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M U S Ų 
VISUOMENĖJE 

Nauja LVS Valdyba 
LVS seimas, baigdamas sa-

Vo darbus, išrinko nauj$ LVS 
valdybą. " 

Ligšioliniam pirmininkui P. 
J. žiuriui pareiškus, kad jis 
»ielai ir toliau dalyvaus LVS 
darbuose, bet kad svarbios 
kliūtys jam neleis ilgesnį laiką 
apsiimti atlikti tokių pareigų, 
kaip LVS pirmininko, seimas 
nauju pirmininku išrinko lig
šiolinį iždininką Dr. M. J. Col-
nėy iš Waterbury, Conn. 

Seimas, įvertindamas P. J. 
Žiurio nuopelnus Sąjungos dar
buose ir pabrėždamas, kad ly
giai Amerikos, lygiai Europos 
lietuvių tarpe LVS ir P. J. žiu
rio vardai pasidarė kaip ir ne
išskiriami, ir dėkodamas už pa
rodytą pasišventimą, išrinko JP. 
J. žiūrį LVS garbės pirminin
ku. 

Dabar LVS turi jau du gar-
b§s pirmininkus. Anksčiau tas 
vardas buvo suteiktas Juozui 
J. Smailiui iš Detroit, Mich. 

Toliau \ valdybą išrinkti šie 
Stlmenys: I vicepirmininku — 
J. P. Ginkus, Brooklyn, N. Y., 
II vicepirmininku — V. Raste
nis, Cleveland, O.; sekretorium 
— K. S. Karpius, Cleveland, O.; 
finansų sekr. — Juozas Kripas, 
Ann Arbor, Mich.; iždininku— 
A. S. Trečiokas, Newark, N. J.; 
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UN KONFERENCIJA IŠ ARTI 
U. S. Pareiškia vel, 

kad Neapleis 
Berlyno 

U. S. atstovas U. N. Sau
gumo konferencijos posė* 
dyje Paryžiuje ' pareiškė, 
kad priešinsis rusų užsimo
jimui išstumti amerikiečius 
iš^ Berlyno ir nesiryžta už
leisti to viso miesto sovie
tų kontrolei. 

Sovietų atstovai tuo tar-

VIEN TIK RUSAI BIJO SU KITAIS SU
SITIKTI. VIŠINSKIS GERIA DAUG 

VANDENS 
(Dirvos Spec. Koresp.) 

United Nations konfe
rencija ^ vyksta labai gra
žiuose ir moderniš k u o s e 
Palais de Chaillot rumuo-
se, pastatytuose 1937 metų 
Paryžiaus pasaulines paro-
dis proga. 

pu nusistatę visiškai atsisa-| Rumų pritaikymas kon-
kyti net svarstyti Berlyno ferencijai Prancūzams kaš-
klausimą UN Saugumo Ta-[tavo aP*e milijardą frankų, 
ryboje. Trys vakarų vals-| kuriuos jie turi atgauti iš 
tybės betgi' ragina Saugu- j suvažiavusių diplomatų 'pa-
mo Tarybą imtis žygių pri-1 viešėjimo'. 
versti sovietus Berlyno blo - i  I /ūmus patekti reikia 
k a d ą  a t š a u k t i .  s p e c i a l i ų  l e i d i m ų .  V i s u s 1  

Vakarų valstybės atmetė įėjimus rūpestingai saugo-
sovietų pasiūlymą Berlyno 
klausimą svarstyti vėl ke-

Iždo globėjais — Marija Sims, 
Detroit, Mich., ir St. Nasvytis, 
Cleveland, O. 

Spaudos Komisijon inėjo: P. 
J. žiuris, K. S. Karpius, Julius 
Smetona, Dr. S. T. Tamošaitis. 

Finansų komisijon — Helen 
Rauby ir Stephanie <*; 
abi Ūk Detroit, Mich. 

Dr. J. Šliupo Laidotuves 
Šį sekmadienj, spalių 10 die

ną, Chicagos tautinėse kapinė
se laidojami aušrininko ir vie
no iš žymiausiųjų Amerikos 
lietuvių veikėjo Dr. Jono šliu
po palaikai. 

LVS seimas įgaliojo savo 
garbės pirmininką P. J. žiūrį 
atstovauti laidotuvėse Lietuvai 
Vaduoti Sąjungai. 

Visiems Pavyzdys! 
Waterbury rugsėjo 26 d. įvy

kusiame piknike, apie kurį pla
čiai rašoma antrame puslapyje, 
svečiai pasirašė arba apsiėmė 
pasirašyti 50 buto-daębo paža
dų tremtiniams. 

Štai pavyzdys, kuriuo turėtų 
sekti šį rudenį kiekvienas lie
tuviškas parengimas! Suėjus 
pasižmonėti ir naudingas dar: 

hae atliekamas. 
Visuomenė turėtų šiuo pavy

zdžiu susidomėti, o spauda jį 
daugiau išgarsinti. Pagarba 
Waterburieciams! 

Kiek Aukoja BALFui 
BALFo centras praneša, kad 

pin* rugsėjo mėnesį yra gavęs 
iš visuomenės aukų $3,026. 

Į šį skaičių įeina naritf mo
kesčių $46, ir skyrių įmokėtos, 
gal ir per ilgesnį laiką surink
tos aukos: 76 skyriaus (Det
roit) $200, ir 71 skyriaus (At-
hol, Mass.) — $1,000, ir SLA 
299 kuopos — $40. 

Per rugsėjo mėnesį BALFas 
gavo apie pusantro tūkstančio, 
jei ne daugiau, užpildytų blan
kų. Ta proga kai kurie blan-
1jė siuntėjai ir aukomis parė
mė BALFo darbą tremtiniams 
ištraukti iš Europos. Bet iš 
spėjamo pusantro tūkstančio 
tik 325 atsiuntė auką. Vienas 
iš jų — j. Žilinskas, Detroit, 
Mich., auftojo $100, kitiems vi 
dutiniškai išeina mažiau kaip 
po penkinę, 

tūrių didžiųjų konferenci
joje, nes tas jau buvo da
roma ir sovietai neprisilei
do prie jokių susitarimų. 

Amerika, Prancūzija ir 
Britanija pareiškė duodan
čios Maskvai dar vieną pro
gą priimti jų pasiūlymą 
užbaigimui Berlyno krizės. 

Amerikos' militarinė val
džia Vokietijoje pareiškė 
sutinkanti duoti viso Ber
lyno gyventojams viešu bal
savimu pasireikšti kurioje 
pusėje jie norėtų pasilikti 

U. N. POSĖDYJE Žydai 
ir Arabai atmeta Berna-
dotte pagamintą Palestinos 
taikos planą. Žydai sako, 
tiki, kad Palestinos ginčas 
galėtų buti išspręstas Ara
bų ir Žydų susitarimu. 

DVI U. S. t geležinkelių 
darbininkų unijos, apiman
čios 175,000 darbininkų, ga
vo algų pakėlimą po apie 
$4.50 savaitėje, kas bendrai 
per metą sudaro apie 
milijonus. 

BRITANIJA derasi ga
vimui dar $300 milijonų pa
skolos iš Amerikos Ekono
minės Kooperacijos Admi
nistracijos. Britu socialis
tinei valdžiai neišteko pir
miau gautos virš $350 mi
lijonų paskolos, nors ji tu
rėjo tęsėti iki 1950 metų. 

RUSAI išplėšė iš Vokie
tijos jvairių gerybių ir ma
šinerijų iš dirbtuvių, kaip 
karo atlvginimą, už $7 bi
lijonus dolarių, kaip skel
bia Britai, remiantis savo 
turimomis žiniomis. 

BELGIJOJE svarstoma 
ar leisti visuotinam balsa
vimui Karaliaus Leopoldo 
III sugrįžimą į sostą. Jis 
dabar gvvena Šveicarijoje, 
kuomet karui pasibaigus jį 
piliečiai nusprendė nelaiky
ti savo karalium. 

JAPONIJOJE, pereitos 
savaitės potviniuose sako
ma apie 2,000 žmonių žuvo 
ir buvo sužeisti arba dingę 
be žinios. Potvinis kilo nuo 
lietaus, kuris nuplovė 500 

j namų ir daug kitų apsėmė. 

ja viešoji policija ir būriai 
slaptosios. Ypač tos daug 
konferencijų salėse, korido
riuose ir liftuose. 

Posėdžių salėje 
delegacijos sėdi pagal neiš
aiškintą planą: viduryje 
sovietų, amerikonų, anglų, 
prancūzų, o jų priekyje ir 
užpakalyje jau "mažieji", 
žiūrint iš prezidiumo — so
vietai su satelitais dešinė
je, o anglo-saksai ir pana
šus— kairėje... 

Salėje daug prožektorių 
ir šviesos. Puikus garsia
kalbiai perduoda aiškiai 
kad ir prasčiausią kalbėto
ją. Kas nesupranta, užsi
d e d a  a u s i n i u s ,  į s i j u n g i a  
mažą "radio", telpantį ki
šenėje, ir gali klausyti vie
ną iš penkių kalbų: anglų, 
prancūzų, ispanų, rusų, ki
niečių. Kalbėtojai dažniau
siai kalba angliškai. Anglų 
kalba iš viso vyrauja tiek 
pačioje konferencijoje, tiek 
jos koluaruose. Išskyrus 
tribūną, rusų kalbos niekur 
ir niekad negirdėti. 

Posėdžiai vyksta demo
kratinėje dvasioje. . 

Kalbėk kiek *nori 
ir kaip nori. Kada kalba 
"tūzai", salėje sausakimšai 
diplomatų ir žurnalistų, kai 
jie baigia, "mažesnieji" kal
ba kuone sienoms ir dažnai 
Australijos ministrui Dr. 
Evatt tenka daužyti kuje-
liu į stalą, kad nuramintų 
nuotaikas ir leistų išsikal
bėti ir mažesniesiems. U. 
S. A. sekretorius Marshall 
rūpestingai ir sąžiningai iš
klausė visas kalbas, nežiū
rint kas kalbėjo — didelis 
ar mažas. Bevinas taip 
pat, kai buvo Paryžiuje. 
Višinskis dažnai demons
tratyviai ateidavo paskuti
nis, o kai kalbėjo Spaakas, 
visai posėdyje nedalyvavo. 
Kaip kalba "didieji"? 

Marshall kalbėjo labai 
ramiu ir tiesiog šeimynišku 
tonu. Bevinas vietomis iš-
sikarščiuodavo, o kartą upo 
pagautas ir istorijėlę apie 
Cambridge Univer s i t e t o 
studentus papasakojo. Ora-
toriškai kalbėjo Spaakas. 

Prancūzijos min i s t r a s 
Schumannas kalbėjo labai 

jo: Iš vienos pusės ant tan
kų joja Bevinas, Marshall, 
ir Spaakas, iš kitos pusės 
— Višinskis. Viduryje sto
vi nusigandęs Schumannas 
ir gaudo rankom ... 

Kai Višinskis kalba, 
pasijunti esąs tiesiog Mas
kvoje ... Trankosi, skery
čioja, rėkia... ir nuolat 
geria vandenį. Sprendžiant 
Maskvos akimis, kalbėtojas 
neblogas. Galį aviną par
duoti už arklj !l 

Rumuose keletas resto
ranų, kur gerbiamieji dele
gatai gali atsipūsti, čia taip 
pat ir žurnalistai iš viso pa
saulio suplaukę, "atsivėsi
na" ir valgo. Iš tiesų, čia 
aiškiausiai matyti konfe
rencijos nuotaikos, kurios 
nenoromis išsiveržia iš sa
lės ir pasklysta pokalbiuo
se. Nors ir maskuoti vei
dai, dažnai įtemptų nuotai
kų vistiek nepaslepia. 

Šalčiausi atrodo arabi? ir 
kitų egzotiškų kraštų dele
gatai. 

Iš USA delegacijos na
rių, laisviausiai jaučiasi ir 
dažniausiai kuluaruose vai
kštinėja Mrs. Roosevelt. Ji 
mielai pasikalba kad ir su 
visai nežinomu žurnalistu. 

Sekretorius Marshall po 
posėdžiu beveik pirmas pa
sikelia ir... tiesiai į auto
mobilį. 

Mėgsta "didieji" ir pa-
sportauti. Prieš Bevino kal
bą, kuris sėdi šalia Mar-
shallo, susirinko keliasde
šimt fotografų ir filmuoto-
jų. Kai pradėjo aparatai 
spragsėti, abu didieji bičiu
liškai padavė kits kitam 
ranką ir "papozavo"... Tai 
buvo simboliškas rankos 
paspaudimas, kuriam nesu
silaikė dagelis delegatų pa
ploti. 

Konferencijoje daug 
žurnalistų 

Sakoma, lead apie 1200! 
Jų darbo sąlygos puikios. 
Kalnai medžiagos ir infor
macijų. Didelis ar mažas— 
naudokis kuo nori ir suge
bi. Visi teknikos laimėji
mai čia pat. Nori — ir už 
minutės kalbi su pačiu pa
saulio užkampiu, aišku, tik 
šiapus 'geležinės uždangos'. 

Ir čia vyrauja anglo-ame-
rikonai. Visi' stambesnieji 
laikraščiai net savo redak
cijas įsirengę. Sovietai įsi
kūrę šalia Reuter ir United 
Press. Jų kambario durys 
visada uždarytos ir veik 

v niekad "laisvųjų" sovietų-
žurnalistų nematyti. Įdo
mu, kad kai kurie jų visai 
nemoka jokios sv .e t i m o s 
kalbos. Kai nori su kuo 
nors susikalbėti, atsiveda 
vertėją... 

Nežiurin visų tarptauti 

Dr. M. J. Colnev P. J. žiuris 
Lietuvai Vaduoti Sąjungos 8-tas metinis seimas, įvykęs Cle-
velande, spalių 2-3 d., išrinko Centro pirmininku Dr. M. J. 
Colney, iš Waterbury, Conn. Ligšiolinis pirmininkas P. J. 
Žiuris, Avon Lake, Ohio, išrinktas garbės pirmininku. (Apie 
seimą dauginu rasite 3-me pusi.) 

RENGIA LIAUDIES FRONTĄ' 
PRANCŪZIJOJE 

Prancūzų politikai svars
to atstatyti 'Liaudies Fron
tą' ir į valdžią įsileisti ko
munistus. Prezidentas Vin
cent Auriol atsistatydintų 
ir paimtų sudaryti tokią 
"fronto" vyriausybę, į ku
rią ieitų visos partijos, pra
dedant komunistais ir bai
giant katalikais, išskyrus 
Generolo de Gaulle šalinin
kus. 

Radikalas Herriot taptų 
pagal konstituciją valsty
bės prezidentu. Tokiomis 
kombinacijomis dabar užsi
ėmę politikai, kuriems de 
Gaulle atėjimas į valdžią 
ne pakeliui. 

Komunistai kur tik gali, 
kiša pagalius į atstatymo 
darbus, organizuoja strei
kus ir tiesiog provokuoja 
de Gaulle šalininkus. Dėlto 
kai kurie laikraščiai paskel
bė vidaus reikalų ministe-
rio planus, kaip butų gina
mos Paryžiaus įstaigos ir 
strateginiai punktai pilieti
nio karo metu. Jei butu įsi
leisti į valdžią komunistai, 
tai Prancūziją reiktų nura
šyti iš Vakarų Europos gy
nybos plano, o tuo pačiu su-
griutų ir bendri Vakarų 
Pasaulio gynimosi planui, 

John Foster Dulles 
šiomis dienomis tarėsi su 
Prancuzu politikais. Švei
caru laikraščiai rašo. kad 
jis įspėjo praneuzus dėl pa
sekmių, kurios susidarytų 
įsileidus komunistus į val
džią. 

Rašant šias eilutes. Gen. 
de Gaulle davė spaudai pa
reiškimą, kuriuo labai rim
tai įspėja praneuzus pagal
voti dlė susidariusios padė
ties. 

Artimfsttflfai dfenos labai 
reikšmingos Prancuzij o j e. 
Ne be prasmės sensacingi 
pasitarimai Madride ir Va
karų Vokietijos įtraukimas 
į Vakarų bendrą gynimosi 
planą. Užtat tiek daug rei
kšmės skiriama ir Prancū
zijos vidaus oolitiniam ver
dančiam katilui. Z, U. 

U. S KARO LĖKTUVŲ 
SKAIČIAI PAŠOKO 

Amerikos bomberių jėga 
šiuo laiku yra keturis kar
tus galingesnė negu buvo 
du metai atgal, ir dvigubai 
geriau paruošta negu buvo 
metas laiko pirmiau, skel-
kia U. S. strateginės oro 
komandos vadas. Tačiau, 
sako jis, stiprinimasis oro 
karui kasdien eina labyn. 

Ir geležinkeliai šiuo lai
ku yra geriau pasiruošę ka
rui, jeigu jis ištiktų, negu 
buvo 1939 metais. Dabar 
geležinkeliai turi daugiau 
gerų ir naujų prekinių va
gonų ir didelius kiekius pa
čių naujausių lokomotyvų, 
ko anuomet neturėta. 

U. S. DARĖ naujų rakie-
tinių lėktuvų bandymus ir 
dabar praneša, kad vienu 
tokiu bandymu šiomis die
nomis keturi kariški lakū
nai skrido virš 1000 mylių 
į valandą greitumu, apie 
40,000 pėdų aukštyje (tai 
yra apie 8 mylios aukščio). 

Tokiais lėktuvais į Mas
kvą nuskristų į keturias-
penkias valandas, jeigu so
vietai Ameriką užpultų. 

kukliai ir taikiai. Ta pro- njl. SUnkumų. konferencija 
ga Paryžiaus laikraštis Fi- , Vyksta bičiuliškoje ir gra-
garo mt karikatūrą jsidė-j žioje nuotaikoje. Nematy

ti nei diplomatų nei žurna
listų veiduose ^ "rūgščios" 
nuotaiks. Priešingai, daž
nai jumoro ir draugišku
mo. Patys konferencijos 
šeimininkai prancūzai yra 
paruošę labai įvairią pasi
l i n k s m i n i m ų  i r  p r a m o g ų  
programą, kad tik susirin
kusieji nenuobodžiautų ir 
geriau dirbtų taikos labui, 
dančiam katilui. Z. U. 

Sako, Atpigs Maistas, 
bet Mažės ir Algo* 

KONGRESO komisija iš
kelia visuomenės žiniai, jog 
jos tyrinėjimuose komuni
stų ir sovietų šnipų veiklos 
Amerikoje, susekta jau 300 
U. S. piliečiu, kurie gelbė
jo sovietų šnipams. 

200 UŽMUŠTA. Iš Irano 
praneša, kad persų šventa
me mieste Mešed spaliu 6 
d. žemės drebėjime žuvo 
apie 200 žmonių. 

U. S. Agrikultūros Depart
ment vadovybė skelbia, kad 
sekančiais metais turės atpigti 
maisto kainos, bet taip pat su
mažės ir dirbančiųjų algos. 

1949 metais maisto kainos 
pradės atpigti bendrai, tik pa
silaikys pieno kainos, kolei pie
no ir pieno produktų pareika
lavimas bus didelis. 

Mėsa, sako, bus žymiai pi
gesnė už metų laiko nuo dabar. 

Geras grudų ir kornų užde-
rėjimas šią vasarą sudaro są
lygas mėsos atpigimui, nes yra 
pakankamai kuo šerti ir penė
ti gyvulius. 

Maisto kainų pabrangimas 
aiškinama sekančiai: dauguma 
šeimininkių dabar praleidžia 28 
nuoš. savo šeimos ineigų mais
tui, kuomet prieš karą praleis
davo tik 23 nuoš. 

Vidutinės šios šalies gyven
tojų asmeninės ineigos pašoko 
nuo $510 iki $1622 ir su tuo 
pašoko individualiniai maisto 
pirkimai. 

Agrikultūros Departmen tas 
sako, šeimininkės dabar išlei
džia apie $365 nuo asmens mai
sto pirkiztiui, kucmiet žemesnė
mis prieškarinėmis kainomis 
išleisdavo po $118.80. 

Gyvulių supirkėjai mėsai iš 
savo pusės taip pat tikrina, kad 
mėsos kaina atpigs, nes jau da
bar kiaulių kaina nukrito po 
$1 iki $2 nuo 100 svarų. 

• • 
ŠIOS vasaros automobilių su

rašymo žiniomis remiantis, pa-
aiški, kad dabartiniu metu ant 
kelių šioje šalyje rieda suvirs 
41 milijonas automobilių. 

Šymet automobilių naudoja
ma važinėjimui 3,000,000 dau
giau negu pernai. Pernai bu
vo suregistruota 37,360,463 au
tomobiliai. 

Naudojamų automobilių dau
gumu pirmą vietą užima Kali
fornija su 3,795,000; New York 
su 3,125,000; Pennsylvania su 
2,521.000; Ohio su 2,395,000; 
Texas su 2,265.000; Illinois, su 
2,206,000, Michigan su 1,955,-
000. 

• 
UKĖSE šioje šalyje gyven

tojų skaičius liovėsi didėjęs su 
1947 metais, kaip skelbia U. S. 
cenzo žinios. Sausio 1 d., 1948 
metais, ukėse buvo 27,440,000 
gyventojų, apie tiek pat kiek 
buvo 1947 m. sausio 1 d. 

• 
NAMŲ aptaisymams ir pa

gerinimams šymet per pirmus 
septynis mėnesius išleista apie 
20 nuoš. daugiau negu pernai, 
nors 1947 metai buvo skaito
ma labai gausingi namų pertai
symo darbais, šymet paskolų 
didesniems namų pataisymams 
buvo paimta $86,000,000 sumo
je. Pernai — $70 milijonų, o 
1946 metais $75 milijonai. 

Per visus 1948 metus numa
tyta bus išleista apie $150 mi
lijonų pataisymams ir moder
nizavimams namų, neįskaitant 
naujus statomus namus. 

• 
RŪKYTOJŲ neatsargumas 

yra priežastimi apie trečdalio 
iš 300,000 Amerikos namų gai
srų kas metf. 



PENNSYLVANIJOJE 
PITTSBURGH 

Dewey Kalbės Pitts-
burghe Spalių 11 

Pittsburghas rengiasi iškil
mingam sutikimui Republikonų 
kandidato į prezidentus, Tho
mas E. Dewey. Savo kalboje 
šiame dideliame industriniame 
centre Dewey pasiryžęs parei
kšti savo darbo politiką, kurios 
jis kaip prezidentas .laikysis, 
jeigu bus išrinktas* . 

Dewey kalbės HiMt Arn^ory, 
pirmadienio vakare, spalių 11. 

Iki šiol nebuvo numatyta 
Dewey atsilankymas vakarinė
je Pennsylvanijoje, ir todėl čia 
lankėsi ir kalbėjo Kalifornijos 
gubernatorius Warren, kandi
datas i vice prezidentus. Gub. 
Warren čia lankėsi spalių 4 d. 
Pirm to jis aplankė kelis kitus 
Pennsylvanijos miestus. 

Vėliau pasirodė, kad reika
linga ir naudinga Republikonų 
kandidatams bus, jeigu čia at
silankys ir pasakys kalbą pats 
kandidatas į prezidentus. 

Detroit, Mich., Naujienos WATERBUBY, CONN. 

ALUMINLMO INDUSTRIJOS 
MINĖJIMAS 

Pittsburgho aluminunio indu
strija mini 60 metų sukaktuves 
nuo to kai aluminum, lengvasis 
metalas, buvo paverstas indus
triniu produktu. 

Aluminum buvo surastas žy
miai anksčiau, nes jau 1854 
metais Napoleono rumuose Pa
ryžiuje buvo vartpjama lėkštės 
ir indai daryti iš aluminunio, 
kuris tada buvo pasakiškai 
brangus, daug brangesnis negu 
auksas ar sidabras. 

Aluminum yra metalas, ku 
rio yra neapsakomai daug že
mės sluoksniuose, tačiau jis 
išskirti iš kitų medžiagų buvo 
labai sunku. Tada vienas sva
ras aluminunio kaštavo, net 
$545. 

Aluminum ir pasiliko bran 
giu metalu per kelias dešimtis 
metų. Tik jaunas Amerikietis 
chemikas, Charles Hali, 188(3 
metais išrado budus, kurie pa
darė aluminunio išskyrimą iš 
kitų žemės sudėčių lengvu. 

Jau 1888 metais Pittsburghe 
pradėjo veikti aluminunio ap
dirbimo įmonė, kuri gamino po 
50 svarų aluminumo į dieną, 
kas buvo labai daug tiems lai
kams. Bet tada jau aluminu 
mo kaina nupuolė iki $2 svarui. 

Dabar aluminumas nėra jo
kia brangenybė, priešingai, pa
prastas metalas, kurio daugy
bėmis užtinkama namuose pavi
dale j va irių virtuvei padargų ir 
indu. 

LEWIS RANDA TRU
MANĄ NETINKAMU 

John L. Lewis, UMWA ang
liakasių unijos vadas, smarkiai 
užatakavo Prez. Trumaną savo 
kalboje, atidarydamas United 
Mine Workers konvenciją Cin
cinnati, Ohio, šios savaitės pra
džioje. 

Lewis griausmingai šaukė į 
angliakasius "daryti viską" kad 
Truman nebūtų išrinktas pre
zidentu lapkričio 2 d. 

John L. Lewis pasakė, "Tai 
yra žmogus, kuris visiškai ne
tinkamas prezidento pozicijai". 

"Jo principai yra elastiški, 
tampomi. Jis neatsargus su tei
sybe. Jis yra kerštingas, sky-
muojantis asmuo, kenksmingas 
ne tik United Mine Workers 
unijai, bet ir pačioms Suvieny
toms Valstijoms". 

Artėjant prezidento rinki
mams, Lewis gauna progą at-
sikeršyti Trumanui, kuris du 
kartu griežtai užkirto kelią an
gliakasių unijos vadui išplėsti 
ir prailginti angliakasių strei 
kus. 

šiuo atveju ir Lewis ir Tru
man yra teisus: Truman buvo 
teisus parodęs savo prezidento 
galybę sulaikyti Lewis'o kap-
riziškus angliakasių streikus. 

Lewis yra teisus savo pasa
kymuose apie Trumaną — kad 
jis ištikro netinka prezidento 
vietai, kaip jau visuomenei vi
siškai paaiškėjo. 

Žiūrint j du Vyru 

NAUJOKAI ŠAUKIAMI 
Allegheny apskrityje pirmu 

tiniai naujokai sulyg drafto įs
tatymo bus pašaukti tarnybon 
pradedant lapkričio 15 d. Vi
si iki šiolei užsiregistravę jau
nuoliai dabar šaukiami sveika
tos patikrinimams. Sveikatos 
patikrinimai prasidės spalių 13 
ir 14 d., armijos viršininkų ir 
daktarų žinioje. 

Tarp pirmutinių išeinančių į 
kariuomenę yra keletas ir lie
tuvių jaunuolių. 

KAS žino kur randasi, ir ar 
yra gyvas ar jau miręs, Kazi 
mir Patruh, ir gali suteikt apie 
j j žinių praneškite: ' (42) 

Mr. Thomas P. Geer, 
015 Lincoln Avenue, 

Pittsburgh 2, Pa. 

Rašo PR. LAPIENĖ 

Mano rankose spalių 1 die
nos Dirva. Mano akys susto
jusios ant dviejų vyrų veidų: 
Kazio Karpiaus ir Vinco Ras-
tenio. Skaitau. Reiškia, mū
sų ilgametis kapitonas Kazys 
Karpius, iš pat savo žalios jau
nystės stojęs musų visuomenės 
priešakyje ir ugdęs mumyse 
lietuvišką jausmą, pasijuto pa
vargęs. Pavargęs, bet jokiu 
bu du ne pasenęs. 

— Kaip tai? — mane kai 
kas paklaus. —- Jis gi jau pa
minėjo net 30 mett| laikraščio 
redagavimo darbą. 

Iš tikro, pagalvojus apie virš 
30 metų, per kuriuos Karpius 
v i e n a s  p a t s  t v a r k ė - r e d a  g a v o  
Dirvą, sunku tikėti kad dabar 
dar jis nesenas žmogus. Retas 
iš musų drįstų pagalvoti, kad 
jis pradėjo laikraštinį darbą 
būdamas dar Vaikiščių, o ar
tindamasis 20 metų amžiaus 
paėmė savo atsakomybėn vie
ną įdomiausių Amerikos lietu
vių laikraščių. Ne, jis ne vi
sai ir pavargo. Jis, kaip pats 
savo žodyje prisipažįsta, pasi
liks su mumis ir su Dirva, kai
po vienas tautinės minties žmo
nių stipriausiųjų šulų. 
Pavedimą vesti Dirvą naujai į 
šią šalį atvykusiam gabiam 
žurnalistui, aš sutinku kaipo 
žestą žmogaus, kuris nori kuo 
daugiau padėti musų tautos 
reikalams." šiuo savo pabrėž
tinu žygiu, mano supratimu, 
Karpius siekia didesnio lietu
viuose darnumo. Jis nori, kad 
kuo greičiau išsilygintų tas 
"mes" ir "jųs". Pasekmės bus. 

Dirva dar kartą įrašys savo 
Kai darbininkai šitaip susi-' puslapiuose save buvus-ta pio-

riša su savo darboviete, kai iš niere, kurios pastangomis bu-
savo darbovietės gauna pelnus j vo nutiestas bendras tiltas į 
už savo akcijas, jie mažiau se- i Lietuvos laisvę. Dar ne kartą 
ka kurstytojus streikuoti, nes!mes žvelgsime į Karpiaus vei-

steHAtiJO MUSŲ 
DELEGACIJA 

Šį kartą Detroito delegacija 
į LVS seimą Clevelande, kuri 
buvo numatyta gana didelė, 
netikėtai turėjo sumažėti. Ir 
tikrai ne dėl ko kita, kaip tik 
dėl tekniškų (automobilio) kliū
čių... . 

Todėl iš Detroito sveikinimus 
ir linkėjimus seimui nuvežėm 
tik dvi su Stepfeaiiia Č. Dou-
van.... 

Kas buvo seinie, tur tut, bus 
Dirvoje kitoje vietoje parašyta. 
O kas per tą laiką atsitiko Det
roite, atsiprašau, šiuos žodžius 
rašydama dar nežinau. 

M. Sims. 

BALTIMORE, MD. 

VISI RENGIAMĖS APSI
LANKYTI 

DARBININKAI tampa dali
ninkais didelės Westinghouse 
Electric Corp., kuri turi dideles 
elektriškų padargų dirbtuves 
šalia Pittsburgho. 

Apie 17,000 tose dirbtuvėse 
dirbančių darbininkų užsirašė 
įsigijimui tos korporacijos ak
cijų. 

tuomi kenktų patys sau, ma 
žindami sau pelnus už savo tu
rimas akcijas. 

Kodėl niekad nestreikuoja 
didieji korporacijų šėrininkai? 
Todėl kad jie suinteresuoti pa

dą, jausdami širdyje jam dė
kingumo už savo gyvenimo pa
skyrimą lietuvių tautai. 

Ka gi aš žinau apie Vincą 
darymu pelnų už savo į Serus Rastenį, dabartinį Dirvos re-
investuotus pinigus. Panašiai1 daktorių ? Ne visai maža. šiuo 
iš darbininkai, turėdami savo 
darbo kompanijų akcijas, rim
tai dirbdami daugina patys sa
vo uždarbius. 

AKRON, OHIO 

momentu aš galvoju apie visus 
tuos kalėjimus, kurie šiarrt vy
rui teko pažinti vien todėl, kad 
jis mylėjo savo tauta, dirbo sa
vo brolių naudai. Matau aš jį 
galvatrūkčiais bėgant iš savo 
gimtojo krašto, kad, likęs gy
vu, galėtų savo darbštumu ir 
sumanumu prisidėti Lietuvai 

Kalbės P. Minkunas laisvę atgauti. 
Sekmadienį, spalio 10 d., BA Nuklystu mintimis į Pary-

LFo 34 skyrius rengia prakal- žiu, į jo apšepusį viešbutį, ku
bas. Prakalbos bus 798 Grand i rio septintame aukšte, mažame 
St., ten, kur esti SLA 190 kuo- j kambarėlyje, Vincas Rastenis 
pos susirinkimai. Pradžia 3 v.! įsitaiso stakles ir pradeda nau-
po piet. l.i'J profesiją: abu su žmona au-

Kalbės nesenai iš Vokietijos'dži" prancūzams gražius šali-
atkeliavęs Petras Minkunas, iš!^us- fame pat kambarėlyje ant 

UNf.TOS NESUGRIUVO 

Taft-Hartley darbo įstatymą 
įvedus, visi unijų vadai, ypa 
tingai komunistai ir jiems pri
tariantieji politikieriai — net 
Prezidentas Truman, — tikri
no kad tas įstatymas unijas 
pasmaugs, darbininkams nukals 
vergijos retežius. 

Tas įstatymas veikia jau an
tras metas, o unijos vis auga, 
darbininkams algos pakilo ir 
padidėjo kiti visoki gerumai 
darbininkams. 

Darbo Biuro statistikos pa
rodo, kad unijos pereito meto 
bėgyje gavo apie milijoną dau
giau narių. Dabar unijų narių 
bendras skaičius siekia 16 mi
lijonų. 

Darbininkai- žino. kad praei
tų metų laikotarpiu algos ben
drai gerokai pakilo, o streikų 
buvo žymiai mažiau. Taip tai 
milijonai darbininkų laimėjo ne 
tik aukštesnes algas, bet taip 
pat sutaupė daug pinigų netu
rėdami aikvoti laiką streikavi-
mais už algų pakėlimą. 

Nei vienas darbininkas nebu
vo padarytas vergu tuo nauju 
įstatymu, kaip unijų vadai įro
dinėjo busiant. Nei viena uni
ja nebuvo suplaišyta. 

Padaryta tik keletas suvar
žymų unijų vadams' —• bendrai 
unijų narių gerovei. Unijų va
dai dabar negali išaikvoti dar
bininkų sumokamų duoklių, jie 
turi patiekti valdžiai unijos in-
eigų raportus, ir unijų viršinin
kų rinkimai turi buti atliekami 
demokratiniu budu, ko pirm to 
unijų vadai nevykdydavo. 

Dabar lengva išrankioti kas 
unijos vadovybėje komunistas 
ar pro-komunistas. 

Tik profesionaliai unijų poli
tikieriai pajautė to įstatymo 
svorį, ir pasirodė, kad tik jie 
vieni dėl to kėlė riksmą. 

Vincas Rastenis 

Šį sekmadienį, spalių 10 die
ną, LVS 4 skyrius rengia pra
kalbas. Kalbės Vincas Rastenis, 
Dirvos redaktorius iš Cleve
land, O., naujai išrinktas Lie 
tu vai Vaduoti Sąjungos vice 
pirmininkas. Vincas Rastenis 
yra tik pereitą žiemą atvykęs 
iš Paryžiaus, musų vietinio ad 
vokato Nado Rastenio giminie
tis. 

Prakalbos rengiamos Lietu
vių salėje, antrame aukšte, 851 
Hollins street; mio 2 vai. po 
pietų. 

Po prakalbų bus užkandis, 
kuriame norintieji dalyvauti 
tikietų dar gali gauti pas L\ S 
narius. * Rep. 

U 

LVS pikniko svečiai prie siuntinių tremtiniams. (Iš dešinės į 
kairę): J. Valaitis, A. Simutis, A. S. Trečiokas, J. Černius ir pik
niko vadovas Dr. M. J. Colney. šis paveikslas buvo įdėtas dien
raštyje Waterburv Republican, kuriame buvo net straipsniai apie 
pikniką. Tarp kitko, ten parašyta, kad pikniko ceremonijų mei
steriu buvo Dr. M. J. Colney. 

NEWARK, N. J. 

Clevelando. Jis Vokietijoje bu
vo BALFo įgaliotiniu, taigi la 

komodos stovi primusas — jų 
virtuvė; ten pat rašomoji ma-

bai gerai žino tremtinių vargus | šinėle, laikraščiai, skurliai, lo
ir galės daug įdomaus papasa- va 

koti. Dalyvaukite visi. 
J. V. Ramoška. 

AlJKščI AUSI A Pennsylvani
jos kalnų vieta yra Mount Da
vis, prie Mayersdale, 3213 pė-

Be audimo, rašymo, jis dar 
vargoninkauja Paryžiaus lietu
vių kolonijos bažnyčioje, ren
gia savo tautos švenčių apvaik-
ščiojimus,. pats dalyvauja jų 
programose. Gavęs iš kurio 
nors amerikiečio kokią dovaną, 

dų aukščio. Ten yra įrengtas jjs ^uojau geradario žvilgsnį 
pravažiuojantiems sustoti pun
ktas ir iš jo matyti didelės to
lumos. 
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Geriausias 

LIETUVIU 
Žurnalas 

NAUJIENOS 
Paveiksluotas y 32-jų puslapių 

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

LIETUVIŲ NAUJIENOS 
332 N. fith Street Philadelphia 6, Pa. 

nukreipia į biednesnį, į tokį, 
kuris neturi staklių ir nesuge
ba užsidirbti pragyvenimui... 

Neminiu aš tų laikų, kada 
šis pats Rastenis, panašiai K. 
S. Karpiui, jaunutis pradėjo 
Lietuvoje laikraštinį darbą ir 
pasekmingai dirbo ilgus metus; 
neminiu nei tų' laikų, kada jis 
advokatavo, teisėju buvo. . . . 
Tai juk visa buvo praeityje ir 
gal jis pats vengs apie tai gal
voti. 

Kad Amerikos lietuvių laik
raščio redaktoriaus darbas ne
būtų labai sunkus, jis privalės 
tegalvoti apie sunkiąsias savo 

gyvenimo dienas, tiksliai pa
miršdamas Tėvynėje praleistus 
metus. 

Pagaliau, darbas nėra sun
kus, kai dirbamas su pamėgi
mu. Matomi darbo vaisiai bus 
turtai, kurių pinigai neperka. 
Tikėdama, kad mes visi Dirvos 
skaitytojai pasiliksime ištikimi 
savam laikraščiui ir matysime 
skaitytojų armiją žymiai didė
jant, lieku su mintimi, kad nau
jasis Dirvos kapitonas mokės 
prisitaikyti naujoms jo gyve
nimo aplinkybėms. Jis pažins 
mus ir išmoks nekreipti dėme
sio į tuos, kurie tik pagieža 
prieš kitus ir įvairiomis intri
gomis sotina savo esybes. 

Ilgiausių metų abiem čia mi
nimiem vyram ir ilgiausiu me
tu Dirvai! 

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

Lietuvių Legionierių Veiklą 
Lithuanian - American Vete

rans Posto Vėliavų Sargyba ir 
Moterų Auxiliary rengia šokių 
vakarą Spalių 9, šv. Jurgio sa
lėje, 180 New York Ave. 

Metinė Vakarienė ir šokis šio 
Posto atsibus šeštadienio .vaka
re, lapkr. 13, Šv. Jurgio salėje. 
Norintieji dalyvauti gali įsigy
ti tikietus iš anksto pas Posto 
narius, nes prie durų tikietai 
nebus parduodami. Rezervaci
jos turi buti padarytos iki lap
kričio 1 d. 

Metinis Posto balius rengia
mas sausio 15 d., 1949 m., S v. 
Jurgio salėje. 

Posto Commander Anthony 
V. Washkewich tapo išrinktas 
pirmininku delegacijos į ben
drą komitetą rengimui Armis
tice Dienos Parado, kuris atsi
bus Newarke laukričio 18 d. 

Postas organizuoja iš sayo 
narių bowling teamą ir užkvie-
čia įdomaujančius narius atsi
lankyti j susirinkimą ketvirta
dienio vakare, spalių 28 d., Šv. 
Jurgio salėje. 

Šios organizacijos visos pa
stangos dedamos rūpintis visų 
Lietuvių Veteranų ir jų šeimų 
gerove. Kas tįirėtų kokius rei
kalus, kreipkitės j musų valdy
bą, jums bus mielai pagelbsti-
ma. 

Ruošiamasi prie mišių ir pa
maldų už mirusius veteranus. 
Musų Postas ir Vėliavų Sargy
ba aplankys kapines kuriose 
yra palaidota lietuvių vetera
nų ir padės atitinkamai gėlių 
ir vėliavas. Kas žinote apie 
Lietuvių veteranų palaidojimo 
vietas ir kurių kapai nepapuoš-
ti, praneškit raštu: Joseph Le
wis, 180 New York Ave., New
ark, N. J. Reporteris. 

KAS PAŽĮSTA 

Adomą Menčinską arba 
Petrą Menčinską, 

Vartų k., Prienų par., 
malonėkit atsiųsti jų 
adresą: 

Dr. F. M. Lait 
7829 Euclid Avenue 

Cleveland 3, Ohio 

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

NAUJA MODERNIŠKA KOPLYČIA 

Charles Stapanauckas, Licensed Embalmer 

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

700 SVEČIU LVS PIKNIKE! 

Hugs. 26 d. Waterbury LVS 
9 skyriaus piknike apsilankė 
apie 700 svečių. Ir išsiskirstė, 
regis, visi labai patenkinti. 

šiame piknike buvo ypatin
gai daug prakalbų. Ir nežinia 
ką čia labiau pagarbinti — ar 
gerus kalbėtojus, ar gal'ir ge
rus klausytojus, kurie turinin
gas kalbas tinkamai įvertino 
ir išklausė jas susidomėję. Lie
tuvos gen. konsulato atst. A. 
Simutis net stebėjosi. Sako 
pirmą kartą matęs, kad pikni
ke žmonės taip atidžiai išklau
sytų tiek kalbų. 

O kalbėtojų buvo. Pirmasis 
kalbėjo Liet. konsulato atsto
vas A. Simutis, po jo nesenai į 
Ameriką atvykęs buvęs Lietu
vos karininkas Jonas Katkus, 
šis ir pats kalbėdamas susijau
dino, ir kitus sujaudino, kai net 
atsiklaupdamas maldavo gelbė
ti stovyklose tebesančių trem
tinių gyvybes. 

Buvo eilė ir ne Lietuvių 
kalbėtojų. Miesto mayoras R. 
E. Snyder gražiai pagyrė LVS 
skyriaus šalpos klubo darbą, o 
Respublikonas kongreso narys 
J. T. Pattersop griežtai 'pa
smerkė apgailėtiną Ba 11 i j o s 
kraštų padėtį ir .pareiškė, kad 
yra maž daug laikas, kad USA 
pabust ii ir ką nors padaryty! 

Toliau kalbėjo kun. Roger, 
B. T. Anderson, gen. J. Čer
nius, prof. J. čiurlys iš Fort 
Wayne, Ind., E. čiurlienė, Čer
nienė. Gaila, visų kalbų čia ne
atpasakosi, bejt jeigu 700 žmo
nių, susirinkę pasilinksminti, 
su to'kiu susidomėjimu klausė, 
tai tas jau gana aiškiai įverti
na kalbėtojus ir kalbėtojas. 

GRAŽIŲ SVEČIŲ! 
Ir čia bėda — nesurašysi visų 

septynių šimtų! Leiskite nors 
keletą iš. toliau atvykusių pa
minėti ir padėkoti už rengė
jams tuo apsilankymu suteik
tą garbę: BALFo iždininkas R. 
S. Trečiokas su žmona, iš Ne
wark, N. J., BALFo direkto
rius Jonas Valaitis, iš Brook
lyn, N. Y., W. M. Chase-čeka-
nauskas, iš Hartford. Conn. 
(TMD pirmininkas), čeplins-
kai, Vaitkevičiai ir G. Barstis 
iš Ansonia, Conn., fotografas 
Tamulis su žmona ir sunum, ir 
Vaškai iš New Haven, Conn., 
Alex Tamkus, iš P Ten den, na ir 
artimesni kaimynai,' kaip prof. 
Jurgis Žilinskas, Dr. P. Vilei-
tfs. laidotuviu direktorius V. 
Stankevičius ir kt. 

AČIU TALKININKAMS! 
Tokiam piknikui surengti rei

kėjo nemažos talkos. Štai tie 
talkininkai: A. Kušliai, J. Liu-
Sluoksnaitis, B. Novakar. Štei
nai, St. Bajorūnai. J. Slezies* 
C. Dapkus, B. šilkauskas, J. 

Grėbliunas, A. Daugskurdis, S. 
Geonaitis, V. Puodžiukaitis, J. 
la Romanauskienė, Dora Kubi
liene, Antanina Colney, Elena 
Radžiunienė, Petronė Stanikie-
nė, E. Radauskienė, M. Senku
vienė, Urž. Morkienė, Urš. Da-
nauskienė, EI. Jasaitienė, M. 
Digimienė, M. BudzinauskienS, 
A. Kišonienė, E. MeteliunienS, 
E. Vaškienė, N. Bobarskiene, 
Fr. Lydekiene, B. Pabilioiiienė, 
M. Sabienė. 

Alaus piknikui parūpino Jo
nas Klikna, degtinės — Johil 
St. Package Stores, skanių už
kandžiu — Kaz. Strikulis. Di
delis nuopelnas už pikniko pa
sisekimą, aišku, priklauso ir 
šeimininkėms, iškepusioms ska
nių blynų. 

Visiems talkininkams nuošir
džiausia rengėjų padėka, o 
drauge ir Amerikos Lietuviui, 

; Dirvai, Vienybei ir J. Ginkaus 
j Radio Draugijai už gerą šio 
' pikniko išgarsinimą. 
j. Rengėjai dėkoja kalbėtojams, 
| talkininkams ir svečiams. Re
gis, kad piknikas davė ir gra
žaus pelno LVS skyriaus vei
kimui pąremti, apie kurįt gal 
bus pranešta kitą kartą. 

DAR VIENAS NEPAPRAS
TAS DALYKAS 

Dirvos redaktorius V. Ras-
jtenis pikniko rengėjams davė 

į minti, kad didesnio žmonių su-
'sirinkimo proga reikėtų papra
šyti dalyvius ne vien žodžiais, 
0 ir darbu čia pat pagelbėti 

(tremtiniams atvykti į šį kraš-
jtą. Tai yra,'paprašyti susirin-
įkusius čia pat pasirašyti arba 
Į pasižadėti duoti buto ir darbo 
[pažadus tremtiniams. 
1 Ir čia pasekmė gana gera: 
pikniko metu surinkta 50 bu-
l<;-darho pažadu! 

Ta proga: jei kas dar sugal
vos parašyti tų pažadu, blankų 
gali gauti pas Dr. M* J. Col
ney, 148 Grand St., Waterbury. 
Čia pat bus pageįjbėta ir sura
šyti be užmokesčio. žinoma, 
reikėtų nors kiek BALFui pa
aukoti, nes su tais reikalais 
BALFas turi daug išlaidų. 

.. M. J. C. 

VIEŠA PADĖKA 

Kilnių Dr. Cofney pastangų 
dėka sulaukiau dviejų siunti
nių. Vieną nuo Dr. Colney ir 
v-iena nuo /. Romano, iš Wa
terbury, kas leido man su duk
ryte kurį laiką karo nuterioto-
je Vokietijoje žmoniškiau pa
gyventi. 

Abiem siuntėjams už jų ge
rą "širdį reiškiu nuoširdžiausią 
lietuvišką ačiu, ačiu! , 

Mokyt. K. Bagdonas, 
Oldenburgo Lietuvių 

Gimnazijos Vicedirektorius. 

J. Žemantauska* 
N o t a r a s  

"Dirvos" Agentas 
130 Congress Avenue 

Waterbury, Conn. 

MONCRIEF) 
Aut&matls šildyirtas 
Ekonomiškas-Tikras 
šildymo Patogumas 

Gas Oil Coal 

T H E  H E N R Y  F U R N A C E  C O . ,  M E D I N A ,  O .  
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D I R V A  

- NAUJAKURIAI -
N A U J A  V A G A  

Nors^ po "arbatinj šaukštelį 
kas mėnuo ar net rečiau, vis 
dėlto atvyksta naujų lietuvių. 
Nuvyksta jų ir j kitus kraštus. 

KAS JIE DABAR? 
Jie jau nebe tremtiniai ir ne

be "dypūkai". Dabar jie nau
jakuriai. Nes jie kuria iš nau-

'j© savo gyvenimą, panašiai, 
kaip padegėliai po gaisro, kaip 
į vienkiemius iš sodžiaus per
sikėlę ūkininkai. 

Tremtinio vardas — liūdnas 
vardas. DP vardas — beveik 
Jfoifiiekinimo vardas Jie bė-

' ga iš to gyvenimo, kur tais 
vardais juos vadina. Ištrukę 
vardus palieka. 

Daugelis sako, kad tai "buvę 
tremtiniai" arba "buvę DP". 
Taip. Jie toki buvo. Bet dabar 
jie naujakuriai. 

KUO JIE SKIRIASI? 
Sakome, kad atvykusieji tau

tiečiai turėtų tuojau įsileisti į 
seniau čia gyvenančių lietuvių 
tarpą, ir saugotis bet kokio iš
siskyrimo. 

Geras ir teisingas noras. *Rk 
jis negali iš karto įsikūnyti. 

Naujakuris pradžioje turi 
virtinę tokių rūpesčių, apie ku
riuos senieji gyventojai jau se
nai užmiršo. O su senųjų gy
ventojų rūpesčiais jis dar ne
suspėjo susipažinti. . 

Susipažins geriau tik tada, 
kai šiaip taip apramins svar
biausius naujakuriškus rupes-

•čius. 

AR JIEMS REIKIA 
SUSIŽINOTI? 

Sakoma, "Tok« tokį pažino 
ir prie alaus pavadino". Teisy
be. Kurie turi vienodus rupes-
čius, tie daugiau ir kalbos tarp 
savęs turi. 

Jau buvo nemaža ginčų: rei
kia ar nereikia naujakurių or
ganizacijos. Vieni manė, kad 
naujakuriai turi atskirai eiti į 
visuomenišką darbą. Kiti sa
kė, kad taip negerai. Nes ta
da tik butų palaikomas skirtu
mas tarp senųjų gyventojų ir 
naujakurių, niekados neišnyk
tų vadinamasis "MES" ir 
"JŲS". 

Bet iš kitos pusės dažnai gir
dėti klausiant: "Kur gi dings
ta tie musų nauji tautiečiai? 
Atvažiuoja, parašo laikraščiai, 
vienas kitas kur nors pasirodo, 
o paskui kaip akmuo balon..." 

Naujakuriai nieko į tai ne
gali atsakyti. Nes ir jie patys 
dažnai ąiame dideliame krašte 
su savo buvusiais stovyklų ben-
dragyventojais nesusigaudo... 

Čia kaž ko trūksta. Jei bu
tų gera naujakurių organizaci
ja, taip greičiausiai nebūtų. 
Tik ji turėtų siekti ne atskiro 
naujakurių veikimo, o sudary
ti jiems kaip ir tiltą į bendrą 
visuomenini gyvenimą. 

KAM TOJI NAUJA 
VAGA DIRVOJE? 

Naujakurių reikalais visi lie
tuviški laikraščiai parašo. Tik 
tie parašymai atsitiktiniai, tai 
šen tai ten pabarstyti. Mes 
manome, kad jau laikas turė
ti nuolatinę vietą naujakurių 
reikalams. Bus ar nebus ben
dra naujakurių organizacija, tą 
parodys ateitis. O per spaudą 
jau ir dabar naujakurių ryšiai 
tarp savęs gali buti palaikomi. 

Ir ne vien ryšius palaikyti, bet 
ir visus kitus naujakurių rei
kalus apsvarstyti daug pato
giau pastovioje ir tam paskir
toje vietoje. 

Dirva tam ir Skiria keletą 
savo skilčių. 

TIK NAUJAKURIU 
REIKALAI 

Čia nebus vieta politiniams 
ar pasaulėžiūriniams ginčams, 
veikalams, kurie yra bendri vi

siems pradedantiems natiją gy
venimą. 

Ne vien tik apie rupesčius 
čia kalbėsime. Svarbią šių 
skilčių dalį sudarys žinios iš 
naujakurių gyvenimo. žinios 
apie jų laimėjimus, arba ir ne
pasisekimus. žinios apie tai, 
kas yra kur ir kaip kam seka
si. 0 

Nuo pačių naujakurių ben
dradarbiavimo labai daug pa
reis, ar čia plačiai atsispindės 
jų gyvenimas. Todėl visus nau
jakurius ir jų organizuotus bu-
relius kviečiame siųsti žinias. 

NE VIEN ŠIS KRAŠTAS 
Aišku, savi marškiniai arčiau 

prie Jcuno.... Todėl čia dau
giausiai žinių galės buti apie 
USA lietuvių naujakurių gyve
nimą. 

Bet mums įdomus ir Kana
dos, Australijos, Anglijos, Pie
tų Amerikos lietuvių naujaku
rių- gyvenimas ir likimas. To
dėl stengsimės, kad ir apie jų 
gyvenimą čia butų parašyta. 

Taip galėsime turėti ryšį su 
visais po platų pasaulį likimo 
išblaškytais musų naujakuriais, 
kuriančiais tą gyvenimą gal ir 
pastoviai, o daugeliu atvejų gal 
tik laikinai, su viltim grįžti į 
laisvą Lietuvą. 

IR SENIESIEMS 
J)UODAMAS ŽODIS 

Senieji šių kraštų gyventojai 
lietuviai taip pat turi nemaža 
ką pasakyti apie naujakurius 
tautiečius. Jie padeda nauja
kuriams ne tik atvykti, bet ir 
įsikurti, pirmuosius žingsnius 

šengti. Ii to turi kartais džiau
gsmo, kartais ir nemalonumų. 
Atsiranda reikalų, apie kuriuos 
reikia iš abiejų pusių pakalbė
ti. Todėl šiose skiltyse visa
da bus vietos ir seniesiems gy
ventojams pasisakyti naujaku
rių klausimais. , 

Taigi VISI bendromis jėgo
mis varykime šią naują vagą 
musų bendro gyvenimo dirvo
je! 

Daug Sveikinimų, apie $1,000 Aukų, Svarbus Nutarimai 
Spalių 2-3 d. Clevelande įvyko LYS seimas. Dėl dau-l£°Je> priimtas toks nutarimas: 

gelio priežasčių jis nebuvo gaUsus dalyviais, atvykusiais 
Į posėdžius asmeniškai, bet gausus ir reikšmingi sveiki
nimai ir netikėtas suplaukusių aukų gausumas (be jokio 
vajaus!) yra geriausi liudininkai, kad didelis skaičius 
tautiečių, negalėjusių atvykti, bent iš tolo buvo drauge 
su seimo dalyviais. 

Naujakuriai Gydytojai 
Šį pavasarį, balandžio mėnesį 

Chicagoje išlaikė valstybinius 
gydytojo egzaminus 1946 me
tais iš Europos atvykęs gydy
tojas Dr. J. Gudauskas. Dabar 
jis atidarė savo kabinetą Chi
cagoje, 756 W. 4oth St. 

New Yorke liepos mėnesį to
kius pačius egzaminus išlaikė 
pereitą vasarą atvykęs Dr. Ta
das Savickas. Su pranešimu 
apie egzaminų išlaikymą, gavo 
gražų pasveikinimą iš Sveika
tos Departamento, kuriame pa
brėžta, kad jis yra pirmas pa-
baltietis taip gerai ir taip greit 
išlaikęs tokius egzaminus. 

Numatoma, kad Lietuvių gy
dytojų šeima Amerikoje netru
kus dar padidės keliais nauja
kuriais gydytojais. 

Detroite jau Du Lietu
viai Profesoriauja 

Nesenai Detroito universite
te, College of Commerce and 
Finance, pradėjo dėstyti Dr. 
Pranas Padalskis. 

Jau nuo seniau Grosse Pointe 
profesoriauja Dr. B. Kazlaus
kas. 

DANTIMIS ĮSIKANDĘ LAIKOMĖS 
TĖVU ŽEMĖS 

Laiškas iš Lietuvos 

Elta nesenai paskelbė iš Lie
tuvos 1947 metų spalių mėne
sio data du laiškus, kurių vie
ną sutrumpinę, patiekiame Dir
vos skaitytojams. Viename lai
ške sako: "Kai šis laiškas Jus 
pasieks, gal musų nebebus. Kol 
jį nuneš, daugelį pervers čekis
tų kulkos". 

Pirmoji okupacija — tik 
šešėlis dabartinės 

Sveikiname jus laikinai nete
kusius tėvynės Lietuvos. Pa
sveikinimui tiesiame rankas, — 
jos kruvinos, kaip ir mes pa
tys. Tai musų pačių kraujas, 
per trejis metus okupantų-azi-
jatų liejamas,. 

Broliai ir sesės, nemanykite, 
kad aš jus noriu graudenti, 
perdėti tautos kančias. 19 £0-
41 metai, Jusų išgyventi, tėra 
tik šešėlis dabartinės kovos. 
Ant miestelių aikščių apiplėš
ti, nuogi guli musų vyrų lavo
nai. Budeliai juos pasmaugė. 
Jie nori mus atgrasyti nuo tė
vų žemės. Iš langų seka. Gal 
kas atsišauks. Tai žabangos 
naujoms aukoms. Ir taip ke
lias dienas, motina, sužadėtinė, 
sesuo neištveria neapsikabinus 
lavono. Tada šimtai budelių, 
kaip alkanų vilkų gauja, puo^ 
gimines ir net pažįstamus. Si
biras ar miškas lieka jų prie
glauda. Nerasime vienkiemio, 
buto ar net kambario, kuriame 
nevyktų baisi tautos tragedija. 
Be padėties, amžiaus, luomų 
skirtumo visiems 10-15 metų 
Sibiro katorgos. 
Mus baudžia už viską 

Mes taip mylime savo tėvy
nę Lietuvą, kad geriau čia 
krentame, kiek galima bran
giau pardavę gyvybę, kaip vyk
stam į Sibirą. Mes tikime, kad 
musų lavonais patręšta Lietu
vos žemelė bus trąšesnė atei
tim vienybei ir Tėvų žertiės 

meilei. Mes dantimis įsikandę 
laikomės Tėvų žemės, kol oku
panto buožė sudaužo musų gal
vas. Užmerkiame akis su pil
na burna šventos žemės, kad 
kiti ją labiau pamiltų. Ir my
lime ją, prieš visą pasaulį di
džiuojamės. Ant tėvynės au
kuro per trejis metus padėjo
me daugiau kaip 100,000 bro
lių ir sesių. Pusė jų Sibire, 
pusė guli savoje žemelėje. Nei 
vienas kraštas už laisvę nėra 
tiek paguldęs aukų per trejus 
metus, kaip mes. Mes laimėsi
me, musų reikalas teisingas. 
Tėvynė laisvę atgaus. 

Antrieji Kražiai 
čekistai atvyko suimti Lietu

vos Tėvų Pranciškonų Kretin
goje. Varpai sušaukė žmones. 
Budeliai tėvą vienuolį subadė 
ir vos gyvą įmetė į sunkveži
mį. Minia čekistus apmėtė ak
menimis. Antrieji Kražiai. Ko
voje netekę rankų, nors danti
mis kandame okupantą. Di
džiuojamės, kad parsidavėlių 
nedaug. Kiekvieną parsidavėlį 
šnipą mes kišame po velėna. 

Dirbame Stalino penkmečiui 
Dešimta dalis darbo vaisių 

lieka mums, o kitkas išeina ten, 
kur visko yra, kur rojus, kur 
"tėvas ir mokytojas" Stalinas 
visus pienu ir medum girdo, 
kur apelsinų fabrikai klesti, 
kur darbo liaudis salionuose 
gyvena. • 

Reprezentacijai skirti namai 
ramiai sau stovi. Ir kada mes 
nustembame jų grožiu, mums 
aiškina, kad tai liaudis per 
penkmetį pastatė. Ir darbinin
kas, kuris dar 1935 metais juos 
statė, gautų 10-15 metų Sibiro 
katorgos, jeigu galvos palinga-
vimu suabejotų. 

(Bus daugiau) 

Seimui vadovavo vald y b o s 
pirmininkas P. J. žiuris, vald. 
iždininkas Dr. M. J. Colney ir 
sekr. K. S. Karpius. Paskelbus 
seimo atidarymą, buvo perskai 
tyti 

sveikinimai. 

Seimą telegramomis bei laiš
kais sveikino ir linkėjo jam pa
sisekimo : 

L i e t  u v o s  P a s i u n t i n y s  W a -
shingtone Įgaliotas Ministeris 
Povilas žadeikis, 

Lietuvos Generalinis Konsu
las Jonas Budrys, 

L i e t  u v o s  K o n s u l i S  P e t r a s  
Daužvardis, 

Amerikos Lietuvių Misi jos 
pirmininkas Adv. A. A. Olis, 

Lietuvių Tautinio Sąjūdžio 
vardu iš Vokieijos B. Gaidžiu-
nas, 

LVS atstovas Europoje Dr. 
B. T. Dirmeikis, 

Pabaltijos Universiteto Rek
torius Prof. Dr. J. Puzinas, 

to paties universiteto Profe
sorius Dr. J. Vengry s, 

Tremtyje esančių studentų 
korporacijų Neo-Lithuania, Fi-
liae-Lithuaniae ir Jauno s i o s 
Lietuvos Vykdomoji* Taryba, 

Lietuvių Tremtinių Bendruo
menės Eichstaetto Komitetas 
(parašai, gaila, visi tiksliai ne
įskaitomi), 

Lietuvių Tremtinių Bendruo
m e n ė s  M u e n s t e r i o  K o m i t e  t a s  
(Dr. R. Trumpauskas, Kun. J. 
Bertašius, K. Stalioraitis, kiti 
taip pat neįskaitomi). 

Taip pat buvo prisiųsta svei
kinimų ir aukų iš LVS skyrių 
ir rėmėjų iš įvairių kolonijų. 
Aukotojų vardai bus paskelbti 
sekančiame Dirvos numeryje. 

Išklausęs sveikinimus ir įga
liojęs vadovybę sveikinusiems 
padėkoti, seimas išklausė ir pri
eini 

valdybos pranešimus, 

kuriuose tarp ko kita buvo 
pabrėžta, kad nuo paskutiniojo 
seimo LVS veikimas nebuvo 
toks energingas, kaip anksčiau, 
daugiausiai dėl tos priežasties, 
kad vis buvo laukiama susita
rimo su Amerikos Lietuvių Ta
ryba dėl veikimo bendrai. 

Vienas iš vadovybės rūpesčių 
ir buvo pasitarimai tuo reika
lu, kurie iš tautininkų srovės 
pusės, kurių tarpe buvo ir LVS 
atstovai, buvo gana senai bai
gti. Bet tik dabar prieš šį sei
mą teko patirti, kad Am. Liet 
Taryba po ilgų svyravimų ir 
delsimų pagaliau apsisprendė 
seniau priimtus susitarimus pa
tvirtinti. 

Po valdybos pranešimu, iš 
kurių atitinkamos informacijos 
bus skelbiamos vėliau, pirma
sis posėdis baigtas, po kurio 
vakare seimo dalyviai susirin
ko bendros vakarienės. 

Jau prieš tai buvo paskelbtos 
aukos LVS darbams paremti. 
Jų skaičius dar gerokai pa

didėjo vakarienės metu ir kitą 
seimo dieną ir net seimui pa
sibaigus, nes daugelis negalė
jusių atvykti bent atsiųstomis 
aukomis išreiškė savo pritari
mą LVS darbams. 

šio seimo proga aukų LVS 
suplaukė apie $1,000.00, i r 
ta proga buvo sumokėta dau
gelio narių mokesčių. Tas au
kų gausumas net nustebino va
dovybę, nes nebuvo skelbta jo
kio tikra to žodžio prasme au
kų vajaus, ir paskutinių metų 
veiklumo sumažėjimas leido 
laukti didesnio LVS rėmėjų at
šalimo Tai buvo malonus 
apsirikimas. 

Antrąją seimo dieną, po ke
leto organizaciniu .vidaus 

klausimų ir reikalų išsprendi
mo, buvo pereita prie klausimo 
apie įstojimą į ALT. 

šis klausimas svars tomas 
daugiau kaip porą valandų ir 
iškeltos visos aplinkybės iš pa
sitarimų su ALT eigos. Pirmi
ninkas P. J. žiuris ir J. J. Ba-
čiunas plačiai išdėstė ne tik 
priežastis, kurios kalba už vei
kimą bendrai, bet ir visas ap
linkybes, kurios verčia labai 
abejoti to bendro veikimo bu
simu naudingumu. 

Nurodyta, kad siūlymas LVS> 
ir visai tautininkų srovei įsto
ti į ALT esąs surištas su sieki
mu nuslopinti LVS ir tautinin
kų srovę. Jei butų pasiekta tik 
to nuslopinimo, o ne bendros 
kovos už Lietuvos laisvę susti
prinimo, tai įstojimas nepasiek
tų jokio teigiamo tikslo. Kaip 
įrodymas, kad gal N but tik to 
nuslopinimo siekiama, buvo mi
nimas susitarimo patvirtinimo 
vilkinimas, kuris, noroms-neno-
roms, privertė LVS ir kitas 
tautininkų srovės organizacijas 
taip ilgą laiką sulaikyti savo 
akciją. 4 

Plačiai diskusijose dalyvavęs 
V. Rastenis išdėstė daug ob
jektyvių priežasčių, dėl ko, Lie
tuvos išlaisvinimo reikalą sta
tant pirmoje eilėje, reikalinga 
vieninga akcija ten, kur reikia 
kalbėti visos Amerikos lietuvių 
visuomenės vardu. 

Buvo išaiškinta, kad įstoji
mas į Tarybą jokiu budu nerei
škia, kad įstojantieji turi lik
viduotis ar susilpnėti. Iš silp
nų ar mirusių dalyvių Lietu
vos išlaisvinimo kovai nebūtų 
jokios naudos. Priešingai, Lie
tuvos reikalu kovojanti orga
nizacija turi susidėti iš gyvų 
ir stiprių dalyvių ir į ALT in-
einanti srovė kaip tik turi to
kia buti. 

Abiejų nuomonių rėmėjams 
pareiškus, kad visi sutiks su 
daugumos nutarimu, beveik 
vienbalsiai priimtas toks nuta
rimas : 

1. Palaikyti LVS 7-tojo sei
mo nutarimą dėl dalyvavimo 
ALT darbuose; 

2. Tautininkų srovės atsto
vų parinkimui į A. L. Tarybą 
laikyti kompetent i n g ą ALM, 
ALTC ir LVS atstovų sudary
tą Reorganizacijos Komisiją, o 
vėliau — bendros tautininkų 
srovės organizacijos vadovybę; 

3. LVS 7-me seime pasita
rimams su ALT išrinktų atsto
vų uždavinį laikyti užbaigtą. 

Diskusijose šiuo klausimu 
buvo pareikštas apgailestavi
mas, kad buvo sutikta su ALT 
atstovų pasiulymu laikytis pa
sitarimuose "slaptosios diplo
matijos" metodų, t. y., nieko 
visuomenei nepranešti apie pa
sitarimų eigą. 

Trečiame posėdyje į seimo 
dalyvius kalbėjo Julius Smeto
na, pareikšdamas eilę minčių 
apie tolimesnę LVS veiklą, o po 
to buvo svarstomas 
organizacijos persitvarkymo 
klausimas, 

tai yra, sudarymas aiškiau 
nustatytos organizacinės siste
mos, apimančios LVS, Ameri
kos Lietuvių Misiją, Amerikos 
Lietuvių Tautininkų Centrą ir, 
gal but, eilę kitų organizacijų, 
su šiomis glaudžiai bendradar
biaujančių. 

Plačiai išnagrinėjus, kas tuo 
reikalu yra planuojama minė
tų organizacijų vadovybių šį 
pavasarį sudarytos Reorgani
zacijos Komisijos, kuriai pir
mininkauja Amerikos Lietuvių 
Misijos pirmininkas Adv. A. A. 
Olis, ir kurios posėdis šaukia
mas šio mėnesio 17 d. Chica-

1. Pavesti Valdybai ir ją pil
nai įgalioti padaryti reikiamus 
žygius LVS čarteriui papildyti 
ta prasme, kad LVS, kaip or
ganizacija, gali įstoti nariu į 
kitą organizaciją, jungian Č i ą 
LVS tikslams nepriešingas ki
tas organizacijas ar paskirus 
asmenis; ' 

/ 2. Įgalioti valdybą toliau da
lyvauti Reorganizacijos Komi
sijos darbuose ir palaikyti jo-
j£ esamus LVS atstovus, arba, 
esant reikalui, skirti kitus at-
vstovus; 

3. Įgalioti valdybą atlikti 
reikiamus žygius dėl LVS įsi
jungimo į bendrą tautininkų 
srovės organizaciją Reorgani
z a c i j o s  K o m i s i j o s  p a r  e n g t a  
tvarka. 

4. Bendrajam reorganizaci

niam seimui rengti ir kitiem§ 
reorganizacijos darbams atlik# 
pavesti Valdybai perkelti į Rd^ 
organizacijos Komisijos i ž d (| 
atitinkamą kiekį lėšų. 

Tos pačios prasmės nutari
mą birželio 27 dieną yra pri
ėmęs ir Amerikos Liet u v i ų 
Tautininkų Centro seimas New 
Yorke. 

Po šio nutarimo, priimta dar 
keletas nutarimų — pavedimų 
valdybai dėl busimų darbų ir 
išrinkta nauja valdyba, kurios 
sąstatas skelbiamas pirmame 
puslapyje. Kiti nutarimai ir 
aukotokų sąrašai bus vėliau pa
skelbti. (Seimo vakarienės įs
pūdžiai aštuntame puslapyje.) 

Seimo rezoliucijų komisija 
įgaliota šiomis dienomis pasių
sti laišką Repirblikonų partijos 
kandidatui klausiama forma iš
aiškinti jo "Ir Republikonų par
tijos poziciją mažųjų pavergtų 
tautų išlaisvinimo klausimu. 

Seimas uždarytas dalyviams 
pasikeitus sveikinimais ir lin
kėjimais su naujai išrinktais 
valdybos nariais. 

Iš Tremtinių Gyvenimo 
EMIGRACIJOS REIKALAIS 
KONFERENCIJA 

šiuo metu iš Vokietijos ir 
Austrijos žymiai grei t e s n i u 
tempu pradedama tremtinius 
vežti į Australiją, Kanadą, Ve-
necuelą. žada tuoj pradėti di
desnį vežimą ir į USA. 

Tiems reikalams aptarti BA 
LFo generalinės įgaliotinės Iz. 
Rovaitės ir Įkurdinimo Tarny
bos iniciatyva rugšėjo mėn. 22 
ir 23 dienomis, Fellbache, Vo
kietijoje, buvo sušaukta konfe
rencija. Joje dalyvavo įvairių 
tremtinių organizacijų atstovai 
ir paskiri asmenys. Buvo aiš
kinamasi galimybės iškeliauti į 
USA, iškeliaujančių tik s 1 i o s 
statistikos sudarymas, negalin
čių emigruoti reikalai ir kt. 

Konferencija praėjo darniai, 
buvo priimtos rezoliucijos, ku
rios atkreipė dėmesį, kad suda
rant Generalinės BALFo įgalio
tinės įstaigą, butų atsižiūrėta 
į visų įsitikinimus ir ji nepasi
darytų vienos srovės diriguo
jama, kaip yra atsitikę su BA 
LFo įgaliotiniais. O tokių ten
dencijų, greičiausiai ne iš p. 
Rovaitės, kuri gražiai užsire
komendavo, bet iš jai pasišovu
sių talkininkauti, labai daug 
matyti. Į tai reikėtų atkreip
ti dėmesį ir pačiam BALFo 
centrui. 

LIETUVOS ŪKINIO 
ATSTATYMO PASITARIMAI 

Prie VLIKo, dar okupantams 
esant Lietuvoje, jau buvo su
daryta atstatymo komisija, ku
ri ruošė planus nepriklausomos 
Lietuvos ūkiniam tvarkymui. 
Kai VLIKas įsikūrė užsienyje, 
darbas ne tik nebuvo nutrauk
tas, bet dar plečiamas. Sukur
ta net speciali įstaiga, pavadin
ta Lietuvos Atstatymo Tarny
ba. Ta Tarnyba ir sušaukė 
rugsėjo mėn. 9, 10 ir 11 dieno
mis švabų Gmuendės stovyklo
je gausų specialistų suvažiavi
mą. Buvo išsamių pranešimų 
visais Lietuvos ūkio klausjmais. 
Tie klausimai išdiskusuoti ir 
priimtos rezoliucijos. Visų pra
nešimų pagrindinis dėsnis — 
padaryti viską, kad busime ūki
nė santvarka Lietuvos žmogui 
duotų daugiausiai naudos. 

VĖL DIDELI TREMTINIŲ 
KILNOJIMAI 

Anglų ir amerikiečių zonose 
gyvenantieji tremtiniai pasku
tiniuoju metu vėl pergyvena 
didesnius perkilnojinms iš sto
vyklų į stovyklas. 

Anglų zonoje tie perkilnoji-
mai daugiau daromi pačių lie
tuvių iniciatyva. Mat, į įvai
rius kraštus išvykus nemažam 
tremtinių skaičiui, pasidarė la-
lai sunku išlaikyti lietuviškas 
mokyklas. Inž. A. Nasvytis 
ėmėsi iniciatyvos sukurti ke
lias grynai tautines stovyk'as, 
į kurias butų telkiama šeimos, 
turinčios mokyklini® amžiaus 

vaikų. 
Tokia pirmutinė mokyklini 

tautinė stovykla suorganizuotai 
Diepholze. Stovykla įsikūrė bu
vusiose aviacijos kareivinėse, 
bet darbščių rankų tuoj buvo 
gražiai patvarkyta ir šiandien 
jau daro gerą įspūdį. Antra to
kia stovykla organiz u o j a m a 
prie Oldenburgo, Vehnen kai
me. Į tas stovyklas ir sukelta 
tremtiniai iš plačių apylinkių. 

Amerikiečių zonoje taip pat 
vyksta stovyklų perkilnojimai, 
bet jau visai kitu pagrindu. 
Nesenai išdraskyta didelė, apie 
2000 gyventojų turėjusi šveiri-
furto- stovykla. Buvusios karei
vinės paimtos pereinama j ai sto
vyklai, į kurią bus suvežami į 
USA išvažiuojantieji. 

Perkilnojant iš šveinf u r t o 
tremtiniai patyrė labai daug 
nemalonumų, nes jie buvo no
rimi įgyvendinti pačiame so
vietų pašonyje. Tik dėka B A 
LFo įgaliotinės Rovaitės ir 
Muencheno lietuvių apygardos 
komiteto pirmininko A. Kal
vaičio iniciatyvos, pačiu pasku
tiniu momentu tie keisti užsi
mojimai buvo sutrukdyti ir 
tremtiniai iš tos stovyklos iš
skirstyti į palankesnes stovyk
las, esančias toliau nuo sovie
tų zonos. B. G. 

GAVO PARTIZANŲ DAINŲ 
Tremtyje gyvenantiems lie

tuviams pavyko gauti iš Tėvy
nės porą dešimčių dabar Lietu
vos vargo žmonių sukurtų nau
jų dainų, kuriose apdainuoja
ma musų tautos kančios ir var
gai. Tremties jaunimas noriai 
mokosi jas dainuoti. 

PASMERKĖ GABRIO 
VEIKLĄ 

Šveicarijoje jau ilgą laiką 
gyvenąs tūlas Gabrys leidžia 
rotatorium spausdinamą laik
raštį "Tautos Sargybą" ir 
"Messager Balte" prancūzų kal
ba. Jis visą laiką šmeižia Lie
tuvos diplomatus ir VLIKą, ku
riuos jis kaltina noru "atstaty
ti Lietuvoje fašistinę .santvar
ką". Gabrys savo raštus pa
sirašinėja Tauro, Girėno, "Lie
tuvos rezistencijos tautinės ta
rybos", o neretai latvių ir estsų 
vardu. Kai kur jis pasirašo 
Lietuvos Prezidentu Prof. Dr. 
Taut vyriu..... 

Elta skelbia, kad Gabrio at
sišaukimai yra provokaciniai 
ir visiškai atitinka bolševiku 
žvalgybos įstaigos ORO inte
resus. 

IRO DAR RAGINA 
TREMTINIUS GRĮŽTI 

Hanau stovyklos skelbimų 
lentoje kabo IRO repatrijacijas 
skyriaus viršininko raštas, kų*» 
riuo DP raginami grįžti namow 
Ši akcija turinti buti palaiką*, 
ma. Be to, ten nurodyti visų 
Rusų repatrijacUoa karininkų' 
adresai. Pelėkis. 



D I R V A  

Dienos Klausimais 
6820 Superior Ave., Cleveland, RASTENIS—Editor Redaktorius—V IN CAS 

Visuotinis Susirūpinimai 

IŠ VISŲ kolonijų plaukia laiškai 812 rūpesčio pilnais 
* klausimais — kaip ištikrųjų yra su buto-darbo ga-
rantjomis tremtiniams, kurias siunčiame į BALFą. 

Jau prieš kelias savaites atėjo iš Europos žinios, 
kad National Catholic Welfare Conference atstovai Eu
ropoje turi blankus, vadinamus "Resettlement Form 
III", kur tarp kitų yra ir lotyniški klausimai tremtinių 
klebonams. Dabar to blanko turinį ištisai paskelbė 
Naujienos. 

Iš kitos pusės ir čia girdėti, kad garantijų davėjų 
klebonai taip pat turi padaryti kaž kokius tyrinėjimus. 
Susidaro įspūdis, kad nuo klebonų priklausys, ar BA 
LFui pasiųstos garantijos turės reikšmės ar ne... 

Mes girdėjome tvirtinimus iš BALFo žmonių, kad 
tie formalumai neturės jokios įtakos atvažiavimui. Bet 
kada kilo toks visuotinis susirūpinimas, tai BALFas tu
rėtų viešai ir iš esmės paaiškinti, ką reiškia tie klebonų 
"screenngai". 
"screeningai". 
da pagelbėti visiems lygiai, be tikybinių ar politinių pa
žiūrų skirtumo. Nenorime per anksti abejoti šito pa
žado tikrumu, bet esant visuomenės susirupinimui, pa
aiškinimai jau reikalingi. 

* * * 

^LT Informacijos Centras spalių 1 dieną išsiuntinėjo 
spaudai pranešimą apie posėdį, įvykusį New Yorke 

rugsėjo 18 dieną. Ten irgi svarstyta šitie patys klausi
mais, kuriais jau visi susirupinę. 

Tas susirinkimas pareiškė pageidavimus, kad; 
1. Tremtinių atitraukimas į Ameriką eitų per BA 

LFą, 
2. BALF turi patarnauti visiems lygiai, be pažiūrų 

skirtumo. Tam tikslui BALF turėtų siųsti į Europą vi
si} BALFą sudarančių srovių atstovus. 

3. BALF turėtų bendradarbiauti ne vien su NCWC, 
bet ir su kitomis Voluntary Agencies, turinčiomis DP 
komisijos pripažinimą. 

4. BALF turėtų į savo imigracinį štabą įtraukti lie
tuvių atstovus, dirbančius su minėtomis Voluntary 
Agencies. 

Ir čia butų labai svarbu žinoti BALFo nusistaty
mas. Visų pirma, ar jis mano ir ar gali siųsti į Europą 
daugiau savo atstovų ir kaip jis juos mano parinkti? 
Ar jis gali ir ar nori į savo štabą įtraukti daugiau žmo
nių. Kaip tvarkysis bendradarbiavimas su kitomis Vo
luntary Agencies? 

Tiesa, kada keliamas kitų Voluntary Agencies klau
simas, tai reikia pagalvoti, ar tos kitos tai jau tikrai ki
tokios, kaip N C WC... f 

Iš Europos susirūpinimo laiškai eina ne vien tik dėl 
NCWC. Rašo ir apie IRRC — vadinamą liberališką or
ganizaciją — kad ir čia be tam tikrų, kad ir ne lotyniš
kų, atsiliepimų iš socialdemokratų "parapijos", reikalai 
nelabai gerai eina... O CWS rūpinasi protestantais. 

Bijoma, kad ne protestantas, ne socialistas ir gal 
stovyklos klebono akyse ne gana geras katalikas, ne tik 
liks be reikiamos paramos, bet tiesiog jo byla bus padė
ta į giliausi stalčių ir liks be eigos. 

• * # 

Dae NERA FAKTŲ/ kad ta baim# pamatuota. Yra 
tik kai kuriais reiškiniais paremti įtarimai, kad Vo

luntary Agencies savo gražų ir savanorišką patarnavi
mą gali panaudoti įstatyme visiškai nenumatytam, taigi 
nelegaliam, "Screeningui". 

Čia gali kilti klausimas, argi tremtinių imigracija 
būtinai turi eiti per tarpininkus? Ar tam reikalui su
kurtos valdžios įstaigos, negali savo uždavinio atlikti be 
tarpininkų, kurie reikalui gal ir padeda, o gal jį tik kom
plikuoja ... 

Visiškai suprantama tų Voluntary Agencies pagal
bos vertė jau atvykusių žmonių įkurdinimo darbe. Bet 
kodėl valdžios įstaigos negali viv.ų išduoti ir įstatyme 
numatytą atranką padaryti be pašalinės pagalbos, ne vi
sai aišku. Taigi ir čia paaiškinirtiai S geriau žinančių 
butų labai naudingi. 

SANTYKIAI SU SOVIETAIS {TEMPTI 
y^bi Amerikos didžiosios partijos susirupinusios turėti 

kuo tikriausias tiesiogines žinias apie UN konferen
cijos eigą Paryžiuje ir apie tai, kaip dabar atsinešti į so
vietus. Dėl taip smarkiai įtemptų santykių tarp Vaka
rų demokratijų su Sovietų Sąjunga, po poros savaičių 
Paryžiuje posėdžiavimų, pasimatymų ir pasitarimų, ta
po parkviesti atgal į Ameriką, suteikimui vėliausių in
formacijų, du žymus atstovai: Republikonų kandidatas 
į prezidentus Dewey parsikvietė savo užsienių politikos 
patarėją John Foster Dulles. 

Kad nepasiliktų užpakalyje, ir Prezidentas Truman 
tuoj parsikvietė savo Valstybės Sekretorių Marshall, ir
gi su vėliausiomis žiniomis, reikalingomis ir Demokra
tą partijos vadams. 

NORS Suv. Valstijos užima trečią vietą pasaulio tautę tar
pe linų sėjimo akrų plotu, dauguma Amerikos linų derliaus rei
kalinga daugiau sėmenų aliejaus darymui, o ne siūlams ar lini
niams audiniam*. 

Trumanas ir Komu
nistai 

Prezidentas Truman, vienoje 
savo kalboje Vakarinėse vals
tijose, norėjo įtikinti klausyto
jus, buk jis daręs viską galimo 
kovoti su komunistų konspira
cija šioje šalyje, tiktai tie di
deli, pikti vilkai Republikonai 
Kongrese padėję pastangų jo 
darbui pakenkti. 

Prezidentas stengiasi baltin
ti savo praeities žygdarbius, 
kurie sudėmėti santykiavimu 
su komunistais, su kuriais jis 
palaike ryšius tolei, kol jam 
buvo galimybė gauti jų balsus. 
Tačiau jis niekaip nepajėgs nu
mazgoti ar paslėpti savo admi
nistracijos nekreipimą dėmesio 
į raudonųjų pavojų. 

Juodžiausia, ar gal tiktų sa
kyti raudoniausia, dėmė Tru-
mano žygdarbiuose yra jo ne
liaujamas reikalavimas kad bu
tų atšauktas Taft-Hartley dar
bo Įstatymas, kuris buvo svar
biausiu faktorium pereitų me
tų bėgyje kovojimui prieš ko
munistus ir jų įtaką darbo uni
jose. 

Atominės Energijos Komisi
ja pripažino didžiausi pavojų 
Ajnerikos saugumui iš komu
nistų dominuojamų darbo uni
jų. Sekančią dieną po tos pre
zidento kalbos komisija paskel
bė, kad unijos kurių viršinin
kai atsisakė pasirašyti affida-
vitus pareiškiant, jog jie nėra 
komunistais, bus prašalintos iš 
atominės energijos dirbtuvių ir 
jos negalės turėti savo skyrių 
tose dirbtuvėse. 

Tiktai kada Taft-Hartley įs
tatymas buvo pravestas, orga
nizuotiems darbininkams atsi
vėrė proga pradėti apsivalyti 
savo namus nuo komunistų tra
nų, kurie graužė iš vidaus, pa
sidengę vienpusišku pirmesnių 
Wagnerio įstatymu. 

Tačiau, jei Trumanui pavyk
tų šį naują darbo įstatymą at
mesti, komunistai ir vėl turėtų 
laisvas rankas užgrobti darbi
ninkų vadovybę Amerikoje ir 
panaudoti juos sovietų rengia
mam karui prieš kapitalistines 
valstybes. 

Truman ėmėsi įrodinėti, pa
tiekdamas rinkimų skaitlines, 
esą komunistų įtaka šioje šaly
je susmuko Demokratų valdy
mo laikotarpiu. Jis ėmėsi įtiki
nėti, esą New Deal laikais ko
munistų partija gavo vis ma
žiau ir mažiau balsų. Bet Tru

man užmiršo pasakyti, kad tuo 
laikotarpiu komunistai visi su
lindo į Demokratų partiją ir 
jie viešai ir atvirai rėmė 1944 
metais Rooseveltą ir Trumaną, 
kaip savus kandidatus. 

Nuo tų metų Truman ir bu
vo draugingas komunistams, 
kol pagaliau Wallace įkūrė tre
čią partiją; tik tada Truman 
pasakė, jog nenorįs Wallace ir 
jo komunistų paramos. 

Truman gyrėsi toje savo kai 
boje, esą jo administracija dė
jo pastangas susekti komunis
tus valdžios tarnautojus ir ko
munistus šnipus operuojančius 
Washingtone. Gal but, tačiau 
visuomenei apie tai nieko nebu
vo sakoma. 

Komunistų veiklą ir pavojų 
šiai šaliai iškėlė tik Republiko
nų Kongreso paskirtos komisi
jos, betgi Truman tuoj pra
dėjo tų komisijų ištyrimus ap
šauti "raudona silke" ir tikrin
ti, buk toks komunistų darbų 
iškėlimas viešumon esąs kenk
smingas. 

Kuomet prezidentas turi to
kias keistas pažiūras į komu-

S K A I T Y M A I  

SAVAITĖS VEIDAS 
Rašo D2IM-BIM. 

LIUDVIKAS SAINT-LAURENT 
KANADOS senasis ministras pirmininkas 

Backenzie King pasielgė panašiai kaip tvarkin
gas ūkininkas savo žemėje. Jausdamas kad 
po 25 metų kieto darbo valstybei ir po 75 metų 
gyvenimo sau ir kitiems artinasi amžino poil
sio valanda, Mackenzie King išanksto pasirūpi
no kad jo pavadotuoju butų žmogus vertas pa
likimo. Liberalų partija, kuriai Mackenzie King 
vadovavo ketvirdalį šimtmečio, pripažinus jog 
jos senasis vadas yra teisingai užsitarnavęs ra-

nistų kenksmingų žygių atiden- maus poilsio, pasirinko nauju vadu Liudviką 
„ SAINX_LANRENT> gimą, aišku jis 

prezidentauti. 
/ / 

netinka toliau 

Pavogta apie 100 
Paslapčių 

Republikonas Atstovų Rumų 
narys John McDowell praneša 
iš Washingtono, jog turimomis 
žiniomis, sovietų šnipų gaujai 
pavykę pagrobti apie "100 ar 
daugiau" Amerikos paslapčių, 
tarp jų ir atominių informaci
jų. Jis tik tiek patenkintas, 
sako, jog, jo žiniomis, rusams 
nepavyko gauti pilnų informa
cijų kaip padaroma atominė 
bomba. 

Šis ir įstojo į Mackenzie 
King'o vietą, kaip naujas Kanados ministras 
pirmininkas. 

Jau nebe pirmas kartas kad Kanadai vado
vauja Prancūziškos kilmes žmogus, žmogus ne
be jauniklis, o tik devyniais metais jaunesnis 
už patį Mackenzie King. Gimęs Quebec'o pro
vincijoje 1882 metais iš tėvo grynakraujo Pran
cūzo ir motinos Airės, L. Saint-Laurent pagal 
šeimos papročius turėjo tapti kunigu, nes pir
masis vaikas atiduodamas Dievui, o ne valsty
bei ir žmonėms. 

Motina mokytoja, tėvas prekybininkas taip 
ir nutarė kad Liudvikas, jų pirmagimis, bus ku
nigas, vyskupas, o gal net ir popiežius.... Juk 
tėvų norams nėra galo.... Pats Liudvikas, kol 
nesuprato ką reiškia ši tėvų valia, jai net ne
mėgino priešintis. Taip kaip dera tvarkingos 
šeimos tvarkingam vaikui, lankė Prancūzišką 

o mo-

ir nuolatinė pažanga — toks yra Laurent'o už
davinys. Jį vykdydamas, jis Išsaugo , didelį 
Mackenzie King'o palikimą. 

LABRADORO TURTAI 

Labradoras, rytiniame Kanados krašte, per 
daug metų buvęs politiškai atsiskyręs nuo Ka
nados, dabar vėl tapo Kanados dalimi. Ta te-
torija, kaip žinovai spėja, yra labai turtinga vi
sokiomis žaliavomis, tik, sako, tuos turtus paim
ti butų labai sunku, jos labai nepalankaus 
klimato. 

Ten fabai gausiai randasi geležies rūdies, 
kurią mėgina pasiekti USA plieno išdirbėjai, ir 
jeigu bus galima tinkamai prie jos prieiti ir pa
ruošti išvežimui apdirbti, Kanada iš to turės ge
ro pelno per daugybę metų. 

Ten randasi, sako, didel§ gausybė ir auk
so, išrodomuose tuščiuose Labradoro kalnuose 
šiaurėje. Bet aukso kasimas ir atgabenimas iš 
ten pasirodo nebūtų pelningas, nes Amerika gau
na auksą iš Tolimų Rytų ui tam tikrą kainą, ku
ri yra žemesnė, negu galėtų auksą pagaminti 
Labradoras. 

Labdarodas turtingas ir brangiais kailiais 
ir žuvimi, bet dėl visų keblumų kailius ir žuvį 
paruošti pardavimui, ir tie dalykai pasirodo nė
ra pakankamai pelningi. Gal tik ateityje bus su
rasta budai tinkamiausiu ir pigiausiu budu su
naudoti Labdarodo gamtiškus turtus. 

Viskam tam sovietų šnipai 
rado sau gerų prieteliu ir išda-1 mokyklą, mokėsi namuose Prancūziškai 
vikų pačioje valdžioje, prade- į kykloje Angliškai, ir iš lėto laiptais kilo auk-
dant karo departmentu, slapto-1 Styn. 
mis dirbtuvėmis, ir baigiant! Bet kai atėjo diena, kada reikėjo vilktis 
State Deparmentu, kur buvo klieriko sutaną, nei tėvui nei motinai nepavyko 

po- įtikinti sunaus kad jo gyvenimas bus vertin
gesnis, jei jis taps kunigu, o ne advokatu. Ir 
tada Liudvikas, atsiprašęs savo tėvų kad jis ne
girdi savyje dvasiško pašaukimo, įstojo į Lava-
lio universitetą mokytis teisės. 1905 metais iš 
jo Sait-Laurent išėjo advokatu. 

Politika jo neįdomavo. Jis kaž kodėl ne

laikoma slaptos Amerikos 
litikos žinios karo metu. 

/// 

NEW YORK TIMES dienraš
tis, kuris 1944 metais rėmė 
Roosevelto kandidatūrą prieš 
Dewey, šymet paskelbė rems 
Dewey kandidatūrą prieš Tru- mėgo politikos ir ją laikė daiktu kurs greičiau 
maną. Times tikrina, kad jų 
nusistatymas remti Republiko-
nus paeina dėl Republikonų pa-

•keitimo savo užsienio politikos. 
Rooseveltas, anot Times, 1944 
metais parodęs stiprų tarptau
tinėje politikoje nusistatymą. 

Chicago Tribuni taip pat tik 
šią savaitę paskelbė, jog rems 
Dewey į prezidentus. 

Tas parodo kaip didieji ir 
įtakingi Amerikos laikraščiai 
yra atsargus savo žodžiais ir 
darbais. 

VĖJAS NUO BALTIJOS 
(J* Augustatyte-Vaičiūnienė) 

Vėjas nuo Baltijos pučia, 
Debesys atneša kraujo lašus,... 
Žemėj griuvėsiai, žemėje tuščia — 
Liepsnos nulaižė musų namus* 

Styro prie pirkios pamato seno 
Apdegusios kriaušės liemuo. 
Kur kartų kartos Lietuvių gyveno 
Liko kertinis akmuo. 

Naktimis partizanai pareina — 
Iš raistų, iš girių, iš žemės gelmių, 
Ir vėliavą kelia su daina 
l nesugriaunamus bokštus pilių. 

Atspėja joj' slaptąjį žodį, 
Kad rausvas žiedas obels, 
Lapeliai žali ir ugeliai geltoni 
Iš apdegusio liemenio greit pasibels — 

Kad vėjai vakariai pakilo, 
Nešiodami debesis naujo lietaus 
Šaukliai pasirodė pakrantėm Nemtftto štkh 
Bet kas tas skriaudas benuplaus!!! 

žmogų sutepa o ne išvalo. Už tai jam niekas 
kitas daugiau nerūpėjo kaip geras advokato 
amatas, gilus teisės ir įstatymų pažinimas ir 
garbinga tarnyba teisybės deivei. Savo puikia 
iškalba, kurios, bendrai, Prancūzams netrūksta, 
savo pastabumu ir savo dvasios gyvumu Saint-
Laurent greit pagarsėjo teismo salėse. Ilgai 
nereikėjo jam laukti kol pasidarys didelių ben
drovių teisiniu patarėju ir kol didelės prekybi 
nės bylos iškels jį į žinovų eiles. Po keliolikos 
advokatavimo metų jis jau švietė Kanados ad
vokatų tarpe kaip šviesiausia žvaigždė. Visa 
eilė universitetų rungėsi dėl jo, norėdami jį tu
rėti profesorium. 

Nieko Saint-Laurent'ui netruko: nei pini
gų, nei garbės, nei laimės.... 35 metus jis ir 
praleido apie nieką kitą negalvodamas, kaip tik 
apie teismą, bylas, klientus ir paskaitas. 

Bet atėjo amžius, kada S.-Laurent panorė
tai buvo 1941 metai, kada Kanadai buvo už
krauta pareiga visomis jėgomis dalyvauti Britų 
jo kaž ko daugiau negu advokato karjeros. Ir 
Imperijos gynime. Ir tuomet Mackenzie King 
atsišaukė į Saint-Laurent'ą, prašydamas jį pa
galbon. Nuo to meto Laurent įeina į politiką, 
pasidaro parlamento nariu, gauna teisingumo 
ministro portfelį. 1946 metais jis paskiriamas 
Kanados užsienių reikalų ministru. 

Sąžiningas katalikas, liberalas ir pažangie
tis Saint-Laurent stovi dabar prieš rimtus už
davinius. Iš kairės vis stiprėjantis socialistų 
partijos judėjimas, iš'dešines — konservatorių 
atkaklus laikymasis sudaro Saint-Laurent'o va
dovaujamai liberalų partijai pavojingas reples. 
Tarptautinė padėtis reikalauja ramybės, vienin
gumo ir išminties; gi partijų politiniai tikslai 
nerimsta. 

Senasis Mackenzie King mokėjo iki šiol 
išlaviruoti ir prilaikyti įsisiūbavimus. Liudvi
kui Saint-Laurent'ui bus daug sunkiau tatai 
padaryti, nors sugebėjimų ir jam netrūksta. Mat, 
politikoje pasisekimą nulemia ne vien žmogus, 
bet ir laikas. Kai mažiau kliūčių, mažiau ir 
suklupymų. Deja, šiądien visame pasaulyje vi
siems politikos ir valstybių vadovams keliai la
bai duobėti, ir jiems niekados nebuvo taip leng
va sugriuti kaip dabar. 

• Saint-Laurent turi Anglo kietumą ir Pran
cūzo gyvumą. Pergreit nepasiduoti patraukliems 
šūkiams ir perilgai nestovinti prie senų idėjų 
štai visa Laurent, paslaptis. Protinga pažangi 

YELLOWSTONE National Parkas, Wyo
ming valstijoje, vakarose, yra pasauliniai pripa
žintas turistų rojum. Tokiu pat skaitomas ir 
Grand Canyon Parkas, Kolorado valstijoje, keli 
šimtai mylių į pietus nuo Yellowstone Parko. 

Tačiau vienas iš labiausia lankomų Ameri
kos miestų yra Washingtonas, šalies sostinė, ku
rią kasmet aplanko po apie 3,500,000 turistų ir 
palieka tam miestui iki $60 milijonų pelno. % 

New Yorkas, kaip didžiausias miestas, turi 
be abejo savo lankytojų gausumą, tačiau New 
Yorkas yra išimtis, tai yra pasaulinis komercinis 
miestas. Washingtonas yra tik trečiaeilis didu
mu. Didžiausias patraukimas į Washingtona 
yra Japoniškų vyšnių žydėjimo laikotarpis Ba
landžio mėnesį. Tie medžiai išsodinti aplinkui 
didelį bazeiną. Ne kas metą tie medžią pražys
ta tą pačią savaitę, tas priklauso nuo to, kaip 
anksti užeina šiltesnis oras. Bet tų vyšnių žy
dėjimo pamatyti važiuoja žmonės nuo kovo mė
nesio pabaigos iki gegužės pradžios. 

AZIJA yra didelis kontinentas: nusitęsia 
apie 6,000 mylių iš rytų į vakarus ir virš 5,300 
mylių iš šiaurės į pietus. . 

EKSTRA! 288 DAINŲ KNYGELĖ 

LEISKIT Į 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 didžia* 
sio malonumo, nes rasite daugybę savo ži
nomų dainų, ir daug tokių kurias turėtumėt 
žinoti. Išleido "Mintis", Vokietijoje. 

Reikalaukit Dirvoje 

ŽMONIJOS l$TORIJA 
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. Įjr 
prašykit prisiųsti jums šią 610 puslapių 
didumo žmonijos istorijos knygą. 

REIKALAUKITE DIRVOJE 

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

Nauja Sapnų knyga,* aiškinanti visokiu# 
sapnus, vėl galima gauti Dirvos knygynu 
Su užsakymu siųskit pinigus. 

Reikalaukit Dirvoje 
6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 
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Pasaulis, ° 
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Taikos Kapitalas 
PIRMUTINĖS dvi savaites 

U. N. sesijoje parodė, koks yra 
taikos kapitalas, iš ko jis au
ga ir kas jį naikina. 

Taip atsitiko, kad tas taikos 
kapitalas, „kurį sukrovė jaunos 
ir naivios viltys j pasaulinę or
ganizaciją, pagaliau pasirodė 
suklastuotas. Tiesa, daugeliui 
jis jau senai tebeturėjo jokios 
vertės. Bet apgaulingas tikėji
mas j tuščius ir nepritaikomus 
pasižadėjimus trejis metus iš 
laikė pasaulį vaikiškame nerū
pestingume. 

Kai staiga dabar didžiųjų 
valstybių atstovai suskambino 
kardais, pasaulis tarsi pabudo 
ir visam žmonijos protui pasi
darė aišku, jog pasirinktas ke
lias taikai sukurti ir ją išlai
kyti yra aiškiai klaidingas. Kas 
bus daroma toliau, parodys ry
tojus. O tuo tarpu iš trečiosios 
UN sesijos Paryžiuje negalima 
daryti jokios kitos išvados, 
kaip tik vieną: PASAULINĖS 
TAIKOS KLAUSIMAS YRA 
NE U. N. ORGANIZACIJOS 
RANKOSE. Jos taikos kapita
las yra visiškai išaikvotas. 

Mokestis už Taiką 
VISOSE žemės dalyse gali

ma sutikti nemaža žmonių, ku
rie iš kaž kur iš kaž kaip yra 
susidarę nuomonę, jog karas 
su Sovietais bus tik lengvas 
pasivaikščiojimas. 

Galimas daiktas, kad net So
vietų agentai tyčia skleidžia to
kią nuomonę, turėdami tikslą 
silpninti laisvojo pasaulio pasi
ruošimą karui. Juk 1941 me
tais, yos tik Vokiečiai pradėjo 
žygį prieš Rusiją, visa Vokie
tija buvo įsitikinusi, kad karas 
bus trumpas, nesunkus ir net 
malonus su tais "driskiais So
vietais". Buvo visur šnekama, 
kad per šešias savaites komu
nistinė Rusija subiręs, kaip 
kortų namelis. 1 

bendrą frontą prieš Sovietus ir 
stiprins Sovietams paramą tiš 
vidaus. Kai viską įskaičiuoji, 
tai nebegali galvoti; jog trečia
sis pasaulinis karas bus turis
tinis pasivažinėjimas. 

Ką Padarys Atomas? 
GREITO ir lengvo karo šali

ninkai didžiuojasi ' atominiais 
ginklais. Bet butų stačiai juo
kinga galvoti, ,kad per tuos 
metus sovietai laukė 'sudėję 
rankas ir žiurėjo, kaip Ameri
ka tobulina atomines bombas. 
Nebūtų jokia staigmena, jei 
vieną dieną — ir artimą dieną 
— Stalinas paskelbtų, jog ir 
Sovietų Sąjunga jau turi ato
minius ginklus. Tada beliktų 
su jais pasielgti taip kaip buvo 
pasielgta su dujiniais ginklais: 
nenorint abipusiškai susinaikin
ti reikės abiem pusėm atsisa
kyti nuo atominių ginklų nau
dojimo. 

Bet leiskime, kad, karai pra 
sidė j us, Sovietai dar neturės 
atominės bombos. Greito karo 
šalininkai reikalaus tuojau nau 
doti tą ginklą. Bet kur jį pa
naudosi ? Maskvos sunaikini 
mas karo neišspręs: karas 
sparčiai persimes į Vakarų Eu
ropos valstybes ir reikės nuo 
ten pradėti karinės Sovietų ga
lybės naikinimą. Na, bet kas 
iš Amerikiečių siūlys atominė-

GAL IR NEREIKĖJO, f. 
Taiklų žodį pasakėt apie že-

natvę su Taryba. Bet — ak, 
tu varge, — ėmėt ir grybšte-
lėjot už plepumą. Gerai, kad 
jau po šliubo, o tai ir vėl butų 
sunku prie altoriaus prieiti.... 

P. P., Detroit, Mich. 

TRUMANAS ESĄS 
KALTESNIS 

Gerai, kad pasakėt visą tei
sybę, kaip buvo su tuo apsilan
kymu pas Trumaną. Bet aš ne
manau, kad Dr. P. Grigaitis 

tm 

Už Spygliuotu Viely 
Rašo KAZYS ŠKlkPA. 

(Tęsinys iš pereito nr.) 
Besisielojant apie šeimos likimą, greitai pa

jutau jog ir man pačiam gręsia pavojus patekti 
į sovietiškų budelių nagus. Galimas daiktas kad 
ir naciai to siekė, norėdami atsikeršyti už mano 
užsispyrimą reikalauti Lietuvai riperiplausomy-
bės ir už protestus dėl internavimo. Tuo metu 
kada Kovo 26 d. buvau iš Blankenbergo stoties 
pasiųstas į Schloss Eisenberg, jie gerai žinojo 
jog III Reicho padėtis buvo beviltiška. Taip pat 
jau buvo visiems žinoma kad Vasario 12 d. Roo-
seveltas ir Churchill sutiko užleisti raudonajam 
Kremliui Vokiečių teritoriją iki Elbos ir kad če-

, koslovakija ^ pereina į visišką Sovietų Rusijos 
pats išgalvojo prezidento nuo- [ įtaką, t. y. militariniai bus okupuota Rusų rau-

Pali&tAų Galas 
ANGLIJOS-Amerikos ir So

vietų santyki*! užkliuvo už 
Berlyno vartų,*.. Berlyno blo
kados galo dar nematyti. Bet 
matyti, kad ties Berlyno klau
simu susirenka tiek daug ir 
tiek tamsių reikalų, jog pats 
Berlynas yra tik įrankis, tik 
maža priežastis dideliems su
manymams, kurių nei pradžios 
nei pabaigos niekas negali at
spėti. 

Teisingai pabodo Vak'arų są
jungininkams suktai suraizgy
ti pasikalbėjimai Kreml i u j e . 
Vis dėl to reikėjo beveik aš
tuonių savaičių, kol įsitikino, 
kad su Sovietais dar niekam 
nėra pavykę garbingai tartis ir 
susitarti. v 

Buvo galima šypsotis iki so
ties, matant, kaip Amerikos, 
Anglijos ir Prancūzijos amba
sadoriai Maskvoje ilgomis va
landomis aiškinosi su Molotovu 
ar Stalinu, tikėdamiesi nuolai
domis ir taikingais nusilenki
mais išgauti iš tironų palanku
mą ir supratimą. 

Jei tai butų buvę 1938 me
tais, kol dar niekas neturėjo 
patyrimo iš bolševikų politi
kos, butų buvę galima lengvai 
suprasti ir pateisinti visus Va
karų sąjungininkų lankstumus 
prieš Kremliaus veidus. Bet 
juk ištisas dešimtmetis yra pil
niausia pamoka, kada, kaip ir 
kur tegalima su Sovietais kal
bėtis ir susikalbėti. 

Gerai ir tiek, kad Vakarie
čiai nesidavė dar kartą apgau
nami. Jų nusistatymas perkel
ti Berlyno klausimą į UN Sau
gumo Tarybą ir prieš visą pa
saulį atskleisti viską, kas taip 
ilgai buvo slepiama, yra ženk
las, jog Sovietų politikos pavo-

O įvykiai apgavo ne tik Vo
kiečius, bet ir jų priešus Va
karų sąjungininkus. , 

Ir šiandien panašiai, kaiplmis bombomis apmėtyti Itali-
anuo metu, plačiai šnekama — Prancuziją, Turkiją, Belgi-
o Amerikoje net ir tiki kad 'Ją? Pagaliau, kas siūlys jomis 
karas su Sovietais truks tik'apm6tyti net LenkiJ3> čekoslo-
kelias valandas..,.. Butų di-!vakiją' Rumuniją ar Vengrij^? 

delė laimė žmonijai, jeigu toksiKas beliktl? tada iš Europos ir 
pranašavimas tikrai išsipildytų. 
Bet tokia laimė randama tik 
pasakose mažiems vaikams. 

Musu išmanymu, karas su 

kaip ji sutiktų naujuosius iš 
laisvinto j us? 

Taigi, atominė bomba var
giai butų tinkamas ginklas 

monę. Tik su tais musų De
mokratais jau ne pirmą kartą 
taip yra: delegaci jai į akis 
žvaigždes nuo dangaus nuka
binti žada, o kai tik delegacija 
pro duris, ti pažadai ir užmir
šti. J. D., Brooklyn, N. Yf 

KODĖL KETVIRTOJI, 
O NE PIRMOJI! 

Aš nesuprantu, karti jųs kal-

donosios armijos. Kadangi naciai visa tai žino 
jo, tai jie irgi žinojo jog pasiųsdami mane į 
Schloss Eisenberg, jie pasiuntė mane į bolševi
kų nasrus.... 

Apsupus Berlyną, Rusų raudonoji armija, 
neturėdama prieš save stipresnio Vokiečių pasi
priešinimo, veržėsi vien kart per Neisse link El
bos, kad užliejus Čekoslovakiją, pirmoje eilėje 
užėmus Riesen-Gebirge ir Erz-Gebirge kalnų ra
joną, kur randasi Schloss Eisenberg. Susirūpi
nęs gręsiančiu man pavojum, Balandžio 22 d. 

bedami apie tautininkų srovę įteikiau komendantui von Knorr žemiau sekan-
vadinate ją "ketvirtąja srove" 
O kodėl ne pirmoji? Jeigu so
cialistas nesigėdina vadintis so
cialistu, tai kurių galų tauti
ninkas turi sau išmislinėti ki
tokius vardus ? 

Z. S., Cleveland, O. 
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bolševikais bus daug sunkesnis,' nauj'ame. kare* jei ka-
, i ir i • .  '  raa fiirpfu r»rnsirlp+i Vakarų negu karas su Vokiečiais. 

_Galima spėti, kad visa Euro
pa pateks keleriems metams į 
Sovietų rankas. Prancūzijos 
šiuo metu niekas negins, ir nie
kas neapgins. Italija neturi 
jokių ginklo jėgų rimtam pasi
priešinimui. Apie Belgiją ir 
Holandiją nėra ko kalbėti, kad 
jos galėtų parodyti bent kiek 
rimtesnį atsilaikymą. Net ir; 
Turkija, kuri visą laiką stovi, 
su ginklu prie Sovietų sienos 
ir kuriai labai daug padėjo ir 
padeda ' Amerikos ginklai ir; 
technika, vargiai galės sulaiky
ti Rusų slinkimą link Afrikos.' 
O Vokietijoje dar nėra pakan
kamai ir gerai apginkluotų di
vizijų, kurios pajėgtų sulaidyti 
Raudonąją Armiją. j 

Tiesa, šiuo metu skubos ke-1 

liu kariniais pagrindais organi
zuojasi Anglija, ir viskas da- į 

roma, kad skubiai pasiruoštų ir 
kitos valstybės bendram apsi-1 
gynimui. Anglija - Prancūzija - j 

Belgija-Holandija jau turi ben- į 

drą karinį štabą ir bendrus j 
strateginius planus. Bet jėgų i 
— kariuomenės, aviacijos, ap
rangos ir kitų kąrui vesti rei
kalingų dalykų — jos dar ne
turi O ypatingai joms 
trūksta dvasios. 

Jei Anglijoje ir nėra pakan
kamai stiprios komunistų par
tijos, kuri galėtų trukdyti vy
riausybei skubiau pasiruošti, 
tai Prancūzijoje stačiai neįma- i 

noma net pradėti platesnio ma- j 
sto pasiruošimą apsiginti nuo j 
sovietų. Komunistai Prancuzi-, 
joje yra tiek tvirti ir taip susi-| 
organizavę, kad tik per jėgą 
bus galima sunaikinti ar bent 
sumažinti jų įtaką. Prancūzai 

ras turėtų prasidėti 
Europoje. 

jus ne tik suprastas, bet jau) (su mažomis išimtimis) iš ank-
ir jaučiamas. Mat, ąsotis neša 
vandenį tol, kol ąsa netrūksta. 
Pasirodo, kad ir taikos dievai
tės bantrybė išsisemia. 

Sovietų pastatymas prieš pa
saulinį teismą yra pirmas žing
snis į naujus budus kalbėtis 
su Maskva. Jis veda į tolimas 
išvadas. Pirmiausia — pats 
tokio klausimo' iškėlimas gali 
susprogdinti UN organizaciją. 
O jei tatai dar neįvyktų, tai 
tuo pačiu butų siekiama / įtei
sinti karą prieš Sovietus. Pa
dėtis pasidaro tokia rimta, kad 
jau šiandien galima sakyti, jog 
taikos paliaubos yra pasibaigu
sios. ę 

sto yra apsisprendę nepritarti 
j o k i a m  k a r u i  —  n e t  i r  a p s i g y - j  

nimo karui." Taigi, Prancūziją! 
reikia laikyti paaukotą Sovie-j 
tams: nei ji pati ginsis, nei kas! 

kitas ją gins. žinoma, kai ji 
paragaus sovietinės okupacijos 
— tai tada supras, ką iš tikrų
jų reiškia komunizmas. 

Panaši padėtis ir Italijoje. 
Kitose valstybėse, kurioms teks 
prieš Sovietus kariauti, komu
nistų partijos taip pat sudarys 
l a b a i  p a v o j i n g a s  S o v i e t ų  t v i r - j  
toves krašto viduryje. Karui | 
prasidėjus, daugelyje kraštų 
galės prasidėti pilietiniai karai 
ir revoliucijos. Jos silpnins t 
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SENI) PRIIMAM 
MAISTO' SIUNTINIŲ* UŽSAKY
MUS T VISAS VOKIETIJOS IK 
AUSTRUOS ZONAS ANGLIJA. 
PRANCŪZIJĄ! ITALIJĄ, OLAN
DIJA. BELGIJĄ, ŠVEICARIJĄ. 
LENKIJA. ČEKOSLOVAKIJA, 
;  JUGOSLAVIJĄ, o 

Maisto > siuntinėliai APDRAUSTI 
draudimo* firmose, pristatymas 
GARANTUOJAMAS. ^Nesuradus 
adresato^pinįgai grąiihamiv  Pa
ltely dingęs š'untinys 'pakeičia
mas kitu. • .  . 

PRISTATYMO LAIKAS: 8-21 
DIENOS! I VISUS KRASTl S! 

Geriausi eksportiniai produktai. 
Pristatymas i vykdomas iš sande

lių Europoje. 

Siunčiant money order, ček'j ar 
kt. mok. priemonę, tiksliai nuro
dykite g-avėjo adresą 'ir > užsako
mų siuntinėlių tipo numerius. 
Galima užsakyti keli pakietėMai 
tam pačiam gavėjui. 

1 sv. taukų, kiauliniu. 
No. 1 2 s v. bekono 

2 sv. salami desros 
2 sv. kenuotos jautienos 
1 sv. pieno miltelių. 

2 sv. bekono 
2 sv. kenuotos jautimo-, 

JS'o. 2 2 sv. pietų Afrik- apeis. 
jĮjU go marmelado 

. 1 sv. cukraus 
1 sv. kavos pupelių 
1 sv. šokolado, - blocks 

2 sv. kiaulinių taukų 
No. 3' 2 sv. bekono y 

•^^50 ~ sv. cukraus _ 
2 sv. aukšč. rieb. sūrio 
i sv. kavos pupelių. 

No. 4 
S2fjr> 9 SVARAI CUKRAUS 

No. 5 4 1  

*4-98 3 SV. KAVOS Pupelių 

No. 6 4,5 sv. cukraus 
•00 4,5s  sv. kavos pup«|lių 

No. 7 200 Chesterfield cigarečių 
(Išskiriant Vok. ir Italiją) 

No. 8 16 sv. būdytų silkių stati-
S5.9?> nėlė (Tik j Vokietiją i 

No. 9 10 sv. kvietinių miltų 
$2-85 4 Ane. kepimo miltelių 

EXTRA RIEBALŲ 6 SV.!!! 
Z sv. kenuoto sviesto 

No. 10 2  s v* bekono 
r  .2 sv. kiaulinių taukų 

$#" 0  . 1 sv. šokolado, blocks 
1 sv. cukraus 

• 1 sv. kavos pupelių. 

čia nurodytose kaino:;e įskaity 
tos persiuntimo, draudimo ir ki
to'; išlaidos. 

Atskirai su draugijo
mis, komitetais ir pavieniais as: 
mcuiniis tlėj didesnių užsakymų 

NcdeJt Jami šiandien pasiųskite 
«avo gimiočms. draugams biitn-
<LnėIiu:;T 

KADA ATSILYGINS? 
Bolševikiška Vilnis skundžia

si, kad Amerikos valdžia neįsi
leido Dr. H. Johnson, angliko
nų kunigo, Leonardo Toledaho, 
Meksikos Unijų vado, ir Ka
nados Unijų delegacijos, ku
rioje buvo, regis, net septyni 
asmenys. 

Sako, kodėl gi Lenkija įsilei
do iš Amerikos kun. Kolbuch, 
kuris ten iškilmingas pamaldas 

j laiko. 
j Amerika įsileidžia atvažiuoti 
| šimtus tūkstančių, o neleido tik 
j devynių. Komunistiniai kraš-

I tai įsileido tik vieną ir jau la-
! bai giriasi. Aš noriu paklaus
ti, kada komunistai įsileis ap
silankyti bent tokiam skaičiui 
amerikiečių, kiek Amerika ne
įsileido? K. M., Chicago, 111. 

AR DR. VYDŪNAS 
GERESNIS KATALIKAS? 

| Dr. J. Prunskis, rašydamas 
apie Vydūną, pastebėjo, kad jis 

I niekad nevalgė mėsos ir išgy-
; veno 80 metų. Todėl sako: 
"Kaip juokingai atrodo tie, ku
rie mano, kad jų. sveikatai pa-

1 kenks, jei jie susilaikys nuo 
i mėsos penktadieniais." 
j  Tai teisybė, tik kaip, jeigu 
| aš nevalgau mėsos seįcmadie-
; niais, o ne penktadieniais ? Ir 
i kažin, ar Vydūnas, kuris visas 
| septynias dienas per savaitę 
; pasninkauja, — ar jis yra sep-
į tynis kartus geresnis katalikas 

už paprastuosius, kurie tiktai 
penktadienį mėsos nevalgo? 

J. K., Boston, Mass. 

Užkietėjimas 
Dagybė kenčiančių ži
no kad užkietėjimo ne
gerovės dažnai apima: 
nervingumą, sugedimą 
vidurių, galvos' skaudė
jimą, nevirškinimą, ne
tekimą apetito ir ne
migę, gasus ir išpūti
mą. Jųs gal bandėte 
įvairius preparatus su 
įvairiom pasekmėm, — 
dabar įsigyk bonką tos 
laiko išbandytos for-
mulos, Triner's Bitter 
Wine (Kartaus Vyno). 
Nuo 1887, šis nuosta
bus preparatas, moks
liškai sudėtas iš Gam
os šaknų, žiedų ir bo-

tanikalų, pasekmingai 
kovoja su užkietėjimu 

#  ir pašalina jo simpto-
! ritus. Gauk bonką šiandien ir įsiti
kink pats Triner's efektivumu. (Pa-

jstaba: jei negali gauti Triner's sa-
! vo artimoje vaistinėje, pasiųsk $1.50 

Į kartu su vardu savo vaistinės, į: 
Jos. Triner Corp., 4053 *W. Fillmore 

i Chicago, ir jums bus pasiųsta dide-
Į lė 18 oz. bonka Triner# tuojau ap-
|  j mokėtu paštu.) , 

Trtaf's Bitter H/ine 

TRINKS 
IMttICAN EUXEROf 

BITTER NINE 

Čią telegramą persiuntimui Reicho Vyriausybei: 
"Užsienių Reikalų Ministerijai Berlyne. 
"Kreipiu Jusų atydą į gresiančią man padė

tį pasėkoje frontų priartėjimo prie mano inter
navimo vietos. Eventualus Rusų pasistūmėji
mas per Elbą į pietų-vakarus galėtų dargi pri
vesti prie mano asmens išdavimo Sovietų Sąjun
gai, kaip mano krašto okupantui. Apeliuoju į 
Reicho Vyriausybę paskutinį kartą TUOJAU pa
leisti mane iš internavimo". 

Šis apeliavimas buvo tikrai paskutinis. Ta
čiau, jis liko taip pat be pasekmės, kaip visi ki-

•ti mano ankstyvesni reikalavimai apie paleidi 
mą. Tai vaizdžiai rodė jog III Reicho vadovybė 
dar tebeturėjo piktos valios mano atžvilgiu, 
nors pati jau riedėjo į galutiną katastrofą. Bet 
tai buvo loginga, atsižvelgiant Hitlerio princi
pinio nusistatymo: arba viską laimėti, arba pa
čiam žuti, prieš tai nužudžius milijonus nekaltų 
žmonių, už tai kad jie buvo kitokio kaip jis po
litinio nusistatymo, ir paguldžius šiam savo tik
slui siekti visą sveikiausią Vokiečių tautos dalį, 
o Europą pavertus į griuvėsius ir ubagyną, bol
ševizmo užviešpatavimui. 

Kadangi legaliu keliu iš internavimo pasi-
liuosuoti nebuvo įmanoma, neturėjau kitos išei
ties kaip j ieškoti spragos pro spygliuotas vielas 
ir sargybinių kulkosvaidžius, bėgti, nebojant pa
vojų kurie tokiais atsitikimais gręsia žmogaus 
gyvybei. Akivaizdoje pavojaus patekti į sovie
tiškų budelių nagus, bandydamas kaip nors pra
siveržti pro nacių apsaugą man atrodė mažiau 
rizikingu dalyku mano gyvybei. Todėl nuo pat 
patekimo į Schloss Eisenberg žvalgiausi ar ne
susirasiu kokios nors spragos. 

Kadangi Vokiečių kalbą moku neblogai ir flo
rai žinojau Vokiečių budą, tai man nebuvo sun
ku užmegsti kontaktą su keliais musų stovyklos 
apsaugos kareiviais, nors tai buvo ne tik inter
nuotiems, bet ir kareiviams kuogreičiausiai už
drausta. Nuo jų buvome visiškai izoliuoti. Kon
taktuoti tebuvo įmanoma kada ateidavo jų eilė 
tarnybai sargybinių budelėse. Jos buvo įreng
tos išorinėje pusėje, už spygliuotų vielų tvorų, 
bet priartėjus dar buvo galima girdėti vienas 
kito žodžius, šitaip patykiai meškeriojant žmo
niškos sielos, kuri ryžtųsi man pagelbėti, turė
jau tikrą laimę: suradau sargybinių tarpe net 
vieną Lietuvį. Tai buvo vienas naujakuris, tu
rėjęs mažą 8 ha ūkelį netoli Kauno, savo laiku 
atitarnavęs Lietuvos kariuomenėje ir net įgijęs 
musų puskarininkio laipsnį. Jis buvo Liuteriu 
tikybos, bet tikras Lietuvis ir turėjo gražią lie
tuvišką pavardę, Mačiulaitis. Norėdamas išsi
gelbėti nuo bolševikų, jis 1941 metų pradžioje 
repartijavęsis į Vokietiją, pagal žmoną, kuri bu
vo vokiškos kilmės. 

Kai pasakiau jam savo pavardę, jis iš pir
mos pažinties atskleidė man savo lietuvišką sie
lą, nors ir buvo nacių SS uniformoje, kurią jam 
Himmler'is užvilko kai buvo Vokiečių paimtas 
karo tarnybon, kaip neva repatrijavęsis Vokie
tis. Jis, sakė, savo laiku, kada buvo paruošia
mas musų tautos sukilimas prieš sovietišką oku
pantą, dar būdamas Lietuvoje, buvo daug ką 
ipie mąne girdėjęs ir, atrodė, buvo sujaudintas 
.'aktu, kad susipažinome tokiomis nepaprastomis 
aplinkybėmis: per spygliuotas vielas, jis — kaip 
įų sargybinis, aš —- už jų, kaip internuotas. Ta
kiau jos mudviejų neskyrė, nes buvome abu Lie
tuviai. 

Turėjau su Mačiulaičiu eilę kontaktų. Jam 
atskleidžiau, kaip man ėjosi po birželio 23 d. su
kilimo, o taip pat papasakojau apie kai kuriuos 
mano aktus po to, laike Vokiečių okupacijos, 
kaip buvau nacių internuotas ir kaip esu protes
tavęs prieš šį smurtą. Jis gi man papasakoda
vo naujienų iš laisvės, apie stovyklos apsaugą, 
ios sudėtį, apginklavimą ir kareiviu komandos 
įuotaikas. Svarbiausia gi guvo štai kas: jis pa
gulė man savo patarnavimą išsigelbėti man iš 
>chloss Eisenberg, jei gręstų pavojus kad jį už-
:ms bolševikai. Tai Mačiulaitis padarė savo ini
ciatyva, be ypatingų iš mano pusės prikalbini-
mų ar papirkimo. Todėl galėjau juo pilnai pa
sitikėti. 

Numatėme sekantį planą: Kadangi kareivių 
nuotaikos buvo naciams nepalankios, tai buvo 
galima laukti, jog Rusams prie Schloss Eisen
berg priartėjus dauguma sargybų išsibėgios. 

Momentui pribrendus, Mačiulaitis su pora 
kitų, jam patikimų draugų-sargybinių, butų man 
prakirpę vielas, kad drauge su manim pabėgti, 
pasiėmus ginklus ir amunicijos apsigynimui nuo 
persekiotojų, jei, nežiūrint kareivių išsibėgioji-
mo ir suifutės, likusi komandos dalis dar imtųsi 
kokių nors priemonių. Planas tat buvo labai pa
prastas ir beliko laukti progos jį įvykdyti. 

Kadangi numatomas apsaugos komandos su
irimas buvo svarbus ne tik man, bet ir kitiems 
mano kamaradams-internuotiems, tai apie patir
tas žinias informuodavau internuotųjų vyresnį
jį, kuriuo skaitėsi armijos generolas Germain, 
kad laiku galėtų imtis reikalingų pastangų vi
siems kitiems išgelbėti. 

Belaukiant progos išmėginti laimę su Ma
čiulaičiu, vis tik ir komendanto von Knorr ne
palikau ramybėje. Lyg nujausdamas, kad jo 
aukščiausias fuehreris Hitleris jau ruošiasi pa
daryti sau galą ir atsižvelgiant kad į savo auk
ščiau paduotą telegramą nesulaukiau skubaus at
sakymo, sekmadienį, balandžio 28 d., pastačiau 
komendantui von Knorr savotišką ultimatumą. 
Atsilankęs pas jį asmeniškai, pareiškiau, jog 
mano tolesnį laikymą internuotu, išstatant ma
no gyvybę pavojun nuo bolševikų, kaip ir visą 
mano asmens, kaip svetimos valstybės diploma
tinio atstovo, ikitolinį maltretavimą skaitau is
torijoje negirdėtu skandalu, santykiuose tarp ci
vilizuotų tautų. Pastebėjau, jog atvykau pas jį 
ne ką prašyti naujo, bet reikalauti, kad tuojau 
bučiau paleistas ir kad jis, kaip atsakingas už 
mano gyvybę, tuojau imtųsi realių žygių mano 
šiam reikalavimui patenkinti. Pagrąsinau, jog 
priešingu atveju, apie viską formališkai prane
šiu^ businčiam po karo Taikos Kongresui ir tai 
neliks be pasekmių Vokietijai: bus jai padaryta 
didelė gėda prieš visą civilizuotąjį pasaulį, o jis 
pats, majoras von Knorr, galės buti paskaitytas 
jo vyriausybės nusikaltimo dalyviu. 

šiuo griežtu įspėjimu von Knorr buvo pa
veiktas. Sekančią dieną jis savo automobiliu 
nusivežė mane į Brux pas Sudetų Krašto SS ir 
Policijos vadą, vieną SS generolą. Po koman-
danto von Knorr ilgesnio pasitarimo su šiuo auk
štu nacių pareigunu, man buvo pranešta, jog bus 
pasiūlyta mane paleisti. Savo nuožiura, esą, ge-
neloras to padaryti negalįs, nes aš skaitausi in
ternuotas Centro Vyriausybės parėdymu. Bet 
generolas reikalausiąs kad bučiau paleistas at
sižvelgiant bendros padėties, kad galėčiau rūpin
tis savo šeimos likimu. 

Kelionės rezultatu buvau patenkintas, nors 
ir turėjau dar grįžti į Schloss Eisenberg. Grį
žus, komendantas von Knorr paprašė, kad su
rašyčiau trumpą mano anksčiau padarytų žygių 
ir įteiktų protestų pro-memoria, kurią jis žadė
jo pasiimti su savim į Pragą, kad išdėstyti mano 
reikalą kaž kam iš Reicho vyriausybės. Buvo 
gandų kad tuo metu buvęs Pragoję pats Himm
ler'is, taip pat buvo kalbama, kad ir von Rib-
bentrop su aukštesniais Užsienių Reikalų Minis
terijos pareigūnais, pasitraukęs kur tai į Pietų 
Vokietiją. z 

Komendantas von Knorr, atrodo, buvo tik
rai pasiryžęs dėti pastangų, kad bučiau paleis
tas. Balandžio 30 d. įteikiau jam prašytą san
trauką, su kuria jis sekančią dieną anksti rytą 
išvyko į Pragą. Tačiau, jam ten esant susilau
kė žinios, kad Hitleris pasidarė sau galą. Grįžęs 
atgal aiškinosi, jog prie nieko nebegalėjęs pri
eiti, kadangi žinia opie Fuehrerio mirtį visus fu- -
bai pritenkusi, įstaigose pakrikęs darbas 

Nors vėl aš likau kaip stovįs, bet buvo džiu
gu, kad nors atkrito pagrindinė kliūtis į laisvę: 
dingo nuo žsmės paviršiaus žmogus, kuris žaidė 
milijonų žmonių likimu žinia, kad naujuo
ju Reicho Kancleriu tapo admirolas Donitz ir 
Reicho Užs. Reikalų Ministeriu grafas Schwe-
rin-Krosick man teikė vilties, kad Schloss Eisen
berg durys į laisvę greitai man atsidarys, nes ir 
vieną ir kitą jų neblogai pažinojau iš seniau. 
Man buvo aišku, kad grafo Schwerin-Krosick pa
skyrimas Užsienių Reikalų Ministeriu reiškė ra-
dikališką Vokiečių užsienių politikos pakitėjimą 
į taiką, grąžinant laisvę ir nepriklausomybę na
cių pavergtoms tautoms.... 

Bet kas bus su Lietuva, jau Sovietų Sąjun
gos pavergta antrą kartą? Man tai reiškė, jog 
pavojus tebėra didelis: nebe tiek iš Vokiečių, 
kiek pirmoje eilėje iš bolševikų, nors ir tebebu
vau už spygliuotų vielų pas Vokiečius. Kaip 
greičiau iš jų pasiliuosuoti ? 

Ponas Dymša, pavaadvęs mane Lietuvos at
stovo pareigose, tuo metu, kaip vėliau patyriau, 
jau buvo suėjęs į kontaktą su Britų Karo val
džios organais Gottingene. Balandžio 16 d. jis 
pirmą kartą painformavo Britus, kad aš buvau 
nacių areštuotas ir internuotas Godesberge. Ba
landžio 26 d. jis savo demaršą pakartojo, bet jis 
nežinojo, kur aš buvau nacių nugabentas, kai 
tapau evakuotas iš Godesbergo: jis nežinojo, 
kad buvau kaip ir nublokštas į nasrus bolševi
kams. Jei tatai butų žinojęs, tai ne ką butų ga
lėjęs man pagelbėti, nes pats turėjo gelbėtis nuo 
Rusų ir, antra, Schloss Eisenberg buvo tokioje 
srityje, kuri Anglų-Saksų buvo numatyta užlei
sti Rusų raudonajai armijai. Pavyzdžiui, Ame
rikiečių avangardai, užėmę Chemnitz-Karlsbad 
liniją, toliau į rytus negežygiavo, palikdami Ko-
motau rajoną kur randasi Schloss Eisenberg, už
imti Rusams. Todėl, nežiūrint Hitlerio galo, 
prisiėjo pergyventi dar vieną šiurpulingą savail 
tę, kad nepatekti į nagus tų, kurie yra dar pik
tesni už nacius, nors ir skaitėsi Anglo-Saksų są
jungininkais. . (nwt&n«p sng) 

SUVIENYTOS VALSTIJOS turėjo tris pre
zidentus trisdešimties dienų laikotarpyje, jie bu
vo: Martin Van Buren, William Henry Harrison 
ir John Tyler. Dalykas buvo tokis: Van Buren 
baigė savo tarnybą Kovo 4, 1841 metais, tą die
ną prezidentu buvo inauguruotas naujai išrink
tas, Harrison, bet jis mirė Balandžio 4, tik m€-
nesį išbuvęs prezidentu. Prezidento vietą tada 
užėmė su juo buvęs išrinktas vice prezidentas, 
John Tyler. 
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PfiKSČIŲJŲ SAUGU-
MO SAVAITĖ 

Kas met Clevelando Polici
jos Departmentas vykdo Pėkš-
čiųjų Saugos Savaitę. Spalių 
10-16 ir apšaukta, miesto ma-
yoro Thomas A; Burke Pėkš-
čiųjų Saugos Savaitė, mokini
mui šio miesto gyventojų apsi
saugoti trafike gatvėse. Tomis 
pastangomis norima, kad Cle-
velandas vėl laimėtų Saugiau
sio Didelio Miesto šioje šalyje 
garbę, kaip laimėjo ar priėjo 
arčiausia prie laimėjimo aštuo
nis metus iš dešimties. 

Tos Saugos savaitės bėgyje 
padedama daug pastangų pa
siekti kiekvieną Clevelando gy
ventoją su svarbiu persergėji
mu, kad kiekvienas stengtųsi 
prisidėti prie sulaikymo trafi-
ko mirčių daugėjimo. Atmin
kit, kad trys iš kiekvienų ketu-
riu trafiko mirčių Clevelande 

yra pėkstiej'i. 
Spalių mėnuo parenkamas ši

tam vajui todėl, kad šj mėnesį 
prasideda ilg'ėjimas tamsių va
landų ir prasideda žiemos oras. 
Abi tos priežastys kliudo ge
ram matymui' ir padidina pėks-
tiems pavojų gatvėse. Šis pa
vojus padidėja laike vakarinių 
iš darbo grjžįmo valandų. 

Saugumo vajus bus pradėtas 
š) sekmadieni, spalių 10, kuo
met visose tikybinėse Jstaigo-
se bus paskaitoma saugumo pa
reiškimai. 

Visais kitais budais taip pat 
bus gausiai platinama informa
cijos apie saugumą trafike. Vi
si privalote tuos patarimus ir 
pamokymus atsiminti ant vi
sada, nes nuo jų priklauso jū
sų gyvo ir sveiko vaikščiojimas 
gatvėmis, parėjimas namon. 

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

fisi-sdsudL 
Congressman 
FRANCES P. 

BOLTON 
Twenty-Second District 

Temykit Gatavai Jusų Pasirinkimui 

Naujų Rudeninių Stilių 
Vyrams ir Vaikinams SKRYBĖLĖS 
Naujausių p&vitlulų ir spalvų, liiuuos po ir y.00 

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS NAUJŲ RUDENINIŲ 
APRANGALUI REIKMENŲ, taipgi 

Vyrams ir Vaikinams KELNĖS 
DYKAI! Mes duodam Eagle Stamps su kiekviena pirkiniu. • 

čia Iškeisime Jusų Stamp Books. 

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

Jack Ganson Pradeda 
Imtynių Sezoną 

Jack Ganson, lietuvis imty
nių rengėjas, 'pradeda šio ru
dens imtynių sezoną," Central 
Armory ir Arenoj. 1948-49 me
tų sezonu jo numatyta sureng
ti 38 imtynių vakarai. 

Pirmas imtynes rengia - an
tradienio vakare, spalių 12. 

žymiausia pora pirmose im
tynėse bus naujai apvainikuo
tas NWA čampionas, Orville 
Brown iš Kansas City, kuriam 
oponentu bus Clevelandiečių 
giamas Bobby Bruns. 

Kitose porose bus: Vengras 
čampionas, Don Evans, kuris 
imsis su Frank Taylor. 

Jugoslavas čampionas, Lucky 
Sononivieh, iš Hollywoor, Cal., 
su Ali Pasha. 

Pradinėje poroje Ganson pa
stato naują lietuvį rmtiką, iš 
New Jersey, su Frank Talaber 
iš Chicagos. 

Tikietai gaunami prie durų 
imtynių vakare. 

AR SOVIETAI ĮLEIS? 
Viena lenkaitė iš New Bri

tain, Conn., užsakė iš Kalifor
nijos dėžę apelsinų (oranges) 
pasiųsti savo pusseserei, 14 me
tų mergaitei, kuri Lenkijoje 
serga inkstų liga. Jai sako rei
kalinga apelsinų sunkos. Apel-
sinos pasiunčiamos į Lenkiją 
lėktuvu, tačiau siuntėjai abejo
ja ar sovietų valdininkai tuos 
apelsinus Į Lenkiją Įleis. 

SAUSRA RYTINĖSE 
VALSTIJOSE 

Iš Bostono praneša, kad Šį 
rudenį Naujoji Anglija perne
šė dviejų mėnesių sausrą tokią, 
kokios nematė nuo 1818 metų, 
per 130 metų. 

Sausra užsitęsė ir į trečią 
mėnesį. Per rugpiučio ir rug
sėjo mėnesius lietaus buvo ne
pilnai du coliai, kuomet norma
liai prilyja tarp šešių ir septy
nių colių. 

Labai bijoma miškų gaisrų. 
Pernai Maine valstijoje miškų 
gaisrai padare $15 milijonų 
nuostolių. 

1949 
KALENDORIAI 
Dirva ir šįmet duos 
savo skaitytojams 
puikius 1949 m. 

sieninius kalendorius 
Kurie atnaujins savo pre
numeratą prieš pabaigą 
metų, arba 1949 metų pra
džioje, arba naujai išsira
šys Dirvą, gaus vieną pui
kų sieninį kalendorių 

DOVANŲ. 

DIRVA 

Tas kaštuoja mažiau 
negu jųs manote . . . 

v* 

. Specialiam* Reikalams 

' • Gaukit Charter bus pato- kaštuoja nuostabiai mažai, 
giai, saugiai ir ekonomiškai Telefonuokit M A in 9500 ga-
transportacijai bent grupės vimui smulkmenų. 
— visur! Visi vyksta kar- yOWK 
tu ... visi atvyksta kartu ... 
visi turi smagų laiką! Ir tas " " T R A N S I T  S V S T K M  

REMKITE COMMUNITY CHEST VAJŲ 

' •£-' TV-. •' ' * t 

Ar žinot, kad arti 275,000 
asmenų Didžiajame Clevelande 
aplanko sveikatos reikalais li
gonines ir dispensarus palaiko
mus jusų Community Chest? 

Malonu darosi žinant kad net 
17 Red Feather ligoninių visa
da stovi musų bendruomenės 
sargyboje. 

Ne tiktai kad biedni sergan
tieji gauna medikalę priežiūrą 
kuomet jie kreipiasi į vieną .iš 
tų Red Feather ligoninių, bet 
yra dar kita Red Feather įstai
ga, kuri neturtinguosius prižiū
ri pasiunčiant slauges į jų na
mus. Ta įstaiga žinoma kaip 
Visiting Nurse Association. Na
mus lankančios slaugės pada
ro bent 7,000 apsilankymų kas 
mėnesį. 

Atminkit, medikalė priežiūra 
ir medikalis egzaminavimas su
teikiama našlaičiams kurie lai
komi Red Feateh globojamuose 
namuose. Tai yra vienas tik
ras kelias į sveikatą ir gerus 
piliečius, kuo Red Feather pla
nuotojai rūpinasi. Pereitą me
tą 1,400 našlaičių vaikų gavo 
kasdieninę priežiūrą jiems pa
skirtuose globos namuose. 

Jusų dosni auka Community 
Chest vajui kas metą pagelbsti 
išlaiįyti tas 101 Red Feather 
įstaigas. 40,000 žmoniškumo 
patarnavimų suteikiama kas
dien tose Red Feather įstaigo
se, taigi kuomet jųs duosite — 
duokit pakanmamai visoms. 

šymet jau yra 3'A-mas meti
nis Community Chest vajus — 
tęsis tarp spalių 18 ir 28. 

APIE 7,000,000 žmonių šioje 
šalyje' kenčia nuo vienokios ar 
kitokios reumatizmo formos -
tai vienas iš kiekvienų 20^ gy
ventojų. 

Reumatizmo Fundacija skel 
bia, kad ji imasi darbo praves 
ti tyrinėjimus šios taip užleis 
tos žmonių kankintojos-ligos. 

Iki šių metų lapkričio 15 d. 
nustatyta sukelti $2 milijonai 
vykdymui plačių reumatizmo 
ligos tyrinėjimų, suradimui bū
dų pagelbėti žmonijai nuo to 
kentėjimo. 

Javings'wi l l  a lways 
c 

b e  important  to  the 

man who wants to  

look into the future 

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

security  and personal  

independence!  

Savers always we/come 

THE IA N K FOR All THt MOPlt 
MEMBER FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

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

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

Telef.: MAin 1773. 

Nori pagražinti savo 
namus? šauk— 

K.  Š T A U P A S  
Namų Dekoravimas 

musų specialybė. 

Kambarių Popieriavim®§ 
Namų Maliavoj imas 

16908 Endora Road 
Telefonas: . 

KEnmore 8734. 
Cleveland, Ohio 

JONAS G. 
P O L T E K  

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 
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1 GERIAUSI LINKĖJIMAI MUSŲ PRIETELIAMS LIETUVIAMS 

Sani-FlusK 
" f) For 

Cleaning 
Toilet B"*14 

©u«ck Visi Moderniniai 
Patogumai 

I 

AR JUMS VISADA prireikia šveisti saw toiletą kada 
pasitaiko atsilankyti svečių, prieš jų atvykimą? 

Tam patogus pagelbininkas šiądien yra SANI-FLUSH, 
geriausias disinfektantinis toileto įtalpos valytojas. Jis 
toks moderninis kaip ši minuta. 

SANI-FLUSH išvalys jusų toileto įtalpą chemikališkai, 
prašalins plėtmus ir nešvarias susidėjusias gliaumes, už
tikrins toileto įtalpą visai švarią, taipgi prašalins viso
kius kvapus, o tam nereikia pridėti jokio darbo. 

Visiškai saugus visokioms toiletų sistemoms. Veikia 
minkštame ar kietame vandenyje. 

PARSIDUODA visur dviejuose patogiuose didumuose. 
BANDYKIT musų išdirbamą MEL'O CLEANER ir van-
dans minkštytoją, tinka voniai, virtuvei ir skalbyklai. 

The Hygienic Products Co. 

CLEANER 
WATER SOFTENER 

HAKES AU. CLEANING W" 

CUTS**"41 ABSOLVES OIKT 

yra tai dažai jusų namams iš lauko. 
Rudens oras yra labai tinkamas na
mų dažymui. Paviršius išdžiuvo nuo 
karštos vasaros saulės ir yra geriau
siame stovyje priėmimui dažų kurie 
apsaugos jusų namą nuo sniego kenks
mingumo, nuo ledo ir lietaus greitai 
užeinančios žiemos sezonu. 

SIENINĖS POPIEROS IŠPARDAVIMAS 
Visos likusios musų 1948 metų sieninės 
gjieros, visos aukštos rūšies, dabar 
atiduodamos už nupigintą kainą  ̂ 20 iki 33% 

UNOLEUM IŠPARDAVIMAS! 
Marmuro Išvaizdos Linoleum, Mėlynos, - LINOLEUM PATIESALAI 

Raudonos, Pilkos, žalios 49c NauJlJ sražių marginių 
Keturkampis Yardas .... Didumai, 9x12 5,95 

INLAID dabar gaunama daugybėje spalvų, vienodose spalvose, marmuro ir gėliuotos. 

M U L T E X  Ta Magiška Aliejinė Maliava kuri 
Eina ant viršaus Sieninės Popieros! 

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

ATVEŽAM J NAMUS 

t HE. 6944 

DYKAI MARKING 
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M I R I M A I  
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

(Žinios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykai 

KLAPATAUSKIS B e nediktas, 
62 m., mirė birž. 10, E. Chi
cago, Ind. 

JUšKAITIS Antanas, 63 metų, 
mirė liepos 9, East Vander-
grift, Pa. 

MAČIENĖ Kastancija, 47 m., 
mirė liepos 31, Shaft, Pa. 
(Gimus Mahanoy City, Pa.) 

KUDGIENĖ Ona, mirė rugsė
jo m., Tamaqua, Pa. ' 

ŠKARNULIS Martynas, mirė 
rugp. mėn., Hazleton, Pa. 

MATAUSKAS Jonas, mirė rug-
piučio m., Wilkes-Barre, Pa. 

ZAMINSKAS Pranas, 34 metų, 
mirė rugp. m., Minersville, 
Pa. 

ŠILEIKIS Juozas, 62 m., mirė 
liepos 22, Auburn, Me. 

BANIS Jonas, 73 metų, mirė 
rugp. m., Kenosha, Wis. 

KARDELIENĖ Domicėlė (Ger-
gžiunaitė), seno amž., mirė 
rugp. 25, Chicago j. (Zarastį 
ap. Rimšės p. Vilkuočių k.) 
Amerikoj išgyveno 35 m. 

UKSIENĖ Theodora (Krump-
liutė), pusamžė, mirė rugp. 
27, Chicagoj. (Šiaulių apskr. 
Linkuvos p. Tričių k.) 

ŽITKUS Petras, pusamžis, mi
rė rugp. 27, Chicagoj. (Mari
jampolės ap. Plutiškių par. 
Skrinupių k.) Amerikoj iš
gyveno 35 metus. 

BALIS Andrius, mirė rugp. m. 
Baltimore, Md. ' 

DEMERECKIENĖ Kazė (Kad-
zilaitė), 57 m., mirė rugp. 2, 
Chicagoj. (Pakapės par.) 

POCIUS Jonas, pusamžis, mi
rė rugp. 31, Chicagoj. (Pa
nevėžio p. Nausėdų k.) Ame
rikoj išgyveno 38 metus. 

ŠUTINIS Baltramiejus, 78 m., 
mirė rugp. 27, Waukegan, 
Illinois. 

KRAULEIDIĘNĖ Barb., 54 m. 
mirė rugs. 2, Chicagoj. (Įn-
kaklių k. švėkšnos p. Taura
gės ap.) 

VISOKAVIČIUS Mykolas, pus
amžis, mirė rugs. 4, Chica
goj. (Zarasų ap. Mimšaičių 
p. Mikališkės k.) Amerikoje 
išgyveno 37 m. 

JANKAUSKAS Kazys, 70 m., 
mirė rugs. 8, Chicago Hghts, 
111. (Tauragės ap. Kaltinėnų 

- p.) Amerikoj išgyveno 40 m. 
KLIDIENĖ Marė (žickiutė), 

pusamžė, mirė rugs. 11, Chi
cagoj. (Čepaičių k.) Ameri
koj išgyveno 41 m. 

STRAVINSKAS Augustas, 94 
m., mirė rugs, mėn., Lawren
ce, Mass. 

HOWARD Anna (Paprockaitė), 
28 m., mirė rugs. 13, Chica
goj, kur buvo ir gimus. 

KUNSKIS Jurgis, 74 m., mirė 
rugs. 20, Benton, 111. (Pane
vėžio ap.) 

LEKNICKAS Justinas, pusam
žis, mirė rugs. 9, Chicagoje. 
(Utenos ap. Anykščių p. Bi-

kinų k.) Amerikoj" išgyveno 37 
metus. 

DžIAUGIENĖ Ona, mirė rugs. 
11, Chicagoj. (Telšių apskr. 
Janapolio p.) 

ANTANINAS Ačfomas, 64 m., 
mirė rugs. 24, Wilkes-Barre, 
Pa. 

JEGELEVIčIUS B e r n a r d a s ,  
mirė rugp. 21, Georgetown, 
Pa. Amerikoje išgyveno 44 
metus. 

BERNAUSKAS Juozas, 43 m., 
mirė rugp. 20, Newark, N. J. 

VASKALONIENĖ Viktė, mirė 
rugp. 23, Plymouth, Pa. 

LEŠKAUSKIENĖ Ona, 62 m., 
mirė rugp. 28, Kingston, Pa. 

ŠIDLAUSKAS Jonas, mirė 24 
rugp., Maspeth, N. Y. 

SAKALAUSKIENĖ Iieva, 53 
m., mirė liepos 13, Vila Man

chester, Brazilijoj. 
MARTLSEVIčIUS Leonas, 56 

m., mirė Liepos 4, Sao Pau
lo, Brazilijoj. 

SATKAUSKAS Antanas, 52 m. 
mirė liepos 21, Buenos Aires, 
Argentinoj. 

DAUBARAS Petras, 53 m., mi
rė liepos 24, Buenos Aires, 
Argentinoj. (Biržų ap.) Ar
gentinoj išgyveno 19 metų. 

RAULINAITIENĖ M a gdalena 
(Sutkaitė), mirė liepos 28 d. 
Erechim, Brazilijoj. (Kazlų 
Rudos par. 

SAVICKAS Dominikas, 71 m., 
mirė Rugp. 23, New Britain, 
Conn. 

MATONIENĖ Ona, 88 m., mire 
rugp. 29, Medford, Mass. 

MARČIULAIT1ENĖ Domic e 1 ė 
Paulionytė), 60 metų, mirė 
rugs. 7, So. Boston, Mass. 

MINALGA Juozas, mirė rugs. 
3, Cambridge, Mass. 

JOCIUS Petras, 57 metų, mirė 
rugs. 10, So. Boston, Mass. 
(Šiaulių par.) Amerikoj iš
gyveno 48 metus. 

POLIJANSKIENĖ Ona, mirė 
rues. m.. Curtis Bay, Md. 

LUKAS Jokūbas Vincas, 61 m. 
mirė Rugp. mėn., Worcester, 
Mass. 

BIGELIS Jonas, mirė Rugpj. 
mėn., Port Carbon, Pa. 

yW»»;j)>jWV7777V7> 

Jakubs Funeral Home 
(JAKUBAUSKIENE—Laisnuota Laidotuvių Direktori) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PARVEŽTI . 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763 

| Wilkelis Funeral Home 
i PILNAS LAIDOTUVIŲ I 
1 PATARNAVIMAS | 
| —HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS— Ę 

| 6202 SUPERIOR AVE. HEnderson 9292 | 
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PAJIEŠKOJIMAI 
Jieškomieji ar apie juos ži

nantieji prašomi atsiliepti į: 

CONSULATE GENERAL OF 
LITHUANIA 

41 West 82nd Street 
New York 24, N. Y. 

Parakinaitė Amall, iš Naumiesčio V. 
Tauragės ap. 

Patiega Dovydas, iš Naumiesčio, vl., 
Tauragės ap. v 

Patiegaitė Marė, iš Naumiesčio vl., 
Tauragės ap. 

Petkevičius, sunus Vinco; jo motina 
ištekėjo už Paplausko. 

Petkevičius Julius ir Vaiciekus, iš 
Vaiškunų km., Gelvonų vai. 

Petraitis Bronislavas arba jo vaikai. 
Petraitis Pranas, iš Kriukų, šakių 

ap., išvyko iš Raudonės. 
Petrauskas Adomas ir vaikai Alina, 

Edvardas, Juozas ir Laimutė, gyv. 
Wilkes-Barre, Pa. 

Povilaitis Jonas, iš Joniškio, Šiau
lių ap. 

Povilaitis Tadas, iš Klopų km., Gas-
čiunų par., Šiaulių ap. 

Pranevičius, brolis Kaffolio, iš Bab
tų vai., Kauno ap. 

Pucinskis Ciprijonas, iš šauklių k. 
Radzevičiūtės, dvi seserys Magda

lenos Bartikaitienės. 
Rakas Anicetas, iš šemeniškiij km., 

Anykščių vai. 
Rasimas (Gerasimavičius) Viktoras, 

gimęs Amerikoje. 
Raudonaitienė - Sakalauskaltfi Bro-

nė, gyv. Virbalyje. 
leinhardt Carl, ir dukterys Eliza

beth ir Elia. 
Rimkutė - Rudokiene Marijona, iš 

Bajorų km., Svėdasų vai. 
Rušinsky, nuo Smurgainių, Vilniaus 

ap. 
Šadreika, iš Ulbinų km., Varėnos a. 
Sakalauskaitė - Raudonaitienė Ire

na, gyv. Virbalyje. 
šaktnas Jonas, iš Šilaikių km., De

beikių vai. 
Schwabe Wilhelm, iš Batakių, Tau

ragės ap., ir žmona Hermannaitė 
Emma. , > 

Šiupčinsks Antanas, iŠ Stakliškių v., 
Alytaus ap. 

Skvarčinskas Adomas, iš Zarasų. 
Strazdas Anicetas, iš Starkakumpio 

km., Skiemonių vai. 
Švilpaitė - Navirauskiifl® Magdale

na, iš Griškabūdžio par., šakių a. 

Szmyt, iš Lapių vai., Kauno ap. 
Stanevičius* Antanas ir Benediktas, 

sjunųs Kazimiero," iš Jurbarko vai. 
Stanevičius Domininkas, iš Skirsne

munės m., Jurbarko vai. 
Strašinskas Jurgis, iš Aukšt. xPane

munės, Kauno ap. 
šuopys Juozas, iš Vaiguviškio km., 
Plokščių vai., Šakių ap., ar jo vai

kai. 
Taurinsiąs Povilas, iš Tilšių vai., 

ir duktė Valerija Vasiliovienė. 
Totoraitienč - Rekugevičiutė Kotry

na, iš Seinų ap., gyv. Brooklyne. 
Tyla Vincas ir sesuo Tylaitė Mari

ja, iš Anykščių vai., Utenos ap., 
gyv. Philadcl phi joje. 

Tamulevičius Ferdinandas, sunus 
Motiejaus, iš Varėnos vai. 

Tymula Helen, Dotnuvos vai., Kė
dainių ap. • 

Urbonavičius Jonas, išvyko iš Pa
nevėžio 1924-25 m., gyv. Buenos 
Aires, Argentina. 

Učienė - , Makštutaite .Ieva, duktė 
Viktoro, i£ Krokelaukio vai., Aly
taus ap. 

Vaičekauskas Jonas, iš Plungės. 
Vaičekauskas Jonas ir seserys Vai

čekauskaitės, Juzefą ir Kazimiera. 
Varakojienė - Gideikaitė Stanislava, 

iš Kuršėnų vai., Šiaulių ap. 

Vasiliovienė - Taurinskaitė Valerija, 
gimusi Amerikoje ir tėvas Tau-
rinskas Povilas, iš Telšių vai. 

Venskus Vaclovas, iš Laibiškių km., 
Deltuvos vai., Ukmergės ap. 

Vilpišauskas, brolis Juozo, iš Kau
no. 

Virbickaitė Marija, iš Rumšiškių v., 
Kauno ap., duktė Vinco. 

Vitkus Pranas, iš Lembos krtl.# Kvė
darnos vai., Tauragės ap. • 

Voiskis (Woiskis), ^Zigmonttt, gyv. 
•Richmond, 111. 

Vagnerienė - Vaigelytė Johana ir 
jos sesuo Matulevičienė Adlyna, iš 
Kauno. 

Vagneris Otfc*» iš Kriukų, Šakiif ap., 
išvyko iš Raudonės. 

Vaišvila Juozapas ir Mykolas, iš 
Troškūnų, Panevėžio ap. 

Valasinavičiutė, iš Marcinkonių. 
Valašinskas Jonas, iš Ukmergės. 
Valinčius Juozas ir Mikas, iš Jona
vos vai., Praulių km. 
Žilinskas, (broliai Žilinskai), iš Še

duvos vai., Panevėžio ap., broliai 
Bronės šlamienės. 

2ekas Petras, gyv. Panevėžyje. 

Zurakaitė - Mason Oils, šSeitir 
*P-» gyv. Brooklyne.: 

Žilinskas Jonas, iš šventiškių - Sme-
ciukų km., Punsko vai., Suvalkų 
ap. 

Žilvitis Bronislava, iš Mazgaigalio 
km., Naujamiesčio vai., Panevėžio 

Paieškoma Stasė Kuntrimai-
tė, gyvenusi 2711 DP Camp 
Churchill, (20) Lehrte (Han
nover), Vokietijoje. Manoma 
kad bus išvažiavusi j Kanadą. 
Ieško jos teta Mitkaitė, adre
sas: 

B. Samoškiene, 
7007 Wade Park Avenue, 

Cleveland 3, Ohio. 

- NEW YORKE, į  B e l l l i 
goninę atvežė seną, 85 metų 
amžiaus moterį, kurią egzami
nuojant prie jos rastas pinigų 
diržas su $125,525 grynų pini
gų. Ji netikėjo bankams. 

Pilnai Padengta Apdrauda. UTah 1-4515 \ 

W. DEBESIS PAINTING CO. 
Namiį Pagražinimas iš Vidaus ir iš Lauko j 
7526 Star Avenue * Cleveland 3 i 
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I I. J. SAMAS - JEWELER 
S Persikėlė į naujjj. didesnę ir gražesnę krautuvę 

i 7007 Superior Ave. Greta Ezella Theatre 
S g Dabar jau turime didesnį rinkinį Deimantų, žiedų, Laik-
| rodėliu ir visokių graždaikčių, už nupigintą kainą. 

'įminimi u mum 

Sėsk traukinta tuojau* 
Mes jau turime sau 

tikietus!' 
V X-̂ rr į /f*\į -v 
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Paskutinės minutes susitarimai savaitės pabaigos pra
leidimui su šeima lengvai atliekami per Long Distance. 
Vienas ar pora pasikalbėjimų viską nustato... kur susi

rikti ... viešbučio rezervacijos padarymas... tai vis su
manumas r.s.v.p. geram šeimininkui. Kuomet laikas 
trumpas ir tolumai dideli, kreipkitės j Long Distance. 
Tuo išspręsit savo problemas greitai ir nebrangiai. Kai
nas rasite ant vidaus priešakinio viršelio jusų telefono 
knygos. 

THE OHIO BELL TELEPHONE COMPANY 

E L E C T  

Glen C. 
SPONSELLĖR 

Democratic Candidate For 
COUNTY COMMISSIONER 

S T A R K  C O U N T Y  t  . . .  

• • -

Plain Township Trustee for 12 years 

Will serve to the best of my ability 

A u e r  R e g i s t e r  C o .  

3608 PAYNE AVENUE 

• • 

HEnderson 7650 

Statement of the Ownership, Management, Circulation* 
etc., Required by the Act of Congress 
of August 24, 1912, and March 3, 1933 

Of DIRVA, published weekly at Cleveland, Ohio, October 1, 1948 
State of Ohio 
County of Cuyahoga ss N 

Before me, a Notary Public in and for the State and county aforesaid 
personally appeared K. S. KARPIUS, who, having been duly sworn ac
cording to law, deposes and say.- that he is the Business Manager of the 
DIRVA and that the following is, to the best of his knowledge and belief, 
a true statement of the ownership, management, circulation, etc., of the 
aforesaid publication for the date shown in the above caption, required by 
Act of August 24, 1912, as amended bycthe Actrrf March 3, 1923, embodied 
in section 537, Postal Laws and Regulations, to*wit: 

1. That the names and adresses of the publisher, editor, managing 
editor, and business manager are: 

THE OHIO LITHUANIAN PUBLISHILNG CO., IKC. 
G820 Superior Avenue, Cleveland, Ohio. 

Editor—Vincas Rastenis, 11146 Superior Ave., Cleveland, Ohio. 
Managing Editor—Vincas Rastenis, 11146 Superior Ave. Cleveland, O. 
Business Mrg. K. S. Karpius, 14007 Baldwin Ave., E. Cleveland. 
2. That the owners are: 
Publisher: THE OHIO LITHUANIAN PUBLISHING CO, INCt. 

(5820 Superior Avenue. Cleveland, Ohio. 
Vincas Rastenis, 11146 Superior Avenue, Cleveland, Ohio. 
3. That the known bondholders, mortgagees- and other security holder; 

owning or holding 1 per cent or more of total amount of bonds, mortgages 
or other securities aro: i If there none, so state) 

THERE ARE NONE. 
4. That the two paragraphs next avobe, giving the names of the 

| owners, stockholders, and security holders, if any, contain not only the list 
of stockholders and security holders as they appear upon the books of the 
company but also, in cases where the stockholder or security holder appears 
jpon the books of the company as trustee or in any other fiduciary relation, 
the name of the person or corporation for whom such trustee is acting, is 
given; also that the said two paragraphs contain statements embracing af
fiant's full knowledge and belief as to the circumstances and conditions un
der which strckholders and security holders who do not appear upon the 
books of the company as trustees, holding stock and securities in a capacity 
other than that of a bona fide owner; and this affiant has no reason to be
lieve that any other person, association, or corporation ha? any interest 
direct or indirect in the said stock, bonds, or other securities than at so 
stated by him. 

5 That the average number of copies of each issue of this publica-, 
Mon sold or distributed, through the mails or otherwise, to paid subscriber! 
during the six month* preceding the date shown above is: 3748. 

K. S. KARPIUS, Business Manager. 
Sworn and subscribed before me this 5th day of October, 1948. 

My Comm. Expires Mar. 31, 1950. THOS. GEORGE, Notary Public. 

~<iiimiimmiiiiiiJi;iiimiiiiiiimiiimiiiiiiiiiimiiiiiimnmiiiiimiiii!iiitiiimiiiimiPĮ 
5 Smagi Lietuviška Užeiga E 

| UPTOWN GKILIi | 
I 10626 St. Clair Avenue | 
| VYfrAS — ALUS — DEGTINĖ — ŠILTI VALGIAI | 
5 * —— Geras Patarnavimas = 
5 Linksma muzika penktadienio ir šeštadienio vakarais 5 
jjj A. ir A. Kazakevičius — savininkai (40) S 
^|]8llllilll(llll!i!llllllllll|[||||||||||iillllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllHllllllllk? 

LASNIK CAFE 
» 

Puiki, Moderniškai Įrengta Lietuviška Užeiga 
6824 SUPERIOR AVI. 

(šalia Dirvos Redakcijos) 
Užkvlečiame Lietuvius iš kitų miestų sustoti pas mus. 

Kastantas ir Ona Lesnikauskai — Savininkai 
v= 

.MituiummiiiimtiiiiiiiiiiiimtiiiifiiiiiiiiiiiimiimimiiiiiiiiiiiiimiitiiitiiiiiMiiiiiir. 

P J KEJRSIS f 
609-12 Society for Savings Bldg.—Cleveland, Ohb i 

OFISO TELEFONAS: MAin 1773. ( mm 
Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuoee, kreip- g 

5j kitės į mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai- S 
2 riuose apdraudes-insurance reikaluose. « S 
Ši Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymas S 
~ garantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba asmeniškai. K 
- f 
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CLEVELANDO IR APYLINKES ŽINIOS 
DIRVA—6820 Superior Avenue. ENdicott 4486—Atdara vakarais 

LVS ŠEIMINĖ VA
KARIENĖ 

Lietuvai Vaduoti Sąjungos 
8-to metinio seimo proga, Cle-
velando LVS 1 skyrius suren
gė jaukią svečių priėmimui ir 
vietinių susipažinimui vakarie
nę, šeštadienio vakare, spalių 
2, Carter viešbutyje. Apie 50 
seimo delegatų ir vietinių sve
čių smagioje nuotaikoje pralei
do vakarą, ir kai programa bai
gėsi dar tebenorėjo vieni su ki
tais drauge buvoti, pasikalbėti. 

'Vakarienei pasibaigus, buvo 
kaibų ir meninė programa. 

Vakaro paįvairinimui, komi
sija buvo pakvietus dainininką 
Pr. Neimaną, naujakurį Cleve-
landietį, kuris sudainavo kelias 
dainas; jam pianu akompanavo 
Regina Brazaitienė (Greičiūtė). 

Birutė Smetonienė iš p i 1 d ė 
porą kurinių, Čiurlionio ir Be
thoveno, piano solo. 

Toatmasteriu buvo LVS.cen
tro sekretorius K. S. Karpius, 
LVS 1 skyriaus pirmininkas. 

Kalbas pasakė šie dalyviai: 
Dr. M. J. Colney, iš Waterbu-
ry, Conn.; Aldona Augustina-
vičienė, tik pereitą pavasari at
vykus iš Europos ir apsigyve
nus Clevelande; Marija Sims, 
iš Detroito; Juozas Kripas, L. 
V. S. finansų sekretorius, iš 
Ann Arbor, Mich.; Julius Sme
tona, vietinis; Juozas J. Bachu-
nas, iš Tabor Farm, Mich.; Dr. 
S. T. Tamošaitis, buvęs LVS 
centro pirm.; Vincas Rastenis, 
naujas Dirvos redaktorius, ku
ris tik savaitė pirmiau apsigy
veno Clevelande su žmona. 

Paskutinę kalbą pasakė LVS 
centro pirmininkas P. J. Žiuris. 

Aukų LVS reikalams vaka
rienės metu surinkta apie $150. 

Lietuvos Himną pianu vado
vavo Dirvos redaktorius Vin
cas Rastenis. 

Vakarienėje dalyvavo iš kitų 
miestu, be paminėtų kalbėtojų: 
Mrs. M. J. Colney, iš Waterbu-
ry, Conn.; Ona čeplinskienė, iš 
Ansonia, Conn.; Stephania Č. 
Douvan, iš Detroito. 

Čiurlionieciai Dėkoja 

St. Naftvytis nuo Ciurlionies 
Meno Ansamblio vadovų gavo 
šį laišką, skirtą Clevelando lie:  

tuviams; 
Didžiai" Gerbiamas Tautieti, 
Lietuvių Tautinio Meno An

samblis "Čiurlionis'' reiškia šir
dingą padėką Tamstai už dide
les pastangas, besirūpinant bu
to ir darbo garantijomis musų 
ansambliui, šio gražaus suma
nymo iniciatoriams — Lietuvių 
Tremtinių Komitetui Clevelan
de ir visiems broliams ameri
kiečiams, kurie sutiko pasira
šyti "Čiurlionis" Ansamblio da
lyviams darbo ir buto garanti
jas, tenka užpelnyta visų čiur-
lioniečių padėka ir pagarba. -

Jeigu naujasis DP imigraci
jos įstatymas bus pakankamai 
intensyviai pradėtas vykdyti, 
reikia tikėtis, kad Tamstų pa
stangos nenueis veltui, ir lie
tuviškoji daina galės suskam
bėti šiaurės Amerikos konti
nente. o svarbiausia ir pačia
me Clevelande. 

Nuoširdžiai vertindami Tam
stos asmeniškas ir visų lietuvių 

1 Clevelandiečių pastangas pagel-
! tėti musų atvykimui į USA, 
j reiškiame gilią pagarbą ir vil-
| tį, kad sujungtomis jėgomis 

veikdami greičiau pasieksime 
ir*savo pagrindinį tikslą—Lai
vą ir Nepriklausomą Lietuvą. 

A. Mikulskis, 
Ansamblio vadovas, 

J. Dagys, Direktorius, 
J. Stempužis, Pirmininkas. 

Clevelando " Indi jonai" 
Beisbolo Čampionato 

Rungtynėse 

Clevelando Indijonai, taip 
vadinamas beisbolo jauktas, šį 
rudenį, pirmą kartą j 28 me
tus, išėjo laimėtojais American 
League grupėje, nugalėdami 
tos pat grupės atkakliausius 
kompetitorius, Boston Red Sox 
jauktą. 

Tuo budu Clevelando Indijo-
nams tenka garbė rungtis su 
kitu Bostono jauktu, vadinamu 
Braves, iš National League, už 
visos Amerikos (ampionatą. 

Tos čampionato rungtynės 
prasidėjo Bostone Spalių 6, ir 
laimėtojais skaitysis arba Cle
velando Indijonai arba Bosto
no Braves, kurie laimės ketu
ris lošimus iš septynių. Tie 
lošimai vadinami "World Se
ries". 

Pirmą lošimą Bostone spalių 
6 laimėjo Braves. Bostone lo
šė dar ir spalių 7, o paskui per
sikels dvejetui lošimų į Cleve-
landą. 

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

BEHIND LITHUANIA'S IRON 
CURTAIN 

LANKSSI JONAS URBONAS 
Spalių 1 d. Clevelande viešė

jo žinomas dainininkas Jonas 
S. Urbonas, J. J. Bachuno ope
ruojamo Maeatawa Hotel ma-
nadžeris. Urbonas čia atvyko 
su savo žmona, kurios motina 
gyvena Clevelande. Taip pat 
Urbono motina žiemai apsigy
vena Clevelande, per vasarą ji 
darbavosi ir gyveno Maeatawa 
viešbutyje, Maeatawa, Mich. 

Juozas Kripas, atvykęs į LVS 
seimą, atsilankė ir Dirvos re
dakcijoje, užsimokėjo savo pre-

j SPALIŲ 4 d. galutinai užsi-
I registravo Cuyahoga apskritv-
įje prezidento rinkimų balsavi-
; mui 651,810 piliečių. 

j Anglų Kalbos Pamokos 
i 
! Lietuviams parankios moky-
I klos mokytis anglų kalbos yra 
I OplrQflpiflfl * 

Collinwood High, E. 152 St. 
ir St. Clair, pamokos antrad. ir 
ketvirtad. 7 iki 8 vakare. 

Glenville High, Parkwood ir 
Everton ave., pirmad. ir treč., 
7 iki 9 vak. ^ 

Thomas Edison, 7100 Hough 
ave., pirmad. ir trečiad., 7 iki 
9 vakare. 

Dieninės pamokos: -
Norwood Library, 6401 Su

perior ave., pirma, ir trečiad. 
1 iki 3 v. po piet, arba antrad. 
ir ketvirtad. 1 iki 3 vai. 

Pamokos pritaikomos pradi
niams ir jau daugiau mokan
tiems. 

Norwood Branch Libr a r y , 
6405 Superior avenue, praneša, 
kad pradedant spalių 4, skaity
klos valandos pailginamos — 
naujos valandos pirmadienį, an
tradienį, ketvirtadienį ir penk
tadieni bus nuo 10 ryto iki 9 
vakare; trečiadienį, nuo 10 ry
to iki 5:30 vak. šeštadieniais 
buna uždaryta. 

MINĖJO 25 METŲ 
VEDYBŲ SUKAKTUVES 

Ilgamečiai Dirviečiai, Mr. ir 
Mrs. Sėlius, nuo 11812 Lena-
erave Blvd., apvaikščiojo savo 
25 metų vedybinio gyvenimo 
sukaktuves šeštadienį, rugsėjo 
25 d., dalyvaujant daugeliui jų 
artimų draugų. 

Linkime jiems ir toliau svei
katos ir geros laimės. 

KAS TURI KAMBARIŲ 
Tremtiniams apgyvendi II11, 

kai jie pradės į Cleveland^ at
važiuoti, tuoj praneškit Dirvos 
redakcijai, pasirinkit ką norit 
priimti vyrus ar merginas ar 
vedusias poras. 
numeratą už Dirvą. 

Ona čeplinskienė, iš Ansonia# 
Conn., atvykdama į LVS sei
mą, būtinai norėjo pamatyti 
Lietuvių Kulturinį Darželį. Ją 
į Darželį nuvežė automobiliu 
Ona Karpienė kartu su Emili
ja Rasteniene, ir čeplinskienė 

| išvažiavo patenkinta pamačiusi 
į tą taip senai girdėtą Lietuvių 
| Darželį. Ona čeplinskienė yra 
j ilgametė Dirvos skaitytpja. 

j DRY CLEANING BIZNIS 
PARSIDUODA 

i Toje pačioje vietoje per 12 
metų, gerai išdirbtas, nuoma 
$35; kaina $500. Kreiptis 

I 4110 SUPERIOR AVE. 
Joe Katkus 

RKO KEITH'S 105TH 
THEATRE 

PARSIDUODA NAMAS 
11 kambarių, dviem aukštais, 

šiame teatre matysit sekan- su visais baldais, du garažai ir 
čias įdomias filmas; i didelis lotas. Kaina $11,500. 

Oct. 6 iki 12: "Good Sam". į Randasi 657 E. 102 Street. 
Oct. 13 iki 16: "Rachel and Kreipkitės į Mrs. Keever 

the Stranger". . Telef. LI 8318 
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Susitik savo senus draugus 

"BILL" GREEN 

pas 

C*S CASIS 
Wade Park at 71st Street 

GERIAUSIAS MAISTAS MIESTE 
Vieta Air Conditioned Geras Patarnavimas 

IŠVAŽIAVO Į CHICAGĄ 
Spalių 10 d., Chicagoje, Lie

tuvių Kapinėse. įvyks laidoji
mas Dr. Jono šliupo pelenų. Jo 
pelenai j Ameriką buvo atvežti 
jo žmonos ir sulyg jo pageida
vimo palaidojami Chicagos Lie
tuvių Kapinėse. 

Į laidotuves išvažiavo P. J. 
žiuris su šeima; poni Hypatija 
žiurienė yra Dr. Jono Šliupo 
duktė. 

J šias laidotuves taipgi išva
žiavo Justinas Miščikas, buvęs 
Scrantonietis, kur kitados Dr. 
Joną šliupą pažinojo ir su juo 
darbavosi. 

SUSIRINKIMAI 
BALFo 68 skyriaus susirin

kimas bus laikomas penktadie
nio vakare, spalių 8, Dirvos re
dakcijoje, nuo 8 vai. 

Susirinkime bus kalbama a-
pie BALFo seimą, skiriama de
legacija i Chicagą, ir aptaria
ma tolimesnė skyriaus veikla. 

Kurie dar nėra BALFo na
riais prašomi ateiti į šį susirin
kimą ir įsirašyti. 

Lietuvių Kulturinio Darželio 
Sąjungos susirinkimas šaukia
mas penktadienį, spalių 15 d., 
Lietuvių salėje, nuo 8:30 vai. 
Nariai ir atstovai prašomi da
lyvauti. 

MASSACHUSETTS DOES not wear 
a muzzle. We always have kicked 
slavery in the teeth. Therefore, as, 
as Acting-Governor of this Com
monwealth, I speak otA for Lith
uania — silenced and shackled, but 
not forsaken by her friends. 

A prison extends from the Black 
Sea to the Baltic 

Moscow has abused Lithuania even 
worse than its other prisoners. Tha 
country's unwilling incorporation into 
the Soviet Union resulted from tilt 
fake election in July 1940. 

Although the Kremlin hypocrites 
signed a mutual assistance pact on 
October 10, 1939, the two-faced Rus
sian bear a month earlier was al
ready scheming to devour its trust
ing neighbor. On secret military 
maps, printed in September, 1939, 
independent Lithuania was marked 
out, even that early, as one of the 
Soviet Republics. Thus her doom 
began with a typical Stalin double-
cross. 

So much tragedy is visible in the 
larger European nations that many 
Americans overlook the suffering 
endured by the brave little republic 
in the North. Yet exactly eight 
years ago this week her people 
were robbed of their freedom and 
torn asunder by one of the most 
brutal dispersals in history. 

On June 15, 1940, the Red Army 
crossed the Lithuanian frontier and 
executed several thousand non-Com
munists, including clergymen, intel
lectuals and liberal politicians. In 
a single day between mid-night and 
dawn thousands of adults, aged and 
children were packed into freight 
cars and shipped to distant labor 
camps, stretching from the Artie 
Circle near the borders of Finland 
to the outskirts of the Mongolian 
Desert in Asia. 

Before the first wave of mass 
deportations had ceased, approxi
mately 60,000 persons had been 
scattered abroad — the equivalent 
of a city the size of Maiden. Fami
lies were deliberately split. Wives 
were torn from the arms of their 
husbands. Heart-broken parents si
lently watched Communists Soldiers 
drag away their little children. The 
sick and elderly were deprived of 
medical attention. The dying were 
denied the ministration of their spir
itual advisers. 

Then in 1941 Hitler attacked Sta
lin and captive Lithuania exchanged 
one set of jailers for another. The 
Nazis deported survivors to the fac

tories and fields of Austria and Ger
many. They conscripted Lithuanian 
youth for the German army. They 
filled concentration camps with po
litical prisoners. For a second time 
Lithuania drank the cup of woe. 

When the tide of battle turned 
and the Red Army again approach- į 
ed the Lithuanian frontier, some j 
peope believed that Stalin's accep- į 
tance of the Atlantic Charter was j 
on the level and hailed the advanc- , 
ing Russians as liberators. Bullets ' 
and arrests soon taught them that' 
"the leopard cannot change his ' 
spots." ! 

But the majority of the people : 
had no illusions about the Commu
nists. Although they had recently 
been persecuted by the Nazis, their 
memory of Red terror or 1940 was 
so frightening that thousands fled 
across the Baltic Sea to Sweden in 
open boats and even rafts rather 
than face the horrors of Russian 
occupation again. 

Thousands were drowned in storms 
at sea, preferring death to life with 
the cruel invaders. More than 50-
000 exiles made their way through 
hostile Germany and finally reached 
the American, British and French 
zones where the survivors now are 
gathered in Displaced Persons camps. 

Lithuania's travail has not ended. 
The iron curtain is so tightly shut 
that the outside world cannot hear 
the crack of the slave whip or the 
voice of Lithuania crying out against 
the unspeakable crimes committed 
against innocent people. But even 
now prisoners escape and the un
derground maintains contact with 
the west. I have obtained from 
authoritative and reliable sources 
late information on which I base the 
charges which I now solemnly make. 

The Soviet Union has sealed the 
Lithuanian border with barbed wire 
and waves of frontier guards. The 
NKVD is using German police dogs 
and Russian wolf hounds — teamed 
up as were Hitler and Stalin — to 
track down fugitives. The ferocious 
beasts are fed meat and white bread 
daily, the same diet as their mas
ters, so that they will be physically 
fit for man hunts. 

The Communists dare not set pri
soners free or let fugitives escape 
lest their disclosures arouse the 
righteous fury of the civilized world. 

Deportations still are11 being car
ried out. Families again are bro
ken up. But instead of sporadic 

mass dispersals as in 1940 a steady 
stream of people are jailed every 
day. As fast as a prison fills up, 
its victims are exported to the 
mines, fish canneries and Siberian 
labor camps where they endure cold, 
hunger, disease and loneliness and 
find freedom at last in the merciful 

grave. 
A reward for good •behavior I» 

given "to those suffering from at!* 
vanced stages of tuberculosis or 
blindness caused by . cement dust. 
They are allowed to gq home — 
to die. ! ' 

(To be Continued) 

I BALSUOKIT UŽ REPU8LIKONUS 1 

Išrinkit 

Harry W. 
Mitchell 
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ike Bank of Ohio 
buvęs THE MORRIS PLAN BANK 

STOVIO PAR5J6KIMAS RUGSgJO 30, 1948 

ASSETS 
Cash on Hand and in Reserve Banks •... $ 4,268,695.71 
U. S. Government Securities 2,317,090.60 
State, County and Municipal Bonds 517,014.19 
U. S. Govt. Insured F. H. A. Mortgages . 3,148,696.04 
Loans and Discounts (Less Reserves) 20,703,554.41 
Banking House 101,880.69 
Other Assets - 272,830.50 

Total $31,329,762.2J 

LIABILITIES 
Demand Deposits 1 $ 9,287,608.06 
Time Deposits . .... 15,355,414 98 
U. S. Government War Loan Deposits 296,561.83 
Assigned Deposits 2,720,343.36 

(Security for payment of loans) 
Unearned Interest • 733,023.76 

(Paid in advance on loans)' 
Accrued Taxes and Interest on Deposits 57,339.47 
Escrow Accounts and Other Liabilities 372,847.83 
Capital • 1,000,000.00 
Surplus 1,000,C00.00 
Undivided Profits - 506,622.97 

Total. $31,329,762^0 

United States Government securities earned at $400,000.00 are pledged to secure U. S 
Government war loan deposit account and other public funds as required by law. 

PILNAS BANKINIS PATARNAVIMAS PAVIENIAMS IR BIZNIAMS 

9 2 1  H U R O N  R O A D  
ir Kaimyniniai Skyriai 

Member Federal Deposit Insurance Corporation • Cleveland Clearing House 

S Mitchell yra Clevelande gimęs sėkmingas biznio žmogus. E 
5 Jam (Jirba unijiniai darbininkai. Jis samdė A. F. of L. ir E 
E dabar C. I. O.-U.A.W. darbininkus. " = 
S .jo dirbtuvėj niekad nebuvo nesusipratimu su darbininkais 5 
E Jis plačiai keliavęs ir turįs kolegijos mokslą žmogus. Jis = 
E nesipriešins mažinimui income taksų, pagelbės sumažinti S 
E ūkiams subsidijas ir nupiginti maisto kainas. 5 

E Jis pritaria paliuosavimui G. I. nuo Federal tax. Taipgi S 
E dirbs už sumažinimą Federates valdžios išlaidų. § 

= • • S 

MITSHELL METAL PRODUCTS randasi prie Cedar Avenue 
ir East i85th Street, 21-me, jusų Distrikte, kujr Mr. Mitchell ga
lima rasti kiekvieną dieną per vistas metus. 

E ELECTION TUESDAY, NOV. 2, 1948 | 
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A N N O U N C E M E N T  
The Cleveland Contact Lens and Visual Center 

For Specialized Eye Care and Information 
ANNŲONCES THE REMOVAL OF ITS OFFICES 

From the Leader Building 

To The Citizens Building 850 Euclid Avenue 
By Professional Recommendation SU 4340 

PALIKIT 

J U D G E  

HARRY A. 

H  A N N  A  
COMMON PLEAS 

COURT 

Pilnai tinka s§vo patyrimu ir turi Teisėjo temperamentą 

NON-PARTISAN JUDICIAL BALLOT 

Rinkimai Antradienį, NOV.-LAPK. 2, 1948 

Judge Hanna Election Committee 
Walter Rutensky, Sec'y-

Muzikos Pamokos Jaunimui 
MUSICAL INSTRUCTION 

on CLARINET and SAXOPHONE 
POLKAS, SWING MUSIC, and CLASSICAL 

Also Orchestra available for dances, weddings, etc. 

Call EDDIE PLATT HE 2996 or 
HE 9494 
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