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' TREMTINIU GYVE
NIMO ŽINIOS 

IMIGRACINĖS NUOTAIKOS 
TREMTINIŲ TARPE 

Lietuvius tremtinius labai 
pradžiugino iš BALF'o, Lietu
vių spaudos Amerikoje ir iš 
privačių asmenų gaunamos ži
nios apie didesnes emigracijos 
galimybes j Suvienytas Valsti
jas. Nemažas skaičius tremti
nių jau gavo darbo ir buto pa
žymėjimus iš savo giminių bei 
gerų bičiulių. Maloniai visus 
nuteikė ir žinios apie emigraci
nės komisijos atvykimą j Eu
ropą. Ypač tebejaudina visus 
BALF'o vykdoma rinkliava ir 
jo vyriausios vadovybės 
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Marshall Persergstl?-Berlyno Komunistus 
Ir Lenkai šiaušiasi 

prieš Maskvę 

18 Lenkijos praneša kad 
ten komunistai sukilo prieš 
Staliną dar labiau negu Ti
to sukilo Jugoslavijoje. 

Varšavoje įvykusį skilimą 
laikinai padengė kompro
misu, o sovietų armijos bu
vimas Lenkijoje neleidžia 

jau-1 Lenkams taip atvirai prie-
trus atsišaukimas į Amerikos sintis Stalinui kaip galėjo 
Lietuvius, kuris paskelbtas ir padaryti tolima, laisva nuo 
tremtinių spaudoje. Daug kas, Maskvos kariuomenės Ju-
fft tremtinių tiki, kad jų vargo goslavija. 
ir bado dienos Vokietijoje kada 
nors pasibaigs. 

B ALF*© -ĮGALIOTINĖ RŪPI
NASI TREMTINIAIS 

BALF'o įgaliotinė p. I. Ko
vaitė Lietuvių spaudos atsto-j kavimo prieš Jugoslaviją ir 
vams pareiškė, kad nuo dabar j Tito, Lenkų tuli komunistai 
BALF'as turės Vokietijoje of i-1 vadai taip pat iššoko prieš 
ciailiai pripažintas įstaigas ir f kominformą. Pasirodė jog 
asmenis, kurie galės formaliai tūkstančiai komunistų Len-
atstovauti Lietuvių tremtinių1 kijoje nori savos kad ir ko-
reikalus IRO ir okupacinės vai- j munistinės valdžios, atski-
džios įstaigose, konferencijose,' ros nuo Maskvos pavaldi-
fkurdinimo reikalams komisijo- nystės. 
se ir pan. 

Ji taip pat paragino tremti-

Bet kadangi taip arti so
vietų pašonėje Lenkai ko
munistai šiaušiasi, tas il
gainiui reiškia rimtesnį pa
vojų Stalino valdymui. 

Dėl Kominformo užata-
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TUOMI GRASINA IR MASKVĄI NESI

KĖSINTI MIESTĄ UŽGROiBTI 

RUSAI SAKO AMERI
KAI "NEKIŠTI SA-

VO NOSIES" 

Žinoma, ten griebtasi vi
sus "dešiniuosius ir tauti

nius aktyviai prisidėti priejniai" nusistačiusius komu-
BALF'o vykdomo piniginio va-' nistus persekioti, mesti iš 
jaus Amerikoje. Ji taip pat pa
gyrė Lietuvių tremtinių spaudą 
kuri palengvinusi jos pastan
gas padėti tremtiniams. 

LIETUVIŲ DAINOS . 
VOKIŠKAI 

žinomas Vokietis, Vytauto 
D. universiteto Kaune profeso
rius V. Jungfer'is, paruošė gra
žų 124 pusi. Lietuviškų dainų 
rinkinį Vokiečių kalba. Išleido 

, "Patrijos" leidykla Tuebinge-
me. Neseniai ši leidykla išleido 
to paties autoriaus puikią kny-

apie Lietuvą taip pat Vokie
čių kalba, net 300 psl. štormo. 

Jau baigiamas spausdinti ir 
šį rudenį bus išleistas V. Pet
raičio paruoštas Lietuviškai-
Angliškas žodynas, apimąs apie 
30,000 žodžių ir turįs per 600 
psl. 

AUSTRALIJOS LIETUVIAI 
IŠLEIS LAIKRAŠTĮ 

Šiuo metu Australijoje yra per 
1,000 naujai atvykusių Lietu
vių tremtinių. Maždaug toks 
pat Lietuvių skaičius buvo jau 
iš seniau. Nemaži Lietuvių bū
riai yra pakeliui į šį kraštą. , 

Nors jie visi yra labai išmė
tyti po platųjį kontinentą, vis 
dėlto jie galvoja išleisti rotato
riumi spausdinamą laikraštį. 
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STEIGIAMA PEREINAMA 
STOVYKLA VYKTI { USA 

IRO parėdymu iš Schwein-
furto stovyklos iškeliami visi 
jos gyventojai, šioje vietoje bu
sianti [steigta pereinama sto
vykla tremtiniams vykstan
tiems į Suvienytas Valstijas. 

TARPTAUTINIS TREMTIES 
MENININKŲ SAMBŪRIS 

Toks sambūris įkurts Vaka
rų Vokietijoje, Muenchene.' Jo 
tikslas supažindinti tautas su 
kiekvienos kitos tautos menu. 
Sambūrio valdybą sudaro Lie-

' tuvių, Vengrų, Ukrainiečių, Es
tų, Latvių, Bulgarų ir Lenkų 
atstovai. 

K. Pelčkis. 

'"at-
partijos, net tremti. 

Kitiems davė laiko 
gailėti" ir pasitaisyti. 

Iš to ir iš kitų visų ženk
lų reikia nustatyti kad Sta
lino slapti agentai ir žudei-
kos tuoj bus pradėti pjau
ti visose šalyse ku** tik so
vietai' įsilindę, kaip greitai 
prasidės koks nors rimtes
nis susikirtimas tarp sovie
tu ir vakarų demokratijų. 

ŠALIES Apsaugos Sek
retorius J. Forrestal įsakė 
U. S. Armijos, Laivyno ir 
Oro Jėgų bendrai komisijai 
išdirbti suvienodintą pro
gramą sekimui ir sulaiky
mui komunistų veiklos ka
riuomenės tarpe. Komunis
tai vyrai nebus paliuosuo-
jami nuo tarnybos kariuo
menėje sulyg drafto įstaty
mo, bet norima apsisaugoti 
kad jie neįsigautų į atsako-
mingas vietas, kur galėtų 
buti kenksmingais. 

Nauju patvarkymu, žino
mi komunistai bus pašali
nami iš dabar jų užimamų 
vietų kariuomenės vadovy
bėje. 

NEW YOEKE i šp l i tę s  
trokų vežiotojų streikas at
siliepia skaudžiai į kitokius 
visus darbus ir biznius. 

Streikuoja apie 15,000 vi
soje plačioje New Yorko 
srityje, įskaitant New Jer
sey. Trokų vežiotojai gau
na po $71.40 už 40 valandų 
darbo, jų padėjėjai po $53. 
90c, bet reikalauja daugiau. 

BULGARIJOS sov ie ta i  
paskelbė buk Amerikos vi
ce konsulas Sofijoje buvęs 
sugautas šnipinėjimo dar
be. Ir ten, kaip sesenai iš 
Maskvos buvo padaryta pa
našus apkaltinimas Ameri
kos valdininkui, yra tiktai 
Maskvos vykdomas šmeiži
mas, ir priekabių jieškojiT 

mas. 

Washington.— Valstybės 
Sekretorius Marshall parei
škė jog Amerika nusistatė 
tvirto pasipriešinimo politi
kos prieš komunistų kelia
mas suirutes Berlyne, ir 
kartu parodė pirštu į So
vietų agentus, kurie yra vi
sų riaušių ir pasikėsinimų 
ruošėjai ir vadai. 

Sovietų agentų vadovau
jami Vokiečiai komunistai 
kelia visas riaušes Vokieti
joje ir už Vokietijos ribų. 

Sovietų ir Vokiečių ko
munistų noras yra sutram
dyti dabar tęsiamas ketu
rių valstybių tarybas Ber
lyne, kur stengiamasi pri
eiti galo ikšiol tęsiamų ne
susipratimų Vokietijos sos
tinėje, sako Marshall. 

Maj. Gen. Kotikov, sovie
tų komendantas Berlyne, 
įteikė Amerikos komendan
tui Pulk. Howley pareiški
mą kad Amerika "nekištų 
nosies" į tai kas dedasi Ru
sų kontroliuojamoje Berly
no dalyje. 
Pagrobė 19 Policininkų 

Rugs. 9, Berlyne, Rusų 
zonoje, kur randasi viso 
Berlyno miesto rotušė, so
vietų palaikoma policija su
ėmė nelaisvėn 19 Vokiečių 
policininkų iš Vakarų val
stybių zonos, nors sovietai 
buvo davę sutikimą juos iš
leisti grįžti netrukdomai. 

Dėl šitokio bolševikų pa
sielgimo Amerika užprotes
tavo, kartu su Anglija ir 
Prancūzija. Betgi, sovietų 
komendantas pataria Ame
rikai "nekišti nosies" į to
kius sovietų darbus. 

Berlyno rotušė buvo ko
munistų apgulta per keli&s 
dienas; sovietų agentų kur
stomi ir vadovaujami ko
munistai reikalavo dabarti
nę miesto valdybą pasiša
linti ir užleisti komunis
tams miestą valdyti — taip 
komunistai visur pagrobia 
valdžią kur tik sovietų dur 
tuvai jiems padeda. 

Miesto valdyba, forma
liai žmonių rinkta, pasi
traukė į vakarinį Berlyną. 
Sovietų sargyba ir policija 
laikė rotušę apsupę, ir kai 
iš jos traukėsi 46 vakarų 
zonos policininkai, sovietų 
kontroliuojama policija ap
supo juos, pareikalavo do
kumentų, ir suėmė 19 poli
cininkų. • e . 

Berlynas griežtai pada
lintas į du paskiru miestu 
Komunistai savo dalyje sa 
ko sudarė savo miesto vai 
dybą. Vakarį Berlyne be 
abejo susidarys savo val
džia. Kaip ilgai truks iki 
komunistai visą Berlyjią 
užgrobs? 
Trukdo lėktuvams 

Nors Berlyne neva eina 
tarybos tarp Vakarų ir so-

Berlyno blokados, sovietai 
visai nerodo noro blokadą 
baigti. Priešingai, sovietų 
lėktuvai dažnai skraido pa
žemiais virš Amerikos Ber
lyno srities, tikslu keikti 
Amerikos lėktuvams gabe
nantiems į Berlyną maistą 
ir reikmenis. 

Rttgs. 5, sovietai suėmė 
šešis Amerikos karius Ber
lyne, kurių vieną tuoj pa
leido, dėl kitų reikia su so
vietais vesti tarybas. 

Tokios tai tąsynės Ber
lyne eina. 

EXPERTS AT DISTORTION B y  M A C K E N Z I E  

Sovietų Šnipai No
rėjo A-Ęombos 

•fį || " vi 
Iš Washingtono skelbia 

tad sovietų šnipų tyrinėji
mas privedė jau iki tiek 
tad netrukus galima tikė-
:is atskleidžiant paslapčių 
taip Maskvos agentai, par
sidavėliai ir išdavikai Ame
rikiečiai buvo prisiaiv 
tinę prie pagrobimo atomi
nės bombos paslapčių. 

Naujos šnipų gaujos at
skleidimas padarys visus 
ritus iki šiol sovietų šnipų 

susekimus bereikšming a i s 
jrieš tą naują šnipijad'ą, 

tyrinėtojai tikrina. 
Jau žinoma kurie Ameri

kos pasamdyti mokslinin
kai buvo pradėję išduoti 
atominės bombos paslaptis 
Rusijai prieš karo pabaigą. 

Tame darbe sako yra įsi
vėlę atominės bombos mok
slininkai, Rusijos diploma
tai, Hollywoodo artistai, ei-
ė aukštų Washingtono val

džios narių ir kitų. 
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Amerikos raudonukai žada šiai šaliai "geroves", 
visos turi buti nutemptos ant sovietiško kurpalio. 

kartot 

EDUARD BENEŠ 

WALLACE, lankydamas 
pietines valstijas, savo kal
bose užgiria baltųjų vedy
bas su juodaisiais — tikrai 
taip kaip Stalino patvarky
ta ir kaip net Lietuviai bol-
ševikėliai vykdė, rengdami 
bendrus šokius su negrais. 
Kadangi valstijos turi įsta
tymus draudžiančius baltų-
juodų vedybas, Wallace rei
kalauja kad tie įstatymai 
butų panaikinti. 

TITO Jugoslavijoje vyk 
do savo komunistinę tvar
ką: užgrobia ūkius, atima 
iš žmonių galvijus, kiaules, 
bet jie patys suvalgo, vieto
je atiduoti Maskvai. Tcws 

skirtumas yra tarp lito 
vadovaujamų komunistų ir 
Maskvai parsidavusių.^. 

Kas tik ką turi, apšau
kiamas "buože" ir iš jo at
imama. 

MASKVOJ netikėtai mi
rė dar vienas žymus sovie
tų komisaras, Lukin, kurio 
mirties priežastis nepasa
koma. 

karių 

Rugs. 3, nelaisvėje savo 
mažoje ukėje netoli Pra
hos, mirė buvęs Čekoslova
kijos prezidentas E. Beneš. 
Kai pereitą žiemą komuni
stai užgrobė Čekoslovakijos 
valdymą, Beneš atsisakė 
pasirašyti Maskvoje paga
mintą jo šaliai konstituci
ją. Nuo tos dienos komu
nistai jį laikė po areštu jo 
ūkyje. Beneš buvo 64 metų 
amžiaus. Mirė, be abejo, iš 
sielgrauzos ir baimės, ne
žinodamas kas jo laukia. 

Jo laidotuvėms komunis
tų valdžia sutraukė tūks
tančius policijos ir šnipų, 
kad kartais liaudis nesukil
tų prieš naujus pavergėjus. 

PER LABOR DAY šven
čių laikotarpį žuvo apie 400 
žmonių, vieni automobilių 
nelaimėse, kiti prigerdami, 
kiti nuo šiaip įvairių prieti-
kių. 

Pernai per Labor Day 
žuvo 451 asmenys. 

PRANCŪZIJOJE V£L 
. VYRIAUSYBĖS 

SUIRUTĖ 
Paryžius. — Prancūzijos 

naujai sudarytas ministrų 
kabinetas, su premjeru Ro
bert Schuman, vėl sugriu
vo, vos 64 valandas gyva
vęs, kuomet parliamente jo 
politiką diduma atstovų ne
parėmė. 

Prezidentas Auriol, kuris 
su visais kitais socialistais, 
iki šiol ignoravo Generolą 
De Gaulle, dabar matyda
mas kad kabineto krizė ne
galima pataisyti, kreipėsi į 
stiprų De Gaulle, prašyda
mas jo paramos. De Gaul
le kalbinamas prisidėti su
darymui  tautos  v ienybės  
vyriausybės, iki bus praves
ta nauji parliamento rinki
mai. De Gaulle, jau pernai 
dalyvaudamas miestų val
dybų rinkimuose, laimėjo 
40 nuoš. balsų. Jis tiki vi
suotinuose parliamento rin
kimuose nušluoti visas ki 
tas partijas. 

Paryžiuje komunistai iš
šaukė naujus streikus. Ko 

VOKIETIJOJE, tapo tei. sodalistd bijo 

Dešimt Amerikos ^ 
prisipažino kad jie šmuge-
iąvo slaptai ginklus Če-

.7 . koslovakijos Žydams } fa-
J vietų atstovų dėl nukėlimo lotiną. 

smo išteisintas H. Schacht, 
buvęs finansų ministras na
cių valdžioje. Jam lieka žy
mi rolė Vokietijos atstaty
me. 

AMERIKA pasiuntė į 
Viduržemio juros sritį Eu
ropoje 16 kariškų laivų, pa
vaduoti ten buvusius 14 lai
vų iš anksčiau. 

DETROIT, Mich. — Pre
zidentui Truman atvykus į 
Detroitą savo rinkimų va
jui, AFL. unijos vienas lo-
kalas vertė savo narius ei
ti klausyti Trumano poli: 
tiškos kalbos, arba nariai 
bus nubausti po $3 už ne
dalyvavimą. 

31,000 nedirba. Detroit. 
Briggs Mfg. Co. dirbtuvėje 
sustreikavo 170 dirbtuvės 
sargų, dėl ko turėjo buti 
paleisti iš darbo 31,000 kitų 
darbininkų. 

De Gaulle, kurį išstūmė iš 
valdžios po 1945 metų ša
lies išlaisvinimo. 

Komunistai kursto darbi
ninkus sukilti, uždėti "savo 
valdžią", sako, "tam valan
da jau atėjo". 

Komunistų manifestas ra
gina Prancūziją pasirinkti 
tarp 'demokratinės valdžios' 
kurią atstovaują komunis
tai, ir "skurdo ir vergijos 
Amerikos . imperialistams", 
kurie norį Pi'AftGuaij# pa
vergti. 

TIK DABAR Amerikos 
valdžia paskelbia kad so
vietai, būdami U. S. karo 
sąjungininkais, 1945 metais 
pagrobė dešimt Amerikos 
bomberių ir niekad jų ne
grąžino. Iš B-29 sovietai 
paėmę modelius ėmė dary
tis savo bomberius. 

BIZNIO korporacijos visoje 
šalyje raginamos pasiimti ant 
savęs pareigą kovoti su inflia
cija, su nesuvaldomu kainų ki
limu. Industrijos raginamos 
dėti pastangas nustatyta dar
bingumo pastovumą, vengti de
presijų, ir stengtis sulaikyti 
plačius iškrypimus savo užsi
mojimuose pasipelnyti. 

Bizniai ir industrijos privalo 
dėti pastangas pakelti reikme
nų tiekimą iki tiek kad jų bu
tų pakankamai, tada nebus to
kio didelio graibstymo ir kai
nos galės sumažėti. 

Bizniai privalo rūpintis tar
navimu visuomenei, tiktai ta
da jiems seksis. Savinauda ir 
pasipinigavimas turi buti su
laikyta, sako Holman, Standard 
Oil Co. (New Jersey) preziden
tas. 

AMERIKOS industrijos pa
kalė savo produktivingumą t 
gyje pastarų 20 mėnesių 33 
nuošimčiais ir darbininkų skai
čius padaugėjo 10 * nuoš., kaip 
praneša lidirbysčių statistikos 
žinios. 

Darbai dabar pakilo iki auls* 
što laipsnio, po to kai kariil 
pasibaigus buvo apmažėję. 

Darbininką algos bendrai su
dėjus perėitų 12 mėnesių laP^* 
kotarpiu pakilo 9.7 nuošimčiif. 

• 
* 

NAMŲ pirkimui ir statymui 
visoje šalyje šymet padaryta 
paskolų iki arti $4 bilijonų do-
larių — $742,000,000 daugiau 
negu pernai. 

• 

JAPONIJOS industrijos pra
deda stiprokai atsigaivelioti, ir 
tuomi, sakoma, padarys trk 
svarbius dalykus pačiai Ameri
kai. 

Biznių atsigaiveliojimas Ja
ponijoje nuims naštą nuo Ame
rikos taksų mokėtojų Japonų 
maitinimui. Amerika galės id 
ten daug ką importuotis, Ame
rikoje atsiras daug tokių reik
menų kurių dabar čia nespėja
ma pridaryti. 

šymet Kalėdoms jau bus at
vežta žaislų ir iš Vokietijos. 

• 

NAMŲ Statybos Industrija 
bendrai sudėjus šioje šalyje iš
leidžia iki $15 milijonų metuo
se įvairiems tyrinėjimams sta
tybos pagerinimo, patobulini
mo, medžiagų pagerinimo ir ki
tiems su statyba surištiems ty
rimams. 

• 
FEEDER ALIO Rezervo Tary

ba skelbia kad 1947 metais šios 
šalies gyventojai praleido net 
31 bilijoną dolarių "lengvu iš-
simokėjimu" gaunamoms pirk
ti reikmenims. Pernai "lengvu 
kreditu" pirkimų buvo daugiau 
negu kada nors šios šalies is
torijoje. 

Pirkimų apyvartos pernai 
buvo padaryta už virš $117 bi
lijonų dolarių. Už "cash" pir
kimų buvo $86,500,000,000 su
moje, o "išsimokėjimais* virS 
$31,000,000,000. 

Galėjimas pirkti lengvu išsi
mokė j imu dabar suvaržyta v§l. 
Nes tuo budu prasidėjo perdide-
lis pirkimas net nereikalingų 
dalykų, kas viskas prisidėjo 
prie tų išdirbinių kainų pakili
mo. 
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D I R V A 

PENNSYL VANDOJE 
MOKYKLOS UžSIGRUDA 

Pennsylvania, viena iš dau
giausia gyventojais pakilus val
stija šio karo metu, turi ir gy
ventojų padaugėjimo problemą. 

Prasidėjus mokslo metui, j 
pradines mokyklas, viešas ir 
parapijines, įstojo apie 25,000 
mokinių daugiau. Bendrai mo
kinių skaičius siekia 1,851,000 
— daugiau negu kada buvo 
nuo 1934 metų. 

Naujam mokslo metui reika-
lihga virš 3,000 mokėtojų dau 
giau. Valstijos viešose mokyk
lose dirbft virš 60,000 mokyto
jų. 

Detroit, Mich., Naujienos 
NUŠOVĖ SAVO VYRĄ 

Philadelphijoje, Rugs. 6, vie
na jauna dviejų kūdikių moti
na, Dorothy Reeves, nakties 
metu nušovė savo vyrą, paty
lomis pareinantį namo po nak
tinio pasivažinėjimo su jos jau
nesne sesere. Ji nujautė kad 
jos vyras, buvęs jūreivis, flir
tuoja su jos sesere ir kad prie 
jos kimba, net slaptai ją išsi
veža vakarais, žmona neapsi
kentė dėl to ir sumanė suardy
ti tokį jai nepatinkamą elgesį. 
Ji tapo areštuota. 

DP Pradės Atvykti 
Spalių Pradžioje 

POLITIKIERIUS PAKLIUVO 
Philadelphijoje, vienas ma

gistratas, O'Malley, kuris varė 
gausų kyšių grobimo biznį, pa
kliuvęs dabar turi pasiaiškinti 
kaip jis per 11 metų tarnybos 
pasidarė tikras kapitalistas — 
ineigų turėjo $227,100 per 4|| 
laikotarpį. 

Jis patrauktas teismo atsa
komybėn ir laikomas po $75,-
000 užstatu. Apkaltintas 517 
paskirais aktais. Jo metinė al
ga buvo $6,000. 

MAINERIŲ ŠVENTĖ 
Uniontown, Pa., apie 40,000 

angliakasių iš visos apielinkės 
surengė savo šventę Darbo Die
nos proga. Atsibuvo paradas 
ir kalbų programa. 

MIRĖ BAKCOCK 
Pittsburghe, pereitą savaitę 

mirė Edward Vose Babcock, 
84 metų amžiaus, kuris buvo 
žymus politikierius ir indus-
trialistas per 60 metų. Jis sa
vu laiku «buvo Pittsburgho ma-
yoras. 

Savo gausiu veikimu jis pri
lyginamas prie kitų žymių šio 
mi#to industrialistų — Mel
lon, Carnegie, Frick. Gyveni
mą jis pradėjo sunkiai dirbda
mas giriose prie medžių kirti
mo. Vėliau buvo pasiekęs mo
kytojo vietos, nuo to pradėjo 
užsiimti medžio industrija, ir 
tuomi jis praturtėjo. 

KOVA DĖL PIENO KAINOS 
Valstijos Pieno Kontrolės ko= 

misijai leidus pabranginti pie
no kainą ll> centu kvortai, iš
kilo pasipiktinimas ir Pitts
burgho miesto valdyba pradė
jo j ieškoti priemonių sulaikyti 
pieno pabranginimą. 

Pieno Komisija leido ūkinin
kams pabranginti pieno kainą 
po 40 centų ant 100 svarų pie
no, dėl pabrangimo pieno pa
gaminimo. Protestuojantieji sa
ko, komisija šiuo savo pasielgi
mu padovanojo pieno trustui 
šešis milijonus dolarių daugiau. 

SEKA KOMUNISTUS 
Kongreso Darbo subkomisija 

ėmėsi tyrinėti komunistų veik
lą ir įtaką CIO United Electric, 
Radio and Machine Workers 
unijoje vakarinėje Pennsylva-
nijoje. Tyrinėjimai sukasi apie 
tos unijos distriktą No. 6, ku
ris apima vakarinę Pennsylva-
niją ir West Virginia. 

Komitetas sušaukia kairiuo-
sius ir dešiniuosius UE skyrių 
vadus išklausymui abiejų pu
sių. 

Pavojingumas viso to klau
simo pasirodo yra tame kad, 
anot vieno anti-komunisto CIO 
valdybos nario ir UE valdybos 
viršininko, nekuriu dirbtuvių 
savininkai tiesiog linkę tartis 
su komunistais unijos skyrių 
vadais ir jiems pataikauja. 

KOVOJA IR TIEK 
Baltimore, Md. — Marylan-

do ir District of Columbia .ko
munistų partijos vado Frank-
feld žmona buvo mokytoja su-
negalotų jaunamečių vaikučių 
mokykloje. Mokyklos taryba 
tą ištyrus nusprendė tą moky
toją atstatyti iš vietos. 

Ji pakėlė trukšmą, rėkdama 
jog ji yra ekonomiškai perse
kiojama. Amerikos komunistė 
kuri įrodo savo sugabumą mo
kytojauti, turi teisę užimti mo
kytojos vietą, sako ji. 

Kaip ilgai gali argumentuoti 
nekomunistė mokytoja ar mo
kytojas sovietuose, esantys lii-
ištikimi tos šalies tvarkai? 

SENATUI patiėfcta rekomen
dacija skirti dar $270 milijonų 
prie $340 milijonų Federalių 
pinigų metiniams šalpos reika
lams, asmenims kurie neturi iš 
ko gyventi. Tas projektas pa
statytų federalę valdžią šelpi
mo aprūpintoja, ką dabar atlie
ka miestai ir valstijos b® "1©* 
deralės pagalbos. 

REIKALINGI TAR
NAUTOJAI EURO

POJE IR U.S.A. 

D. P. įstatymo vykdyirto ko
misijos pirmininkas Uugo Ca-
rusi praneša kad pirmutiniai iš 
205,000 Europos išvietintų aš
menų į Ameriką atvyks prade
dant Spalių mėnesiu, tą mėne
sį bus atvežta tarp 2,500 ir 
3,000 asmenų. 

Vėliau, tremtinių į Ameriką 
įvažiavimas pasieks iki po 10 
tūkstančių per mėnesį per se
kančius du metus. 

DABAR LENGVA 
ATKVIESTI TREM

TINIUS 

J. Žemantauskas 
N o t a r a s  

"Dirvos" Agentas 
130 Congress Avenue 

Waterbury. Conn. 

BALI? centras praneša: 
Imigracijos reikalams reikia 

dviejų delegacijų siųsti į Vokie
tiją, Austriją ir Italiją. Taip 
pat galime rekomenduoti eilę 
asmenų"Valdžios ir privačių or
ganizacijų įstaigoms — tarny
bai užsienyje. Reikia sekančių 
kvalifikacijų asmenų: 

1. Baigusių socialinius mok
slus arba toje srityje dirbusių 
žmonių. 

2. Gerai mokančių Anglišką 
kalbą. Pageidaujama kad ga
lėtų susikalbėti bent viena iš 
sekančių kalbų (arba daugiau) 
Lietuvių, Lenkų, Ukrainiečių, 
Vokiečiu ir Prancūzų. 

Amžius — apie tarp 25 ir 
50 metų. 

Kandidatai vykstu į užsienį 
turi pasižadėti išbūti nemažiau 
vienus metus laiko. 

Kelionės išlaidos bus apmo
kėtos ir mokama atitinkama' 
alga, pagal asmens kvalifikaci- j 
jas, užimamą vietą ir susita-i 
rimą. 

Reikalingos Washingtone ir i 
New Yorke stenografės, maši- j 
ninkės ir knygvedės, gerai mo- ! 

kančios Anglišką kalbą ir ga
linčios Lietuviškai ir kitomis 
kalbomis susikalbėti. 

Darbo sąlygos geros. Tarny
ba užtikrinama ne mažiau po
rai metų laiko. 

Plačiau norėdami žinoti ra
šykite : 

Rev. Dr. J. B. Končius, 
United Lithuanian Rplief Fund 

of America, Inc. 
105 Grand Street 

Brooklyn 11, N. Y. 

Tremtiniams vežti jau' pa
skirti 6 laivai. Tuoj bus 11. Pir
mieji laivai su tremtiniais at
plauks Rugsėjo mėn. pabaigoje 
ar Spalių pradžioje. 

Amerikos Kongreso praves
tam įstatymui vykdyti Prezi
dento paskirta komisija Rug-
pjučio 13 d. prisaikdinta ir ofi
cialiai pradėjo eiti pareigas. 

Darbui pagreitinti su D. P. 
komisija susitarta, kad pasiža-
žadant tremtiniui duoti* butą ir 
pakaks tik pasirašyti, blankų 
notarizuoti nereikės. 

Kurie jau esate parūpinę af-
fidavitus, vistiek butui ir dar
bui garantijas padarykite. Da
bar, ryšiumi su nauju įstaty
mu, affidavitų nereikia. Pagal 
šį įstatymą į Ameriką gali at
vykti tik tremtiniai gyvenę Vo
kietijoje, Austrijoje ir Italijo
je pirm 1945 m. Gruodžio 22 d. 

Jau išvykusieji į Angliją, 
Kanadą, Australiją, Pietų 
Ameriką ir kitas šalis, naujuo-
ju įstatymu negali pasinaudoti, 
nes šis įstatymas pravestas; 
specialiai tremtiniams iš Vo-
kietijos, Austrijos ir Italijos iš
vežti. 

Atvyksiančių jų 40 nuošim
čių turi buti iš Lietuvos, Lat
vijos, Estijos ir rytinės Lenki
jos, už Kurzono linijos. 

Prūsų Lietuviai, kurie bėgo 

Ii SLA 352 KP. SUSIRIN
KIMO 

Seniai buvau SLA 352 kuo
pos susirinkime. Ir truputį su
sigėdinus dėl tokio apsileidimo, 
Rugsėjo 5 prisiverčiau nueiti. 
Nuvykusi susirinkimu labai 
džiaugiausi. Viena, kad jis bu
vo taikus ir rimtai vedamas, 
jame nebuvo komunistinių peš
tukų; antra, kad susirinkime 
buvo aptariami svarbus daly
kai. Primenami BALF'o blan
kai, kuriuos pirm. Samaška 
prašo pasirašyti. J. Kripas pa
rodė naujus blankus, čia tuo
jau atsirado žmonių norinčių 
blankų ir jas iš p. Kripo pasi
ėmė. 

Reikia pažymėti, kad 'dabar 
vietoje keturių blankų, reikia 
tik dviejų. Pirmiau reikėjo po 
dvi kopijas dėl buto ir dėl dar
bo, dabar viskas sudėta į vieną 
blanką, užtat pakanka dviejų 
kopijų. Taipgi BALF'o centras 
praneša kad ne būtinai reikia 
gauti darbo garantiją, pakanka 
tik pažadėti surasti darbo. 
Man teko jau tokius pažadus 
pasiųsti tremtiniams, kurie nu
nešė juos į Katalikų Misijos 
administracija, kurioje buvo 
pareikšta, kad tai labai geras 
dokumentas. Deja, aš siunčiau 
ne BALF'o blankus, o savo pa
čios suformuluotus, tai todėl 
juos reikėjo notarizuoti, gi BA
LF'o blankų notarizuoti nerei
kia. Pakanka įrišyti norimų as
menų vardus, pavardes ir an
trašą. 

Toliau SLA susirinkime p. 
Kripas pasiūlė, kad kuopa duo
tų auką knygai "Lietuva Tiro
nų Pančiuose" Anglų kalba iš
leisti. P. Samaškienė pasiūly
mą parėmė ir buvo nutarta pa
aukoti 10 dol. Be to, dar keli 
žmonės aukojo knygos leidi
mui, apie tai paskelbs p. Kri-

fcas nemėtė kiaušinių ar supu
vusių pamidorų, kaip kad nuo
latos mėfto į Heify Wallace. 

KAIP ŽIURKĖS TYLI 
t*er keletą paskutinių metų 

komunistai ir jų klapčiukai la
bai garsiai rėkavo ir aukštai 
šokinėjo, bet dabar nutilo, kaip 
žiurkės po šluota. Kai kurie 
musų išgamos net drebėti pra
dėjo ir raudoną spalvą bando 
dangstyti kitomis. Bet juos 
kaip Lietuvių patarlė sako, ir 
nuluptus gali pažinti. 

M. Sims. 

PIETINIŲ VALSTIJŲ 
DEMOKRATŲ 

BRUZDĖJIMAS' 

Eichstaette, yokietijoje, Vokiečių kunigų seminarijoje, mo
kosi kelios dešimtys Lietuvių klierikų. Nuotraukoj matome 
Kun. Dr. Manelį, Lietuvių skyriaus vedėją, klierikų tarpe. 

• (Nuotr. B. Gaidžiuno.) 

Lietuvos reikalams suaukota 
virš 5 dol. Po vieną dolarį au
kojo p. Samaškienė, tremtinis 
Jonas Paškauskas ir M. B. 

Veikėjas Juozas Ambrose 
parvežė linkėjimų iš SLA cen
tro. , 

Kadangi susirinkimas buvo 
sekmadienio rytą prieš pamal
das, tai po jo ėjome į šv. Anta-

I no bažnyčią, čia inėję irgi gir-

f 
Pietinių valstijų Demokratai 

vadai, kurie pasiryžo užkirsti 
Trumanui laimėjimą rinkimų šį 
rudenį, nori į savo ribas apim
ti 15 valstijų. Tai yra pirmą 
kartą į 70 metų toks Pietų su
kilimas sulaužymai feguliarių 
partijos eilių. 

Nuo 1876 metų kiekvienais 
prezidento rinkimais Alabama, 
Mississippi, So. Carolina, Ar
kansas, Georgia ir Louisiana 
balsavo nedvejotinai už Demo
kratą kandidatą. 

Dabar Demokratai pietų su
kilėliai nori dar pritraukti į 
savo eiles Texas, Florida, Ken
tucky, Tennessee, North Caro
lina, Maryland, Virginia, Okla
homa. % 

Pietų Demokratus prieš Tru-
maną sukėlė jo pareikalavimas 
kad ir pietinėse valstijose neg
rams butų suteikta visos lygios 
teisės kokia negrai turi musų 
gyvenamose valstijose. 

ar buvo išvežti į Vokietiją ari . v 

Austriją, turi teisę į Ameriką i ku?;. ®°rel3L 
atvykti Vokietijos kvota. dant pamaldas, raginant žmo-

Atvyksiančiųju 30 nuošim-!nf blankus tremtm.ams 
čiu turi buti ūkininkai, dirbę I atf b,entl> Padedamas, kam 
žemės ūkyje ir norį žemės uky-! "'Minga. pat. užpildyti arba 

„amuj Pameti. 
Kun. Boreisis tai pat prane-

xwwov/o 'i šė kad Detroito diocezija irgi mokslo įstaigoms, statybinm- . . , . ,. ' rūpinasi atitraukimu katali
kų tremtinių iš Europos. No-

je dirbti. Toliau seka uumu | 
ruošos darbininkai, žmonės' 

rei-kai ir būtiniems darbams 
kalingi asmenys. 

Pirmenybė teikiama atvyks
tantiems pas gimines iki tre
čios kartos. 

Už kelionę per Atlantą ne- . . . 
reikės mokeli. Tremtiniai bus aprūpins atkeliavusius is 
vežami valdžios lėšomis. Reikės Europos nuo laivo ik. pask.r-
apmokėti tik kelionę nuo Ame-;tos vietos ir jei kurie netureti. 
rikos uosto, į kurį tremtinis 
bus atvežtas, ligi jo apsigyveni
mo vietos. (Pav. nuo Ne\y Yor-
ko ligi Clevelando.) . 

Blankų galite gauti tiesiai 3iasl statyti namus 
BALF'o cenrte: 

rint atitraukti savo gimines ar 
šiaip sau Lietuvius, diocezijai 
reikia įmokėti 100 dol. už kiek
vieną asmenį. Diocezija iš tų pi-

kur apsistoti, tai jiems bus 
' duotas butas bent mėnesiui ir 
• bus rūpinamasi jo reikalais. 
I Tam reikalui diocezija ruo-
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dprnalas 

NAUJIENOS 
32-jų puslapių 

Geriausias 

LIETUVIU 
Paveiksluotas 

Už $1.00 lankys Tamstas kožna mėnesi per 1 meta. 
lns»eigtos Gegužio 15, 1938. 

LIETUVIŲ NAUJIENOS ' 
332 N. 6th Street Philadelphia 6, Pa. 
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United Lithuanian Relief Fund 
of America, Inc. 

1$5 Grand Street, 
Brooklyn 11, N. Y. 

arba jusų kolonijoje esančia
me BALF'o skyriuje, Clevelan-
de blankų galima gauti Dirvos 

Vienu žodžiu, dabar jau tik
rai pradedama rūpintis tremti
nių atvežimu į Ameriką pagal 
naujai priimtą bilių. 

LABOR DAY IŠKILMĖS 
Šiemet Detroito žmonės labai 

iškilmingai šventė Labor Day, 
nes šią dieną musų mieste kal-

redakcijoje, 6820 Superior Ave. bėjo Amerikos Prezidentas H. 
Užpildytus blankus dviejose Truman. Mieste buvo didžiu-

kopijose prašome ko greičiau-j lis judėjimas. Policija dirbo 
siai grąžinti BALF'o centrui. 

Dabar vienintelė proga pa
gelbėti musų tautiečiams pa
baigti tremties vargus ir duo
ti jiems progos pradėti naują 
gyvenimą laisvoje Amerikos 
žemėje. Skubėkime ir veikime, 
kad Lietuvių vietų sąskaiton 
neįvažiuotų įvairus kitataučiai. 

Kurie tremtiniai anksčiau 
gaus darbo ir buto garantiją, 
tas pirmiau ir atvažiuos. Atsi
minkime, kad už kelionę per 
Atlantą laivu mokėti 

viršvalandžius. Per kalbas ne-

JURŲ GILYBĖSE. 
Woods Hole, Mass. — Gry-

žęs iš šiaurinio Atlantiko gilu
mų matavimo jurų tyrinėtojas 
laivas parnešė žinių apie to lai
vo aparatais nufotografavimą 
jurų gelmių trijų ir pusės my
lių. Ne visur jurose tokių gi
lumų randasi. Tačiau prisime
nant kad Himalajų kalnai Azi
joje yra arti 6 mylių aukščio, 
dar tokių gelmių jurose nesu
rasta ir gal nėja, kiek kalnai 
pasikelia virš jurų paviršio. -

PRIGIRDĖ NUOTAKA 

Hartford, Ky. — Tarp Ken
tucky senų gyventojų yra pa-
protis kad jauna pora, apsive-
dus ir įsigyvenus savo namuo
se, privalo pavaišinti kaimyni
nį jaunimą, kurs po vestuvių 
susirenka apie namus ir barš
kindami puodais, skarvadomis 
ir viskuo kitu, jaunuosius "pa
sveikina". 

šita jaunavedžių pora, igno
ravo tą paprotį. Tada "svei
kintojai", trečią dieną po ves
tuvių, įsiveržę į jų namus, iš
sitempė jaunavedžius iš namų, 
nuvedė į prūdą juos "pamar-
kyti". Bestumdant juos van
denin, jaunoji pergiliai nužen
gė, nuskendo ir prigėrė.... 

NEW YORKO mieste žmog
žudysčių išpuola po vieną kas
dien. 1947 metais New Yorke 
buvo nužudyta 330 asmenų. 

Į šį skaičių neineina žuvusie
ji nuo įvairių nelaimingų prie
tikių, tik šiaip niekšų nužudy-

įvyko jokių nesusipratimų. Nie- ti asmenys. 

1 

CHARLES & SON 
F U N E R A L  H O M E  

NAUJA MODERNIŠKA KOPLYČIA 

Charles Stapanauckas, Licensed Embalmer * 

7321 Puritan Detroit 21, MfeH. 
Telef. University 4-4877. Namų: HOgart 8100 

BALF SEIMAS SPA-
LIU 15-16, CHICA-

GOJE 

Kanada Saugojasi 
DP Kortiunistų . 

M KANADOS RAUDONUKAI 
VĖLIAU VERŽIASI | USA. 

Kanada žino kad su tūkstan
čiais išvietinų Europos žmohių 
kurie buvo įleisti į Kanadą per 
praėjusius du metus, įsigavo ir 
tam tikraš"*skaičius komunistų. 

Apsisaugojimui nuo to, Ka
nados Darbo Ministras Mitchell 
patylomis išvažiavo į Vokietiją 
aplankyti DP stovyklas ir ten 
pat padėti pastangas išsijoti 
(screening) į Kanadą renka
mus imigrantus, kad tarp jų 
pakliūtų kuomažiausia komuni
stų. 

Oficialiai šaltiniai sako jog 
Mitchell'io kelionė į Europą 
bus pasekmė sumažinimo išvie 
tintų žmonių įvežimo į Kana
dą. Mitchell nori ištirti jau
čiamą komunistų briovimąsi į 
eiles leidžiamų Kanadon įva
žiuoti asmenų. Jau pirm to 
Kanados saugumo agentai ir 
garsios Kanados raitosios poli
cijos atstovai yra lankęsi Eu
ropoje slaptai, susekimui sovie
tų pasalomis grūdamų savo šni
pų į Kanadą, po priedanga iš
vietintų asmenų. 

Iki Rugsėjo 1 dienos į Kana
dą jau įsileista apie 30,000 D. 
P. iš Europos stovyklų, dau
giau negu į bent kurią valsty
bę atokiau nuo Europos. Apie 
pusė tų žmonių paeina iš Ru
sų užimtos Vokietijos zonos ir 
iš kitų šalių už geležinės už
dangos. 

Kanados vyriausybė nužiuri 
kad grupėje išvietintų asmenų 
paeinančių iš anapus geležinės 
uždangos gali buti didžiausias 
nuošimtis komunistų agentų. 

Iki šiol Kanados pasiųsti at
stovai varė per skryningą nu
matytus imigrantus, bet sako 
iki šiol naudota sistema nesan
ti pakankama. 

Raitosios Kanados policijos 
paskirti agentai susekė Vokie
tijoje tarp D. P. komunistų pa
skiriamus asmenis vykti į Ka
nadą. 

Iš Kanados yra lengva vėliau 
slaptai įsigauti į Suv. Valsti- Amerikog Lietuvių Tarybog 
jas, ir iš Europos atgabenti ko- Sekretoriate — 1739 So. Hal-
munistai vykdo tai kas jiems sted Street, Chicago 8, Illinois, 
Maskvos diktatorių įsakyta. įgalima įsigyti šių vertingų vei-

1947 metais, kaip žinoma, iš kalų: 
Kanados įsileista Į U.S.A. apie Constantine R Jurgėla — 
OA iP_ History of the Lithuanian 30,000 asmenų, kur e gavo le (M4 $5.00 

gales v.zas ivamotL Tac au ^ ch^ _ 
spėjama kad apie 15,000 kitų The gtory Qf Lithuania , 
įsigavo į čia slaptai, tarp kurių ^2 pusi.) $3.50 

BALF šių metų seimas ren* 
giamas Spalių 15-16 dd., Chica-
goje, Morrison Hotel. Seimas 
numatytas pradėti Spalių 
nuo 2 vai. po pietų. 

Baigiant seimą, Spalių 16 
vakare, bus iškilmingas banke
tas taip pat Morrison viešbuty
je. Bankete dalyvaus Chica-
gos Kardinolas Samuel Strich, 
taipgi yra pakviesti Gubernato
rius Dwight Green, Chicagos 
miesto mayoras Konnelly ir ki
ti žymus svečiai. 

Visi prašomi ruoštis šiam 
seimui. * Organizacijos riekite 
atstovus, nepasigailėkite skirti 
seimui aukų, nes reikalai dide
li. Tremtinių tragiška padėtis, 
jų šelpimas ir imigracijos vyk
dymas pareikalaus daug darbo 
ir pinigų. 

Delegatai iš kitų kolonijų re-
zervuokites sau kambarius tuo
jau. rašant i Morrison Hotel, 
Clark and Madison Sts., Chica
go, 111. 

Kas norėtų apsigyventi pae 
privačius žmones rašykite Re
ception Komisijos pirmininkui, 
Frank Pumputis, 4433 South 
Campbell Ave., Chicago 32, 111. 

Spaudos Komisija. 

ŽMONIŲ LAIMfi. Prie Shel
by, Ohio, vienas gyventojas į 
savo ukį turėdavo neštis van
denį kasdien pusę mylios kelio 
iš savo kaimyno". Nusibodo to-
kis vandens nešiojimas, jis pa
siryžo praleisti $1,000 išgręži
mui šulinio jo kieme. Šulinį 
gręžiant, vietoje vandens pra
dėjo iš žemės veržtis aliejus. 
Tokias'svajones daugelis žmo
nių turi, bet ne visi sulaukia iš 
jų žemės aliejaus ištekant. 

ĮSIGYKITE VERTIN
GU LEIDINIŲ APIE 

LIETUVĄ 

yra daugybė ir komunistų. 

A. S.* Trečiokas 
INSURANCĖ AGENTŪRA -

t Dirvos Atstovas 
Prenumeratoms, Skelbimams 

311 Walnut Street 
NEWARK 5, N. J. 

Vincent B. Archia 
Dirvos Atstovas 

Prenumeratoms, Skelbimams 
LOS ANGELES, GALIF., 
331 So. Rampart Blvd. 

Lithuania. Country and 
Nation .50 
Pirkėjariis duodami dfti* trys 

nemokami priedai, šios knygos 
gali buti panaudotos kaip do
vana. 

Pažymėkite ženkliuku pagelu 
daujamą knygą, ir su savo ad
resu atsiųskit šią iškarpą. Mes 
jums tuoj pasiųsime knygą iš-
pirktinai (COD). 

Vardas-pav. 

Adresą® 

DABAR Moncrief's 194Š Eilė 
Automatiško šildymo Padargų 

GAS OIL * COAL 

T H E  H  F  N  R  Y  F U R N A C E  C O ,  M  E  D  i  N  A ,  O  



Tegul meile Lietuvos 
Dega musų širdyse — 
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L A I S V A  L I E T U V A  Laisvę pažinus Tauta — 
Jango Nevilksl 
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Už Spygliuotų Vielų 
Rašo KAZYS ŠKIRPA. 

/ (Tęsinys iŠ pereito nr.) 
« 

Smulkus nupasakojimas kaip mums toliau 
sekėsi užimtų perdaug vietos. Todėl čia suminė
siu tik kai kuriuos charakteringesnius momen-

'.tus ir bendras sąlygas, kokiomis teko atlikti to
limesnę kelionę, kol nebuvome nugabenti į nau
ją internavimo vietą. Pirmiausiai pastebėsiu, jog 
Oberpleis prisiėjo išlaukti apie 6 vai., nes ko
mendantui nesisekė gauti transporto priemonių. 
ISsyk laukėme kelias valandas atvirame ore, vė
jo vėdinami ir lietaus pakrapijami, bet vis bu
driai saugomi. Kada jau buvome nuo peršalimo 
visi pamėlynavę ir pradėjome reikalauti, kad 
lėistų kur nors pasitalpinti po stogu, komendan
tas Rautenberg susiprato mus laikinai uždaryti 
keliuose tuščiuose vagonuose, stovėjusiuose 
Oberpleis siaurojo geležinkeliuko stotelėje. 
Nors jie nebuvo apšildyti, bet vis tik jautėmės 
geriau, kaip lauke ant vėjo. • 

Išlaukėme iki pat vakaro, kada atvyko ke
letą ilgų autobusų, j kuriuos mus sutalpino nu
gabenimui nežinoma kryptimi ir nežinomam li
kimui. Pakelyje teko kelis kartus sustoti bei pa
sislėpti miškuose nuo lėktuvų, kurie visą laiką 
nedavė ramybės netik Vokiečių kariuomenės da
liniams fronto užnagaryje, bet ir mums, nes mū
sų autobusų kolona galėjo Anglams-Amerikie-
člams atrodyti labai įtartinu dalyku . 

Pagaliau, apie 3 vai. nakties (9 Kovo) at
vykome į didesnį miestą, kuris vadinosi Marien-
heide. Vėl teko laukti gatvėje, kol vietinė polici
ja neištuštino vieno restorano, kad mus jame pa
talpinus. Kadangi visi buvome privargę, tai be 
jokios komandos iš viršaus tuojau pat išsitiesė-
me: kas ant plikų grindų, kas sukniubęs ant sta
lo. Kiek nušvito pas visus akys, kai praknarkus 
likusią dalį nakties, sekančią dien% iš ryto gavo
me šiltos kavos ir po gabalą duonos ir kiek mė«-
§os. Mat visi buvome gerokai išalkę; kadangi jau 
buvo praslinkusios 24 valandos, kaip nieko val-
gyvi nebuvome gavę. 

Marienheidėje tepabuvome tik iki piet. Kai 
oro pavojaus sirenos kiek aprimo staugusios, at
sirado prie restorano kiti autobusai ir mes vii 
pajudėjome, nežinodami į kur vykstame. 

Tačiau šį kartą kelionė buvo neilga: maž
daug už "pusantros valandos atsidūrėme Bergnen-
stadte ir tapome iš autobusų išlaipinti tiesiog į 
vieną Vokiečių policijos nuovadą, kuri buvo įsi
taisiusi vieno fabriko darbininkų klube. Mes vi
su buvome patalpinti vienoje' didokoje salėje. Lo
vų vietoje gavome po matracą, kareivišką ant
klodę ir žolinę pagalvę. Kada nakčiai visa tai pa-
gttiesdavome ant grindų vienas greta kito, salėje 
belikdavo tik pora siaurų takelių kur praeiti. 
Keikia pasakyti, jog gerą salės galą buvo rezer
vavę sau S.S. puskarininkiai, musų nelaisvės sar
gai su komendantu Rautenberg ir Gestapo parei-
gunu Kemper priešakyje. Tik šį kartą jie buvo 
nebe vieni, bet su savo meilužėmis, kurios iš 
kažkur atsirado po priedanga virtuvės patar
nautojų bei valgių padavėjų. Tai buvo daugiau 
negu originalu. Tačiau nei musų naciškieji per
petiniai, nei jų pasirinktos sugulovės nei kiek ne
sivaržė savo laisvais ir antimoraliais elgesiais 
prieš internuotus, kurie visi buvo rimti ir senes
nio amžiaus žmonės. Kadangi ne musų buvqi pa
reiga mokyti savo tokius perdėtinius padorumo, 
tai pasitenkinome paprastu užregistravimu sau į 
atmintį kalbamo fakto, kuris vaizdžiai parodė, 
koks tada buvo pas nacius moralės supratimas ir 
padorumas. 

Bet musų kanauninkas, pulkininkas Pana-
get ir tokiomis sąlygomis nesupasavo. Priešinga
jame salės gale, kur buvo maža scena, jis įrengė 
laikiną koplytėlę, atskirdamas ją uždangalu nuo 
nejaukaus salės paveikslo. Kiekvieną rytą ii 
kiekvieną vakarą įvykdavo joje pamaldos, ne-

* turint, kad maždaug tuo pačiu metu kitame sa
ils gale nacių meilužės nesivaržydamos prieš in-
ternuotusius tvarkė savo tualetus, o vakarais 
čiulbėjo su savo puskarininkiais, lyg būdamos 
pas save namie, 

Bergnenstadte buvome užlaikyti net 8 die
nas. Apie kokius nors gyvenimo patogumus ir 
higieną, kada visi buvome sugrusti į vieną pa
talpą ir turėjome voliotis ant grindų, nebegalėjo 
buti kalbos. Taip pat netenka kalbėti ir apie 
maistą: turėjome pasitenkinti tuo, ką davė. Jau
tėme, kad gerų pastangų pas komendantą Rau-
tenbergą, ypač pas maitinimo S.S. puskarininkį 
gchmidtą, aprūpinti mus pakenčiamu valgiu, ne
truko, bet jie patys turėjo didelių sunkumų gau
bti reikalingų produktų. Visko pradėjo pas Vokie
čius pritrukti, ypač vietovėse, kur buvo sutelkta 
jaugiau kariuomenės. Ji paimdavo maisto san
dėlius sau ir gyventojams tekdavo pakelti viso
kius trukumus bei nedateklius. Taigi turėjome ir 
ypes nukentėti, nežiūrint jog skaitėmės "garbės 
internuotais". Karo sąlygos ,deja, šį musų titu
lą buvo nubraukusios nuo musų kaktų, sujauk
iamos mus suk itais nelaimingaisiais žmonėmis, 
kentėjusiais nuo karo. Skirtumas tebuvo tik tas, 

kad mes kentėjome dar ir nuo nacių, nors diena 
iš dienos vis daugiau jautėsi, kad jie jau par-
bloškiami, bet jų stačiokiškumas nei kiek, arba 
labai mažai tekitėjo režimo suminkštinimo pras
me. v 

Atsižvelgiant Į sunkumus, kokių musų per-
dėtiniai turėjo mus aprūpindami maisto produk
tais, mums buvo nesuprantama, kodėl mus taip 
ilgai laikė Bergnenstadte. šis miestas buvo arti 
fronto, maždaug 20-25 kilometrai į rytus nuo 
Koelno, kur vyko smarkus mūšiai. Buvo gerai 
girdėti kanonada, o naktimis matyti didėlės 
gaisrų pašvaistės fronto pusėje. Anglosaksų lėk
tuvai, kurie skraidė be pertraukos ant musų gal
vų, mums kas kartą priminė jog tebesame karo 
veiksmų zonoje. Paaiškėjo, jog buvome mažai 
atitraukti į fronto užnugarį, bet tik perkelti į 
šiaurės vakarus išilgai fronto į rajoną, kuris 
buvo apsaugotas stipresnių Vokiečių karo pajė-
gų

' Tačiau prie lėktuvų mes jau buvome pripra 
tę, kaip žmogus pripranta prie skrajojančių var
nų. Tos moderniškos varnos mus mažai # tekliudė, 
nes į slėptuvę nebuvome verčiami eiti; jos ten 
kur buvome patalpinti iš viso nebuvo. 

Savaime suprantama, bombų ant Bergnen-
stadto nutupdavo, arba kildavo gaisrų, kartais 
visai arti musų, bet tas musų nebebaugino, nes 
jautėmės, taip sakant, jau pakankamai ragavę 
parako. Mums terūpėjo viena, kad ta visa karo 
pekla greičiau pasibaigtų ir kad greičiau pasi
baigtų ta musų nelaisvė, nes tolimesnis musų 
tampymas mums atrodė visiškai beprasmiškas 
dalykas. 

Bet štai vii parėdymas pasiruošti tolimesnei 
kelionei. Tai buvo Kovo 17 d., kada paaiškėjo, 
jog Vokiečiai prie Koelno tapo sumušti. Ir vėl 
kramtėme pirštų galus, kad turime pasitraukti, 
nebesulaukę sąjungininkų motorizuotų avangar
dų atvykimo į Bergnenstadtą musų išlaisvinti. 
Atrodė, lyg mus butų persiekiojęs kažkoks pik
tas likimas. 

Iš pradžios buvome pavėžėti kiek sunkveži
miais, iki stoties Olpe. «Ten turėjome ilgokai 
laukti vagonų ir, belaukiant, šalti drėgname ur
ve, t. y. slėptuvėje, kuri buvo iškalta kalno šlai
te prie pat stoties. Saugumo atžvilgiu nuo bom
bų ji buvo tikrai saugi, bet man asmeniškai ji 
buvo labai pavojinga, nes buvau persišaldęs, tu
rėjau aukštą temperatūrą. Nors jokių bombų 
ant stoties niekas nemėtė, mes buvome sakytoje 
slėptuvėje išlaikyti apie keturias valandas, ka
dangi musų apsauga buvo nuėjusi į miestelį pa
silinksminti. Prie musų buvo palikta vos keli ka
reiviai. Tačiau to užteko, nes kitokių išėjimų iš 
to urvo nebuvo kaip tas pro kurį buvome suva-
varyti. Mano reikalavimai ir protestai, kad leistų 
išeiti pakvėpuoti geresniu oru, nieko nepagelbė
jo: teisus pasiliko sargybiniai, nes buvo su gin
klais. 

Iš Olpe išvažiavome tik pavakarėje supa
kuoti į porą vagonų, po ta pačia stipria S.S. ko
mandos apsauga Rautenbergui vadovaujant. Tuo 
budu išvargome tris naktis ir dvi dienas, kol Ko
vo 20 d. prieš piet pasiekėme Bad Blankenberg, 
Turingijoje. 

Kad kelione buvo nelengva — aišku jau vien 
iš to kad ji užėmė tiek daug laiko, kai norma
liais laikais jai butų užtekę kokių 8-10 valandų. 
Taip atsitiko todėl, kad musų vagonai buvo ke
liolika kartų nukabinami nuo traukinio, turėjo
me kaitalioti geležinkelio linijas, nes daug kur 
buvo sunaikinti tiltai ir tiesiai nebebuvo įmano
ma pravažiuoti. Be to, musų pagerbimui, kaip 
"garbės internuotųjų", mes būdavome prikabi
nami prie prekinių traukinių, kurie eidavo vėž
lio greitumu. Atrodė, kad niekas nebuvo suinte
resuotas mus greičiau nugabenti į naują inter
navimo vietą, kaip bereikalingą prekę, paprastą 
balastą. Galimas daiktas, kad naciams nebuvo 
svetima mintis mus nekalčiausiu budu nugabenti 
pas "Abraomą". Progų tam buvo daug, nes są
jungininkų bombonešiai, ypač visokie smulkesnių 
objektų medžiotojai, veikė labai sąžiningai: ne
praleisdavo jokio traukinio, jo neapiberdami sa
vo triukšmingais kiaušiniais, visokiais padega
maisiais chemikalais, arba neapspjaudydami di
džiųjų kulkosvaidžių kulkomis, kurios lengvai 
pramušdavo vagonų stogus ir sieneles. Tai nu
matant Prancūzai reikalavo, kad musų vagonai 
butų'paženklinti Raudonojo Kryžiaus ženklais, 
arba Prancūzų tautinėmis vėliavomis. Bet musų 
komendantas aiškinosi, kad neturįs atitinkamų 
savo vyresnybės nurodymų. Reikalavau dar ir 
aš iš savo pusės, reikalaudamas, kad iš anksto 
mus instruktuotų, kaip mums laikytis, jei įvyk
tų pavojingesnis lėktuvų užpuolimas ant musų 
traukinio. Komendantas išdidžiai man atsakė, 
jog tuo galiu nesirūpinti, nes esą viskas numaty
ta ir reikalingos instrukcijos apsaugos koman
dai duotos. 

(Bus daugiau) < 

Žinios iš Pavergtos Lietuvos 
'ELTA" paskelbė iš visiškai tai pareigūnai čia duoda 

AMERIKOJE auginama net 216 rūšių kvie
čių. 

autentiškų šaltinių kai kurių 
žinių iš Lietuvos. Mes čia dalį 
jų patieksime "Dirvos" skai
tytojams. \ 

LIETUVOJE VEIKIA DAUG 
SOVCHOZŲ 

Sovchozai tai yra bolševikų 
valstybiniai dvarai. Juose dir
bantieji darbininkai yra bolše
vikinės valstybės bernai, šiuo 
metu visi Lietuvos dvarai apie 
106 hektarų dydžio, jau pa
versti sovchozais. Jais paversti 
ir pabėgėlių bei išvežtųjų į Si-
birąukiai. Daugiausia jų yra 
Klaipėdos krašte, kur partiza
nų veikimas silpniausias, ma
žiausia Suvalkijoje, čia ir kol
chozų tebuvęs vienas, bet ir tą 
patį partizanai likvidavę, įsa
kydami kolchozininkams išsi
kraustyti. šie pasikinkę arkliu
kus ir išvažinėj ę. 

PYLIAVOS 
Ūkininkai turi mokėti val

džiai prievoles žemės ūkio pro
duktais. 1947 m. pyliavos buvo 
uždėtos kelius kartus. Iš anks
to paskelbus pyliavų terminus 
staiga pakeisdavo ir reikalau
davo jas supilti anksčiau. Ne-
išpylusieji gabenami Sibiran 6 
metams. Kas neįstengia mokėti 
javais — gali duoti gyvulį. To
kiu tai budu naikinamas grudų 
ir gyvulių ūkis. 

Dažnai ūkininkai patys Atsi
sako dirbti žemę, kad mažiau 
reikėtų duoti prievolių. 1947 m. 
neapdirbto žemes ploto buvo 
net apie 40%. 

LIETUVOS MIŠKAI VEŽAMI 
Į RUSIJĄ , 

Lietuvos miškai be atodairos 
kertami. Sunaudojami ne tik 
vietoje, bet ir gabenami į Don-
baso sritį. Kol partizanų miš
kuose buvo daugiau, miškų nai
kinimas buvo vykdomas silp
niau. Miško gaisrų niekas ne
gesina. Kazlų Rudos miškuose 
bolševikai, be j ieškodami parti
zanų bunkerių, tyčia išdegina 
didelius miškų plotus. 

NIEKAS NESIRŪPINA 
KELIAIS 

Geležinkeliais judėjimas di
delis. Kariniai traukiniai eina 
kas kelios minutės. Plentai duo
bėti, jais važinėja okupantai, 
tik niekas nenori taisyti. 

AMATININKAI 
negali laisvai versti! aavo 

amatu: jie suvaryti į amati
ninkų "kolchozus", vadinamus 
artelėmis. Jeigu kas nori savi
stoviai dirbti, turi tokius dide
lius mokesčius mokėti, kad jo
kiu budu neapsimoka. 

LIETUVOS SVIESTAS l 
MASKVĄ LĖKTUVAIS 

Mat, Rusijoje labai stinga 
maisto, taigi Pabaltijo kraštų 
riebalai labai reikalingi, 

IŠ 2,000 SUDĖNTŲ TIK 13 
* KOMJAUNUOLIŲ 

Ne kiekvienas priimamas į 
universitetą, kad ir yra baigęs 
gimnaziją. Kauno universitete 
reikalaujama, kad kandidatas į 
studentus pristatytų vietos 
kompartijos liudijimą — ištiki
mybės pažymėjimą. Į univer
sitetą priimami tik tie, kurių 
tėvai neturi daugiau 18 hekta
rų žemės. Nežiūrint to, Vil
niaus universitete iš 2,000 stu
dentų yra tik 13 komjaunuolių. 

LIETUVIAI NESĖBRAUJA 
SU ATĖJŪNAIS 

Nors bolševikai' atgabeno ne
maža gyventojų iš Rusijos ir 
valdžia labai stengiasi, kad 
atėjūnai su vietiniais susidrau
gautų ir net per vedybas susi
giminiuotų, Lietuviai to vengia, 
nors patyli Aukštieji komwns-

vyzdį. Taip, komisaras žiugž-
da yra vedęs Rusę. Vienok Lie
tuviškoji pusė lieka atspari ir 
gryna. Vedybų skaičius suma
žėjęs, nes sumažėjęs vyrų skai
čius, netikra padėtis. Dėl to la
bai sumažėjęs ir gyventojų 
prieauglis, šiuo metu Lietuvo
je yra apie 2,500,000 žmonių. 

VOKIETIJOJE ATKIRSTI 
LIETUVIAI NEGRĮŽO 

Vokietijos - Rusijos karui 
baigiantis, daugelis Lietuvių 
tremtinių buvo atskirti Vokie
tijos Pomeranijos ir Meklen
burgo ar Rytprūsių dalyse, šie 
Lietuviai Lietuvoje nepasirodė. 

"RAZDIEVATSIA" 
(IŠSIRENGTI) 

Vakarais sutemus gatvės 
tuštėja, nes žmonės bijo buti 
apiplėšiami. Kas eina — eina 
būriais, kad geriau galėtų gin
tis. Vieną vakarą kaž kuris 
teatralas grįžo iš Kauno teatro, 
žemaitės ir Višinskio gatvių 
kampe jį sustabdė automatu 
ginkluotas bolševikų pareigū
nas ir įsakė "razdievatsia!" — 
išsirengti. Užpultasis nusivilko 
apsiaustą ir padėjo ant žemės. 
Po to jis turėjo nusivilkti švar
ką, liemenę. Pagaliau jam bu
vo įsakyta padėti ir kelines.. 
Bevelkant kelines, pasigirdo 
kaž kieno ^ifiį^Sniai. Pareigūnas 
įsakė skubinti, o pats užsimetė 
automatą ant pečių ir čiupo 
nuo žemės apsiaustą su švarku. 
Kai jis lenkėsi, užpultasis čiu
po automatą ir kita ranka stip
riai smogė užpuolikui. Padėtis 
netikėtai pasikeitė: užpuolikas 
laikė aukštyn iškeltas rankas 
o užpultasis, nors be kelinių ir 
švarko, bet stovėjo su auto
matu. šitokioje padėtyje už
pultasis nusivarė užpuoliką į 
III nuovadą. , 
* Budėtojas nustebęs priėmė 
atvarytąjį, uždarė jį į daboklę, 
gi užpultajam grąžino drabu
žius. Kai užpultasis paprašė 
pasakyti užpuoliko pavardę ir 
kitas personalines žinias, budė
tojas jį nuramino: —Draugas 
savo pilietinę pareigą atlikai, 
gali keliauti namo, o jau to
liau mes tvarkysime šį reikalą. 

Po kelių dienų užpultasis vėl 
nuvyko į tą pačią nuovadą ir 
pamatęs išęsižiojo: čia budėjo 
tas pats, kurį jis buvo čia at
varęs, kaip plėšiką.. 

VISAS KAUNO MIESTO 
VYKDOMASIS KOMITETAS 

IŠTREMTAS Į SIBIRĄ 
Visi Lietuvoje pergyvena 

baimę *3ėl nežinios, kada bus 
suimtas, ištremtas j Sibirą. 
Taip, 1946 metais buvo suim
tas net Kauno miesto vykdoma
sis komitetas, komunistų par
tijos organas, už buržuazinių-
nacionalistinių interesų rėmi
mą. 

Mat jie buvo įteikę memo
randumą, kad Lietuvoje bolše-
vikinimo metodą reikia keisti 
ir į Lietuvius eiti respektuo
jant jų tautinį individualumą. 
Sniečkus juos viešai pasmerkė. 

KARINIAI PASIRUOŠIMAI 
Lietuviai jau nebetiki vaka

rais, nei Anglų bei Amerikie
čių pagalba, nes dėl jos ir dėl 
lėto tempo bei dėl įvykių eigos 
jie daugelį kartų nusivylė 

Tačiau jiems kai ką pasako 
pačių sovietų rengimasis ka
rui". Be jau Dirvoje paskelbtų 
davinių, reikia paminėti atnau
jinimą visos eilės kitų lauko 
aerodromų. Prie Vilniaus, Mažei
kių, Prienų ruošiami raketinių 
lėktuvų aerodromai. Kaune ir 
Vilniuje veikia parašiutininkų 
mokyklos. Pašaukti karinei 
prievolei atlikti 19^6-28 metų 
giryviĮtnn vyrai. Visas tris lai-

LVS Seimas Bus (Icvelande 
Spaliu 2-3 d. d. 

Kvietimas LVS Skyriams ir Rėmėjams 
# Lietuvai Vaduoti Sąjunga rengia savo 8-tą metinį 

Seimą, šeštadienį ir sekmadienį, Spalių 2 ir 3, 1948, Cle
veland, Ohio. 

Yra svarbių reikalų kuriuos LVS seimo delegatai 
privalės aptarti, išspręsti. 

LVS skyriai prašomi rengtis i seimą visu smarku
mu. Jau prasideda rudens sezonas, šaukite susirinki
mus. išrinkite duokles iš tų narių kurie dar neužsimokė
jo, skirkite seimui aukas, gaminkite įnešimus ir patari
mus. 

Kviečiami j seimą ir šiaip LVS darbuotojai, atvykti 
padėti svarstyti šios organizacijos reikalus ir planus at
eities darbams. 

Visi LVS rėmėjai kurie iki šiol gausiai prisidėjo su 
aukomis, paremdami LVS nuveiktus didelius darbūs, ir 
dabar prašomi pasistengti prisiųsti seimui savo auką. 

Aukas seimui siųskite Centro adrefcu. Jusu aukos 
bus seime paskelbtos, ir vėliau aukotojų vardai tilps Dir
voje. Prasme jusų visų talkos! 

LVS CENTRO VALDYBA 
6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio. 

das apmoko Lietuvoje ar prie 
Tilžės. Komanda ir mokymas 
Rusų kalba. Universitetuose 
įvestas karinis paruošimas, kur 
apmokomi vyrai ir moterys. 
Kariniam ruošimui Kaune va
dovauja Gen. Vitkauskas, Vil
niaus u-te Gen. Karvelis. 1947 
metais atvežta į Lietuvą daug 
municijos ir prikrauti kariškos 
medžiagos sandėliai. 

Patvirtinamos žinios apie pa
jūrio stiprinimą ir tai, kad 
Klaipėda yra svarbiausia Bal
tijos pajūryje povandeninių 
laivų bazė. 

KAIP ATRODO IŠ. ARČIAU 
TA GELEŽINĖ UŽDANGA 
"ELTA" patiekia ir daugiau 

žinių apie "geležinę uždangą". 
Ji esanti užleista tik nuo vaka
rų, į rytus esą galima laisvai 
keliauti iki pat Maskvos. 

Kas kita jau vakaruose. Taip 
apsigyvenimui Vilkaviškio ap. 
reikalingas specialus leidimas. 
Siena saugojama nuo Lenkijos 
pusės. Kontrolė eina tik pagal 
Potsdame nustatytą Rytprūsių 
padalijimo sieną tarp Lenkijos 
ir Rusijos. Nuo sienos per 800 
metrų visi gyventojai iškelti. 
Nuo jos 20-50 metrų išartas, iš
akėtas laukelis 12 metrų platu
mo. Per keliasdešimt metrų 
nuo jos žemai nutiesta signali
nė viela, kurią palietus iššau
na rakieta. Per porą šimtų m. 
yra vielų tvora, dviejų metrų 
spygliuota, plati, kaip karo lau
ke. Prie sienos įtaisyti bunke
riai, priderinti šaudyti į visas 
puses. Juose dieną laikomi šu-
nes, paleidžiami naktį, šunes 
geriau šeriami, kaip sargybi- j 
niai. Viskas paruošta taip, kad 
negalėtų pralįsti nei zuikis, ką 
jau kalbėti apie žmogų. 

Ir vis dėlto Lietuviai padaro 
galima tai, kur yra negalima: 
geležinė uždanga atidengiama. 

Pagal "Elta" K. PI. 

ESTAI KELIAUJA 
I ARGENTINĄ 

Anglijoje, į Plymouth uostą 
atplaukė nedideliu laiveliu 21 
Estonijos pabėgėlis, kurie ke
liauja per Atlantiką į Argenti
ną. Jie jau atplaukė iš Švedi
jos, kur jie gyveno nuo 1944 
metų, kuomet sovietai užgro
bė jų tėvynę. Iš Švedijos jie 
traukia į Naująjį Pasaulį. 

Iš Čekoslovakijos taipgi bė
ga žmonės nuo komunistų val
džios. šiomis dienomis į Ita
liją įleista 1,600 čekų, kurie pa
bėgo iš Čekijos pereitą žiemą, 
po to kai komunistai užėmė ša
lies valdymą, šie pabėgėliai 
pasidavė IRO globai ir ta or
ganizacija pervežė juos į Ita-
liją. 

I.R.O., Tremtinių organizaci
ja, galiau tapo United Nations 
organizacija, bus kontroliuoja
ma UN, kai Danija suteikė sa
vo užgyrimą IRO. 

IRO nepilnai tinkamai rūpi
nasi tremtinių reikalais, neku-
rie valdininkai tik ir džiaugia
si kad jie gali buti tremtinių 
valdytojais ir iš jų nelaimės 
turėti sau gerus laikus. 

SEND, Inc. 
304 West ;<)3rd Street 

CtflCAlGO 21. ILL. 
Tel. Jh Vf.LEWOOU 5028 , 

SENO PRIIMA 
MAISTO SIUNTINIŲ UŽSAKY 
MUS J VISAS ^VOKIETIJOS IK 
AUSTRIJOS ZONAS ANGLIJA. 
PRAN'CtiZIJĄ. ITALIJĄ. OLAN
DIJA. BELGIJĄ; ŠVEICARIJĄ, 
LENKIJĄ. ČEKOSLOVAKIJA, 

JUGOSLAVIJĄ, 

'Maisto. siunb^a^FDRAliStI 
draudimo prislatvmas 
GARANTIJOJ AflfA^JttešuraAus 
adresato^pmigai* gražinami. Pa

nkely .. dingęš-srūntiunys pakeičia
m a s  k i t u .  ^  V ' •  

PRISTATOMO ;fc—21" 
DIENOS £ 
Gerjausi ̂  ekspKortiniai ' produktai. 
Prista tymas'Sį vyk domas^Jš : sa nd e -

: i Iii# .Europoje, v ; " 

Siuričiattt^r^^ j a-
If t. mok.i"pfiėmorię;*"fiksIiai nuio-
dykitr įgtvejo; -adrčsa - ir.* užsako 
mę- siuntine Ijųdr-tipo ^numerius: 
Galima užsakyti^keli pakietėliui 
tam' .pačianš' gavejiii. , " T 

2 sv. taukų, -kiauliniu. 
No. 1'2:sVibek'ono . -
S® 00 ^ «vasalam i , dešros 

* 2 sv. ken u o tos jautienos 
; \ l 'sv. pieno .miltelių. 
• '  ~  Y * 2 §v. bekono s -

Z sv-.kenuotos jautienų* 
No. Z 2 sv;"pietų 'Afrilt. apeis. 

0Q marmelado 
. 1 sv. cukraus 
- 1 sv.^kavos pupelių 

1 sv. šokolado, blocks 

2 švl kiaulinių taukų 
No. ^ 2 s v; bekono 

*"^50 2 sv. cukraus 
- - 2 sv. aukšė. rieb. sūrio 

1 sv. kayos' pupelių. 

No. 4 
$2-9S 9 SVARAI CUKRAUS 

No. • , 
S^.98 0 SV. KAVOS Pupelių 

No. 6 4,5 sv.cukraus 

$4.00 4r5* sv. kavos pupiilių 

No. 7 200 Chesterfield cigarct ių 

$2-0® (Išskiriant Vok. ir Italiją) 

No. 8 16 sv. sūdytų silkių stati-

(Tik į Vokietiją: 

No. 9 10 sv. kvietinių miltų 

$2-85 4 unc. kepimo miltelių 

EXTRA RIEBALV <> SV.!!: 
2 sv. kenuotu sviesto 

No. 10 2 sv- bekono 
.. .. 2 sv. kiaulinių t?ukų 

» " 1 sv. šokolado, blocks 
1 sv. cukraus 
1 sv. kavos pupelių. 

čia nurodytose kainose įskaity
tos persiuntimo, draudimo ir ki
to* išlaidos. 

Alskirai  tarMi iH'N su draugi jo
mis,  komitetais  i r  pavieniais  as 
meniiDis del  didesnių 11/-.1 U v  m u 

Nedelsclami šiandien pasiųskite 
*avo giminėms, draugams simi 
<tneliu.v! 
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Dienos Klausimais 
Redaktorius-

Trumanas Burbulus Leidžia 

DREZIDENTAS TRUMAN, pradėdamas saov rinki-
* mų vajų, pirmutinei savo kalbai pasakyti nuvyko į 
Detroitą, kuris yra žymus šalies industrinis centras, kur 
yra daug darbininkų. 

Ten vykdamas, Trumanas padarė kokias tai slaptas 
sutartis su unijų vadais, kurie net varu vertė jų kontro
liuojamus darbininkus eiti klausyti Trumano kalbos, pa-
grąsindami nubaudimu kiekvieno unijos nario po $3 už 
nedalyvavimą jų surengtame politiškame mitinge. 

Tas jau kvepia sovietiška tvarka — girdim ir žinom 
kaip bolševikų užimtoje Lietuvoje komunistai prievarta 
varo žmones Į jų mitingus, arba grąsina nubaudimu už 
nedalyvavimą. 

Jeigu šalies prezidentas prie tokių nedorų dalykų 
prisideda, aišku jis ką nors tiems unijų vadams pažada, 
o darbininkai turi tapti vadų pastumdėliais. 

Trumanas užsigeidė grąžinti unijų vadams jų turė
tą seną raketierišką sistemą, kokia buvo įvesta anais 
New Dealerių laikais, kada unijų vadams buvo atiduota 
visa kontrolė darbininkų ir dar DO. 

Trumanas rėkė-prisiekavo kad jis panaikins Taft-
Hartley darbo įstatymą, jeigu jis vėl bus išrinktas pre
zidentu. Mat, neturi ką daugiau žadėti, ir darbininkus 
nori apmulkinti norėdamas išpusti burbulus buk tas įs
tatymas yra darbininkams "pražūtingas". 

Darbininkai jau turėjo pakankamai laiko patirti ar 
tas Įstatymas jų reikalams pakenkė. Pakenkė tas įsta
tymas tik komunistams unijų vadams ir lupikams unijų 
raketieriams kurie darbininkų vardu sau kyšius grobė, 

Trumanas pats nesenai naudojosi tuo pačiu Tarft-
Hartley Įstatymu sutramdyti viešų reikmenų ir viešo ju
dėjimo uniju streikus. Kodėl jis dabar tą įstatymą ran
da jau "darbininkų pavergimo įrankiu"? 

Tas įstatymas leidžia darbininkams streikuoti, jeigu 
nepavyksta su darbdaviais susitarti dėl naujų algų. Bet 
tas įstatymas reikalauja kad komunistai ir kiti kenks
mingi unijų vadai .išeitų į viršų ir parodytu tikrą savo 
veidą. Tas įstatymas tiek sugyvino unijas kad rimti jų 
nariai darbininkai dabar patys stengiasi atsikratyti ko
munistų, pasislėpusių unijų vadovybėse. 

' Sovietų Rusijoje, kaip žinoma, darbininkas ar dar
bininkų grupė, pasikursčius streikuoti, reikalauti sau 
algų pakėlimo ar darbo valandų sutrumpinimo ar mokė
jimo už viršlaikį, tuoj atsidurtų prie sušaudymo sienos. 

Anglijoje, kur socialistai valdo, darbininkams su
streikavus. tuo j kariuomenė verčia darbininkus dirbti. 

Amerikoje, kur darbininkai turi pilną laisvę ir tei
sę streikuoti, pats šalies prezidentas išeina prieš Kon
greso priimta įstatymą, ir susibičiuliavęs su unijų vadais 
žada jferris visokius patogumus ir kontrolę ant darbinin
ko laisvo judėjimo ir protavimo. Jeigu tai neteisybė, 
unijos vadai nebūtų grasinę darbininkams S3 pabauda 
už neriuejimą Trumano leidžiamų burbutų klausyti. 

prezidentas Truman, nuvykęs į industrini miestą pilną 
dirbtuvių darbininkų, apgavingai ž?da jiems palai

kyti aukštas algas ir nupiginti pragyvenimo kainas. Tas 
pats Truman, nuvykęs kalbėti ūkininkams, jiems pasa
kos jog jis palaikys aukštas ūkių — maisto — produktų 
kainas, mokėdamas ūkininkams priedus už jų išaugina
mus perviršius, kad maisto kainos neatpigtų, kad ūki
ninkai turėtų didelius pelnus, ir žadės nupiginimą ūki
ninkams reikalingų industrinių padargų, kuriuos gami
na aukštas algas gaudami darbininkai. 

Didesniam apgavimui žmonių, prezidentas negalė
damas nei maisto kainų nupieinti, nes jis nori palaikyti 
jas aukštomis, nei dirbtuvių išdirbinių kainas sumažinti, 
nes darbininkams žada aukštas algas, — suka-išvedžio-
ja buk jis nori ivesti kainu kontrolę. 

Kas yra kainų kontrolė, ką Trumanas nori šalyje 
įvesti? Natri kad darbininkų išdirbami gaminiai nepar-
siduotų aukščiau prezidento paskirtų OPA ar kitų agen
tų nustatytu kainų; kad ūkio produktų kainos butų pi
ginamos, gal kaip jos buvo 1946 metais. 

Bet kaip jis gali kainu kontrolę pritaikyti savo ža
dėjimais aukštų kainų ūkininkams už. jų produktus ir 
didelių algų dirbtuvių darbininkams? 

yrumanas, lošdamas savo dviveidišką politiką tarp dar
bininkų ir ūkininkų, ten kur jis gali tuščius burbulus 

leisti, tačiau visai užmirš apie savo paties nedorai par
duotas Europos tautas. Jis, 1945 metų.vasarą, Vokieti
ją nugalėjus, susitikęs su Stalinu užtvirtino visus pirm 
to kitų negudrių diplomatų padarytus, apsirikimus ir da
vė naujus pažadus Stalinui Europos tautas pavergti, su
kurti Europoje chaosą, kuriam ir po šiai dienai nema
tyti galo. 

Jis atsisako kalbėti ir . nežino kaip toliau apgauti 
tų Europos pavergtų žmonių tautiečius Amerikoje. Jei
gu jis dar sugalvos kokius burbulus ir šiuo atveju, mes 
visi visgi turime buti atsargus ir suprasti kad jis tiktai 
musų balsų j ieško. Jeigu butų išrinktas, jis ir toliau tę
stų tą savo tupčiojimų ir nuolaidų politiką, ir Sovietai 
po senovei valdvtų savo pavergtas tautas. 

Baltajame Name privalome pasodinti tokį žmogų 
kuris nei Teherane nei Jaltoje nei Potsdame nepadarė 
jokių prižadų, ir kuris mato kas pasaulyje darosi ir ga-
lės pasakyti ir Stalinui ir jo kitiems gizeliams jog jau 
laikas atstatyti pasaulyje taiką rimtais, anksčiau Ame
rikos nustatytais principais. 

Lapkričio 2 diena ateis netrukus.— ir visi Lietuviai 
balsuotojai privalo rūpintis balsuoti už THOMAS E. 
DEWEY į prezidentus. 

Lai'BALF Pasimokina 
iš šių Žydelių 

Bendras Amerikos Lietuvių 
Fondas (BALF) dabar skelbia 
naują atsišaukimą j Amerikos 
Lietuvius prisiųsti aukų, prasi
dėjus judėjimui atgabenti dau
giau Lietuvių tremtinių sulyg 
naujo DP įstatymo, ir šelpimui 
Europoje dar tebes'ančių mu
sų išvietintų žmonių. 

Kiek tų aukų suplauks gali
me spėti — labai menkai. 

BALF taipgi rengia savo me
tinį seimą, kuris įvyks Chica
go j e Spalių 14-15. \ 

Kiek seimui bus susiųsta au
kų? Kiek Chicagos Lietuviai, 
kur jų yra tikrai turtingų, pa
rodys savo duosnumą savo nu
kentėjusių vientaučiai pagelbė
jimui? 

Ar BALF'o vadovybė planuo
ja koki ypatingą vajų daugiau 
aukų sukėlimui? 

Ar nevertėtų mums pasimo
kinti iš žydų? 

Štai, palyginamai nedidelia
me mieste, Youngstown, Ohio, 
žydai rengia vakarienę. Vaka
rienė rengiama bendriems žy
dų tautos šalpos reikalams. 

Toje vakarienėje kalbėtoju 
pakviesta žymus žydas filmų 
artistas Eddie Cantor, kuris ne
senai sugrįžo iš Europos. 

Į tą vakarienę kviečiama žy
dai biznieriai ir profesionalai, 
ir bendrai pasiturintieji. 

Vakarienės kaina dalyviams 
nustatyta tik — po $505.00! 

Tai vakarienei tikisi svečių 
iki 125. Vakarienės kaina $5, 
o $500 yra auka žydų reika
lams. Ir . palyginamai maža 
žydų kolonija Youngstowne ke
lių valandų bėgiu sukels virš 
$60,000! 

Ar Amerikos visi Lietuviai 
pajėgs sudėti BALFui tokią 
sumą per ištisą metą? 

Ar nereiktų BALF'o vado
vybei pasimokinti iš Žydų? Ar 
nereikėtų panaudoti4 progą duo
ti Chicagos Lietuviams turtuo-

D I R V A  

liams ištiesti savo didelę ranką 
Lietuvių šalpos tikslui, BALF'o 
seimo proga ? 

Ar BALF'as ir toliau " gavo 
seimo metu parengs tik puoš
nias vakarienes delegatams pa
sivalgyt, o delegatai atvyks tik 
paklausyti sausiu raportų? 

Kodėl Lietuviai vis turi bu
ti Lietuviškai užsilikę, be jo
kių sumanymų padidinti savo 
šalpos fondus? 

Yra Lietuvių kurie norėtų 
pasidiclžiuoti ir stambių aukų 
davime, jeigu butų tinkamai 
apie juos apsisukti. 

SVARSTOMA EURO-
POS VALSTYBIŲ 

FEDERACIJA 

S K A I T Y M A I  

Šveicarijoje, Rugsėjo 1 pra
sidėjo suvažiavimas apie 200 
Europos asmenų, iš 10 valsty
bių, kurie yra pasiryžę paruo
šti planus steigimui vakarų Eu
ropos valstybių federacijos. 

Tie delegatai, susirinkę ne
oficialiai kaip atstovai nuo sa
vo šalių parliamentų, apkalbės 
galimybes sudarymui Europos 

Ketarauskas. 

V I S A T A  
(Pabaiga) 

Planetų yra nedaug ir geriau jas pažįstame, 
negu žvaigždes, nes jos yra arčiau musų. Plane
tų nuo žemės tolis yra ne vienodas. Jos visos 
skrieja apie Saulę. Kurios yra arčiau Saulės, tos 
aplekia ją greičiau; kurios toliau nuo Saulės, 
tos apskrieja apie ją pamažiau. Planetos lekia 
Čia artėdamos prie Saulės, čia toldamos nuo jos. 
Didžiųjų planetų yra devynios, mažų planetų — 
daug. Didžiosips planetos yra pavadintos seno
vės Romėnų dievų vardais. Pagal jų tolį nuo Sau
lės jos stovi šiaip: Merkurijus, Venera, žemė, 
Marsas, Jupiteris, Saturnas, Uranas, Neptūnas 
ir Plutonas. Visų didžiausia planeta yra Jupite
ris. Ta planeta yra beveik pusantro tūkstančio 
kartų didesnė už žemę, ji yra didesnė savo turiu laisvų šalių federacijos sulyg 

Britų parliamento nario Mac- už visas kitas planetas drauge paimtas. 
Kay parašytos programos. 

Europos Tautų Federacija ar 
Suvienytos Europos Valstybės 
yra nekuriu geros valios žmo
nių senai siūlomas planas, tik 
gaila, jis vargiai įvykinamas. 

Tautose gali buti geri norai, 
tačiau kai tarp gerais norais 
susijungusių žmonių pasisuka 
piktos valios žmonės, jie viską 
suardo. 

Gera valia- ir prakilniais no
rais buvo sudaryta Tautų Są
junga, tačiau tie gerų norų va
dai ir valstybės nepajėgė suval
dyti vienos, kitos, trečios pa
skiros valstybės, kaip Japoni
ja, vėliau Vokietija, toliau So
vietų Sąjunga, suardyti orga
nizaciją savo užsigeidimu grob
ti kaimynes. Kitos visos liko 
išsižiojusios bestovinčios, nieko 
nedarė suvaldymui agresorių, 
užtarimui užpultų šalių. 

ALUMINĄ išrado 1825 me
tais Danas mokslininkas, ir ta
da aluminas buvo tik 37-tas ži
nomas metalas. 
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TYLIAM VAKARE 
Dieve, kaip liūdna ir kaip gera 
Tavo tyliam vakare — 
Giliai širdyj darželio gėlės šnera, 
ir saulė leidžias ties giria 

Giliai širdyj Iš darbo grįžta 
ramiai pailsusi šeima — 
Ar praeitis brangi sugrįš ta? 
Ar ji sugrįš dar man? 

Dieve, kaip sunkios, sunkios dienos 
be gimtos žemės mielų takų — 
Mintimis vaikštau, renku purienas, 
ant kelio jievų žiedus renku. 

Marijos giesmę girdžiu seklyčioj — 
Užmerktos akys snusta maldoj 
Besikalbėdami sugrįžta, 
pavargę minga,, suminga tuoj. 

Dieve, kai]) gražus praėję mirksniai! 
Ka veikia liepos b.e manęs? 
Giliai širdyj — Šį vakarą su jomis pravirksiu. 

Naktis iš girių saulę parves. 
Ale Rūta. 

LIUDAS JURGINIS 
(Benys Rutkunas) 

v 
Vaikšto po kiemą, vartuose žydi 

rudenis vargas. 
Liūdi palangėj galvą nulenkęs 
jurginas margas. 

Vasara žiedus ne sau augino — . 
nurirtko pirštai. 
Kaip peteliškės, vėjo augintos, — 
svajonės miršta.. . .  

Merkurijus yra mažiausias iš didžiųjų pla
netų. Jis apskrieja apie Saulę per 88 dienas. Sau
lė ant Merkurijaus kaitina šešetą kartų stipriau, 
kaip ant žemės. Joks musų gyvis negalėtų pa
kelti tokio karščio. Merkurijų stebėti yra sunku, 
kadangi jis yra labai arti Saulės, kurios spindė
jimas neleidžia jo gerai įžiūrėti. 

Toliau nuo Saulės yra Venera. Tai yra arčiau
sia planeta nuo musų žemės. Ji yra gražiausia ir 
ryškiausia žvaigždė iš visų žvaigždžių. Ji gyvoje 
kalboje yra vadinama Vakarine arba Aušrine, ją 
geriausia galime matyti Saulei nusileidus arba 
dienai auštant. Ji beveik tokio didumo, kaip ir 
musų žemė. 

Įdomi yra planeta Marsas. Ji turi panašias 
klimatines sąlygas, kaip musų žemė. Dienos ir 
naktys kinta beveik taip pat, kaip ir žemėje, bet 
jo-metai yra dvigubai ilgesni už musiškius. Te
nai yra metų laikai, šiokia tokia atmosfera yra 
ant Marso. Yra šiltų ir šaltų kraštų, šaltoje Mar-

j so dalyje sninga, vanduo užšala ir paviršių ap
dengia sniegas arba ledas. Nuo Saulės spindulių 
tas sniegas ištirpsta. Vienu laiku buvo atsiradę 
mokslininkų, manančių, kad Marsas yra tam tik 
rų gyventojų gyvenamas. Bet paskui buvo įrody
ta, kad ta pažiūra yra nevykusi, nes tokiose są
lygose, kokios yra Marse, mu&tį žemes gyvybė 
negali klestėti. 

Juo toliau nuo Saulės planeta, juo ilgesnį 
kelią turi lėkti. Sakysime, jeigu gyventume Ura
ne, kuris yra nutolęs nuo žemės per pustrečio 
šimto milijonų kilometrų, tai musų vaikas su
spėtų ten užaugti ir pasenti, kol Uranas tik vie
ną kartą apskrietų Saulę. Vaikas, tenai gimęs 
pavasarį pe#r vasarą užaugtų, o gale žiemos butų 
84 metų senis. 

i am tikrais laiko tarpais pasirodo danguje 
Uodeguotos žvaigždės, vadinamos kometomis. Se
niau kometų pasirodymas sukeldavo žmonėse di
delę baimę. Mat, jie manydavo, kad Dangiškoji 
Galybė per jų pasirodymus duodavo ženklą pa
sauliui apie artėjančias žmonijai nelaimes. Tuo 
tarpu šiais.laikais yra išaiškinta, kad jų pasiro
dymas musų padangėje negali pranešti nei blo
ga, nei gera. Kiekviena kometa, kaip ir žemė; 
yra dangaus kūnas ir skrieja jai nustatytu keliu, 
iš kurio negali niekur ir niekada iškrypti. 

Planetos su savo palydovais, kai kurios ko
metos su Saule sudaro vadinamą Saulės šeimą. 
Tą Saulės šeimos sistemą vadiname pasauliu. 

žvaigždės savo struktura yra panašios į 
Saulę. Jeigu jos nebūtų nuo musų taip toli, tai 
jos šviestų ne menkiau, o kai kurios net stipriau 
už Saulę. Vadinasi, kiek žvaigždžių yra danguje, 
tiek, mūsiškai kalbant, pasaulių. Kyla klausimas, 
ar galima suskaityti, kiek .ant dangaus yra 
žvaigždžių. Pažiurėjus iš pirmo žvilgsnio į dangų 
atrodo, kad tai yra negalima padaryti, kadangi 
susidaro įspūdis, kad žvaigždžių yra begalo daug. 
Bet pradėjus skaičiuoti jas, tai galime su gero
mis akimis jų priskaityti viename dangaus pus
rutulyje apie tris tukstančius. Vadinasi, su pli
komis akimis galime priskaityti žvaigždžių apie 
šešetą tūkstančių. Bet per padidinamuosius stik
lui dar daugiau galime jų- priskaičiuoti. 

Be žvaigždžių dar ant dangaus matome bal
tas dėmes bei ruožus. Tie ruožai yra sudaryti iš 
žvaigždžių. Mat, tos žvaigždės per milžinišką to
lį atrodo, kad yra viena prie kitos ir negalima 
jų vienos nuo kitos atskirti. Vienas iš tų didžiau
siųjų ruožų, kuris eina per visą dangų," yra vadi
namas Paukščių Taku. Tokių panašių sistemų į 
Paukščių Taką yra daug. Vien Paukščių Take 
yra priskaitoma milijonai žvaigždžių. Tokiu bu-
du, kaip matome, ant dangaus žvaigždžių yra la
bai daug, bet jų skaičius, pagal mokslininkų įro
dymus yra aprėžto didumo. 

Kyla klausimas: kaip toli tos žvaigždės yra 
•nuo, žemės. Nuo arčiausios žvaigždės šviesa ei

na apie metų iki žemės. Reikia žinoti, kad 
šviesa per sekundę padaro 300,000 kilometrų ke
lio. Tai pagalvokite, koks yra tai tolis, kurį švie
sa nueina per 4 Va metų. Tai yra be galo milžiniš
kas tolis. Tuo tarpu tėra žinoma tik vienintelė 
žvaigždė, nuo kurios šviesa taip greitai ateina. 
Yra tokių žvaigždžių, nuo kurių šviesa eina de
šimtimis, šimtais, tūkstančiais, milijonais metų. 
Tai iš to galima suprasti, kokie tai milžiniški 
dangaus kūnai yra tos žvaigždes, jeigu tokiuose 
toliuose dar galime jas matyti. 

Iš žvaigždžių pasaulio nagrinėjimo žinome 
kad žvaigždes ant dangaus matome ne tokioje 
padėtyje, kurias jos dabar užima, bet tose pa
dėtyse, kuriose jos buvo išleisdamos musų da
bar regimus spindulius. Vadinasi, jeigu matome 
žvaigždę, iš kurios šviesa eina šimtą metų, tai 
ta žvaigždė toje vietoje buvo tik prieš šimtą me
tų, o kur ji yra dabar, tai matys žmonės tik po 
šimto metų. Tą patį galime pasakyti apie kiek
vieną žvaigždę. Tokiu budu žvaigždžių pasaulio 
vaizdas yra tikrovėje ne toks, kokį jį matome. 
Taigi Visatos vaizdą, kuriuo taip žavimės, tikre
nybėje nepažįstame. Ir aiškus dalykas, kad jo 
niekas ir niekuomet nepažins. 

Dažnai naktimis matome krintant žvaigž
des, kurios palieka paskui save šviesias žymes. 
Ypač rudenį ir pavasarį dažnai matyti daug jų 
krintant. 

Krintančios žvaigždės yra ne kas kita, kaip 
tie dangaus akmenys, kurių daugybė, kaip ko
kios dulkės laksto dangaus erdvėje. Kai jie pa
kliūva į musų oro sluoksnį, tai žemė juos pri
traukia, ir jie belėkdami trinasi į oro dalelytes, 
nuo ko įkaista, "netgi sudega. Tos krintančios 
žvaigždės yra vadinamos meteorais. Kai kada ak
menys nespėja sudegti ir nukrenta žemėn. 

Nauji mokslo šaltiniai skelbia, kad ta erdvė, 
kur yra išsidėstę dangaus kūnai, didėja, kitaip 
tariant, dangaus kunų erdvė plinta. 

Tai toks, apgraibomis kalbant, yra visatos 
vaizdas. 

EKSTRA! 288 DAINŲ KNYGELE 

LEISKIT Į TĖVYNE 
Kaina su prisiuntimu $1.00 

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

Reikalaukit Dirvoje 

yALGTTJ 
GAMINIMAS 

ir Namų Prižiūrėjimas 
Kaina su prisiuntimu $1.50 

Pidelė, 170 puslapių knyga nurodanti kaip 
gaiminti visokius valgius: sudėta daugybė 
receptų ir paaiškinimų kaip paruošti valgius 
nuo paprasčiausių iki puošniausių pokility. 
Visoki kepsniai, pyragai, virti ir kepti vah 
giai, mėsos, ir tt. Kuri šeimininkė turi ru
pesnio ir vargo su gaminimu valgių, priYa-
lo įsigyti šią naudingą knygą. 

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

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

Iteikalaukit Dirvoje 

ŽMONIJOS ISTORIJA 
610 pusi. didumo knyga — kaina $2.00 

Štai didžiausia knyga kokią tik galit tikėtis 
gauti už $2.00: paveiksluotą, tvirtais audimo 
viršeliais, lengva kalba parašyta, stambiomis 
raidėmis. Apsakoma pasaulio istorijos eiga, 
ką privalo žinoti kiekvienas' norintis platesnio 
išsilavinimo. Aprašoma įvairus buvę didieji 
karai kurie nulėmė žmonijos gyvenimo kryptį, 
valstybių persitvarkymus. 

Siųskit laiške $2.00 su savo adresu ir 
prašykit prisiųsti jums šią 610 puslapių 
didumo žmonijos istorijos knygą.1 

REIKALAUKITE DIRVOJE 
§820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio. 
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Kur Eina 
«/ Pasaulis... ? 

E  a S o  

Dr. J. Audrūnas 

Laidotuvių Varpai 

Liūdnos Eisenos Pradžia 
SU NERIBOTU pasipiktini

mu klausomės kalbų apie taiką, 
nes tos visos kalbos kas valan
dą mus artina prie karo. Užda
ruose susirinkimuose, siaurame 
draugų ratelyje, namuose su 
vaikais, žmona ir pažįstamais 
juokiamės iš visų "taikos kal
bų" ir slaptai mintyse bei šir 
dyje ruošiamės naujam j§gų ir 
valios išbandymui. 

Bežiūrėdami taip ilgai į veid
mainius diplomatus ir taip il
gai beklausydami apgaulingų 
žodžių, visi pradėjome darytis 
veidmainiais.. melagiais ir ne
tikėliais. Per tokią gausybę 
kląstų, suktybių ir intrigų, be
veik visas pasaulis prarado su
pratimą apie teisę, apie žmo
gaus vietą valstybėje ir tauto
je, apie pagarbą kitiems ir apie 
laimę visų ir visur. Senis Ang
las Bernard Shaw teisingai ne
senai pasiūlė sudaryti žodyną, 
kuriame butų visų vienodai iš
siaiškinta bent svarbiausieji 
politikų ir diplomatų vartoja
mi žodžiai. Dabartiniame są
myšyje nebesusikalba ne tik 
valstybės, bet ir kaimynas su 
kaimynu.., viena bažnyčia su 
kita, vienas žmogus su kitu. 

Štai praėjusią savaitę suva
žiavo Olandijoje (Amsterdame) 
visų bažnyčių atstovai (išsky
rus tik katalikus ir Maskvos 
pravoslavus). Ir tame "šventa
me Kongrese" buvo tiek ir to
kių kalbų, kad jis beveik nieku 
nesiskyrė nuo paprasčiausios 
konferencijos, kurioje dalyvau
ja sovietai ir.. Amerikiečiai 
su Anglais. Bažnyčių kilmingie
ji atstovai pasidalino į grupes 
ir vieni kalbėjo už kovojančią 
bažnyčią, kiti už kenčiančią. 

Toks šviesus, pasaulinį garsą 
net praaugęs protestantas Kari 
Barth (iš Šveicarijos) — ir tas 
suabejojo dėl teisybių skelbia
mų iš sakyklų. "Ar Maskvos 
priekaištas'', kalbėjo jisa?, "jog 
nesame geri demokratai, neturi 
nei trupučio teisybės? Aš bi
jausi, kad elgdamiesi taip kaip 
dabar elgiamės, mes nepajėgsi
me atlaikyti komunizmo net ir 
tada, kai pasikeis pasaulio są
lygos." 

Į šiuos žodžius atsiliepdamas 
evangelikų bažnyčios atstovas 
Če^as L. Hromakda, šitaip kal
bėjo: "Mes jau matome seno
jo pasaulio galą. Kapitalistai, 
apakinti baimės, nesistengia 
suprasti tai, kas dabar pasau
lyje dedasi. Nereikia pervertin
ti Artierikos galybės ir reikia 
visiems žinoti, kad yra neįma-
jioma sutvarkyti pasaulį anti
komunistiniu pagrindu. Nors 
komunizmas ir yra bedieviškas, 
bet socialinėje srityje jis turi 
tokių dorybių, kokias palaiko 
ir platina vį^os gyvosios baž
nyčios." 

J. Foster Dulles norėjo atsa
kyti Kari Barth'ui ir Hromak-
dai. Iš jo kalbos, ginančios 
Amerikos politiką, verta prisi
minti štai ką: "Taika tegali bū
ti užtikrinta tik tokiais dės
niais, kurie nepažeidžia doros 
ir kurie pripažįsta dvasinę 
žmogaus vertę. Galima prileis
ti, kad komunistai šiuo metu 
nenori karo; bet jie to nenori 
tik dėl dabartinių aplinkybių, 
o ne iš nusistatymo, nes prie
varta ir jėga yra jų nepakeičia
mi veikimo budai." 

Dulles, kurs bus Amerikos 
užsienių reikalų ministras, jei 
Dewey ateis į Baltuosius Ru-
mus, pažįsta gerai komunizmą 
it komunistus. Bet neužtenka 

žinoti, iš kur ateina blogybės: 
reikia mokėti jas nugalėti. Gi 
bažnyčių atstovų suvažiavimas 
rodo, kad net ir Dievo tarnai 
jau ima ginčytis, katrie yra ge
resni "savo bandų ganytojai". 
Tai yra pradžia tikrai liūdnos 
procesijos.. 

Už kokią Taiką? 

IR VĖL ar ne pasijuokimas 
iš taikos dievaitės, kai apie ją 
kalba 600 delegatų Wroclawe 
(anksčiau « Vokiečių Breslau) 
"mokytų žmonių Kongrese už 
taiką"., ir kalba ne tokius žo
džius, kurie ragintų pasaulį į 
taiką, o tokius, kurių laukia ka
ras. "Mes gyvename amžių, ku
riame visi keliai veda į komu
nizmą", tokiais pranašavimais 
pradėjo sovietų atstovas Feda-
jevas pirmą Kongreso dieną. O 
jau kitomis dienomis ėjo pik
čiausių žodžių mušis už taiką.. 
Sovietų atstovai drauge su ko
munizmui palankiais šalinin
kais, galima sakyti, giedojo 
Amerikai, Anglijai ir visam ka
pitalistiniam pasauliui laidotu
vių giesmes. Buvo galima net 
gailėtis Amerikos ir Anglijos 
"m.okytų žmoniU" atstovų, kaiv 

ištisas keturias dienas liejosi 
ant jų galvų komunistų skel
biamos "taikos" pamokslai. 

"Amerikos imperializmas grę-
sia Europos kulturai", "Bur
žuazijos galybė yra baigta", 
"Istorija jau baigia naikinti 
visus pinigų viešpačius", "Eu
ropa, jums, Amerikiečiai, yra 
ne kas kita, kaip batlaižių sin
dikatas!" — tokia gražbylystė 
skambėjo Wraclawo Kongrese 
už pasaulio taiką.. 

Ir tame triukšmingame ir ge
rai suorganizuotame komunis
tų puolime tesigirdėjo labai 
silpnas Amerikos-Anglijos at
stovų atsiliepimas. "Jųs skel
biate neapykantą", "Jųs kurs
tote karą", "Jųs platinate me
lą" — tokiais vos girdimais žo
džiais atsakinėjo užpultieji. 

Ne būtinai reikia buti lauki
niu, kad galėtum išsišiepusiais 
dantimis pulti savo priešą. Bet 
kai turi reikalą su komunistu, 
tai ."baltos pirštinės" tave gali 
tik pražudyti. Su komunistais 
reikia kalbėti tokia pat kalba, 
kokią ir jie vartojamai jis tau 
svaido akmenimis, nesivaržyk 
jam juos grąžinti. Jei iki šiol 
butų buvę kalbėta su sovietais 
taip, kaip jie kalbėjo, tai gal 
jau seniai pasaulis butų išbri
dęs iš pokarinės dumblynės. Se
nai butume turėję tikrą ir tei
singą taiką, jei žmonijos "di
dieji tvarkytojai" nebūtų žiū
rėję į sovietų suktybes avinė
lių akimis. Ir kuo ilgiau bus po
litikuota su sovietais taip, kaip 
politikavo Rooseveltas, tuo bus 
sunkiau įtikinti pasaulį, kad 
"Amerikiečių taika" bus tvir
tesnė, negu sovietų. 

Buvęs Amerikos Ambasado
rius Maskvoje ir Paryžiuje, 
Bullitf, paskutiniame LIFE nu
meryje rašo, kad "karas yra 
galimas dar šiais metais, ir. to 
karo priežasties reikia j ieškoti 
Roosevelto politikoje". Tuo tar
pu sovietų spauda nepaliauja 
kartojusi, kad tik vienas Roo
seveltas tesuprato teisingą is
torijos kelią ir kad Amerikiečių 
tarpe jis tebuvo tik vienas, ku
ris nuoširdžiai siekė pasaulinės 
taikos. Pasirodo, negana siekti 
taikos, o reikia dar žinoti, ko
kia ji turi buti. Nesurasi šian
dien nei vieno politiko, kuris 
nenorėtų taikos. Bet yra "gy-

venimo taika" Ir yra "kapų tai-Į galo dagalvota ir įvykdyta. Vi 
ka". Sovietai visuose kongre
suose ir visose konferencijose 
tenori tik "kapų taikos'1. 

Nesibaigiančios Krizes 

KELEIVIAI jaučiasi ne kaip 
kai pačiame audros iniršime 
laivo kapitonas ima ir pasige
ria.. Prancūzija jau treti me
tai plaukioja tokiame laive. Ir 
jei kas trys mėnesiai ji keičia 
vyriausybes, tai kas tris dienas 
ji keičia savo gyvenimo budą, 
nepajėgdama surasti geriausio. 
Po karo Prancūzija jau turi de
šimtą vyriausybę ir visos jos 
buvo sudarytos iš įvairiausių 
partijų. Pati Prancūzija išsida 
lino į skaitlingas grupes, kurių 
programos nepajėgia susiderin
ti. Visas kraštas blaškosi, ne
rimsta, nervinasi ir' negali su
rasti darbui ir gyvenimui rei
kalingos lygsvaros. 

Išstatyta Europos avangarde 
Prancūzija traukia visų akis. 
Visi ją stebi, visiems ji rupi ir 
visi jaudinasi, kai tas "avan
gardas" neatlieka jam skirtų 
uždavinių. Sovietų Sąjunga 
vertina Prancūzija kaip dina
mitą, kuris, atėjus laikui, galės 
buti panaudotas komunistinės 
politikos tikslams. Gi Amerika 
žiuri į ją, kaip į jėgą, kuri bus 
ypatingai reikalinga tada, kai 
ateis valanda rimtam Europos 
pertvarkymui. O pati Prancū
zų tauta taip susigadino nuo 
tos sovietų-Amerikiečių konku
rencijos, kad nebežino, katro 
akimis daugiau žavėtis.. So
vietai su stipria komunistų par
tija sugebėjo pažadinti dauge
lyje Prancūzų klaidingų vilčių. 
Jas sunku dabar nuraminti. Ir 
ypatingai sunku dar dėl to, kad 
didžiųjų valstybių santykiai 
neišvengiamai krypsta į naują 
susidurimą. Prancūzija stovi 
ant kryžkelės ir bus pirmutinė 
kurią traiškys arba Rusai arba 
Amerikiečiai. Baimė tokio ry
tojaus ir nulemia visą Prancū
zijos vidaus politiką. 

Europos valstybių kelias po 
karo pasisuko socializmo pusėn. 
Prancūzija buvo pirmoji, kuri 
skubėjo užveisti pas save so
cializmo sėkla. Ji pirmoji ėmė 
rausti kapitalizmo šaknį. Bet 
įvykiai taip klostėsi, kad Pran
cūzija nesuspėjo išauginti so
cializmo ir nesuspėjo išrauti 
kapitalizmo. Ji atsidūrė pusiau-
kelyje ir patapo auka didžiųjų 
amžiaus srovių. Amerikiečiai 
su "Maršalo planu" nori pagel
bėti Prancūzijai atsikratyti 
"socialistinių pančių" ir grą
žinti ją į kapitalizmo vieške
lius. Sovietai betgi nuolatiniu 
grąsinimu Europai palaiko pa
čioje Prancūzijoje darbo klasių 
jėgas, kurios visomis priemonė
mis priešinasi Amerikos pa
stangoms. Padėties raktas guli 
socialistų rankose, nes nuo jų 
balsų priklauso, ar Prancūzija 
turės dešinėjančią ar kairėjan-
čią vyriausybę. Ikšiol Prancūzai 
socialistai viską darė, kad vy
riausybės politika laviruotų ne
aiškiame viduryje.. Už tai vi
sas Prancūzijos gyvenimas ir 
buvo panašus į neužbaigtus ru-
mus: jokioje srityje nėra iki 

sur sustota pusiaukelyje. Toks 
neaiškumas ir gimdo nesibai
giančias krizei* 

< 

Kuo Baigsis Bala? 
KAIP visi laidotuvių varpai 

baigiasi karsto įleidimu duo
bėn, taip turėtų baigtis ir visi 
tarptautiniai skandalai: tas, 
kas miršta, turi Jbuti palaido
tas. O miršta kasdien daugelis 
dalykų politikoje, žiūrėk, dar 
vakar buvo gyvas Palestinos 
klausimas, o šiandien mažai jau 
kas benori juo interesuotis. Va
kar visą dėmesį traukė Berly
nas, o šiandien jis kaž kaip nu
skendo Maskvos juokingų pasi
kalbėjimų juroje. Vakar mus 
įdomavo Jugoslavija, Graikija, 
Korėja, Suomija, čekoslovaki 
ja, Prancūzija.., o šiandien jau 
nauji rūpesčiai veja vienas ki
tą. Tik viskas darosi taip, kad 
tie "politiniai lavonai" krauna
si vienas prie kito, puva ir nuo
dija visą žemės rutulį. Niekas 
neturi pakankamai drąsos juos 
suversti duobėn.. Tautos ir 
valstybės sudaro iš visų savo 
reikalų lyg kokią milžinišką 
procesiją, kuri traukiasi liūdnai 
niuniodama laidotuvišką gies
mę, nežinodama, kur jų laukia 
kapų duobė. Taip ir klaidžioja 
tautų politikos su lavonais, o 
paprasti žemės gyventojai yra 
verčiami klausytis dieną ir 
naktį įkyrių laidotuvių varpų. 
Jei netikėtume, kad tas klai
džiojimas su lavonais nebus 
amžinas, tai nieko nebeliktų, 
kaip tik nuleisti rankas ir pa
siduoti likimui. Laimei, mes ti
kime, kad ta klampi pasaulinės 
politikos bala baigsis kapais ir 
po paskutinių ašarų galėsime 
vėl gyventi protingesniu gyve
nimu. 

"Vilties' korporacijos studentas, Vokietijoje, savo vasaros stovykloje Alpių kalniose, apta
ria savo tolimesnę veiklą, (Nuotr. B. Gaidžiuno.) 

Stalinas, Kruvinasis Valdovas 
(Tęsinys iš pereito nr.) 

RUOŠIA VAKARŲ 
VOKIETIJAI KON

STITUCIJĄ 

Vokietijoje, Bonn mieste, su
važiavo delegatai sudarymui 
parliamentarinės tarybos kuri 
paruoš vakarų Vokietijai kon
stituciją. Tai pradžia darbo 
sudaryti atskirą nuo sovietų 
užimtos dalies Vokietijos vals
tybę. 

Trijų Vokietijos zonų — Bri
tų, Prancūzų ir Amerikiečių — 
išrinkti 65 delegatai susirinko 
dviejų savaičių laikui, ir to lai
ko bėgiu turės buti pagaminta 
naujai atsikuriamai, nors su
plėšytai, vakarų Vokiečių val
stybei tvarkytis konstitucija. 

Vakarų Vokietijos sudarymą 
remia Amerika, Belgija, Brita
nija, Prancūzija, Holandija ir 
Luksemburgas. 

Delegatai į tą konferenciją 
išrinkti nuo visų svarbesnių 
Vokietijos partijų. 

AFRIKOS vienai negrų gen-
tei leopardas, taškuotas dras
kantis žvėris, yra šventas gy
vūnas. Jų žmogus nužudęs tą 
žvėrį gali buti nubaustas mir
timi. 

DABAR GAUNAMA — TIK UŽ $2.00 

LIETUVA TIRONŲ 
PANČIUOSE 

Didelė LVS išleista knyga, gausiai paveiksluota, ati
duodama Amerikos Lietuvių visuomenei dabar tik 
už $2.00 (pirmiau buvo $3). Pirkdami šią Lietuviš
ką knygą, paremsit išleidimą tos knygos Angliškoje 
kalboje. Kurie galit, pridėkit savo auką Angliškai 
knygai leisti. Siųskit savo užsakymą dabar: 

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA 
., €820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 

Šiunčiu $ knygai "Lietuva Tironų Pančiuose", pra-
šap pasiųsti ją šiuo adresu : 

Varfrt 

Adresas 

LIAUDIES KONGRESO IR 
DARBININKŲ SUVARŽY
MAS 

1929 metais, sulyg Krem
liaus valdovų įsakymo, Rusijo
je buvo pravesta žemdirbystės 
kolektivizacija, taip sakant vi
si ūkininkai priversti stoti į 
kolhozus, išvien dirbti žemę ir 
jos derlių rinkti, didesnei so
vietų garbei. 

Tą vykdant, apie Kovo pra
džią 1930 metais, kaimiečiuo
se. kilo subruzdimai ir pasipik
tinimas mažaisiais sovietų vir
šininkais kurie vykdė Stalino 
ir jo padėjėjų įsakymus. 
.. Stalinas sugalvojo kad 
jis gali įgyti pagarbą mužikų 
tarpe, ir štai ką jis padaro: jis 
paskelbia savo organuose pa
smerkimą tų mažųjų komisaru-
kų kuriems jis įsakė ukius ko-
lektivizuoti, tuomi pasidaryda
mas mužikų geradariu ir užta
rėju. 

Stalinas pasigrobė į savo na
gus ne tik paskirų asmenų bet 
ir valdžios skyrių vadovybę. So
vietų Komunistų partija kita
dos buvo pati svarbiausia poli
tinė įstaiga Rusijoje. Nuo to 
kai bolševikai laimėjo, prade
dant 1918 metais iki 1925 me
tų, nežiūrint vidaus nerimų ir 
šalyje siautusio bado, partija 
laikė suvažiavimus kas metą. 
Tada, po Lenino mirties, Stali
nas tapo diktatorium. Jis su
retino partijos metinius suva
žiavimus iki to kad nuo 1939 
metų visai suvažiavimų neįvy
ko. Partija turėjo atiduoti vi
są autoritetą Stalinui. 

Taip pat ir Sovietų darbinin
kų profesinės unijos, kurios ki
tados laikydavo savo suvažia
vimus kasmet, dabar jau nuo 
1932 metų neturi teisės suva
žiuoti. Jos liko tik popierinės 
organizacijos. Panašiu 'budu, 
Sovietai, Kominternas, visi val
džios departmental ir visos Ru
sų socialinės, profesinės, kultū
rinės ir politinės grupės liko 
suvaržytos iki tiek kad jų var
du sulyg reikalo tegali kalbėti 
Didysis Raudonasis Tėvas. 

Iki pastarų laikų, Stalinas ne 
tik valdė ir tvarkė visą Sovie
tų tarptautinę ir vidaus politi
ką ir ekonominį gyvenimą; jis 
rado* laiko cenzuruoti rašytojų 
noveles, teatrų filmas ir vei
kalus, ir net kišosi į muzikos 
sritį, kurioje jis yra didžiausias 
neišmanėlis. 

Kuomet Stalinas nuėjo pama
tyti šostakovskio pagamintą 
proletarišką operą, "Mtsensko 
Makbeta", ji jam nepatiko. Iki 
tol ta opera buvo statoma per 
du metu su didžiausiu pasise
kimu ir sovietų kritikai ją gy
rė kaip geriausią. Bet Stali
nui joje nebuvo pakankamai 
melodijos. Jam patiko liaudies 
dainuškos, o ši opera susideda 
iš komplikuotos muzikos. Tai
gi Stalinas pasišaukė pas save 
Zaslavskį, kuris už kelių dienų 
patalpino sovietų organe Prav-
da pasmerkiantį tą operą ir 
Šostakovskį. Tuoj ta opera ta
po uždrausta statyti. Kritikai 
kurie ją garbino tuoj pradėjo 
su pasišlykštėjimu tą operą 
sovietų spaudoje niekinti. Jei 
Stalinas taip nori, visi šuneliai 
turi loti sulyg jo užgaidų. 

Miestas.. Valstija. 

DIRVAI išsirašyti nereikia 
laukti pradžios metų. Išsira
šyk dabar. Pusei metų $1.50. 

TAMSUS STALINAS NOM 
BUTI GARBINAMAS 

•Turėdamas savo rankose sra* 
lybę iki tiek kad nuo jo pri
klausė gyvenimas arba mirtis^ 
ir artistinė kūryba, ko Stalinui 
daugiau reikėjo ? Pagyrimų! 

Jis užsitarnavo įvairių pagy
rimų pastatydamas miestų ir 
įmonių, darbininkus vergystės 
botagu varydamas. Be kitų jo 
laimėjimų, jis, kad ir kitus ap
gaudamas, parodė kad jis nu
galėjo Vokiečius, užėmė Berly
ną. Už tai jį garbino sovietų 
komisarukai ir jo kontroliuoja
ma spauda ir radio. Bet jis no
rėjo daugiau ir daugiau pagy
rų. Jis tiesiog troško buti gar
binamas. 

Taigi, per apie 20 metų Sta
linas buvo apipilamas garbini
mais ir saldinimais, lyg sacha
rine tepamas, kas kitam rim
tam vyrui butų sukėlę pasipik
tinimo. 

1B39 metais Maskvos dien
raštis Trud rašė: "Musų bran
gusis Tėvelis, draugas ir mo
kytojas, musų pasididžiavimas 
ir~ garbė, Didysis Stalinas" — 
ir nuo to laiko visa sovietų ir 
kitų šalių komunistų spauda ši
taip Staliną garbina. Net Lie
tuvos žydeliai tą įnešė į Lie
tuvių spaudą, ir taip Staliną 
"šlovino" nekurie Lietuviški iš
gamos, po to kai sovietai oku
pavo Lietuvą. 

Mėnesinis laikraštis Bolševik 
Liepos m. 1945 metais pareiš-
škė, jo tuščiam pagyrimui, "Di
džiausias šio • amžiaus moksli
ninkas". Izvestia, valdžios or
ganas, parašė, "Be Stalino nei 
vienas negali suprasti nieko ar 
rašyti apie ką nors įdomaus". 

Dabar jau miręs sovietų pre
zidentas Kalinin paskelbė spau
doje šitiaip: "Paklauskit ma
nęs kas tikriausia moka Ru
sų kalbą ir as atsakysiu, Stali
nas". (Nors Stalinas ir dabar 
kalba Gruzinišku -Kaukaziečių 
akcentu). 

Laike Lenino, Rusijoje vei
kė nerašyta bet griežta bolše
vikų taisyklė kad vienas kuris 
asmuo negali buti garbinamas. 
Stalinas tą taisyklę panaikino. 
Vienuolika sovietų miestų ir 
m i e s t e l i ų  u ž v a r d i n t i  S t a l i n o  
vardu. Konstitucija irgi vadi
nama "Stalino konstitucija". 
Penkmečių planai vadinami ir
gi "Stalino Planas". 

Pats Stalinas suteikė sau žy
mų militarišką titulą "Marša
las". Bet tas jo nepatenkino 
ir jis pasikėlė save į "Genera
lisimą" — "generolas ant visų 
generolų". Na o jo visas mili-
tariškas gabumas tėra kad jis 
jaunu būdamas buvo banditas 
plėšikas. 

Jaunimas Rusijoje verčiamas 
rašyti Stalinui pagyras tokias: 
"Dėkojame mes tau, Drauge 
Staline, už musų laimingą jau
nystę". Stalinui dėkojama už 
viską kas Rusijoje vyksta. Ži
noma, tą priverčia visus daryti 
Stalino šuniukai, norėdami jam 
labiau įtikti* . . 

STALINO BALVONAI 
Nežiūrint didelio žaliamų ir 

metalo bei popierio trukumo, 
Rusijoje pridaryta tūkstančiai 
Stalino stovylų, biustų ir sto-
vylėlių, ir prispausdinta kalnai 
jo didelių atvaizdų ir mažų fo
tografijų, ir tie to Vožd (Va
do) atvaizdai ir stovy los plati
namos po visą Rusiją ir sovie
tų užgrobtas šalis. 

Kurias tik šali3 sovietai už

grobs ten bolševikų armijos tu
rėjo skubiai išplatinti tuos to 
bandito atvaizdus ir versti vi
sus garbinti jį. \ 

Stalinas visus tuos garbini
mus labai vertina, ir džiaugda
masis priima laiškus ir pagyrų 
rezoliucijas, kurias ištikimieji 
priverčia žmones pasirašyti. 

Jeigu jis nemėgtų to jis ga
lėtų vienu įsakymu sulaikyti ir 
padaryti tam galą. Bet garbi
nimas ir pagyrimai matomai 
užpildo tam tikrą tuštumą to 
žmogaus galvoje. 

Didžiausios pastangos ir ofi-
cialės aleliuja jam kartojamos 
lyginant Staliną su Leninu. Ru
sų komunistų partija nuolataf 
vadinama "Lenino-Stalino par
tija". Stalinas visada minimas 
"geriausiu Lenino apaštalu", 
nors šimtai senų bolševikų žino 
gerai kad tai melagystė. Troc
kio vardas dabar jau veik ne
minimas knygose aprašančiose 
Rusijos pagrobimą į bolševikų 
rankas, nors Trockis lošė svar
bią rolę tame. Trockis skiria
mas nuo Lenino visur, o jo vie
ton prikergiamas Stalinas. 

Tikrenybėje, Stalinas kuoto* 
liausia nuėjo nuo Lenino politi
kos. Pirmo Pasaulinio Karo 
pabaigoje Leninas sutiko kad 
nebūtų grobiama svetimos ša
lys ir kad nebūtų užkraunama 
karo atlyginimai. Ir Lietuvai 
tada pripažinta laisvė nuo Ru
sijos "visiems amžiams". Bet 
Stalinas II Pasaulinio Karo 
metu pradėjo užgrobinėjimą* ir 
pavergimą tautų, pradedant su 
Lenkijos pasidalinimu, Lietu
vos ir kitų kaimyninių valsty
bių pajungimu. 

Leninas smerkė caro padali
nimą Lenkijos, Stalinas gi su 
Hitleriu vėl ją gražiai pasidali
no. Leninas tikėjo į visuotiną 
revoliuciją. Stalinas veikia su
darymu ginkluotų gaujų kurios 
atlieka pasalomis valdžių pa
grobimą. 

Leninas nevykdė partijos na* 
rių žudymą atsikratymui jų, o 
Stalinas tą vartoja kaip svar
biausią priemonę. 

Leniną Rusijos žmonės mylė
jo už jo darbus; Stalino visi 
bijo ir tik iš prievartos jį gar
bina. Niekas tikrai nežino kur 
Stalinas gyvena, ir jeigu jisai 
kur vyksta, tą atlieka baisiu 
paslaptumu. Jis niekad nesi-
maišo su savo pavaldiniais, jis 
bijo buti arti žmonių. 

Vožd (Vadas) Stalinas turi 
tik kelis sau patikimus drau
gus. Civiliniam vyrui, Bulga-
ninui, jis patikėjo armijos va
dovybę. Gruzinas Beria paskir
tas slaptos galvažudžių polici
jos vadu, ir. tik jam vienam 
Stalinas pasitiki. 

Dabar mirė, ar tapo Stalino 
Įsakymu nunuodytas, ždanov, 
jaunas, til^ 52 metų žmogus, 
buvęs vienas iš Kremliaus di
džiųjų. Liko tik Bulganin, Be
ria ir Molotovas, kurie laukia 
Stalino mirties, nes jis jau tu
ri 68 metus amžiaus; jie tyko
ja pačiupti Rusijos valdžią į 
savo nagus. 

Stalinui mirus, jis bus iškil
mingai palaidotas. Kaip žmo
nės ir artimieji jo draugai jo 
apgailaus — niekas nežino. 

BRITANIJA išdirbs išdalini
mui 12 milijonų njedalių savo 
kariams ir piliečiams kurie ka-' 
ro metu prisidėjo prie šalies 
gynimo ir kariavimas »u5io 
frontuos®* 
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D I R V A  

Mirusiųjų 
(Iš paruoštos knygos "Aklasis 

Muzikantas") 

Sąmonė grįžta. Girdžiu leng
vu muziką. Atsimenu audrą, 
upės ūžesį, pelėdos ūbavimą.. 
Pasigirsta lengvi žingsniai ir 
vaikų klegesys. Kur esu — su
sivokti negaliu. Po valandėlės, 
mane kalbina vyriškas balsas. 
Jis pasirodė man kaž kur gir
dėtas, pažįstamas. Atsargiai 
teiraujasi apie mano tragedi
ją. Aš tyliu. Noriu išlaikyti 
paslaptį. Juk mano gyvenimo 
mįslė dar neišspręsta. Jis ma
ne ramina ir pasakoja: % 

~— Aš suprantu tave. Ir aš 
esu toks kaip ir tu. Buvau mir
ties laukuose.. Esu invalidas!. 

Jo žodžiai veikia. Aš mąstau. 
Taip! Mes abu buvome de

gančiame krateryje. Tu šian
dien esi laimingesnis. čia 
skamba muzika ir linksmas vai
kų klegesys. Tu turi namus ir 
šeimą. O aš.. Aklas Klajūnas. 

Kai daugiau išsikalbame, aš 
klausiu jo ar jis nebuvo prie 
Didžiųjų Pelkių. Ne!.. Jis ten 
nebuvęs. Tik brolis Walteris 
esąs ;ten žuvęs. 

Jį šaukia moters balsas. Jis 
išeina. Aš vėl lieku vienas. 
Mąstau — kur jį buvau suti
kęs?. . 

Staiga mano sąmonėje su
švinta. Matau didelę, didelę ly
gumą. Jos viduryje stovi vieni
ša pušis. Jos viršūnė sviedinio 
nukirsta. Ten aš. buvau tre
čiaisiais karo metais. Dirbau 
prie karių kapų tvarkymo. Kas
dien į šią lygumą keliavo šim
tai vežimų su mirusiais. Juos 
čia rinko iš plačių apylinkių ir 
laidojo. Rikiavosi kapų ir ma
žų medinių kryželių gretos. 
Oras buvo užterštas lavonų pu
vėsiais. Vaikščiojome su kau
kėmis. Leidome į duobę kars
tus ir statėme medinius kryže
lius. Kartą aš pats važiavau į 
netolimą apylinkę rinkti karių 
lavonų. Atkasėme vieną kapą 
pamiškėje, užsėtame rugių lau
ke. Karys buvo palaidotas be 
karsto. Veidas jau buvo pajuo
dęs, jo laipsnių trikampių akso
mas apsitraukęs pelėsiais, 
žvaigždutės, nors aprūdiję, bet 
dar kai kurios žibėjo. Kol la
voną įdėjo į karstą ir paruošė 
vežimui, aš pasitraukiau į miš
ką. Buvo vidudienio tyla. Dai
navo paukščiai ir kaž kur liūd
nai kukavo gegutė. 

Pūvantys lavonai man sukel
davo šiurpių vaizdų. Jaučiau 
kažkokį pasibjaurėjimą. Vaka
rais, kai grįždavom į mažą baž 
nytkaimį, gerdavom romą ir 
lošdavom kortomis, čia atsi-
kvėpdavom. 

Vieną vakarą, kai aš buvau 
gerokai išgėręs romo, sapnavau 
keistą sapną. Aš, rodos, einu 
plačiuoju kapinių taku. Einu 
tiesiog, kur ošia vieniša pušis. 
Tęsiasi kapų medinių kryžių 
gretos. Skaitau vardus, įrašus. 
Pakėlęs akis matau kaip dega 
didelė saulė pietų danguje. Iš
vargęs atsisėdau po pušimi 
ant ką tik supilto balto smėlio 
kapo. Rodos, girdžiu lyg iš po 
žemės šaukia mane. Apsidai
rau. Nieko nesimato. Balsas 
vėl pasikartojo. Staiga matau, 
kaip prasiveria vienas kapas. Iš 
jo pasirodo žmogaus šešėlis. 
Pamažu jis ryškėja, juda, įgau
na tikro žmogaus pavidalą. At
simerkia suglaustos akys, nusi
šypso. Aš jaučiu baimę. Jis žiu 
ri tiesiai į mane didelėm, mė
lynom akim. Noriu trauktis, 
bėgti. Kaž kokia jėga sulaiko. 
Numirėlis pradeda kalbėti. 

Kur tu skubi ?. . Nedaug 
žingsnių iki amžinybės.. Klau
syk, ar nematai, kad mes atė
jome pasakyti paskutinį savo 
žodį?.. 

Jis perbraukė ranka per sa
vo plaukus. Nuo plaukų nubiro 
smėlis. Pūstelėjo lengvas vė
jas ir pelėsiai dingo nuo rubų. 
Kapuose nebebuvo kryžių, čia 
stovėjo ilgos išsirikiavusios ka

rių kolonos. Šalmai blizgėjo 
saulėje. Vasaros giesmininkas, 
kuris dainavo pušų šakose, nu
tilo. Užviešpatavo didelė tyla. 
Numirėlis kalbėjo toliau. 

— Klausyk!.. Ar tu pažįsti 
daiininką Rafaelį ?.. 

Aš nustebau dėl tokio keisto 
klausimo. 

— Ne L. — Skambėjo ma
no virpantis atsakymas. 

— Aišku.. jis mirė prieš ke
lis šimtmečius. Bet tu. matei jo 
paveikslus? žinai jo garbę?.. 

— Taip aš .mačiau jo Madon-
ną. Ji buvo dieviška. Jos vei
das spindėjo dangaus šviesa.. 

— Ir aš esu dailininkas. Dan
gus man suteikė didelį talentą. 
Aš, kaip Rafaelis, bučiau amži
nas. Teptuku aš bučiau sujun
gęs dangų ir žemę. žmogų ir 
dievybę. Matai kas atsitiko?.. 
Mane nužudė!.. Mano jaunos 
širdies niekas neatgaivins. Ma
no spalvų pasaulis liks amžinai 
nežinomas. Ten aukštai aš bu
vau sutikęs Rafaelį. Jis liepė 
pasakyti, kad dangus pasmerkė 
žudikus. Pasmerks juos ir .gy
vieji žmonės. 

Jo žodžiai sustingo lupose. 
Jis nutilo ir vėl išbalo. Tada ša
lia jo jau virpėjo kitas balsas. 

— Ar tu girdėjai skambant 
Bethoveno simfonijas?. . Jos 
ir dabar skamba. Skambės dar 
šimtmečius, tukstančius metų. 
Aš sielojausi dėl jo nebaigtos 
simfonijos. Man buvo gaila, 
kad jis, kaip puikusis dangaus 
maištininkas, paskendo bepro
tybėje. Aš ėjau jo keliu ir įspė
jau didžiąją mįslę. Mano smui
kas prabilo dangaus melodijų 
garsais. Tačiau pasaulio neapy-

kų ponas, žemė trokšta prakai
to. Tačiau, kai ją aplieji, matai 
kokiu auksu ji pražysta. Tėvas 

'mirė. Aš užaugau. Bučiau bu
vęs jo vertas įpėdinis. Kaime 
aš susiradau merginą. Ak Die
ve ! Kokia ji buvo nuostabi!.. 
Kokias puikias ji turėjo akis.. 
Jose buvo giedro dangaus 
žvilgsnis. Jos plaukai tokie pat 
auksiniai kaip išnokusios kvie
čių varpos. Veidas baltas. J* 
man priminė puikią, muziejuje 
matytą, marmurinę statulą. 
Tas puikusis angelas svaigino 
mane. Mes apeidavome laukus, 
kalvas. Plaukiodavome ežere. 
Klausydavome upelio čiurleni
mo .. Mums švietė puiki vasa
ros saulė, dainavo paukščiai.. 
Mums buvo gera, nes musų šir
dyje degė meilė. Ir tada, kai 
laimė buvo šalia manęs, jie su
gavo mane. Jie, kaip drebantį 
paukštį, atplėšė nuo gimtosios 
žemės, atplėšė nuo mylinčios 
širdies. 

Jie įbruko į mano rankas žu
diko ginklus ir nuvežė į mirties 
laukus. Čia švino kulka pakir
to mano gyvybę. Daugiau aš 

•nebegrįšiu. Nebegirdėsiu dal
gių žvangėjimo, paukščių dai
nų. Neisiu žaliais laukais, ne
matysiu jos akių. Aš galėčiau 
atleisti žudikams, tačiau juos 
šauks i Didįjį Teismą mano pa
likti kviečių laukai, dainuojan
tis miškas. Prakeiks ir nuo 
kalnų atplaukiantis švelnus vė
jas. Jei tu butum ten, pasakyk 
paskutinį sudiev laukams, kal
nams ir girioms. Pasakyk su
diev ir jai, jeigu dar iš skaus
mo neplyšo jos širdis. 

Staiga aš išgirdau kažkokį 
didelį ūžesį. Virš galvos skrido 
dideli, juodi paukščiai. Jie dre
bino visą padangę. Jie šaukė, 
dainavo ir jų balsas buvo pa
našus į mašinos motorų užimą. 
Nuo jų sparnų krito žemėn še-

U. S. SECURITY 
LOAN VTJUS 

besd 
SECURITY 

Prisidėjimui prie visuotinos 
kovos su infliacija, Cuyahoga 
County Committee kuris dirba 
U. S. Security Loan pravedime, 
praneša kad jis pilniausia re
mia ir užgiria United States 
Treasury Departmento United 
States Savings Bond programą 
kurio svarbiausias tikslas yra 
prisidėti prie infliacijos sulai
kymo. 

The United States ^ Savings 
vajus Cuyahoga apskrityje ve
damas nuo Birželio 15 iki 30. 

Pirkite U. S. Security Bonds, 
tuo pačiu planu kaip pirkdavo-
te karo metais. Jie neša gerą 
pelną ir yra taip saugus kaip 
patys dolariai. 

kanta, pikta širdis nužudė ma
ne. Nužudė, kai aš buvau tik I geliai. Vos tik šešėliai pasiekė 
devyniolikos metų. Mirdamas j karių kolonas, jos nyko, ir vėl 
atleidau jiems. Tačiau dangus1 prieš mane kilo kapai ir medi-
ir pasaulis jiems neatleis.. 
Man liepta kaltinti Paskutinia
me Teisme. 

žemė sudejavo. Iš šimtų 

niai kryželiai. 
AtsiHudau. Atmerkiau. akis. 

Už lango užė. Mums vėl buvo 
metas vykti f karių kapus. 

PRASIDĖJO MOKYKLGg 
Pasibaigus vasaros atosto

goms, į Clevelando pradines 
mokyklas susirinko apie 100,-
000 berniukų ir mergaičių, ir 
63,000 suėjo į parapijines mo
kyklas Clevelando distrikte. 

Mokinių skaičius šymet di
desnis negu buvo pernai. 

1943 metais gausus kūdikių 
gimimas prisidėjo šymet prie 
padauginimo skaičių mažylių 
nuo 5 metų, kurių daug atėjo 
pirmą kartą į vaikų darželius. 

Miesto Mokyklų Taryba pa
tiekė savo 1949 metų mokyklų 
biudžetą, kuriam nustatyta ši
tokia suma: $23,547,571, arba 
net $2,541,143 didesnė už 1948 
metų sumą. 

Tuo klausimu bus rudenį pa
leista balsavimas. 

Cuyahoga apskrities valdy
ba taipgi jieško gauti $23,175,-

tukstančiif krūtinių išsiveržė Greitai apsirengiau, išgėriau 
baugus prakeikimo žodžiai. romQ ir nusneidau laiptais, kur 

Ar ne tiesa kad vieno laikraščio skaitytojai yra vienos 
šeimos nariai? 

Taip visi kalba. Tai dabar imkime ir frodykime tą. 
Mes turime sąrašą DIRVOS skaitytojų Europoje. Dau

gumas iš jų neturi Amerikoje kitų giminių kaip tik JUS, DIR
VOS SKAITYTOJAI! 

Visi giminės rašo saviesiems dokumentus — pažadėjimus 
pradžiai duoti pastogę ir padėti surasti darbą. O šituos gimi
nes — DIRVOS skaitytojus Europoje argi užmiršite? 

Parašykite nors vienai šeimai, arba nors vienam asme
niui tokį pagalbos pažadėjimą! 

Tai padaryti nesunku. Jųs parašykite mums laiškelį kad 
sutinkate pagelbėti šeimai ar asmeniui, pasakykit kokį maž
daug darbą savo apylinkėje galėtumėt padėti surasti, o mes 
jums parinksim tinkamus žmones, pagal jusų nurodymus, jei 
norite, parašysim tą popierį ir nusiųsim Jums tik pasirašyti. 

Nereiks eiti nei pas notarą, nei rašyti, tik tą raštą vėl 
mums sugrąžinti. , 

Tai bus gaižus DIRVOS skaitytojų giminiškumo parody
mas! Jeigu sutiksite tai mes paskelbsime laikraštyje kas tą 
gražų darbą padarys, o tautiečiai Europoje amžinai to neuž
mirš ir brangins musų šeimą! 

Taigi nelaukite ilgai — dar šiandien atsiliepkite! 
Prašydami tremtiniams parkviesti blankų rašykit: 

DIRVA 6820 Superior Aventte, Cleveland 3, Ohio. 

NELAIMĖS DARBUO-
BUOSE OHIO VAL

STIJOJE 

250 savo biudžetui sekančiai^ 
metui. 

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

J. A. Urbonas 
Dirvos Agentas Daytone 

ftp apielinkėje. 

1802 Lamar St. Dayton, O 

Ohio valstijoje darbininkų 
užmušimų ir sužeidimų laike 
darbo skaičius šymet pašoko 
iki arti kdPro metu pasiekusio 
aukščiausio skaičiaus. ' 

1947 metais už sužeidimus ir 
susirgimus nuo darbo sąlygų 
298,626 asmenų buvo padavę 
atlyginimo j ieškinius. Iš to 
skaičiaus 1,012 buvo užmušti 
laike darbo, 11 visiškai suža
loti, 2,658 dalinai sužaloti. 

1948 metais iki Rugpjujlfe 
vidurio, 921 darbininkas žuvo 
prie darbo, 16 ant visados su
žeista, 2,508 dalinai sužeista. 

1940 metais prie darbų bu
vo užmušta 1,010 darbininkų.^ 

1945 m., pirmą metą karui 
pasibaigus, prie darbų užmuštų 
darbininkų skaičius buvo 968. 

Karo metu, 1943, užmuSta 
darbuose 1,104 darbininkai. 

Greetings to Our Friends 
and Patrons 

Giras Vyras Geras Darbas 
• Šis vyras atlieka gerą darbą... ir jis turi gerą 

gerą darbą. Atsargiai parinktas ir išlavintas, jis už
tikrintas nuolatiniu darbu, apdrauda, apmokamomis 
atostogomis, pensijomis, ir alga po $1.31 iki $1.41 va
landai. CTS reikia keleto vyru kaip jis operavimui 
ap»« 775 jos naujų jrengimų kurie dabar veikia. 

YOUR 

7KA4ISIT SYSTfM 
Samdymo Ofisas: 1404 E. 9th Street 

E. E. Waldeck 
Electric Co. 

Specializing in 
Electric Motor Rewinding 

and Repairing 

We Repair all Home 
Appliances 

Baisi baimė suėmė mano širdį. 
Aš drebėdamas mačiau bliz
gančias kolonas, eiles. Mačiau 
prisikėlusią kariuomenę, kuri 
atėjo prakeikti tuos, kurie ran
kose laiko ginklus. Iš vienos 
gretos išsiskyrė mažas, pilkas 
karys. Jis atėjo tiesiai prie ma
nęs ir kalbėjo. 

— Klausyk, mielas bičiuli, aš 
ateinu pas tave iš mirusiųjų 
pasaulio. Esu pilkas, papras
tas žmogus. Nieko amžino pa
sauliui nebučiau sukuręs. Aš jį 
bučiau apleidęs taip tyliai kaip 
į jį atėjau. Aš kaltinu žudikus! 
Kaltinu savo gimtosios žemės 
ir tėvų vardu. Ak, kokia nuo
stabi mano tėviškė. Aš gyve
nu slėnyje. Netoli, melsvuose 
rukuose skendo aukšti k&lnai. 
Kitoje pusėje buvo mėlynas 
ežeras. Vasarą mes skesdavome 
spindulių juroje. Laukai su
švisdavo aukso varsomis. Var
pos šnabždėdavo žemės žodžius. 
Mane dar mažą tėvas vesdavo
si į laukus. Jis tada man kalbė
davo. 

Kai aš baigsiu žemės ke
lionę, tu busi tų puikiųjų lau-

užė mašinų motorai. 
A. Vilainis. 

Greetings and Best Wishes 
to the Lithuanian people 

/// 

JERRY MILL 
HABERDASHERS 

743 EUCLID AVE. 
815 PROSPECT AVE. 

DVIGUBAS MALONUMAS.. 
..per Long Distance! 

64 
'MM 

III 

NO BETTER 
TERMS 

ANYWHERE 
LOANS TO 

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

Greetings and Best Wishes 
to all our Friends 

Nottingham Winery 

Member Federal Deposit Insurance Corp. 

17?21 WATERLOO RD. 

IV. 2724 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

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

P. J. KERŠIS 
609-12 Society for Savings Bid. 

Telef.: MAin 1773. 

• 

'̂~n&$BSaBCS± 

•g 

• Savo malonumą padauginsit keliariopai nau
dodami Long Distance telefoną ir pasidalindami 
su tolimais draugais. Jusų balsas perneš susi
jaudinimo ir džiaugsmo žinią per daug mylių 
taip natūraliai lyg pats ten apsilankytum. Ge-
rėkis gyvenimu gausiau įgaunant Long Distan
ce paprotį. Jis kaštuoja mažai. Kainas rasite 
pažymėtas telefono knygos pirmame viršelyje. 

T H E  O H I O  B i l l  T E I E P H O H E  C O M P A N Y  

118 NOBLE COURT 

MA. 5527 

Residence E V 5678 

Greetings to my Lithuanian 
Friends and Patrons 

Round Table Cafe 
FINE FOOD 

CHOICE LIQUORS 

Beer to take out 

§  t  i  

3935 Mayfield Road 
FA 9676 

Greetings to my Lithuanian 
Friends and Patrons 

Mayflower Cafe 
WINES - LIQUOR - BEER 

4323 PAYNE AVENUE 
EN 9667 

Mickey Kraus, Mgr. 

M A R G U T I S  
Skaitykit "Margutį", komp 
A. Vanagaičio leidžiamą mu
zikos ir juokų žurnalą. Ei* 
na kartą į mėnesį. Kaina 
metams $2. Užsisakant siu
skit ir pinigus. 

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

Chicago, 111. 

PRANEŠKIT 
Savo Antrašo Permainą 

Kuomet rengiatės persikelti 
kitur gyventi, praneškit sa
vo naują antrašą Dirvos Ad
ministracijai, ne paštui, nes 
paštas nesiųs jums Dirvos f 
naują vietą jeigu neprimo* 
kėsit. Parašykit mums ui 
lc atvirutę prieš persikftli* 
mą į kitą vieta gyventi. -*» 

Pirva Cleveland 3. O. 
r H  

. >•$ 
i* 

/Y'. 
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M I R I M A I  
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

(Žinios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykai 

MIRfi 18,900 IŠEIVIŲ 
LIETUVIU 

Su šiame numeryje patiekia
mais mirusių Lietuvių išeivių 
vardais, mirusių skaičius pa
siekė jau 18,900, nuo Vasario 
mėnesio 1937 metų, kada Dir
voje pradėta mirusių Lietuvių 
vardai skelbti. 

VILČINSKAS Jonas, 51 metų, 
užmuštas darbe Rugp. 21 d., 
Cleveland, Ohio. (Linažerių 

* k. Alytaus ap.) Amerikon at
vyko tik Bal. 29, 1948 metų, 
tremtinys iš iš Europos. 

ČEBATARAUSKAS Tamošius, 
p9 m., mirė* Rugs. 1, Cleve-
lande. (Babtų m. Kauno ap.) 
Amerikoje išgyveno 36 m. 

KAZLAUCKAS Jonas, mirė 25 
Rugp., Clevelande. (Nauja-
laukio k. Krosnos p.) Ame
rikoje išgyveno 46 metus. 

RADZEVIČIENĖ Antanina, 60 
metų, mirė Rugp. 15, Cleve
lande. Amerikoj išgyveno il
gus metus. 

EKAITIENĖ Antanina (Pulo-
kiutė), 65 metų, mirė Rugp. 
28, Donorą, Pa. (Pustapė-
džių k. Suvalkijos.) 

ŠERPETAITĖ Kazė, pusamžė, 
fltirė Liepos 22, Chicagoje. 
(Tauragės ap. Stokaičių k.) 
Amerikoj išgyveno 26 m. 

KARPAVIČIENĖ Morta, 62 m. 
mirė Liepos 21, Deroit, Mich. 
Amerikoj išgyveno 40 metų. 

VALATKEVIČIUS Pranas, mi
rė Liepos 10, Detroit, Mich. 

SKRIDLA Stasys, 28 m., mirė 
Liepos mėn., Rockford, 111. 

TELIUNAS Boleslovas, 64 m., 
mirė Liepos mėn., Rockford, 
111. 

DAUGIRDAS Jurgis, 58 metų, 
mirė Liepos mėn., Rockford, 
111. 

JUODSNUKIENĖ (vardas ne
pažymėta), 80 metų, mirė 
Liepos m., Rockford, 111. 

MAŽEIKIENĖ Barbora (Sadau
skaitė), 41 metų, mirė Lie
pos 30, Chicago j, kur buvo 
ir gimus. 

GIRŽADAS Vincas,, pusamžis, 
mirė Liepos 31, Chicagoje. 
(Šiaulių ap. Užvenčio par.) 

ŠIMKUS Jonas, seno amžiaus, 
mirė Rugpjučio 1, Chicago j. 
(Žvingių p. Sraukaičių km.) 
Amerikoj išgyveno 50 metų. 

GEDVILAS Stasys, pusamžis, 
mirė Rugp. 2, Chicago j. (Pe-
lėdiškių k. Triškių p. Šiau
lių ap.) ' ^ 

RIMKUS Kazys, mirS Liepos 
m., Grand Rapids, Mich. 

SALASEVIČIENĖ Paulina, mi
rė Liepos m., Grand Rapids, 
Mich. 

Nori pagražinti savo 
namus? šauk— 

K. Š T A U  P A S  
Namų Dekoravimas 

musų specialybė. 

Kambarių Popieriavimas 
Namų Maliavoj imas 

16908 Endora Road 
Telefonas: 

KEnmore 8794. 
Cleveland, Ohio 

NORKUS Edvardas, mirė Lie
pos m., Grand Rapids, Mich. 

RABAČIAUSKAS Antanas, 65 
m., mirė Rugp. 3, Chicagoj. 
(Kėdainių ap. Apylaukio p.) 
Amerikoj išgyveno 35, m. 

KINAS Teodoras, puSamž., mi
rė Rugp. 5, Chicagoj. (Tau
ragės ap. Pagramančio par. 
Sungailiškių k.) 

ŽIEDIENĖ Marė (Vaičkauskai-
tė), pusamžė, mirė Rugp. 7, 
Chicagoj. (Tauragės ap. Vai-
duto p. Balandiškių k.) Ame
rikoj išgyveno 35 metus. 

VAINAUSKAS Petras, pusam
žis, mirė Rugp. 7, Chicagoj. 
(Širvintų par.) 

STANIšKIENĖ Petronėlė/ <16 
metų, mirė Liepos 29, Phila
delphia, Pa. (Vabalninko p. 
Tuitų k.) Amerikoj išgyveno 
50 metų. 

NAIDANAVIČIUS Vincas, 59 
metų, mirė Liepos m., Beloit, 
Wis. 

TOMOLIS Kazys, Mirė Lieftos 
22, Chicagoj. (Klovainių p. 
Šiaulių ap.) > 

GUSTIS Liudvikai, pusamžis, 
mirė Liepos 27, Chicagoje. 
(Telšių ap. Lieplaukės par. 
Vilkaičių k.) 

ARLAUSKAS Petras P., 56 m. 
mirė Liepos 29, Chicagoje. 
(Zarasų miest.) . 

STONKUS Alekas, mirė Birže
lio 25, prie Marseille, Prancū
zijoje. Jis ten gyveno su žmo
na, buvo braižytojas, braižė 
Prancūzų laikraščiams humo
ristinius piešinius. 

STATO NAUJUS 
ATOMINIUS 
LĖKTUVUS 

Amerikos karo mokslininkai 
išdirbo planus ir gamina nau
jus lėktuvus kurie be jokio la
kūno galės skristi, kontroliuo
jami nuo žemės, iki 5,000 my
lių, nešdami atominius sprogi
mus. Kitaip sakant, šie nauji 
karo lėktuvai patys bus atomi
nės skraidančios bombos, jie 
nuskridę į nuskirtą vietą su
sprogs, atlikdami savo darbą, 
be pražudymo nei vieno *žmo-
gaus iš pusės tų kurie tuos lėk
tuvus į priešą leis. 

Gen. Carl Spaatz, kuris keli 
mėnesiai atgal atsistatydino iš 
Amerikos oro jėgų štabo virši
ninko pareigų, paskelbia tą ži
nią. Jis kartu praneša kad ša
lies apgynimo vadovybė turės 
tuoj kreiptis į Kongresą pra
šydama padidinti oro jėgų ei
les, praplečiant virš 70 grupių 
kurios buvo užgirtas pereita
me Kongreso posėdyje. 

Sumišę pasaulio reikalai, sa
ko jis, verčia Ameriką imtis 
didesnių pasiruošimų. 

Emigracija į Aus
traliją 

Australijos biuras" Londone 
nesenai skelbė, kad i Australi
ją keliaujančius Anglus veš už 
40 dolarių. Tokiai kelionei yra 
susiregistravę apie 250,000 
žmonių, o vykti savo išlaidom 
dar 150,000. Todėl apie 400,000 
Anglų yra pasiryžę apleisti sa
vo salas ir iškeliauti j Australi
ją. Tačiau, trūkstant laivų tik 
50,000 asmenų šiais metais bus 
galima atvežti į Australiją. 

Australija yra 2,974,581 
ketvirtainių mylių ploto šalis 
su 8 milijonais gyventojų. Ti
kybomis gyventojai paskirsto
mi sekančiai: Anglikonų bažny
čios 44.4 V< ; Romos katalikų 
22.3%; Presbiterijom! 15.3% 
ir Metodistų 11.8'/ . 

Australija yra viena iš di
džiausių vilnų gamintojų. Kiti 
žymiausi žemės ūkio produktai 
yra kviečiai, avižos, miežiai, 
kukuruzai, šienas, bulvės, cuk
rinės nendrės ir runkeliai, vy
nuogės ir vaisiai. Australijos 
kasyklose gaunamas auksas, si
dabras, švinas, varis, geležis, 
anglis. Po karo nemažai Angli
jos ir Amerikos kapitalo yra 
sudėta į Australijos pramonę. 
Darbdaviai, sako, skelbią turį 
apie 100,000 tuščių vietų darbi-

I ninkams. Tik Čia, kaip ir kitur, 
yra trukumas butų, nors šiais 

I metais bus pastatyta namų ap
gyvendinimui 40,000 žmonių; 
toliau kas met statyba bus di
desnė, pastatant butus d§l 60,-
000 žmonių. 

Nors imigracija į Australiją 
įstatymais nėra suvaržyta, ta
čiau Hikinai dėl butų trukumo 
yra pasirenkamą pavieniai as
menys arba asmenys su mažo
mis šeimomis. Australija kas 
met galėtų priimti apie 70,000 
naujų imigrantų ir ,kaip ma
no Australijos imigracijos val
dininkai, per 60 ar 65 metus 
Australijos gyventojų skaičių 
butų galima jpadidinti iki 22-jų 
milijonų. 

Kulturoje ir moksle Austra
lija nėra atsilikusi. Pradinis 
mokslas yra visiems privalo
mas ir nemokamas. Yra šeši 
universitetai ir dvi jiems pri
lygstančios kolegijos. Todėl ir 
kulturingam Europiečiui Au
stralijos gyvenimas negali at
rodyti per daug svetimas. 

Lietuvius, tačiau, domina 
imigracija į USA ir Kanadą, to
dėl, kad čia didelis skaičius Lie
tuvių bei jų giminių gyvena ir 
jų tarpe galima rasti paramos 
įsikurimui. Klimatas taip pat 
geras. 

Amerikos ir Kanados Lietu
viai ir jų organizacijos turėtų 
rimtai pasidarbuoti, kad kuo 
daugiausia musų brolių i šias 
dvi valstybes galėtų pakliūti. 

J. K. 

PAJ IEŠKOJIMAI 
Jieškomieji ar apie juos ži

nantieji prašomi atsiliepti į: 
CONSULATE GENERAL OF 

LITHUANIA 
41 West 82nd Street 

New York 24, N. Y. 

vai., 

L 

Skelbimai Dirvoje 
Turėdami parduoti ar iš
nuomoti namą, kambarį, 
ar parduoti kokius daiktus 
kuriuos kiti gali sunaudo
ti, pasiskelbkite Dirvoje. 
Skelbimus atneškite gata
vai parašę. Priimami iki 
pietų trečiadieniais. 

Pilnai Padengta Apdrauda. UTah 1-4515 

W. DEBESIS PAINTING CO. 
Namų Pagražinimas iš Vidaus ir iš Lauko 
7526 Star Avenue * Cleveland 3 
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Į Ii J. SAMAS - JEWELER Į 
mm m* 

S Persikčlė Į naują didesnę ir gražesnę krautuvę | 
s s 

| 7007 Superior Ave. Greta Ezella Theatre | 

Dabar jau turime didesnį rinkinį Deimantų, žiedų, Laik- s 
rodėlių ir visokių graždaikčių, už nupigintą kainą. | 

TOLIMOJE Australijoje Lie
tuviai tremtiniai išmėtyti po 
visą žemyną. Vienoje vienuolių 
Maristų vedamoje kolegijoje, 
Gambier, South Australia, dir
ba tula p. Kurauskų šeima. 
Apylinkėje yra ir daugiau Lie
tuvių. Australai vienuoliai išra
šė jiems dovanų Dirvą. 

PADĖKA 
Reiškiu didelę padėką p-ui V. 

Markuzui, kuris yra labai daug 
parėmęs materialiai dar bū
nant Vokietijos D. P. lageriuo
se ir Jo dėka Lietuvių laikraš
tis Dirva šiandien mus lanko 
tolimoje Vakarų Australijos 
šalyje. 

Pats asmeniškai ir visi cia 
esantieji Lietuviai p-ui Vytau
tui Markuzui tariame nuoširdų 
Lietuvišką ačiu. 

Stasys Krutulis, 
Yellowdine, West Australia. 

1 K. S. KARPIUS 
NOTARY PUBLIC 

Turint reikalą notarizuoti 
dokumentus kreipkitės } 

6820 Superior Ave. 
ENdicott 4486 :• 

Petras, iš 
Šiaulių ap. 

Aleksaitis Antanas, iš Baltrušių k., 
Pilviškių vai. ~ 

Andrušaitis JoiįĮf»<. Girnių par. 
Askaitytė - Neimonienė Marija ,iš 

Kalvarijos vai., Marijampolės ap., 
gyv. East Haven, Conn. 

Balčienė Antanina, iš Spičių k.# 

Šiaulėnų vai., gyv. Chicagojel ' 
Balkauskaitė - Lasauskienė Marijo

na, iš Tauragės ap. 
Baltrūnas Petras iš Anykščių vai., 

gyv. Clevelande, buvo stipruolis-
imtininkas. 

Baltrušaitis Juozai, iš Dubenų k., 
Vaiguvos vai., Šiaulių ap. 

Baltušis Kazimieras, iš Vazgučių 
km., Pandėlio vai., Rokiškio ap., 
jo sunus Kazimieras ir dukterys 
Genė ir Janina. 

Baranovski Martin ir jo sesuo Ba-
ranovskytė - Berlis Marija, gyv. 
Chicagoje. 

Barkauskaitės, Izabėlė Kruglinski 
ir Juzė Vedegis, kil. nuo Alytaus, 
gyv. New Jersey. 

Bartaška Jonas, iš Salako ar Dūkš
to vai., Zarasų ap. 

Bartusevičius Motiejus ir Bartusevi
čiūtė -' Dapkunien§, iš Pajevonio 
vai., Vilkaviškio ap. i 

Bendoravičius Vincas, iš Susisninkų 
km. Kalvarijos vai. 
Berlis - Baranovskyte, Marija ir 
jos brolis Martin Baranowski, g\\ 
Chicagoje. 

Bishnevičiutė Beata, duktė Bole
slovo ir Chelidonijos Didžiulaitės. 

Blauzdžiunaitė - Lazauskienė Mag
dė (prieš tai buvo ištekėjusi už 
Vyšniausko) iš Vilkaviškio ap. 

Bratz - Burstein Paulina ir vyras 
Burstein Voldemar,, sunus Josefp 
ir Adelės Kohl, iš Jurbarko vai., 
gyv. Bridgeport. 

Brazauskaitė Magdė, iš Miklašev-
kos km., Punsko parap. 

Brazauskas Antanas. 
Bukelis Krisjan ir žmona Muzikan-

taitė Liucija, iš Auksučių km., 
Šiaulių ap., gyv. Uragvajuje. 

Byla, nuo Marijampolės. 
Dapkunienė - ^Bartusevičiūtė ir Bar

tusevičius Motiejus, iš Pajevonio 
vai., Vilkaviškio ap. f, 

Dauda Jurgis, karo metu buvo Vo
kietijoje su Amerikos armija. 

Daukšas Antanas, Kuprių km., Šiau
lių ap. 

Dromontaitė Basė, Juzefą ir Ona. 
Dubužinskas Alfonsas ir Liudas ir 

DubužinskaitS Emilija, gyv. Kre
kenavos vai., Panevėžio ap. 

Eneliunas Juozas, iš Kuršėnų vl., 
Šiaulių ap. ^ . 

Ernastas Aleksandras ir Pranas, iŠ 
Raudonės vai. 

Ernastas Gustavas ir Jonas ir se
suo Jekštaitiene Matilda, iš Rau
donės vai. 

Freitakienė - Kuisytė Teresė, vė
liau ištkėjusi antrą kartą ,iš Nau
miesčio vai., Tauragės ap., ir jos 
brolis. / 

Gailin Ieva, gyv. Holyoke, Mass. 
Ginčiauskaitė Eugenija, iš Telšių v., 

iLvykusi iš Rygos, du kartus bu
vo ištekėjusi. 

Gladkowska Bogumila ir Helena, iš 
Raseinių. 

Grečius Bronius ir Stasys, iš Sut-
kiškių km., Paežerėlių - Svetuši-
no vai., Naumiesčio - Šakių ap. 

Grečius Simonas ir Vincas, i* Ja-
kubonių km., Paežerėlių - Svetu-
šino vai., Šakių - Naumiesčio ap. 

Gružauskienė - Usevičiuto Stefani
ja ir vyras Gružauskas Viadas. 

Gudas Juozas, sunus Gudienės - Pa-
drostytės. .. ! *, 

Ignotas Stasys, prašo atsiliepei as
menis kilusius iš Tirkšlių vai., 
Mažeikių ap. 

Ivaškevičius Jonas ir sesuo Palaimi-
nienė Marcelė, iš Tryškių. r 

Jablonskienė - šernaitė lrėna, iš 
Biržų ap.* neva nesenai atvykusi 
iš Belgijos į USA pas motiną p. 
Bijunienę. , 

.Jekštaitiene - Emastaite Matilda ir 
broliai Ernastai, Gustavas, Jonas, 
iš Raudonės vąl. ^ 

Jočytė, iš Kaulio ap., sesu® JR-ožės 
Proscevičienės; . . { 

Jokubauskas Vladas, sunus Elenos 
Markevičiūtės, iš Raseinių. 

Joškytės Bronislava ir Marijona, iš 
Milgaudžių km., Tauragės ap., gv. 
Argentinoje. 

Judvytis Jonas^ - Antanas, ii j|ilalės 
vai., Tauragės ap. 

Juozapaitis Jorias, tš Kuprių km., 
Šiaulių vai. 

Juozapaitis Mikas, iš Trakininkų k., 
Tauragės vai. 

Jmkytė Stanislava, gimusi Ameri
koje, gyv. Jurbarko vai. 

Račkauskas Zigmas, iš Altfksandra-
vos km., Rumšiškių vai., Kauno a. 

Kačkis Jonas, Julija, Pranciška, Vin-
centina ir Zuzana, išvykę iš Žaga
rės, gyv.̂ Aurora 111. 

Kaluževičiule, iš Truseikiškių km., 

Karalius - Kardišauskaitė Iėva ir 
vaikai, iš Miroslavo vai., Alytaus 
ap., gyv. Shėnadoah, Ča. 

Katiliauskienė - Sadauskaitė Ona 
ir jos sesuo Linkauskienė Rožė, iš 
Seinų vai. 

Karb J. S. Mrs. . 
Kinčius Kazys, šunus Jtazio, gimęs 

Amerikoje. 
Kruglinski - Barkauskaitė Izabelė 

ir jos sesuo Vedegys Juzė, nuo 
Alytaus, gyv. New Jersey. 

Kuisys ir jo sesuo FreitakienS - Kui
sote Teresė, ištekėjusi natrą kart, 
iš Naumiesčio vai., Tauragės ap. 

Kuizinas Antanas ir Kuizinaitė Elž
bieta, iš Šilalės vai., Tauragės ap. 

Lakšienė - Putrimaitė Ona, iš Tau
ragės ap. 

Laurušonytė Adėlė, gimusi Ameri
koj®, gyv. Šiaulėnų vai., Šiaulių 
ap. 

Lazauskienė - Blauzdžiunaitė Mag
dė (prieš tai buvo ištekėjus už 
Vyšniausko), iš Vilkaviškio ap. 

Liaudanskas Aleksandras, Leonas 
ir. Petras, iš Lentgalių dv., Luo
kės vai. 

Liknevičius Vincas, iš Kybartų. 
Linka Kajetonas, iš Skriaudžių vai., 

Marijampofės ap. 
Linkauskienė - Sadauskaitė Rožė ir 

jos sesuo Katiliauskienė Ona, iš 
Seinų vai. 

Lukoševičius (Lukošius) Antanas, 
iš Telšių ap., sunus Mar. Ginčiaus-
kaitės - Lukoševičienės. 

Lukoševičius Jurgis, iš Asteikių km., 
Naujamiesčio vai., Panevėžio ap. 

Mačerauskas Jonas, iš Šeduiklų km., 
Tauragnų vai., Utenos ap. ' 

Makauskas Jonas, iš Kelmės vai., 
gyv. Rockford, 111. 

Makavickas su žmona, sunus ir duk
tė Irena, nuo Kėdainių. 

Maršanskis Jurgis, nuo Telšių. 
Mžfeiulis Pranas, iš Stakių vai., Raf 

šeinių ap. 
Mickevič Bronislava, duktS Jono Ir 

Elenos, gimę Amerikoje. 
Murauskas Jurgis, iš Vaitakiemio 

km., Punsko parap. 
Muzikantas Ženis, iš Kauklių km., 

Gruzdžių vai., Šiaulių apsk., gyv. 
Brooklyne. 

Narbutienė Agota, iš Batakių vai., 
Tauragės ap. 

Neimonienė - Askaitytė Marija, iš 
Kalvarijos vai., Marijampolės ap., 
gyv. East Haven, Conn. 

Norvaišaitė Zosė ir brolis Norvaiša 
Antanas, gyv. gal Nashua, N. H. 

Palaiminienė - Ivliškvičiutė Marcelė, 
iš Tryškių, Šiaulių ap. 

Paulavičienė - Paulavage Juozapi-
na, gyv. Shenandoah, Pa. 

Perlira, Petras, iš Pajevonio vai., 
Vilkaviškio ap. 

Petrauskas Antanas, vaikai Julija 
ir Antanas, iš Bartninkų, Vilka
viškio ap., gyv. Shenandoah, Pa. 

Petrauskas Juozas, iš Asteikių km., 
Naujamiesčio vai., Panevėžio 

Pinas Petras. 
Poškevičius (Poška) Balys, sunus 

Jurgio, pras-o atsiliepti gimines ir 
asmenis kilusius iš Grinkiškio vl., 
Kėdainių ap. 

Pugačiauskas Stasys, ii Stakliškių 
vai., Alytaus ap. 

Putinaitė - Lakšienė, Ona, iš Tau
ragės ap. 

Pyragas Simonas, iš Štrelčių km., 
Prienų ar Ašmintos vai., Mari
jampolės ap., gyv. Pittsburgh, Pa. 

Radvila Jonas, iš Siauriškių km., 
Tauragės ap . 

Rožanskas (Rožanskai) iš Kruonio 
vai., Alytaus ap. 

Rumbutis Bernardas ir Boleslovas, 
gyv. Chicagoje. 

Sadauskaitės, Ona Katilauskinė ir 
Rožė Linkauskienė ,iš Seinų vai. 

Šamanauskaitės, Ona ir Pranė, duk
terys P. šamanauskienės - Ivaš
kevičiūtės, gini. USA. 

ščensmolevičius Leonas, suittu Juli
jono ir Emilijos, atvyko iš Lietu
vos 1940 metais . 

Sdano . (Zdanauskas), Adolfas,' Ed
vardas, Aleksas ir Zigfija. 

šerkšnas Boleslovas, Juozas ir Sta
sys, kilę iš Čivėnų km., Veisėjų v. 

Šernaitė - Jablonskienė Irena, iš 
Biržų ap., neva nesenai atvykusi 
iš Belgijos pas motiną Bijunienę 
į USA. 

Shensnol (Sčensnolevičius ) Leonas 
^unus Julijono ir Emilijos, atvyko 
USA iš Lietuvos 1940 m. 

Sinkevičiūtė Anatolija, iš Merkinės 
vai.," Alytaus ap. 

Sivickas* Stasys, iš Prienų m., Mari
jampolės ap. • * 

Skusevičius Julijonas ir Leonas, iš 
Gerkonių km., Dūkšto vai., Zara
sų ap., Julijonas gyv. Philadelphi-
ioje. 

Smitrevičieng Ieva, ii Papilės vai., 
Šiaulių ap. 

Stankūnas Motiejus, iš Naujamies
čio vai., Panevėžio ap. 

Svilas Andriejus, iš Jurginiškių 'km, 
Joniškėlio vai. 

Telšinskas Antanas, sunus Prano ir 
Stanislovos Valaitytės, iš Gargždų 
vai., Kretingos ap., prašo atsiliep
ti gimines ir pažįstamus. 

Urba Jurgis, iš Spirakių val„ Pane
vėžio ap. 

Usevičiutė - Gružauskienė Stefani
ja ir vyras Gružauskas Vladas. 

Vaitilas Antanas, iš Kretingos 
Vaitkus Juozas, brolis Stripeikienės 

j ir jo , tėvas iš Telšių ap 

Valaitytės - Telšinskienės Stanisla
voj ir Prano Telšinsko sunus An
tanas, iš Gargždų vai., Kretingos 
ąp., prašo atsiliepti gimines ir pa
žįstamus. 

Vedegis - Barkauskaitė Juze ir jos 
sesuo Kruglinski Izabelė, nuo Aly-
tautas, gyv. New Jersey. 

Venckus Zigmas, gimęs Amerikoje. 
Vilkelis Vincas ir jo sesuo Ona, iš 

Kučiunų vai., Seinų parap. 
Zablcckytė Juzė, iš Tryškių. 
Zdanauskas (Sdano) Adolfas, Ed

vardas, Aleksas ir Zofija, gyv. 
Milwaukee. 

Žemaitelis Stanislovas, sunus, Alek
sandro ir Julijos, iš Vilniaus ap. 

Žemaitelis Vladas, sunus Aleksandro 
ir Marijonos, iš Vilniaus ap. 

Zerveckis Pranas, iš Papiiės vai., 
Šiaulių ap. 

žižis Povilas ir jo sesuo žižyte Ona, 
iš Mikailiskių km., Ukmergės ap., 
gyv. Berlin, New Hampshire. 

Žukauskas Pranas, iš Ciparių km., 
Naumiesčio vai., Tauragės ap. 

Zumaris J., iš Rumšiškių vai., Kau
no ap. 

AUTOMOBILISTAMS 
ŽINOTINA 

Kalvių parap. 
Kleinius Juozai, Plui*g^| val.»' Vitkauskas Juozas, Pranas ir Stani-

Telšių ap. ^ • slovas, iš Papilės, Šiaulių ap. 

Tirštame trafike Clevelando 
Policijos Departmentas pataria 
kiekvienam važiuotojui laikytis 
vienoje ąilėje ir vengti suktis 
j kairę, šių patarimų prisilai
kant visas trafikas gali judėti 
pirmyn greitai ir saugiai. 

Dvigubas parkinimas gatvė
je šalia jau stovinčio automo
bilio tikrenybėje yra vogimas 
važiavimo vietos kitiems auto
mobiliams. Clevelando Polici
jos Departmentas žino kad tik 
neatsargus važinėtoj ai taip da
ro. 
, Clevelando Policijos Depart
mentas persergsti kad jokioje 
Clevelando dalyje neleidžiama 
važiuoti greičiau per 35 mylias 
į valandą. Kitose visose mies
to dalyse išskyrus plačiasias ir 
su kelių numeriais gatves, va
žinėjimo greitis yra 2$ mylios 
į valandą ar mažiau. 

Pėkstieji niekad nelaimi su
simušime su automobiliu. Trys 
ketvirtdaliai Clevelando trafike 
žūstančių yra pėkstieji. 

žmogus važiuojąs paskui ta
ve trafike nežino ką tu galvo
ji. Duok jam žinoti ką manai 
daryti, tinkamais rankų signa
lais: 

DEŠINĖN sukant — ranką 
iškelk j viršų. 

KAIRĖN sukant — ranką 
iškišk tiesiog tolyn. 

SUSTOJANT — ranką nu
leisk žemyn. 

Cleveland Police Dept. 

AKINIAI 
galima gauti pas 

D-R4 MATULAITI 
(Lait)  

7829 Euclid Avenue 

ILLUMINATING CO. 
NORI GAUTI DAU

GIAU INEIGŲ 

The Cleveland Electric Illumina
ting Company kreipėsi į the Public 
Utilities Commission of Ohio pra
šydama leisti jai pakelti kainą už 
elektros jėgą dėl apie' 2500 didelių 
komercinių ir industrinių naudoto
jų. Kadangi dabar "sąlygos yra pa
čios geriausios", kompanija apskai
čiuoja kad kainų pakėlimas duotų 
jai $4,600,000 daugiau 1949 metais. 

Tas kainų pakėlimas nepaliečia 
namams naudojamos elektros. 

Tuo pat laiku Elmer L. Lindseth, 
kompanijos prezidentas, praneša pa
didinimą savo statybos programos 
$22,000,000 daugiau, taip kad numa
tyta $105,000,000 programa, skelbta 
pereitą Spalių mėnesį, dabar pasie
kia $127,000,000. 

"Mes tikimės baigti apie $70,000,-
000 vertės statybos darbų 1948 ir 
1949 metais", sako Lindseth. Ta 
programa apima daug šimtų priedi-
nių pastatų ir įrengimų šios kompa
nijos jėgos produkcijoje, transmisi
joje, išplatinime ir patarnavime. 

"Didelis projektas numatytas bai
gti sekančiais metais yra įdėjimas 
180,000 kilowattu priedinės jėgos 
produkcijai musų Avon dirbtuvėje. 

"Tarp kitų projektų yra suvirš 60 
kurie kiekvienas kaštuos po $100,-
0C0 suvirsum. Didžiausias iš šitų 
priedinių yra l.r>0,000 kilowatts jė
gos gamybos įrengimas musų Lake 
Shore dirbtuvėje Clevelande." 

Toliau, savo aplikacijoje Public 
Utilities Commission prašoma leis
ti pabranginti elektros kainą dide
liems jos sunaudotojams sekančiu 
pagrindu: 

Kompanijai reikalinga daugiau in-
eigų dviem pagrindinėm priežastim: 

Patraukimui į šią sritį naujo ka
pitalo reikalinga kad kompanija ga
lėtų paruošti viską taip jog pajėg
tų aptarnauti savo kostumerius". ir 

Aprūpinti teisingais ir pridera
mais atlyginimais tiems kurie su
dėjo savo pinigus kitų aptarnavimo 
reikalams, kad jų įdėliai nenuken
tėtų. 

Prie didžiausių dasileidžiamų biz
nio pagerėjimo sąlygų, toks pabran
ginimas duos daugiau ineigų 1949 
metais apie $4.000,000. Jeigu kaš
tų laipsnis nepakils daugiau tas su
darys pelno padaugėjimą $2,780,000 
suma. 

Kompanija tačiau nesitiki kad są
lygos tiek pagerės kaip numatoma, 
tačiau ir tuo pagrindu padidėjusios 
ineigos 1949 metais bus mažesnės 
negu 4.5 ant visos $260,000,000 
minimalės šios kompanijos turto 
vertės. 

Savo aplikacijoje kompanija safco 
kad pagrindinė kaina dideliems jė
gos ir šviesos naudotojams buvo nu
statyta Liepos mėnesį 1940 metais, 
visu 16 mėnesių pirm negu Suvie
nytos Valstijos įstoję į II Pasaulinį 
Karą. 

CUKRAUS darymas ii  ąžuo

lo pjuvenų yra vienas iš naujų 
svarbių chemijos išradimų. -

= Smagi Lietuviška Užeiga 5 

Į UPTOWN GRILX, I 
| 10626 St. Clair Avenue | 
| VYNAS — ALUS — DEGTINĖ — ŠILTI VALGIAI | 
s Geras Patarnavimas = 
E Linksma muzika penktadienio ir šeštadienio vakarai ~ 
§j A. ir A. Kazakevičius — savininkai (40) 

Jakisbs FuneraS Home 
XJAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktore) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PARVEŽTI 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763 

S 

LASNIK CAFE 
Puiki, Moderniškai Įrengta Lietuviška Užeiga 

6824 SUPERIOR AVE. 
(Šalia Dirvos Redakcijos) 

Užkviečiame Lietuvius iš kitų miestų sustoti pas mus. 
Kastantas ir Ona Lesnikauskai — Savininkai 

^IVIIIIIIIIUIIIIIIIIUIIlllllilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIilIlIlIlIlIilIlIiilllllliKlllllllf* 

I P J KERSIS f 
5 609-12 Society for Savings Bldg.—Cleveland, Ohio s 
| OFISO TELEFONAS: M A in 1773. | 

E Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuoee, kreip- js 
S kitės į mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai- s 
E riuose apdraudos-insurance reikaluose. S 
2 Sutaisau paskolas pirmo morgečio. PajLarnavimas ir išpildymas s 
S garantuojama. Kreipkitės i mane telefonu arba asmeniškai. 2 
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CLEVELANDO IR APYLINKES ŽINIOS 
DIRVA—6820 Superior Avenue. ENdicott 4486—Atdara vakarais 

Iškilmingas Katedros 
Pašventinimas 

Clevelando R.-K. švento Jo
no atnaujinta katedra vidur-
miestyje tapo iškilmingai pa
šventinta bendroje aštuonių 
dienų programoje, pirmadienį 
Rugsėjo 6 rytą, ceremonijoms 
vadovaujant pačiam šios dioce-

.zijos Vyskupui Hoban. 
Iki naujasis pastatas hebuvo 

pašventintas ir pateptas vys
kupo specialiu ritualu, į kated
rą paprasta publika nebuvo įlei
sta. Paskui, duris atidarius, į 
vidų susigrudo pusantro tūks
tančio šiaip žmonių. Kitus pen
kis šimtus sudarė bažnyčios di
džiūnai ir pakviesti svečiai. 

Per visą 8 dienų iškilmių lai
kotarpį katedrą ir jos kitus pa
status aplankė virš 23,000 žin-
geiduolių. 

Į ceremonijas buvo atvykę 
42 aukštieji bažnyčios dignita-
rai iš įvairių šalies dalių, tarp 
jų Popiečiaus delegatas iš Wa-
shingtono, Arkiv. Cicognani, 4 
kiti arkivyskupai, 32 vyspukai 
ir keturi abbotai. Prie jų bu
vo šimtai kunigų, vienuolių. 

Katedros šventinimo apeigas 
prie didžiojo altoriaus atliko 
Vvslc. Hoban, o prie kitų alto
rių keturi kiti vyskupai kurie 
pirmiau Clevelande kunicravo ir 
kurie iš čia buvo paskirti vys
kupais i kitas diocezijas. 

Greetings and Best Wishes 

WILLIAM E. MINS H ALL, JR. 
CANDIDATE FOR ' 

STATE REPRESENTATIVE 

Practicing Attorney 

ELECTION TUESDAY, NOV. 2, 1948 

Padėkit Jiems Atva
žiuoti į Clevelandą! 

Oro Lenktynės Baigėsi 

Per tris dienas, Rugs. 4, 5 ir 
6, atsibuvo Nacionalės Oro len
ktynės, metinis įvykis Ameri
koje. Buvo įvairių oro demon
stracijų, dalyvavo įvairių rū
šių militariški ir privatiniai 
lėktuvai. Svarbiausią lenktynę 
už Thompson Trophy dovaną, 
su $16,500 piniginiu atlygini
mu, laimėjo lakūnas Anson L. 
Johnson, • iš Miami Springs, 
Fla., skrisdamas virš 383 my
lių į valandą greitumu. 

Buvo ir kitokių lenktynių su 
įvairiomis dovanomis. 

Buvo į Clevelandą atskridęs 
ir didžiausias pasaulyje lėktu
vas, naujai išstatytas kariškas 
bomberis B-36, kurio bombų 
sukrovimo dalyje gali įtilpti 
keturi dideli prekiniai vagonai. 

Tas milžinas lėktuvas yra j 
163 pėdų ilgio, sparnų plotis ] 
230 pėdų ir jo uodega iškeltai 
46 pėdas į orą — kaip keturių! 
aukštų namas. Jis gali paimti I 
21.116 galionų gasolino, turi 6 
inčinus, ir gali nešti 30^,000 
svarų krovinių. 

Jau dabar sudaryta sutartis 
rengti Oro " Lenktynes Cleve
lande 1949 metais.' 

Daug Lietuvių tremtinių ga
les atvažiuoti į Ameriką, ypa
tingai galėtume daug jų atsi
kviesti į Clevelandą, jeigu visi 
šios kolonijos Lietuviai kurie 
turi savo namuose atliekamus 
kambarius pasižadėtų priimti 
po du ar daugiau nelaimingų 
musų brolių ir seserų į savo 
namus, iki jie paskiau patys 
susiras sau pastovias gyvenimo 
vietas ir darbus. 

Reikia duoti pažadėjimą pri
imti šeimas, vedusias poras su 
vaikais, pavienius vyrus ir pa
vienes merginas. 

Kartu reikia pasiklausinėti 
ir apie darbus: kas. sutiks pri
imti juos dirbti kada jie atva
žiuos. Jie atvažiavę ras sau ir 
kitus darbus, tiktai pradžiai 
reikia padaryti tam tikrą pa
žadėjimą kad duosit jiems ap
sigyventi kambarį ir prižadėsit 
pagelbėti surasti darbą. 

Tuo reikalu reikia išpildyti 
blankas. Ateikit į Dirvos ofi
są, tas blankas išpildysime, o 
jųs pasirašysit. 

Pa dėk i m šiuo lengvu budu 
atidaryti musų tremtiniams du
ris į Ameriką. 

Jeigu mes dabar nepagelbė-
sim jiems, tai tą DP Įleidimo 
skaičių užpildys kitų tautų iš-
vietintieji, o mūsiškiai ir liks 
vargti, arba grįžti i sovietų na
gus. 

M I R I M A I  
MULEIKIS Antanas, metų, 

nuo 6305 Utica avenue, mirė 
Rugsėjo 4, palaidotas Kalvari
jos Kapinėse Rugs. 8; pamal
dos atsibuvo Šv. Jurgio bažny
čioje. r 

Liko žmona, Petronėle, vie
na duktė, Evelyn. 

Jo laidojime pasitarnavo' Ja-
kubs Funeral Home. 

PADĖKA 
šiuomi noriu nuoširdžiai pa

dėkoti dar sekantiems asme
nims sąryšyje su mano vyro, 
a. a. Jono Vilčinsko laidotuvė
mis: A. M. Praškevičiams, M. 
Spudytei, A. Anderson, B. An
drews, I. J. Šamui, L. Vilčin-
skaitei, parodžiusiems man 
užuojautos bei materialiai pa
rėmusiems. Ačiu Wilkelis Fu
neral Home, padėjusiems lai
dotuvių- metu ir parodant tiek 
daug rūpestingumo ir nuošir
dumo. J. Vilčinskienė. 

ŠAL«S SĖRININKŲ 
SUSIRINKIMAS 

Lietuvių Salės Bendrovei val
dyba šaukia specialį salės šėri-
ninkų susirinkimą pirmadienio 
vakare, Rugsėjo 13, nuo 8 vai. 

Yra svarbių dalykų aptari
mui, visi šėrininkai prašomi at
silankyti. Susirinkimą* atsibus 
apatinėje dalėje. Valdyba. 

hoof". 
R KO KEITH'S 105TH 
THEATRE 

šiame teatre matysite: 
Sept. 8 iki 11: "Walls, of Je

richo". 
Sept. 12 iki 14: "Sword of 

the Avenger", ir "Thunder-

IftSINT JOMOJA KAMBARTS 
Lietuviu šuimoie. kamfiaris 
vienam vyrui, blaivam ir dir
bančiam. (37) 

1' 540 Olenville Avenue 
Telef. PO 9590 

SAUSRA BAIGĖSI 
Per tris praėjusias savaites 

Clevelande siautė sausra. Vie
na tų savaičių, viduriniu buvo 
nepaprastai karšta. 

Sausra baigėsi pirmadienį su 
mažu lietum, o antradienį pa
lijo visai smarkiai. 

AUTO DRIVERS' 
LICENSE 

Dirvoje iki šio mėnesio galo 
gausite progą išsiimti sau Auto 
Drivers' permitus. Visi auto
mobilių važinėtojai tuos permi
tus privalo išsiimti iki Spalių 
1 dienos. Nuo tos dienos, ne
turintiems permito reikės lai
kyti naujus egzaminus. 

KAS platina Dirvą — tas 
Hatina apšvieta. 

PADĖKA 
šiuomi reiškiame Širdingiau

sią padėką visiems musų prie-
teliams liūdnoje musų valando
je, mirus mano mylimam vyrui, 
Tamošiui čebatarauskui. Pir
miausia dėkoju Wilkelis Fune
ral Home, už prielankų patar
navimą; visiems trims kuni
gams, Vilkutaičiui, Petreikiui 
ir svečiui kunigui, už šv. mi
šių atlaikymą, Kun. Ivanaus
kui už atsilankymą šermenyse 
ir palydėjimą j kapines. 

Ačiu už prisiuntimą gėlių, už 
aukojimą šv. Mišioms, ir ypa
tingai ačiu grabnešiams už jų 
sunkų pasitarnavimą. 

Ačiu Dr. Vinco Kudirkos Dr-
jos valdybai ir nariams už at
liktą draugijos vatdu užduotį, 
ir pagaliau ačiu visiems kas 
fik kuo prisidėjo: už atsilanky
mą šermenyse, bažnyčioje ir 
palydėjimą j kapines. 

Ilsėkis, Tamošėli, šios šalies 
šaltoje žemelėje amžinai. Gal 
neužilgo ant tavo kapo žolelė 
pražydės, o mes laistysime sa
vo ašaromis. 

Mes liekame nuliudę, 
Žmona, čebatarauskienė, 

duktė ir sunus. 

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

THE PROBLEM OF THE BALTIC IN 
HISTORICAL PERSPECTIVE 

Susitik savo senus draugus 

"BILL" GREEN 

pas 

VIC'S OASIS 
Wade Park at 71st Street 

GERIAUSIAS MAISTAS MIESTE 
Vieta Air Conditioned Geras Patarnavimas 

VIEŠNIOS CLEVELANDE 
Clevelande lankėsi viešnios iš 

Brooklyn, N. Y., ponia Ambra-
ziejienė, žinovo veikėjo Juozo 
Ambraziejaus žmona, su duk-
teria Genovaite. Jos čia viešė
jo pas Vincą ir Tillie česną. 

Jodvi buvo nuvažiavusios ir 
į Detroitą pasisvečiuoti pas p. 
Ambrose ir pamatyti Detroitą. 

Kita viešnia iš Brooklyno bu
vo mokytoja Stella čereškaitė, 
kuri čia aplankė savo paž j šta
mą mokytoją Frances Ambrose 
ir pasinaudojo proga apžiūrėti 
Clevelandą. P-lė čerečkaitė at
vyko čia iš Maine valstijos,' ir 
buvo nuvykus į Cincinnati, O., 
aplankyti savo seserį. 

By ALFRED BILMANIS 

Latvian Minister in the USA 

(In Memory of the Injustices done 
to the Baltic Nations) 

(Continued from last issue) 

Of the innumerable folk songs 
and legends of the Baltic one tale 
is of outstanding interest: the tale 

„of the World Flood, with many var
iants concerning sunken castles, in
habited by princes and princesses, 
richly clad «nd tdIShwd'with gold 
and jewels,' 

Seeing that the Baltic region it
self does not have the precious met
als of gold and silver and is not 
especially subject to catastrophic 
floods, the hypothesis becomes per
missible that the Baltic peoples of 
some unrecorded age may have ac
tually fled from some such disas
trous deluge, wandering northwards, 
until they finally found safe haven 
in their present homelands. Thus, 
if there be a factual foundation to 
this so persistent flood legend of 
Baltic folklore, the Baits were cer
tainly among the displaced peoples 
of antiquity. 

Today, once more, through a sim
ilar cruel quirk of history, hun
dreds of thousands of their descen
dants find themselves fleeing into 
exile from the oppressive tyranny 
of atheist Bolshevism, that modern 
menace in every way comparable to 
the Biblical plagues or to the Del
uge itself. 

Seized with a despair that has 
overwhelmed such great numbers of 
other "displaced" peoples of Europe, 
they would now gladly leave the 
Old Continent behind them alto
gether, could they but hope for a 
peaceful haven elsewhere. 

Returning to their prototypes of 
lore, we shall remark that the an
cient Baits brought with them, in 
the first place, their very old re
ligion, evolved in their original dwel
ling-place, and preserved through
out their ' unrecorded cross-country 
treek to the Baltic strand. Togeth
er with this religion, which is strong
ly reminiscent of the old Avian sun 
myth and cosmogony, they brought 
with them their language, customs, 
folklore, ornamentation (which in
cluding the swastika, strange as it 
seems, is very similar to that of an
cient Troy)', tools and crafts. They 
also brought with them their meth
ods of agriculture, as well as cer
tain useful plants, like turnips, flax, 
clover, and hemp, also medical plants 
and domestic animals and fowls. It 
was they who introduced the scythe 
into Europe. 

As reflected in their folklore, the 
Baits also preserved their social-
administrative organization. Settling 
in their present homeland, they were 
able to develop freely their original 
clan and tribal system, which was 
characterized by All outspoken ances
tor-worship. 

In Baltic folklore has been pre
served the, prototype of pre-historical 
social organization of the white 
lace, just at the Latvian-Lithuan
ian tongue remains the key language 
of the AriaYt group. 

Uncramped for space in their new
ly found abode, the Baits seem tp 

"have enjoyed a great measure of 
freedom. The British court geogra
pher of King Alfred the Great, Wulf-
stan, who personally visited the Bal
tic region and named it Whitland (the 
exact translation of Baltija, for bait 
signifies "white"), has left us testi

mony of the local mode of life. Ac
cording to him, the land of these 
Baits, whom following the example 
of Tacitus, he still calls "Aestii", 
was comprised of numerous castles, 
pilis (cfr. Greek polis), in each of 
which a king resided. This was 
probably the chief or ruler of the 
clan, for it should be noted that in 
the old Latvian language, the mas
ter or owner of the manor was the 
"kungs", word very similar to the 
Scandinavian "Konung" (king). 

The Baits constituting a suigeneris 
microcosm, on the confines of the 
then collossal macrocosm of the an
cient classical world, were first "dis
covered" on behalf of the latter by 
Phoenician, Phrygian, and Etruscan 
sea traders, who, in search of that 
precious commodity, amber, found 
them living in happy oblivion, apart 
from the great centers of Mediter
ranean civilization. Later came the 
Scandinavian Viking warrior-trad
ers, the "Guersk" or "Greek-mer
chants", journeying down the Duna, 
tKe "Austrvaegr", to Byzantium, 
following the navigable rivers. 

Later still came the North-Ger
man Hanseatics, ostensibly bring
ing light and culture, actually only 
ą rapacious lust for. conquest and 
oppression. 

A traditionally religious people, 
the ancient Baits appear to have 
taken readily to Christianity. 

Eventually, in the first and sec
ond decades of the thirteenth cen
tury, on the territories of the an
cient Latvian and Estonian tribal 
kingdoms, the Livonian principality 
of the Holy Roman Empire was es
tablished, dedicated to the Holy Vir
gin as Terra Matris, while in Old 
Prussia, the Terra Petri, the Teu
tonic Knights became the rulers. 
The Emperor Frederick II the Ho-
henstauffen, in 1224, granted the 
converted Baits citizenship and all 
rights and freedoms of the citizens 
of the Holy Roman Empire. 

Meanwhile the Lithuanian kings, 
Mindaugas, Vitenis, Gediminas, his 
sons, Keistutis and Algirdas, and 
grandsons: Jagaila and Vytautas 
succeeded in setting up a great 
Lithuanian Empire, in which various 
White Ruthene and Ukrainian prin
cipalities coalesced under the pro
tective overlordship of the Lithuan
ian kings, against the rising menace 
of the Tartars. But soon the Ger
man Drang nach Osten became more 
pressing. 

(To be continued) 

OHltf'S BIGGEST WEDDING DRAWS 15,000 GUESTS 

\ 

One of the biggest weddings in Ohio this year will be tiiat of 
Miss Helen Schuh and Hugo K. Fobell, of Cleveland, who will be 
married Saturday evening, September 11, at the GCtli annual Cleve
land Food and Home Show in Cleveland Public Auditorium befors 
an audience of 15,000 guests. 

The Food S'iov/ wedding has been a traditional event in Cleve
land for twenty-four years. Miss Schvh, this year's '.ride, is em
ployed in the packing department of the Thompson Product:? Co., 
and Mr. Fobell, the groom, is a well known home builder o£ Cleve
land. 

The above picture shows th-3 happy bride and groom with Wal
ter W. Knight, manager c2 t" - " c'r~d Tccd iihow, ©a e:r-
••n-JinR his con«r£lulr.t>' 

How to Help the 
Displaced Person 
Come to America 

NEUŽMIRŠKIT 3c 
Rašydami Dirvos Redakcijai. 

Administracijai ar Agentūrai 
kokius paklausimus, visada įdė
kit už 3c pašto ženklelį atsa
kymui. Tas būtina 

JONAS G. 
P O L T E R  

L i e t u v i s 

Namų Maliavotojas 
Fopieriuotojas 

Apkainavimag ar patari
mas reikale jusų namo 
pagrasinimo suteikiama 

nemokamai. 

495 East 123rd St. 
Telefonas: POtomac 6899 

OHIO VALSTIJA per metą 
iki Liepos 1 iš degtinės padarė 
gryno pelno virš $15,000,000. 
Tas parodo kad per tuos 12 
mėnesių Ohio piliečiai išgėrė 
žymiai daugiau degtinės, nes 
pernai pelno buvo gauta tiktai 
$6,750,000. 

THE EAST OHIO Gas Co. 
gavo Federalės komisijos užgy-
rimą tiesti $3,200,000 vertės 
paipų projektą, gavimui dau
giau naturalio gaso iš Texas, 
aprupinimui gasu neriboto kie
kio Ohio gaso naudotojų. 

Muzikos Pamokos Jaunimui 
MUSICAL INSTRUCTION 

on CLARINET and SAXOPHONE 
POLKAS, SWING MUSIC, and CLASSICAL 

Also Orchestra available for dances, ueddings, etc. 

Call EDDIE. PLATT HE 2996 or 
HE 9494 

<uiiiniii!iiiiHiiiiimimi:!ii*iiiHiiiuiiiimiiiiiiiiMiiimiiKiiii<iiiii!iitiiiiiiiiiiiiiim'£ 

Wilkelis Funeral Home 
Į ' PILNAS LAIDOTUVIU I 

PATARNAVIMAS i J 
. -HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS— 

1 V 
; 6202 SUPERIOR AVE. HEnderson 9292 = 

BEFORE any displaced person or 
D. P. family can come to the Unit
ed States, assurance must be given 
that a home and job are available 
immediately upon arrival here. Home 
and job opportunities must be as
sured. Job opportunities must be 
within reasonable proximity to hous
ing opportunities. 

The present displaced persons law 
makes provision for the entry of the 
following people to this country: 

205,000 D. P.'s who have register
ed in Germany, Austria, and Italy' 
prior to December 22, 1945. ,,They 
may come in the following catego
ries over a two year period. 

At least 40 percent must come 
from Lithuania, Estonia, Latvia, or 
Poland, east of the Kurion Line, — 
Ukraine. 

At least SO percent must have an 
agricultural background or be will
ing to work as farmers once they 
have arrived in this country. 

2000 must be Czech or Slovak re
fugees who fled from the present 
Czechoslovakian government. 

3000 m»st be orphans under the 
age of 16 years. 

Priority is given to relatives, farm 
workers, domestic help, construction, 
clothing, and garment workers, and 
persons possessing special education
al, scientific, technological or profes
sional qualifications. 

Transportation expenses of D. P. 
coming to U. S. A. from the camp 
to the shores of America will be 
paid by International Refugee Or
ganization (I R O). 

After their arrival to U. S. port, 
further inland transportation has to 
be paid by relative or friend. 

Our office in due time will com
municate about the time of arrival 
and cost of transportation. 

According to the law "eligible dis
placed person" means a displaced 
person as define — One who on or 
after Sept. 1, 1939, and on or before 
Jan. 1, 1918, was in Italy or the 
American sector, the British sector, 
or the French sector of either Ber
lin or Vienna or the American zone, 
the British zone, or the French zone 
of either Germany or Austria. 

This law does not apply Id dis

placed persons who have alread mi
grated to England, Canada, Austria-
lia, South America, Sweden, Den
mark or other countries. 

No displaced person will be per
mitted to come to U. S. A., unless 
they have special invitation. Even 
if you have sent aj affidavit, you 
must fill out a form by which you 
guarantee a job and a place to live. 
We will send our invitation to re
spective person or family, if you 
will fill out our blanks. Forms may 
be obtained-at the United Lithuan
ian Relief Fund of, America. All 
the forms must be filled out and 
returned immediately to the Ijnited 
Lithuanian Relief Fund of Ameri
ca, Inc., 105 Grand St., Brooklyn 
11, New York. Telephone: EVer-
green 7-1422 and 1423. 1 

Please, do everything you possi
bly can in securing homes and find
ing suitable jobs for these unfor
tunate people. 

PARDUODAME 
f 

Ūkės Produktus 
Tomatėa, Saldus Kornai, 
Grietinė, Lietuviški Sū
riai. Tomatėms atsivežkit 
savo kašes. 
Vėliau turėsim žieminių 
bulvių pardavimui 

PR. ir ROZALIJA SANK ALAI 
Chesterland, Ohio 

Tarp May field ir Chardon Rd. 
ant Caves Road. (37) 

ŽMONĖS IS VISŲ 
PASAULIO 

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

Public Square 
Tai Žmonių Bankas ant 

įsteigta 1849 

Tčmykit Gatavai Jusų Pasirinkimui 

Naujų Rudeninių Stilių 
Vyrams ir Vaikinams SKRYBĖLĖS 
Naujausių pavidalų ir spalvų. Kainos po $J.45 ir J.00 

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS NAUJŲ RUDENINIŲ ' 
APRANGALUI REIKMENŲ, taipgi 

Vyrams ir Vaikinams KELNES 
• DYKAI! Mes duodam Eagle Stamps su kiekvienu pirkinio, if 

Čia Išlceisime Jusų Stamp Books. " 

THE KRAMER & REICH (0. 
• 7010 Superior Ave. Atdara Vakarais 

j 
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