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UKRAINIEČIAI PAR-
TIZANAI TEBEKOT-

VOJA NARSIAI 

Per paskutinius tris mėne
sius Ukrainos laisvės kovoto
jai — UP A armija Čekoslova
kijoje tebevedė labai įtemptą 
kovą su Čekų raudonosios ar
mijos daliniais. Ukrainiečiai į 
Čekiją buvo įsiveržę sudarymui 
ryšio su panašiais Balkanų ša
lių partizanais. 

Du partizanai kurie Liepos 
fėenesį atvyko į Amerikiečių 
zoną Vokietijoje, pareiškė kad 
Ukrainiečiai partizanai sutei
kę daug rūpesčio Rusų okupa
cinėms pajėgoms, nes jie ne tilp 
energingai kovoja prieš bolše
vikus bei jų satelitus, bet ir 
stengiasi apjungti bei suvieny
ti kitų tautybių partizanus. 

Šį pavasarį UP A keli jungi
niai iš Pripečio pelkių savo vei
kimą išplėtė į Senųjų ir Rytu 
Prūsų rajonus. Birželio mėne
sį prasidėję reguliarios kovos 
tarp UPA ir Lenkų raudonosios 
armijos dalinių netoli Allenstei-
no, Rytų Prūsijoje. Lenkai 
buvę priversti pasitraukti, pa
likdami savo užmuštuosius. 

Ukrainiečiai ėmėsi žygių pa
laikyti ryšius ir su Baltijos 
kraštų laisvės kovotojais, ben-
dron kovon įtraukiant Čekijos 
ir Balkanų kraštų partizanus. 
Toks esąs UPA išlaisvinimo va
do Generolo Taras Chuprynka 
planas. 

Čekoslovakijos karo ir vidaus 
reikalų ministerijų paskelbtuo
se bėfidruose pranešimuose pa
žymima kad Čekų kariuomenės 
ir policijos daliniai sunkiai ko
voja su Ukrainiečių daliniais, 
kurie esą įsitvirtinę II Pasauli
nio Karo fortuose Slovakijoje. 

Čekoslovakijos kom u n i s t ų 
partijos organas Tworba Bir
želio 22-24 rašė kad maži bet 
gerai ginkluoti ir disciplinuoti 
Ukrainiečių daliniai įsibriovė į 
Čekoslovakiją ir pradėjo nai
kinti komunistus- bei "liaudies 
demokratus". Laikraštis ragi
na ir toliau imtis priemonių 
prieš tuos gyventojus kurie 
rodo palankumo partizanams, 
remia juos maistu ir teikia ži
nių apie raudonosios kariuome
nės judėjimą. 

Tworka toliau kaltina sovie-
tų-Lenkų-Čekų jungtinį štabą 
dėl nepavykusių operacijų prieš 
partizanus. Kartu priduria kad 
šie daliniai veikia Amerikiečių 
ir Britų imperialistų tarny bo

lt. 
Paskutiniu spauda nu

stojo skelbus apie juos žinias, 
kad nesukeltų panikos gyvento
jų tarpe. Tačiau iš sužeistu 
raudonųjų karių pasakojimų 
sužinomi vardai tų vietovių ku
riu rajonuose veikia partiza-. 
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Maskvos (laluliiiio Atsakymo' dėl tlcrlpo 
Dewey Ragina Lai
kytis Stiprios Už

sienio Politikos 

J 
SOVIETAI NESUTINKA LEISTI U. N. 

SVARSTYTI BERLYNO BYLA 

Susirinkęs U. N. Posė
dis Svarsto Palestinos 
ir kitus Svarbiuosius 

Dienos Klausimus 

Thomas E. Dewey 

j. 

SUSIJUNGĖ PAVERGTŲ 
TAUTŲ UGNIAGESIAI 

Rugpjūčio 19 d. Augsburge 
buvo sušauktas IRO Area sto
vyklų, policijos ir ugniagesių 
tarnybinis pasitarimas, kurio 
metu aptarti tarnybiniai sto
vyklų klausimai. Suvažiavime 
dalyvavo Lietuvių, Latvių, Es
tų, Žydų ir Lenkų atstovai. 
Nutarta leisti ugniagesybos or
ganą, kurio redaktoriumi iš
rinktas Majoras Ružancovas. 
Susirinkusieji pasipiktino IRO 
Security Officer Mr. Morrow 
elgesiu, kuris iš įvairių stovyk
lų suvažiavusius atstovus pri
vertė savo atsilankymo* laukti 
iitisas 5 valandas. 

Kalbėdamas Denver, Co
lorado, savo prezidentinio 
vajaus §usirinkime, Gub. 
Dewey reiškė kad Amerika 
turi turėti stiprią užsienio 
politiką, parėmimui dabar 
susirinkusio U.N. Paryžiu
je posėdžio, kad ta pasauli
nė organizacija nebūtų ke-
no nors piktomis užgaido
mis ardoma. 

Dewey sako, Amerika ttt-
ri parodyti galingą vienin
gumą, nes tik taip prisidės 
prie tos konferencijos pa
sisekimo—prie išsprendimo 
šimtų problemų, kartu ir 
Berlyno krizės. 

"Mano gilus įsitikinimas 
yra kad musų šalis niekad 
daugiau neprivalo blašky
tis užsienio reikalais, kas 
duotų diktatoriams manyti 
jog mes esam silpni ir ne
apsisprendę," sakė jis. 

Republikonų kandidat a s 
į prezidentus prikišo Tru-
mano administracijai gem-
bleriavimą šios šalies sau
gumu ir laisvų žmonių at
eitimi, aikvojant šios šalies 
gamtos turtus taip kaip da
bartinė valdžia aikvoja. 

Tie šios šalies piliečiai 
kuriems įkirėjo Trumano 
administracijos nesugabu-
mai ir nuolatinis kiršini-
masis su Kongreso _ atsto
vais, tiki kad jau atėjo lai
kas padaryti permainą iš
renkant Dewey, kuris gales 
sutartinai dirbti, kuris tu-1-
ri aiškų supratimą apie ša
lies reikalus ir žmonių ge
rovę. 

Prez. Truman taipgi va
žinėja ir sako kalbas vaka
rinėse valstijose. Jis aiški
na kaip dideli, baisus Repu-
blikonai aštrina sakes au-
rimui ūkininkams į pečius, 
kala retežius darbininkams 
pavergti, palaiko infliaciją 
ir kitas blogybes. Bet, kaip 
sako Dewey, nekurios tos 
blogos sąlygos šiądien kaip 
tik yra paties Trumano ad
ministracijos vykdomos. 

Truman apsunkino mies
tų žmonių gyvenimą iškel
damas maisto kainas, sun
kina miestų gyventojų ir 
ūkininkų būklę visų reik
menų brangumu, padrąsi
nant streikus Ii1 iškėlimą 
aukštų algų. * 

Paryžius. — Rugs. 21 su
sirinkus United Nations vi
suotinam posėdžiui, įtemp
tose sąlygose, girdėjo laiki
no U. N. prezidento ragini
mą dirbti pašalinimui iš 
žemės baimę, slegiančią vi
są žmoniją. 

Laikinu U. N. preziden
tu išrinktas Argentinos at
stovas Bramuglia. 

Suvažiavo atstovai nuo 
58 valstybių. 

Atmosfera susirin k i m e 
gana karšta dėl Palestino
je nužudymo U. N. atsto
vų Bernadotte ir Sierot, 
kurie buvo nušauti Jeruza-
lyje Rugs. 17. Patirta kad 
juos nužudė Žydų teroristų 
Stern gauja. 

Kitas karštas klausimas 
tai įkaitus padėtis tarp Ry-
tų-Vakarų dėl Berlyno. 

Vakarų valstybės prane
ša sutikusios ant vieningų 
reikalavimų Maskvai ir ga
mina reikalavimus, j ku
riuos sovietai turės atsaky
ti taip arba ne. 

^ Sąryšyje su U. N. visuo
tinu susirinkimu, Paryžiu
je dalyvauja Marshall nuo 
Amerikos, Bevin nuo Bri
tanijos ir Schumanas/ nuo 
Prancūzijos. Jie aptaria 
kokių griežtų priemonių 
laikysis jeigu sovietai at
mes Berlyno blokados pa
naikinimą. 

Sovietų atstovai ir jų ša
lininkai, kartu su Berlyno 
Vokiečiais komunistais ke
lia protestus kad United 
Nations visuotinas susirin
kimas visai neturi teisės 
Berlyno klausimą svarsty
ti, nes Berlynas yra pripa
žintas sovietų zonai ir yra 
reikalas tarp keturių di
džiųjų, ne visos U. N. 

Berlyno komunistai rėkia 
esą Vokiečiai vakarų zono-
los U. N. posėdyje reikštų 
susprogdinimą iki šiol ves-

HAVE A HEART **  MACKENZIE 

je kad Žydai imasi griežtų 
priemonių nubausti Berna
dotte ir Serot žudeikas. 

Izraelio kariuomenė su
gaudė apie 200 Stern gau
jos narių, kuriai primeta
ma Bernadotte nužudymas. 
Jie išvežti j Jaffa ir bus iš
skirstyti Žydtj kariuome
nėje, kurie tiks. 

^ BERLYNE komu n i s t ų 
ginkluotos gaujos užpuolė 
vakarinių valstybių dalyje 
leidžiamus laikraščius ir 
neleidžia jiems išeiti. Po
ra savaičių anksčiau komu
nistai užgrobė viso Berly
no rotušę, išvaikė visuoti
nu balsavimu išrinktą mie
sto valdybą. 

Vėliausi pranešimai sa
ko, rytų Vokietijoje ruošia
ma raudonųjų gaujos rei
kale paimti Berlyną ir visą 
Vokietiją į savo rankas. 

Berlyną ir Vokietiją pa
ims Vokiečiai .komunistai, 
Rusų paruošti,, Rusų vado
vaujami, bet sforuošti taip 
kad iš viršaus nėiŠFčJdyttrf: 
jog tai Maskvos darbas. 

Tada Amerika ir kitos 
vakarų valstybės pripažins 
įvykusį faktą, kaip pripa
žino visur kitur kur tik so
vietai panašiai įsibriovė. 

«S au 

Paprastas Pilietis turi nešti baisiausią naštą valdžios kaštų 
pavidale visokių nereikalingų taksų, kurie galėtų boti su
mažinti ir tai valdžia puikiai išsilaikytų. 

TUBKUA GAUNA U. 
S. KARO LAIVUS 

SIUDO AMERIKAI 
APLEISTI KORĖJĄ 
Maskva patiekė Ameri

kai pasiūlymą kad abi jos 
— Rusija ir U. S. — ištrau
ktų savo kariuomenes iš 
Korėjos. Rusai sako apleis 
Korėją iki Sausio 1, 1943, 
jeigu tą padarys ir Ameri
ka, ištraukdama savo ka
riuomenę iš pietinės Kore-
jos. 

Šiaurinė Korėja visa so
vietų sukomunistinta, joje 
Maskva paliks šeimininkau
ti savo raudonarmiečius, 
Korejiečių rūbais apreng
tus. Sovietai pasirengę jau 
visą Korėją sujungti savo 
globoje. 

Filipinų salose auksinius 
tu il£U derybų tarp keturių dantis turintys žmonės ap-
didžiųjų Maskvoje. dedami 30 nuoš. taksų. 

Rusai taipgi prikaišioja, 
esą Vokiečiai kitosee zono
se rengiami karui prieš so
vietus ateityje, ir tą kaltę 
primeta Amerikai. 

REMIA BERNODOTTE 
PLAN4 

U. N. posėdyje Amerikos 
atstovas Marshall pareiškė 
jog jis, remia Švedo Grafo 

Turkija tuo.] gaus keletą 
gerų, moderniškų Ameri
kos karo laivų, savo laivy
no sustiprinimui. Tas da
roma einant Amerikos rė
mimu Graikijos ir Turkijos 
militariškai. 

TARDO KOMUNISTŲ 
RĖMĖJĄ 

KAIP U. S. GAVO 
AZORES SALĄ 

Tik dabar paaiškėjo, po 
penkių metų, kad Amerika 
diplomatišku keliu išsiderė
jo 1943 m. iš Portugalijos 
teisę naudotis viena Azores 
sala, Atlantike, kur įrengė 
savo karo lėktuvų stotį. 

Ta stotis Amerikai buvo 
taip labai reikalinga jog 
buvo pasiryžta ją paimti 
jėga, jeigu kitaip Portuga
lija nesutiktų ją užleisti. 

Tada Portgualiją bandė Kongreso komisija tardo 
turtuolę Amerikietę, Louise j prisivilioti Hitleris, tačiau 
Bransten, kuri savo pini- Amerika geriau paįtekmė-
gais regia komunistų veik
lą Amerikoje. Ji lygiu bu-
du kaip ir kiti- komunistai 
stengiasi gintis Amerikos 
konstitucija. Ji neprisipa
žįsta turėjus ką bendro su 
šnipinėjimu Maskvos nau
dai. 

Ta žiopla turtuolė auko
jo $50,000 parėmimui ko
munistų spaudos ir aukoja 
kitiems jų reikalams. 

ALBANIJA pradėjo sa
kyti kad Jugoslavijos Tito 
nori ją pagrobti ir prisi
jungti. Albanija, maža Ju
goslavų kaimynė prie Ad-
riatiko juros, yra taipgi so
vietų pakalike, tačiau Tito 
turi ją kaip ir savo glėby
je. Maskvai ištikimieji Al-

^ o t banijos komunistai nori iš-
Berriadotte paruoštą planą1 silaikyti Stalino bernais, 
prievarta sutvarkyti Pales
tinos klausimą. Prieš tai 
ėmė protestuoti Arabų at
stovai, kurie vis atsisako 

Švedijoje grąso išverti
mas socialistų valdžios, ku-
ri išsėdėjo per 16 metų. Ki-

pripažinti Žydams teisę į į0S trys partijos susitarė 

VISOS ^ Amerikos politiš
kos partijos šiais rinkimais 
nori buti negrams draugin
gos, gavimui jų balsų. Re-
publikonai ir Demokratai 
atydžiai seka negrų regis
travimąsi balsavimui didė-
sėse valstijose kurios nule
mia rinkimus. 

jo Portugaliją, ir Portuga
lija, tokį pasirinkimą pa
darydama, neapsigavo. Ka
ro metu ji išsilaikė neutra-
liška. 

Palestiną. 
Izrąelio valstybės užsie

nių reikalų ministras Šei> 

socialistus išstumti. 

11 užmušta. Laporte, In
diana. — Laike lietaus su
simušus atviram trokui su 
traileriu, užmušta 11 svo
gūnų laukų darbininkų, ve
žamų troke; šeši kiti sužei
sta. 

TRUMAN ir jo paskirtas 
atominės energijos pirmi
ninkas Lilienthal kalba jog 
Kongreso komisijos tyrinė
jimas atominės bombos šni
pų esąs kenksmingas: ato
minės energijos mokslinin-
kai gali nenorėti dirbti jei
gu bus jais nepasitikima. 

Kodėl prezidentas ir Li
lienthal laiko blogu darbu 
sekimą sovietų šnipų ir so
vietams parsidavusių šalies 
išdavikų ? Kurie atominės 
energijos mokslininkai yra 
ištikimi savo šaliai jie gali 
tik džiaugtis kad Kongre
sas stengiasi apsaugoti jų 
didelio darbo pasekmes. 

FLORIDĄ šios savaitės 
pradžioje . prašlavė smarki 
audra, atėjus nuo Kubos; 
padaryta nuostolių iki $25 
milijonų dolarių. Kuboje ^ . Prancūzijoj streikavę ke- __c ^ ^ 

tok kabeliu pranešė United jį gimtai tūkstančių darbi- nuo tos audros žuvo sesi 
Nations Tarybai Paryžių-Įlinkų vėl grįžo dirbti. žmonės, Floridoje trys. 

U. S. SUTIKS prisidėti 
parėmimui Vakarų Euro
pos bloko prieš galimą so
vietų agresiją, kai 1949 m. 
pradžioje susirinks 81-mas 
Kongresas. Tą tikrina Sta
te Departmentas. 

Sulyg Brusselio sutarties 
nustatyta turėti pastovią 
Vakarų armiją iš 250,000 
vyrų, kuri visada butų pa
ruošta atmušti sovietų ata
ką. 

Entered at Second-Class matter Decem
ber 6th, 1915, at the Cleveland Postoffiet * 

under the act of March 3, 1879. 

MAISTAS ATPIGS 
Bet nesitikėkit jo atpingant 

dabar tuoj. Paveizdan, mėsa 
pradės atpigti tiktai kitą metą, 
sako galvijų pirkėjai. 

Kitokio maisto kainos, sako, 
pradės kiek atpigti neužilgo, 
pasekrr^je didelio šios vasaros 
ūkių derliaus. Maisto atpigi
mą pranašauja trys didelės ša
lies ūkių organizacijos: 

Urmo kainos maisto srityje 
sako atpigę pastaru mėnesiu 
apie 2 nuošimčiais, šiaip kitų 
reikmenų kainos, išskyrus ūkių 
produktus, tuo laikotarpiu pa
šoko 0.1 nuoš. 

Mėsos pristatytojai pabran
gino mėsos kainas sakydami 
jog žymiai padidėjęs jos parei
kalavimas. O pareikalavimas 
padidėjęs* todėl kad visi daug 
uždirba. Apskaičiuota yra kad 
šymet privatinių šeimų ir as
menų ineigos pasieks niekad is
torijoje negirdėtą $210 bilijo
nų, sumą*. Taigi, mėsos gamin
tojams rupi irgi pasipelnyti. 

• 
TEKSTILĖS inthustrija šioje 

šalyje sako turės sumažinti sa
vo tulų audinių gaminimą, dėl 
susidariusio didelio perviršiaus. 
Darbų sumažėjimas busiąs lai
kinas. Valdžia baigė savo už
sakymus iki galo šių metų, sa
ko daugiau jai nereikalinga. 

SULAIKYMUI infliacijos ir 
padarymui paskolų gavimą sun
kesniu, Federalio Rezervo Ta
ryba įsakė savo nariams ban
kams padidinti savo rezervus 
dar apie $2 bilijonais. Tokiu 
budu bus apsunkintas gavimas 
iš bankų pinigų šiaip visokiems 
pirkinėjimams. Kreditų suvar
žymas sako neduos žmonėms 
pirkti dalykų skolintais pini
gais arba išsimokė j imo planu, 
nes šie budai prisidėjo prie iš-
kėlimcf reikmemį kainų. 

• 
AUTOMOBILIŲ industrija 

yra didžiausia paskira plieno 
sunaudotoja, kaip parodo 1947 
metų statistikos. Pernai auto
mobiliams ir trokams gaminti 
sunaudota daugiausia plieno ne
gu kada pirmiau tos industri
jos istorijoje. 

Automobilių industrija per
nai gavo 9,273,000 tonus, arba 
14.7f nuoš. viso apdirbto plieno 
išleisto iš dirbtuvių. 

Statyba užima antn| vietą 
plieno sunaudojime. Pernai ji 
paėmė 8,501,000 tonų, arba 
13.5 nuoš. 

Visokių metalinių dėžių ir 
skardinių darbams sunaudota 
pernai 5,076,000 tonų. Geležin
keliai stovi ketvirtoje vietoje, 
jų reikalams buvo nupirkta 4,-
880,000 tonų plieno. 

• 
KATALIKŲ Bažnyčia Ame

rikoje pasiryžus dideliems sta
tybos darbams. Numatyta per 
sekantį dešimtmetį praleisti iš
tisus $10 bilijonų, kaip dabar 
jau turima statybai planų. 

Jau dabar paruošta 1,550 
statybos projektų, kurie išeilės 
eina; ligoninės, mokyklos, ir 
bažnyčios. 

NEW MEXICO, viena iš va
karinių šios šalies valstijų, tik
rina turinti tiek druskos kad 
jos užteks visam Vakarų Kon
tinentui per tukstančius metų. 
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D I R V A 

PENNSYLVANIJOJE 
PITTSBURGH 

ATSIRAS NAUJOS 
INDUSTRIJOS 

Pennsylvanijos gubernatorius 
Duff pranašauja kad pratęsus 
didyjį Pennsylvania Turnpike 
vieškelį j rytus nuo Harrisbur-
80 iki Philadelphijos ir į va
karus iki netoli Youngstown, 
Ohio, žymiai pagerės Pitts
burgho industrinė padėtis. At
siras Pittsburghe ir vakarinėje 
Pennsylvanijoje tokiu industri
jų kurios dabar, dėl sunkaus ir 
negreito susisiekimo, negali iš 
čia pasekmingai savo išdirbi
nių išvežti. 

Tuo prailgintu vieškeliu iš
dirbiniai įvairių Pittsburgho 
dirbtuvių bus galimi pristatyti 
greitai iki Philadelphijos ir į 
laivus Atlanto vandenyne; Ohio 
upe išdirbiniai pasieks Meksi
kos užlają, o už Youngstowno 
| Didžiųjų Ežerų laivus, 

Gub. Duff tikrina tas vieš
kelis bus baigtas įrengti iki jis 
baigs savo gubernatoriaus tar
nybą. 

PHILADELPHIA 

Detroit, Mich., Naujienos 

PITTSBURGHAS MAZGOJASI 
Pittsburghui šiek-tiek suma

žinus durnus, po įvedimo dūmų 
kontroliavimo įstatymo, dauge
lis miesto centre bizniškų pa
statų pradėjo apsimazgojimo 
darbo. Tas darbas atsieina ga
na brangiai, dėl to kad per ei
lę metų viskas buvo apnešta 
dūmais ir suodžiais. 

Pittsburgho dumų kontrolės 
programa, atsiradus 7 metai 
atgal, parodė savo vaisių per
eitą žiemą. Miesto gyventojai 
pradėjo kitaip kūrinti savo pe
čius ir naudoti su visai mažai 
dumų kūrinamą anglį. 

Industrijos ir geležinkeliai 
taipgi ėmėsi naudoti nerūkstan
čią anglį ir Diesel lokomotivus. 

DIDELIS ŠELPIMO NAUDAI 
PIKNIKAS RUGS. 26 

BALF — Bendras Amerikos 
Lietuvių Fondas, — parapijų, 
klubų ir įvairių Lietuviškų or
ganizacijų padedamas ir visa
pusiškai visuomenės remiamas, 
rengia pikniką šalpos naudai, 
šį sekmadienį, Rugsėjo 26, Mi-
kalaičio Parke, Eddington, Pa. 

Tai bus smagus plačios apy
linkės Lietuvių suvažiavimas 
smagiai praleisti laiką atviro
je gamtoje, pasilinksminant ir 
pasišokant; bus tai palydėji 
mas vasaros ir sutikimas į šią 
laisvės šalį atvykstančių musų 
tautiečių, vargo, sielvarto ir 
bado priblokštų. 

Jusų atsilankymas ir mažas 
prisidėjimas labai reikalingas, 
nes kiekvienas jusų centas su
teiktas paramai atvykstančiam 
iš anapus vandenyno tremtiniui 
padės jam įkurti šioje svečioje 
šalyje. 

šiam piknikui vadovaus veik
lus ir patriotingas Lietuvis An
tanas Kaniušis, maloniai talki
ninkaujant visiems tam darbui 
prijaučiantiems Lietuviams. 

Pikniko pradžia bus 12 vaL 
dienos. Nuo galutinos stoties 
į parką pikniko svečius vežios 
autobusas.. A. J. J. 

GEN. KONSULAS JO
NAS BUDRYS KAL
BĖJO PER RADIO 

ANGLIES VEŽĖJAI 
GRIAl'NA KELIUS 

Pennsylvanijos Vieškelių Dę-
partmentas pakėlė triukšmą dėl 
Vakarinėje Pennsylvanijoje iš-
plitusio kasimo anglies iš kal
nų pašonių ir trokais vežimo 
tos anglies į miestus. Tie an
glimi užlioduoti trokai suardo 
ir sugadina ūkininkams įreng
tus kelius, kurie nėra stiprus 
ir neatlaiko sunkių trokų. 

Vakarinėje valstijos dalyje 
randasi daug anglies kuri pri
einama kasti tiesiog kalnų pa
šonėse ar šiaip kuprose kurios 
guli artimai kelių. Kadangi 
šitie anglies sluogsniai nėra di
deli, jie neapsimoka didelėms 
anglies kompanijoms užimti ir 
įrengti geležinkelius ar kitokius 
kelius anglį išvežti į miestus. 

Bet toks kad ir mažas kiekis 
anglies yra gana pelningas vie
nam ar keliems vyrams, kurie 
patys prisikasa ir turėdami 
troką gali tą anglį pristatyti į 
pardavimo vietas. 
, Valstijos kelių departmentas 

rėkia kad tokiais angliniais 
trokais jau išgriauta my!ios 
kelių ir 324 mylios kitų kelių 
dalinai sugadinta. Nuostoliai 
pasiekė apie $7,000,000. 

J. A. Urbonas 
Dirvos Agentas Daytone 

ir apielinkėje. 
1802 Lamar St. Dayton, O 

PIENAS MAŽĖJA 
Pienas Pennsylvanijoje ru

denop sumažėja, kaip praneša 
Valstijos Agrikultūros Depart
mentas. 

Liepos mėnesį, pav., pieno 
visoje valstijoje buvo gauta 
498 milijonai svarų, o Rugpju-
čio mėnesį 481 milijonas sva-
r^ Melžiamų karvių skaičius su
mažėjo nuo 950,000 iki $48,000 
Rugpjučio mėnesį. 

1947 metu Rugpjučio mėnesi 
Pennsylvanijoje turėta beveik 
10,000 melžiamų karvių dau-

j giau negu tą patį mėnesį šv-
met. 

žinomas radio komentatorius 
Meade Davidson į savo radio 
pusvalandžių komentarus kvie
čia svečiais kalbėtojais Sovie
tų Rusijos pavergtų ar domi
nuojamų šalių įžymesnius as
menis, kuriems duoda progą 
prabilti į klausytojus ir papa
sakoti savo tautų nelaimes. 

Rugpjučio 26 d. tokiu svečiu 
kalbėtoju buvo Lietuvos Gene
ralinis Konsulas New Yorke, p. 
Jonas Budrys, kuris per stoti 
WWRL New Yorke, 10 valan
dą vakaro, kalbėjo apie Lietu
vą. Jis trumpai supažindino 
klausytojus su pokarine Lietu
vos istorija pradedant Klaipė
dos krašto atgavimu ir baigiant 
bolševikų bazių įvedimu Lietu 
voje, ko pasekmėje Lietuva bu
vo bolševikų greitai visiškai 
okupuota. 

Pažymėjo kad pirmutinė bol-

Lankesi Kun. Dr. Končius 
Rugsėjo 17, Detroite lankėsi 

BALF centro pirmininkas Kun. 
Dr. J. B. Končius. 

Vietinio BALF skyriaus vei
kėjai ta proga surengė susirin
kimą, 8 vai. vakare, buvusioje 
Lietuvių salėje. BALF'o pirmi
ninkas dalyviams papasakojo iš 
savo kelionės Europoj, apsilan
kymus pas Lietuvius tremtinius. 
Nupasakojo jų sunkią būklę ir 
ragino visus Lietuvius rašyti 
dabar išleistas BALF'o blan
kas tremtinių parkvietimui į 
Ameriką, pažadant butą ir su
rasti darbą. ' 

BALF pirmininkui buvo pa
duota visokių paklausimų imi
gracijos reikalais. Kun. Kon
čius atsakinėjo, paaiškėjo ir 
tokių dalykų kurių niekas ne
gali aiškiai nusakyti, nes Kon
gresas kontroliuoja DP atgabe
nimui išleistą įstatymą ir gali 
net padaryti pakeitimų. 

Gerb. BALF'o pirmininkas 
taipgi pranešė kad atvažiavęs į 
Detroitą padarė kontaktą su 
katalikų diocezija ir kad pasi-
rašvtos dėl buto ir darbo blan-ševikų okupacija Lietuvių tau

tai brangiai kaštavo — apie ^ 
65,000 Lietuvių buvo bolševikų šiam pranešimui susirinkusieji 
žiauriai nukankinta arba išvež- neparodė entuziazmo, 
ta į Sibirą. Dargi jis prašė ruošti BALF 

Užėmę Lietuvą 1941 metais! vajų ir jų ruošti platesniu ma-
Vokiečiai, — toliau tęsė p. Bu-įstu, kviečiant miesto valdmin-
drys, — vėl daugelį tūkstančių t kus ir didesnių draugijų pirmi-
Lietuvių sukišo į koncentraci- į ninkus, kaip Community Fund 
jos stovyklas už tai kad Lietu- vadovybes ir kitus. Nuo savęs 
viai neparodė užtektinai entu-! pridėčiau kad tiktų kviesti ir 
ziazmo "išvaduotojams". j Catholic Women's League, ku-

Taipgi p. Budrys papasako-1 ri yra skaitlinga narėmis ir pa-
jo kad S u v i e n y t o s e  Amerikos jėgi organizacija. Vajus BA 
Valstybėse gyvena vienas ket- j  LF'ui būtinas, nes, kaip Kun. 
virtdalis Lietuvių tautos. Ame- j Končius pranešė, trūksta ^ jau 
rikoje gyvenantys Lietuviai ne
žiūrint į politinių pažiūrų skir
tumus, Lietuvos nepriklauso-

stijose ir Kanadoje. Ji ten tu
ri artimų giminių, ten gyvena 
jos mamytės brolis, visuomeni
ninkas ir rašytojas Vytautas 
širvydas. 

Panelė Aldona yra ir meno 
mėgėja, pati dainininkė solis
tė, o kadangi dar jaunutė, jai 
ateitis gali buti labai skaisti ir 
reikšminga. 

Aldonos tėvai, Paulius ir Eu
genija Moliai, irgi yra šio mie
sto veikėjai ir tautiškų reikalų 
rėmėjai. Ponia Molienė yra iš-
siuntus apsčiai pakietėlių Lie
tuviams tremtiniams į Europą. 
Moliai verčiasi namų pardavi
mo ir apdraudos agentūra. 

M. Sins. 

ATVYKO 38 LIETU-
TUVIAI TREM

TINIAI 

Bugsėjo 16 d., laivu "Marine 
Swallow" iš Vokietijos atvyko 
38 Lietuviai tremtiniai dar pa
gal senąją imigracijos tvarką. 
Tikimasi kad nuo Spalių mėne-

dabar pinigų operuoti BALF'ą 
ir leidžiamasi į skolas. 

^ Iš Detroito Kun. Končius 18-
' mvbės klausimu yra vieningi ir Į vyko į Chicagą, o iš ten sakė 
i pasmerkia bolševikų agresiją vyks į Denver, Colorado. 
! priėš Lietuvą. Amerikos vy-| ,!? 

riausybė, vadovaudamasi teisv- RADIO PIKNIKAS 

yra bus tikrinamos diocezijos. ̂  prasį(j§s tremtinių vežimas 
į Ameriką pagal priimtą trem
tinių įsileidimo įstatymą. 

Atvykusieji išsiskirstė pas 
gimines bei draugus: 

Marė Abramavičienė, su su 
num Vytautu, atvyko pas vy
rą, N. Braddock, Pa. 

Dr. Antanas Aleknavičius, su 
žmona, Elena, ir sunumis Al
fredu* ir Vitu, į Chicago. 

Prof. K. Alminauskas, su Sei
mą, aplankęs Columbia ir Ford-
ham universitetus New Yorke, 
išvyko į, Chicagą 

NEUŽMIRŠKIT 3c 
Rašydami Dirvos Redakcijai. 

Administracijai ar Agentūrai 
kokius paklausimus, visada įdė
kit už 3c pašto ženklelį atsa
kymui. Tas būtina. 
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TĖVAS DIRŽU UŽMUŠĖ 
SAVO VAIKĄ 

Eriev Pa. — Ralph Hoge, 29 
m. amžiaus, iš Harborcreek, 
savo armijos diržu tiek suplie
kė savo šešių metų vaikutį kad 
tas nuo žaizdų mirė. Mušė jis 
vaiką taip smarkiai vien už tai 
kad vaikutis nepasakė kur jis 
buvo padėjęs savo žaislinį plak
tuką. 

Teismas tėvui priteisė nuo 
10 iki 20 metų kalėjimo. 

bės principu, bolševikų okupa
cijos iki šiai difenai nepripažį
sta. 

Užbaigdamas, p. Budrys pa-

Amerikos Lietuvių Balso ra
dio klubas, kuris dabar duoda 
žinias, skelbimus ir Lietuviškas 
dainas per radio, vadinamas 

sakė kad Lietuviai nepameta: Baltic Melodies, ruošia savo di 
vilties atgauti nepriklausomy- (jelį pikniką Birutės Darže, 11 
bę: buvo caras, buvo Hitleris, j Mile John R. Piknikas įvyks 
ir buvo Mussolini, bet kur jie šį sekmadienį, Rugsėjo 26, po 
rioV»a»«? "Aš įsitikinės kad Lie-dabar? "Aš įsitikinęs kad Lie 
tuva vėl bus laisva", baigė p. 
Konsulas. 

EUROPĄ JAU LAN
KO DAUGYBĖS 

Apskaičiuojama kad iki ga
lo šių metų Europoje bus apsi
lankę apie 300,000 Amerikos 
keliautojų. 

Anglija labai reklamuoja ke
liavimą į Europą, sutraukimui 
ten daugiau Amerikoniškų do-| 
larių. Sako, bus nupiginta oro{ 
kelionių kaštai į Europą pra-j 
dedant nuo Spalių iki Kovo mė
nesio. Europoje nekuriose ša-' 
lyse sako ir kainos bus nupi-| 
gintos, taip kad Amerikiečiai 
nesijaustų aplupami. 

pietų. 
Šiame piknike bus rinkimas 

gražuolės Liėtuvaitės, "Miss 
Lithuania of Detroit 1948". 
| Visos mergaitės pasistengki-

_te dalvvauti ir išbandyti kaip 
PIRMIEJI DP AMERI- toli jusų gražumas siekia. Lai-

KON ATVYKS mėjusioms bus įteikta dova
nos. SPALIU 3 * | šią radio programą veda jati-

j nos kartos Lietuvis Ralph Va-
j latka. Deja, dabar per radio 

Ugo Carusi, U. S. komisijo-; ka.lt>eti Lietuviškai neleidžiama, 
nierius DP įstatymo vykdyme, bet Lietuviškos dainos, iš plok-
pasiekė Frankfurt, Vokietiją, štelh?> ir dabar grojamos. Skel-
kur y ra Anieiikos militcii inis ^ irimai ir kalbos leidžiama tik 
punktas. Jis ten daibuosis sji > Angliškai. Radio eina gana 
kitais savo padėjėjais DP iš- ^varynga|t 

tyrimui ir greitesniam jų pa
siuntimui į Ameriką. 

Jis pareiškė kad pirmutinis 
laivas  s u  a p i e  5 0 0  i š v i e t i n t ų ,  .  . . . .  
asmenų išplauks iš Bremerha-I Un.versity ot Detroit uzkvie-
veno i New Yorka Spalių 3d. | tė Dr. P. Padalskį, atvykusį iš 

Sulyg to įstatymo, sako jis,[ Europos tremt.n), mokytojauti, 
nebus daroma niekam pirme-j tautietis jau atvyko ir 
nybių, tie kurie turės dnku- pradėjo darbą. 
mentus tvarkoje, tie pirmiau 

DR. PADALSKIS MOKINA 
DETROITE 

ĮSPŪDINGOS ADV. VINCO RASTENIO 
IŠLEISTUVĖS Į CLEVELANDĄ 

BROOKLYNIšKIAI PALIN
KĖJO NAUJAM DIRVOS 

REDAKTORIUI GEROS 
LAIMĖS 

J! Ginkus yra lankomas dauge
lio pažįstamų bei draugų, New 
York ligoninėje, 525 E. 68th 
St., prie 1st Avenue, New Yor-

Brooklynas yra pirma vieta kambarys yra 1212. 
kur patenka kiekvienas Lietu- drūtas. Sveik, Juozai, 
vis gavęs progą įkelti koją į Amerikos Lietuvių visuomenei 
Ameriką. Ypač paskutiniais Lietuvybės darbuose tu esi la-
metais, kada Lietuvių masinis kai reikalingas. Tavęs sugrįž-
apleidimas savo tėvynės buvo tant laukiame mes visi. Rep. 
priverstinas, didelė dauguma į 
Amerjiką atvykstančių Broojc-
lyne apsistoja, pagyvena, ir yQ 

LAUKSIME? 
vėliau, kai susiranda sau užsi
ėmimą ir pragyvenimo šaltinį, 
iškeliauja į kitus net ir toli
mus miestus. ' Į ——— 

Taip yra ir su Adv. Vincu Daug kartų rašiau musų 
Rasteniu, kuris su savo žmona spaudo'je apie Amerikos Lietu-
atvyko į Brooklyną pereitą Va- vių jėgų subendrinimą Lietu-
sario mėnesį. vos laisvinimo ir Lietuvių iš~ 

Adv. Vincas Rastenis, dar vietintų tremtinių reikalais. 
Nepriklausomoje Lietuvoje gy- Buvo daug pasireikšta min 
vendamas jau Lietuviams Ame
rikiečiams buvo žinomas kaip 
žurnalistas ir žymus Lietuvos 
tautininkų veikėjas. 

Atvykęs pas mus į Ameriką, 
jis nedavė savo plunksnai ru
dyti. Dabar gi pasiryžo ir su
vis spaudos darbui atsiduoti, 
perimdamas redaguoti ir vesti 
laikraštį Dirvą, kaip mes čia 
Brooklyne patyrėme. 

Ponas K. S. Karpius, kuris 
Dirvą redagavo ir leido per 31 
metą nenukrypdamas nuo tau
tinės savo laikraščio, linijos, sa-

čių kitų veikėjų ir rašytojų tuo 
reikalu ir tikrai buvo manyta 
kad suderinimas| paskirų gru
pių, sudarant vieną tvirtą or
ganą tam darbui, tikrai bus at
siekta. Visuomenė to nekan
triai laukė, bet pasekmės iki 
šiol. nepasirodė jokios. 

Pabaigoje pereitų ir pradžio
je 1948 metų buvo pradėję 
tryškėti musų spaudoje tuo rei
kalu palankios mintys, tikrai 
pranašauta buvo kad bendra
darbiavimo klausimas, tarybi-
ninkų su tautininkais, eina la-

vo darbą ir pareigas perleidžia1 bai sklandžiai prie pabaigos ir 
jaunesniam tos pačios linijos ir kad vieningumo DEKLARA-
tautininkui žurnalistui, Vincui 
Rasteniui. 

Todėl, šia proga palydint po
nus Rastenius į Clevelandą, į 
jų nors ne naujas bet vis dėlto 

Elena Andriušienė, su dukra sunkias Amerikos Lietuvio lai 

CIJA greitu laiku bus paskelb
ta visuomenei. 

Skaitytojai ir eiliniai veikė
jai tomis žiniomis nusidžiaugė, 
va Lietuvos laisvinimo darbai, 
ypatingai, bus suderinti ir stip-

Aldona, į Brooklyn, N." Y. j  kraštininko pareigas, Lietuvių j  rųs, o buvusiai betvarkei pasi-
Antanas Bagdonas, f Scran- j Amerikiečių Tautininkų Cen 

ton, Pa. j tras suruošė jaukias išleistuves, 
Prof. Antanas Bendorius, su kuriose dalyvavo visa eilė mu-

darys galas. 
Bet visas nfetas laiko jau 

praslinko kaip "tarimasis ei-
dukra Terese, atvyko pas žmo- sų įžymybių; jau neminint vie- na", tačiau visuomenė kaip ne-
ną, į Brooklyn, N. Y. 

Alfonsas Benikas, į Brook
lyn, N. Y. 

Kun. Jonas Buikus, pas bro
lį, į Great Neck, N. Y. 

Antanas Dėdinas, USA pilie
tis, į Simpson, Pa. 

Kazys ir Veronika Eringiai, 
į Chicago, III. 

Veronika GintautienS,* j Mas-
peth, N. Y. 

Zuzana Mykolaitienė, su su-
num Vytautu, į Amsterdam, 
N. Y. 

tos tautininkus, dalyvavo Gen. 
Jonas Černius su ponia, Prof. 
Trimakas su ponia, Lietuvos 
Generalinio Konsulato Attache 
A. Simutis su ponia, ir daug 
kitų. 

Visi, ir nesenai atvykę iš Eu
ropos, ir senuoliai veikėjai A-
merikiečiai, draugiškai kalbė
josi ir vaišinosi linkėdami pp. 
Rasteniams laimingų jpasekmių. 

Kaip paprastai tokiose suei
gose neapsieinama be progra
mos, tas buvo ir dabar: vakaro 

Leokadija Paškauskienš, fct»J programą pradėjo Vytautas G. 
vyko pas vyrą, į Chicago. j Abraitis ir po įžanginės kalbos 

Vytautas ir Apolonija Ščes- tolimesnį vadaro vedimą per-
nulevičiai, su dukrom Vida ir davė geram Dirviečiui Jonui C. 

J. Žemantauskas 
N o t a r a s  

"Dirvos" Agentas 
130 Congress Avenue 

Waterbury. Conn. 

Geriausias 

LIETUVIU 
Žurnalas 

ir galės išvažiuoti. 
Kadangi tarp DP buvo veda

mi tam tikri tyrinėjimai, tai, 
sako, pirmenybes gaus tie ku
rie kurie jau patikrinti. 

ATOSTOGAVIMAI 
Dr. B r. Kazlauskas praleido 

atostogas rytinėse valstijose, 
su giminėmis ir draugais. Po 
penkių savaičių atostogų vėl 

Sulyg to įstatymo,*" Carusi grįžo į Grosse Pointe Univer-
apskaičiavimu, iš apie 200,000; sity School mokytojauti. 

NAUJIENOS 
Paveiksluotas J 32-jų puslapių 

Už $1.00 lankys Tamstas kožna mėnesi per 1 meta. 
Irisfeigtos Gegužio 15, 1938. 

LtETUVIŲ NAUJIENOS 
332 N. 6th Street Philadelphia 6, Pa. 
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išvietintų Žydų esančių Ameri
kos zonoje, į Ameriką bus įlei
sta tik apie 20,000. 

Tas įstatymas leidžia f Ame
riką įvažiuoti žmonėms buvu
siems atbėgusiems į Vokietiją 
pirm Gruodžio 22, 1945. Dau-
gyma žydų atbėgo po tos da
tos. • ' , 

Bet ar Carusi iiųo kad žy
dai visokiais suktais budais ir 
papirkimais Amerikos viršinin
kų gauna įrodymus buk jie gy
vena ten anksčiau negu nusa
kytas laikas reikalauja? 

Aldona Molytė, baigus kole 
giją pereitą pavasarį, leidžia 

Danute, į Dedham, Mass. 
Vincas ir Marta Švarcai, US 

piliečiai, į Collinsville, 111. 
Stasys ir Marė šlekiai, atvy

ko 'pas dukterį, į Naugatuck, 
Conn. 

Valiukėnas su šeima, į Ro
chester, N. Y. 

Marė Viktazienė, į Newark, 
N. J. 

Emilija Vilimienė, į Per
son, N. Y. 

Marė žebertavičienė, apsisto
jo Brooklyn, N. Y. 

Atvykusius, greta giminių ir 
draugų, pasitiko Lietuvos Gen. 
Kpnsulato Attache A. Simutis 
ir nuo BALF'o Ona Valaitienė, 
kurie pagelbSjo su formalu
mais. L.G.K. 

TEXAS valstijoje, kur augi
nama daugiausia mėsai galvi
jų, susekta jog žmonėms buvo 
parduota arklienos steikai, ti
kint kad jie perka geriausią 
jautieną. Žinovai tikrina kad 

Baltui, kuris vykusiai išvedė 
visą vakaro eigą. Visi svečiai 
ir viešnios turėjo progą išreik
šti linkėjimus Rasteniams, ir 
pasibaigus programai ir užkan-
džiams svečiai dar ilgai tęsė 
draugiškus pasikalbėjimus tarp 
savęs. 

Vakaras tikrai buvo šeimy
niškas, nes tą skanią vakarie
nę gamino musų veikėjų žmo
nos, ponios O. Valaitienė, Eva 
Baltus, V. Abraitienė. 

Praeivis. 

JUOZAS GINKUS SVEIKSTA 
Pereitą savaitę, Rugsėjo 11, 

musų veikėjas, biznierius Juo
zas Ginkus sunkiai ir pavojin-

sulaukė nieko taip ir šiądien 
aklai laikoma, nieko nežino. 

Kokios šėtoniškos jėgos abie
jų pusių musų veikėjus apsė
do kad per penkis metus juos 
nedaleidzia sudaryti bendrai 
akcijai vieną organą, jie vieni 
tik žino. To visuomenė nesu
pranta. 

Kodėl abi pusės nepaskelbia 
visuomenei viešai kas juos ski
ria, kokie principai prie vieny
bės nedaleidžia? 

Kame dalykas, ar Lietuvos 
laisvinimo darbas pavirto į pa
dėtį panašią į Berlyno padėtį? 

Reikalinga tuo klausimu vie
šo pasiaiškinimo iš abiejų pu
sių. Z. Jankauskas. 

DEWEY RODO LAI
MĖJIMO ŽYMES 

Artėjant prezidento rinki
mams, Amerikoje darome įvai
rus pirmlaikiniai spėjimai ku
ris kandidatas laimės. 

Vienas iš plačiausia veikian
čių tokių spėjikų, Gallup, pra
vedė šiomis dienomis taip va
dinamus bandomus balsavimus 
Kalifornijoje. 

Tie balsavimai parodo kad 
Kalifornijoje, kur vice prezi
dento kandidatu yra Guberna-

gai susirgo ir Rugs. 13 d. bu- torius Warren, Už Dewey pa-

ilgesnes atostogas rytinėse vai- dalis tų arklių net buvo - ligoti. 

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

NAUJA MODERNIŠKA KOPLYČIĄ 

Charles Stapanauckas, Licensed Embalmer 

7321 Puritan 
Telef. University 4-fŠT7 

Detroit 21, Mich. 
Namų: HOgart 8100 

vo išvežtas į New York ligoni
nę. Kadangi turėjo aukštą 
temperatūrą ir bronchial pneu
monia, buvo padėtas į oxygen 
tank. Rugsėjo 17, po 5 dienų, 
praėjus kritiškam stoviui, p. 
Ginkus daba? jaučiasi daug 
tvirtesnis. ? " 

Daktarų sprendimu, jis tu
rės išbūti ligoninėje dar porą 
savaičių; sustiprėjus jam, bus 
padaryta dar jo sveikatos pa
tikrinimai. 

Kritiškam stoviui praėjtis, 

duota 49 nuoš., už Truman 35 
nuoš., už Wallace 7 nuoš. 

Pirmiau Kalifornija visą di
dumą balsų atiduodavo už De
mokratų prezidentą. 

New Yorko valstijoje, už De
wey paduota 47 nuoš., už TVu-
man 37 nuoš., už Wallace 1$, 

Pennsylvanijoje: už Dewey 
57 nuoš., už Truman 40 nuoš., 
už Wallace 8 nuoš. 

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

NAMŲ STATYTOJAI Pratęskit Savo Dolarius 

GAUKI! MONCRIEF Automatini Sildytoj* 
^ GAS • OIL • COAL 
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Tegul meile Lietuvos 
Dega musų širdyse — L A I S V A  L I E T U V A  Laisvę pažinus Tauta — 

Jungo Nevilks! 

Už Spygliuotu Vielų 
Rašo KAZYS ŠKIRPA. 

(Tfsfftys *!§ pereito nr.) 
Mums, tačiau, šios paslaptingos pilies išori

niai vartai ir vidujinės durys atsidarė be kliū
čių, nes buvome pilies komendanto, SS majoro 
von Knorr, jau laukiami, kai sunkvežimiai su 
mumis ir musų kelionės daikteliais privažiavo 
prie mirties zonos. Įvažiuojant į pilies kiemą, 
darėsi kiek šiurpulinga, metus pirmą žvilgsnį j 
tą niūrų pastatą su akmenų siena aplinkui ir ke
liomis vielų tvoromis, kurių viena buvo elektri
fikuota. Savaime suprantama, be viso to, dar 
stovėjo specialiai įrengtose ir aukštai iškeltose 
budelėse SS sargybiniai, maždaug per 50 žings
nių vienas nuo kito, su išstatytais langeliuose ir 
nukreiptais į pilies pastatą kulkosvydžiais. 

Priešingai "Hotel Dreesen", čia kiemas ir 
spygliuotos vielos buvo naktį apšviestos: ne taip 
sau paprastomis elektros lemputėmis, bet pro
žektoriais. Buvo šviesu kaip dieną ir joks gy
vis pro spygliuotas vielas'nebūtų galėjęs prasi
veržti, sargybinių nepastebėtas. Taigi, pirmas 
jspudis negalėjo būti kitoks kaip šis: patekau 
tikrai į saugią vietą, ar kada ndrs iš jos gyvas 
beišeisiu.... 

Kadangi buvo dar labai anksti, tai tuojau 
pat dar nebuvo galima susipažinti su naujais 
mano likimo draugais, kitais internuotaisiais, 
kurie dar tebemiegojo. Kai jau buvome, kaip 
kokie naujokai, patikrinti ir suregistruoti, ko
mendantas Knorr, atsižvelgdamas į tai kad te
buvau vienas diplomatas, dargi Įgaliotas Minis-
teris, pažadėjo duoti man atskirą kambariuką, 
kaip kaž kokią nepaprastą malonę. Kaip vėliau 
įsitikinau tai buvo tikrai palankumas. Mat, ki
ti buvo sukišti į didelius kambarius, kartais po 
keliasdešimt asmenų, ir turėjo gulėti trijų auk
štų lovose, taigi laipiodami kas kartą vienas ki
tam per galvą. Tačiau, laikinai buvau ir aš pa
talpintas su vienu-kitu. Tai buvo Dr. Menet-
relle, Maršalo Petain asmens gydytojas, irgi tik 
nesenai patekęs į Schloss Eisenberg. 

Kada buvau nuvestas į skirtą man vietą, 
Dr. Menetrelle dar miegojo. Kai atbudo, buvo 
labai nepatenkintas mano atsiradimu. Mat, ko
mendantas Knorr buvo jam užtikrinęs kad kito 
j jo kambarį neįstatys. Dr. jfylenetrelle skaitėsi 
"Petainistu" ir buvo kitų, "rezistentų", neap
kenčiamas ir nemėgiamas. Tačiau, kai prabilau 
į jį Prancūziškai, paaiškindamas jog patekau 
pas jį tik laikinai, jis tuojau atsileido. Kada at
skleidžiau jam jog esu svetimos valstybės diplo
matas, Dr. Menetrelle pasiūlė man savo lovą, 
pats atsikėlo anksčiau negu buvo leista keltis, 
paruošė šiltos arbatos pašildęs vandens čia pat 
kambaryje ant plytelės ir pavaišino mane viso
kiomis gerybėmis, kurių dar kiek- turėjo iš lais
vės. 

šitaip užsišnekučiavus sulaukėme ryto. Pa
sigirdo signalas visiems keltis. Kiek vėliau pa 
stebėjau pro langą jog rinkosi kieme žmonių mi
nia. Tai buvo mano naujieji kamarotai, viso 
apie 250 asmenų, jų tarpe ir pirmoji'partija iš 
"Hotel Dreesen", su kuria buvau persiskyręs kai 
tapome perkelti į-dešinę Rheino pusę. 

Visi jie rinkosi rytiniam patikrinimui, ku
ris buvo daromas kiekvieną dieną 8 vai. 30 min., 
neatsižvelgiant koks buvo oras: šalta žiema, pa
vasario lietus ar vasaros saulė. Mano akyse jie 
skubėjo rikiuotis į gretas po keturis viens už 
Įeito ir lygiavosi kaip mokyklos mokiniai išves
ti 1 lauką pasportuoti. Bet t^i buvo daugumoje 
nebe jauni žmonės. 

Greitai pasigirdo kai kurios jų pavardės, 
nors tai dar nebuvo pats patikrinimas. Vienas 
iš internuotoj ų skelbė Prancūzų kalba paskir
stymą darbams, kuriuos jis pavadino "garbes 
darbais". Sekė pavardės su titulais ir kokiam 
darbui kas skiriamas. Jos skambėjo: generolas, 
pulkininkas, kapitonas, prefektas, profesorius, 
daktaras, advokatas, inžinierius, seimio atstovas, 
skulptorius, rašytojas arba paprastai kamara-
dąs • 

Darbai gi darbams virtuvėje, malkų skal
dymui, anglių ttėSimui, pečių kurenimui, korido
rių šlavimui, pirties paruošimui ir.... išvietėms 
apvalyti. J*o to man jau buvos aišku kur esu at
sidūręs. 

Kada darbų paskirstymas buvo padarytas, 
pasigirdo komanda "Ramiai!" Prieš rikiuotę pa
sirodė vienas SS viršyla, vidutinio ugio, vieno iš 
komendantūros raštininkų lydimas. Jis, kaip 
koks Napoleonas, apėjo rikiuotę, o raštininkas 
čia pat suskaitė ar visi yra išsirikiavę ir padarė 
sau pasižymėjimus jeigu kurio truko. Kiekvie
no kambario vyresnysis iš pačių internuotųjų 
tarpo, čia pat turėjo paaiškinti kodėl tas ar ki
tas neišsirikiavo ir ar apie tai raštinei buVo iš-
anksto pranešta. Neiti į patikrinimą tebuvo ga
lima jei kas susirgdavo ir gaudavo vieno iš SS 
puskarininkių atitinkamą pažymėjimą. Tai ne
buvo sanitarijos, bet veterinarijos puskarinin
kis. Bet žmonių sveikatos patikrinimui tai ne-

• kenkė, nes internuotųjų tarpe bąv«, keletą rae<įU-
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cinos daktarų, kurie naciškam veterinarijoj ži
novui pagelbėdavo kai kildavo neaiškumų. 

Po galvų suskaitymo buvo paskelbtos pa
vardės naujai pribuvusiųjų, kurie pirmą kartą 
buvo išrikiuoti atskirai Kada buvo iššauk
ta mano pavardė — "Minister de Lithuanie" — 
jo rikiuotėje truko. Kaž kas, naciškiems inspek
toriams nepastebint, vieton mano atsakymo "pre
sent" (yra), šuktelėjo, "bravo!".... Tuo tat 
budu tas nežinomasis kamaradas padarė mane 
iš pirmo momento garsiu žmogum internuotųjų 
tarpe. Bet užtat tuoj pat prisistatė pas mane į 
kambarį kitas SS puskarininkis, su pretenzija 
kodėl - aš neišsirikiavau patikrinimui. Atsakiau 
jog tam nebuvau gavęs nurodymo iš Reicho vy
riausybės ir kad jai esu gerai žinomas ir be pa
tikrinimo, kadangi mano akreditavimosi doku
mentai tebėra Reicho kanceliarijoje. Puskari
ninkis sumišo, žadėjo pranešti mano pasiaiški
nimą komendantui. 

Kada buvau komendanto pakviestas' į raš
tinę, jis man pareiškė jog neturįs iš aukščiau 
jokių nurodymų kaip mane traktuoti. Tačiau 
sutiko neversti manęs rikiuotis rytiniam patik
rinimui, kadangi aš esąs tik vienas diplomatas 
visoje jo stovykloje. . Patikrinimą esą atliksiąs 
puskarininkis, atsilankydamas pas mane į kam
barį. Kada apie šį savo "laimėjimą" pasipasa
kojau draugams, visi turėjom iš to skanaus juo
ko. Iš jų patyriau kad komendantas von Knorr 
turėjo vieną silpnybę: skaitė save nusimanančiu 
politikoje ir ją mėgo, nors ir buvo SS majoras 
ir Schloss Eisenberg kalėjimo viršininkas. 

Vienas "pasisekimas" sekė kitą. Dar tą 
pačią dieną gavau pažadėtą man atskirą kamba
rį. Pasirodo kad prieš tai jame buvo pasitalpi-
nęs jau suminėtas veterinarijos puskarininkis. 
Tai, vargšas, turėjo iš mano priežasties "nuken
tėti" — neteko atskiro kambariuko, ko'kių pily
je buvo labai nedaug. Visi kiti buvo didoki ar
ba net didžiausi, kuriuose luivo tirštai prigrūs
ta internuotųjų. 

Paskirtas man kambariukas nors ir buvo 
mažytis, bet saulėtas, taigi sveikas. Be to, tu
rėjo atskirą pečiuką, kurį galėdavau pasikurti, 
neš anglių gaudavau tokio pat didumo normą 
Ifokia buvo nuskirta didžiosioms patalpoms ap
šildyti. 

Kai kunigaikštis Mykolas patyrė jog man 
pavyko taip "patogiai" įsitaisyti, pareiškė noro 
sudaryti man kompaniją. Nors vietos ir nebuvo 
daug, bet mielai sutikau jį priimti, kad tuo bu
du atsilyginti jam už vonią kurią buvo leidęs 
man naudotis kada gyvenome "Hotel Dreesen". 

Kadangi dviem lovom mano kambariukyje 
patalpinti nebuvo vietos' tai jas pritaisėm vieną 
ant kitos: kunigaikštis pasirinko sau viršutinę, 
kaip jaunesnis amžium, na ir aukštesnės kilmės. 
Patalinės — standartinės, kaip pridedi internuo
tiems: šiaudų kūlis popieriniame maiše, tokia 
pat pagalvė su užvalkalu, viena paklodė, karei
viška antklodė ir po vieną rankšluostį. Baldai: 
staliukas, dvi taburetės, komodėlė baltiniams, 
spintelė drabužiams, kibiras ir bliudas nusiprau
sti, be to, kiek vėliau dar "nusidžiovėme" vieną 
pintą foteliuką iš kitur. Indai: po vieną lėkštę 
ir puoduką kav^ii, šaukštą ir po peilį su šaku
tėm ; gerai kad ne daugiau, nes ne ką, teturėjom 
valgyti. 

Kadangi "namuose" turi buti tvarka tai mudu 
pasidalinom pareigomis: aš prisiėmiau pareigą 
patvarkyti kambarį,, o kunigaikštis suteikė sau 
titulą pečkurio. Deja, pečiukas jokiu budu ne
norėdavo pasiduoti šio aukštos kilmės pečkurio 
disciplinai: tai neužsikurdavo, tai baisiai prirū
kydavo kambarėlį. Todėl su laiku kunigaikštis 
perleido man pečkurio titulą, pats pasilikdamas 
be jokio. 

Blogiau buvo su baltinių skalbimu ir koji
nių užsiuvimu. Aš dar šiaip-taip šias "proble
mas" sugebėdavau išspręsti, kaip paprastų, Lie
tuviškų ūkininkų vaikas. Kunigaikščiui Myko
lui gi tatai buvo perdaug svetimi dalykai. Todėl 
jis peęilgai dėvėdavo neskalbtus baltinius ir vai
kščiodavo su. kiaurom kojinėm, nors batus turė
jo latjai gerus, kurie butų išlaikę dar vieną ka
rą. Kad pagelbėjus, užleidau jam vienus savo 
marškinius pamainai ir porą kojinių, nors ir 
pats nebuvau turtingas tais dalykėliais, kai dalį 
jų jau seniau buvau padovanojęs kitiems, kurie 
nieko neturėjo. 

Gyvenome su kunigaikščiu Mykolu pamiršę 
jog vienas iš musų buvo aristokratas, o kitas — 
diplomatas. Likimas mus suvienodino, o mažiu
kas kambariukas naujoje internavimo vietoje 
mudu dar daugiau suartino, kaip buvome susi-
prieteliavę "Hotel Dreesen". 

Kas dar žmonės buvo tie tu kuriais mane 
likimas suvedė susipažinti "Schloss Eisenberg". 
Išskyrus atkeltųjų iš "Hotel Dreesen", paėmus 
abi grupes kartu viso 107 asmenis, kurie buvo 
beveik visi kariškiai, naujos stovyklos "gyven
tojai" buvo beveik išimtinai civiliokai, jei ne
skaityti vieno generolo, poros pulkininkų ir ke
lių buvusių karininkų su žemesniais laipsniais. 

(Bus daugiau) 

\ ' :  .//v . .  ,  •  •  -
v n v -# 4 r ^ v v ** 
'Su Ai- # A? v \Į$ii •• | 

•-7' i f* / / -- * / /v z" '' , 

KAIP BUVO SUVAIDINTA 
LIAUDIES SEIMO KOMEDIJA 
180 Ginkluotų Vyrų Valstybes Teatro Užkulisyje 

Kaune. Ginkluoti Raudonarmiečiai po Seimo 
Prezidiumo Stalu. Atstovai Skaito Gautus 

iš Maskvos Kalbų Tekstus 

r Kaip žinome, bolševikai, oku
pavę Lietuvą, 1940 metų Lie
pos 21 d. sušaukė taip vadina
mą "Liaudies seimą", kuris 
įjungė Lietuvą į Sovietų Sąjun
gą. Ko verti tie tariamo "sei
mo" nutarimai ir kiek jie bu
vo Lietuvių tautos vardu pa
daryti, galime spręsti be kita 
ko ir iš šio buvusio Lietuvos 
radio vyriausio pranešėjo Jono 
Stonio pareiškimo Eltai apie 
"liaudies seimo" nutarimų ei
gą, ką čia ištisai ir patiekiame 
Dirvos skaitytojams: 

Man buvo pavesta, pasako
ja J. Stonys, pravesti Liaudies 
Seimo posėdžio radio translia
cija, ir aš turėjau visišką lais
vę kalbėtis su Vyriausia seimo 
rinkimų komisija, iš Maskvos 
atsiųstais bei vietos komunis
tų partijos pareigūnais, bolše
vikų sudarytos liaudies vyriau
sybės nariais, seimo deputatais, 
turėjau teisę lankytis posėdžio 
patalpose, stebėti paruošiamus 
darbus, ūžeidinėti į valstybės 
teatro užkulisį, kur buvo prisi
glaudęs sekretoriatas. 

1. Liepos 21 (1940) prieš 
Liaudies seimo posėdžio pra
džią, į Valstybės Teatro scenos 
užkulisį buvo atvesta Raudono
sios armijos 180 vyrų dalinys, 
kuris užėmė" sargybos postus. 
Kariai buvo ginkluoti lauko 
kautynių ginklais. Sargybos 
postai buvo slepiami. Sargybi
niai slėpėsi už sienos užkulisy
je stovinčių dekoracijų, šviesos 
rampų, užuolaidų, gėlių gir
liandų. 

Po stalais skirtais seimo pre
zidiumui taip pat buvo paslėpti 
sargybiniai ir pridengti grindis 
siekiančiom staldengtėm. Sar
gybinių ginklai buvo paruošti 
veiksmui. 

2. Nors Liaudies seimo po
sėdžio eiga vyriausios Liaudies 
seimo rinkimų komisijos buvo 
nutarta transliuoti per radio, 
bet vienam NKVD majorui Ru
sui užprotestavus, transliacija 
prieš pat posėdžio pradžią bu
vo atšaukta. Leistai kai kurias 
seimo eigos kalbų dalis įrašyti 
į radio plokšteles. Radio tran
sliacijos bijota, kad per posėdį 
neįvyktų kliūčių, kas neigia
mai paveiktų krašto gyventojų 
nuotaiką. 

3. Dar Liaudies seimo posė
džiui neprasidėjus, aš turėjau 
progą matyti išanksto paruoš
tą Liaudies seimo posėdžio die
notvarkę. Ji buvo surašyta Ru
sų kalba ant Sovietų pasiunti
nybės raštinės blankų. Prie 
kiekvieno dienotvarkės punkto 
buvo pažymėta seimo deputato 
pavardė, kas pasiuntinybės nu
statytą dienotvarkę turėjo siū
lyti viešai, prasidėjus seimo po
sėdžiui. 

4. Kiekvienam Liaudies sei
mo deputatui jau išanksto skir
ta pasakyti kalba buvo parašy
ta sovietų pasiuntinybėje ir ap
robuota pasiuntinio Pozdniako-
vo. Rusų pasiuntinybės numa
tyti kalbėtojai kalbas gavo at
vykę į seimo posėdį. 

5. Liaudies seimo deputa
tams posėdžio salėje užėmus 
skirtas vietas, prie kiekvieno 
buvo priskirtas stebėtojas slap
tos policijos atstovas, kuriam 
buvo pavesta sekti ar deputa
tas balsuoja, t. y. pakelia ran
ką (visi Liaudies seimo nutari
mai buvo priimami rankos pa
kėlimu; klausytis ką deputatas 
kalba su gretimai gedinčiu kai
mynu, ir tt. ' 

6. Visa Liaudies seimo po

sėdžio »eiga, kalbėtojai, visokios 
smulkmenos išanksto buvo su
žymėta atskiruose prezidiumui 
skirtuose lapuose. Deputatui 
einant kalbėti į tribūną, seimo 
prezidiumo pirmininkas po ke
lis kartus klausdavo kalbėtojo 
pavardės, patikrindavo įrašų 
lape ir tik tada leisdavo jam 
kalbėti. 

7. Seimo posėdžio metu bu
vo keistenybė kada deputatas 
Ročius, Sovietų pasiuntinybės 
numatytas kalbėti Lietuvos 
valstybinės santvarkos pakeiti
mo klausimu, savo kišeniuje 
nerado kalbos ir tik prisiarti
nęs prie tribūnos, kalbos tek
stą gavo iš prezidiumo pirmi
ninko Adomausko. 

8. Vienas įdomesnių faktų iš 
Liaudies seimo posėdžio yra 
tas kad seimui dar nepradėjus 
svarstyti dienotvarkės punktą, 
aš gavau "tuometinio Radiofono 
direktoriaus-seimo deputato J. 
Banaičio Kaune leidžiamo ko
munistų laikraščio Tiesos nu
merį, kuriame išanksto, nelau
kiant Liaudies seimo suruošto 
vaidinimo pabaigos, jau buvo 
paskelbti Liaudies seimo "nu
tarimai" — Lietuva skelbiama 
Tarybų Socialistinė Respublika 
ir "savanoriai" ineina į Sovie
tų Sąjungos sąstatą. 

Pasibaigus Liaudies seimo 
posėdžiui, iš šio Tiesos numerio 
aš turėjau perskaityti per ra
dio visus Lietuvos valstybinę 
santvarką liečiančius Liaudies 
seimo "nutarimus". Kai radio
fono direktoriui pareiškiau sa
vo suabejojimą jog Liaudies 
seimas kartais gali Tiesoje pa
skelbtų nutarimų nepriimti, J. 
Banaitis man atsakė: "Bolševi
kai vietoje netupčioja. Liau
dies seimas nėra Smetonos kro-
mėlis. Dideli dalykai sprendžia
mi greitai ir be svyravimų. 
Nauja gadynė neša naujus 
tempus". 

9. Kokioje Maskvos kontro
lėje ir teroro dvasioje vyko 
tas "Liaudies seimo" posėdis 
rodo kitas ypatingas reiškinys: 

Kai teisingumo ministrui-sei-
mo deputatui P. Pakarkliui rei
kėjo seime referuoti klausimą 
apie savarankišką Lietuvos val
stybės įsijungimą į Tarybų Są
jungą, sėimo posėdis laikinai 
buvo pertrauktas, nes Pakark-
lio kalbos tekstas nebuvo spė
ta atsiųsti iš Maskvos. j 

LVS Mm Bus Hande 
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 Į 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 į 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 darbus, ir 
dabar prašomi pasistengti prisiųsti seimui savo auką. 

Aukas seimui siųskite Centro adresu. Jusų aukos 
bus seime paskelbtos, ir vėliau aukotoju vardai tilps Dir
voje. Prašome jusų visų talkos! ' " , 

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

LVS SEIMO DELEGATAI darykit patys sau kambari^ re-
acijas, rašant į: CARTER HOTEL, Prospect & E. 9th St., 
eland, Ohio. Pažymėkit kurią dieną atvyksit. 

. ŠEIMINEI vakarienei tikietai po $4; užsakymus skubiai 
siųskite Centro adresu: 6820 Superior Ave., Cleveland 3, Ohio. 

zervaci 
Cleveland 

Skubiai buvo teiraujamasi 
lėktuvų stotyje ar nėra iš Mas
kvos atsiradęs lėktuvas ir ar 
neatvežė skubų pakietą. 

Nesulaukus lėktuvo (tą die
ną smarkiai lijo ir lėktuvas 
vėlavo visą valandą), Pakark-
lis, pasitaręs su Sovietų pa
siuntiniu Pozdniakovu, gavo jo 
sutikimą savo kalbą paskaity
ti iš nuorašo, be Maskvos apro-
batos, — baigė savo pareiški
mą J. Stonys. (K. PI.) 

TREMTINĖS PRAŠYMAS 
Esu viena su 6 metų dukra 

ir turiu ligonį, protiškai ser
gantį brolį. Vyras, per nelaimę 
bėgant Į Vokietiją, kelyje atsi
skyrė ir likosi už geležinės už
dangos. Giminių ir pažįstamų 
Amerikoje neturiu, iš niekur 
jokios pagalbos negaunu. Gal 
atsiras geras Lietuvis kurs ga
lėtu man bent kiek padėti: 

Valerija Karalienė, 
(13b) Landshut, 

Lehbuehlstr. 5 
USA. Zone Germany 

TREČIAS PRAŠYMAS 
Mano žmona jau 6 mėnesiai 

guli ligoninėje, serga nervų li
ga, nes jai buvo persunku per
nešti tremtinio gyvenimo sun
kumus. Aš pats su 2 metų 
vaiku likausi DP stovykloj gy
venti, bet musų abiejų gyveni
mo sąlygos dar pasunkėjo. Gal 
atsiras koks nors Lietuvis pa
gelbėti man materialiai. 

P. Kiausa, 
(13b) Memmingen 

DP Camp,, Fliegerhorst 
Block 9. Germany 

LVS NARIŲ DUOK-
LĖS IR AUKOS 

Cleveland, Ohio, LVS 1-mo 
skyriaus susirinkime užsimokė
jo LVS metines nario duokles 
šie: 

Dr. S. T. Tamošaitis 2.00 
Bronė Tamošaitienė 2.00 
K. S. Karpius 2.00 
Ona Karpienė 200 
Alekas Banys 2.00 
Ant. Šimkūnas 2.00 
Juozas Urbšaitis 2.00 
Kostantas Wallace 2.00 
St. Milikauskienė 2.00 
Feliksas Yucius 2.0D 
Juozas Miliauskas 2.00 
Ona Baltrukonienė 2.00 

DETROIT, MICH. 
J. Kripas, LVS 6 skyriaus 

finansų sekr., skelbia šias au
kas gautas leisti Angliškai kny
gai "lietuva Tironų Pančiuo
se" : 

SLA 352 kuopa 
Antanina Kuliešienė 
Juozas Ambrose 

10.00 
5.00 
5.00 

KITAS DP PRAŠYMAS 
Esu 24 metų, sergu džiova. 

Ar neatsirastų geraširdžių ku
rie nepagailėtų man atsiųsti 
duonos ar kokį rubą. Jai! 3 me
tai kaip guliu ligoninėje. 

Jonas Stankaitis, 
(20) Bad Muender, Deister, 
Hospital British Zone 

Germany. 

SKAITYKIT IR PLATINKIT ŠIAS KNYGAS 

LIETUVA TIRONU PANČIUOSE c* 

Ši knyga dabar gaunama tik už $2.00 
(Su Lietuvos žemėlapiu, su daug vaizdų iš bolševikų žiaurumų su Lietuviais 1940) 

Ši 312 puslapių didumo knyga atskleidžia kokias klastas Maskva vartojo ruoš
damosi pavergti Lietuvą. Kaip pats aprašymas taip ir vaizdai parodo bolševi
kų žiaurias masines žmogžudystes Lietuvoje. Lietuviškos knygos kaina $3.00 
(Ši knyga ruošiama išleisti Angliškoje kalboje, Lietuviai prašomi aukoti tam 
reikalui. Kas prisius $5.00 už Lietuvišką, parems ir Angliškos išleidimą.) 

"TIMELESS LITHUANIA" 
LIETUVOS ISTORIJA ANGLŲ KALBOJE $3.00 

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

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

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA 
6820 Superior Avi. Cleveland 3, Ohio 
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Dienos Klausimais 
Redaktorius- KARPIUS—Editor 

vKą Nuveiks Paryžiaus Konferencija? 

6820 Superior Ave., Cleveland, O. 

ALT. Vadai pas Prez. 
Trumaną 

D UGSĖJO 22 dieną Paryžiun susirinko United Nations 
visuotinas posėdis ir ten perkelta iki šiol Maskvoje 

Ijerilgai užsitęsęs ir jokių pasekmių nedavęs Amerikos-
Anglijos-Prancuzijos ambasadorių ir jų padėjėjų tupi-
nėjimas prieš Staliną ir Molotovą, jieškant kokio tai su
sitarimo su jais klausimu j kurį sovietai jau senai atsa
kė: NE! 

Ką Paryžiaus konferencija duos pasauliui ir toms 
trims buvusioms sovietų sąjungininkėms Vakarų Demo
kratijoms, kurios buvo taip klastingai Maskvos valdovų 
apmautos kad dabar net išsinarplioti iš raudonųjų ža
bangų negali? .. 

Į Paryžių nuvyko ir patys užsienių reikalų minis
trai Amerikos, Anglijos ir Prancūzijos — Marshall, Be-
vin ir Schuman. Kaip pranešimai sako, sovietų užsie
nių reikalų komisaras Molotovas i Paryžių nevyko; jo 
vietoje atstovauja tas rėksnys ir suktas klastuotojas Vi
šinskis. Molotovas savo nevažiavimu į Paryžių kalbė
tis su Marshallu ir kitais parodo savo nepaisymą su jais 
ką bendro turėti. 

Marshall, Bevin ir Schuman turėjo savo pasitarimą 
Paryžiuje, ir, kaip paskiausios žinios sako, Suv. Valsti
jos, Britanija ir Prancūzija pasiekė "visiško savitarpi
nio susitarimo" ir nuo dabar laikysis vienos bendros po
litikos Berlyno klausimu. 

Vakarų valstybės davė Sovietų Sąjungai dar vieną 
saV&itę laiko prieiti susipratimo dėl Berlyno, pirm negu 
jos tą klausimą iškels United Nations visuotiname po
sėdyje. 

Aukštieji U. S., Anglijos ir Prancūzijos "diplomatai 
ir militariški patarėjai ruošia pareiškimą pasiuntimui į 
Maskvą. Bevin pareiškė kad Vakarų valstybės yra pa
sirengusios veikmei, jeigu tarybos neduos vaisių. 

jjį mėnesį suėjo 10 metų nuo to kai 1938 metais Hitleris 
pradėjo šiauštis ir grobinėti, ir jam tai leidusios An

glija ir kitos valstybės, privedė pasaulį prie tų negarbin
gų dešimtmečio sukaktuvių. Dabar jos minima didesnė
je pasaulinėje suirutėje negu kiek buvo Hitleris sudaręs, 
kada dar palyginamai mažą šunvotę buvo galima išspau
sti, Hitlerį sulaikant vietoje. 

Dabar, taip toli nubridus į nepataisomas klaidas, te-
betesiama toks pat bandymas numaldyti ir patenkinti 
Staliną, žiauresnį siaubuną ir kraugerį, kuris atkakliau 
ir drąsiau parodė kai]) jis gali užimti daug didesnes te
ritorijas ir pavergti daugiau žmonių, nieko nepaisyda-1 jos Vakarų Sąjungininkai ne

pereitame numeryje mes bu
vome užsiminę apie Amerikos 
Lietuvių Tarybos vadų atsilan
kymą pas Prez. Trumaną. 

Sekančią dieną po Dirvos iš
leidimo gavome pačių ALT va
dų telegramą pranešaąčią kad 
diena prieš tai, Rugp. 14, Ta
rybos vadus priėmė Demokra
tų Nacionalinio komiteto pirmi
ninkas Senatorius McGrath. 

Ką apačioje sakysime nenori
me tuomi paneigti arba pama
žinti ALT vadų gerų norų ir 
pastangų Lietuvos laisvės gy
nimo reikale. 

Kadangi dabar artėja prezi
dento rinkimai ir kadangi Tru
man deda visas desperatiškas 
pastangas vėl likti prezidentu, 
jis ir jo rinkimų vajaus vadai, 
pora mėnesių prieš rinkimus, 
priima delegacijas ir vienų ir 
kitų, tikėdamas įgyti tų tautų 
ir grupių simpatijas ir (daugiau 
sau balsų. 

-Truman dabar priimtų ir žy
dų ir Arabų delegacijas, ir vie
nai ir kitai darytų pažadus pa
remti jų bylą Palestinoje, kąd 
tik gauti sau daugiau balsų ir 
laimėti rinkimus. 

Mums Lietuviams reikia štai 
ką įsitėmyti, jei norime patikė
ti Demokratų Administracijos 
vadų nors ir menkiausiam žo
džiui. 

Berlyno klausimas Amerikai 
yra žymiai didesnis negu Lie
tuvos klausimas, ir tai Prezi
dentas Truman, ir State De-
partmentas ir Karo Depart-
mentas laikosi Trumano duoto 
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Jaltos konferenciją, pats Roo-
seveltas, norėdamas Amerikos 
Lenkų paramos balsavimuose, 
susitiko su Lenkų delegacija ir 
kalbėjosi, tačiau kai nuvažiavo 
į Jaltą, ten Lenkiją galutinai 
sovietams pardavė. 

Trumanas negali nieko paža
dėti nei pasakyti, išskyrus jei 
tik pakartotų patvirtinimą kad 
State Departmentas laiko Lie
tuvos klausimą "po senovei". 

Tas "po senovei" yra 1940 
metais State Departmento pa
reiškimas kad Lietuvos nepri
klausomybės, varu paverčia
mos, nepripažįsta. 

Toks "nepripažinimas*, o ne
darymas nieko Lietuvių tautai 
pagelbėti, nusmerkimas jos bol
ševikų išžudymui, pačios Lietu
vos apkolonizavimui iš Rusijos 
atvaromais kolonistais, taip pat 
Lietuvių tremtinių Vokietijoje 
per kelis metus palikimas so
vietų šnipų malonei, Amerikie
čių parsidavėlių paniekai, ir da
bar Trumano neigimas Kon
greso pravesto DP įstatymo, 
kam įleidžiama Pabaltiečiai, o 
ne didesnis skaičius žydų, ne
padaro Trumaną jokiu Lietu
vos čampionu. 

Nedora kad jis nori panau
doti Lietuvių tautos nelaimę 
sau balsų žuvavimui, žinoda
mas kad Amerikos Lietuviai, 
norėdami gelbėti savo tautą 
ir savo šalį, j ieško pagalbos vi
sur. 

Dirvos redakcija dabar gau
na iš Demokratu" partijos na-
cionalio komiteto vajaus rašti
nės visokios literatūros talpin
ti į Dirvą (jos gauna ir visų 
kitų tautų laikraščiai), prašant 
Lietuvius vėl balsuoti už Tru
maną. Tačiau kitais jokiais at
vejais Demokratai ne tik nera
do reikalo pasakyti Amerikos 
Lietuviams ką jie darys su Lie
tuva, ir neprisileido jokių dele
gacijų. * 

Mes tikime kad tik naujas 
prezidentas — Dewey ir Repu-
blikonų partija, nebūdama su
rišta senais negudrių vadų pri-
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SAVAITĖS VEIDAS 
Rašo D2IM-BIM. 

mas ir niekeno nesulaikomas. 
Dabar, po visų pastangų numaldinti Staliną, galu

tinas reikalas nutarta pavesti UN konferencijai, tik ne
žinia ant kiek ten tas reikalas bus galutinai išspręstas. 

Maskvoje tupinėjant, tikėtasi gal Stalinas sutiksiąs 
nutraukti susikirtimą dėl Berlyno. Tačiau tai buvo ne
sąmonė to iš Stalino tikėtis. Po kelių pastangų pasiekti 
Staliną, paaiškinta kad jis nesveikuoja ir nesiranda Mas
kvoje, jis kur tai yra gydytojų priežiūroje. Maskvoje, 
reiškia, nieko nenešta, visos pastangos eiti prie Berlyno 
klausimo sureguliavimo paniekinta iš sovietų vadų pu
sės, Vakarų valstybių didesniam apvylimui. 

Paryžiaus U. N. konfererfbijoje, sakoma, Vakarie
čiai išdės viešai visą Kremliaus galvų užsikirtimą para-
ližiuoti Europos taikos nustatymą, kas ir taip perilgai 
užsitęsė. 

Paryžiaus konferencijoje, taipgi yra žinių, sovietai 
per Višinskio lupas paleis savo didžiausia propagandą 
už pasaulinę taiką. Sovietai reikalaus visuotino nusi
ginklavimo, panaikinimo atominės bombos, sunaikinimo 
visų bakteriologiškų kariavimo parengimų ir ištraukimo 
okupacinių kariuomenių iš Europos. 

Tas skambės labai gražiai — taip sovietų suplanuo
ta pajudinti pasaulį savo rodymais "troškimo" taikos. 

Maskvai svarbu ir reikalinga kaip nors įkalbėti U. 
S. ištraukti savo kariuomenes iš Europos ir palikti tą 
senojo pasaulio kontinentą vienif sovietų malonei. 

Tuo pačiu laiku iš Berlyno eina žinios kad komuni
stai su sovietų vadais Rusų okupuotoje zonoje šaukia sa
vo slaptą posėdį aptarimui naujų žygių kovoje prieš va
karų valstybes dėl Berlyno. 

Žinoma taipgi kad Bulgarijos, Lenkijos, Rumanijos, 
Čekoslovakijos ir kitų Maskvos kontroliuojamų valsty
bių vadai pašaukti slaptam pasitarimui. Taigi, Maskva 
nesnaudžia, ir pasiryžus dar toliau ir smarkiau darbuo
tis užliuliavimui vakariečių, ir siekimui savo pasaulinio 
užkariavimo be ginklo, svetimų žmonių rankom! 

Taip! Sovietai karo nenori! Sunaikinkite ginklus! 

JERUZALYJĘ nužudymas United Nations taikin
tojo, Grafo Bernadotte, pereitą savaitę, laikinai nustu-
mė į užpakalį visus kitus svarbius pasaulinius klausi
mus. Nors Vokietijos klausimas United Nations konfe
rencijai yra daug svarbesnis, tačiau Žydų teroristų nu
žudymas Bernadotte ir jo padėjėjo, Pulk. Serrot, sudre
bino U. N. visumą, parodant kad reikalinga ko daugiau 
negu gerų norų, gražių žodžių ir keleto neapsaugotų as
menų išsprendimui Artimų Rytų reikalo. 

United Nations Saugumo Taryba tapo sukviesta ne
paprastam posėdžiui Paryžiuje Rugsėjo 18 d. Nekurie 
U. N. Saugumo Tarybos nariai tiki kad dėl to nužudymo 
gali "atsiverti visas pragaras". 

Visi tie ir kiti dalykai dedasi todėl kad didėsės val
stybės niekad nepajėgia savo galybės sukombinuoti ir 
parodyti pasaulio ramybės ardytojams tikrą, reikšmin
gą savo kumštį. 

sikėsina ir nedrįsta sulaužyti 
savo duoto žodžio ir nepertvar
ko Berlyno pasiekimo reikalą, 
nepasiima sau kad ir siaurą ke
lią į Berlyną ta dalimi Vokie
tijos kur i vakarus nuo Berly
no nusitęsia Rusų zona. 

Teherane ir Jaltoje Roose-
veltas darė kitokius visokius 
paskirstymus Rytų Europoje, 
Stalino reikalavimu, ir tų pri
žadų Washingtonas laikosi. 

Stalinui žodžio kad Berlynas 
bus Rusų zonoje: Amerika nei į badais, galės drąsiai ir atvirai 

su Maskvą kalbėti. 
I I * 

AMERIKOS taip vadinamos 
"chain" krautuvės, daugybė to 
paties savininko ar korporaci
jos palaikomų krautuvių eilėje 
miestų ar net valstijų, dabai 
kontroliuoja virš 20 nuoš. viso 
U1. S. biznio, . kur aptarnauja
ma kasdieniniai pirkėjai. 

IŠ DABAR žinomų 96 che
mikalų elementų, tarp 35 ir 44 
jų naudojama daugumoje Šių 
dienu automobilių. 1944 metu rinkimuose, prieš 
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PALYDĖK MANE 
Palydėk per lauką ir per žalią girią, 
Plačiuoju vieškeliu ir siauru taku. 
Linguoja šakos ten žemai nusvirę. 
Kelionės ratą aš seku, seku — 

Palydėk ryte ir vakare miglotam, 
Vėsioj naktyj ir sutemoj gilioj. 
Pakelėle ramunėmis nuklota 
Tu palydėk mane.... 

Palydėk su šypsena svajinga, 
Su žvilgsniais — krintaičiais žaibais, 
Ir metų žingsniais į sidabro amžių — 
Palydėk mane! — 

Marija Sintfl, 

PASIILGĘ TIESOS 
(J. Augustaitytė-Vaičiunienė) 

Tiesos pasilgę ir pastogės, 
Mes einam per tuščius laukus. 
O vakaras, dienos šypsnius pavogęs, 
Palydi mėlynais takeliais mus. 
Nustoja vėjas nendres supęs.... 
Užmiega gluosniai ant kalvų. 
Sugulę poilsio krantuose upės.... 
Joms akmenėlis po galvų. 
Ir mes tarp mėlynų alyvų, 
Tarp grįžtančio pavasario šviesos, 
Čia susitinkam su akių žvilgsniu negyvu, 
Išvytos iš namų, tiesos. 

POVILAS REYNAUD 
KAIP žmonės, taip ir valstybės, kada pra

deda skęsti, griebiasi už kiekvieno šiaudo. Kiek
vienas mažiausias šapas jiems tuo metu vaide
nasi kaip didžiausias gelbėjimosi laivas. Kaip 
žmonės, taip ir valstybės, savo kelionėje sutin
ka nusivylimų, nesek;nSs, pavojų ir visokių ki
tų kliūčių, kurioms nugalėti reikia naujos jėgps, 
valios ir laimės. . 

Prancūzija yra viena iš tų Europos valsty
bių, kurios nuo pat II Karo pradžios blaškosi, 
silpsta, jieško ir nebegali surasti lygsvaros nei 
ūkiniame, nei politiniame gyvenime. Trys metai 
nuo jos išlaisvinimo jau praėjo, o ji vis tebe
vaikšto beveik bedugnės pakraščiais ir niekaip 
negali atsitolinti nuo mirties pavojų. . Per tuos 
tris metus ji keitė visą eilę vadovų ir nei vienas 
jų nepajėgė įkvėpti kraštui pilno pasitikėjimo 
savimi; nfei vienas nesugebėjo patenkinti kraš
to vilčių, ir visi po kelių ar keliolikos mėnesių 
darbo vairą yra atidavę ar palikę Dievo valiai. . 
De Gaulle, Blum, Bidault, Ramadier, Schuman, 
Marie., vis tai vardai, į kuriuos Prancūzija dė
jo savo viltis, tikėdamasi galėsianti jų pagalba 
išplaukti į laimingą pakrantę. Deja, Prancūzijos 
laivas ir toliau mėtosi ant bangų. 

Beveik nustojusi tikėjimo, kad ji galės pati 
viena savo jėgomis atsitiesti iš po ūkinių ir dva
sinių griuvėsiu, paskutiniu laiku Prancūzija pa
sišaukė pagalbon buvusį ministrą pirmininką 
Povilą Reynaud. Pasišaukė tvarkyti ukinius rei
kalus ir padarė jį finansų ir ūkio ministru. Tai 
senas ir patyręs ūkio žinovas, susidaręs sau gar
sų vardą drąsiais planais, aiškiomis mintimis ir 
savo ypatingomis pažiūromis į ūkio klausimus. 
Advokatas, 70 metų amžiaus, parlamento atsto
vas, daug kartų savo gyvenime buvęs finansų 
ministras, mažutis 'Povilas Reynaud Prancūzijos 
istorijoje liks amžinai kartojamas mokyklos va
dovėliuose. Ir jį minės busiančios kartos ne kain 
energingą finansų ministrą, o kaip ministrą pir
mininką, kuriam dangus nedavė laimės 1940 me
tais, tais metais, kada Prancūzija kapituliavo ir 
kada pats Reynaud, po savo aistringos maldos 
Paryžiaus katedroje pareiškė, jog norint Pran
cūziją išgelbėti, nieko kito nebelieka, kaip tik ti
kėti į stebuklus. . Bet stebuklas nepasirodė ir 
Reynaud perdavęs ministro pirmininko vietą 
Petainui, nukeliavo poilsio į savo gimtąjį miestą 
netoli Ispanijos sienos. Po to kas įvyko Prancū
zijoje — nebeturėjo jokios reikšmės nei karo ei
gai, nei pasaulio istorijai. Gi pačiai Prancūzijai 
toks Reynaud pasielgimas kainavo keturių metų 
Vokiečių okupacija, kainavo Prancūzijos garbės 
netekimu ir jos išskirimu iš Europos politikos. 
Pats Reynaud už tai buvo pastatytas prieš teis
mą Riome ir buvo nuteistas tvirtovės kalėjimu. 
Teisme jis gynėsi, kaip galėjo, bet neapsigynė.. 
Iki 1943 metų jis buvo laikomas Portalet tvirto
vėje, Pyrenėjų kainuose, kartu su keliolika kitų 
žymiu politikos vyrų (Blumu, Daladier'u, Gen. 
Weygand'u ir kit.) 

Bet gyvenimas suko savo ratą toliau. Karas 
ėjo į galą. Vokiečiams rūpėjo, kad Prancūzija pa
siliktų ištikima savo kapituliacijos parašui. Rū
pėjo, kad "senieji karo kurstytojai" vėl neišeitų 
į aikštę tą valandą, kada reikės Vokiečiams 
trauktis iš Prancūzijos. Tada jie pareikalavo, 
kad visi anie didieji politiniai kaliniai butų ati
duoti Vokietijos žiniai. Ir 1943* metų pavasarį 
P. Reynaud, kartu su kitais, buvo pervežtas Vo
kietijon ir patalpintas Buchenwalde. Ir tik 1945 
metais Gegužės mėn. Amerikiečių kariuomenė jį 
išlaisvino. Po to Reynaud vėl įstojo j politiką, 
vėl pasidarė daug žadančiu.. žmogumi, vėl pri
rašė porą storų knygų ir laukė eilės į vadovau 
jančią vietą. 

Povilo Reynaud atėjimas į finansų ir ūkio 
ministrus reiškia Prancūzijos ūkio pasisukimą 
iš socialistinės vagos į kapitalistinę. Reynaud 
yra aršus šalininkas privatinio ūkio ir kapita
listinės santvarkos, panašios kaip Amerikoje. 
Nelengva jam bus atsukti ratą. Tai didelis ir 
sunkus uždavinys. Ir daug kas pačioje Prancū
zijoje abejoja, ar tam nuostabiai mažo ugio (jis 
nedidesnis už Dewey) vyrui pasiseks nugalėti 
tokią didelę kupetą didelių darbų. Jei pasirodys, 
kad ir Povilas Reynaud nepajėgia ištraukti gi
liai balon įklimpusį Prancūzijos vežimą, tai be
liks šauktis "didžiausio žmogaus* — Gį^n. De 
Gaulle. 

Reynaud ryšiai su Amerika yra seni ir gerai 
žinomi. Per juos tikimasi ir didesnio pasitikėji
mo sulaukti iš Amerikos. Bet jei Reynaud yra 
stipriai mylimas Amerikos, tai dar stipriau jis 
yra neapkenčiamas Sovietų Sąjungos ir pačios 
komunistų partijos Prancūzijoje. "Kuo daugiau 
manęs neapkenčia, tuo aš jaučiuosi vertinges
nis", tokiu išdidžiu pasitikėjimu sa,vimi Reynaud 
atsakinėja į kiekvieną komunistų jam mestą ne
apykantą. 

• ANGLAS chirurgas Dr. Cade tikrina kad 
gimimų sumažėjimas yra svarbi priežastis mo
terų krūtų vėžio padaugėjimo. Jis toliau sako, 
didžiausia pagalba išlaikymui nuo mirties mo
terų turinčių krūtų vėžį yra pasekmingas krūtų 
nupjovimas. Moteris neturinti vėžio, būdama 
55 metų amžiaus gali tikėtis gyventi vidutiniai 
dar 18 metų, bet jei turi vėžį ir nebus gydoma 
t'egali gyyenti kiek virš trijų metų. 

KAPITONAS IR MERGAITE 
Kai jura ir patrankos gaudė, 
Nesudrebėjo jo širdis. 
Mirtis ant jojo kelių snaudė, * 
Kaip žemės deimantų pirklys. 
Pasaulyj jis daug apkeliavo/ 
Daug matė nuo tikiu senų. 
Ir kartą mylimajai savo 
Parvežti ryžos dovanų. 
Vėl juroj saulė skendo, k#l#s, 
Ir naktys žavinčio rudens. -
Nuvyto kapitono gėlės 
Kajutėj be lietaus vandens. 
Po daugelio dienų kelionės-
Pasiekė gintaro krantus,* 
Jį pasitiko švelnus žmonės, 
Gyvenę metų ten šimtus. 
Aplankius pajūrio smėlynus, 
Patiko kapitonui ta šalis. 
"Įdomu kokios čia merginos", 
Šypsodamas sau tarė jis. 
Kai kartą tėvo grįžtant lauki 
Pakrantėje dukra jauna, 
Priėjęs gražią šviesiaplaukę, 
Jis ją užkalbino daina. 
Kasdien panoro ją aplankyti, 
Ir laukė ką ji pasakys. 
Nubluko paliktoji Ritty 
Prieš šios žavingasias akis. 
Pertrumpos pasidarė dienos 
Jaunajam kapitonui čia, 
O laikas plovė laivo sienas, 
Nerimo jo širdis nakčia. 
"Visur buvau drąsus", jis sakė, 
"Bet čia šita drąsa pražus 
"Ką pamylės ta mėlynakė, 
"Tam bus gyvenimas gražus.v 
"Ne tam atvyko laivas šitas , 
"| kraštą rudenio šalnų. 
"Kelionės tikslas* buvo kitas — 
"Parvežti mylimajai dovanų." 
Širdis nerimo kapitono, 
Lyg surakinta inkarais, 
Už tų merginų milijonį 
Jūreiviai gėrė vakarais. 
"Pas mus žaliuoja, žydi palmės, 
"Mergyt, važiuokime kartu." 
Taip tarė jis prie jurų gelmės, 
Apviltas gintaro krantų. 
Kai vieną-rytą bangos supos, 
Skambėjo vėliai jos daina. 
Jau glaudės kapitono lupos,-
Bet ji nubėgo tekina.... 
Tą dieną įgulai įsakė 
Kad reik išplaukt greičiau iš čia. 
Kaskart smarkiau širdis jo plakė « 
|r skausmą kentė paslapčia. j 
Kai leidosi raudona saulė, , / 
Nuliudęs tarp senų draugų, ' 
Vėl plaukė laivas į pasaulį 
'fee jokių pirktų dovanų. 

Jonas Nevardauskas. 

EKSTRA! 2$8 DAINŲ KNYGELIS 

LEISKIT 1 TĖVYNE 
Kaina su prisiuntimu $1.00 

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

/ 

ŽMONIJOS ISTORIJA 
610 pusi. didumo knyga — kaina $2.00 

Štai didžiausia knyga kokią tik galit tikėtis 
gauti už $2.00: paveiksluota, 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 i 
didumo žmonijos istorijos knygą. 

REIKALAUKITE DIRVOJE f 



9 Kum Eina 
Pasaulis, 9 

R a š o  
Dr. J. Audrūnas 

Didžioji Baime 

Dvigubas Pavojus 
JEI VISAS pasaulis yra die

ną ir naktį persekiojamas bai
mės, kurią sukėlė ir palaiko 
bolševikines Rusijos polit i k a, 
tai ta dalis Europos kuri ran
dasi tarp Elbos ir Atlanto, sta
čiai drebėte dreba dėl savo ry
tojaus. Tautos ir valstybės to
je Europos dalyje iškrypo dėl 
nuolatinės baimės iš normalaus 
gyvenimo vėžių, prarado pasi 
tikėjimą savimi, nustojo vilties 
ir, kaip kūdikis, blaškosi ir 
grobsto orą.... 

Turėjo praeiti pilni trys me
tai kol visi geros valios žmo
nės suprato kad pavojus auga 
dieną iš dienos ir kad su kiek
viena valanda jis darosi vis 
sunkiau pašalinamas. Ilgai, 
perdaug ilgai gyventa užmerk
tomis akimis; nenorėta matyti 
| kur eina gyvenimas; nenorė
to suprasti kokie sunkus "užda
viniai laukia rytojaus, ir per-
lengvai žiūrėta į labai rimtus 
dalykus. Buvo elgtasi panašiai 
kaip keleivis džiunglėse: lįsta 
tankumynėn neapsižvalgius, o 
kai atsigręžta atgal tai gauja 
žvėrių jau lipo ant kulnų ir gel
bėjimosi galimybės pasidarė la
bai kudos.... štai ir dabartinė 
pasaulio, o ypatingai Europos, 
padėtis yra tokia kad niekas ne
benori (o gal ir nebegali) imtis 
atsakomybės už jos greitą iš
gelbėjimą. 

Dar niekad pasauliui nšra 
grąsinusios tokios piktos ?r bai
sios jėgos, kokios šiądien ateina 
iš komunizmo. Jas 'sutramdyti 
reikia milžiniškų pastangų, rei
kia laimės ir gerai apgalvoto 
veikimo. Deja, tuo tarpu dar 
nedaug tesimato ar toms bai
soms jėgoms sulaikyti daromi 
pasiruošimai ihm pakankamai 
rimti. 
Juk pavojus pasauliui yra dvi

gubas : komunizmas iš vidaus 
ir Sovietų komunistinė politi
ka iš užsienių. Abu tie pavo
jai veikia sutartinai. Vienas 
antrą pakeičia ten kur reikia; 
vienas antrą papildo ir lyg re
plėmis spaudžia, trupina, nai
kina ir skaldo visa tai kas nori 
dar trukdyti komunizmo srovei. 
Ir jei komunistų skaičius pa
saulyje auga lėtai, tai sąlygos 
komunizmui augti pasidarė to
kio geros kokių jis dar niekados 
nėra turėjęs. 

Paimkite jųs Vakarų Euro
pos valstybes: balsavimai rodo 
kad komunistų partijos truputį 
pralaimi, kad jų simpatijos yra 
truputį sumažėjusios, bet gy
venimas tose valstybėse vysto
si taip jog kaskart vis arčiau 
slenkama prie komunis t i n ė s 
dvasios. Didelis Sovietų Są
jungos šešėlis laiko užgulęs vi
sas Europos valstybes ir nelei
džia joms daryti aiškių ir griež
tų pasisukimų prieš komuniz-

priau spaudžia 
politikos leteną. 

Užsieniu 

ar tauta pasirenka Ameriką 
kaip gelbėjimosi laivą, atsiran 
da dar viena ir labai didelė 
baimė: karo baimė. 

Pasirinkti dar Galima 
KAI KAS vis negali supras

ti kodėl Europoje yra tiek daug 
žmonių ir tautų kurios, stumia
mos komunistinės baimės, su 
perdideliu atsargumu priima 
Amerikos globą. Turtinga ir 
dosni Amerika vilioja Europie
čius, bet baimė kad Amerikos 
globa atneš pagreitintą karą, 
prilaiko visus nuo greito puoli 
mo į stiprios Amerikos glėbį. 
Tuo ir galima išaiškinti didelį 
lėtumą visų pastangų sukurti 
Vakarų Europos sąjungą su aiš
kiomis Amerikos garantijomis. 
Mat, bijomasi ne pačios sąjun
gos, kuri tikrai padėtų apsau-

Nuo Vieno Kranto 
į kitą 
^ SOVIETŲ karinęs galybės j u-l goti žmonių ir tautų laisvę, o 
imas pasienyje ir komunistų to pavojaus kurs kyla iš Ame-

partijos karinga veikla sudaro 
visoms Europos ir Azijos tau
toms kuodidžiauį nera m u m ą. 
Didelė — ir gal kiek išpusta — 
Sovietų Sąjungos karinė jėga 
atnaujina visus prisini n i m u s 
kuriuos išgyveno tos tautos Hit
lerinės okupacijos metu. Joms 
išnaujo vaidenasi pakartotina 
okupacija, kuri butų ne vieną, 
o keliasdešimt Kartų žiauresnė. 
Ir vėl tos piktos okupacijos bai
mė verčia jas tiesti rankas ir 
šauktis pagalbos iš kitur. Bet 
kas tą pagalbą atneš? 

Neprotinga Anglų-Amerikie-
čių politika karo metu yra pa
ti pagrindinė priežastis kodėl 
išnyko rimčiausios jėgos prieš 
komunizmą. Ginklo "brolystė" 
su Sovietais apakino ne tik tuos 
kurie vadinosi jų draugais, bet 
ir tuos kurie visą laiką norėjo 
išlikti ištikimais laisvės ir są
žiningos d e m o k rati jos obal-
siams. Buvo padaryta nebeati
taisoma klaida, kai tokiu* užsi
spyrimu skelbė ir platino didie
ji Anglijos ir Amerikos žmonės 
jog Stalinas esąs jų geriausia 
draugas, o pati Sovietų Sąjun
ga — tikra naujos gadynės sau
le .«• • i 

Tbkiais žodžiais jie nustumė 
daugelį tautų į komuni s f i n į 
krantą ir įkvėpė jieijps klaidin
gą tikėjimą jog Sovietai yra 
ne vergijos, o laisvės nešėjai. 
Tad nėra ko ir stebėtis kad to
kie komunizmo priešininkai kaip 
n e s e n a i  m i r ę s  B e n e š ą s ,  k a i p  
Generolas DeGaulle, kaip My-
kolaičykas keliavo Maskvon pas 
Staliną ir su juo tarėsi dėl jų 
tautų laisvės. Nenuostabu kad 

*r tautos, karui besibaigiant, 
mivo visu veidu atsigręžusios į 
Maskvą ir iš ten laukė gerada
rystes. 

Kiekviena klaida gyven i m e 
reikalauja atgailos. Gi politi
nės klaidos yra žiauriausios: už 
jas turi atgailauti ne tik tie 
kurie jas papildė, bet 1r tie ku
rie joms vienaip.ar kitaip pri
tarė. Gi pasipriešinti nebuvo 
galima, nes anuo metu tatai bu
tų reiškę rėmimą Vokiečių poli
tikos. 

Daugeliui, kurie jau iš anks
to suprato į kur nueis Anglai-

. Amerikiečiai su tokiais savo 
darbais, ir kurie dėl tos prie
žasties pasidavė savo sąžinės 
balsui ir kovojo prieš komuniz
mą—daugeliui tokiems Vakarų 
Sąjungininkai pritaikė net mir* 
ties bausmes, karui pasibaigus. 

Juk 1945 metais — pirmais 
mėnesiais po Vokietijos kapitu
liacijos Anglų-Amerikie č i ų 

mą. Priešingai, nuolatinė So- karinė ir politinė vadovybė Eu-
vietų gręsmė, nuolatiniai jų už
puolimai diplomatiniais keliais, 
nuolatinė jų bauginanti propa
ganda yra suparaližavus ne tik 
tautų, bet ir atskirų žmonių va
lią narsesniam pasipriešinimui 
komunizmo pavojui. 

Pradeda įsigalėti įsitikinimas 
kad neišvengiamai einama prie 
naujos pasaulio ūkinės santvar
kos ir kad visos pastangos pa
kreipti jį į kitą ptisę yra tuš
čios ir tik bereikalingas jėgų 
aikvojimas. Tuo budu komu
nizmo pavojus padvigu b ė j a : 
valdžios vis silpniau besiprie-

. šina komunistų remiamiems rei
kalavimams, o Sovietai vis sti

ro po j e vedė tokią politiką, kuri 
per vieną pusmetį sukomunisti-
no tiek žmonių kiek patys So
vietai nebūtų pajėgę padaryti 
per dešimtmetį. Jie — galima 
atvirai ir be klaidos pasakyti 

įstūmė Europą į komunisti 
nį tinklą. O dabar, kai reikia 
ją iš to tinklo ištraukti, klausi
mas pasidaro nebeišsprendžia-
mas be ginklo pagalbos. 

Tarp Sovietų ir Amerikos 
krantų vidurio kelio nėra šiuo 
metu. Kas bijosi Sovietų ir kam 
ne pakeliui su jais, tas neturi 
kitos išeities kaip tik glaustis 
prie Amerikos. Bet nuo tos 
valandos kai Europos žmogus 

rikos-Sovietų Sąjungos santy
kių. 

Europos tautų padėtį galima 
palyginti su žmogum kurs sto
vi viduryje bėgių, ant kurių 
artinasi traukiniai priešingomis 
kryptimis. Jis šaukia iškėlęs 
rankas kad jie sustotų.... Jis 
žino gerai kad jei jis pasitrauk
tų iš bėgių ir ko gero Įsėstų į 
vieną iš traukinių tai jų greitis 
padidėtų ir katastrofa įvyktų 
daug greičiau. Bet ta katastro
fa vistiek įvyks, nes du trauki
niai ant Vienų bėgių neprasi
lenks. 

Jei Vakarų Europa dels su 
pasirinkimu, ji, galimas daik
tas, prilaikys greitį kuriuo ar
tėja Sovietų-Amerikos susidū
rimas. Ir susidurimas ne ūki
nis, ne diplomatinis, bet karinis 
su visomis moderniškiausiomis 
priemonėmis, su visais žmonių 
if turtų ištekliais. Tai bus tro-
čias pasaulinis karas, ir jo lau
kas bus Europa. Štai ta baimė 
kad naujas karas pareikalaus, iš 
Europos tautų daug ir brangių 
aukų, vis neleidžia joms aiškiau 
ir vieningiau pasirinkti sau ke
lią. 

Tiesa, naujas karas Europai 
nieko gero nežada. Ji nukentės 
ir žmonėmis ir turtais. Bet.. 
padėtis tokia kokia dabar yra, 
gali netikėtai ją sutraiškyti. 
Ims ir pasileis traukiniai vie
nas prieš antrą, o tada tas 
žmogelis ant bėgių gali nebe-
suspėti net nuo jų pasitraukti, 
o ką bekalbėti apie jo įsėdimą 
į geriau paruoštą traukinį.... 
iš kurio jis vėliau išliptų lai
mėtoju. 

Visų 'Baimių Vainikai 
PAGALIAU, gal but, ir ne

sunku butų Europai apsispręs
ti ir greičiau pasirinkti sau 
ateitį, jei ji aiškiai žinotų ko
kia bus ta ateitis. 

Taigi, prie visako prisideda 
dar vieųa baimė, baimė kad ga
li buti blogiau negu dabar yra. 
Jei naujas karas baigsis Sovie
tų pergale, tai aišku kac^ Eu
ropa ir visas pasaulis nugrims 
ilgiems laikams į tamsumą. Tuo 
tarpu vis dar Europoje tiki
masi kad Amerikos technikos 
persvara nulemtų karą jos nau
dai. Bet nežinoma, kokią tvar
ką įves ir kokią taiką padiktuos 

D I R V A  

karą laimėjus Amerika. Mat, 
Europa $ra senas pasaulis, kurs 
per ilgus šimtmečius susikrovė 
sau tam tikrus dvasinius tur
tus, gana skirtingus nuo Ameri
kos. Ir niekas jos taip nepažei
džia kaip reikalavimas atsisaky
ti nuo tų kantriai ir brangiai 
surinktų papročių, gyvenimo bu
do, santvarkos far savos kultū
ros 

Niekas negali atspėti kaip at
rodys pasaulis po naujo karo, 
jei jį laimėtų Amerikiečiai su 
savo sąjungininkais. Reikia ži
noti kad Amerikos turtais Eu
ropiečiai žavisi ir kad juos tik
rai vilioja Amerikos technika. 
Bet Amerikos politikos neaišku
mas, jos nepakankamas supra
timas ir įsigilinimas į Europos 
reikalus ir pagaliau, jos per
daug išdidus laikymasis suke
lia tam tikro nepasitikėjimo. 
Ir žmonės bijosi kad Amerikos1 

laimėtas trečias karas gali duo
ti pradžią jos viešpatavimui Eu
ropoje, o gal net ir visame pa
saulyje. 

Mažosios tautos mažiau bi
josi Europos suamerikoninimo. 
Gi didžiosios, kaip Prancūzija 
ar Anglija, viską daro kad jos 
pačios galėtų suvaidinti kuodi-
džiausį vaidmenį naujame kare 
ir tuo budu pačios spręstų Eu
ropos likimą. Jos ypatingai bi
josi kad trečias karas jų neį
stumtų į svetimųjų malonę. Ta 
baimė ir yra vainikas visų kitų 
baimių kurios šiądien slėgia vi
są pasaulį. 

MINISTRUI STASIUI LOZORAIČIUI 
50 METŲ AMŽIAUS • 

Jauniausia^ Pasiekęs Ministro Posto, Dabartinis 
Liietuvos Ministras Romoje 

Stasys Lozoraitis 

RUSAI B£DA NUO 
SAVO VALDOVŲ 

TŪKSTANČIAIS 

Iš sovietų kariuomenės eilių 
Vokietijoje kas mėnesį pabėga 
po apie 1,000 Rusų kareivių ir 
civilių viršininkų į Amerikos 
zoną, nors geriausia žino kad 
ta rizika jiems reiškia sušau
dymą, jeigu bus sugauti. 

Per praėjusius 12 mėnesių 
tokių pabėgimų buvo apie 13,-
000. Iš jų 4,000 buv# kariuo
menės vyresnieji, tarp jų du 
generolai, vienas leitenantas 
generolas, apie 6,000 kareivių 
ir apie 3,000 civilių Rusų tar
nautojų ir viršininkų atsiųstų 
į Rusų zoną Vokietijoje. 

Šios skaitlinės yra žinomos, 
tačiau spėjama kad tūkstančiai 
kitų Rusų pabėga ir pasislepia, 
pradingsta tarp kitų žmonių, ir 
jie į oficiales pabėgusių skait
lines neįrašomi. 

Ar bėga kas nors dešimtimis 
per metą į sovietų pusę iš ki
tų zonų? Pagaliau, Amerikos 
komunistai, kurie čia ramiai sė
dėdami dirba išvertimui Ame
rikos valdžios, net varomi at
sisako į Rusiją važiuoti, grie
biasi visų Amerikos įstatymų 
apsiginti, gelbėtis nuo deporta
vimo iš čia. 

OHIO, Kalifornia, Iowa, Illi
nois, Minnesota, Missouri, Te
xas, New York ir Wisconsin 
valstijos yra dešimts pirmaei
lių kiaušinių produkcijos val
stijų. 

BABAR GAUNAMA ~ TIK UŽ $2.00 

IilETUVA TIRONU 
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 
6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 

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

Vudu 

Adresas l-rriT-rir '" nMMtjjĮHni 

Miestas.... 

Stasys Lozoraitis gimė 1898 
metų Rugsėjo 5 d. Kaune. Jo 
tėvas, Motiejus Lozoraitis, iš 
Baltrušių, žinomas advokatas, 
kuriam Nepriklausomybės lai
kais Lietuvių Advokatų Tary 
ba pastatė paminklą kaip pir
mutiniam Lietuvių advokatui, 
už Lietuvių spaudą kovotojui 
ir kaip dideliam demokratui. 
Anot Dr. K. Griniaus Atsimini
mų Motiejus Lozoraitis buvo 
"Varpo" publicistas, rašytojas, 
šelpėjas ir organizatorius. 

Mažas jo sūnelis Staselis ne
ilgai džiaugėsi tėvelio meile ir 
globa: 1907 metais, kala vai
kui nebuvo dar 9 metai am
žiaus, Motiejus Lozoraitis, tu
rėdamas vos 40 metų, atsisky
rė su šiuo pasauliu, palikdamas 
dideliame liūdesyje žmoną su 
dviem mažais vaikais. 

Stasio Lozoraičio motina, Ja-
roševičiutė Marija, iš namų ba
joraitė, gimus Suvalkų mieste, 
stengėsi palaikyti vaikuose sa
vo mylirpo tėvelio idealus ir 
meilę prie Lietuvos. Be jos, 
Stasio Lozoraičio auklėtojas, 
globėjas, Lietuvybės įkvėpėjas 
ir mokytojas, kuris turėjo ne
paprastai didelę įtaką j berniu
ką ir paliko visam amžiuj neiš
dildomą įspūdį, tai buvo didis 
musų kalbininkas Jonas Jab
lonskis, Motiejaus Lozoraičio 
draugas. 

Mokslą, iki penktos klasės, 
Stasys ėjo Kaune. 1914 me
tais, kilus karui, našlė Lozorai
tienė su " Sunum ir dukterim, 
kaip ir kiti Lietuviai, turėjo 
apleisti Kauną ir persikelti į 
Rusijos gilumą. J. Jablonskio 
paraginami jie važiuoja į Vo
ronežą, kur Stasys turėjo gali
mybes baigti Lietuviu. Marty
no Yčo vardo, gimnaziją, turė
damas mokytojus J. Jablonskį, 
Pr. ir J. Mašiotus, J. Yčą, K. 
šakenį ir kitus. 

Nuo pradžios iki pabaigos 
gimnazijos mokslo Stasys yra 
pirmutinis mokinys ir baigia 
mokslą su aukso medaliu. 

Prieš pasiekiant Voronežą, 
dėl karo aplinkybių, Lozoraičių 
šeima turėjo praleisti žiemą 
Švenčionyse, kur nebuvo gim
nazijos. Stasys' pasiruošė į se
kančią klasę be mokytojų pa
galbos. 

1918 metais Stasys baigė 
gimnaziją ir ėmė svajoti apie 
įstojimą į universitetą. Jis va
žiuoja į Maskvą, kur studijavo 
jo sesuo Julija. Revoliucija, 
neramumai Rusijoje užkirto 
jam galimybes tfjstl ©okslą 
Maskvoje. 
GRĮŽT4 LIETUVON, STOJA 
VALSTYBĖS DARBAN 

Galop, ateina Lietuvos atgi
mimas, visi skuba į savo lais
vą tėvynę, Stasys Lozoraitis 
grįžta į Kauną ir su savo jau
natvišku, dvidešimtmečiu entu
ziazmu pradeda dirbti. 

Iš pat pradžios Lietuvos £t-
kurimo jis siunčiamas kaip di
plomatinis kurjeris į Varšavą 

pas Dr. J. šaulį, kuris buvo ten 
specialios Misijos pirmininkas. 

Atlikęs pavestą jam uždavi
nį Stasys Lozoraitis grįžta ( 
Vilnių, kur Adv. V. Stašinskis, 
tuometinis vidaus reikalų mini-
stAs, savo laiku Motiejaus Lo
zoraičio padėjėjas, suteikia St. 
Lozoraičiui vietą savo ministe
rijos konceliarijoje. 

Po kai kurio laiko Ministras 
Pirmininkas M. Sleževičius pa
kviečia St. Lozoraitį užimt at
sakingą Ministrų kabineto kan
celiarijos šefo vietą. Ministrų 
Kabineto kanceliarijoje St. Lo
zoraitis dirba porą metų su Ta
du Petkevičium, kol jis išva
žiuoja j Londoną kaip Lietuvos 
Pasiuntinybės patarėjas, o St. 
Lozoraitis užima jo Ministrų 
Kabineto reikalų vedėjo vietą. 
Tas pareigas jis eina iki 1923 
metų, kada vedęs Vincentą Ma
tulaitytę, dukterį Valstybės 
Kontrolieriaus Vinco Matulai
čio, ilgamečio pirmininko se
niausios Petrapilio Lietuvių ir 
žemaičių Labdarybės Draugi
jos (Dr. K. Grinius, "Atsimi
nimai ir Mintys"), pereina į di
plomatinę tarnybą ir išvažiuo
ja į Berlyną, kur Lietuvos Pa
siuntinybėje pradeda statyti 
pirmus žingsnius savo naujoje 
karjeroje. Kartu jis Berlyno 
universitete studijuoja teisę. 
Ačiu savo gabumams, darbštu
mui ir sąžiningumui jis greitai 
žengia pirmyn: 35 metų am
žiaus jis jau paskiriamas Už
sienio Reikalų Ministru, jau
niausias ministeris Europoje, į 

apie ką savo laiku pažymėjo ne! 

viena svetimoji spauda. į 

Be savo tiesioginių pareigų, 
St. Lozoraitis randa laiko #da-
lyvauti visuomeniniame gyve
nime. Jis nenutraukia ryšių, 
su Skautų organizacija, kurios i 
nariu pats buvo. Taip pat jis 
darbavosi kelių studentų kor-: 
poracijų vadovybėj, ir dėl savo; 
jauno amžiaus ministras gerai 
jautėsi tarp jaunimo, supras-j 
damas jų vargus (duoda gali-! 
mybę eiti mokslą keliems stu-
dėntams) ,  i r  džiaugdamasis  jų;  
pasisekimais. * i 

Išbuvęs aukštame Užsienių; 
Reikalų Ministro poste penkis j 
metus, jis 1939 metais paskir
tas Nepaprastu Pasiuntiniu ir1 

Įgaliotu Ministru į Romą, prie 
Kvirinalo. Roma nebuvo jam i 
svetima, nes 1931 metais jis, 
jau buvo joje charge d'affaires 
ad i. prie Vatikano. j 

Per visą savo karjeros laiką 
jis turi vienintelį tikslą prieš j 
akis: Lietuvos interesus, dėl 
kur ių  be  pers to j imo d i rba  be;  
kompromisų ir be baimės. j 

1940 metais bolševikams oku-j 
pavus Lietuvą, St. Lozoraitis j 
būdamas Pasiuntiniu Romoje j 
tuoj siunčia telegramą į Kau-
ną, pareikšdamas jog nepripa-, 
žįsta vyriausybės sudarytos; 
svetimai kariuomenei esant ša-; 
lyje. Protestą prieš šitą bar- j 
barišką Lietuvos okupavimą 
įteikia taip pat Italijos Vyriau-; 
sybei; ragina ir savo kolegas 
ministrus kitose šalyse pasiel-: 

• I 
gti panašiai. | 

Per visą Lietuvos okupacijos, 
laiką Stasys Lozoraitis su reta j 

energija ir atkaklumu kovoja j 
už Lietuvos ir kitų Baltijos^ 
valstybių išlaisvinimą. Kada j 
dar niekas nedrįsta garsiai pra-| 
sitarti prieš bolševikus, Stasys j 
Lozoraitis rašo į laikraščius 
straipsnius liečiančius Sovietų 
pavojaus Europai ir bendrai 
pasauliui. 

Turėdamas Lietuvos Respub
likos Prezidento Antano Sme
tonos įgaliojimus eiti Respub
likas Prezidento pareigas ir J. 
Urbšio paskyrimą buti Lietu
vos Diplomatų Kolegijos šefu, 
St. Lozoraitįs siuntė notas Val
stybių ir Vyriausybių Galvoms 
prašydamas užtarimo Lietuvai. 
St. Lorozaitis nepraleidžia pro

gos kad nepasimatytų su žy
mesniais žmonėmis, lankančiais 
Romą, ir kad neprimintų jiems 
žodžiu ar raštu apie skriaucfag 
daromą Lietuvai.' 

Ministras St. Lozoraitis yra 
nepaprasto darbštumo ir gilios 
kulturos žmogus; jis yra gen« 
tleman'as pilna to žodžio pras
me. 

Mes linkint jam stiprios svei
katos, ilgo gyvenimo ir greitai 
sulaukti laisvos Lietuvos, ku
riai galėtų dar ilgai tarnauti ir 
buti Jai naudingas. 

Dr. Antanas Valaitis* 

Kaip Sovietai Vaizduo-
ja Amerikiečius 

Estams nežinomas bolševiki
nis profesorius Silverberg Es
tų žurnale Rahva Haal rašo 
apie tariamą masių tamsumą 
Amerikoje: , 

"Milijonai Amerikiečių vaikų 
neįstengia gauti paprasčiausio 
pradžios mokslo. Krašte trūk
sta apie 150,000 mokytojų, ke
liolika milijonų vaikų nelanko 
ptokyklų, per du milijonu lan
ko nepakankamas mokyklas. 

"Trys milijonai vaikų negau
na kito jiems reikalingo moks
lo ir 10 milijonų suagusių yra 
gavę tiek mažai mokslo kad 
praktiškai yra analfabetai (be
raščiai). Likusi tautos dalis 
esanti taip mažai mokyta kad 
tik truputį tegali skaityti ir ra
šyti" (K. PI.) 

300 NAUJŲ LIETUVIŠKŲ 
DAINŲ 

"Pragiedruliai" iš Švedijos 
skelbia, kad daina Lietuvoje 
nėra mirusi, kaip nemirusi Lie
tuvos siela. Vargas pagimdęs 
naujas dainas, kurių Lietuvo
je sukurta apie 300. Jos viena 
už kita gražesnC-s. 

SENI) Pi 
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Polyna Stoska Dainavo Hotel Macatawa — J. J. Bachuno Resorte 

r 

Nekurie Michigano resortai ne tiktai kad patenkina žmogų maistu ir gerais kambariais, .ne 
rūpinasi ir dvasiniu savo svečiu patenkinimu. Mušu žinomo tautiečio Juozo J. Bachuno re
sortai ypatingai deda pastangų savo svečiams suteikti ko tikrai vertingo, šalia maisto ir 
guolio, šią vasarą, Hotel Macatawa turėjo garbę pralinksminti savo svečius eile koncertų, 
kuriuos davė Lietuvaitė Metropolitan Operos dainininkė Polyna Stoska. šiame vaizde, is 
kairės i dešinę, matome: Simon Den Dyl. Sekretorius-lždininkas Bohn Aluminum & Brass 
Co.; Mrs. J. J. Bachunas; Polyna Stoska; Jonas Smith Urban, Hotel Macatawa manadže-
ris; J. J. Badomas, havininkas-operatorius Tabor Farm, Hotel Macatawa, Prospect Point, 
Blaney Park ir Norris Park resortų. Pirmutiniai keturi resortai randasi -Michij 
joje, penktas resortas — Tennessee valstijoje, Norris Dam 'kaimynystėje. 

Michigan valsti-

ATOSTOGOS CLEVE
LANDE 

Atostogų proga man teko at
vykti i LVS 1-mo skyriaus iš
važiavimą Clevelande, buvusio 
LVS centro pirmininko Dr. S. 
T. Tamošaičio sode, prie Erie 
ežero. Daktaras ir ponia Ta
mošaičiai yra labai draugiški 
žmonės, taigi visi pas juos lin
ksmai praleido laiką. 

Toliau, būnant Clevelande ke
lias dienas, tepo apsilankyti pas 
LVS centro sekretorių ir Dir
vos redaktorių p. Karpių, pas 
LVS pirmininką Inž. P/ J. žiu
ri ir pasikalbėti LVS- reikalais. 

Apsistojus ilgiau pas pouus 
žiurius, 32180 West Lake Rd., 
Avon Lake, Ohio, prie pat Erie 
ežero, teko pastebėti kad p. 
žiuris dar vis palaiko ryšius su 
daugeliu žymių Amerikonų ir 
besirūpina DP reikalais ir ben
drai Lietuvos klausimu. 

P. J. žiuris yra chemijos in

žinierius ir turi savo Ace La
boratoriją ir dirbtuvę, adresu 
161-1 Coiitant Ave., Lakewood, 
Ohio. Jo išdirbinių specialybė 
yra Įvairus dažai (paints). Jis 
gauna užsakymų iš įvairių ša
lies dirbtuvių ir turi išrasti ir 
pritaikinti ypatingus dažiis au
tomobilių dalims. Įvairiems me
talams ir medžiagoms. Jų yra 
visokių. Vieni jo pagaminti da
žai buvo tokie kad prie plieno 
taip prilimpa kad nei daužy
mas. nei lankstymas jų nega
dina. Na, manau, kam tokie 
amžini dažai teks. Pasirodo, 
jie gaminami vienai langų me
talinių užlaidų firmai ir kad" 
tokie amžini dažai gerai apsau
gos metalą nuo šalčio, karščio, 
saulės, drėgmės, dulkių ir visų 
kitų kenkimų. 

Bebuvojant čia, teko perskai
tyti jau parengtą spaudą Ang
liškoje kalboje vertimą "Lietu
va Tironų Pančiuose". Vertimą 
peržiūri vienas Ohio Universi
teto profesorius, šis veikalas 

bus išleistas labai svarbiu me
tu, kuomet ir Amerika ir visas 
civilizuotas pasaulis jau pra
deda matyti kokia žala yra ci
vilizacijai padaryta sunaikinant 
kai kurias, nors mažas, bet kul
tūringas valstybes. 

Dabar kaip tik patogus lai
kas parodyti pasauliui kas įvy
ko Lietuvoje tarp 1940 metų ir 
iki šiai dienai. Š?s bus kitas 
žymus veikalas Angliškoje kal
boje apie Lietuvą prie jau iš
leistos "Timeless Lithuania". 
Ir ši naujoji knyga bus Įteik
ta žymesniems Amerikiečiams 
ir knygynams bei spaudai. 

LVS centras dar turi nema
žai egzempliorių knygos "Lie
tuva Tironų Pančiuose" Lietu
vių kalboje. Butų gerai kad ne
turintieji jos galėtų už porą 
dolarių ją Įsigyti, nes už par
duotas knygas bus galima su
kelti pinigai išleidimui jau ge
rai paruoštą knygą Angliškoje 
kalboje. J. Kripas. 

Ann Arbor, Mich. 

CLEVELANDO LIE
TUVIAI ATKVIEČIA 

"Č1URLIONIES 
ANSAMBLI' r>> 

Dadar Laikas Imtis 

Visu Smarkumu 

" ' ' ' Vajaus 
APSAUGOJIMUI IŠ LAUKO JUSU NAMŲ NUO UŽEINAN
ČIU ŽIEMINIO ORO GADINIMŲ, SU 

Dutch Boy Blended 
Paint! 

BLENDED reiškia kad balta pąsilieka balta — kitų spalvų damaišymai buna tikri — 
apvedžiojimų spalvos laikosi skaidrios — porčių ir grindų dažai laikosi ten kur jųs 
iuos užtepat!  

SUSITARIMAI 
C,ali Imti padaryta' ilgalaikiam lengvam išsimokėjimui. NET IKI TRIJŲ METŲ LAIKO 

SIENINĖS POPIEROS IŠPARDAVIMAS 
Visos likusios mušu 1948 metų sieninės 
pieros, visos aukštos rūšies, dabar « 
atiduodamos už nupigintą kainą nuo.. 20 iki 33% 

LINOLEUM IŠPARDAVIMAS! 
Marmuro Išvaizdos Linoleum, .Mėlynos, 

Raudonos, Pilkos, Žalios 1 Aę 
Keturkampis Yardas .... 

1,1N OLE U M PATIESALAI 
Naujų gražių marginių 
Didumai, 9x12 5.95 

INLAID IR LINOLEUM ATLIEKANOS 
Nuo 3 iki 11 ketv. vardų kiekvienas, gaunami daugybėje jvairfl| spalvų. 

U. S. WALLPAPER AND PAINT CO. 
6001 Euclid Avenue 

ATVEŽA M J NAMUS . 
HE. 6944 

DYKAI PABKING 

Prieš kurf laiką musų spau
doje pasirodė žinių kad "čiur-
lionies Ansamblis", gal but, at
vyksiąs -į Ameriką, žinomas 
koncertų organizatorius ir im-
pressario Sol Hurok, būdamas 
Europoje, girdėjęs ir "Čiurlio
nio Ansamblį", juo susižavėjęs, 
pažadėjęs čiurlioniečius atga
benti Amerikon ir suruošti 
jiems visą eilę koncertų. 

Tačiau tie žodžiai netapo ku-
nu. Hurok, rodos, pasitenki
no keleto pavienių menininkų 
ir poros žydiškų trupių pakvie
timu. čiurlioniečiai tapo už
miršti ir didelės viltys jiems 
atvykti gastrolėms į Ameriką 
žlugo. 

Esant tokiai padėčiai, inicia
tyvą rūpintis čiurlioniečių at
vykimu į savo rankas paėmė 
vienas žmogus. Tai provizorius 
Steponas Nasvytis, Clevelando 
Lietuvių Tremtinių Draugijos 
pirmininkas, pats vos prieš pus
metį atvykęs iš Vokietijos. Jis, 
padedamas Clevelando Lietuvių 
patriotų, palyginti labai trum
pu laiku surinko 41 "Čiurlionio 
Ansamblio" dalyviui darbo ir 
buto pažymėjimus, įgalinančius 
čiurlioniečius atvykti DP bi-
liaus rėmuose. Tie pažymėji
mai Rugsėjo 18 d. buvo galuti
nai sutvarkyti ir persiųsti BA 
LF'o centrui Brooklyne. 

Butų neteisinga jei nepami
nėtume žmonių davusių šiuos 
buto ir darbo pažymėjimus. 

čiurlioniečiai jiems nei gimi
nės, nei pažįstami, nei draugai. 
Ir duodami jiems minėtas ga
rantijas tie žemiau išvardinti 
Amerikos Lietuviai parodė di
delį savo tautinį susipratimą ir 
tikrą Lietuvišką širdį, ^tai jie: 
5 asmenims K. S. Karpius 

Dr. S. T. Tamošaitis 
M. Drosutis 

Jurgis Salasevičius 
Jonas G. Polter 

P. J. žiuris 
A. Zaloga 

N. Manleik 
M. ir J. Miščikai 

S. ir A. M. Praškevičiai 
Sofija Smetonienė 
B. ir J. Smetonai 

A. ir J. Augusinavičiai 
George Martinkus 

Th. Curlanis 
T. G. Muliolis 

F. Juška 
A. Darnusis 

A. Šimkūnas 
B. Bartkunas 

J. ir S. Nasvyčiai 

St. Nasvyčiui šį darbą atlik
ti labai padėjo pp. K. S. Kar
pius, M. Drosutis su žijiona ir 
J. Salasevičius. Jie nurodė as
menis kurie galėtų šiame rei
kale padėti ir netgi kartu vaik
ščiojo ir važinėjo po jClevelan-
do Lietuvių butus. 

Prov. St. Nasvytis kartu su 
siunčiamais pažymėjimais dar 
parašė laiškus BALF'o pirmi
ninkui Kun. Dr. Končiui ir.Imi
gracijos skyriaus virš. p. A. 
Devenienei, prašydamas atkrei
pti dėmesį į "čiurlionies An
samblio" imigravimą į Ameri
ką. * 

Tikėkim^ kad musų. atitin
kamos organizacijos sugebės 
atgabenti "Čiurlionio Ansamb
lį" visą, neišblaškytą ir grei
tai. • , - 4 

Sunkiausią darbo dalį — pa
rūpinti jų atvažiavimui reika
lingus dokumentus — atliko 
Clevelando Lietuviai. P. 

Richman Brothers 
Palieka Kainas Žemas 

NEBRANGINS SAVO RUBŲ, 
NORS ŠYMET PABRANGO 

VILNONĖS MEDŽIAGOS 

"Richman Brothers nebran
gina vyriškų rubų kainų šį ru
denį", praneša F. C. Lewman, 
šios- kompanijos prezidentas. 

"Mes taip apsisprendę", sako 
Mr. Lewman, "nežiūrint fakto 
kad šį rudenį vilnonių medžia
gų kainos gerokai pabrango, ir 
taip pat pabranginta kainos ki
tų medžiagų, 1949 metų pava
sariui, kaip dabar pranešama. 
Suprantame, su laiku. ir mes 
busime priversti savo kaina^ 
pabranginti, tačiau mes veng
sime tai daryti iki bus galima 
tęsėsi, šis 'laikyti liniją' nusi
statymas Richman Brothers įs
taigoje tapo pasiekta be pakei
timo kokybės". 

"C 
J a v i n g s  w i l l  a l w a y s  

b e  i m p o r t a n t  t o  t h e  

m a n  w h o  w a n t s  t o  

l o o k  i n t o  t h e  f u t u r e  

w i t h  a  f e e l i n g  o  f  

s e c u r i t y  a n d  p e r s o n a l  

i n d e p e n d e n c e  ! "  

Savers always welcome 

Member Federal Deposit Insurance Corp. 

«*« f ** 4 

JONAS G. 

POLTER 
L i e t u v i s  

Namų Maliavotojas 
Popieriuotojas 

Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo 
pagražinimo suteikiama 

nemokamai. 

495 East 123rd St. 
Telefonas: POtomac 6899 

v. 

n 

<i 

Mano Pasisekimo Paslaptis: 
modernis ELECTRIC ROASTER! 
Nėra joks sunkumas šiais laikais paruošti ska
nius užkandžius ir greitą valgį. Tik naudokite 
Modernį Electric Roaster! 

šis Electric Roaster kepa, spirgina, šutina ir 
apkepina... atlieka veik visokį valgių gamini
mą. Tai greitas, lengvas, švarus gaminimas, su 
ekonominėm ypatybėm kurias šeima įvertina. 

Ar gyvenat name ar apartmente, arba darote 
sau lengvus valgius, Electric Roaster yra pato
gus virimo padargas kokį norite turėti. Jis ne
šiojamas, lengvai perkeliamas iš vietos į vietą 
ir įjungiamas į visas elektriškas sagtis. 

Pasekmingam, lengvam virimui naudokit mo
dernį ELECTRIC ROASTEJS. 

A L W A Y S  A T  Y O U R  

KLAUSYKIT 'TEN OCLOCK TUNES* 
VISOS NAUJAUSIOS IJAINOS — VISI ŽYMIAUSI ŽVAIGŽDĖS 

Penkias Dienas Savaitėje—Pirmadienį iki Penktadienio 
Rytais nuo 10KWICA ir WGAR • Vakarais nuo 10—WHK 

TAISYK DABAR! 
SUTAUPYK IKI % 

SEKANČIOS ŽIEMOS NAMU ŠILDYMO LĖŠŲ 
Dabar kaip tik galima pasitikėti geru 

oru ir apsižiūrėti savo namus žiemai. 

Sudėk insJiiaciją . . žieminius lan

gus . . . užkamšyk plyšius Ir durų 
apvadus, taipgi užtepliok visus sienų 

plyšius iš lauko, arba pavesk tai pa

daryti kontraktoriams iki jie dar ga
li dirbti gerame ore. Kuro sutaupy

mas pats užmokės už tą darbą per 

kelis metus. Galit gauti darbą lengvu 

išsimokė j imu. 

Užkamšyk ir 
Užlipyk Plyšius 

Didesniam 
Sutaupymui 

jįįtminiai langni.fr durys sumažina^ iki 18% 
nuo šildymo bilų. Turėsit laisvu* nųo garų 
langus ir reikiamą švarumą. 

i? 

as 

Imkit Dabar . . . ruoštis 
nukirsti iki vieno trečdalio, savo kuro 

kaštų ateinančią žiemą, 

Insuliuok Dabar. 

Sumažink Kūrę 

Kaštus 

Su insuliacija—kuro sutaupymas dažnai pa
siekia 20% ar daugiau; sunkiai įšildomi kam
bariai įgauna naują patogumą; visi kamba
riai esti tylesni, ir—vasaros metu—vėsesni. 

Sudėk žieminius 

Langus 

Mažiau Reiks Kuro 

Kuro bilos susitraukia labiau ir šalti traukiai 
buna sulaikomi užkamšant ir užlipinant visus 
plyšius apie duris ir Jfcngus. 

BR S 

SB IŠSIMOKĖJIMAS PER TRIS METUS 
Sulyg F. H. A. 

Sutark su savo pardavėju-kontraktorium da
bar apdirbimui jusų namo pilnai. žiemos me
tui, už tikrai žemą mėnesinį išsimokėjimą. 
Tiktai kuro sutaupymas sumažins to darbo 
kaštus nuostabiai. 

IMKITĖS DABAR KREIPKITĖS Į SAVO KAIMYNIŠKĄ KONTRAKTORIŲ ŠIĄDIEN 

c^EAST OHIO GAS 
V  '  ,  •  "  '

l  

KREIPKITĖS I PARDAVĖJUS IR IŠDIRBĖJUS GAVIMUI DYKAI APKAINAVIMŲ 
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M I R I M A I  
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

(Žinios apie mirusius Lietuvius čiame skyriuje talpinama dykai 

BIMAVIČIENĖ Kas t a n c i j a 
(Grybaitė), 70 metų, mirė 
Rugp. 12, Chicago j. (Pane
vėžio ap.) Amerikoj .išgyve
no 48 metus. 

GARUCKAS Adolfas, 54 metų, 
mirė Rugpj. 13, Chicagoje, 
kur buvo ir gimęs. 

LESKO Kazė (Petkiutė), 48 
m., mirė Rugp. 11, Chicagoj, 
kur buvo ir gimus. 

RAJUNČAS Baltrus, 68 metų, 
mirė Rugp. 14, Chicagoje. 
(Panev. ap., Baisiogalos p.) 
Amerikoj išgyveno 41 m. 

ŠIMKIENĖ Jieva (česnaite), 
pusamžė, mirė Rugp. 15, Chi
cagoj. (Gimus Klikoliuose). 

PILIPAUSKAS Motiejus, pus
amžis, mirė Rugp. 13, Chica
goj. (Tauragės ap. Skaudvi
lės par. Pilsėdžių k.) 

MASILIONIS Martin, 34 metų, 
mirė Rugs. 12, Cleveland, O., 
kur buvo ir gimęs. 

KUTAS Jonas, 73 metų, mirė 
Liepos 13, Millinocket, Me. 
(Lekėčių k. ir par. šakių ap. 
Suvalkijos.) 

GEDVILAS Jonas, 63 m., mi
rė Rugp. 15, Chicagoj. (Tau
ragės ap. Skaudvilės p. Pu
žų k.) Amerikoj išgyveno 42 
metų. 

SIMUTIS Pranas, seno afftž., 
mirė Rugpj. 16, Chicagoje. 
(Kauno rėd.) Amerikoj iš
gyveno 40 metų. 

JUDEIKA Juozas L., pusamžis, 
mirė Rugpj. 12, Chicagoje. 
(Gimęs Kaune). Amerikoje 
išgyveno 46 metus. 

VEŽIS Teofilius, pusamž., mi
rė Rugp. 15, Chicagoj. (Pa
nevėžio aps. RaguvėlSs par. 
Budronių k.) 

BARTUŠIS Kazys, mirė Rugp. 
14, Fon du Lac, Wis. (Tau-j 
ragės ap. žygaičių par.) • 

TAUTKEVIČIUS Nikodemas, 
mirė Rugp. 7, Chicagoj. 

ANDRIUŠKEVIČIUS Martinį, 
41 metų, mirė Rugp" lrWH-
kes-Barre, Pa. (Gifhęs She
nandoah, Pa.) 

SVOLKINAS Juozas, 37 mrtų, 
mirė Vasario 12, Sao Paulo, 
Brazilijoje. (Kauno miesto). 

PENDINSKAS Jurgis, mirė 18 
Vasario, Sao Paulo, Brazili
joj. (Marijampolės ap. An
trų Gudelių v. Skembalių k.) 

PETRAITIS Antanas, 57 me
tų, mirė Birž. 28, Sąo Paulo, 
Brazilijoj. * 

JANKAUSKAS M y It ©las, 57 
metų, mirė Rugp. 10, New 
Yorke. (Punsko par.) Ame
rikoj išgyveno 34 metus. 

SAVULIS Juozas, 62 m., mirė 
Rugp. 7, Lowell, Mass. 

UTKUS Juozas, mirė Rugp. 14, 
So. Boston, Mass. 

STUKAS Juozas, 73 m., nriirė 
Rugp. 16, W. Roxbury, Masš. 
(Vabalninko par.) Amerikoj 

_ išgyveno 48 metus. 
ŠIDLAUSKAS Jonas, 58 metų, 

mirė Rugpjučio 24, Maspeth, 
N. Y. 

EIDUKEVIČIENĖ Ona, 82 m., 
mirė Rugp. 22, Brooklyn, 
N. Y. 

TACIONIS Louis, mirė Rugp. 
3, Paterson, N. Y. 

BRAZDŽIONIS Jonas, 59 m., 
mirė Liepos 22, Binghamton, 
N. Y. (Panevėžio ap.) 

SPAKAUSKAS Jonas, 62 m., 
mirė Liepos 20, Tamaqua, 
Pa. (Vilniaus rėd.) 

BANEVIČIUS Vincas, 65 m., 
mirė Liepos 28, Aurora, 111. 

PETKUS Anupras, 52 metų, 
mirė Liepos 14, Manchester, 
N. H. 

RAUBIENĖ Marė, pusamžė, 
mirė Rugpj. 18, Chicagoje. 
(Tauragės ap. žygaičių par. 
Laučių k.) Amerikoj išgyve
no 35 metus. 

DR. NAUSĖDA, Bruno F., 42 
metų, mirė Rugp. 19, Chica
goj, .kur buvo ir gimęs. 

PETRAUSKAS Jonas, seno 
amžiaus, mirė Rugp. 18, Chi
cagoj. (Vilkaviškio ap. Gra
žiškių p.) Amerikoj išgyve
no 63 m. 

ŠIMKIENĖ Leonora, 63 metų, 
mirė Vasario 22, Santa Vera, 
Brazilijoje. (Šiaulių miesto.) 

Nori pagražinti savo 
n&mus? šauk— 

K .  S T A U P A S  
Namų Dekoravimas 

musų specialybė. 

Kambarių Popieriavimas 
Namų Maliavoj imas 

16908 Endora Road 
Telefonas: 

KEnmore 8794. 
Cleveland, Ohio 

Greetings and Besli Wishes 

Ideal Plumbing & 
Heating Co. 

1657 1DDINGTON RD. 

YE. 0123 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

Kada jusų namai arba ra
kandai tampa sunaikinti arba 
sugadinti ujrnies, kreipkitės j 
P. J. KERŠIS, del apkainavi-
mo, ko visada reikalauja ap 
iraudos kompanijos pirm ne-
?u išmoka už nuostolius. 

P. J. KERŠIS 
«09-12 Society for Savings BM. 

Telef.: MAin 1773. 
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Wilkelis Funeral Home 
PILNAS LAIDOTUVIŲ 

PATARNAVIMAS Į 
—HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS— 5 

6202 SUPERIOR AVE. HEnderson $292 | 
^nmiiiiiiiiiiniinmiiim»iiiiiiniiiiinnniiiuiiiiMiiiiiiiiiiiiinmiimHiiiniuuiu»»>-

KLASTINGA KO
MUNISTŲ VEIK
LA AMERIKOJE 

Kaip Maskva, su savo paruo
štais komunistais galvažudžiais 
planingai dirba Amerikos tvar
kos sugriovimui ir įvedimui čia 
žudikiško raudonojo teroro, pa
rodo dar vienas faktas: 

Valdžia susekė tulą Steve 
Nelson, kuris buvo Vakarinės 
Pennsylvanijos komunistų par
tijos pirmininku tiktai keletą 
savaičių. Savo darbais' ir žo
džiais, jis suteikė pakankamai 
įrodymų kokiai šaliai jis dirba. 

Kas tas Steve Nelson? Jis 
buvo Steve Mesarosh kuomet 
1927 metais priėmė Amerikos 
pilietybę ir prisiekė palaikyti 
U. S. konstituciją ir šalies įs
tatymus. 

Reiškia, jis klastingai prisie
kė, kad tik pasidaryti Ameri
kos piliečiu. 

Jis po to, Louis Evans var
du, buvo išvažiavęs į Rusiją ir 
ten studijavo komunistų aukš
toje mokykloje, kur buvo pa
ruošiami užsieniuose veikti so
vietų agentai ir šnipai. Tai la
bai keista vieta žmogui kuris 
prisiekė ginti U. S. konstituci
ją. ' 

Jis buvo komisaru ir antru 
komandierium, leitenanto pul
kininko laipsniu, Tarptautinės 
(komunistų) brigados Ispanijo
je 1937 metais. Jis buvo ko
munistų partijos pirmininkas 
San Franeiaeo mieste 1940 me
tais. -

Kongreso tyrinėjimų komisi
ja priveda kad tas Steve Nel
son buvo sovietų paskirtas pa-

D I R V A  

gauti atominės bombos paslap
tis Vakarų Pakraštyje, kai jis 
gyveno San Francisco. Tyrinė
tojai tiki kad jis yra paskirtas 
sovietų vyriausiu inspektorium 
ir šnipu ant visų Amerikoje 
veikiančių sovietų šnipų. Jis 
pasirodo buvo svarbesnis ko
munistų mašinos bosas negu 
Foster, kuris skaitosi Ameri
kos komunistų partijos pirmi
ninkas. 

Steve Nelson, kaip ir kiti su
čiumpami komunistai agentai, 
klausiamas ar jis yra komuni
stas, atsisakė tai pasakyti, pa
reikšdamas .Jcad jo atsakymas 
gali inkriminuoti jį. Jis slepia
si už Amerikos konstitucijos ir 
nori ja apsiginti, sakydamas 
kad ji suteikia jam tam tikras 
neliečiamybės teises 

Tai v i s ų  komunistų Ameri
koje priimta strategija: kaip 
tik tie raudoni žiurkės užklum
pami ir susekami graužime ša
lies pamatų, jie ima cypti jog 
šalies konstitucija jiems užtik
rina neliečiamybę ir teisę apsi
ginti 

PA J IEŠKOJIMAI 
Jieškomieji ar apie juos ži

nantieji prašomi atsiliepti į: 
CONSULATE GENERAL OF 

LITHUANIA 
41 West 82nd Street 

New York 24, N. Y. 

Hippodrome 
"ROPE" , 

Alfred Hitchcock paruošė įdomią 
filmą, "ROPE", Transatlantic Pic
tures Production, kurioje vadovau
jamą rolę turi James Stewart. Ta 
filmą pradedama rodyti Hippodrome 
Theatre trečiadienį, Rugsėjo 28 d., 
Warner Brothers globoje. Ši yra 
pirmutinė Hitchcock's Technicolor 
pilma. 

Dalykas dedasi viename puošnia
me apartmente, kur pilnoje akyvai-
zdojep apildoma žmogžudystė. Kū
nas buna paslepiamas viduje, dė
žėje. Filmą pagaminta visai skir
tingu budu, nepasekant Hollywood'o 
ypatybių. Dalykas dedasi vienu iš
tisu laikotarpiu nyo saulės nusilei
dimo ir tamsos. 

Jonušas Jonas, lankęsis Lietuvoje 
kelis kartus. ^ , 

Juodka Anupras, i§ Salako vai., Za
rasų ap. • 

Jurkaitė Emilija, iš Rietavo vai., 
Telšių ap., duktė Lakštinaitės. 

Karps - Brundzaitė Julija, iš Ma
rijampolės. 

Kavaliauskait# Zįosč* ii Rumšiškių 
m., Kauno ap. 

Kelertas Karolis ir Martynas ir se
suo Anholz, Augustė,' iš- Marijam
polės ap. 

Kinderis Mykolas, iš Dirgėlų km., 
Kaltinėnų vai., Tauragės ap. 

Kizelis Augustas ir Jonas, iš Rupei-
' kių km., Šimkaičių vai., Raseinių 

ap. 
Kniburys Jonas, iš Kazlų km., Alun

tos vai., Utenos ap. 
Kniburys Pranas 
Končius Tadas ir sesuo Viktorija. 
Kraft Adolf, iš Gargždų vai., Kre

tingos ap., gyv. Tampa, Florida. 
Kraft Otto, iš Pabudvyčio km., Tau

ragės vai., gyv. Montevideo, Uru
guay. 

Kreivys Jonas, iš Deltuvos tn., Uk
mergės ap. t 

Krešpeliutė Ona, iš Kaupiškių, Vil
kaviškio ap. 

Kri.stinat, August ir Willi, Chica
goje. 

Kulbokas Jonas, sunus Tamošiaus, 
iš Bartninkų vai., Vilkaviškio ap. 

Kundrotas Motiejus ir Simonas, iš 
Skersabalio km.,. Mikališkio Vml., 
Marijampolės ap. 

Kupka Jeronimas ir Kupkaite Ona. 
Kurmytė Ona, iš Švėkšnos vai. 
Kušlys, iš Raseinių, krikštatėvis So

fijos Kazlauskaitės. 
Labanauskas Vladas, iš Radiškės k., 

Kražių vai., Raseinių ap. 
Lokauskis Ignas, iš Alksnėnų km..' 

Plungės vai., Telšių ap. 

m i imt! 
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FM-AM RADIO-AUTOMATIC PHONOGRAPH 
plus MAGIC MIRROR TELEVISION 
ctmplete home entertainment in one smartly beautiful console 

Compare with Values up to $809 
MODEL 8C11/ Only 

CONVENIENT 
MONTHLY 
TERMS $5495° 
Federal Excise Tax So.00 IlttS Installation 

Pilnai Padengta Apdrauda. UTah 1-4515 

W. DEBESIS PAINTING CO. 
Namų Pagražinimas ii Vidaus ir iš Lauko 
7526 Star Avenue " Cleveland 3 

• IIIIIHMIIMMIIMItllHtll 

I I. J. S AMAS - JHWELER 
E Persikėlė į naują didesnę ir gražesnę krautuvę 

7007 Superior Am Greta Ezella Theatre 

Dabar jau turime didesnį rinkinį Deimantų, žiedų, Laik
rodėlių ir visokių graždaikčių, už nupigintų kainą. 

sw; mmr. T rry 
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COMPARE THI NUMBER OF TURIS! 
TELEVISION' 25 tubes, 3 rectifiers, t 
selenium rectifier' I picture tube (10") 
RADIO-PHONOGRAPH 7 tubas. 1 rectiftar 

A % 

#11 the human interest and original fidelty of today's sports events, today's 
iriterfainment features, today's history in thf making . . . brought into your 
home by Admiral Magic Mirror Television! The 10" direct-view picture 
tUbe brings you an image that is always brilliant, always sharp. In the same 
Impact walnut credenza console you have the added thrill of the new 
Admiral FM-AM Radio-Automatic Phonograph . . . hidden tone beauty 

Jpvealed in even your oldest records by the new electronic principle of 
• Ifiiracle Tone Arm • . . your favorite AM ai&l FM network radio programs 

•n Admiral's crystal clear static-free ratio-detector FMT 

PERKO Electrical Appliances 
3486 EAST 93rd STREET 9213 UNION AVENUE 

ATDARA VAKARAIS IKI 9 VAL. TREČIADIENIAIS IKI 1 VAL. DIENOS 

* - Telefonas Abiejose Krautuvėse Diamond 0025 

Lukaševičius Stasys, sunus Miko, iš 
Stakliškių vai., Alytaus ap. 

Maceika, iš Butėnu km., |Svedasų 
vai., Rokiškio ap. 

Makštutaitė - UčienS Ieva, duktė 
Viktoro, iš Krokelaukio vai., Aly
taus ap.m 

Makštutis Petras, iš Ūdrijos vai., 
Alytaus ap., turi dvi dukteris ir 
sunų Adomą. 

Margevičienė - Jankevičiui Julija, 
iš Šaukėnų vai., Šiaulių ap., duk
tė Julijono. 

Markevičius Pranas, i& Kietaviškių 
parap., Trakų ap., brolis Cibuls-
kienės. 

Martusevičius Juozas, iš Gringailių 
km., Krekenavos vai., Panevėžio a. 

Mason - Zurakaitš Ona, iiSeinų a., 
gyv. Brooklyne. 

Mataitis Juozas, iš Daugėliškiu k., 
Krekenavos vai., Panevėžio ap., 
turi sunų ir dukterį Leonorą. 

Matakas Zigmas, iš Rumšiškių vai., 
Kauno ap., išvykęs Brazilijon. 

Matikovas, Juozas ir sesuo Matiko-
vaitė, Chicagoje. 

Ma'tulis Jonas ,iš Paliepio km., Pa
nemunio vai., Rokiškio ap. 

Meilus, brolis ir sesuo, turi pusbrolį 
Albertą Meilų. 

Melinauskas Jonas, sunus Jono, nuo 
Pakražančio. 

Mikalajunaitė Marija, duktė Pauli
nos Mikalajūnienės. 

Mileika Zigmas ir sesuo Elena. 
Miškinis Jurgis, gimęs Amerikoje, 

tėvai -gyveno Marijampolėje. 
Mogowski Jerzy (Jurgis) ir vaikai 

Jan, Juzef, Mariją ir Wladyslaw, 
iš Kauno Žaliakalnio, gyv. gal 
Baltimore. 

Mongirdas Stanislovas. 
Morauskienė - Šarkaitė Marijona, i& 

Bartninkų vai., \jlkaviškio ap. 
Motiejūnas Adolfas, Juozas ir Vin

cas i^ jų seserys Motiejūnaitės, 
Antosė ir Paulina, vaikai Vinco. 

Motikaitytės, Agota ir Ona, dukte
rys Agotos Augaitytės, iš Taura
gės ap. 

Mozuraitis Jonas, sunus Juozo, gi
męs Amerikoje. 

Mykolaitis, broliai Prano, iš Taura
gės ap. 

Nareika Jonas, iš Virbalio, Vilka
viškio ap. 

Mavickas Antanas, iš žaliosios kai., 
Marijampolės ap. 

Drinaitė Julija, iš Gižų vai., Mari
jampolės ap., Adamarinos km. 

Palskys, sunus Adomo, iš Svėdasų 
vai., Rokiškio ap. 

?aškunas, iš Šiaulių ap. 

Petraška Jurgis, iš Kelmanonių km^r 
Balbieriškio vai., Marijampolės ti 

Petrauskas Juozas, gyv. Raži&kių K* 
Garliavos vai., Kauno ap. 

Pozingytes, dukterys Jono Pozingio, 
kilusio iš Kaniūkų km., Skirsne
munės parap., Jurbarko vai. 

Preikšaitis, Adolfas, iš PaberžSa k., 
Tauragės vai. 

Puknaitis Franz ir Gustavas, sunųs 
Jono, iš Sintautų vai., Šakių. ap. 

Rekucevičiutė - Totoraitienė, Kotry
na, iš Seinų ap., gyv. Brooklyne. 

Sabetzki - Krikstinat Anna, vyras 
Sabetzki Joseph ir sunus Walli. 

Samoška Joti as ir sesuo Anelė, vai
kai Jono ir Onos Augaitytšs, iš 
Tauragės ap. 

Šarkaitė - Morauskienė, Marijona, 
iš Bartninkų vai., Vilkaviškio ap., 
gyv. Argentinoje. 

ščepanavičius, Antanas ir iš 
Raseinių. 

Šedaitės duktė Aluzienė Teklė prafio 
atsiliepti pažįstamus, kilusius fi 
Liolelių km., Kelmės vai., Rasei
nių ap. 

Senulis Pranas, iš Dargužiu km., 
Šeduvos vai., Panevėžio ap. 

šerkšnas, Pranas, iš Simno vai., Aly-, 
taus ap. 

šimburas Augustas, iš Skirsnemu
nės. 

Skop Bronislovas, iš Panevėžio ap., 
sunus Faustynos Skop. 

Skridulis Stasys ir Skridulyte Liuci
ja, kilę iš Šiaulių ap. 

Slimkauskas Kazimieras ir Stasys, 
iŠ Punsko vai., Suvalkų ap. 

Šlipavičienė Marijona, gimusi Ame
rikoje, augusi Lietuvoje, gyv. Chi
cagoje. 

Špakauskienė Ona, iš Jundilų km., 
Sintautų vai., šakių ap. 

PAJIEšKAU savo seserį Ro
zaliją Bogužytę, jos vyras Juo
zas Dunauskas, gyvena Chica»-
goje. Prašau jų atsišaukti at-
ba kas žinote jų adresą pra-
neškit. ^ 

Klemensas Bagužis, 
Nova Gerono, Išla de Pinos 

Cuba. 

JIEšKOMAS Jonas Rožans-
kas, iš Bijeikių k., Skiemonių 
v. Prašau atsiliepti arba ži
nantieji apie jo likimą praneš
kite. 

Juozas Andrikonis 
(20) Lehrte bei Hannover 

Churchill Camp Germany 

taip pat ir jums! 
• CTS operatorių saugos rekordas yi» 19% 

geresnis nei pernai—kai jie padėjo padaryt Cleveland 
šalies Saugiausiu Didmiesčiu. Jie nori ir toliau palai
kyti saugiu wžinėti ir vaikščioti Clevelaado gatvėse. 

T R A N S I T  S Y S T E M  
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i Smagi Lietuviška Užeiga 5 

I UPTOWN GrRIIili I 
VYNAS 

10626 St. Clair Avenue 
- ALUS — DEGTINĖ — ŠILTI VALGIAI 

Geras Patarnavimas 
: Linksma muzika penktadienio ir šeštadienio vakarais £ 
\ A. ir A. Kazakevičius — savininkai (40) = 
^nnnnimnnmmnininmminnninmiimnitiminiinmiminnmmii»nHimuii>' 

Jakubs Funeral Home 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuviu Direktorė) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PARVEŽTI 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai.. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicott 176S 

LASNIK CAFE 
Puiki, Moderniškai Įrengta Lietuviška Užeiga 

6824 SUPERIOR AVE. 
(Šalia Dirvos Redakcijos) 

UžkvfoSiame Lietuvius iš kitų miestų sustoti pas mus. 
Kastantas ir Ona Lesnikauskai ^ Savininkai 

w'tmiiiiiimiiiiiiimiiiiHiiimiimKimiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiitiift 

Į P J KERSIS { 
| $09*12 Society for Savings Bldg—Cleveland, Ohio | 
I OFISO TELEFONAS: MAin 1773. - | 

5 Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuoee, kreip- 5 
S kitės.į mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai- jjj 
E riuose apdraudos-insurance reikaluose. 5 
g Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildyoMS S 
S garantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba asmeniškai. §• 

i 5 
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«. CLEVELANDO IR APYLINKES ŽINIOS 

DIRVA—6820 Superior Avenue. ENdicbtt 4486—Atdara vakarais 

Kvietimas J LVS Šeimi
nę Vakarienę 

Kaip jau žinote, Lietuvai Va
duoti Sąjungos 8-tas metinis 
seimas rengiamas Clevelande, 
Hotel Carter, dvi dienas, Spalių 
2 ir 3. 

Seimo delegatams ir vietos 
prieteliams susipažinimui ir ap
kalbę jimui musų tautos vada
vimo reikalų rengiama vieša 
vakarienė, tame pačiame Car
ter viešbutyje. Vakarienei bi
lietas bus po $4.00. 

Kviečiame LVS tikslams pri
jaučiančius senus Clevelandie-
čius ir naujai atvykusius prie-
telius dalyvauti vakarienėje. 

Bilietus galite užsisakyti pas 
vietos LVS valdybos narius ir 
Dirvos redakcijoje. 

Užsisakymui paskutinS diena 
Spalių 1. Vakarienes pradžia 
bus apie 7:30 vakare. 

AUKOS SEIMAMS 
Laukdamas LVS seimo, Ale-

kas Banys padare pirmutinę sa
vo auką, $5.00. 

Kadangi Chicagoje Spalių 14-
15 įvyksta BALF'o seimas, A. 
Banys, kuris yra vietos BALF 
68 skyriaus pirmininkas jau 
paaukojo $10 BALF seimui. 

BALF 68 skyriaus nariams 
primenama kad skyriaus susi
rinkimas bus laikomas Dirvos 
redakcijoje penktadienį, Spalių 
8, nuo 8 vai. vakare. Bus rin
kimas delegatų į BALF seimą 
ir aptariama kiti reikalai. 

GELBĖKIT SAVO D. P. 
GIMINES IR DRAUGUS! 

Jusų giminės ir draugai, pa-
.sišalinę nuo raudonojo teroro | 
vakarų Europą, pateks į Ame
riką tarpe tų 200,000 išvietin-
tųjų, kuriuos Kongresas nuta
rė įleisti į Ameriką bėgyje se
kančių dviejų metų, jeigu jųs 
skubiai padarysite jiems priža
dą duoti gyvenimui kambarį ir 
padėsite surasti darbą kai jie 
atvažiuos. Darbo prižadą rei
kia tik šeimos galvai. 

Valdžia dabar atveža tremti
nius savo kaštais, už laivakortę 
jųs nieko nemokėsit, tiktai už 
geležinkelio tikietą. 

Jeigu jųs nepaskubinsit pa
siųsti saviems pakvietimo laiš
kus, į jusų artimųjų vietas įsi
rašys atvažiuoti svetimi ir 
200,000 kvotą greit užpildys. 

Dirvos redakcijoje jums bus 
pagelbėta padaryti tuos leng
vus tremtiniams kvietimus ant 
BALF'o specialių blankų. 

Atsineškit tik iš tremtinio 
gautą laišką su jo adresu ir su 
jo šeimos narių vardais. 

Jokio pinigiško garantąyimo 
ar pasakymo koks jusų turto 
stovis dabar nereikalinga. 

Bus įleidžiami tie tremtiniai 
kurie gyvena Vokietijoje, Aus
trijoje ir Italijoje. 

Tautinių Grupių Spau
dos Community Chest 

Vajaus Vedejas 

LANKĖSI ZAMBLIAUSKA8 
Vacius Zambliauskas, seniau 

gyvenęs Clevelande, dabar ap
sibuvęs Waterbury, Conn., kur 
turi savo užeigą, buvo atvykęs 

•į Clevelandą keletui dienų, da
lyvauti krikštynose savo pus
brolio, Aleko Kunevičiaus, su-
naus." Krikštynos įvyko sek-! 
madienį. 

Iš McKees Rocks, Pa., lan
kėsi Dirvos skaitytojas M. Je-
rašunas, atsilankė redakcijoje, 
užsimokėjo savo prenumeratą. 
Jis svečiavosi pas savo švogerį 
Velykius. 

Naujoje Parapijoje 
Moterų Labdarybės Draugija 

rengia dainų, monologų ir šokių 
vakarą. Bus perstatyta kome
dija "Kas Bailys". Rengiama 
Naujos parapijos salėje, 18022 
Neff Road, pradžia 5 vai. sek
madieni, Rugsėjo 26. 

Dainuos Moterų Katalikių 
Choras, vad. K. štaupo. 

Po programos bus šokiai; 
bus skanaus maisto ir gėrimo. 
Žokiams gros Sonny Michael 
orkestĄs. Kviečiame visus at
silankyti. Komisija. 

RKO KEITH S 105TH 
THEATRE 

šiame teatre matysit sekan
čias įdomias filmas: 

Sept. 22-25: "Mr. Brandings 
Builds His Dream House". 

Sept.. 2G-28: "That Lady In 
Ermine". 

ATSUKSIT LAIKRODŽIUS 
ATGAL SEKMADIENI 

Sekmadieni, Rugsėjo 26, vi
si Clevelando laikrodžiai kurie 
buvo pagreitinti Balandžio mė
nesį, vėl bus atsukti valanda 
atgal. 

Eidami gulti šeštadienio nak
tį atsukit savo laikrodį, taip 
kad sekmadienį galėsit valanda 
ilgiau pasilsėti. 

PILIEČIŲ PASKUTINĖ RE
GISTRACIJA SPALIŲ 4 

Lietuviai Amerikos piliečiai, 
kurie norit dalyvauti balsavi
muose Lapkričio 2, prezidento 
rinkimuose, žinokit kad Cuya
hoga apskrityje paskutinė re
gistravimosi diena bus pirma
dienis, Spalių-Oct. 4. Regis
travimosi vietos bus atdaros 
nuo 10 iki 2 vai. po pietų ir 
nuo 4 iki 9 vakare. 

Kurie perkeitė savo gyveni
mo vietas po paskutinio balsa
vimo arba kurie atvažiavo čia 
gyventi iš kitur, turi užsire
gistruoti. 

Persikėlušieji į kitas vietas 
gyventi gali padaryti savo pa
keitimus nuvykę į City Hali 
bent kurią dieną nuo 8:30 iki 
4:30. Bet Spalių 4-ta diena 
bus paskutinė kurią priims už
siregistruoti balsavimui Lap
kričio 2. 

Herman Stein 
Herman Stein Advertis i n g 

Agency prezidentas, Herman 
Stein, tapo paskirtas vėl vado
vauti Kitataučių Laikraščiu ko
mitetui 1948 Community Chest 
vajaus laiku, praneša Stanley 
C. Patno, pirmininkas Chest s 
Publicity komiteto. 

Stein, dalyvavęs vajuose nuo 
pat Community Chest įsteigi
mo 1919 metais, suorganizavo 
pirmutinį vajų tarp Clevelando 
kitataučių grupių. Jis tapo pa
skirtas garbės nariu Communi
ty Chest keturi metai atgal. 

1944 metais, Stein buvo ap
dovanotas Sterling Silver Dis
tinguished Service Emblem iš 
United States Treasury De
partment© už jo veiklumą va
juose parduodant Valdžios War 
Bonds. 

Community Chest vajui lai
kotarpis nuskirtas Spalių 18 iki 
28 d. 

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

THE PARTISANS IN LITHUANIA 
FIGHT COLLECTIVISATION 

KAS TURIT KAMBARIUS 
Priimti Lietuvius tremtinius 

kurie pradės į Clevelandą at
važiuoti, praneškit Dirvos re
dakcijai, EN 4486. 

Priimkim tuos nelaiminguo
sius broliškai, kaip nukentėju
sius vientaučius, kurie tik pas 
mus Clevelande galės pradėti 
ramiai gyventi. 

PENSIJOS PADIDĖS 
Ohio valstijos seniems žmo

nėms pensijų mokėjimas bus 
padidintas $500,000 suma pas 
mėnesį, pradedant su Spalių 
mėnesiu. Valstija užlaiko apie j 

1 2 3 , 0 0 0  s e n e l i ų ,  m o k ė d a m i  s e - j  
natvės pensiją. Apie 90 nuoš. į 
jų gaus pakėlimą nuo $50 iki j 
$ 5 5  m ė n e s i u i .  j  

Reikalinga Vyras 
dirbimui prie rubų 

valymo — dry cleaning 
įstaigoje 

Nuolatinis darbas, 
Savaitinė ar nuo 
valandų mokestis. 

UNIVERSAL 
CLEANING CO. 

1218 East 71st St. 

Susitik savo senus draugus 

"BILL" GREEN 

p»8 

VIC'S CASIS 
Wade Park at 71st Street 

GERIAUSIAS MAISTAS MIESTE 
Vieta Air Conditioned Geras Patarnavimas 

VMUWWVsMS/ssr/ss/ssfs/ssssssssss/ssSWVMWVrwwf/H  ̂ f; 

OHIO valstija išstatė ir ati
darė naują milžinišką ligoninę 
globojimui, gydymui ir tyrinė
jimui protiškai nesveikų asme
nų kurie tapgi turi džiovą. Tai 
yra didžiausia tos rūšies ligo
ninė pasaulyje. Ji išstatyta 
Mount Vernon, Ohio, išstatyti 
kaštavo $2,500,000. 

M I R I M A I  
MARĖ ŽEMAITIENĖ (Jan

kauskaitė), 51 m. amžiaus, 
nuo 1145 East 77th St., mirė 
Rugsėjo 10, palaidota Kalvari
jos kapinėse 13 d., pamaldos 
atsibuvo Šv. Jurgio bažnyčioje. 

Liko vyras, Antanas, duktė 
Izabelė, ir brolis Juozas Slan-
kauskas. 

POVILAS CEGELSKIS, 87 m., 
nuo 6820 Zoeter ave., mirė 

Rugs. 13, palaidotas 16 d., Kal
varijos kapinėse. Pamaldos at
sibuvo Šv. Jurgio bažnyčioje. 

Liko 3 dukterys: Mrs. Ma
ry Damukaitis, Mrs. Margaret 
Borris, Mrs. Anna Victor; trvs 
sunai: Jonas, Mykolas ir An
tanas. 

JONAS SUŠINSKAS, 51 metu, 
nuo 3021 Portman ave., mi

rė staiga Toledo, Ohio. Rues. 
18, palaidotas 22 d., Kalvarijos 
kapinėse, Clevelande. Pamaldos 
atsibuvo Šv. Jurgio bažnyčioje. 

Liko sunus, William, duktė 
Mrs. Margaret Marton. 

Velionis taipgi-* paliko savo 
tėvą, Vincą Sušinską, 7 sese
ris: Mrs. Catherine Mazelaus-
Vas. Mrs. Julia Hoffman, Mrs. 
Elizabeth Dornkatt. Mrs. Con
stance Howard. Mrs. Eva Ho-
lub. Mrs. Matilda Sadler, Vie
nui Mary Thadea. 

Vieną brolį, Adomą Sušins
ką. 

Visu šių laidojime pasitarna
vo Jakubs Funeral Home. 

AS WE are informed, the Soviets 
are making great efforts to collecti
vize farming in the Baltic republics, 

Lithuania, Estonia, Latvia. Their 

success has been greatest in Lat
via, where there are already about 
100 collective farms, less specta
cular in Estonia, where the number 
of Tiolkhozes is between 40 - 50%, 
and almost nil in Lithuania, where 
the well-organized and numerous 
anti-Communist partisans have frus
trated all their attempts. 

Owing to this vigorous resistance, 
the Soviets have risked their first 
venture at collectivization only as 
late as in the autumn of 1947. It 
was undertaken in the community 
of Pilvishkiai, district of Vilkavish-
lcis. The nucleus of the first kolk-
hoze was the abandoned estate of 
Aushrotai, to which the authorities 
joined twelve neighbouring farms 
whose owners had been deported to 
Siberia. The total area of the kolk
hoz was 380 hectares and an ener
getic young Russian, Sokolovski by 
name, was appointed director of the 
first collective farm in Lithuania. 
A number of Russian peasant fami
lies were imported from somewhere 
on the Volga to be the members and 
the kolkhoz was provided with an 
armed guard of forty men from the 
NKVD troops. 

At the order of the leaders of the 
BDPS (National Democratic Resis
tance Movement) the partisans took 
action against the kolkohoz on Nov. 
12, 1947. . 39 of the 40 guards were 
liquidated and on the next morning 
the frightened kolkhoz members read 
the proclamation of the Lithuanian 
resistance movement, written in the 
Russian language and posted- up on 
the office of the kolkhoz, that they 
were to leave within a week, as 
otherwise they would be liquidated. 
The Communist Party promised to 
send a new and stronger guard, but 
this made no impression on the kol
khoz members, who obediently dis
appeared in the stipulated time, not, 
however, returning to their former 
domiciles but augmenting the great 
army of the Soviet beggars and rob
bers who are at present ravaging 
the Baltic countries, which, though 
impoverished beyond recognition, are 
still considered a paradise of plenty 
by the Russians. 

The only actually functioning kol
khozes on Lithuanian territory lie in 
the district of Memel, which Hitler 
absorbed into the German Reich in 
1939 but which have since been re
stored to the Soviet Republic of 
Lithuania. Even here the kolkhoz-
niks are imported from Russia and 
as there is no Lithuanian popula

tion in the district, the partisans do 
not interfere with them. 

Despite the fact that the Soviet 
authorities have at their disposal a 
multitude of farms whose owners 
have been either deported or have 
left the country of their own accord 
to escape the Bolshevik regime, they 
are at considerable pains to make 
even the remaining farms ripe for 
collectivization. All the farmers who 
are not partisans of the new order 
are declared "kulaks" and enemies 
of the people and burdened with ex
orbitant taxes with deportation and 
imprisonment threatening if they are 
not paid. These measures are cal
culated to ruin the farmers and to 
make them willing to abandon their 
land, while a side issue is the mak
ing of room for Russian colonists 
and in course of time to turn the" 
Baltic States into purely Russian 
provinces. This intention was con
firmed by Molotov himself not so 
long ago, when he said that Peter 
the Great had made an enormous 
mistake when he left the Baltic 
peoples in, their countries after he 
had conquered them from Sweden. 

As long as the Lithuanian armed 
resistance movement continues so 
strong, the realization of the Sov
iet program will keep on meeting 
the greatest difficulties. The Lith
uanian partisans, a great propor
tion of whom are the sons of far
mers, enjoy the complete and un
stinted support of the peasantry. 
They take care that no Russian 
c o l o n i s t s  m a y  h o l d  L i t h u a n i a n  
farms in peace and also that no 
Lithuanian unjustly seize the prop
erty of another. Their usual pro
cedure is to subject the Communist 
colonists to constant "requisitions" 
of their produce, which are no less 
heavy than the taxes and duties 
the authorities impose on the Lith
uanian peasants. Those measures 
have been so effective that no Lith
uanian, however "red" he»'is, dares 
take possession of the farm of a 
deported or escaped owner and the 
Russians, who are installed on them 
are ignoring local conditions, sub
mit very soon in the unequal fight 
and leave them, never to return. 
(Reprint from Newsletter from 

Behind the Jron Curtain) ' 

A TRIBUTE TO DR. 
ALFRED BILMANIS, 

Latvian Minister 

Washington, D. C. 
With thė death of Dr. Alfred Bil

manis, Latvian Minister to the Uni
ted States, a great soul passed on. 

Dr. Bilmanis was a true patriot. 
He gave every ounce of his vitality 
to his country, suffering mental and 
physical anguish, always clinging 
to the hope that Latvia, the largest 
of the Baltic States, once again 
would come into her own. Since Rus
sia had dominated the Baltic States, 
Dr. Bilmanis had continued as Min
ister to the United States and to 
represent his government - in - exile. 
His followers have lost a devoted 
and able leader. 

I knew him in Riga in the early 

years after World War I. "Vfra* 
then Minister of Press and later 
Minister to Moscow. His vivacious 
personality and clear thinking won 
for him many admirers among his 
own people as well as among the 
foreign diplomats. 

"l)r. Bilmanis often Wis a guest 
speaker at the Baltic Scandinavian 
Society in Washington and inspired 
us all to help keep the culture and 
ideals of Latvia alive. 

For our Society, I wish to ̂ ay a 
lasting tribute to the memory of 
Dr. Alfred Bilmanis who stood for 
the highest principles of life, devo
tion to Country and World Peace. 
To his family we express our great 
esteem for one of the noblest of 
men. 

(Mrs.) Ruth Spencer Beckmann, _ 
Vice-President of Baltic Scandina
vian Society of Washington, D. C. 
and Chairman of Latvian Section. 

K. S. KARPIUS 
i 

NOTARY PUBLIC 
Turint reikalą notarizuoti 
dokumentus kreipkitės j 

6820 Superior Ave. 
ENdicott 4486 
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GREETINGS AND BEST WISHES 

THE JOHN W. WILBUR CO. 
WOOD and METAL PATTERN MAKERS 

5902 CARNEGIE AVE. EN. 0552 

SINCERE GREETINGS TO OUR MANY 

FRIENDS AND PATRONS 

I PARAMOUNT FINANCE C° ! 

6014 Euclid Ave. * HE .4340 

512 Citizens Bldg. CH. 8015 

Cleveland 

CLEARANCE OF USED 
TREADLES SEWING MACHINES 

5 Singers — $20 up. 

3 Whites 

1 Power Machine 
* V 

Singer Sewing Machine Co. 

16680 Kinsman Road SK 4422 

IIMHHHiaMIIIIIUMl! 
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SINCERE GREETINGS AND BĘST WISHES 

MEIRING MILLIENRY 
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| GREETINGS TO FRIENDS 

| FROM 

I SWEDISH HOME BAKERY 
| 1446* KUCUD AVE. GL. 6123 

I 5724 LORAIN AVENU1 ME. 2773 

?XS<sXsX?)SXsXsXsX*XS)®(sX?)<SXsX?)^XS<*)®(*)®®<sXsXsXs)®(5Xs)(?)®®®®®®®®®®®®<S)®®®®®<S®® 

Muzikos Pamokos Jaunimui 
MUSICAL INSTRUCTION 

on CLARINET and SAXOPHONE 
POLKAS, SWING MUSIC, and CLASSICAL 

Also Orchestra available for dances, ueddings, q\ 

Call EDDIE PLATT HE 2996 or 
HE 9494 
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Timykit Gatavai Jusų Pasirinkimui 

Naujų Rudeninių Stilių 
Vyrams ir Vaikinams SKRYBĖLĖS 
Naujausių pavidalų ir spalvų. , Kainos po $^*45 ir J.0Q 

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS NAUJŲ RUDENINIŲ 
APRANGALUI REIKMENŲ, taipgi 

Vyrams ir Vaikinams K E L N £ S 
• DYKAI! Mes duodam Eagle Stamps su kiekvienu pirkiniu, if 

čia Iškeisime Jusų Stamp Books. 

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