo, tai jis tiesiog ne
suprato kad esu tik Rusų prie
šas ir tai tikrai senas ir visiš
kai įsitikinęs priešas". 

Draugas pirmininkas net ke-
d€je atsilošė iš nustebimo. Nau
dodamasis tuo nustebimu ir 
v iešpatau janč ia  ty la ,  dėsč iau  
toliau. 

"Mano giliu įsitikinimu, bent 
kokia teorija gali buti žmoniš
ka, jeigu ją stengiasi įgyven
dinti dori žmonės ir geri or
ganizatoriai ir priešingai — iš 
visko, net ir iš socializmo, nie
ko neišeis jei jį įgyvendinti 
norės tokie žmonės kaip Rusai, 
tai yra blogi organizato r i a i, 
kulturiniai žemai stovį žmonės 
ir prie to dar taip labai linkę 
į kraštutinumus. Tegul šiądien 
socializmo vykdytojais pasida
ro ne Rusai, bet bent kuri kita 
tauta ir tuomet tikiuosi kad jų 
reformos laimėtų sau . kelerio
pai didesnf šalininkų skaičių, o 
tame skaičiuje, galimas daly
kas, bučiau ir aš. Aš netikiu 
kad Rusai tikrai galvoja leisti 
jų užimtoms valstybėms susi
tvarkyti taip kaip norės ten 
gyvenančios tautos, o jei to
kioms tautoms, o tuo pačiu ir 
mums, bus stengiamasi prime
sti dabartinio Rusiško socializ-
mo-komunizmo forma, aš tai 
skaitysiu prievarta, kuriai aš 
niekad nesugebėsiu pritarti." 

Draugas pirmininkas atydžiai 
klausėsi mano žodžių, o dabar 
apie kaž ką susikaupęs galvo
jo. Vėl viešpatavo tyla, kuri 
ypač man, laukiant nežinomo 
ir mano Šeimai lemiamo spren
dimo, atrodė baugi ir vargi
nanti. 

Pagaliau pirmininkas suju
dėjo. Nieko nesakydamas, jis 
atidarė rašomojo stalo stalčių, 
išsiėmė profesinės sąjungos 
nario pažymėjimo blanką, jį 
užpildė, pasirašė ir pridėjęs 
antspaudą padavė man. 

Dar kiek patylėjęs jis pasa
kė: 

"Pagal mano turimas in
strukcijas, aš turėčiau pasirū
pinti jus iš mano įstaigos kuo-
greičiausia pašalinti, bet aš to 
vis tik nepadarysiu. Aš manau 
kad jųs Rusų atžvilgiu klysta
te ir kad po kelių mėnesių jųs 
pats pradėsite tuo . įsitikinti. 
Man bus malonu jei jųs tuo
met ateisite pas mane pats tai 
man pranešti, nes aš vis tik 
vertinu atvirus žmones, kad ir 
mano bei mano idėjų priešus. 
Kol kas viskas lieka tarp mu-

Iš pirmininko kabinetow iš
ėjau tariamai nurimęs, bet su 
jausmu kad tas pasikalbėjimas 
butų pasibaigęs keturių žmo
nių nelaime, jei tik tas pirmi
ninkas butų aklas Rusų įsaky
mų vykdytojas, arba kiek fa-
Bfct i škesni s  "nau jos  idė jos"  

PRAfiJO keli mėnesiai. Mu
sų jstaigoje daug kas pasikei
tė ir tie pasikeitimai nebuvo 
malonus. Jau turėjome taip 
vadinamą kadrų skyrių, kurį 
yedė kaž koks iš kitur atėjęs 
komunistas ir turėjome spec-
skyrių, kurio viršininku buvo 

paskirtas kaž koks žydelis iš 
Vilniaus. Tų dviejų skyrių 
veiklos dėka jau buvo atleista 
iš darbo virš šimto senų musų 
įstaigos tarnautojų ir jų dalis 
greit po atleidimo likę suimta 
ir kaž kur dingo. 

Atleistųjų vieton buvo pri
imti Rusai, žydai, o jų tarpe 
pasitaikė ir vienas-kitas Lietu
vis, tačiau tai buvo tokie Lie
tuviai kurie jau kada nors pa
sižymėjo savo kriminalistiniais 
palinkimais, arba padarytomis 
šunybėmis. Tie žmonės atro
dė naujiems ponams gana pa
tikimi, nes jie turėjo suprasti 
kad gali buti valstybinės įstai
gos tarnautojais tik prie nau
jos santvarkos, o todėl yra 
skolingi savo darbdaviams dė
kingumą ir paklusnumą. 

Tokių tai musų naujų Mben-

džios ir galiu pasakyt! kadriie-
kad nebučiau tikėjęs jog žmo
gus gali taip pagrindinai pasi
keisti. 

Pasitraukęs iš profesines są
jungos pirmininko pareigų jis 
ne tik nustojo sakyti kokias 
nors kalbas, bet kiekviena pro
ga padėdavo visiems tuo laiku 
skaitomiems "liaudies priešais' 
ar nepatikimais tarybinei san
tvarkai. Buvo tai įvairus at
sargos karininkai, buvę polici
jos pareigūnai, kuriems reikė
jo'slapstytis nuo NKVD agen
tų, ar pagaliau šiaip žmonėms 
kuriems gręse iš bolševikų pu-
sėą koks pavojus ir kuriuos 
reikėjo kur nors paslėpti ir 
duoti kokio nors darbo. 

Jis visa tai darė, o man daž
nai sakydavo: 

"Nejaugi jau mes esame ga
lutinai žuvę? Nejaugi iš šios 
vergijos jau niekas musų ne
išgelbės ?" 

Pasiradė kad niekad ne
buvo komunistas, be jis nuo
širdžiai tikėjo kad Rusų komu-

dradarbių" draugijoje buvome nistų . užimtų kraštų tautos yra 

A 

kaip sugauti ir daugelis jautė 
kad ir jų tarnyba greitai baig
sis. 

Aš tuo laiku jaudinausi ypa
tingai, nes įstaigoje greit tu
rėjo įvykti persitvarkymas ir 
aš bijojau kad man tas baigsis 
liūdnai, t. y. kad liksiu išmes
tas į gatvę. 

Vieną rytą į musų skyrių 
užėjo draugas pirmininkas ir 
trumpai man pranešė jog dar
bo valandoms pasibaigus pri
valau pas jį ateiti. 

Manyje lyg kaž kas nutru
ko ir sąmonėje praskrido žo-
mis "baigta!" 

Neatsimenu kaip sft sulau
kiau darbo galo, manau kad tą 
dieną nedaug ką buvau pada
ręs. 

INĖJA'U į pirmininko kabi
netą, bet jis buvo tiek susi
mąstęs kad į mane nekreipė 
jokio dėmesio. Pagaliau pažiū
rėjęs į mane jis tarė: 

"Jųs atsimenat musų pasi
kalbėjimą iš prieš kelių mėne
sių Ką jųs dabar galite pasa
kyti?" 

Aš tylėjau. 
Jis liūdnai palingavo galva 

ir tęsė: 
"Jums žinoma kad už poros 

savaičių musų įstaiga pagrin
diniai reformuojama bei padi
dinama ir kad tuomet atsiras 
kelios neblogos vietos, kurioms 
mums reikės naujų žmonių? 
Aš pats nuo naujų metų iš 
profesinės sąjungos pirminin
ko pareigų pasitrauksiu ir į 
politinę veiklą daugiau negry-
šiu. Numatau perimti buhal
terijos viršininko pareigas ir 
busiu reikalingas rimto ir pri
tyrusio darbininko savo pava
duotojo pareigoms. Ar tamsta 
sutiksi juo buti?" 

Turbut negalima labiau nu
stebti negu kaip tuomet nuste
bau aš. Kelis mėnesius gyve
nęs nervais, negalėjau suval
dyti staigaus noro garsiai nu
sijuokti, nors pats supratau 
kad tai tuomet visai netiko ir 
buvo netaktiška. 

Vėliau paklausiau: 
"Ar tik tiek tinkamų tai vie

tai kandidatų randate?" 
"Taip. Man reikalingas tik 

toks žmogus kuriuo aš galė
čiau pasitikėti ir kuris mokė
tų blaiviai galvoti. Tamsta 
prieš kelis mėnesius galvojai 
daug protingiau negu aš tuo
met galėjau manyti ir dabar 
aš turiu jums tai atvirai pa
sakyti. 

"Manau kad kiekvienam su
klysti skaudu, bet man dabar 
ypatingai skaudu. 

"Turbut manęs dar kurį lai
ką neįtars pasidarius 'liaudies 
priešu', todėl dirbkime kol ga-
lėsime kartu, ir bukime tikrais 
— ne sovietiškais — draugais" 
— baigė pirmininkas stipriai 
suspausdamas man ranką. 

Aš dirbau su tuo žmogum 
iki Vokiečių - Rusų karo pra-

laisvos tvarkytis taip kaip jos 
nori — o jis tikėjo į socializ
mą. Jam greit teko įsitikinti 
ką tikrumoj mums atnešė Ru
sai ir komunistai ir jis buvo 
pakankamai doras pasukti iš 
savo tautos išdaviko kelio. 

Tačiau tie "dėdės" Ameriko
je, ar jie iš to kelio kada nors 
pasuks? Ar jie tam turės pa
kankamai sąžinės ir proto? 

Pabėgėlis. 

Ukrainiečiai Tremtiniai 
ir Gen. Bandera 

Bolševikams ir jų agentatms 
laba i  nepat inka  Ukra in  i eč ių  
laisvės kovos prieš raudonus 
Rusus, šiuo metu bolševikai 
skelbia kad Ukrainiečių laisvės 
kovų organizacija ir jos tauti
nė kariuomenė, vadovaujama 
Gen. Banderos (UPA) esą ne 
kas kita kaip fašistai, bandi
tai, Vlasovo armijos kariai, de
zertyrai ir tt. 

Vyriausia Ukrainos Išlaisvi
nimo Taryba atremia šią bol
ševikų propagandą. Jų pareiš
kime taip pat pažymima kad 
armijos vadas Gen. 6andera 
Ukrainiečių nacionalistų vadas, 
kovojęs su Vokiečiai# ir nacių 
laikais. 

BAVARIJOS komunistų vei
kėjas, Heinrich Schmitt, kuris 
gavo tarnybą Vokiečių nacizmo 
idėją naikinti po šio karo, dabar 
paskelbė išstojąs iš Vokietijos 
komunistų partijos, nesutikda
mas su Rusų tvarka Vokietijo-
je. 

šis raudonukas spėjo laiku 
pažinti komunizmą praktikoje, 
matydamas kaip tremiami į Si
birą ir žudomi Vokiečiai sovie
tų zonoje, pirm negu pats pa
teko į Rusų nagus. 

POPIEŽIUS patarė pas jį 
apsilankiusiems Amerikos se
natoriams pasidarbuoti kad U. 
S. pertvarkytų savo imigraci
jos įstatymus taip kad galėtų 
į Ameriką įvažiuoti nuo karo 
nukentėję tremtiniai. 

Šis gyvūnas Londono zoologiš
kame parke, yra 150 metu se
numo. Kaip matyti, jis išmo
kęs per šiaudą gerti alų, ir iš
rodo mokina savo jauniklį tą 
patį daryti. 

MASKVOS AGENTAS 
Kanadon Atvykusius Lietuvius Pabėgėlius Pasirūpino 

Atlankyti Stalino Pastumdėlis 
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Nespėjo būrys Lietuvių-pa
bėgėlių įsikurti Long Lake, 
Kanadoje, kaip tuoj pas juos 
nudumi  komunis tų  agentas  
A. G. 

Jis .Rusų laikraštyje Lietu
viams, Vilnies nr. 264, rašo: 

"Long Lake yra daug atva
žiavusių pabėgėlių iš Lietuvos. 
Inėjus vidun (į gyv. barakus) 
pasijutom lyg Lietuvoje. Visi 
kalba Lietuviškai, dainų oja 
Lietuviškas dainas. Po pietų 
ir vakarienės sustoję užtraukė 
'Marija, Marija Skaisčia u s i a 
Lelija'. Vakare jie sudainavo 
ke le tą  l i audies  da inų. . . . "  

Na, draugas A. G., ar ne ma
lonu Lietuviui pabūti Lietuvių 
tarpe? Tąsyk ištikro jauties 
kaip savo mieloj ir brangioj 
Lietuvoj! 

Ar gražios Lietuviškos dai
nos? Ar gražiai skamba mal
da  "Mar i ja ,  Mar i ja . . . . "?  Ar  
tamsta žinai kad tai pabėgėlių 
kasdieninė malda? Jie kasdien 
ta malda baigia savo sunkios 
dienos vargus. Be to, ar tam
sta esi kada nors girdėjęs pa
bėgėlius dainuojant "Leiskit į 
Tėvynę, leiskit pas savus"... ? 
Tai labai, labai graži ir melo
dinga daina. O kokie gražus 
ir giliai prasmingi Lietuviui 
jos žodžiai! Ji taip pat tapo 
kasdieninė pabėgėlių malda. 

Ar tamstą nei kiek nejaudi
na šios giesmės ir dainos? Aš 
norėčiau kad jos tamstą jau
dintų taip kaip jos jaudina 
kiekvieną nuoširdų Lietuvį: iki 
ašarų, iki širdies užmirimo, iki 
š iurpo  per  v i są  kuną. . . .  

Bet deja, jaučiu kad mano 
nuoširdus noras pasiliks tam
stos nesuprastas, nes tamstos 
širdis Lietuvai ir Lietuviams 
jau yra mirus. Tamsta senat
vei suradai sau naują tėvynę— 
Rusi jų, ir naują stabą — Sta
liną. 

KO tamsta ten nudumei pas 
tuos vargšus Lietuvius į Long 
Lake? 

Gal kaip "Lietuvį" traukė 
Lietuviškas kraujas pas savuo
sius? Gal norėjai jiems padėti 
jų pabėgėliškame varge? Gal 
norėjai iš gyvų liudininkų su
žinoti ką nors apie Rusų oku
puotą Lietuvą ir vargą ken
čiančius tautiečius Lietuvius ? 

Ne, visiškai ne. žinoma, ši
tai tamstai visiškai nerupi! 

Tamsta, kaip ištikimas Mas
kvos agentas, nudumei ten kad 
surasti Maskvai pri e 1 a n k i ų 
žmonių! 

Bet apsirikai.... 
Galiu tamstai visu šimtu 

procentų užtikrinti kad visų 
Maskvos agentų apsilankymas 
pas Lietuvius pabėgėlius bus 
lygiai nesekmingas, kaip ir 
tamstos. 

Mielai skaitytojau, paklau
syk ką tas Maskvos agentas 
toliau rašo:, 

"Tuli čia esančių matyti 
gimnazijas Lietuvoje .lankę. 
Visi pilni kalbos, bet ir pilni 
Tarybinei Lietuvai pagiežos, 
gerokai suagituoti". 

Klysti, drauguti: lietuviai 
jokios pagiežos Lietuvai netu
ri, nors ji yra ir "Tarybinė". 
Atvirkščiai, Lietuviai Lietuvą 
labai stipriai myli ir dėl jos 
yra visada pasiruošę aukotis. 
Lietuviai neapkenčia Rusų-ka-
capų ir jų batų laižyto^ — 
ot čia tai tiesa! 

Tamsta sakai kad jie suagi
tuoti. Tai netiesa: agitacija* 
arba prastais žodžiais tariant 
melas, kuo plačiausia naudoja* 
si Maskva ir jos agentai, tinka 
tik tiems žmonėms kurie nėra 
matę faktinų įvykių ir yra ne-
apsišvietę žmones. Tamsta gi 
pats fiakai kad tuli jų yra gim
nazijas lankę,, taigi yra žmonės 
apsišvietę. O antra, jie patys 

yra pergyvenę-Rusų okupaciją 
su visu Rusišku smurtu, žudy
nėmis ir trėmimais. 

Tokių žmonių "agituoti" ne
reikia — jie patys pasidaro iš
vadas: "Jie žino tik viena, kad 
ten baisu", — juk tamsta pats 
sakai! 

"Aš sakiau", tfslft toliau A. 
G., — "kad jiems butų geriau 
Lie tuvo je ,  be t  j i e  k ra tos i . . . .  
Girdi, Lietuvoje už mažiausį 
daiktelį veža Sibiran. Kada ir 
ką išvežė jie nežino, bet jiems 
taip kas tai pasakė ir jie kar
toja." 

Tipingas Maskvos agentas! 
Mat durnelius surado: kada ir 
ką išvežė jie nežino.... Visas 
pasaulis ' žino kad bolševikai 
tukstančius ir tukstančius Lie
tuvių išvežė į Sibirą, o jie mat 
nežinos! Tai tik tamsta nu
duodi kad to nežinai, nes to 
reikalauja iš tamstos Maskvai 
parsidavėlio, amatas! 

Matyti kad šitas nekaltų 
žmonių išvežimas ir užkanki-
nimas Sibire yra tiek žiaurus 
ir šlykštus darbas kad net at
baido "ružavus" žmones nuo 
bolševikų (raudonųjų), kad jie 
savo spaudoje priversti melu ir 
neva nežinojimu visa tai dang
styti. 

Nepridengsi, vyruti, nekaltų 
žmonių kraujo savo tariamu 
nežinojimu — perdaug jau jū
sų dievai - Rusai kruvini kad 
jų darbus galima butų nuslėp
ti. 

žuvo budelio Hitlerio reži
mas, žus ir jo prieteliaus Sta
lino! 

"Jie teisinosi tad bėgę nuo 
tarybinės valdžios, nes prie jos 
re ik ia  sunkia i  d i rb t i . . . . "  

Meluoji, A. G. Taip tamstai 

Flossenburgo koncentracijos lageryje, kur žuvo 2480 Lietu
vių politinių kalinių, pastatytas gražus paminklas. (Apie 
paminklo pastatymo iškilmes Dirvoje jau buvo rašyta. — 

Nuotrauka B. Gaidžiuno. 

niekas nesakė! Lietuviai ir vi
sos kitos tautos bėgo ir bėgs 
nuo bolševikų žiaurumų, kan
kin imų i r  žudynių,  be t  ne  nuo  
darbo. 

Čia Maskvos agentas A. G. 
meta ant pabėgėlių bolševikų 
sugalvotą "tinginio" šešėlį. 

Jau senai yra žinomos bolše
vikų pastangos apšaukti pabė
gėlius "tinginiais". Bet ir ši
tas "ginklas" jiems tapo iš
muštas iš rankų: gyvenimas 
parodė kad nei vienas pabėgė
lis, kad ir į Ameriką atvykęs, 
netinginiauja ir nieko neišnau
doja, bet pate sau duoną užsi
dirba. Jeigu pabėgėliai butų 
tinginiai tai jie nebūtų važiavę 
į Kanadą sunkiems miškų dar
bams. Bet jie atvykę dirba ir 
sunkiu darbu nesiskundžia. At
virkščiai, jie yra patenkinti, 
linksmi ir randa laiko dainoms 
padainuoti. Tamsta juk pats 
sakai: "Jie dabar jauni ir stip
rus tai gali užtektinai dirbti, 
bet juk nevisada galės taip 
daug dirbti." 

Kaip skaitytojai matote, tas 
draugas A. G. yra tipingas 
Maskvos agentas, nes jis me

luoja, faktus dangsto arba juos 
iškraipo. 

Matyti, šis Maskvos agentas 
nuo Long Lake Lietuvių gavo 
geros pirties, kad net pats 
skundžiasi: "Gaila kad netikė
jau rasiąs tiek daug Lietuvių 
ir nesirengiau argumentuoti, 
bučiau jiems aiškiau dalykus 
perstatęs." 

žinoma, prieš važiuojant pas 
tifos Lietuvius reikėjo tamstai 
pirma nuvažiuoti į Maskvą pas 
diedušką Staliną, jis butų tam
stai naujų minčių įkvėpęs. Ma
tomai mintys ir nurodymai ku
riuos gavai paskutinį kart Ma
skvą belankydamas jau išga
ravo. 

Kodėl gi Lietuviams nerei
kia svetimų įkvėpimų? 

Jiems vyriausiu įkvėpimu 
yra bus — Tėvynė Lietuva! 

Jonas Nebėglvs.\ 

Vytautas Markuzas 
Dirvos Atstovas 

Prenumeratoms, Skelbimams 

3907 Lillibridge 
DETROIT 14, MICH. 

SKAITYKIT IR PLATI N KIT ŠIAS KNYGAS 

LIETUVA TIRONU PANČIUOSE 
t 

(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 ir vaizdai parodo bolševi
kų žiaurias masines žmogžudystes Lietuvoje. Lietuviškos knygos kaina $3.00 
(Ši knyga ruošiama išleisti Angliškoje kalboje, Lietuviai prašomi aukoti tam 
reikalui. Kas prisius $5.00 už Lietuvišką,vparems ir Angliškos išleidimą.) 

"TIMELESS LITHUANIA" 
LIETUVOS ISTORIJA ANGLŲ KALBOJE Kaina $3.00 

(Su Lietuvos vaizdais, su Autoriaus Dr. Norem atvaizdu, su Lietuvos žemėlapiais) 
Tai įžymi, didele 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 įdomių knygų-albumų 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 Sielele and Hammer) 
(80 pusi., su paveikslais, su Pulk. Petruičio biografija, su Lietuvos istorija.) 
Gaunama 1 už $1. 6 už $5; 15 už $3& Reikalaukit jų tuojau. 

Štai Pulk. Jono Petruičio aprašymas jė 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 Uš Lietuvos Nepriklausomybę. 

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

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA 
6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohi# 
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6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio Redaktorius—K. S. KARPIUS—E ditor 

KIRMĖLIŲ IR KURMIŲ DARBAS 
tm kai sulaukfsmie kefefo žmogaus 

U iš Amerikos Bet kaip skaudu mums kai iš to 
žmogaus išgirstame piktų žodžių apie kai kuriuos Ame
rikos Lietuvius ir apie kai kurias organizacijas. Tokių 
piktų žodžių nesenai mums atvežė ponia Devenienė apie 
LVS^ apie kitas tautines organizacijas ir apie jiems va
dovaujančius asmenis", taip rašo mums viename laiške 
iš Vokietijos. 

Mes jau turėjome progos trumpai prisiminti kiek ir 
kaip norėjo bei mėgino pakenkti ponia Devenienė tauti
nėms organizacijoms ir jų veiklai. Ir butų perdidelis p. 
Devenienės vertinimas jei ir toliau dar kalbėtume apie 
jos tuščias pastangas iškelti aukštai "ant šakių" savo 
politinės grupės nuopelnus ir savo tuščiaviduriais žo
džiais uždengti kitų srovių darbą. 

Ponia Devenienė yra tik vienas ryškesnių pavyz
džių, rodančių kad kai kuriųs asmenų politinės kulturos 
trukumas yra Lietuvos laisvinimo bylai tiek pat kenks
mingas kaip ir aiškių Lietuvos priešų veikla. Dabarti
nėse musų sąlygose partinių ginčų aistra ir malonumas 
šmeižti kitus, dirbančius bendrą Lietuvos laisvinimo 
darbą, tik kiek kitaip, yra perdidelis išlaidumas. Jei 
normaliose aplinkybėse demokratiniame krašte yra leis
tina ir net pageidautina partijų bei politinių srovių kon
kurencija, tai vis dėl to reikalaujama kad ta konkuren
cija butų garbinga, butų be melo, be; asmeninio šmeižto 
ir be gyvuliško iniršimo. * 

Ir mes iki šiol nei kartą nepasirodėme perdaug jau
trus kai čia Amerikoje, spaudoje ar susirinkimuose, bu
vome puolami, kaltinami bei šmeižiami. Manėme ir te
bemanome kad iki tam tikro saiko tokia partinė bei sro
vinė kova čia laisvės krašte yra tiek įprasta\jog šalia 
kitų malonumų gali ji likti ir toliau be ypatingo dėmesio. 
Ir mes niekados nesame griežtai atsiliepę nei į ponios 
Devenienės, nei į kitų panašių asmenų šmeižtus, adre
suotus tautinėms organizacijoms. 

Toks musų "nuolaidumas", gal but, buvo suprastas 
ir palaikytas silpnybe Gi išteisybės mes daug kur 
numojome ranka, daug kur nudavėme "neišgirdę ir ne
pamatę" tik dėl "šventos ramybės", dėl taip mums vi
siems reikalingos vidinės tąikos, tvirtos vienybės ir ben
dro Lietuvių labo. Ir dabar tylėtume arba pakartotume 
iš Evangelijos: "Atleisk jiems, Viešpatie, nes jie nežino 
ką daro", jei ne tas faktas kad šmeižtai ir juodinimai 
tautinių organizacijų ir jų vadų ponios Devenienės ne
būtų nukelti j Lietuvių tremtinių tarpą. 

KOMUNISTAI RAS 
ŽIOPLIU AMERI

KONU TARPE 

"Su džiaugsmu mes sutinkame kiekvieną Amerikos 
Lietuvių atstovą, nežiūrėdami kokiai jis partijai bepri
klausytų ir kokią organizaciją beatstovautų. Akmeni
ais palydime tik komunistus...." (ištrauka iš laiško). 

Reikėtų kad tremtiniai akmenimis palydėtų be ko
munistų dar ir tuos kurie atneša Į jų tarpą partinės ne
apykantos, atneša nereikalingos srovinės aistros ir klai
dingo įspūdžio apie Amerikos Lietuvius. Juk Lietu
viams tremtiniams rupi ne tai kaip ponia Devenienė ar 
jai panašus asmenys vertina tautines organizacijas ir 
kaip jie žiuri į tų organizacijų vadovus, o tai kokiais ke
liais ir kokiomis jėgomis šiądien Amerikos Lietuviai sie
kia Lietuvos laisvės ir kaip ryžtasi padėti patiems trem
tiniams. 

Yra didelė šventvagystė kai į jų ir bė to jau labai 
sunkų gyvenimą dar įliejama partinių nuodų iš Ameri
kos Lietuvių tarpo. 

Ar ponia Devenienė ir kiti jos draugai išsivaizduo
ja koks butų teatras jei kiekviena Amerikos Lietuvių 
organizacija pasiųstų savo atstovus į Lietuvių tremtinių 
stovyklas su tikslu apšmeižti ir juodžiausiomis spalvo
mis nupiešti kitas organizacijas ir jų vadovus? Ar toks 
darbas nebūtų panašus į kirmėlių užpludimą sveiko ko
pūsto galvos f Ar jis nebūtų panašus j kurmių išrausi
mą gražios ir lygios pievos? Tik taip mes ir tegalime 
vertinti ponios Devenienės pasakas, informacijas ir kal
bas apie tautinių organizacijų darbus ir jų vadus. 

Jei nežinotume kad vikšras, kurs įsimeta kopūsto 
galvoje, nustimpa greičiau negu jis spėja kopūstą suės
ti, tikrai jieškotume budų kad Lietuviai tremtiniai butų 
"painformuoti" ir apie ponios Devenienės "organizaci
ją"? j°s nekuklius pasigyrimus ir kitokias smulkmenas. 

Tegul nebus manoma kad mums tik rupi apginti 
tautines organizacijas ir jų vadus. Mums rupi pats nu
sistatymas kad niekas ir niekados nevilktų į Lietuvių-
tremtinių tarpą šlykštaus srovinio ir asmeninio kivirčo, 
nenuodytų jų partinio gyvenimo tulžimi ir neskaldytų 
jų dvasios. 

* # * 

Nieko nuostabaus kad mes čia per eilę metų neretai 
vienas į kitą pažvairuojame ir musų visuomeninėje veik
loje vienas su kitu susiduriame. Ir be specialios propa
gandos užtenkamai atsiliepia musų santikiai tremtiniuo
se. Kam reikalinga kad juos dar "Amerikos Lietuvių 
atstovė" nugabentų tremtiniams ir, žinoma, perduotų 
savo partinio tikėjimo rėmuose! 

Ar ponia Devenienė nori kad kiekvieną kartą kai 
Amerikos Lietuviai savo sroviniuose reikaluose "nušą
lą kojas", imtų kosėti visi Lietuviai tremtiniai? Ar ji 
tikisi iš tos ligos sukrauti savo partijai kapitalą? Mu
sų įsitikinimu, toks darbas ir toks "Amerikos Lietuvių" 
atstovavimas skaudžiai apiplėšia jų vienybę, išvagia iš 
jų kuone paskutinius lašus vilties kad Amerikos Lietu-
vįų sęlįdarumas padės jiems nugalėtu sunkumus. ^ 

Amerikos komunistai sugal
vojo pradėti visuotiną vajų su
rinkti visoje šalyje 500,000 pa
rašų, ir apie Gruodžio 15, šių 
metų, įteikti Kongresui, reika
laujant kad butų panaikinta 
Atstovų Rusų komisija turinė-
janti komunistų veiklą. 

Tą pusę milijono parašų jie 
įteiks per Illinois kongresamną 
Sabath. 

Bet kaip jau patirta, komu
nistai tą savo planą praves 
gudriai ir atsargiai: jie patys 
tuos prašus į Washingtoną ne
veš. Jis suras gerus, patrio-
tingus, plačiai žinomus Ameri
kiečius, žymius piliečius, ir pa
siųs juos su tais parašais, pa
reiškiant jog tai yra peticija 
"ištikimų Amerikos piliečių", 
reikalaujanti panaikinti Kon
greso komisiją tūrinėj ančią 
komunistų ne-Amerik o n i š k ą 
veiklą. 

Komunistai ras jiems reika
lingų kvailų Amerikonų kurie 
sutiks tas peticijas įteikti. 

t / # 

KARO ligoninėse prilaikoma 
apie 52,000 II Pasaulinio Karo 
veteranų, kurių sveikata nelei
džia jiems be ligoninės priežiū
ros gyventi. 

PABĖGĖLIAI Iš RU
SIJOS SMERKIA 

VERGIJĄ 

Amerikos organizacijų atsto* 
vai apsilankę Europoje pabė
gėlių reikalais, skelbia kad pa
bėgėlių ir tremtinių nuo sovie
tų valdžios skaičiai ne mažėja 
let daugėja. 

šiomis dienomis pranešta iŠ 
Šveicarijos apie didelį skaičių 
pabėgėlių iš pačios Sovietų Są
jungos. Tarp pabėgėlių nuo 
sovietų "laimingo gyvenimo" 
yra apie 60,000 Rusų raudon
armiečių kareivių, bet yra ir 
keliolika tūkstančių šiaip sau 
žmonių, darbininkų, buvusių 
valdininkų, vyrų ir moterų. 

Kas ypatingiausia tai kad jų 
diduma yra jauni, sovietų sis
temoje išauginti, komunistini 
gyvenimą tepažinę, ir tegirdė-
ję prakeiksmus ir pasmerkimą 
viso likusio kapitalistinio pa
saulio. 

Tie Rusijos pabėgėliai sako 
supranta kas yra tikra žmo
gaus laisvė, jos jieškodami pa
bėgo iš sovietinės vergijoj, ir 
sutiks verčiau nusižudyti bet 
niekuomet negryš atgal j ko
munistinį "rojų". 

/ / / 

Iš MEKSIKOS manom* pir
kti 50 milijonų svarų konser
vuotos mėsos, bet ji nebus su
vartojama šioje šalyje; ji bu
tų eksportuota į užsienį pada
vimui pigesne kaina arba tei
kiama šelpimui maisto netu
rinčių šalių žmonėms. 

t t t 
MOKSLININKAI išskaičiuo

ja kad žmogaus akys sunaudo
ja apie ketvirtdalį visos nervų 
kuno energijos. 

Mes nenorime kad ir atvykę Lietuviai tremtiniai 
Amerikon savo žodžiais ir darbais tarnautų tik parti
nei neapykantai. Kaip mes iš jų laukiame teisingų ži
nių, kad jie mus apšviestų objektingai visais klausimais, 
taip ir jie tremtyje laukia iš musų gerų susipratimo, su-
klausymo ir bendradarbiavimo pavyzdžių, žemo srovi
nio išsiauklėjimo žmonių darbas yra visados pavojingas 
bendrajam reikalui. 

Mes kad ir kaž kaip gerbtume ponią Dęvenienę ir 
sveikintume jos energiją, vis dėl to ta mtfeų pagarba 
negali buti didesnė už pasmerkimą tų nuodų kuriuos ji 
laisto tremtinių stovyklose, šmeiždama ir bjaurindama 
Amerikos tautines organizacijas ir jų vadus. 

Nuo jos žodžių tų organizacijų ir apšmeižtų asmenų 
vertė nesumažės: Lietuviai tremtiniai gerai pažysta 
Amerikos Lietuvių sroves ir žino jų svorius. O jei pati 
ponia Devenienė butų dalyvavus LVS seime Birželio 28-
29 d., ji butų suskaičius apie 40 sveikinimų iš Lietuvių 
tremtinių stovyklų Vokietijoje ir kitur ir butų gal su
pratus jog tautinės organizacijos Lietuvos vadavimo 
byloje ir Lietuvių tremtinių reikalui yra padariusios 
nemažiau už tą organizaciją kuriai visu savo kunu 
ir dvasia" priklauso ponia Devenienė. 

m 
T U  T O L I  

(Vokietijos Alpius-Zugspitz 1946 m. prisiminti) 
| kalnus aukštuosius mudu kopėm, 
Palikę žemę, žaliuojančius šlaitus, 
Tukstančius kalnagūbrių, tarpeklių — 
Viršūnėj vaizdas išdidus ir žavus! 

' Tačiau trumpai stebėjom kalnų didybę, 
Leistis žemyn panoro, kur gyvybė, 
O čia viršukalnės, lyg mirusių piramidės — 
Stebėtina mums praamžių slaptybė! 

Kalnų šlaituos žalia, žydi gėlės, 
Nuskint į vieną tiesiau ranką, 
Nors ji svetimų kalnų auginta, — 
Mėlyna, skaisti kaip musų vosilka! 

Į tą gėlę tu panaši buvai, 
Tavo skaisčiai mėlynos akys kaip dangus, 
Žavėjo širdį tokiu švelnumu, — 
Vienumoj, kalnuos tavo žvilgsnis toks žavus i 

Likimas perskyrė mus -fir tu tolį 
Ir ta skaisti kalnų saule, mėlynas dangus, , 
Bet mus jungia viena mintis: 
Kalnuose žavinguose gimus meilė nežus! 

K. Jakimaitis. 

S K A I T Y M A I  

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

(Tęsinys 15 pereito nr.) 

(18) DEGUČIAI 
Važiuodami per Degučių valsčių ir ptfie ge

riausių norų negalėjome aplankyti visų ežerų, 
kurių galima priskaityti iki 71. O jei dar bu-
tume užsigeidę po juos paplaukioti laiveliais, pa
simaudyti ir pameškerioti, tai butų tekę čia 
gana ilgą laiką pasisvečiuoti. Atsisakę nuo 
šio malonumo, turėjome paskubėti kad suspėtu
me viską aplankyti, apžiūrėti ir su vietos gy
ventojais pasikalbėti. 

Pats Degučių bažnytkaimėlis nedidelis, tu
rįs apie 300 gyventojų. Nedidelė ir gana kuteli 
bažnytėlė, kuri įrengta buvusioje Rusų pašto 
įstaigoje (1922 metais). Parapijos pirmuoju 
k l e b o n u  b u v o  ž i n o m a s  v i s u o m e n ė s  v e i k ė j a s ,  
knygnešys, ugningas tautinio darbo šalininkas 
Kun. St. Stakelė, kuris dėl savo gyvenimo bei 
budo buvo laikomas antruoju Strazdeliu. Jis 
niekad nebuvo gavęs geros parapijos ir buvo 
gana dažnai kilnojamas iš vietos į vietą. Ves
damas vargingą gyvenimą, jis nepaprastai rū
p i n o s i  i r  š e l p ė  n e t u r t i n g u o s i u s ,  a t i d u o  d a m a s  
jiems paskutinį, centą, šiaip gyventojų tarpe 
jis turėjo labai didelį autoritetą, buvo jų my
limas ir gerbiamas. Mirė 1929 metais Rozali
mo altarijoje. 

Degučių bažnytkaimį puošia didelė graži, 
moderniška pradžios mokykla ir Nepriklausomy
bės paminklas. Tai žmonių rankomis sukurtos 
grožybės. Gamta Degučius puošia Samanio eže
ru, už kurio prasideda didelis Gražutės miškas, 
apgaubęs Samanio piliakalnį. Vietos gyvento
jai pasakoja kad ši piliakalnį supylė milžinas 
karvedys Samanis, kuris buvo pasižymėjęs savo 
žygiais. Kol jis sukasė šį piliakalnį iškasė gili/ 
ežerą, kuriame po savo ^darbo maudėsi ir prigė
rė. Del to gyventojai piliakalnį ir ežerą pava
dino Samanio vardu. Piliakalnis dar tuo žy
mus kad sukilimo metu (1831 metais) vadė Em. 
Pliaterytė jame slėpėsi, turėjo įsikurdinusi šta
bą ir naudojo kaip išeities tašką tolimesnėms 
kovoms prieš prispaudėjus. 

Lankydami Dusetų apylinkes, buvome nu
vykę į Galminių kaimą, kur yra švedkapiai, ir 
f Sabatiškės kaimą apžiūrėti Prancuzkapius. 
Aplankėme ir Mineikiškių, Asavitų, Minkiškių 
piliakalnius ir Bernelių kalną, kurio viršūnę puo
šia jaunimo pastatytas kryžius. Apie šį kalną 
pasakoja įvairiausių legendų, pasakojimų. 

Iš Degučių mes vykome toliau į'- Salaką, 
garsų senovės miestą. 

(19) SALAKAS 
Vykdami iš Degučių į Salaką, senovėje bu

vusi garsų miestą, ištolo pamatėme aukštą baž
nyčios bokštą. Apylinkės gamtovaizdis nepa
prastai gražus: valsčiaus ribose yra 50 ežerų, 
didesnių mažesnių ir labai gilių, gana aukštų 
ir stačių kalnų kalnelių, tarp kurių vingiuoja 
upeliai, gražus, akį verią kloniai ir dideli pušy-
nai. 

Pats miestelis vardą gavo nuo salos. Prieš 
Didįjį karą sudegus nedidelei medinei bažnyčiai, 
parapijiečiai surinkę savo laukuose akmenų, ku
rių čia yra gausu, pastatydino didelę, gražią ir 
gana originalią tašytų akmenų bažnyčią, kurios 
bokštas siekia apie 100 metrų aukštumo. Tuo 
vietos gyventojai atžymėjo senovėje buvusį gar
sų Salaku miestą, kuris, pasak padavimų buvo 
septynių mylių ilgumo ir septynių mylių platu
mo, puošė syptynios bažnyčios su septyniais 
bokštais ir septyniais dideliais vienuolynais. Di
delį ir garsų miestą užpuolė barzdoti* Švedai, at
vykę Mš už jurų marių, ir nors jį labai narsiai 
gynė Lietuviai, bet gausingesnis priešas nute-
riojo kraštą, o miestą pavertė pelenais. Dar ir 
dabar Baraukinėje randamos buvusio miesto žy^ 
mės, kurio vietoje auga didelis miškas. Vietoje 
buvusio vienuolyno yra pastatytas gražus Ne
priklausomybės paminklas. O vienuolyno že* 
mės plotuose buvo įkurdinti Rusų kolonistai. 

Salaku miestelis yra garsus kaip graži va
sarvietė, kur kas vasarą suvažiuoja gana daug 
v a s a r o t o j ų .  J u o s  v i l i o j a  p r i e  m i e s t e l i o  e s ą s  
Smiltkalnio pušynas ir gražus papludimis, kuris 
yra Alaunės saloje ir Luodžio ežero pakraštyje. 

Salaku apylinkėje yra daug piliakalnių ir 
|capų, apiė kuriuos, kaip senovės įvykių liudyto
jus, žmonės pasakoja daug įvairių padavimų, 
legendų, o ypač daug pasakojimų apie vaiduo
klius. Iš tokių žymesnių kalnų, piliakalnių, mil
žinkapių žymesni yra šie: Pratkunų arba Myko
lo kalnas (241 metro aukščio), Varnakalriis ir 
Tolimėnų piliakalnis, Didysis kalnas, Rakėnų pi

liakalnis ir kapinės, Blusiškių kalnas, Nariunų 
kapai (čia yra palaidoti baudžiavos laikų ba
jorai ir kiti didikai), Majakų kalnas ir Kemio-
nių piliakalnis, Kunigėkalnis, Kapų kalnas, Sli-
dasai, Juodiškio kalnas, Bažnyčkalnis, Gurių kal
nas, Martinkalnis, Patiltės milžinkapiai, Švedriš
kės ir Trakų kalnagūbriai. 

Prie Salako yra Napoleono akmiuo, ant ku
rio iškalti peilis ir šaukštas. Vietos gyventojai 
pasakoja kad žygio metu į Rusiją Napoleonas 
ant iio akmens pietavęs. 

(20) DAUGAILIAI-UTĖNA 
Daugailių miestelis nedidelis, netutįg kiei 

500 gyventojų. Jame nieko nėra įdomaus bei 
gražaus apie ką butų galima ir kitiems, toje 
vietoje nebuvusiems, papasati. Bet už tat apy
linkės gražios ir viliojančios. Daug ežerų: In-
drajis, Liminėlis, Ramutis (Duobis), Savasų ir 
Alaušas, kuris veik visų. savo ilgutau apgaubia 
Sudeikių bažnytkaimį. 

Gražios ir labai įdomios vietos yra ir Va-
jasiškių bažnytkaimyje, kuris yra visai netoli 
nuo Daugailių. Visa apylinkė nusėta kalnais 
kalneliais, tarp kurių žaliuoja gražios daubos, 
tyvuliuoja skaidrus ežerai, o didžiausius žemės 
plotus turi aprėpę šviesus ir gana tankus lapuo
čiai miškai, kuriuose gyvena įvairiausi čiulbuo-
nėliai ir plėšrieji paukščiai, maži ir dideli gy
vulėliai. i Į 

Apylinkės gyventojai didžiai kulturingi žmo
nės. Daugailiai jau ir prieš Didyjį karą buvo 
pasižymėję į mokslus einančio jaunimo skaičiaus 
didumu, todėl visai nenuostabu kad šios vietoves 
žmonių gyvenimo būdas išsikiria iš kaimynų. 

Paviešėję Daugailiuose, toliau vykome į 
Uteną, kurią, pasak padavimų, įkūrė kunigaikš
tis Utenis. Netoli nuo miesto yra ir Utenio 
piliakalnis, apipintas įvąįpai»»-' įvairiausiais pflk? 
s a k o j  i m a i s .  . -  #  . v  

Pats Utenos miestas yra slėnioje vietoje, 
kurį raižo kelios nedideles upelės. Savo istorine 
praeitimi negarsus ir nežymus miestelis, kurio 
gana didelis skaičius gyventojų vertėsi smulkia 
prekyba; pravedus Panevežio-švenčionių geležin
kelio liniją pradėjo plėstis stambesnė prekyba, 
o su tuo kartu ėmė augti ir pats miestelis, ku* 
ris 1924 metais buvo tiek išaugęs, išsiplėtęs ir 
užėmęs reikiamą vietą musų valstybės kultūri
niame ir administraciniame gyvenime, jog net 
gavo antraeilio miesto teises. 

Nepriklausomoje Lietuvoje Utena būdama 
apskrities miestu labai smarkiai plėtėsi, augo ir 
gražėjo. Jos gatvėse išaugo gražus, modernus 
namai, iš kurių vieni buvo privatus, kiti valdžios: 
pradžios mokykla, Lietuvos banko, šaulių ir kiti 
namai. Taip smarkiai augantį ir gražėjantį 
miestą paraližiavo pirmoji bolšvikų okupacija, 
sustabdžius jo plėtimąsi, o kilęs 1941 metais 
karas jį gerai apgriovė, apnaikino. O išvykda
mi iš Lietuvos naciai kaip kitus, taip Utenos 
miestą gerokai apgriovė, išsprogdino jas didži|#0* 
sius pastatus. 

Utenos bažnyčia buvo statyta 1883 metais 
ir yra gana graži, įdomi. Taip pat įdomus ir 
seni dvaro rūmai, kuriame yra daug vertingų 
istorikių senieną paveikslų ir kt. 

(NUO REDAKCIJOS: šie aprašymai buvo 
dar iš Laisvos, Nepriklausomos Lietuvos dienų, 
pirm bolševikų užvaldymo Lietuvos.) 

N A K T I S  
(*. Brazdžionis) 

Už rugiagėlėm žydinčio skliauto 
Jau užmigo pavargus diena. 
Į nakties aksominį apsiaustą 
Įsisupo žilvičių daina. , 

Kaip kodylas pasikelia rūkas — 
Jis bėglių jauną šeimą priglaus. 
Ir srovės sidabriniai ančiukai 
Lig aušros šnekučiuot nepaliaus, 
18. 7. 44. Alvitas. 

MUSŲ KALENDORIUS 1947 
Kaina — 50c. 

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

D I R V A 
6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohiffc 
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PRIEŠ MUŠANT PASKUTINĘ KORTĄ 

Už KELIŲ DIENŲ susiren
ka Londone "Keturių Didžiųjų" 
(Amerikos, Anglijos, Prancūzi
jos ir Sovietų Sąjungos) užsie
nių reikalų ministrai. Susiren
ka tartis ir susitarti.... tais 
jpačiais klausimais dėl kurių jie 

•Šešias savaites posėdžiavo Ma
skvoje šių metų Kovo-Balandžio 
mėnesiais ir negalėjo surasti 
vieningos nuomonės. 

Klausimas liečia taikos .su
tartį su Vokietija ir Austrija. 
Maskvos konferencijoje paaiš
kėjo kad Sovietų -Sąjungos pa
žiūra į tai kaip turi atrodyti 
naujoji demokratinė Vokietija, 
pagrindinai skiriasi nuo tos pa
žiūros kokią turi Amerika, An
glija ir Prancūzija.... 

Trumpai tą skirtumą prisi
minus, jis atrodo šitaip: Sovie
tų Sąjunga nori kad Vokietija 
butų vieninga ir vieną valdžią 
turinti valstybė; kad ji repa
racijas mokėtų gatavais pramo
nės gaminiais; kad beveik visa 
jos sunkioji pramonė butų pa
naikinta ; kad Vokietijos ryti
nės sienos pasiliktų tokios ko
kios dabar yra (vadinasi, Len
kijai palikti iki Neiss-Oderio, 
o Rytprūsiai prijungti prie So
v i e t ų  S ą j u n g o s ) .  A m e r i k a ,  
Anglija, o iš dalies ir Prancū
zija, su šiais Sovietų reikalavi
mais nesutiko Maskvoje ir štai 
dabar susirinks antrą kartą vėl 
ftems patiems klausimams svar
styti. 

Mums rupi paliesf! ne atski
rus klausimus, dėl kurių ginči
jamasi, o bendrai Sovietų ir 

"Amerikiečių politika, kur i o j e 
Vokietijos reikalas sudaro ker
tinį akmenį. Ne pati Vokietija 
ir ne ginčas kokia ji turi buti, 
yra esminis klausimžs, suda
rant jai taikos sutartį. Pagrin
dinis reikalas yra toks: ar So
vietų Sąjungos galybė Europo
je bus sulaikyta prie Elbos? Ar 
taikos sutartimi bus leista So
vietams savo įtaką išplėsti į 
visą Vokietiją? Ar į Sovietų 
veržimąsi sukomunistinti visą 
Suropą bus Amerikos atsakyta 
p a s i t r a u k i m u ,  n u o l a i d o  m i s  i r  
laukimais? Ar pagaliau ir to
liau bus pasilikta abejoaėtte ir 
neapsisprendime? 

Taigi — Vokietijos ir Austri
jos klausimas yra Amerikos ir 
Sovietų Sąjungos santikių klau
simas, yra galima sakyti, pa
kulio ateities klausimas. Štai 
4ėl ko visi laiko keturių minis
trų susitikimą Lohdone sekan
čios savaitės viduryje ypatin
gai reikšmingu įvykto. 

AMERIKIEČIAI teisingai ne-
r i m a s t a u j a ,  k l a u s d a m i ,  k o k i e  
yra tikrieji planai State De-
partmento, sprendžiant Ameri-
kos-Sovietų Sąjungos santikius. 
Prieš kiekvieną tarptautinę kon
ferenciją Amerikos visuomenė 
ir visas kitas pasaulis įdomau
jasi ką ji atneš naujo. Jau 
trys metai kai laukiama paaiš-
kėjimo. Visiems yra įgrisę gy
venti tik "šia diena". Tat iš 
kiekvienos reikšmingesnės kon
ferencijos vis tikimasi aiškes
nių ateities pramatymų, tiksles
nių atspėjirny ir pilnesnio su
pratimo į kur eina pasa u 1 i s. 
Deja, iki šiol iš tų visų kon
ferencijų tepaaiškėjo tik viena 
kad viso pasaulio likimas blaš
kosi kaž kur voratinklyje, kad 
milijonų žmonių ateiti^ kaž kur 
įstrigus, kad politinis žmonijos 
veidas vis daugiau panašus į 
Vulkaną, is kur, nežinia 'nei 

Itaip 'nei kada, išsiverš ugnies 
lava ir užlies žemės paviršių. 

Mums atrodo kad Amerikos 
politikos neapsisprendimas au
gina pasauliui didelę nelaimę. 
Nuo karo pabaigos iki šiądien 
Amerika jau turi tretį užsienių 
reikalų ministrą,. ir kiekvieno 
jų pasikeitimas yra palydimas 
tam tikru pasikeitimu ir pačio
je Amerikos politikoje. Tas 
faktas rodo kad Amerikos dip
lomatija neturi išdirbus tvirtų 
dėsnių kuriais ji manytų nu
statyti santikius su Sovietais; 
kad ji nėra iki galo dagalvojus 
visų tų priežaščių kurie sunki
na pasaulio taikos sudarymą; 
kad ji veikia tik vadovaudama
si aplinkybėmis ir laikosi tik 
gynimosi pozicijų. Tokiam tvir
tinimui mes turime pagrindo, 
kurį duoda vienas straipsnis, 
pasirašytas Mr. X ir tilpęs vie
name Amerikos žurnale, "Fo
reign Affairs". Visuotinai ma
nomu kad tas Mr. X esąs Mr. 
George F. Kennan, direktorius 
State Department. 

Mr. George F. Kermart labai 
teisingai išaiškina kad komu
nizmas remiasi ir maitinasi iš 
klasių kovos, kuri yra nuolati
nė, arši, nieku kitu nepakeičia
ma ir kuri tik baigiasi tada kai 
viena klasė — proletarai — 
nugali kitą klasę — kapitalis
tus. Tas klasių kovos dėsnis 
ir sudaro pagrindą tai didžiai 
neapykantai /tarp Sovietų Są
jungos, kuri atstovauja komu
nizmą, ir Amerikos, kuri atsto
vauja kapitalizmą. Komunis
tinė neapykanta kapitalistiniam 
pasauliui apsprendžia visą So
vietų Sąjungos užsienių politi
ką: kapitalistus pulti ir įpusti 
visur kur tik jie -sutinkami; 
pulti juos kiekvienu laiku ir 
kiekvienoje vietoje. 

Kennan, patiekdamas visą Gi
lę pavyzdžių, pavaizduoja So
vietų Sąjungos užsienių politiš
kos puolamąją dvasią, kuri iš 
esmės negali keistis ir nesikeis. 

"Jei Sovietų Sąjungos vy
r i a u s y b ė  k a r t a i s  i r  p a s i  r a š o  
dokumentą, kurs rodo, kad ji 
tokios agresyvios dvasios ne
turi, tai į tokį dokumentą ne
reikia kitaip žiūrėti, kaip į So
vietų manevrą", taip kalba pats 
Kennan, ir akivaizdoje to viso, 
pasisako, kad santykiuose ^ su 
Sovietais tėra tik du keliai: 
arba trauktis ir užleisti jiems 
vietą arba skelbti jiems karą. 
Iki čia reikia pilnai sutikti su 
Kennan. Bet toliau jis skel
bia ir siūlo Amerikai tokią po
litiką, dėl kurios pasisekimo 
r e i k i a  l a b a i  p a a b ė  j o t i .  M r .  
Kennan mano, kad Amerika, 
spaudžiama Sovietų, nebepriva-
lo daugiau atgal trauktis: ji tu
rinti atkakliai ginti savo pozi
cijas, nebedaryti jokių nuolai
dų ir akyliai budėti. Bet nie
k u r  j i  n e p r i v a l a n t i  p e r e i t i  į  
puolimą: visa Amerikos diplo
matija turinti tik gintis ir neuž
leisti pozicijų. Tegul Sovietai 
vykdo puolimus; tegul jie dau
žosi, kaip piktas šuo, ant gran
dinės, tegul aikvoja jėgas, te
gul senka, spardosi ir uždus
t a . . . .  X  

Straipsnio gale Mr. Ken
nan perduoda savo įsitikinimą, 
kodėl galų gale sovietai, nuola
tos kitus bepuldami, išvargs, 
išsisems ir nurims....Jo nuo
mone — Rusų tauta po tiek 
ilgų teroro metų jau esanti prie 
savo kantrybės galo; Rusija 
neturinti ūkinės lygsvaros ir 
tuo budu negalėsianti ilgai iš
laikyti tų visų ūkinių sunkumų, 
kurie atsiranda, jai gyvenant 
piktose santykiose su kitomis 
valstybėmis, ir pagaliau Stali
no mirtis galėsianti išaukti su-
suirimą ir net režimo pasikei
timą. 

JEI GALIMA pilnai sutikti 
kad santikiuose su Sovietais 
tėra du keliai: pasidavimas ar
ba karas, — tai Kennan siūly

mas Amerikai tik gintis prieš 
Sovietus priklauso prie blogiau
sių pasirinkimų. Nereikia su
maišyti komunizmo, kaip klasių 
kovos, ir komunizmo, kaip gin
kluotos pajėgos, kurią gali pa
naudoti Sovietų Sąjunga. Kol 
k o m u n i z m a s  p a s i l i e k a  v i d a u s  
politikos rėmuose, tol jo laimė
jimas priklauso nuo krašto so
cialinių sąlygų, nuo jo režimo 
ir nuo kitokių vidaus aplinky
bių. Bet kai komunizmas per
žengia valstybės ribas ir kai 
jis ima reikštis tos valstybės 
užsienio politikoje, jo pasiseki
mas priklauso tik nuo vienos 
aplinkybės: nuo ginkluotos jė
gos. Visokie prileidimai ir sam
protavimai, kad Sovietų Sąjun
ga neišlaikys ilgo Amer i k o s 
priešinimosi ir turės pagaliau 
geruoju.... nusileisti, yra gry
nos fantazijos vaisius. Nors 
Kennan gerai pažysta komuniz
mą, bet jis sumaišo teoriją su 
praktika. O komunizmo prak
tika Sovtetų Sąjungoje parodė 
kad laukti šiądien kokių nors 
antisovietinių revoliuciją Sovie
tų Sąjungoje yra tas pat kas 
laukti dramblį išsiritant iš 
kiaušinio.... Jei karas ir tuoj 
pat po karo sekę metai negalė
jo išjudinti per 30 metų smur
tu, teroru, persekiojimais ir 
koncentracijos stovyklomis už
guitos Rusų tautos, tai tikėtis, 
jog dabar tatai padarys Ameri
kos užtvaros, nėra mažiausio 
pagrindo. Ūkiniai sunkumai ne
privers Sovietų Sąjungos kapi
tuliuoti: ten visi jau yra apsi
pratę gyventi lūšnose, maitin
tis kukliai, ir pasitenkinti uba
giška pinigine. Gi Stalino mir
tis toje geležinėje santvarkoje 
gal tik sudarys progų vienam 
tironui nugalabyt kitą, bet pa
čios komunistinės santvar k o s 
nesugriaus. Jei taip, tai kokios 
gi reikšmės turi Amerikos nusi
statymas tik gintis, tik laikyti 
užimtas pozicijas, visas kitas 
jau paaukojant Sovietams? 

Juk vis tiek šioji gynimosi 
politika neišlaisvins tų valsty
bių, kurias jau suspėjo Sovie
tai pavergti. Su šia politika 
Amerika neatstums Sovietų už 
tos linijos, kurią jie yra užėmę 
nuo Suomijos iki Triesto. Gali
mas daiktas, kad griežtas laiky
masis ir atkaklus ginimasis ne
leis Sovietams įsiveržti toliau, 
negu jie šiądien kad turi užėmę. 
Bet toks sulaikymas bus tik lai
kinas: vis tiek ateis diena, ka
da Sovietai, atsikūrę iš karo 
griuvėsių, naujai apsiginklavę 
atominiais ginklais, ims Ameri
kiečius stumti iš jų pozicijų. 
Ir tada kas beliks daryti? Rei
kės tada būtinai pakeisti .Ame
rikai savo politiką: reikės jai 
pačiai pereiti į puolimą, nes dar 
niekas iki šiol nėra karo laimė
jęs, vien tik gindamasis. Vadi
nasi, ir dabartinė Amerikos tak
tika laikyti tai, kas yra jos 
įtakoje ir neleisti Sovietams to
liau eiti, nereikalaujant, kad jie 
apleistų jų pavergtuosius kraš
tus (Baltijos valstybes, Lenki
ją, Rumuniją, Vengriją ir kit.) 
— neišvengs Amerikiečių su
sirėmimo su So,vietais. Jis bus 
tik atidėtas, bet ne panaikintas. 
O kadangi laikas tarnauja So
vietams, tai kiekvieni praleisti 
metai, kiekvienas mėnuo ir net 
kiekviena diena pareikalaus iš 
Amerikos vis daugiau aukų. 

ATEITIES žmonės sunk i a i 
supras, kodėl Amerika, atidavu

si tiek turto ir tiek gyvybės už 
piktos Vokietijos sunaikinimą ir 
paskelbusi pasauliui tokių bran
gių laisvių, dab^ir taip abejin
gai žiuri, kai dar piktesnis prie
šas ryja kitų tautų gyvybę, 
žmonių viltys, kaip jos didelės 
bebūtų, vis tiek yra ribotos. Jų 
kantrybė nėra amžina. Visos 
Europinės tautos su dideliu 
nerimasčių klausia kokią pas
kutinę kortą laiko Amerikiečiai 
savo rankoje. Ir kai jas pasie
kia žinios, kad Amerikos pa
skutinioji korta yra ne reika
lavimas panaikinti Europą su
skaldžiusią liniją, o tik pasiry
žimas neleisti sovietams jos 
peržengti, gilus susimąstymas 
užgula širdį, ir didžioji ateities 
baimė ruošiasi sunaikinti pa
skutinę kantrybę. Yra atėjusi 
paskutinė valanda pagalvoti 
Amerikai, kas galės pasidaryti 
iš pasaulio ir pačios Amerikos, 
jei Europos tautos, išsekusios 
kantrybės ir praradusios viltį, 
nusisuks nuo jos. Iki šiol visi 
laukia paskutinio Amerikos 
pasirodymo Vokietijoje ir 
Austrijoje. Pernykščioje Pa
ryžiaus taikos konferencijoje 
sftdarytomis sutartimis Ame
rika atidavė Sovietams "Bulga
riją, Rumuniją, Vengriją 
Suomiją. Anksčiau ji buvo ati
davusi Lenkiją, Čekoslovakiją, 
Jugoslaviją, Albaniją. Ar pas
kutiniąja taikos sutartimi bus 
atiduota Sovietams Vokietija 
ir Austrija? — toks yra pa
skutinis Europiečių klausimas, 
kuriam atsakymo jie laukia iš 
iš Londono konferencijos, pra
sidėsiančios šio mėn. 25 d. At
sakymas parodys, kiek verta 
yra paskutinioji Amerikos 
korta, kurią ji , nežinia kada, 
atskleis ant pasaulio stalo. Jei 
toji korta yra tik pasiryžimas 
išlaikyti tą liniją, kurią laiko 
Amerika šiądien, o ne reika
lavimas ją nukelti iki tikrųjų 
Sovietų Sąjungos sienų, tai 
galima kartu su ! Amerikiečiu 
James Burnham pasakyti, jog 
'didžiosios pasaulio tragedijos 
naktis atneš greitą galą ir 
trumpai bet spindinčiai Ame
rikos istorijai'. Londono kon
ferencijos atsakymas parodys, 
'Amerika išėjo į sceną, užbai
gusi savo repeticijas', ar jos 
'galia ir jos pažadai išnoko lai
ko ir kentėjimų išmintyje' ir 
ar 'likimas ją šauifia pas«M*Uui 
valdyti ar žuti. 

Kokios Lygybes Komu
nistai Pasauliui Siekia 
Iš kitų šalių parinkti komu

nistai agentai, sukviesti į Ma
skvą pagarbinti Staliną ir pa
siruošti sabotažui ir revoliuci
joms, "raudoname rojuje" net 
prie pat Kremliaus vartų ir 
Lenino grabo apielinkėse, pa
mato dideles eiles ubagų, gau
jas apdriskusių žmonių ir pa
kankamai kišenvagių. Tas yra 
paprastas apsireiškimas sovie
tų miestuose. 

Bet savo aklume tie kitų ša
lių komunistai visą kaltę už 
tai išmoksta suversti kapitaliz
mui, ir parvažiavę dar su di
desniu įtužimu dirba už įvedi
mą tokios 'gerovės' savo šalyse 
kokia viešpatauja sovietuose. 

t 
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TAIP DIRBA LIETUVIAI TREMTINIAI 
, ANGLIJOJE 

Lietuviški Užrašai Pakelėse. Stebuklingas Darbas 
Sulaužė Anglų Tradicijos. lietuviški 

, Papročiai Britų Žemė|| 

New Yorke, ruošiant vietą statymui naujų United Nations 
rumų, pradėta griauti seni pastatai prie East River, kuriuos 
nuvalius, į metą kitą išdygs dideli moderniški pastatai. Juo
se bus patalpos dabartinės United Nations organizacijos, ku
rią sudaro 57 valstybės. — jeigu ta U. N. organizacija galės 
išsilaikyti čielybėje, atsižvelgiant į sąlygas kokiose jigimė. 

LIETUVIS dttfbo * nevengia. 
Taip ir mes, tremtiniai, patys 
j ieškome darbo, nes Anglai la
bai šalti ir nejudrus — jau du 
mėnesiai neduoda mums nuo
latinio užsiėmimu! Dirbam kas 
ir kur pakliūva. 

Taip tai vieną dieną man te
ko su pora vyrukų kašti žemę 
pas vieną restorano savininką. 
Jis pats iš ryto atvažiavęs 
mašina, mus nusigabeno. Dar
bas kaip darbas, bet savinin
kas buvo labai malonus, davė 
gerus pietus. 

Pavakaryj, pabaigus jflarbą, 
jis priėjo prie manęs ir paro
dė lapelį, ant kurio buvo už
rašyta keletas Angliškij Žo
džių. 
— Parašykite man šituos žo

džius lietuviškai,— paprašė. 
Man buvo nuostabu, kad se

nas biznierius susiįdomavo Lie
tuvių kalba. Dar keistesni pa
sirodė jo pasirinkti žodžiai: 
'Alus', 'Cigaretės', 'Degtinė', 
'Viešbutis' ir pagaliau 'Mylia'. 
Išpildžiau jo prašymą. 

—žinot, kam man viso to 
reikia?— mirktelėjo man biz
nierius: — Už mylios nuo čia 
yra kryžkelė; ten iškabinsiu 
rodyklę su Lietuvišku užrašu. 

Ir tikrai, po poros dienų prie 
didesnio kelio kryžkelės teko 
pasidžiaugti gražiai padaryta 
pirma Lietuviška iškaba-rody-
kle Anglijoje.... 

Nenuostabu: pas tą viešbu
čio savininką vis dirbo tik Lie
tuviai, ir jis pamanė kad Lie
tuviška iškaba bus supranta
ma visiems, užsieniečiams. Kas 
supras nesupras, bet mums, 
Lietuviams, jinai ,, maloni.... 
Reiškia, Lietuviai jau pradeda' 
'kolonizuoti' Didžiosios Brita
nijos salą 

PER pirmą mėnesį privataus 
darbo tai pas vieną tai pas ki
tų ūkininką (daugiausia ir 
tenka dirbti žemės ūkyje!) te
ko iš arčiau susipažinti su An
glų darbu. Pradžioje maniau 
kad Anglai mielai vežasi į sa
vo ukius užsieniečius darbinin
kus vien bėdos verčiami. Pasi
rodo kad čia yra ir kitas rei
kalas: užsieniečiai dirba daug 
sparčiau. Mano gyvenamos 
stovyklos apylinkių ūkininkai 
Anglus darbininkus ima dabar 
tik tuomet, kai užsieniečių ne
gauna. Tai man paaiškėjo pe
reitą savaitę, kada teko kasti 
bulves pas vieną ūkininką. 

Pirmą dieną traktorius va
žiavo labai lėtai. Traktoristas 
net du kartus mus atsiklausė 
ar ne pergreitai? Mes tik nu-
sijuokėm. 'Kitom dienom jis 
jau įsidrąsino. O po penkių 
dienų darbo dvarininkas liepė 
man, kaip visos grupės atsto
vui, užeiti pas jį. Laikydama
sis keisto Anglų papročio, lau
kiau už durų— vidun svetimas 
žmogus neina: visus reikalus 
atlieka lauke, už durų. Bet aš 
pats sau netikėjau, kai išėju
si dvarininkė mane kvietė vi
dun. Aai Angliškų papročių lau
žymas ! 

Viduje pats dvarininkas su
tiko mane maloniu šypsniu: 
gerai dirbat! • 

— Dėkoju Jums kad jųstaip 
Aš buvau dar labiau nuste

bintas, kai man- davė puodžiu
ką kavos: 

—Tokių darbininkų dar man 
niekur neteko matyti,— kalbė
jo toliau. —Nuoširdžiai Jums 
dėkoju! Mano vardu padėkoki
te visiems! 

Aš iš savo pusės padėkojau 
už tokį mums malonų kompli
mentą. 

TAI svarbus argumentas at
remti visiems priekaištams, 
esą tremtiniai yra' tinginiai. 
Ne, mes norime dirbti į dar
bą rimtai žiūrinei Ne vienas, 

:'n ... •. • ! • 

•* * h "h* r* M ' • » 2 i*. " 

bet vist Ir tei rie tik žemls 
ūkyje ąr privačiai dirbantieji, 
bet visi tremtiniai, kur jie be
dirbtų. Apie gražų ir sąžinin
gą darbą tekstilės fabrikuose, 
pav., Angliškas laikraštis Sun
day Dispatch š. m. Spalių mėn. 
5 d. numeryje rašydamas, 
skundžiasi tik vienu blogu da
lyku: kad Anglijos pramonėje 
į darbą yra įjungta PER MA
ŽA tremtinių. Kartu paskelb
tas ir Mr. H. Earnshaw, di
džiausio pasaulyje tekstilės 
koncerno Horrockses, Crewd-
son, darbo vedėjo pareiški
mas: D.P. (tremtiniai) prilygs 
geriausiems pramones darbi
ninkams. Tai labai malonu gir
dėti. 

RUDENS metu pas ukininkus 
Anglijoj privačiai dirbantiems 
tenka beveik visą laiką vien 
tik bulves rinkti paskui trak
torių. Laukuose, kurie mums 
labai primena kalvotas Lietu
vos apylinkes, kartais prade
dam jaustis lyg Tėvynėje. Pri
simenam Lietuviškas tradici
jas: per bulviakasį lauke kepti 
bulves. O tam puikiausia pro
ga, nes Anglai visus bulvienius 
degina (o butų galima sunau
doti!). Ugnies taigi pakanka. 

Iš karto Anglai skeptiškai 
žiurėjo į tokį keistą musų dar
bą, bet vėliau paprato, geriau 
sakant, mes juo pripratinom: 
davėm keptų bulvių paragauti, 
ir jiems patiko! Smagu buvo 

žiūrėti, kaip traktoristas ani^jf 
mašlhos ir maišų vežiotojaii 
ant vežimo ragauna laukuos#; 
kęptą bulvę, linksmom akinį * 
žvilgterna f; abi pusi ir pateiK -
kinti giria musų prasimany
mą: kepti bulves. 

Tai primena mums truputi 
Lietuvą - Tėvynę. Bet tokia . 
mintis šeščliu aptemdo musiį 
veidą: taip gaila, kad must| 
Tėvynė kenčia!.. Ir mes ken
čiame, džiustame jos ilgesyje* 
Esame kaip tie paukšteliai, ku
rie žiemoms šalčiams apleidžiu 
savo šalį. Svetimame kraštlP 
jie nėra tokie linksmi, nesuki 
lizdų, neperi vaikelių.,.. Taiff 
lygiai ir mes, laikinai, prisi
glaudę svetimoj šalyj, nekan
triai laukiame, kada brangioje 
musų Tėvynėje sušils pavasa
ris Tada mes visi' buriu 
skrisime savo šalin, čiulbėsim 
giedosim ir linksmi busim—sa
vi tarp savų savame, mylima
me krašte. Tomas Banga. 

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. 

Dirvos Administracija. 
6820 Superior Avenue 

Cleveland 3, Ohio. 

L I E T U V I Š K I  

KALĖDINIAI IR 
NAUJIEMS METAMS 

SVEIKINIMAI 
/ 

DIRVOJE galite greitai gauti jums reikalingų 
Kalėdoms ir Naujiems Metams Sveikinimo laiš
kų. Turime dvejopų kainų, sekančiai: 

Didesni BALF laiškai 

Vidutinės rūšies, įvairus 

8 už $1.00 

15 už $1.00 

Skubiai siųskit savo užsakymus, gausit sveikini
mo laiškus tuojau. Siųskit kartu pinigus. 

D I R V A  
6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 

EKSTRA! 288 DAINŲ KNYGELĖJ 

LEISKIT Į TĖVYNĘ 
(Kišeninio didumo — 272 puslapių) 

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

Reikalaukit Dirvoje 

LIETUVIU KOVA SU NACIAIS 
Knygelė 48 pult Kaina 3fe» 

Tai įdomi 48 pusi. knygelė, išleista Vokie
tijoje, apsakanti kaip Lietuviai kovojo su 
rudais naciais 1941-1944 m. laikotarpyje. 
Knygelė su daug iliustracijų, ir kalba apie 
nacius nuo pat jų įsiveržimo į Lietuvą, Lie
tuvių kovą už savo žemę, prieš nacių norą 
priversti Lietuvius įsikinkyti jų karo maši
non; kaip naciai išžudė Lietuvoje žydus; 
vios slaptos Lietuvių kovos prieš nacius vi
su jų buVimu Lietuvoje. 

r Prisiųskit laiške tris dešimtukus, arte 
. pašto ženklų už 33c, gausit šią knygejju 

Reikalaukit Dirvoje ! 

1 &&Ž0 Superior Ave. vjt'.K 
v Cleveland $# OHio. ^ v 



D I R V A  

LIUDNU DIENU LINKSMI ATSIMI-V *-

NIMAI i 
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Pirmosios bdfcevikų okupa
cijos metu Lietuvon atsibastę 
Ruskeliai, nežiūrint visų in
strukcijų laikytis išdidžiai ir 
neišduoti gerai gyvenantiems 
Lietuvos žmonėms sunkių So
vietų Rusijos gyvenimo sąlygai 
ir skurdo, dažnai išsišokdavo. 

Mat, teisingai sako Lietu
viška išmintis kad ylos maiše 
nepaslėpsi. Ypač gardaus juo
ko sukeldavo Lietuvon atga
bentos Ruskių bobos, vadintos 
'katiušomis'. Kam kam, bet 
jau moterims niekaip nesinori 
nusileisti, ypač apsirengimuo
se. šoko kaip įmanydamos da
bintis ir musų katiušos, nusi
žiurę j usios į visad gražiai ir 
madingai apsirengusias Lietu
vaites. 

Sugalvojo kartą 'Maskvos 
aniolėliai" nusipirkti sau vaka
rines suknias ir jau išsipusčiu
sios apsilankyti Vilniaus ope
roje. Sugalvota — padaryta. 
Būrys katiušu patraukė per 
Vilniaus magazinus j ieškoda
mos sau suknių. Dairėsi vie
nur, dairėsi kitur, o pasirinki
mas didžiausias, kad net gal
velės ėmė maišytis. Pagaliau 
nusipirkusios ir labai linksmai 
nusiteikusios, vakare nuėjo 
operon. Katiušu veidai sunkiai 
begalėjo paslėpti išdidžią šyp
seną. Štai žiūrėkite kaip dai
liai mes apsirengusios ir ko
kios mes gražios. Pas mus, 
Maskvoje, viskas daug puikiau 
o i teatrą nueiti be vakarinių 
drabužių — niekas nedrįsta. 

Dar plačiau ėmė šaipytis 
Maskvos gracijos, pastebėju
sios, kad visi žmonės negali 
jomis atsižiūrėti, ir kad jos ta
po visuotino susidomėjimo cen
tru. Vilniečiai ne tiek domėjo
si vaidinimu, kiek atsigrižę 
stebėjo Sovietų Sąjungos at
stoves. Kiti jau ir šypsenų su
laikyti nebegalėjo. Vienas ber
niukas pagaliau išdavė susido
mėjimo priežastį. Salėje pasi
girdo vaikiškas balselis: 

— Mamyte, žiūrėk, tos Ru
sės apsirengusios naktiniais 
marškiniais. m • 

KART4 tarybinės valdžios at
stovai mano tėvui pranešė kad 
musų ūkyje bus apgyvendin
tos kelios Rusų karininkų šei
mos. Mat musų ūkis buvo ne-
pertoli nuo vienos didelės Ru
sų kariuomenės įgulos. Pradė
jome su Įdomumu laukti kas 
per 'publika' pas mus atsidan
gins. Buvo tada dar pati oku
pacijos pradžia, ir mes dar ne
buvome susidarę tikro vaizdo 
apie Sovietų Sąjungos žmones 
ir jų gyvenimą. 

Po kurio laiko, žinoma naktj 
(kodėl į Lietuvą iš Rusijos 
žmonės atvažiuodavo naktimis 
mums tik vėliau paaiškėjo) 
sunkvežimiais atsibastė trys 
sovietiškų karininkų šeimos. 
Buvo tai vieno majoro ir dvie
jų kapitonų šeimų nariai, kele
tas vaikų ir dvi jaunesnės, o 
viena jau pagyvenus, moterys. 

Kitą rytą jau susidarėme 
tikrą vaizdą apie sovietiškąjį 
'rojų'. Tokio skurdo mums dar 
niekad nebuvo tekę matyti. 
Savo daiktus sovietų karinin
kai buvo sukišę į baisius, sky-
lėtus maišus, tokiu pat maišu 

buvo apvilktus ir vienas ber
niukas, keletas aplužusių bal
dų aiškiai dar buvo matę caro 
laikus, o moteriškos buvo apsi
rengusios drabužiais kokių ir 
paskutinis Lietuvos skurdžus 
nebūtų užsidėjęs.. 

Pamatę musų gyVenimą už
miršo, vargšai žmonės, įr vi
sus nurodymus 'nieku nenu
stebti' ir visur skelbti kad So
vietų Sąjungoje visko yra ir 
viskas daug gražiau.^ Ką čia 
bemeluosi, jie tik žvilgsnį me
tus viskas aišku pasidaro. Čia 
ir supratome kodėl sovietų 
kulturos nešėjai į Lietuvą at
važiuoja naktimis. Ir į viešu
mą išeina jie tik jau Lietuviš
kais drabužiais apsirengę. 

TULA S darbininkas per ko
munistėlių malonę buvo nu
skirtas važiuoti Maskvon. At
sitiko kad jam ir su viso pa
saulio 'mokytoju' ir 'tėvu' 
draugu Stalinu teko pasimaty
ti. Apie jo kelionę, Lietuvoj 
paskiau toks juokas buvo pa
sklidęs: 

Stalinas musų deputatui 
pradėjęs aiškinti kad Lietuva 
yra smarkiai atsilikusi nuo ki
tų Sovietų Sąjungos kraštų. 
Lietuvai reikia smarkiai pasi
darbuoti kad jas prisivijus. 
Musų deputatas tada išdrysęs 
paklausti, kada gi Lietuva jau 
bus Sovietų Sąjungą pavijusi. 
Stalinas paėmęs jį už rankos, 
prisivedęs prie lango ir taręs: 

—Matai, kiek automobilių 
važiuoja gatve? Kai Lietuvoj 
visais keliais irgi važinės tiek 
automobilių, Lietuva bus pavi
jų Sovietų Sąjungą. 

Gržžęs namo musų atstovas 
dideliame susirinkime pasako
jo savo kelionės įspudžius. 

— Draugai, — kalbėjo jis, 
— musų tėvynė yra smarkiai 
atsilikusi nuo kitų Sovietų Są
jungos respublikų. Mes turime 
jas. sako draugas Stalinas, pa
sivyti. štai, matote pro langą, 
koks mažas judėjimas musų 
vieškeliu. ( Pro šalį, terbą ant 
pečių užsimetęs, traukė pavar
gėlis; kalbėtojas, nerasdamas 
kito pavyzdžio, nurodė į jį. ) 
Kai Lietuvos keliais pavargė
liai trauks viens po kito, tada, 
draugai, mes jau busime pavi
ję kitas tarybines respubli
kas. — 

Uraa, dar pasigirdo iš kam
po, bet susigriebęs nutilo ir 
vienintelis džiūgautojas.. 

Juokas juodu, bet dar vieni-
kiti metai sovietiško praga
ro ir tai gali išsipildyti. J. 

Didžiausia Amerikos vėliava kara nors iškabinta, sverianti 
500 svarų; ji yra 60 per 90 pėdų dydžio, kaip geras namų sta
tumui lotas žemės. Ta vėliava buvo iškabinta ant George 
Washington vardo tilto per Hudson upę, iš New Jersey pusės. 

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 
įų 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 kokia 
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, 
i* tuoj gausit 26 vaizdelius. 

DIRVA, 
6820 Superior Ave. 

Cleveland 3, Ohio. 

NUSKRIAUSTUJU MITINGAS 

Prancūzijos Komunistai Gavo "Proto Sumišimą" 

A. S. Trečiokas 
INSURANCE AGENTŪRA 

Dirvos Atstovas 
Prenumeratoms, Skelbimams 

314 Walnut Street 
NEWARK 5, N. h 

J. Žemantauskas 
N o t a r a s  

"Dirvos" Agentas 

130 Congress Avenue 
Waterbury, Conn. 

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

Kviečiame visus užsirašyti. Metinė kaina: U. S. ir : 
Kanadoj $3.00. Kitur $3.50. Pasinaudokit šia proga. Į 

Įdedu $ ir prašau siuntinėti man žurnalą šiuo adresu Į 
per visus metus: (52) 5 

Vantai 

: Adresas 

f Miestus... Valstija ] 

j "N. Aušros" adr : 10729 So. State St., Chicago 28, 111. j 

[Automatinis šildymas 
S 
| Lengviau — Pigiau — švelniau 
s TAISOM IR PARDUODAM VISOKIUS FURNASU8 
g Elektriškus ir Gaso Padargus — Vandens šildymo Tankas 

Jeigu mes negalim pataisyt tai niekas Nepataisys. 
Automatic Controls Tools Hardware 

TRI-VET APPLIANCE SERVICE 
7502 St. Clair Avenue Cleveland 

E PO. 9548 Frank Orpse (Urbšaitis) Sav. LI. 0237 
B AKRONE kreiptis: HANK HOLLISH — STadium 47OT 
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PARYŽIUS. — Kad ir Pa
ryžiuje, viena diena du nepa
prasti įvykiai — reta šventė! 

Atstovų Rumuose — vyriau
sybei pasitikėjimo klausimas, 
o vakare—"nuskriaustųjų mi
tingas". 

Ir Spalių 28 gali buti drąsiai 
komunizmo istorijoje įrašyta 
kaip trukšmingas komunistų 
moralinis bankrotas. 

Atstovų Rumuose (seime), 
gabiausias Prancūzijos komu 
nistų, Duclos, atsirėmęs ant 
savo trumpų kojų, viso minis-
terių kabineto ir diplomatinio 
korpuso akivaizdoje paleido sa
vo ilgą ir labai neskoningą lie 
žuvį. 

Po nepaprasto komu nistų 
partijos pralaimėjimo savival
dybės rinkimuose, Duclos ne
pajėgė buti santūrūs ir kaltino 
visus kas tik po ranka pakliu
vo: Ameriką už tai kad Pran
cūzijos geležinkelius nupirkus, 
kad savo kapitalu norinti pa
vergti Prancūziją, o vėliau ir 
aneksuoti. Pareikalavus jo įro
dymų to įtarimo, jis atsakė: 
Aš tik pareiškiu baimę kad 
taip gali buti. 

Kaltino vyriausybę kad de 
Gaulle'ui padėjus laimėti rin
kimuose, užmiršdamas kad ir 
visuose kituose kraštuose pas
tari balsavimai yra nužymėti 
komunistų partijos pralaimėji
mais. 

Bet kai vienam aktyviausių 
kovotojų prieš Vokiečius, Mut
ter, Duclos metė kaltinimą jog 
tai bjauriausias užgavimas kad 
žmogus kurį Gestavo paleido, 
dryso reikalaut komunistų par
tijos paleidimo, — pasipiktini
mo taurė buvo pilna ir apkal-
tintasai, Mutter, pakilęs iš sa
vo vietos ėjo fizinėmis priemo
nėmis suvaldyti kitų nesuval-
dytą kalbėtoją, prie ko tuoj 
prisidėjo ir nemaža kitų atsto
vų, vieni puldami, kiti ginda
mi. 

Trukšmas. O diplomatams 
žiūrint iš jų ložos, įdomus, kad 
ir neiššaukiąs jokios pagarbos, 
vaizdas. 

Duclos nepaprastos sugebė
jimas kalbėti "pasitarnavo" 
komunistų partijai kaip niekad 
— visų atstovų rumų partijos 
susivienijo prieš komunistus, 
kurie užmiršo kad Prancūzas 
mėgsta laisvę, bet su sąlyga 
kad vienų laisvė nebūtų kitų 
spjaudymas. 

Paryžiuje nira dienos kad 
nebūtų šimtai visokių-visokiau-
sių susirinkimų, mitingų ir tt. 
Normaliai spauda'jiems ir vie
no žodžio pagaili, o dabar il
giausi straipsniai skirti fiu-
nuskriaustųjų mitingui. 

Niekam nereikalingi, o tuo 
pačiu nepavojingi DP, panoro 
susirinki, pakalbėti, vieną-kitą 

rezoliuciją paskelbti. Rodos pa
prastų paprasčiausias dalykas. 

Tik staiga Maskva įsakė Pa
ryžiaus komunistams reaguoti. 
Jų laikraštis per tris dienas 
kvietė visus atvykti* ir nutrau
kti tą mitingą. 

Susirinko — įdomu buvo ste
bėti minią, kurioje užsidegę 
veidai, kupini pasiryžimo ir 
neapykantos visiems, o gal ir 
sau, maišėsi su ramiais tų pa
čių komunistų veidais, kuriems 
gal kur kas butų buvę malo 
niau sėdėti kine ar savo bute. 

Drąsesnieji atsinešę revol 
verius, Suomių peilius, skuti
muisi peiliukus. Buvo net me
talinės ir medžių tvoros palei
stos į apyvartą. Netruko nei 
sudaužytų foto aparatų, nei 
sužeistų, kurių buvo 300 žmo
nių, jų tarpe 50 policininkų.** 

i žmogus nemėgsta domėtis, 
jaudintis del mažmožių. Juo 
labiau šia ypatybe nepasižymi 
valstybių galvos. Maskva jaii 
dindamasi dėl DP tuo; pačiu 
pripažysta jų galią, jų reikš
mę. * Paryžiaus komunistai pir
mutiniai šitą Maskvos, susirū
pinimą. parodo ir čia tenka .tik 
jiems padėkoti;'- s v" •*>- *V- * 

Jokios notos, jokie' rimčiafusi 
protestai nebūtų taip- visą pa
saulį sudominę DF ^klausimu, 
kaip šis trukšmas./ : 

Anot musų patarlės, jei Die
vas nori žmogų nubausti tai 
jam atima protą. Ir klausant 
Duclos, stebint kitoje miesto 
dalyje kalbėtojus, minią, grei
tosios pagalbos automobilius, 
nenoromis lupos šnibždėjo: 

"Dievas atima protą tiems 
kurių vadai smaugia musų tė
vynę". 

O rytinės spaudos vienas lai
kraščių pažymėjo kad vakar 
vakaro skystoka minia pirmu 
kartu parodė kad Paryžiaus 
liaudis jau nebeina noriai į 
gatvę i komunistam® talkinin
kauti. -į Rep. 

Y i '  
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AUKOJIMAS bažnyčioms ir 
religiškoms bei labdaros orga
nizacijoms šioje šalyje suma
žėjo visu trečdaliu, lyginant su 
pereitais metais. Protestantų, 
žydų ir Katalikų vadai tariasi 
kaip atgaivinti žmonių duos-
numa. 

JONAS G. 
P O L T E R  

L i e t u v i s  

Namų Maliavotojas 
Popieriuotojas 

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

nemokamai. 

1 

Kaip, AtUfzii StehubluA 
SU KALAKUTU! 

Skanus, auksiniai-rudas kalakutas. Ir taip lengva 
iškepti—elektriškai! 

Tikrai nustatomi laiko ir temperatūros kontro-
liai Automatiško Elektriško Pečiaus prisilaiko ju-

vgų mėgiamo recepto tikriausia. Nesusvyla, nerei
kia dapilti vandens ar prižiūrėti. Nereikia atida
rinėti pečiaus duris kepant. Nėra spėjimų. 

Kuomet kalakutas kepa, jusų laikas yra lais
vas kitiems dalykams. Jei nori išeiti iš namų, 
gali. Pečius pats užsisuks automatiškai kuomet 
kepimas bus baigtas. 

Lengva, ar ne? Todėl tai milijonai šeimininkių 
pasirenka modernį jSlektrišką Pečių į vietą viso
kių kitokių. 

S i  A  T į Y  O  U . R  

TEN O CLOCK TUNES-DAINOS" 
VISOS NAUJAUSIOS DiyNOS — VISI ŽYMIAUSI ŽVAIGŽDES 

Penkias Dienas Savaitėje—Pirmadienį iki Penktadienio 
Rytais nuo 10—WGAR 1220 • Vakarais nuo 10—WHK 1420 

Reikalas DIDELIS 
Reikalas SVARBUS 

Susikrauk visą BUŠELI Šaldyto Maisto 
[ 1947 moty GAZO Refrigeratoriu 

Taip, visas bušelis—net iki šešiasdešimt pakietų saldyto maisto 
lengvai sutelpa j didelį Frozen Food Locker naujo du-viename 
Gaziniame refriferatoriuje. Dabar jųs galit prisipirkti savaitėm^ 
išanksto vienu atsilankymu markete. Jame yra drėgnas šaltis 
vaisiams ir daržovėms, taipgi, ir sausas šaltis mėsoms laikyti — 

prie to yra lentynos kurios galimos sudėti į vienuolika vietą tau

pančių pozicijų. 44 1J į -

Pats svarbiausias dalykas, jame nėra nei vienos judančios dalies 
kuri galėtų išsidėvėti ar daryti trukšmą šaldymo sistemoje. Ma
žytė, nebrangi liepsnelė atlieką visą tą darbą. Todėl tai siįvirŠ 
2,000,000 Gaso refrigeratoriu savininkų patyrė kad šis buna ra
mus, laiko eiles metų ilgiau be taisymų. Pamatykit 1947 Gas 

-•  f  •• 
Refrigeratoriu pas savo Gas Appliance Pardavėją tuojau. 

' ? * I"* r? » ' 
. (  wwm- '  i : i  ? •  
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Holandijos pilietis, Dirk Kloor-
stsrman, 72 m. amžiaus, paro
doma atvykęs į Ameriką, ap-; 
lankyti savo sunų gyvenantį 
Kalamazoo, Mich., su kuriuo 
nesimatė per 29 metus. 

•j • 

iii KAST OHIO CAS 
i * *. 
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D X R V A 

M I R I M A I  
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

(Žinios apie mirusius Lietuvius Siame skyriuje talpinama dyką* 

VANDAUSKAS Martinas, 64 MILAŠIUS Jonas J., pusamžis; 
metų, mirė Ląpk.. 7, Cieve-
lande. " , ' 

ZLATKAUSkAS DSMel, m. 
mirė Lapk. 9, Cleveland, O. 

RUBIS Jonas, pusamžis, mirė 
Lapk. 7, Chicago j. 

KOMPIKAS Agnės, pusamžė, 
mirė Lapk. 2, Hart, Mich. 
(Tytavėnų v. Raseinių ap.) 

MATIS Vincas, seno amž., mi
rė Sp. 10, Dėerbrook, Wis. 
Amerikon atvyko 1882 m, 

BRAZAITIS Jonas, 80 metų, 
mirė Spalių 16, Elizabeth, 
N. J. Amerikoj išgyvenęs 55 
metus. 

BRAZAITIENĖ Grace (Juozo 
žmona), mirė Spalių 22, Eli
zabeth, N. J. 

SUBAČIUS Jonas, I karo Vete
ranas, mirė Spalių 16, Gran-
ford, N. J. 

NAINIS Adomas, p u s a mžis, 
mirė Rugs. 14, Chicagoje. 
(Šiaulių ap. Joniškės p. Jau-
čiunų k.) Amerikoj išgyve
no 33 m. 

JOKUBAUSKAS Jokūbas, 60 
m., mirė Rugp. mėn., Spring 
Valley, 111. 

JUODSNUKIBNĖ Ona, mirė 
Rugp. 15, Spring Valley,' 111. 
(Iš Suvalkijos.) 

GUMBARAGIS Viktoras, pus
amžis, mirė Rugs. 18, Chica
go j. (Ukmergės ap. Žemait
kiemio p. Antatilčių k.) A-
merikoj išgyveno 42 metus. 

GOGIENĖ Antanina (Gaučai-
tė), pusamžė, mirė Rugs. 20 
Chicagoj. (Telšių ap. Tryš
kių p. Badauskų k.) Ameri-
rikoj išgyveno 35 m.) 

BULAUSKAS Stanley, 35 m., 
mirė "Rugs. 19, Ghįeagoj, kur 
buvo ir gimęs. ..i 

•JURGAITIS Andrius, mirė 23 
Rugs. Chicagoj. (Kauno ap. 
Čekiškės p. Daugėliškiu k.) 
Amerikoj išgyveno 55 m. 

" VIZGAITIS Matas, mirė Rugs. 
13, Luzerne, Pa. 

STRAVINSKAS Petras, mirė 
Rugs. 11, Luzerne, Pa. 

MAKAUSKAS Silvestras, seno 
am., mirė Rugs. 4, New Ha
ven, Conn. # 

MIKAILA Mykolas, mirė Rug
sėjo 8, St. Louis, Mo. * 

LUKASEVIČIUS Jonas, mirė 
Rugs, m., Wilkes-Barre, Pa. 

RAGELIS Antanas, 65 m., mi
rė Rugp. 16, Plymouth, Pa. 

KRASNICKIENĖ Agota. 67 
m., mirė Rugpj. 13, Pitts
burgh, Pa. (Iš Suvalkijos.) 

BRAŽINSKAS Jurgis, 78 me
tų, mirė Rugp. 21, Cambrid
ge, Mass. (Trakų apsk.) 

ADOMONIENĖ Jieva, mirė 16 
Rugs., Philadelphia, Pa. 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

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

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

Telef.: MAin 1773. 

mirė Rugsėjo 17, Chicagoj 
(Daugilaukėš k.^" " ' 1 

PETftŲLIONIS Jonis, £0 :ik„ 
mirė Rugs. 21, Grand Ra
pids, Mich. Amerikoj t įšgy 
veno 60 metų. . >' 

PARENKA Antanas, 65 metų, 
mirė Rugs, m., Grand Ra
pids, Mich. 

VAIČIŪNAS Antanas, 68, m., 
mirė Rugs, men., Grand .Ra
pids, Mich. i , 

PAULAUSKAS Stasys, 32 m., 
mirė Rugs. 11, So. Boston, 
Mass. Gimęs Lewiston, Me. 

NORKUS Antanas A., 55 me: 

tų, mirė Rugs. 25, Chicagoj. 
(Raseinių ap. Kražių p. Ado
maičių vn.) 

TRAKS ELI S Kazys, pusamžis, 
mirė Rugsėjo 25, Chicagoj 
(Raseinių ap. Kražių par.) 

ŽEMGULIS Juozas, 74 m., mi
rė Rugs. 24, Chicagoj. (Tau
ragės ap. Švėkšnos p. Dauk-
saičių k.) Amerikoj išgyve
no 45 metus. 

KAMfcURA Martinas, 61 rfte-
tų, mirė Rugs. 24, Chicagoj. 
(Raseinių ap. Airiogalos p. 
žąsinų k.) Amerikoj išgyve
no 35 metus. 

JOČIUS Petras, mirė Rugs. m. 
Mahanoy City, Pa. 

KU L S K I E L I S  P e t r a s ,  m i r ė  
Rugs, m., Shenandoah, Pa. 

MIKALAUSKAS Mikas, 48 m. 
mirė Rugs. 1,8, So. Boston, 
Mass. '!• 

Telefono Plėtimas Ap-
A ims $30 Milijonų 

. " dlavelanidi ir' artimose anielinkš-
se bus praleista arti 30 milijonu do
larių sekančiais . metais, dideliems 
praplėtimams telefono patarnavimo 
delei jo pareikalavimų padaugėji
mo, ir tai bus vienas iš didžiausių 
praplėtimų ir pagerinimų kokis ka
da atlikta The Ohio Bell Telephone 
Company, kaip praneša F. P. Mer
rick, kompanijos divizinis komerci-
is vedėjas. 

Ši programa apima praleidimą 75 
milijonų dolarių visoje valstijoje 
nuo pradėjimo jo karo pabaigoje 
Rugpjūčio mėnesį, 1945 metais, ir 
virš >60 milijonų bus reikalinga ^se
kančiais metais, o pusė to bus iš
leista Didžiajame Clęvelande. Mr. 
Merrick sako ši kompanija dabar 
turi jau arti "00 milijonų vertės te
lefonų įrengimu paskirtį vien tik 
aptaravimui reikalų šios teritorijos 
kostumerių. 

Ta sekančio meto programa Di
džiajam Clevelandui apima $2,300,-
000 žemės nupirkimui, naujiems pa
statams ir priedams; $13,000,000 
naujiem dial ėentralinių ofisų įren
gimams; $8,000,000 naujų telefonų 
įtaisymui, vieloms ir jų įvedimo lė-
foms; $4,600,000 priedams prie iš
laukinių įstaigų, ir smulkioms išlei-
doms $1,000,000 reikmenims, moto
riniams vežimams ir kitiems padar
gams. 

Tarp numatytų darbų kitam ma
tui bus užbaigimas naujų centfali-
nių ofisų kurie dabar statydinami 
Parma ir Westlake ir užbaigimui 
dviejų naujų long distance centrų 
kurie dabar statydinami, vienas j4 
Glenville exchange budinke, o kitas 
Michigan exchange mudinke. 

Nuo karo pabaigos išleista šiame 
mieste ir kaimynystėje, arti 23 mi
lijonai dolarių. Tai apima $1,700,-
000 naujiems pastatams ir prie
dams prie esančių pastatų, netoli 
$6,000,000 priediniams padargams 
visose Didžiojo Clevelande exchartfe 
įstaigose; arti $10,000,000 naujiems 
telefonams, vieloms ir įvedimų kaš
tams; $4.000,000 priedams kiekvie
no vietinio skyriaus, ir $1 300.000 
smulkioms išlaidoms, reikmenims, 
motoriniams vežimams ir kitierns 
dalykams. 

1 I. J. SAMAS - JEWELER j 

i' Persikėlė j naują didesnę $r gražesnę krautuvę g 
i 

S 7007 Superior Ava. Greta Ezella Theatre § 
S 

s Dabar jau turime didesnį rinkini Deimantų, žiedų, Laik s 

|

| rodėliu ir visokių graždaikčių, už nupigintą kainą. § - s 
iiiniinmniiiitnnismnninnnmmiuinnmuniinmi»iiumnminiminnnnwnh~ 
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• P J KECSIS 
609-12 Society for Savings Bldg.—Cleveland, . Į 

OFISO TELEFONAS: MAin 1773. f 5 f jrį. | 
Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuoee, kreip- « 

kitės į mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą jval* § 
riuose apdraudcs-ingurance reikaluose. » . '5 

Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymas i 
garantuojama. • Kreipkitės j mane telefonu arb^ asmeniėkai. • -—-&• 
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PAJIEŠKOJIMAf u 
Jieškomieji ar apie juos ži

nantieji prašomi atsiliepsi į: 
CONSULATE GENERAL OF 

LITHUANIA 
41 West 82nd Street.'.', 

New York 24, N. iP. 

Balsys, iš t^ungės vai., Telšių ap., 
brolis Stančikienės^ gyv. Chica
goje. 

Paisys, Jonas ir Vincentas, it Tryš>' 
kiu vai., šimulių ap., gyv.. Chica-

l &>je. 
Ėruožis, Silvestras irN kiti broliai, 

iš Bartininkų v., Vilkaviškio ap. 
Balčius. Julius, iš Ratnyčios parap, 

Marcinkonių (ar Merkįnės) vai. 
Balsaitis, Kazimieras, iš Kuršėnų 

vai.. Šiaulių ap. . -
Bartaškienė Popikaitė, • Ona, iš 

Bartininkų vai., ir vyras Jonas 
Bartaška. 

Bųdrvs, broliai Ievos Budrytės -
- Kungienės. ..'v 

Čižauskaitė. Adelė, iš * Vilkaviškio 
ap., ištekėjusi. 

Dajoraitė - Jurgilienė, Petronėle, 
Šilalės vai., Tauragės ap. 

Dulinskas, Stanislovas ir .Vincentas 
iš Lyeumų parap.. Šiaulių apskr. 
gyv. Philadelphijoje. 

Dzvanaitienė - Sedaitytė, Augusti
na ir vyras Jonas Dzvanaįtis, a-
budu Marijampolės ap. 

Dagys, Justinas, iš Svėdasų vai., 
Rokiškio ap., gyv. Chicago. 

Dagys, Karolis, iš Rokiškio v., gyv. 
Chicagoj. 

Endriušas, Martynas, sunūs Jono, 
iš Tauragės vai., turėjo restoraną. 

Gaudešienė - Gumuliauskaitė, Bar
bora, iš Trumpainių km., Lauku
vos vai., Tauragės ap., iki 1927m. 
gyv. Chicagoje, o vėliau New Yor-
ke, ir vyras Antanas Gaudešis. 

Godvaišas, Cezaris ir Juozas, iš 
Raseinių, gyv. New Yorke ar 
Chicago. 

Gudišauskas, Juozas, i£ Simno vai., 
Alytaus ap., gyv. Tamaqua, Pa. 

Gumuliauskaitė - Gaudešienė, Bar
bora, iš Laukuvos vai., Tauragės 
ap., ir vyras Antanas Gaudešis, 
gyv. Chicago ar New Yorkie. 

Gabrilevičius, Jurgis, iš Kovarsko 
vai., Ukmergės ap. 

Gaška, Antanas, iš Pašvitinio valf, 
Šiaulių ap., bei Jonas ir Julius, 
ir Gaškaitė, Emilija, gyv. Chica
goje. 

Gedmuntas, iš Plungės vai., Telšių 
ap-, gyv. Chicagoje. 

Geležytės, Salomėja ir Stanislava, 
ištekėjusios, iš Šiaulių ap., .spėja
mai gyv. Chicagoje. 

Grizickas, Kazimieras, Žmona, sū
nūs ir dvi dukterys, gyv. Chięa-
Roje. 

Jalinsky, Eduardas, iš Vilniaus, 
gyv. Maspeth, N.Y. _ 

Jašinskas, Kazimieras, lirri)afnuV65 _ . 
vai.. ffcyv"Ch1<*igo.- -U- t*. *«k' ari-j gyv; - Chicagoje. 

TANK ..... 
tERMENTER 

cAmiis 

HARTFORD, Cory.Jį && 
neša kad ten įkurta American 
Anti-Con^munist League, kuri 
duos Amerikos komunistams 
nempk'amai tikietus išvažiuoti 
į Rusiją, lėktuvu ar laivu, su 
sąlyga kad jie daugiau čia na-
gryžtų* , , 

prttartW 
trfc 

' ? ^organizaciją 
parekomenduoti ir rnusų ka: 
tagalyianfis komunistams, ku-
rie čia be Stalino neripista. 

DIRVA — vienatinis -Lietu
vių laikraštis Ohio valstijoje. 
Kaina matams tik $3.00. 

llbiai Padengta Apdrauda. Phone EX. 0417 

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

Kreiptis arba šaukti telefonu vakarai# tarp 6 ir 9 vai. 
'7126 Star Avenue • Cleveland B 

Į CARPETING FOR THE 
DISCRIMINATING 

Į IMMEDIATE DELIVERY 
į Luxurious Textures — Colors — Patterns 

:c 

Šiame vaizde parodoma Philadelphijos degtinės varyklos dar
bininkas, Joseph Rodo, kuris užsuka degtinės rauginirro tan
ką, sulaikant degtinės gaminimo darbus 60 dienų laikotarpiui, 
taupymui grudų Europiečių maitinimui. Degtinčs varyklos 
sutiko visus savo turimus grudus atiduoti valdžiai išvežimui 
| Europą. Po 60 dienų, be abejo, degtinė vėl bus pradėta ga
minti. Seniau pagamintos degtinės dabar yra .pakankamai iš
troškusiems patenkinti. 

Jekentas, Bronius, gyv/^'^odos, 4' 
Pittsburghe. • 

Juodis, iš Ariogalos* Kėdainių ap* 
Juška, Mykolas, iš Naumiesčio 

vai., Tauragės ap., gyv. Chicago 
ar New Yorke. , 

Jurgilienė - Bajoritė, Petronėlė, iš 
Šilalės vai., Tauragės ap. . 

Kazlauskienė - Logminaitė, Teklė, 
gyv. Morris, 111. 

Kojelis. Jonas, sunūs Martyno, iš 
Gargždų vai., Kretingos ap., gyv. 
Geneva. 

Katilius, Vincas, iš Marijampolės 
ap., jo žmona Marija ir sunųs 
Jonas ir Vincas, gyv. Morgan-
town, West Virginia. 

Kaniauskas, Vaclovas, sunus Ado
mo, gyv. Pennsylvanijos valst. 

Kinderis. iš Pužų km., Skaudvilės 
vai., Tauragės ap. 

Koreckas, Juozas,' gyv. Chicagoje. 
Kriaučiunas, Antanas,, iš Ramyga

los ' vai.,' Panevėžio ap., gyv. Bo
stone ar Brooklyne. 

Kulikauskienė - Župsnaitė, Anelė, 
gyv. Bostone. 

Kuzas George (Jurgis?), iš Aly
taus ap., gyv. Clęvelande, Ohio. 

Logminas, Aleksandras, gyv. Mor
ris, 111., ir seserys Logmantaitės: 
Ona. Raudalinienė ir Teklė Kaz
lauskienė. 

Makutėnai, giminės Marijos Makur 
tėnaitės - Merkienės. 

Matulevičius, Mečislovas, iš Rasei
nių. 

Matusevičius, ir jo sesuo .Ona4 iš-.: 
vyko Amerikon iš. Lazdijų, gyv. 
New Yorke, turi ; seserį y Mariją.; 
Juškevičienę. ' 

Merkytė - Urbonienė, Teofilija, iš
tekėjo antru kart už gydytojo, 
išvyko iš Kauno. 

Mockevičius, Feliksas, gyv. Chica-
goje. ' 

Molevičius (Miletz), Iglias, ifi Va-

Radavičius, Aleksandras, gimęs A-
merikoje, sunus Domininko ir Ju-
zefos, 

Samaitė, Elžbieta, ištekėjusį, ii Pa
kruojo vai., Šiaulių ap, gyv. Chi
cagoje. 

Sedleckas, Aleksandras, tfuozas ir 
Kazimieras, ir Sedleckaitė, Mari
ja, ištekėjusi, iš Trakų ap', gyv. 
Chicagoje, Ohio street. 

Stankieni - Matnikaitė. Zofija. 
St&siulis, Liudvikas, ir Stasiulytė, 

Agota, ištekėjusi, iš Užvenčio v. 
Šiaulių ap. 

Steponavičius", Stasys, Kėdainių 
ap., Dotnuvos vai. 

Svečiulis. Kazimieras, iš Pakruojo 
vai., Šiaulių ap., gyv# Brooklyne. 

Šivickas, Juozas, aunus f Mykolo, 
gyv. Chicagoje. . • h 

Tilityski, Elžbieta,'- gyv. Chicagoje. 
Urbonienė - Merkytė, Teofilija, iš

tekėjo antrą kart už gydytojo, 
vyko iš Kauno. <bį. 

Urniežius, iš Ariogalos, Kėdainių 

SILKIŲ gaudymo laivynas, 
iš East Angila, Anglijoje, bus 
kontroliuojamas radio bango
mis. 

AMERIKOS valdžia iki šiol 
permokėjo šio karo veterahams 
visokių mokesčių sumoje $10 
milijonų, kaip praneša dalykų 
žinovai. Permokėjimai įvyksta 

Weaves į 
A VISIT TO OUR STORE WILL BE GRATIFYING 

R. W. Duke Co. 
"THE HOME OF FINE CARPETING" 

I 20156 SO. MORLAND BLVD. — SK. 6464 
v (At Warrensville and Kinsman) 

% fERMS ARRANGED EASY PARKING 
* 

• Open Tuesdays and Fridays Until 9 P. M. 
v 

VISOKIA APDRAUDĖ 
Mes esame pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

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

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

ir Apdraudos Agentūra 
.  .  .  .  .  . . . .  6 6 0 6  S u p e r i o r  A v e .  C l e v e l a n d  HEnderson 6729 del įvairių raštiškų apsirikimŲ 

Veličkienė - Rsklfe'rtė., ElzWr-ta,- i> 
Sasnavos vai., Marijampęlss ap. 

Sedaitytė Dzvanaitienė, Augustina 
ir vyras Jonas Dzwnaitrij -abudu 
Marijampolės ap. * (t 

Simutis, Ignas, iš Jaudėnu km.. 
• Plungės vai., Telšių ao. 
Smitrevičienė Ieva, iš PapiSSs *vAl., 

Šiaulių ap. - • •/-
Stanke\ ičius, Vladas, suMis"'tf^oz^, 

iš Kauno p. , 
Stripeikis, Juozas, iš Aluntos vai.. 

Utenos ap., gyv. Baltimore. 
'Stjluienė - Maslaitė, Rozalija, iš 

Šilalės vai.,. Tauragės ap.; 
Svetikienė - Vaiciekanskait^, Mo

desta, ir jos sunui Heniiką's Sv?-
tikas, baigęs Prekybos Institutą 
Klaipėdoje, gyv. Rochester, N.V 

Taučius, Pranas ir Taučaitos. Moni
ka ir Valerija, ištekėjusios, iš 
Ylakių vai., Mažeikiu ap.: 

ValentavičiuT, giminaitis minčiai 
Onai Masalskienei - Valentinavi-
čii'tei lankęsis Lietuvoje, Prie n.j 
vai. 

Vieraitis, kilęs iš" Bartinikų 
Vilkaviškio ap. " v."' 

Vismantienė - Noreikaitė, Juozapa, 
iš Šilalės vai., Tauragės kp. 

Verbauskas, Kazys, iš Ariogalos v 
Kėdainių ap.. gyv. Chicagoja. 

Zaleskis, Vaitiekus ir sesuo Stefa
nija Panelienė - Zaleskytė, iš 
Luokės apvlinkės, Telšių ap. 

Zubenienė - Bakšytė, Leokadija, ir 
vyras Juozas Zubėnas, gjlv. Chi
cagoje 

Žutautienė - Saunoraitė, Kazimiera. 
iš Raneinių ap., gyv. Chicagc^a. 

Zerveckis, Pranas, iš Papilės vai., 
Šiaulių ap, 

Ži žys, Justia®, iš Taujėnil Uk
mergės ap. 

1947 METŲ pirmą pu3m t 
doklių vai.. Panevėžio ap.,. turi. gaisrų nuostoliai šioje,^^^alj'jt-
vaistinę prie Chicagos. siekė apie. $370,00.0,000'.^ . 

Moscicki (ankščiau Jalynski) -
Liegmann,. Marija, gyv. Maspeth, 
L.L 

Maslaitė Stulgienė, Rozalija, iš 
Šilalės vai., Tauragės ap. 

Miliauskas, vaikai Igno iš Kelmės 
vai.. Raseinių ap. 

Nekro'iUs. Kazimieras, gyv. Clęve
lande. Ohio. 

Naujokienė - ' Latvaitytė, Ona, ii 
Tauragės vai., ir duktė MoTta. 

Panelienė - Zaleskytė, Stefanija, iš 
Luokęs ,apylinkės, Telšių ap. 

Petaitiertė - Siurvilytė, Ona, duktė 
Jopo iš Kėdainių ap.. 

Popikas.Motiejus «ir Sesuo Ona 
Bartaškienė - Popikaitė, iš Bar
tininkų Vai., Vilkaviškio ap. 

Pąpell. Simorv ;gyv. LoS Angeles, 
Calif. 1142 Ingraham.' 

PikeJnenė, . Valeriją, sesuo Vincento 
Budrio. 

Povilavjčiutės^. Marijoną. Ona, Ur
šulė, ištekėjusios, dukterys Sta
sio, iš Kražių vai., Raseinių ap. 
gyv. Chicagoje. 

Puzaras, Antanas, sun. Apolioni-
jos, iš Mažeikiu ap. 

Radavičius, Adolfas, žmona Pauli
na, į isunps įVlĮi^s, turėjo mėsos 
preftyba D«roit». -I # T 

Raudįliuijienf -, !;LogfhinAike, Ona 
gyv. Morris, 111. 

Ražinauskas, Jonas, iš Rokų km., 
Aukšt. Panemunės vai-, Kauno a. 

Rimkus, Petras, iš Plungės v., Tel
šių ap., gyv. Chicagoje. 

•jRgkl'ten&"-»—VteKčfr a ttėį-
Sasnavos v^l., Maiijampoli# 

PRANCŪZIJOJE, ajps pra
dėta daryti iš bulvių, nesant 
pakankamai miežių. 

NO BETTER 

LOANS TO 
NTlViii,. 

Moc^oi^e 
oa apsil^Ei 

m T.m 

& 
MlĮPlI 

Meiubu 
' . J •  \ *  J' ' 5*v 

J ' K \ ^ ' VM 

Mes Duodam ir Iškeičiam Eagle Stamps 

E MAY Co's Basement 
Gauta Kitas Siuntinys Tos Puikios 

Vatines Medžiagos 
Ne visai sutaikytų Spausdiniu žinomos Išdirbystes 

• Spausdir.tas Plonas Gražus 
Broadcloth 

• Spausdintas Plonas Gražus 
Muslinas 

• Spausdintas Plonas Gražus Por-lin 
• Spausdintas Plonas Gražus 

Gabardine 
• Vienų Spalvų Gražus Gabardine 

nauji 
ma patėmyti. Parsiduotų po 1.19 iki 1.49 yardu, jeigu butų pilnai 

nuspausdinti. • 
Basement Yard Gooils 

79c 
YARDAS 

f 

50% Perdirbtos Vilnos, 
\50'< Vata Kimštos Kaldros 

Ekstra storos ^el ekstra' šiltumo. Gražia gėlėt i 
satine viršum apdengtos "Palmer" kaldros—piik-
tos anksti H metą, kai kainos dar buvo žemesnes. 
Du'.-skirtingi Davyzdžiai pasirinkimui — šilto* ir 
tatogios >net šalčiausiomis naktimis. 

v ; - '  •  

ANTIES PLUNKNU 
Minkštos, pukų pagalvės, 
užpildytos kietai su 100% 
smulkiomis ančtų plunks-

,nom's kurios yra isrhaz-
P'otos, sterilizuotos ir a.Š> 
('u)kintos. Neturi -kvapų. 
ImpiĮas tvirtais senoviš
kos rūšies.'-

PAGALVIS 

, i •»: ' ^^Aa 2%9 Vitfna 
r
> .  JJt, 

į0^% ,įjgyjp& Vilna Kimštos Kaldroe 
^Puikios;^ ^fltos vilna kimštos ''Palmer" 

ikpldros su išverkiamu spausdintu vatiniu 
challis užvalkalu, rožinės, mėlynos ar ža
lios spalves, Lengvo svorio ir lengva var-

. ..-.sjfcoti. Ti^_200 • toje grupėje. . ; 

basement, Domestics 
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RAPORTAS Iš BALF SEIMO 
Lapkr. 14, Dirvos redakcijo

je atsibuvo LVS 1 skyriaus su
sirinkimas. Aptarta nekurie 
reikalai, padaryta pranešimai 
ir apkalbėti nauji darbai. 

Tuoj po šio susirinkimo, at
laikyta BALF 68 skyriaus su
sirinkimas. Buvę BALF sei
me Dr. S. T. Tamošaitis ir K. 
S. Karpius padarė pranešimus 
apie seimą, apie nutarimus ir 
pasiryžimus. 

Nutarta, pasiūlyti kitiem-
BALF vietos skyriams imtis 
bendros veiklos, ir kas bus ga
lima bendrai sutarti, darbuo
tis didesnei naudai Lietuvių 
tremtinių gelbėjime. 

Gausit 1948 Dirvos 
" Kalendorių 

.. 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 duodami su 
pradžia Gruodžio mėnesio, iki 
ju turėsime. 

Dirvos kaina metams $3.00. 

SVEČIAI 
Jonas Valaitis, BALF cen

tro rubų sandėlio vedėjas, ir 
Vyt. Beleckas, pakeliui j va
karines valstijas, užsuko Cle-
velande, apsilankė Dirvos re
dakcijoje. Jie mano aplankyti 
Lietuvių kolonijas- vakaruose, 
pasiekti Los Angeles, parodyti 
Lietuviškas filuuus ir parinkti 
BALF'ui aukų. 

SAVO BIZNYJE 
Alvina Luiza, žinoma iš se

niau vietos darbšti Lietuvaitė, 
Salasevičiutė, atsidarė savo 
biznį, Alvina's Beauty Salon, 
2186 Noble Road. Jos drau
gėms žinotinas jos telefono nu
meris, GL. 3634. 

M I R I M A I  
MAGDĖ AMBROSE (Ambra

zaitienė, Jankauskaitė), 56 
metu, nuo 7013 Zoeter avenue, 
mirė Clevelande, Lapkr. 6, pa
laidota 10 d , Kalvarijos kapi
nėse; pamaldos atsibuvo šv. 
Jurgio bažnyčioje. 

Velionė paėjo iš Sasnavos p. 
Marijampolės aps. Amerikoje 
išgyveno apie 37 metus, Cle
velande 23 metus. .x -

Liko čia vyras. Jonas, duktė 
Marė Blazas, sunus Klemensas 
Ambrose, sesuo Kostancija Vi-
limaitiene. 

Laidojime pasitarnavo Wil-
kelis Funeral Home. 

VENGKIT GAISRU 
NAMIE IR APIE 

NAMUS 

"Desert Song" bus Sta
tomas visą Savaitę, 
Lapkr. 24 iki 29 

"Desert Song", trečias ir pa
skutinis veikalas statomas glo
boje "Cleveland 500", bus pra
dėtas pirmadienį, Lapkričio 24 
ir tęsis visą savaitę, baigiant 
šeštadieniu, Lapk. 29. 

Du pirmesni smagus muzi- /^ai kokie patarimai patiekia-
kaliai veikalai, operetės "The mi Clevelando gyventojams iš-
Merry Widow" ir "Roberta", vengimui gaisrų kurie namuo 
sutrauk? dideles! minias į mil- se jr apie namus taip dažnai iš-
ziniską Public Hali, ir trečias 
v e i k a l a s  t i k i m a  p a t r a u k s  t a i p  * • , * « ,  
pat gausybę publikos. . atsargus stj degtukais 

Helena Bliss, graži brunette ' *r su rūkomais padargais, 
soprano, kurios balsas ir žavė-! 2. NIEKAD nerūkyk lovoje 
tinumas atnešė jai garbę mu- ! 3. Laikyk degtukus taip kad 

jie nepatektų vaikams j ranka. 
4. Prašalink aliejuotus ska-

MIESTO nuosavybėje esan
čios gatvekarių linijos ir bu-
sai jau užgyveno $1,800,003 de
ficito tik šių metų bėgyje. To
dėl jau svarsto pakėlimą mo-
kesties už važinėjimą gatveka-
riais ir busais ir nori 'atmesti 
numatytus modernizavimo ir 
gerinimo planus 1949 metams. 

Nors gatvekarių darbininkai 
gavo algų pakėlimą, tačiau žy
miai daugiau iškeltos algos vi
sų viršininkų ir politikierių ku
rie vadovauja Cleveland Tran
sit System. 

AUTOMOBILISTAI kurie 
bus sugauti važiuojant po 50 
ar viršiau mylių j valandą bus 
areštuojami, sumažinimui tra-
fiko nelaimių. Toks įsakymas 
išduotas visiems policininkams. 

OHIO valstijoje ant vieške
lių šymet per pirmus 10 mėne
sių buvo užmušta 531 asmuo, 
ir 10,295 sužeista. Pernai par 
tą pati laikotarpį užmuštų bu
vo 489 ir sužeistų 9,607. 

Tas parodo kad žmonės va
žinėja neatsargiai nors ir se-
nėjančiais automobiliais. 

DADĖJO 8 VAGONUS 
Prieš kelias savaites, iš Los 

Angeles išvažiavo 12 vagonų 
traukinys su sudovanotu mais
tu, gabenamu Europiečių gel
bėjimui. Tas traukinys vykda
mas į rytus buvo visur dapil-
domas daugiau maisto vagonų, 
ir iki pasiekė New Yorką, tu
rėjo buti padalintas į dvi sek
cijas, susidarė viso 160 vago
nų maisto. 

Kiekvienas miestas kur tik 
tas traukinys pravažiavo, pri
dėjo savo surinkto maisto ir 
tūkstančiais pinigų, to maisto 
pervežimui į Europą. 

Clevelandas dasidėjo su 8 
vagonais maisto ir virš $9,000. 

Šis maistas yra priedinė pa
galba Europos badaujantiems, 
prie to ką valdžia stengiasi pa
gelbėti. 

pakviesta į Clevelandą dainuo
ti vadovaujamą rolę operetėje 
"Desert Song". Ji jau daina
vus Įvairiuose veikaluose Ame
rikoje ir Londone, taipgi dai
navo didžiosiose operose Phila
delphia Opera Company ir St. 
Louis Opera Company. 

Prie. jos vyrišką vadovauja
mą role šiame veikale atliks 

rulius ir išmatas arba laikyk 
jas uždengtas metaliniuose in
duose. 

5. Patikrink kaminus, dumų 
paipas ir šildymo padargus ar 
nėra kokių sugedimų. 

6. Niekad nepilk pelenų į už-
jaunas Edward Roecker, jau ! sidegamas dėžes. 
spėjęs pasižymėti dainininkas | 7. Rubus duok valyt į va-
daugelyje operečių visoje šaly- j Iyklą. Degami valytojai 

j sudaro perdidelę riziką. 
8. Sužiurėk elektros vielų su

jungimus per visą namą. Vengk 
KETTff^ 105TH STREET 
THEATRE 

RKO's East 105th Street tęS,ia,m?S., Yie" 
Theatre matysite šiuos veika ' 
lus sekančia savaitę: 

Nov. 19 iki 22. rodoma šios 
filmos: "Down To Earth", ir 
"Golf Doctor".1. 

Nov 23 iki 25: 'Heartaches* 
ir "3 On A Ticket". 

Nov. 26 iki 29: "That Hagen 
Girl", ir "Soap Box Derby". 

Vėl Dviguba Pora 

las. Niekad nesinaudok laikinu 
elektros vielų suvedimu. 

9. Prašalink iš namų visokias 
susirinkusias išmatas, atlieka
mą popierj, senus rakandus, ir 
tt. Laikomi skieps ar namuose 
tokie dalykai yra tinkami prasi
dėjimui ir plitimui ugnies. 

10. Veftgk naudoti plastiškas 
medžiagas (kurių yra dabar di
delė daugybė pardavimui) pirm 

Irntikų Central Armory j nepatyrus ar jie nedegami. 
Fire Prevention Bureau Lapkr. 25 

Jack Gan son, imtynių promoteris, 
gavo tiek daug: reikalavimų pakar
toti Australiškas Tag-Team imty
nes, kad jis rengia jas antradienj, 
Lapkričio 25, Central Armory. Im
sis Bob "Strangler" Wagner ir Dcc. 
Len Hali prieš Bobby Bruns ir Mike 
Sharpe. Laimėtojai bus du iš trijų, 
be apriboto laiko. 

Prie jų bus kitos poros gerų im-
tikų: vietinis Fred Bozik suporuotas 
su Hy Lee 30 minutų laikui. 

Bobby Backer imsis su Dan 'O-
Connor, 30 minutų. 

Pradinėje poroje, 20 minutų, bus 
YMCA čampionas iš Youngstown, 
Bob Munford, prieš Jim Austeri. 

Pradedant šiomis imtynėmis pro
moteris Ganson nupigina 

Cleveland Fire Department. 

HIPPODROME 

"Eecepe Me Never" 
Štai visai kitokios rūšies Warner 

Bros. veikalai, puiki filmą "Escape 
Me Never", kurioje vr 'o gujama s 
roles turi Errol Flynn, Ida L pin >, 
Eleanor Parker ir Gi " Voung. Ta 
filmą pradedama rodyti Hippodrome 
Theatre trečiadieni, La-kr. 26. 

' Es ape ** v.tdr.pi Itali
joje, Auyl.jjuje ir Avi;;lijoje dabar
tinio šimtmečio pabaigoje. Apima 
Venecijos smagų gyvenimą. Dra 
matines dalis Flynn ir Lupino at-

jžangos į lieka labai nuosaikiai. 

STATEMENT BY 
SENATOR HERBERT O'CONOR 

volt of June 1941^ following which 
Lithuania again enjoyed a few short 
weeks of freedom. Since then the 
sun has been darkened but the ar
dor of Lithuanian patriotism t har; 
not been chilled. 

The Foifr Freedoms live .today, 
however, in the hearts of every re
sident of that unhappy country, and 
in the minds and hearts of the 
thousands of Lithuanians and their 
descendants who have contributed so 
vastly to the progress an.l develop-

BALTIMORE, MD. 

ONLY because official Senate du
ties require my presence in Chicago 
today am I denied the privilege of 
participation in these memorial ex
ercise honoring the 581 men and 
women of St. Alphonsus who serv
ed in World War II. In a very 
particular manner do I desire to 
pay tribute to the nineteen of these 
loyal American citizens who died 
that freedom might survive. 

'It is a tragic situation indeed ment of our state and our country, 
that men and women who have suf- Į On this day when the deeds of 
fered and fought for the cause of; thrill to all who are Acquainted in 
freedom now find in their own 
homeland, or it may be the home
land gf their forefathers, an utter 
lack of that freedom towards which 
all democratic peoples looked so 
longingly during the war. Instead 
of freedom they see its very oppo
site — the Four Freedoms absolute
ly disregarded, rights to live and 
speech, to religion and property' vio
lated every day and every hour. 

Dismal as the fate of Lithuania 
is under Russian domination today, 
however, the sacrifices and the suf
ferings of those gallant Americans 
whose deeds are being memorialized 
officially today, give assurance that, 
despite afi obstacles, despite all ef
forts of despotic conquerors, the 
love of liberty and the determina
tion to fight unceasingly for its 
flame as brightly today in the heart 
and soul of those who love Lithua
nia as they did throughout ail the 
periods of the past. 

The Dark Ages of Lithuania, that 
unfortunate period from 1795 thru 
World War I, found Lithuanian pa
triots rising^ time and again in an 
•effort to throw off the yoke of op
pression. Despite repeated defeat, 
the struggle for liberty persisted, 
until a free Lithunia was born again 
in 1918, an independent Republic: 
where patriots could live and biea-
the and worship freely, without any 
fear and without hindrance. 

Notwithstanding early losses suf
fered by this <£iewly bom Republic, 
Lithuania made great progress to
wards responsible self-government 
and development of her industries 
and other, resources. 

The torch of liberty shone bright
ly but for 21 years, however, until 
1939 when the despotism of the Ger
man Nazis, and later the same year 
the heavy hand of Russia, were felt 
again throughout this war-ravaged 
country. 

Lithuania's spirit was not daunt
ed, however, as proven by the re-

NATIONALS 
RENEWED HUNTING 

OF BALTIC 

kainą savaitinėms imtynėms. Bus i Eleanor Parker ir Gig Young sa-
, i • • • , ,.n i vo dans taip pat labai pasekmingu 

£eneral admiss,°" vie^ Po 00 | vaidina. Tį abiejų porų mailiui 
centų; rezervuotos vietos apačioje j nuotikiai gražiai atvaizduojami E 

20 ir ringside vietos po $1.80. | ropinėje dvasioje. 
Prie jų vaidina eilė kitų gei ų ar

tistu, kaip Reginai:! Denny, I?obcl 
Elson, Albert Basserman, Ludvrr 
Stoessel, Helene Thimig ir Frank 

po 
Tiktai čampionato imtynės ir ki

tos žymios imtynSs bus brangesnė
mis kainomis. 

Imtynės prasideda nuo 8:30 vai. Reicher. 

CLEVELAND 500 
perstato 

SIGMUND ROMBERG'S 
Muzikai} Romansą 

'•niHirnrr tfavw 
II 

vadovaujant 

HELENA BLISS ir 
EDWARD ROECKER 

su 
Puikiu Sąstatu iš 100 

Gražiai Išpuoštoje Saleje 

Pradedant Pirmadieniu 

LAPKR. 24 - 29 
PUBLIC HALL 

Gerų Vietų vis galima g*uti 

Paštu užsakymai priimami 
TAYLOR'S TICKET OFFICE 

27 Taylor Arcade 
$3.CO, S3, $2.40, $1.80, $1.20 tax inc 

• r f i--" t- * -, • t.į? 
I ACCORDING to information re 

ceived from Poland t'ie last Eston
ians, Latvians and . Lithuanians in 
the country are now being rounded 
up. These Baltic nationals were 
swept to Poland in 1944 on their 
flight before the advancing Red 
Army. 

Three months ago notices were 
pssted up in Danzig, Gdynia, Zop-
pot and elsewhere ordering all the 
Baltic nationals t,o register them
selves at the UP (political police' 
for transport to their homelands. 
Such registering orders have been 

.. . , ... , . , , T >A, issued at least ten times before, 
timately with the history of Litn-!. .. . . 

. . . .  "  .  , i  b u t  t h i s  t i m e  t h e y  w e r e  c o u p l e d  
uanian patriotism, we can have ab- ... \ r. i . . 

„ , , with the threat that Poles housing 
solute faith in the good God above D ... .. , .Al 
„„ T , , , Baltic nationals without police au-us that Lithuania's time of trouble t — 

•n . . . , . thorization would be fined up to will not be too long continued. — 1 F 

Lithuania is one of the terrib'e 

•b -&S\ 

etoj ̂ >3 

casualties of this war, an innocent 
peace-loving people, caught between 
two rapacious, ruthless nations. As 
the hammer and sickle of godless 
Communism rides high on the crest 
of the wave today, all who love 
Lithuania deeply can take solace 
in the fact that God is good, and 
that He will not permit the hordes 
of Red Communism to overrun the 
earth interminably. 

Undemocratic rulers have the up
per. hand today in Russia and in 
all countries unfortunate enough to 
be within the Russian sphere of in
fluence. But might has never made 
right. Throughout the world today, 
as evidenced by the expressions be
fore the United Nations Assembly 
this past week, the anxiety of free
dom-loving peoples and decent na
tions throughout the world is rising 
in a mighty tide on the sid« of the 
enslaved. 

So I say to you here today, be 
of good heart, keep alive your love 
of liberty and of your homeland. And 
look to the good God above us for 
the help which He surely will sen! 
to free Lithuania and the other un
happy peoples of the world from op
pression. 

SAVININKAS PARDUODA 

NAMAS randasi 1352 Addison Rd., 
11 kambarių, su 15 garažų, ant 

didelio loto 00x320 pėdų. Jei įdo-
maujat patyrinėkit; geras ineigas 
nešanti nuosavybė ir geroje vietoje. 

PARSIDUODA NAMAI 
E. 61 St. šiaurėj nuo Superior, 

du namai ant didelio loto — 
1 dviejų šeimų, 4 ir 4 kamb., 
vienas 3 šeimų, 3-3-6 kamba
riai. Geros ineigos, geram sto
vyje. John J. Hrovat, 

EX 1348 

30,000 zloty. » 

UP, the political police in present 
day Poland, is the instrument where
by the Russians rule the Polish 
people. It has multitudes of Rus
sians on its staff, who wear either 
civilian clothes or Polish uniform. 
As the Polish patriotic organizations 
have to a certain extent infiltrated 
the UP, the project of the authori
ties to catch the last Baltic nationals 
in the country wan disclosed before 
it could be put into operation. From 
the same source it became known, 
that the Baits would not be sent 
home but to Kazakhstan where one 
of the largest Soviet convict camps 
is situated. New industries have 
been established in that territory 
and they require a perpetual sup-
ply of fresh labor. 

The vast majority of the Poles 
hate the present camouflaged Rus
sian regime and are waiting for 
deliverance from outside. Condi
tions in the country are highly un
stable, the people have not the 
slightest feeling of security. Specu
lation and the black market ale 
flourishing. There is a class of 
prosperous and well-dressed "ne>y 
rich", particularly set off by the 
abject poverty and misery in which 
most of the citizens drag on their 
existence. The roulette at the ca
sino in Zoppot is again permitted 
and there are a number of luxurious 
night clubs at this watering place. 
The food situation is getting more 
difficult from day to day. Frighten
ed by high fines, the peasants no 
longer dare offer their produce for 

GATAVAS UŽĖMIMUI 
8 kambarių puikus Colonial na

mas, Lake Shore Blvd., prie 
E. 185th St.; puikiame stovy
je; su žaislų kambariu apačio
je; gaso furnasas. Turi matyti 
jo jvertinimui. Savininkas ap
leidžia miestą, priims geriausj 
pasiūlymą. KE. 4071. 

CHANNEL SWIMMER Daniel 
Carpio, Peruvian swimming star, 
successfully battled dangerous and 
heavy seas and tides to swim 
across the English Channel from 
("ape Gris Nez, France, to Dover. 

sale in the towns and the town-
dwellers are on the verge of star
vation. 
^ • j •• i" ii- i ' ii **1̂  

fill Prospect Ave. 
SUperior 3443 

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

FOOD — DRINKS 
Hall Space to Rent 

Joe Chester, pres. A1 Samolis, see. 

ifHINIIINNIINNAllNINHUlHHIHlMIIIMINNIINlf 

Nori pagražinti savu 
namus? Šauk— 

K .  Š T A U P A S  
Namų Dekoravimas 

musų specialybė. 
v 

Kambarių Popieriavimas 
Namų Maliavojimi« ^ 

16908 Endora Road 
Telefonas: 

KEnmore 8794. 
Cleveland, Ohio 

DeSla E. Jakubs 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuviy Direktore) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6G21 EDNA AVFI*(JE ENdicott 1763 

MOKYTOJOMS Clevela n d o 
miesto mokyklose pakeliama 
algos po apie $300 metuose; al^ 
gų pakėlimą gaus ir tarnauto
jai mokyklų tarybos žinioje, 
neužsiimantieji tiesioginai mo
kymu. Išviso algų pakėlimas 
sudaro $1,500,000 *umą metuo
se. 

PARSIDUODA NAMAI 
Du muro apartmentai, 5 suites 

ir 4 suites, 4 krautuvės, ar
ti pre Euclid Beach. 
Kaina $40,000. KE. 4071 

PRANEŠIMAS 
Aš užbaigiau savo amatą ir 

išparduodu visus įrankius tin
kamus visokiems meistrams, o 
labiausia namų savininkams, 
visai pigiai. 

Stanley Lukošius 
7210 Dellenbaugh av. prie E. 71 

(durys iš šono vsklepe) 

RIMTAS MOKSLAS - - - • n 

Graikija, arti nuo Egipto, rūpinasi apsisaugojimu nuo chole
ros, kuri Egipte siaučia. Vaizde parodoma Graikijos Raudo
nojo Kryžiaus darbuotojos čiepija žmones apsaugai nuo los 
pragaištingos plėgos. 

.Su.'arymas vaistų recepto yra rimtas mokslas, negali/ buti jokių 
kitimą ir apsirikimų. 

Mes pasiimam tą atsakomybę kaip dalj musų darbo, pilniausiu 
užtikrinimu atlikimo užduoties kaip reikalinga. Atneškit savo 
receptus pas mus išpildymui. 

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

Registruotas Farmacistas visada gatavas patarnavimui. 
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WilkeSis Funeral Home { 
PILNAS I.AIDO-UVHI. 1 

PATARNAVIMAS | 
—HAMMON0 VARGONAI PER ŠERMENIS— 5 

| 6202 Superior Ave. HEnderson 9292 | 
r<illlllllilllliilllllllMlllllllllllllllllllllllll|lllllllll!llllllllllllllllll{||llllllllllllilllllUlČ 

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

(Šalia Dirvos Redakcijos) 
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. 

JUS GALIT 

GĖRĖTIS 
AUTOMATINE 
ŠILUMA SU 

MONCRIEF COAL 
GAS 

OIL 

ITHE HENRY FURNACE CO.; MEDINA, O. 

Gatavos Jusų Pasirinkimui! 
VYRAMS IR VAIKINAMS ŽIEMINĖS 

FSSKy SKRYBĖLĖS VįStfSSl 
KELNES Pasirėdymui ir Darbui 

Marškiniai — Sweateriai — Apatiniai — Kojinės Diržai 
Pirštinės ir Antkakliu setai. Pilniausias pasirinkimas 

vyriškų aprangalų už populiares kainas. 
GREEN STAMPS su kožnu pirkiniu* J A I 
čia galit iškeisti savo Stamp Books. " • IV/\| 

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

r 
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