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M U S Ų  
VISUOMENĖJ! 

Visuomenes aukos 
BALFui 

Per spalio mėnesį BALFas 
yra gavęs $4,501.10 aukų pini
gais. Į tą sumą įeina ir BALF 
seimo proga surinktosios aukos. 

Pažymėtini "šimtininkai": 
kun. J. šaulinskas iš Chicagos 
aukoja net $400; po $100 auko
jo: kun. A. C. Marcinkus, Chi
cago, III., Frank A. Plakavich, 
Cambridge, Mass., kun. Jonas 
Bakšys, Rochester, N. Y., St. 
Balzekas, Chicago, 111., Ona Bie-
žienė, Chicago, 111., Stanley Ka-
mensky su žmona, Chicago, 111. 

P u s p e nkto tūkstančio per 
mėnesį.... 

Kad butų prisiartinta prie 
penkių milijonų, reikia paramą 
padidinti mažiausia šimtą kar
tų! 

Be piniginių aukų per tą pa
tį mėnesį dar suaukota 2,930 
svarų drabužių. 

Bus naujas BALFo 
reikalų vedėjas 

Šią vasarą iš BALFo centro 
pasitraukė J. Laučka, kuris il
gą laiką buvo BALFo Vykdo
muoju Direktorium arba reika
lų vedėju. 

Ligi šiol tas pareigas BALFe 
atliko pats BALFo pirmininkas 
kun. dr. J. Končius, padedamas 
Jono Valaičio, kuris BALFe ei
na propagandos, imigra c i j o s 
skyrių ir sandėlio vedėjo parei
gas. 

Kadangi BALFo centre dar
bai vis didėja, BALFo valdyba 
svarstė naujo reikalų vedėjo 
pakvietimo klausimą. Girdėti, 
kad kandidatu į reikalų vedė
jus numatytas P. Minkunas, 
kuris BALFe "jau kurį laiką 
dirbo. 

Jis yra Amerikoje gimęs, šį 
pavasarį atvyko į Ameriką. Vo
kietijoje jis buvo BALFo įga
liotiniu Muenchene. 

Jonas Valaitis 
keliaus į Europą ' 

Iš tremtinių ir iš Amerikos 
lietuvių organizacijų pusės se
nai pageidaujama, kad BALFas 
nusiųstų daugiau atstovų į Eu
ropą, kurie vietoje tremtiniams 
padėtų susigaudyti emigracijos 
painiavose. 

BALFo valdyba drauge su 
nauju Imigracijos Komitetu jau 
pritarę dviejų atstovų siunti
mui. Tais atstovais numatyti 
Jonas Valaitis, ligšiolinis BA 
LFo imigracijos ir kt. skyrių 
vedėjas, ir Alena Devenienė. 

Mums praneša, kad Jonas 
Valaitis netrukus jau leisis į 
kelionę, kai tik bus atlikti pas
kutiniai formalumai. Kada ke
liaus A. Devenienfi, tuo tarpu 
dar nepatirta. 

Nerašo apie 
ALT susirinkimą 

Nors šį sekmadienį ir pirma
dienį New Yorke turi įvykti 
Amerikos Lietuvių Tarybos di
r e k t o r i ų  s u s i r i n k i m a s ,  k u r i s  
yra reikšmingas, vis dėl to lie
tuviškoji spauda, išskyrus DIR
VĄ, nieko apie tai nepranešė. 

Girdėti, visuomenėje teirau
jamasi, kokia yra šitos tylos 
priežastis. 
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Nesitars su rusais, 
kol Berlyne bus blokada 

KINIJA PRAŠO US 
PAGALBOS 

AMERIKOS POLITIKA 
PASIKEITĖ 

Paryžius. — United Na-

KAS NE-

iš Washingtono praneša t-
kad tautinės Kinijos prezi- * °"f a kon?®renclJai ragi-
dentas Ciang Kai-šek pri- S4 An??nk> Britaniją ir 
siuntė Prez. Trumanui as- £lancu^1J$> dftl Pastangas 
menišką prašymą, kad šis !s,sPrtstl Berlyno blokados 
Amerikos vardu padarytu "ketUri« di" 
Kinijos visuomenei ir upoį^i susitanmu, trijų 
nustojančiai kariuom e n e il „.-f. ar^ užsie~ 
padrąsinimo pareiškimą jų "T

llf .mimstrai Įteikė United 
Kritiškoje kovoje su komu
nistais. 

US Apsaugos Sekretorius 
Forrestal buvo nuvykęs pas 

Nations pareiškimą, jog at
sisako su Sovietais tiesiogi
niai tartis tol, kol rusai ne-
nuims Berlyno blokados. 

Prez. Truman savo ato-

jos ir kitais bendrais tarp
tautiniais reikalais. 

Truman grįžta į Washin
gton^ lapkr. 22 d., kur pa
sitarimams su juo parvyks 
iš Europos Valstybės Sekr. 
Marshall ir Harriman, ke
liaujantis ambasadorius Eu
ropoje. 

Kinija, be abejo, ką nors 
padrąsinančio išgirs, tačiau 
ją labai surupino ilgas,ik
šiolinis tylėjimas. 

Prez. Trumaną jo atostogų Lf_ ® * |irui?«n ,sa™? ^°" 
buvynėje pasitarimui Kini- • ^ 'e

f. 7 y? J ^on<J°" - - je, pastiprino Vakarų De
mokratijų nusistatymą ne-
sitarti su rusais, pareikšda
mas, kad jokių tarybų to
liau su sovietais nepradėti, 
iki Berlyno blokados kliūtis 
nebus iš sovietų pusės pra
šalinta. 

Sovietų atstovai iš savo 
pusės UN konferencijai pa
reiškė, kad Maskva tik ta
da sutiks su trimis Vakaru 
Demokratijomis tartis Bei 

Tuo pačiu kartu Apsau- 'Yno blokados klausimu, kai P j- P . i šios sutiks imti svarstyti gos Sekretorius Forrestal 
paskelbė, jog siunčia Kini-
jon dar 1,250 US marinų, 
sustiprinimui Tsingtao uos
t e  e s a n č i a m  a m e r i k  i e č i ų  
garnizonui ir pagelbėjimui 
Amerikos civiliams pilie
čiams pasitraukti iš komu
nistų užimamų Kinijos sri
čių. 

Amerikiečiai atsišau d y s 
komunistams tik tuo atve
ju, jeigu raudonieji darytų 
užpuolimus prieš juos. 

Amerika siunčia Kinijai 
ginklų ir amunicijos, ta
čiau mažais kiekiais ir la
bai pavėluotai. ^ 

ĮSTEIGĖ MOTERIMS 
MOKYKLĄ 

visos Vokietijos klausimą. 

RUSAI DAR LABIAU 
VARŽO 

Lapkr. 17 d. iš Berlyno 
praneša, kad sovietai pa
skelbė dar naujus suvaržy
mus Berlyno judėjimo, ku
riais sovietų valdoma to 
miesto dalis bus visiškai at
kirsta nuo susisiekimo su 
vakarų valstybių laikomo
mis Berlyno sekcijomis. 

U. S. militarinis guber
natorius Berlyne sako, ru
sai tą savo naują suvaržy
mą įveda nepranešę kitoms 
trims sąjungininkėms apie 
tai. 

• » * 

AMERIKA paskyii dar 
20 didelių lėktuvų aprupini-

U S  A r m i j o s  D e p a r t m e n -  m u i  B e r l y n o  u ž b l o k u o t ų  
tas praneša, jog įsteigė jau- gyver\t°jų paistu, kuru ir 
noms merginoms ir mote-'kitomis reikmenimis. Da-
rims, tarp 19 ir 28 m. am-bar tam tikslui skraido 250 
žiaus, militariniams paruo- j didžiųjų transportų. 
Šimams mokyklą, vadinamą — 7~ 
Women's Army Corps Of-1 MARSHALL ir Austin, 
ficer Candidate School. \ svarbiausi U S A atstovai U. 
ją atsiras kandidačių ir lie
tuvaičių. Norinčios kreip
kitės į Department of the 
Army, Washington, D. C. 

Sulaiilcsim naujų 
didelių streikų 

Prez. Trumano nese n a i 
paskirtas Darbo Sekreto
rius Tobin, lyg kurstyda
mas darbininkus naujiems 
streikams, savo kalboje A. 
Darbo Federacijos konven
cijoje Cincinnati, Ohio, pa
reiškė, jog darbininkai dar 
pilnai negauna to algų pa
kėlimo, kuris buvo laimė
tas trečiu pareikalavimu. 

Jis sako, jau vystosi ket
virtas po karo algų pakėli
mų pareikalavimas. 

Taigi, kada pačiag val
džios vadai taip unijas pa
kursto, galime tikėtis nau
jų didelių streikų, vėl nau
jų pabrangimų, nors Tru-
manas vis kalba apie kovą 
su infliacija. 

NEW YORKO ir kituo
se rytiniuose uostuose tę
siasi laivų ir uostų darbi
ninkus streikas, streikuoja 
apie 65,000. 

PRANCŪZIJOS komuni
stų rengtiems streikams iš 
Maskvos, per kominformą, 
g&uta piniginė parama apie 
$920,000, paskelbė Prancū
zijos vidaus ministeris. 

ARABAI ir Žydai ir to
liau atmeta UN taikos pla
na Palestinai. Žydai atsi
sako užleisti Arabams sa
vo užimta Negev sriti piet
rytinėje Palestinoje, ko iš 
jų UN reikalauja. 

Tarp Anglijos ir Ameri
kos pradeda reikštis pla
tesnis skilimas Palestinos 
taikos klausimu. 

THANKSGIVING DAY R T C O TM FR 
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Tradicinę Padėkos Dieną Amerikos gyventojai šįmet sutin
ka labai sotus ir pasitenkini. rPadėkos šventė bus ketvirta
dieni, lapkričio 25 d. 

Kova dėl Vokietijos 
Arba: Vokietija, kaip mahometoiM žmona.. 

(Mūsų Korespondento) 

ŠIAURĖS ATLANTO ap 
sigynimo sutartis tikima 
bus baigta paruošti apie 
Kalėdas. 

Japonijos Tojo ir kiti še 
ši jo bendradarbiai nuteis
ti pakorimui už surengimą 
pasalingo Pearl Harbor už
puolimo. Eilė kitų. aukštų 
Japonijos vadų nuteisti ka-: 
lgti nuo poros iki 25 metų. 

PARYŽIUJE komunistai 
paskelbė 24 valandų gene
ralinį streiką lapkr. 13-14 
d. Streikas tačiau nebuvo 
visuotinis, įsakymo paklau
sė tik komunistai darbinin
kai. 

ELZ. BENTLEY, kuri 
šią vasarą iškėlė Amerikos 
komunistų pasalingus užsi
mojimus nuversti šios ša
lies valdžia, šiomis dieno 
mis priėmė katalikybe. Ji 
rengiasi ištekėti ir pakeitus 

„ , „ ... , . . savo navardę rasti ramvbę. 
N. konfei encijoje, svai biais panagįaį pora metu atgal 
reikalais šią savaitę grjzta katalikvbe prįėmė Louis F. 
atgal į Washmgtoną. * 

Marshallą parkviečia pa 

DeGAULLE, Prancūzijos 
žymi figūra, pastebi, kad va" 
karų sąjungininkės kuria 
naują Vokietiją, kuri gali 
neturėti noro priešintis Ru
sijai. DeGaulle, kaip ir ki
ti prancūzai, priešingas su
grąžinimui vokiečiams plie
no išdirbvsčių ir Ruhro an-
gliakasyklų. 

Budenz, kuris pametė ko-
. - - * r> w munistų partijos organo re-

sitarimams pats Prez. Tru-, ^ak^oriaus pareigas ir pa 
manas, aptaiimui visų kitų tikrumoje yra 
tarptautinių klausimų, kar- komunistai. 
tu ir naujai susidariusio pa
vojaus Kinijai, kur komu
nistai tęsia užkariavimus. ^ 

UN posėdyje lieka kiti 
US delegacijos nariai. Mar
shall ir Austin ten daugiau 
negrįš. UN posėdis numa
tytas baigti gruodžio 11 d. 

GELŽKELIŲ darbininikų 
trvs unijos susitarė su ge
ležinkelių operatoriais algų 
pakėlimui: apie 250,000 na
rių gauna po 10 centų va
landai daugiau, kas bendrai 

Amerikon vėl parvežama 
7,600 amerikiečių karių, žu 
vusių Europos karo lau
kuose. 

AUSTRAI sako, kad ru
sai ten skubomis erraibo ir 
vedasi sau geležinkelių gar
vežius. vis karo nuostolių 
atlyginimo priekabe. 

Wallace i prezidentus rė
mėjai, pamate jo mažą pa-
jėgumą, dabar atsisuko nuo 

sudarys apie $40 milijonų j0 skverbiasi atgal De-
metuose. « mokratų partijon. , 

70 milijonų energinga ir ka
ringa tauta labai vilioja rusus. 
Vakarų demokratijos stengiasi 
sukliudyti vokiečius įlysti į ru-
fcų bučių. 

Paryžiaus laikraščiai skelbia 
apie slaptus Stalino, Gottwaldo 
ir Bieruto pasitarimus Vokie
tijos reikalu. 

Gottwaldas iš Stalino malo
nės valdo Čekoslovakiją, o Bie-
rutas — Lenkiją. Tuoj po ka
ro savo gizelių įtakai padidinti 
Stalinas nusviedė lenkams ir 
čekams po "kaulą" iš Vokieti
jos sąskaitos. Bet šios malo
nės neilgai tęsėjo. 
trukus su "malonėmis" pakry-
j)o Vokietijos link. Čekoslova
kija ir Lenkija jau sudorotos, 
tad nėra reikalo su jomis besi-
skaityti. Pasirodo, Stalinas yra 
paruošęs toli numatantį planą 
Vokietiją palenkti savo pusėn 
ir ateityje iš jos padaryti vie
ną iš sovietinių respublikų. 

Stalinas esąs numatęs Vokie
tijai "dovanoti" ir grąžinti Ryt
prūsių ir Silezijos žemes. Tuo 
Stalinas tikisi laimėsiąs vokie
čių tautos simpatijas. "Mes 
galime vokiečius patraukti j 
save tik padarydami jų sienų 
reviziją", pareiškęs lenkų ir če
kų "vadams" Stalinas. 

Reikalai ištiesų nėra taip pa
prasti. Priešingai visiems są
jungininkų susitarimams, rusai 
kuria milžinišką ir gerai gink
luotą vokiečių kariuomenę savo 
zonoje, kuri butų iš užpakalio 
valdoma slapto rusų štabo. Ta 
kariuomenė ranka rankon eitų 
su slaptaja komunistų policija 
sudaryta iš rusų ir vokiečių ko
munistų. Kai visa valdžia tvir
tai atiteks" į vokiečių komunis
tų rankas, rusai yra numatę, 
kaip ir Korėjoje, pasiūlyti vi
siems sąjungininkams iš Vo
kietijos pasitraukti. Tada jau 
butų visai lengvas kelias visai 
Vokietijai patekti į Rusijos bu 
čių- ;•••; i v' J3t. . 

, f§ kitos pusės nesnaudžia ir 

Vakarai. Jie taip pat siūlosi 
vokiečiams su malonėmis ir 
štai visai nelauktai šiomis die
nomis padarė sensacingų nuo
laidų Ruhro valdymo reikaluo
se. Eina kalbos, kad Vokieti
ja busianti įjungta į Atlanto 
gynimosi paktą ir tuo budu 
vakarinės Vokietijos zonos tap-
siančios Vakarų Sąjungininkais. 
Kaip Stalino planams šiaušiasi 
lenkai ir čekai, amžinai kentė
ję nuo Vokiečių, taip anglo-
amerikiečių planams nepritaria 
prancūzai. Paskutinio šimtme
čio bėgyje prancūzai daugiau-

Stalinas ne-is*a nukentėjo nuo vokiečių ir 
bijo naujo jų įsigalėjimo. 

Šią padėtį gerai žino vokie
čiai. Jie mato, kad ir Vakarai 
ir Rytai jų atžvilgiu leidžiasi 
ne iš "meilės", bet dėt to, kad 
nepasidalina "kaulu". Susida
riusi padėtis jiems palanki kel
ti vis didesnius ir didesnius 
reikalavimus. Dar prieš kurį 
laiką "sėdėję lyg po šluota", 
vokiečiai šiandien visomis ketu
riomis darosi akiplėšiškesni ir 
išdrįsta sukelti generalinius 
streikus ir net riaušes, kaip 
Stuttgarte.... 

(Nukelta į 6-tą puslapį) 

PLIENO industrijos vadai 
praneša, kad jai praėjo baimė 
sužlugti dėl rūdies stokos. 

Plieno žurnalas, autoritetas 
metalo industrijoje, sako, kad 
didžiosios plieno firmos šioje 
šalyje užtikrintos 15 iki 20 
metų rezervu aukštos rūšies 
Superior ežero pakraščių rū
dies. Prie to yra kiti sluoksniai 
prastesnės rūdies, kurios už 
teks dar ir tiems laikams, ka
da dabartiniai plieno industri
jos vadai jau bus mirę. 
'Pastaromis dienomis plačiai 

skelbiama apie atradimą naujų 
geležies rūdies sluoksnių Lab
radoro teritorijoje, Kanadoje, 
kur jau tikrai apskaičiuota iki 
300 milijonų tonu geros rūšies 
geležies rudini. . 

Derlius šįmet geresnis, 
negu spėta 

šią vasarą keliais atvejais 
buvo daroma Agrikultūros De
partment spėjimai, koks bus 
šio rudens derlius. Tačiau, su
rinkus visą derlių, pasirodė, 
kad kornų gauta 82,000,000 bu
šelių daugiau, negu spalio 1 d. 
skaičiuota. Viso šįmet kornų 
gauta 3,649,510,000 bušelių. 

Pirmiau, 1946 metais, buvęs 
didžiausias kornų derlius siekė 
o,249,950,000 bušelių. Pernai 
kornų derlius buvo mažas — 
2,400,952,000 bušelių. 

Kviečių ir kitų grudų galuti
nos žinios bus gautos tik gruo
džio mėnesį, tačiau dabar jau 
nustatyta kviečių 1,283,770,000 
bušelių (pernai buvo 1,364,919,-
000 bušelių). 

Daugelis kito. derliu, tarp jų 
ryžių, grikių, sausų pupų, bull 
vių, tabako pasirodė aukštes
nis, negu buvo nustatyta spa
lio 1 d. apskaičiavimais. 

Mažesnis derlius buvo pyna-
eų, saldžiųjų bulvių, cukrinių 
runkelių, obuolių, kriaušių ir 
vynuogių. 

Tabako £| rudenį surinkta 
apie 1,872,000,000 svarų, apie 3 
nuoš. daugiau negu buvo skai
čiuota spalio pradžioje, v 

Ankstyvųjų apelsinu derlius 
šį rudenį didesnis negu buvo 
1947 m. 

• 
PLIENO šįmet numatyta pft* 

gaminti iki 88,000,000 tonų. 
Kadangi plieno reikalavimai 

didėja ir plieno industrija vyk
do savo dirbtuvių praplėtimus, 
1949 metais tikima pasiekti net 
94,000,000 tonų plieno. Dides-
nėsės plieno dirbtuvės jau da
bar skelbia savo numatytą pa
didinimą plieno išdirbimo 1949 
metams. 

• 
AMERIKOS biznio įstaigos 

šių metų antrą pusmetį praleis 
net $9,6000,000,000 savo įmo
nių praplėtimui, naujų dirbtu
vių statymui ir naujų mašinų 
įrengimui. 

Išviso šįmet dirbtuvių praplė
timams ir įrengimams bus pra
leista apie $18 bilijonų, kas su
daro $2,400,000.000 dau g i a u, 
negu buvo tam tikslui praleista 
1947 metais. 

AMERIKOS orlaivininkystės 
industrija pastarų 15 metų bė
gyje išleido $1,113,000,000 ir 
dar leidžia tyrinėjimams, kaip 
atsilaikyti aviacijoje prieš oro 
įtaką. Šiais metais, pavyzdžiui, 
komercinė aviacija panešė apie 
$40,000,000 nuostolių dėl oro 
kliudymų lėktuvams skraidyti. 
Panašus nuostoliai buvo kiek
vieną metą po to, kai jau avia
cija buvo pasiekus dabartinio 
savo komercinio išplitimo. 

Svarbiausios kliūtys, kurios 
sulaiko lėktuvų skraidymą, yra 
miglos ir sniegas, ir jeigu pa
vyks ištobulinti skraidymą šių 
dviejų kliūčių akyvaizdoje, jau 
bus daug laimėta. Kitaip oro 
kontroliuoti nebus galima, rei
kalinga bus jam prisitaikyti. 

KOPŪSTAI, morkos, beveik 
viskas, kas auga, gali buti pa
versta pagrindu skystam kurui 
ir tepalui, kas dabar gaminama 
iš petrolejaus, sako vienas alie
jaus mokslininkas. 

•1 įs,S 
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2 D I R V A  

PENNSYLVANIJOJE 
PITTSBURGH 

AMATININKŲ ALGOS 
PAKILO 

Darbo statistikų biuras pra
neša, kad Pittsburghe amatų 
darbininkų algos pašoko gana 
aukštai palyginus su algomis 
1947 metais. 

Metalo nituotojų (welderiu) 
algos pakilo 45 nuoš. lyginant 
su 1947 metų algomis. 

Unijistų statybos darbinin
kų algos, sulyg jų darbų rūšių, 
pakilo nuo 5 iki 45 nuoš. 

IVIatalo apdirbėjai gauna $2 
valandai; mūrininkai $2.70 va
landai; medžio apdirbėjai $2.50 
valandai, plumberiai $2.63-; da
žytojai $2.20, elektros įvedė
jai $2.38. 

Tas viskas parodo, kodėl tu
rėjo žymiai pabrangti ir naujų 
namų statyba. 

Visi amatininkai dirba po 
40 valandų savaitėje. 

mergaičių netikėtai nušovė. 
Jos laidotuvėms kiti vėl ėjo 

namas iš namų rinkdami aukų 
gėlėms.... 

NUŽUDĖ POLICININKĄ 
California, Pa. — Lapkr. 12 

d., šio miestelio jaunas 17 m. 
amžiaus vaikinas, užpuolęs už
mušė dideli, 200 svarų mieste
lio policininką. Vaikinas buvo 
suimtas ir apkaltintas žmogžu
dyste. Jis savo pasielgimą tei-. 
sino, aiškindamas, kad tas po
licininkas įsiveržė į jų namus 
ir besimeilindamas prie jo mo
tinos privedė jo tėvus prie pa
simetimo. Jis gynęs savo šei
mos garbę. 

LIETUVIŲ MOTERŲ KLUBO 
BANKIETAS 

šio mėnesio 7 d. Lietuvių 
Moterų Klubas buvo "suruošęs 
bankietą ir šokius Withier ho-
telvje. Tai puošni, rezidencinio 
pobūdžio vietovė su puikiai iš
taisytais bankietams kamba
riais. šie kambariai įrengti ro
mėnų, graikų, ispanų ir kt. sti
liais. Lietuvių bankietas buvo 
Pompejos stiliaus ir pavadini
mo kambaryje. Viešbutis pa
statytas prie pat Detroit upės. 

Svečiams susirinkus, apie 8 
vai. orkestras užgrojo ženklą 
eiti vakarienės. Per vakarienę, 
pasveikino svečius klubo pirmi
ninkė Marcelė Grinienė, o jai 
gėlių korsažą prisegė Ona Ku-
dzienė. 

Po vakarienės buvo šokiai, 
kuriems grojo lietuvio pramo
nininko Stark orkestras. 

Nors čia buvo susirinkusi lie
tuviška Society ir visa buvo at-

ANGLIAKASIŲ STREIKAI 
Praeitos savaitės pabaigoje 

vakarinėje Pennsylvanijoje su
streikavo šešių angliakasyklų 
viso 2100 darbininkų. Strei-
pai pradėta dėl įvairių priežas
čių, vienoje kasykloje, pav., su-
streiki^)ta kai susimušė kasyk
los prižiūrėtojas sa darbininku. 

BRITANIJOS socialistų val
džia pagaliau susigėdo ir nuėmė 
aukštus taksus nuo vaikų bir- likta pagal amerikonišką madą, 
bynių švilpukų ir l.u* S<j 
eialistai tuos žaislus priskaitė 
prie muzikalių instrumentų ir 
uždėjo aukštus taksus, pritai
kytus muzikaliams instrumen
tams. 

I DAYTON, OHIO I 
SERGA KETURI TAUTIEČIAI 

•9  

to komunistišką propagandą, 
dainuodami rusiškas dainas, 
pusiau išvertę į lietuvių kalbą, 
ir skleidžia melagingas žinias. 
Antroje dalyje "Radio Pusva
landžio" parodoma, kaip tikrie
ji Amerikos lietuviai perstato 
savo pusvalandį, su gražiomfk 
tautiškomis dainomis, tautiš
kais šokiais ir deklamacijomis. 

Veikalus parašė jau gerai ži
nomas rašytojas ir poetas Jur
gis Gliaudys, kuris į Detroitą 
atvyko prieš pusantrų metų. 

Veikalai labai patiko žiūro
vams, kurių buvo prisipildžius 
salė, net stačių. * Publika labai 
rimtai užsilaikė ir susidomėju
si sekė veikalus. Po vaidinimų 
buvo šokiai ir pasilinksmini
mas. 

Veikalus suvaidino šie buvę 
tremtiniai: Aleksandra Žemai
tienė, Petras Rukštelė, Vacys 
Urbonas, Algirdas Andriušis, 
Jonas Paškauskas, Jonas Dun-
čia, Jadvyga Dunčienė, Marytė 
Navickaitė, Vytautas Alkevi-
čius, Vanda Viškerienė, Stasė 
Urbonienė, Povilas čeekauskas, 
Marija Gliaudienė, Jonas Bud
rys ir Jurgis Gliaudys. Sufle
riu buvo adv. Viktoras Rauly-
naitis. 

šis gražus buvusių tremtinių 

go ir kitų. 
šis Lietuvių Moterų Klubas 

nėra atsižymėjęs tautiniais dar
bais, bet visgi, karts nuo kar
to, prisideda prie lietuvių rei
kalu ir paaukoja jiems parem- . 
ti ' Kaip matysite toliau, šis pasirodymas yra mums sviesus 
klubas prisideda prie The ln-i ateities lietuvybes palaikymo 
ternational Institute ruošiamų i žiburėlis. Buv. Tremtinių Dr-

' World's Market parodos ir pro- jos pirmininku yra Tomas^Dam
brauskas, kuris daug dirbo va
karo prirengime. gramos. 

Lietuviai skirstosi į visus kraš
tus. šelpiamųjų eilės mažėja. 
Tad dar šį kartą kantriai iš
klausykime jų prašymo, kurį 
nevienas gavome ašaromis su 

CHICAGO, ILL. 
PARIAUS-GIRfiNO POSTO 
^ ŽYMESNI NARIAI 
daugelis dažnai skaitot apie 

Chicagos Dariaus-Girėno Pos
tą ir gal klausiate, kolėl apie jį 
tiek daug rašo. ^ Bandysiu 
atsakyti. Matote, jeigu grupė 

lietame laiške. O kas pavėluo-1 žmonių parodo daugiau veiki-
sime, paskirkime savo dovanė- * - • 1—; 

lę Naujų Metų intencijon. 
M. Sims. 

LVS SKYRIUS RENGIA 
VAKARĄ 

šeštadienį, lapkričio (Nov.) 
20 d. (ne 29, kaip buvo klaidin
gai pranešta), nuo 7:30 vai., 
LVS 6 skyrius Detroite rengia 
vakarėlį pakortavimui ir drau
giškai sueigai, McKinley Post 
370, American Legion salėje, 
12151 Turner Ave., prie Oak-
man Blvd. , v 

Kaip kitų LVS skyrių paren
gimų, taip ir šio, pelnas skiria
mas tremtinių šelpimo ir J-<ie-
tuvos laisvinimo reikalams. 

J. K. 

RADIO CHORAS 
Amerikos Lietuvių Balso Ra-

dio Choras vėl pradėjo veikimą 
ir darbščiai ruošiasi prie dide
lio koncerto ir baliaus, kuris 
įvvks po Nauju Metų, sausio 
(Jan.) 30, 1949? buvusioje lie-

mo ir turi didesnį nuošimtį 
veiklesnių narių, tai juos daž
niau spauda ir mini, negu ki
tus. ... 

Iš netoli tūkstančio narių D.-
G. poste yra žymių sportinin
kų, visuomenės veikėjų, politi
kierių ir profesionalų. 

Sportininkų tarpe yra daug 
dabartinių ir buvusių garsių 
ristikų. Porą pereitų metų šio 
posto basketbolo ir softbolo ra
teliai laimėjo Illinois čempiona
tus legionierių tarpe. ^ 

Futbolininkų tarpe mes turi
me Jack Kowales, garsų žaidi-
ką ir dabartinį St. Louis fut
bolo ratelio mokytoją. 

Musų narys Phil Krause 
yra buvęs garsus futbolo ir 
basketbolo žaidikas ir mokyto
jas Notre Dam^ Universitete. 

Garsiausias lietuvis atletas 
universitetų ir kolegijų tanpe 
tai Edward Krause* futbolo ir 
b a s k e t b o l o  m o k y t o j a s  N o t r e  
Dame ir vienas iš futbolo mo
kytojų pereitus kelis? metus. 

Dar Edward Vyzral, gabus 

Ed. Krause 
D.-G. Posto didžiausias vei

kėjas legionierių tarpe yra gu-
vęs posto Komandierius Antho
ny Kasper, kuris yra žinomas 
ir gerbiamas svetimtaučių tar
pe, kaip tai 4th District, Cook 
County ir Illinois Legiono vei
kime. 

Nors D.-G. Postas yra Ame
rikos Legiono skyrius, bet be
veik visi nariai yra lietuviai, 
kurie prijaučia Lietuvos reika
lams ir dalyvauja visuomenės 
veikime, kiek gali duosniai pa
remdami finansiškai gerus dar
bus. 

Taip pat posto moterų sky
riaus narių ta'rpe turime žymių 
veįkėjų, kaip Mrs. Olis, Mrs. 
Biežis, Mrs. Zuris ir Mrs. Ka-
zanauskas. Bet kuris postas 
Amerikoje džiaugtųsi, turėda-advokatas, 15-to wardo alder- ^ 

manas ir buvęs garsus futbo- mas ^iek daug garbingų ir žy-
tuvių salėje. Kviečiame musų Jo žaidikas ir mokytojas; ^^" mių narių, kurių veikimas ver-
jaunuolius prisirašyti prie cho- dolph Vasalle, žymus advoka-į^g veržiasi i Amerikos ir lie— 

Kazimieras Znamenskas, Juo- NUSISEKUS BIJV. TREMTI-
zas Burneika, Jonas Onusaitis' VAKARĖLIS 

TYRINĖJA NAUJĄ KURĄ 
Pittsburgh Coal, kompanijos 

Montour No. 10 angliakasyklo-
je prie Library, Pa., daroma 
bandymai ištobulinimui naujo ;ma 

kuro. Tas naujas kuras bus 
anglies produktas, anglis bus 
paverčiama į skystą arba dujų 
kurą. 

Tyrinėjimams daryti išstaty
ta $350,000 dirbtuvė, kuri su
naudos po 50 tonų anglies per 
dieną. -

ir Jonas Paluck — visi ilgame
čiai DIRVOS skaitytojai (trys 
iš jų yra SLA 105 kuopos na
riai), šiuo metu serga. 

Lai Aukščiausias Dievas su
teikia jiems laimingą pasveiki-

Nes sveikata yra bran
giausias turtas žmogui šiame 
pasaulyje. J. A. Urbonas 

Pereitą sekmadieni, lapkričio 
14 d., suruoštas Buvusių Trem
tinių Draugijos vakarėlis pra
ėjo labai sėkmingai. 

Scenoje buvo perstatyti trys 
nauji iš šių laikų sukurti vei-
kaliukai: "Iš Tėvynės", "Al'fi-
davitas" ir "Radijo Pusvalan-

NUO DUJŲ MIRĖ PENKI 
Franklin Township namuose 

lapkričio 12 d. nuo šildomo pe
čiaus dujų mirė jauna pora ir 
trys jų vaikučiai. Pittsburgho i draugė ir vienas vyras. 

2431 Grand Blvd., įvyks vadi
namas World's Market. Lietu
viškai išvertus butų lyg Pasau
linis Turgus. Rame turguje 

. , i  , .. i bus išstatyta daugelio tautų 
dis'. Perstatymai buvo įdomus.. (fcUvteu ir pastatytos 
Pirmame tremtiniai suvaidino, , . 
kaip žiauriai bolševikai išveža j tautišką, programos, damos, 
Lietuvos ūkininko šeimą į Si- šokiai ir tam panašiai. 
birą. Antrame pavai z d u o j a Lietuviai visuomet prie tokių 
kaip vienas amerikietis lietu- parengimų prisidėjo, bet pas-
vis nusiuntė pakietėlį savo gi- i kutmiais metais, kada mums 
minaneiui, bet šis su draugais J rūpėjo daugiau tiemtimų ir 

na, Jeannette Arnold, 20 metų atidaręs jame rado ir laišką, Lietuvos reikalai anoje pusėje 
amžiaus, lapkričio 17 d. važia- \ kuriame siūlo grįžti j komunis- vandenyno^ vietiniai dalykai bu-

iki šio mėnesio pabaigos. Ypa
tingai reikalinga tenorų ir bo
sų. Praktikos laikomos trečia
dienio (Wednesday) vakarais, 
8 vai., International Institute, 

Gruodžio 2, 3, 4 ir 5 dieno-j^ast Uranci Blvd., prie Dubois, 
mis Tarptautiniame Institute, 

LIETUVIAI DALYVAUS 
INTERNATIONAL INSTITU
TO PARODOJE 

ro. Nauji nariai bus priimami (tas, kuris antro karo metu bu
vo pakeltas iš civilio į kapito
no laipsnį Amerikos kariuome
nėje, — tai yra retas toks at
sitikimas, — ir buvo paliuosuo-
tas iš tarnybos majoro laipsniu. 
Toliau — advokatas Antanas 

AKRON, OHIO 
NUŽUDYTA AKRONE 

Akron, Ohio. — Jauna moti-

apylinkėje žiemos metu nuolat 
buna tokių atsitikimų. Lietu
viams patartina apžiūrėti savo 
kaminus ir nedeginti pečių, jei
gu jie neturi kaminų 'suvestu 
dujoms išeiti į orą. 

Tos nelaimingos šeimos na
mą po nelaikei tyrinėjant ras
ta kamino skylė laikraščiu už
kišta. 

vo i teismą paduoti skundą ant; tinę Lietuvą. Užuot džiaugęsi 
- ' . . i nakie+ėlvie rastais daiktais nu-savo vyro, kuru. « buvo pame-|{£* tr^ltiniai net norė.jo sių-

tęs, už jos sumusimą. Ją Pa_ i stį jį atgal. Bet jiems visgi 
• vežėjo automobiliu jos vienaj buvo' neaišku: dėdė iš Ameri

kos žadėjo net ir affidavitą_ at
siųsti, o čia dabar siūlo 'Tėvy
nę". Vėliau išsiaiškino, kad pa
kietėlį padėjo išsiųsti lietuvis 
komunistas ir dėdei nematant 
įdėjo savo laišką. ... 

Trečiame veikale "Radio Pus
valandis"- Suvaidinta, kaip lie 

Važiuojant, ji buvo automo
bilyje iš pasalų šautuvu nu
šauta. 

vo kiek apleisti 
Bet šįmet .vėĮ stipriai ruošia

masi prie pasirodymo. Jau da
bar renkami lietuviški išdirbi
niai, lėlės, gintaras, audiniai ir 
kiti dalykai. Yra užkviestas 
Radio Balso choras padainuoti 
ir kviečiami buvusių tremtinių 
draugijos šokėjai. 

Rengimo komisiją sudaro šios 
lietuvės moterys: Rožė Bylai-
tienė, Katarina Stokus, Stepa-
nauskienė ir Ona Kramblienė, 

tuviai komunistai šlykščiai v*-{kaip padėjėja. Jos visos Lietu-

RADIO KLUBO METINIS 
SUSIRINKIMAS 

Amerikos Lietuvių Balso Ra
dio Klubo metinis susirinkimas 

tuvių spaudą. John Jakubs. 

$100,000 ATLYGINIMO 
. Illinois Aukščiausias Teis

mas lapkričio 13 d. pirmą kar
tą šios valstijos istorijoje iš
nešė sprendimą tokiam dide
liam atlyginimui už darbininko 

Olis, Sanitary District Trustee, 
žymus Amerikos lietuvių visuo
menės veikėjas ir politikas. 

Vienas iš garsiausių lietuvių | mirtį. 
daktarų Amerikoje — St. Bie-į Geležinkelio darbininkas Ch. 

įvyks sekmadieni, lapkričio 28, | žis, daug metų buvęs SLA. ir Phipps buvo užmuštas Nickel 
nuo, 6:30 v. vak. International į Dariaus-Girėno Posto daktaras plate garvežj0. Teismas pripa-
Institute, East Grand Blvd. : ir žymus visuomenės veikejas. .. , , , , , .. , 

rjv. John T. Zuris, daug metų Mu- f.1"0;. kad ta™ buvo gelez.nke-
j nicipal teismo teisėjas, žymus 0 linijos kalte, ir jo našlei, 

12,500 METĖ DARBUS DĖL • lietuvių tarpe politikos veikėjas j Mrs. Alma Phipps, Charleston, 
PABAUDIMO DVIEJŲ ' ir buvęs daug metų Dariaus-! 111., priteisė $100,000 atlygini-

~ ~ ^ ^ j. raiša, patf negali 
savo šešių vaikų išmaitinti. 

, I Girėno posto advokatas, 
aitę, Chrvslerj w,IS„ nnsttts tnrėin 

BILIJONO DOLERIŲ 
BIUDŽETAS 

Pennsylvanijos valstijos val
džios reikalams 1849-51 metų 
biudžetas numatoma jau virš 
bilijono dolerių sumoje, taip 
valstijos depart men tų opera vi-
mas išplito ir dar plečiamas. 

Dabartinis biudžetas pasiekė 
$953,152,031. 

Valstijos mokykloms iš to 
biudžeto tenka apie 25 nuošim
čiai, tačiau 14 valstijos moky
tojų kolegijų reikalauja dabar
tinį jų biudžetą padidinti 50' <. 
Didesnių sumų reikalauja vals
tijos ligonines, kelių depart-, 
m e n t a s  i r  k t .  

DAR APIE OHIO 
BALSAVIMUS 

Cuyahoga apskrities balsų 
skaičiavimuose po lapkričio 2 
d. balsavimų padaryta viena 
didelė klaida, kuri atėmė Tru-
manui dar 10,518 balsų, o tuo-
mi sumažinta Trumano gautu 
balsų dauguma virš Dewey bal
sų tik 6,817. Taip, jeigu tik 
ketvertas tūkstančių Ohio lie-, 
tuvių daugiau butų balsavę už i Vienas šių Kalendorių duoda- i Melodies" bus valandą anks-
Dewev. Trumanas butu Ohio j mas dovanų tam kas prisius 
nrabiimpip* i $3X0 už Dirvą. Reikia pridė-

i O H m V .  p  t i  1 0 e  p e r s i u n t i m o  k a š t u .  1944 metais Rooseveltas pra- 1 

laimėjo Ohio SU apie 11,000 bal- nu-k (x) ties tuo ką pasirinksi 

Praėjusi* savauę,i.nrysier i Musl)" postas turžj0 garbeS 

Corporation automobilių dirbtu- į turėti savo Direktorių Tarybos 
vėse, metė darbus apie 12,509 pirmininku John J. Kazanaus- ruirtrnin 
darbininkų dėl to, kad viena- ką, Mutual Federal Savings CHICAGOJE, sekančių pen-
me skvriuje buvo pašalinti iš Bank prezidentą, darbštų irjkių metų bėgyje, bus statoma 
darbo du vvrai, kurie nežiurė-' duopu Lietuvos Ubui asmenį, j nauji pastatei Chicagos medi-
jQmi- (kurio šimtines dažnai paremia kaliame centre, kuriems nuskir 
darni darbo, neatliko «avo nu-!visus gerus darbus lietuvių tar 
skirtų darbo normų. 

PADĖKA 

pe. 

8 m spalio 23 dien, Detroi- HARTFORD, Co.UI. 
te gyveną lietuviai tremtiniai) P. MANČIUNAS IŠRINKTAS 
turėjo malonią staigmeną. Tą Jau buvau laikraščiuose ra-
dieną jie buvo pakviesti į De- šęs prieš lapkričio 2 d. rinki-

ta $50 milijonų. Tame 300 ak
rų plote dabar jau yra ligoni
nių ir laboratorijų, kurių ben
dra vertė yra $100,000,0(K). 

1949 
KALENDORIAI 

t 

Dirva ir šįmet duos 
savo skaitytojams 
puikius I 949 m. 

"Lietuku" diena" <Slienusta-j 0 r  j  ™s, kad iš musų apylinkės į 
bentio suruostą susipažinimo j Connecticut valstybės tyta. Kai sužinosime, praneši

me Dirvoje, kad Detroito lietu
viai susirinktų gausiai pasižiū
rėti. 

RADIJO PUSVALANDIS 
VALANDA ANKSČIAU 

Lietuvių Balso radijo pusva
landžio žinių pranešėjas Rapo-

, . senatą 
bankietą. , nuo 7_į0 distrikto nominuotas 

Kada prie gražiai paruoštų demokratų partijos narys adv. 
stalų, pilnai prisirinkusioje lie-'Pranas Mančiunas. 
tuvių patriotų salėje prie gar-j šis jaunas lietuvis rinkimus 
bes stalo buvo susodinti trem-1 laimėjo. Jo draugai ir pažįsta-

sieninius kalendorius "t'rs, Valatka Tf' ti'T 1 lietuvių pusvalandis Baltic 

NUŠOVĖ MERGAITĘ 
Blatichard, Pa., kaimelyje, 

dvi jaunos mokinės ėjo namas 
iš namo rinkdamos aukų nupir
kimui gėlių mirusio seno tc 
miestelio gyventojo angliakasio 
šermenims. Iš vieno namo iš
einant, kieme šautuvu žaidęs 
12 metų berniukas vieną tų 

su, kuriuos lengvai sudaro lie
tuviai, taigi tas parodo; kaip 
svarbu eiti balsuoti iki vienam. 

Jeigu buta surasta dar ir 
daugiau klaidų kitose apskri
tyse, ir Trumanas butų Ohio 
pralaimėjęs, tas nepakeistų jo 
išrinkimo. Ohio turi 25 elekto-
ralius balsus. | 

Balsavimų lėmimą galėjo su
daryti ir apie 100,000 balsų,1 

-Amerikoniškos ūkės vaizdus 
.Kalnų vaizdas 
-Kalnai mėnesienoje 

Berniukas meškerioja 
-Namas gėlynuose 

Žvejai kalnų upelyje 
.Motina su kudikiu prie {MUikftčių 

Berniukas su šuniukais 
Mergaitė ir berniukas ant dvir. 

- Lietuvos ūkės vaizdas 
-Kražių Skerdynė 
-Lietuvaitė su Vėliava 
..Vytautas ir kiti Kunigaikčiai 
-šv. Juozapas ir Jėzus (naujas) kurie visoje Ohio valstijoje bu- _ 

vo atmesti ir nepriskaityti, nes i šv. Ona ir šv. Marija 
per neatsargumą apie 100,0(0 š v- Marija Gegužinė 

balsuotojų balotus pažymėjo ne-
tvarkiai, kiti už perdaug kan
didatu balsavo. 
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Geriausias 

LIETUVIU 
Paveiksluotas 

Žurnalas 

NAUJIENOS 
32-jų puslapių 

Už $1.00 lankys Tamstas kožna m€nesi per 1 meta. 
Insteigfos Gegužio 15, 1938. 

LIETUVIŲ NAUJIENOS 
332 N. 6th Street Philadelphia (», Pa. 

šv. Teresė 
Marija su Kudikiu (naujas) 
Panelė Šv. pasirodymas Liurde 
šv. Antanas su kudikiu Jėzum 
Betlejus (Krys Karaliai) 

JDievas laimina šv. šeimą 
fev. Šeima su balandžiais 

Ko(iotcKCiioociicRKiiaoociaaxjiucKooiK»o.oo]{ 

DIRVA 
6820 Superior Avenue 

Cleveland 3, Ohio 

J, Žemantauskas 
N o t a r a s  

"Dirvos" Agentas 
130 Congress Avenue 

Waterbury, Conn. 

čiau. Tai yra, vietoje 10 vai., 
bus 9 vai vakare kas šeštadie
nį, iš WJLB stoties. 

KALĖDŲ DOVANOS 
TREMTINIAMS 

Ši mėnesi reikia išsiųsti pa-
kietėlius tremtiniams į Euro
pą. To reikalauja pašto įstai
gos. Vėliau išsiųsti negaran
tuojama, kad laiku pasieks lau
kiantį tremtinį. 

Taigi, mieli lietuviai, susi
kaupkime ir išsiųskime, kiek 
tik galime, pašalpos tremti
niams. Pamirškime, bent šį 
kartą, savo kalėdinius puošalus 
brangiai įrengiamas eglutes, 
savo draugams brangias dova
nas. Pasiųskime po svarą-kitą 

i riebalų, po pakelį arbatos sa
viesiems broliams nelaimėn ir 
vargan patekusiems. Kaip jie 
gražiai apie mus mąsto, kaip 
maloniai apie mus kalba ir ra
šo! Jie mus vadina savo vil
timi. savo užtarėjais. Bukime 
verti jų žodžių! 

Amerikos lietuvis visuomet 
buvo duosnus, ypač bukim šiais 
metais. Musų broliai tremtyje 
dabar tiesia rankas j mus, šau
kiasi pagalbos. Duokime. Gal 
jau paskutiniai metai iš musų 

! reikalaujama tokio duosnumo. 

tiniai, iššaukti pav ardėmis, 
pristatyti susirinkusiems lietu
viams susipažinti ir apdovano
ti gėlėmis, tą momentą giliai 

mieji gruodžio 5 d. Lietuvių 
Piliečių Klube rengia vaišes. 
Todėl prašome gruodžio 5 d. 
nieko kita nerengti, bet atsi-

DIRVAI išsirašyti nereikia 
laukti pradžios metų—pasiu
skit prenumeratą dabar .ur 
Dirva jus tuoj lankys. 

sujaudinti tremtiniai pakarto- Į lankyti į šias rengiamas sena-
tinai gavo įsitikinti Amerikos j toriaus P. Mančiuno pagerbimo 
lietuvių meilę savo kraštui Lie
tuvai ir jos nelaimingiems, po 
pasaulį išblaškytiems vaikams. 

Detroite gyvenantiems lie
tuviams tremtiniams šio gra
žaus momento prisiminimas, jų 
skaudžiais patyrimais grįstoje 
gyvenimo kelionėje, liks neiš
dildomas amžinai. Tą dieną De
troito lietuviai tremtiniai pasi
juto priimti į Amerikos lietu
vių šeimos tarpą ir jie dar dau
giau įgijo vilties, dirbant pe
tys į petį su Amerikos lietuvių 
organizacijomis, atgauti savo 
kraštui Lietuvai laisvę. 

šia proga Detroito Lietuvių 
Organizacijų Centro Valdybai, 
P. Medoniui, E. Paurazienei, J. 
Semaškai, M. Šimoniui, J. S. 
Pilkai, prie bankieto paruoši
mo pasidarbavusioms O. Kiu-
ber, *P. Bandzienei, Jurgelai-
tienei, Šaltienei, M. Salasevi-
čienei, P. Metjonienei, M. Kase-
vičienei, O. Šimonienei, O. Gry
bienei, A. Savickienei, visoms 
Detroito jaunosioms lietuvai
tėms prie stalo mus gražiai 
vaišinusioms, visiems prie šio 
bankieto paruošimo prisidėju
siems biznieriams ir visiems 
atsilankiusiems lietuviams pa
triotams reiškiame D e troito 

vaišes, nes tai labai svarbu, 
kad musų tautietis laimėjo to
kią svarbią valstybinę vietą. 

Pagerbti naujai išrinktą se
natorių Praną Mančiuną rengi
m o  k o m i s i j a  k v i e č i a  v i s u s  
Hartfordo ir apylinkės lietu
vius dalyvauti gruodžio 5 d. 
Amerikos Lietuvių Pili ečių 
Klubo salėje, viršutinėje, 4 va
landą po pietų. Bus kuo geriau
si pietus. Dalyvaus auk štų 
amerikiečių profesionalų, val
dininkų, teisėjų ir kitų, bus 
proga susipažinti su žymiais 
asmenimis. 

Iš anksto užsisakykite vietas 
pas šiuos rengimo komisijos 
narius: 
1) J. Pilky - Pilkauską, kuri 
visada galite matyti Klube, 227 
Lawrence St., 2) V. Zolner 
(žalnieraitį), 37 York St.; 3) 
Kemežį, kurį galima sutikti 
Jaunų Vyrų Trejybės Klube. 
339 Capitol Ave., arba pas ko
respondentą B. Vedeikį, 475 
New Britain Ave., visi Hart
forde. B. Vedeikis 

lietuvių tremtinių vardu gilią 
ir nuoširdžią padėką. 

Detroito Lietuvių Buv. 
Tremtiniu Valdyba 

BROOKLYN, N. Y. 
AUKOS DARIAUS • GIRĖNO 

PAMINKLUI STATYTI 
Aukos surinktos minėjimo 

bankiete Piliečių Klubo salėje 
Brooklyne spalių 16 d. 1948 m. 

Aukojo: po $5.00 V. Vaigi-
nis, Y. Stunevičius, J. Sadaus
kas, P. šiuipis, P. Baltauskas, 
V. Karvelis. 
Po $2.00: A.Baltrūnas, F. Ve

nys, F. Račis, J. Kuodis, A. Ja-
kunskas. 

Po $1.00: Petraška, Zaka
rauskienė, K. Bu ndonis, V. 
Blazaitienė, P. R a d zevičius, 
Linkus, Slavančienė, S. Volskis 
Y. Andriuškevičius, J. Vaznys, 
J. Guzevičius, Bubnelis, Gruns-
kis, Y, Petruškevičius, J. Kai
rys, V. Paulauskas, Petraus
kas, A. Raškys, V. Adomavi
čius, F. White, A. Bubnis, J. 
Stakevičius, A. Buivienė, P. Mi
las, F. Keberta, F,. Skwar, J. 
Valaitis, M. Klimienė, M. Da
nilevičienė, J. Andruškevičius, 
A. Salavičius, Jos. Rimavičius, 
K. žemaitis, Julia Kalvaitis, 
Olga Reinka, K. Meskeravičius, 
V. Wasilius, J. P. Montvila, 
Adv. S. Bredes, Jr., Billy Wal
ter, P. Mačys, J.'Aymonas, Ag
nes Rupčinskas, R. Povilaus-
kas, Veronika Girnys, A. Jan
keliūnas, M. Žilinskas, Norei-
kienė, Styra, J. Mackevičius, 
Patašius, W. Bronius, J. Peter
son, L. Kava liauskaitė, K. 
Menkeliunaitė. 

Aukų suma $95.25, smulkių 
$1.35, • v r 

Vėliau aukojo: B.*Zaruba, J. 
šaltis po $1.00 ir Juozas Avi
žonis $5.00. Viso gauta aukų 
$103.60. Už gausias aukas ma
loniai dėkojame. , 

Paminklui Statyti Komitetas 



D I R V A  

Tarp Nemuno ir Reino 
Gyvenimo sukurtii apysaka 

I. IŠ BALNO IŠMETUS 
\ 

2. Medžiojamo paukščio plunksnose 
(Tęsinys iŠ pereito nr.) 

Laukiau bildesio, griežtų žodžių ir įsaky
mų,,. Bet... nuostabi tyla išdavė tik mano šir
dies tuksenimą. Tarnaitė vėl pradarė duris ir 
juokdamasi pro ašaras ištarė: "Ūkininkė atnešė 
pieno Bernardui" (vaikui). Ir tada mųsų visų 
juokas susimaišė su atsidūsėjimais, lengvo sti
liaus nusikeikimais ir linksmomis kalbomis. 

Ir taip šventai bučiavau savo miegantį 
Bernardą, lyg dėkodamas jam už išgelbėjimą: 
mat, mintis, kad jau esu areštuotas, taip giliai 
galvon Įsispraudė, jog negalėjau netikėti, kad tik 
"Bernardo pienas" mane išgelbėjo. Juk jei ūki
ninkei nebūtų reikėję atnešti vaikui pieno, tai 
bųtų turėjęs kas kitas ateiti. O tas "kas kitas" 
galėjo bųti tik policija... 

Po tokios staigmenos ir laimingai pasibai
gusio pergyvenimo nebenorėjau nei minutės pa
silikti namuose. Skubiai išsiruošiau kelionėn į 
pasieni, pasisakęs žmonai, kad vakare arba ry
toj grįšiu ir kad atitinkamą valandą ji manęs 
palauktų autobusų stotyje. 

Buvau jau anksčiau girdėjęs, kad dar ne-
sunkiai pereinama siena ties Gargždais.... ži
nojau ir pasienyje gyvenantį žmogų, kars buvo 
padėjęs pereiti sieną redaktoriui Railai. Tiesiai 
ir keliavau pas jį. Pasisakiau, kokiu tikslu at
vykau ir prašiau man padėti. Buvau pasiruošęs 
net sumokėti už patarnavimą, bet mano pasiūly
mas buvo atmestas. Sutarėme, kad po poros 
dienų vėl atvyksim, ir tada jis mane pergabens 
| "antrą pusę". 

Tą pačią dieną grįžau atgal į Kauną, žmo
na jautėsi laiminga, kad man taip greit pavyko 
surasti pagalbą sienai pereiti: mat, tas nuolati
nis manęs persekiojimo jausmas ją buvo gero
kai nuvarginęs ir jai atrodė busią lengviau, jei 
aš pabėgsiu Vokietijon, negu kad slapstysiuos 
čia. 

Susikroviau du lengvus čemodanus su rei
kalingiausiais baltiniais, truputį maisto, vieną 
kitą man brangesnę knygą, ̂ ir vii pasileidau tuo 
pačiu keliu. •' 

Dabar jau jaučiausi, kaip Dostojevskio Ros-
kolnikovas, ir nebebuvau tas niekuo nenusikal
tęs žmogus, kurs policijos neturi bijotis. Su 
dviem čemodanais rankose anksti rytą, lydimas 
žmonos, keliavau į autobusų stotį.... Man ro
dėsi, kad kiekvienas sutiktas žmogus aiškiai ma
to, jog aš jau bėgu.... nuo policijos. Rodėsi, 
kad kiekvienas žiuri Jsmeigęs akis į mano če
modanus, į mane patį ir nori šaukti: "Laikykite 
nusikaltėlį...." 

Autobusų stotyje slankiojo įtartini asmenys 
ir stebėjo keleivius. Viską dariau, kad sudary
čiau įspūdį, jog nieko nebijau, jog važiuoju pa
togiom. ... atostogom ir jog esu naujos liaudies 
valstybės garbingas pilietis.... Atsisveikinau 
su žmona šaltai.... kad niekas neįtartų, jog at
sisveikinu ilgai ir neįprastai kelionei. 

Per tiek dienų jau buvau susigyvenęs su pa
bėgimo mintimi ir jaučiausi panašiai, kaip į na
mus -grįžtąs asmuo iš kapų, palaidojęs savo gy
venimo dalį. Viskas jau buvo baigta, nieko ne
besigailėjau ir nieku nebesirūpinau. 

Pravažiuodamas pro Tauragę, prisiminiau, 
kad čia turiu vieną gerai pažįstamą draugą no
tarą Bronių Nemicką, žmogų tiesų, išmintingą 
ir paslaugų. Nutariau jį pamatyti ir pasiteirau
ti, ką jis dabar galvoja. Palikęs čemodanus sto
tyje, atsiradau Notaro įstaigoje. Kol suradau 
įstaigą, klausinėjau žmonių. Ir vienas žydelis, 
paklaustas kur gyvena notaras Nemickas, kaž ką 
paminėjo apie areštus... . Bet gerai nesupra
tau, ar tuo jis norėjo pasakyti, kad Nemickas 
'areštuotas, ar ką kitą. 

įėjęs į įstaigą, radau sėdintį jauną ir savi
mi labai pasitikintį vaikiną. Nuolankiai pasvei
kinu ir klausiu, kur galiu matyti notarą Nemic
ką. Vaikinas išdidžiu tonu mane užklausė, ko 
gi aš noriu iš Nemicko. Tada jam dar pakarto-
toju, kad noriu matyti notarą. 

Atsakymas buvo įspūdingas: ^Vaikinas" dū
rė pirštu sau į krutinę ir pakeltu balsu pareiš
kė: "Aš notaras". 

Aha, pagalvojau, dabar jau aišku, kas atsi
tiko su Nemicku ir kas per tipas užėmė jo vietą. 
Kadangi norėjau matyti notarą, tai dabar jį tu
rėdamas prieš akis, skubiai sumečiau istoriją 
dėl paveldėjimo ir klausiau patarimo, ar mano 
tūlas dėdė turi teisės surašyti testamentą ir 
kaip jį reikia surašyti. 

"Notaras" sąžiningai man išdėstė paveldėji
mo taisykles ir nustatė, kad jis, kaip notaras, 
galės sekančią dieną atvykti pas mano sergantį 
"dėdę" testamentui surašyti. Tuo metu, kai jis 
man aiškino, aš "atydžiai" klausiau ir nervingai 
rankose glamžiau kaimišką kepurę. Jei notaras 
butų buvęs gudrus, butų iš mano nervingos lai
kysenos supratęs, jog aš esu "ypatingas klien
tas". 

A 7. Jbi/uneihn 

Atsisveikinau ir nekaltais nusilenkimais pa
dėkojau "ponui notarui" už patarimus. "Nota
ras" iš savo pusės paspaudė man ranką labai kie
tai ir pasakė: "Sudie, drauge" 

Po tokio pusiau juokingo atsitikimo notaro 
Nemicko jau nebeieškojau. Tik dabar supratau, 
ką reiškė ano žydelio kalba apie areštą: Nemic
kas jau buvo areštuotas kaip "liaudies priešas". 

Atvykęs į pasienį, į sutartą vietą, patyriau, 
kad pasienio sargyba jau prieš kelias dienas bu
vo sutvirtinta rusų kariuomenės daliniais, šuni
mis ir papildomais sekimo punktais. Naktį esąs 
pasienis ypatingai saugojamas: kai kuriose vie
tose net įrengiami prožektoriai. 

Sutarėm, kad aš vadinsiuos švogeriu ir sa-
kvsiuos atvykęs pavasaroti pas seserį...., jei 
kartais kas susidomėtų manimi. 

Pavakariais pasivaikščiojome po laukus, ap
žiūrėjome geriausias perėjimo vietas ir susipa
žinau su bendru gamtovaizdžiu. Nustatėme, kad 
naktį eiti per sieną yra pavojingiau. . Todėl ry
toj dienos metu reikės jau pamėginti.... žino
ma, čemodanus reikės palikti, kad vėliau juos 
šieno vežime pervežtų ūkininkas, kurs gyveno 
Vokietijos pusėje, bet dalį savo pievų turėjo Lie
tuvoje. Tokius patarnavimus tas ūkininkas jau 
buvo atlikęs kitiems asmenims. Tikėjomės, kad 
jis neatsisakys padaryti ir man. 

Praleidęs naktį palyginti ramiai, nekantriai 
laukiau valandos, kada reikės eiti per sieną. Ma
ne globojęs žmogus gerai žinojo visus pasienio 
sargybų papročius: kada jos keičiasi, kur jų ma
žiausia buna, kada ir kur jos valgo pietus ir tt. 
Jo parėdymu, 12 valandą turėjau ruoštis kelio-
nėnT...  

Pasiėmiau su savim tik portfelį su vienais 
baltiniais, skustuvą ir šiaip keletą kitų apran
gos dalykų. Lydėjo mane ir kelią rodė to mano 
gerojo globėjo žmona (pavardžių "čia minėti ne
galiu, nes nežinau, kur tie žmonės dabar randa
si). Pasiėmėme kartu jos porą vaikų ir lėtais 
žingsniais traukėme keliu, lyg pasivaikščiodami. 

Prieš mus kokiame 100 metrų nuotolyje 
traukė trys sovietiški sargybiniai. Siena ėjo pa
gal pat kelią salio ravo. Jau iš vakaro tą vietą 
buvau apžiūrėjęs ir net apskaičiavęs, kur ir kaip 
turėsiu daryti šuolius ir kur gulti, peršokus į 
antrą pusę. Kelias, sukosi į mišką, ir sargybi
niai dingo iš akių. 

— Dabar bandykite, — įspėjo mano palydo
vė, ir aš, stvėręs portfelį iš vaike vežimėlio, grei
tu šuoliu persiritau • per ra vą, ir-keletą žingsnių 
pabėgęs parkritau į parugę.... 

Dabar pirmą kartą po 10 dienų pasijutau 
saugiai, ir sunkus "gaudomo paukščio" pergyve
nimai pasiliko kitoj sienos pusėj.... Iš Sovie
tų nagų jau buvau ištrukęs. 

(Bus daugiau) 

Tremtinių gyvenimas 

IK 

Hanau lietuvių stovykla komendantu, tvarkančiu lietuvių 
reikalus, išrinko Joną Grigolaitį, keturis metus kalėjusį vo
kiečių koncentracijos stovykloje. Jo sveikata ten buvo taip 
bloga, kad buvo išneštas net į lavoninę. Apie savo išgyveni
mus J. Grigolaitis parašė knygą, čia J- Grigolaitį matome 

GANA Z0D2IU! 
JAU LAIKAS 

300 
šeimų skaitančių DIRVĄ tremtinių stovyk

lose laukia Jusų pagalbos! 

Iškirpkite žemiau esantį kuponą, užpildyki
te ir atsiųskite DIRVAI, 6820 Superior Avenue, 
Cleveland 3, Ohio. Dirva paruoš blankus, ku
riuos užteks tik pasirašyti ir grąžinti, figa kita 
bus sutvarkyta. 

Al 
vardas-pavardė 

gyvenąs 

adresas 
sutinku duoti buto-darbo pažadą tremtinių šei

mai iš Jųsų sąrašo, šeimos dydis gali butl 

ąsmenų (Pažymėkite — 1, 2, 3 ar 4). 

Atvykę galės gauti tokių darbų 

(Pažymėkite, kokių darbų Jusų gyvenamo j vie
toj lengviausia gauti.) 

parašas 

savo šeimos tarpe. 

DIDĖJA "LIETUVIŲ* SKAI
ČIUS 

Spalio 30 d. iš Muencheno 
išvažiavo į USA apie 200 žmo
nių, kurių tarpe buvo ir 20 lie
tuvių. 

Oficialtis lietuvių skaičius, 
žinoma, bus didesnis, nes iš
vykstančiųjų tarpe buvo tokių 
lietuvių, kurie turėjo naujutė
laites, ką tik išduotas DP kor
teles, su įrašu "Lithuanian". 
Deja, tie "Lithuanian" lietu
viškai kaž kodėl nekalbėjo... 

Tai dėl jų transportas, kuris 
turėjo išeiti' šeštadienį, buvo 
atidėtas sekmadieniui, nes šeš
tadienis buvo tų naujų "lietu
vių" šventoji diena. f 

Kai kurie nuoširdesni iy&i 
aiškina musų t a u t i ečiams: 
"Jeigu butų buvęs priimtas 
400,000 DP emigracijos bilius, 
tai gal ir iš lietuvių kai kas 
nuvažiuotų, o dabar, kai numa
toma įsileisti tik 200,000, var
giai šio skaičiaus užteks musų 
pačių tautiečiams"... 

ROOSEVELTIENĖ PIĖMĖ 
BALTIECIŲ ATSTOVUS 

Viešėdama Vakarų Vokieti
joje Rooseveltienė priėmė ir 
lietuvių, latvių, estų atstovus, 
kurie įteikė jai memorandumą 
žmogaus teisių apsaugos klau
simu ir pasisakė genocido rei
kalu. 

AR NE PERDAUG DANTIMS 
VALYTI KOŠĖS? 

IRO organizacijos vadovybė, 
kuri globoja tremtinius Ameri
kos ir kitų lėšomis, juos aprū
pina įvairiomis priemonėmis. 
Ypač labai daug jie gauna dan
tims valyti šepetėlių ir košės, 
šukų ir panašių reikmenų. 

Jų duoda tiek daug, kad nie
kas sunaudoti negali. O juk vi
sa tai kaštuoja pinigą. Tremti
niai labai norėtų, kad šių daik
tų vietoje butų nupirkta mais
to, kurio taip labai trūksta. 
Pirma reikėtų turėti ką nors 
uždėti ant dantų, o tik paskui 
pagalvoti apie jų valymą... 

LEIS LIETUVIŲ 
KLASIKŲ RAŠTUS 

"Ventos" leidykla Schwein-
furte (savininkai Vismantas ir 
Rimeikis), iki šiam laikui gra
žiai išleidę 15 lietuviškų knygų 
ir apie 10 atidavę spaudai, ruo
šiasi išleisti kai kurių lietuvių 
klasikų (Maironio, žemaitės ir 
kt.) raštus. 

DĖL LIETUVIŠKO DARBO 
ATSISAKĖ PROFESŪROS 
. Lietuvis mokslininkas Dr. šer-

naitis, ilgus metus gyvenęs ir 
mokęsis D. Britanijoje ir In
dijoje, buvo Vokietijos Kielio 
universiteto pakviestas profe
soriauti ir dėstyti studentams 
indologiją. 

Dr. šernaitis, norėdamas pa
dėti Britų zonoje musų vargs
tantiems tautiečiams, atsisakė 
nuo šios pelningos ir garbingos 
tarnybos ir perėjo dirbti į Bal
tų centrinę Tarybą Detmolde. 

SUNKI TREMTINIŲ 
MOKYKLŲ BŪKLĖ 

Jau keturi mėnesiai po Vo
kietijos valiutos reformos, o 

(Nuotr. B. Gaidžiuno) 

mokyklos dar nėra gavusios iš 
Amerikos lietuvių nei vieno 
cento pašalpos. Taigi tremties 
gimnazijų ir pradžios mokyklų 
būklė yra labai apverktiname 
stovyje. 

SKELBIA LIETUVIŠKAS 
KNYGAS 

Bibliografijos tarnybos Mem-
mingene rupesčiu, vokiečių bib
liografijos įstaiga vakarinėse 
zonose "B ib 1 i o g r a f hie der 
Deutschen Bibliotek" specialia
me vokiečių bibliografijos lei

dinyje pradėjo skelbti ir Vokie
tijoje išleidžiamas lietuviškas 
knygas. 

MIRŠTA DAUG TRMETINIŲ 
Paskutiniu metu dėl nenor

malaus tremtinių mait i n i m o 
b l o g ė j a  t r e m t i n i ų  s v e i  k a t a .  
Ypač tai atsiliepia vaikams, ku
rių ti£ nedidelė dalis turi nor
malų svorį. -

Ne geriau yra ir su moteri
mis ir vyrais. Ingolstadto lie
tuvių stovykloje per tris me
tus įregistruota apie 60 miri
mų. Stovykloje gyvena apie 
800 žmonių. K. Pelėkis. 

TREMTINIŲ BALSAS PRIE 
BALFo ĮSTAIGOS 

Prie BALFo įstaigos Muen-
chene, Vokietijoje, yra sudary
ta tam tikra pačių tremtinių 
komisija, kuri tremtinių vardu 
duos BALFo įstaigai patarimų, 
kaip jie pageidautų tvarkyti jų 
imigracijos reikalus, perduos 
tremtinių pageidavimus BALFo 
įstaigai Europoje, o taip pat ir 
BALFo centrui Ame r i k o j e, 
stengsis padėti išvengti nesu
sipratimų, arba šalinti nesusi
pratimų priežastis tarp tremti
nių ir BALFo. 

Tos komisijos t pirminin kas 
yra Antanas Kalvaitis, buvęs 
Lietuvos konsulas Chicagoje. 
Nariai — Jurgis Juodelis, Ig
nas Kazlauskas, Juozas Sko-
rubskas ir Vladas Viliamas. 

STUDIJUOS RUSIJĄ 
IR RUSUS 

USA State Departmfento vir
šininkai kalba apie įsteigimą 
"Rusų Studijų Instituto". ̂ Jo 
personalas butų atsargiai pa
rinktas iš dešimčių tūkstančių 
asmenų, pabėgusių iš Sovietų 
Sąjungos — aukštų armijos ka
rininkų, mokslininkų, valdiškų 
tarnautojų, komunistų partijos 
vadų, specialistų ir visokių in
telektualų. 

Rinkimų subruzdimui užėjus, 
ta mintis vos neatmesta. Ta
čiau sakoma, Dewey likus pre
zidentu, jo aukštieji patarėjai 
tą mintį stengsis įkūnyti. 

Amerika turi savo rankose 
vieną svarbų asmenį tam tiks
lui, buvusį žemėlapių specialis
tą Maskvoje prieš karą. Karo 
pabaigoje jis buvo pasiųstas | 
sovietų zoną Vokietijoje. Kaip 
tik jis Vokietijon atvyko, rizi
kuodamas savo gyvybę jis tuoj 
bėgo nuo Rusų į Amerikos zo
ną. Tačiau, jo žinojimu iki šiol 
pilnai nepasinaudota, jis tebėra 
laikomas mažame mieste Ame
rikos zonoje Vokietijoje su ki
tais pabėgusiais nuo sovietų 
rusais. Dabar kalbama pasi
naudoti jo žinojimu, ir šimtų 
kitų žymių rusų pabėgėlių. 

Niekas nežino kiek tikrai so
vietų piliečių pabėgo iš Rusi
jos į vakariečių globą. Spėja
ma jų bus apie 100,000. Prie 
to, sako, reikia dar priskaityti 
kitus 150,000 rusų, kuriuos vo
kiečiai atvarė sau į karo dar
bus. Jų eilėse yra visokiausių 
žmonių, nuo komunistų vadų ir 
slaptų NKVD šnipų iki šiaip 
žymių intelektualų. Jie visi ir 
yra aukso kasykla informacijų 
apie Rusiją ir sovietus. 

BALFo generalinė įgaliotinė p. Rovaitė, Vokietijoje, "Mu-
Kelio" redakcijoje, turėjo pasikalbėjimą emigraciniais 

reikalais su lietuvių spaudos atstovais, čia ją matome lie
tuvių laikraščių redaktorių tarpe. (Nuotr. B. Gaidžiuno) 

sų 

AMERIKOS armijos vadovy
bė nupirko apie 750,000 svarų 
kalakutienos pavaišinimui karių 
Padėkos dieną ir Kalėdų šven
tėmis. 

šita kalakutiena siunčiama 
į visas šalis kur tik amerikie
čių karių yra. Apie 250,000 sv. 
tos kalakutienos teks šioje pat 
šalyje tarnaujantiems vyrams. 

Nelinksmos naujienos iš pavergtos Lietuvos 
KAS VAI,TO LIETUVĄ 

Lietuvos kraštą dabar tvar
ko, valdo ir administruoja at
ėjūnai rusai. Lietuviai komu
nistai neturi Maskvos pasitikė
jimo. Tikrasis krašto valdovas 
yra ne Peleckis ir ne Sniečkus, 
o komunistų partijos patikėti
nis Ščerbakovas. Aukšt u o s e 
postuose 30:70% lietuvių ne
n a u d a i ,  ž e m e s n i u o s e  p u s i a u .  
Miestuose vyrauja rusai ir žy
dai. MGB (saugumo įstaigoje) 
lietuvių tik 109'. 

"LIETUVOS UŽSIENIŲ 
REIKALŲ MINISTERIJA" 

Ši įstaiga praktiškai nevei
kia. Jos buvimas yra tik propa
gandinis. Viską už jį atlieka 

Motieka, jo pavud. gen. Maci
jauskas. Kiti lietuviai išskirs
tyti po rusiškus dalinius. 

Lietuviai sunkiai duodasi 
mobilizuojami. Praktiškai eina 
tik 10 % šaukiamųjų.' Kiti rū
pinasi gauti atleidimus, o kam 
tai nevyksta — eina į miškus. 

Šiuo metu pašaukti ir apmo
kyti 1929 — 1930 gimimo me
tų naujokai. Jie apmokomi Lie
tuvoje ir Rytprūsiuose. Jų ap-
rųpinimas blogas. Jie tebedėvi!su £įa yra 

Rytprūsiuose 

džia kiekvieną, kuris kalba 
apie galimą karą. Tačiau ka
riuomenės dalinius vizit u o j ą 
g e n e r o l a i  n e s l e p i a m a i  k a l b a  
apie karą. Karo pradžiai ter
minai spėliojami iki 2 metų. 

nuosavais drabužiais ir gyve
na beveik savu maistu. Ketu
rias savaites juos mankština, o 
po to vyksta namo parsigaben
ti maisto... 

Lietuvius skiria tik į pėsti
ninkų dalinius. Net lietuviškoj 

Maskva. Maskva paruošusi lie- divizijoj komanda duodama ru-
tuvių "atstovu" prie UN švie
timo komisaro žiugždos sunų. 
Bet jis vis dąr vaikštąs be vie
tos. 

% 

DRAUDŽIAMOS ZONOS 
Tokios sritys yra prie Balti

jos juros kranto ir Lenkijos. Į 
jas įvažiuoti galima tik su spe
cialiais MVD leidimais. Su Ryt
prūsiais jokios sienos nėra. . 

šiaip jau susisiekimas po 
kraštą nėra trukdomas iki 200 
m. Į Latviją galima vykti be 
specialaus leidimo. Į Gudiją ar 
Rusijos gilumą galima vykti su 
vietos MVD leidimu. 

LIETUVIAI RUSŲ 
KARIUOMENĖJE 

Iš vadinamų lietuviškų ka
riuomenės dalinių yra tik viena 
16-ta divizija, stovinti Vilniu
je. Joje 80% karių yra lietu
vių, o komanduojančiam perso
nale daug mažiau. 

Divizijos vadus yra pulk. 

su kalba. 
Lietuviškų karo mokyklų nė

ra, tačiau aukštosiose mokyk
lose dėstomas kariškas paruo
šimas. Karines katedras Kau
ne veda gen. Vitkauskas, Vil
niuje — gen. Karvelis. 

SOVIETŲ ARMIJA 
LIETUVOJE 

1947 m. pabaigoje Lietuvo
je buvo apie 80.000 rusų ka
riuomenės. Prie to dar MVD 
apie 30.000. Kaune yra MVD 
mokykla, kur ruošiami MVD 
karininkai. MGB pajėgų yra 
apie 40.000. šioje tarnyboje 
beveik vieni rusai, šie daliniai 
suiminėja žmones, renka py
liavas, mokesčius, ieško parti
zanų slėptuvių. 

BAUDŽIAMI, KURIE KAL
BA, KAD KILS KARAS 

Visi Lietuvos gyventojai ti
ki, kad kils karas. Valdžia bau-. 

PER 200,000 BURLIOKŲ 
KOLONISTŲ 

Jie įkurdinami Lietu v o j e. 
Kaune 30 ro gyventojų yra lie
tuviai, Vilniuje — 37, užtat ru-

< lenkų 23 
vietiniai gyven

tojai baigiami naikinti. 

KIEK LIETUVIŲ 
DEPORTUOTA 

Nuo 1944 m., įskaitant 1948 
mėetų pavasario masinius veži
mus, deportuota apie 150.000 
lietuvių. Masiniai vežimai bu
vo 1946 m. (po nevykusių rin
kimų), 1947 m. ir 1948 m. ge
gužės mėn. Be šių masinių ve
žimų, kas mėnuo išvežama po 
2.000 žmonių. 

PADIDINTI ŽEMĖS 
MOKESČIAI 

šių metų derlius Lietuvoj# 
buvęs geras. Pirmieji iškulti 
javai verčiami tuojau pristaty
ti valstybei. "Pravda" prane
ša, kad "pyliavas pradėjo pri
statyti ir jauni Panevėžio val
sčiaus kolchozai". Lietuvoje esą 
jau 250 kolchozų. 

Aukščiausios Tarybos įsaky
mu labai padidinti žemęs mo
kesčiai nuo 1948 metų liepos 1 
dienos. 

Lietuviai miškų darbininkai 
kirtėjai jau pasiuntę Donbaso 
angliakasiams keletą «£elonų 
kasykloms ramsčių. 

(Bus daugiau) 
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103 ir 43 
C U VEDUS pereitų metų BALFo išlaidas apskritomis 
^ sumomis, paaiškėjo, kad šelpimui BALFas išleido 
104 tukstančius dolerių ir savo darbo organizacijai bei 
administracijai — 43 tukstančius. 

Seime buvo užsiminta, kad čia ne visai gerai atrodo: 
administracijos išlaidos, palyginus jas su išlaidomis pa
čiam tikslui, sudaro per stambią dalį. Bet plačiau tas 
klausimas nebuvo išnagrinėtas. 

Jau ir tremtiniai, tuos skaičius patyrę, savo laiškuo
se stebisi, kodėl beveik kas trečias BALFui aukotas do
leris sunyksta BALFo centre, nepasiekęs savo paskyri
mo vietos. 

104 ir 43... Yra dėl ko susirupinti! 
* # 

Kas kan kliuva,.. 
Kas kam užkliuva, kas kam 

ne, o SANDARAI vis užkliuva 
LVS... 

Aną dieną jai nepatiko LVS 
seimo nutarimai, dabar nepa 
tiko, kodėl LVS Baltimorės 
skyrius paskyrė 20 dolerių... 
DIRVAI. Esą, iš kokios okupa
cijos LVS DIRVĄ vaduoja... 

DIRVOJE buvo paskelbta, 
kam toji parama naudojama. O 
šiandieną dedamas kun. J. Vi-
lučio laiškas iš Vokietijos klau-

? 

Ar 
vi-

get kaip mes paprastai tokiais dalykais rūpinamės? 
O gi, iškilmingais ir graudenančiais žodžiais pareis- sim^ geriausiai paaiškina, 

kiame savo pasipiktinimą netinkamu reikalų tvarkymu,! Kodėl gi LVS tokiam reika 
sušunkame, kad tremtiniai badauja, mes aukojamejlui neturi teisės skirti aukų 
jiems, o čia žiūrėkite, kokia baisenybė darosi — centro Ar jos vardas neleidžia? A 

tarnautojai musų aukomis minta! Ir viskas... kad "aukos renkamos iš 
Ne, ne viskas. Šie žodžiai tuščiai nenuskamba, suomenės"? 

Kiekvienas, kas nori kaip nors gražiau pateisinti "savo 
šykštumą, godžiai griebiasi šių iškilmingų priekaištų! 
Nes juk tai geriausias pasiteisinimas neremti šio darbo, 
nes lengvai galima pasakyti — tremtiniams tai duočiau, 
bet kad Ui'aautojų gauja tą suėstų, tai atsiprašau!... 

* * # 

Ir sandariečių banketo Bos
tone, į kurį buvo kviesti ir da
lyvavo įvairių srovių žmonės, 

Amerikos Lietuvių Tautines 
i Sandaros vardas tos organiza
cijos laikraščiui nei kiek ne
duoda didesnių teisių savus 
langus užsidaryti ir tik f sveti
mus dairytis... 

pas mus nebuvo apsilankęs joks pernykštės BALFo va
dovybės advokatas ir niekas paaiškinimų tuo klau

simu nedavė. 
Bet neabejojame, kad tie skaičiai — 104 ir 43 — vi- j pelnas sudarytas '*iš visuome-

suomenėje jau yra gana giliai įsisukę į mintis. Todėl i nės". Tai gal galima klausti, 
reikia apie juos šaltai ir ramiai pakalbėti. Ikur jo pelnas padėtas? 

BALFo darbai yra platus. Toki platus, toki dideli, TTro , .v, _ .. j., 
kad jiems gerai atlikti tikriausiai reikėtų daug daugiau1 ,LVS yra savarankiška orga- renc.ių del milijonų deportuo-
žmonių, negu ištiki uju BALFe dirba. Ypač dabar, kai nlza?lja Z Pati savo reikalus, jamų į Sibiro vergiją? Ta s 
tenka rūpintis ne tik šelpimu, bet ir imigracija. | tvarko.. Kas aukoja LVS, tas gražus vardas, mano suprati-

Kai pabandome tik vienos tremtinių šeimos reikalu ^lno' ^ ne kitam auko- mu, yra tik avikailis, kuriuo njj0R komunistų respublika 
sudaryti dokumentus, tai turime sugaišti dienų dienas. ja' SANDARA neturi jokio pa- yra prisidengę raudoni vilkai... I Ksi-Sokui reikėio 
Bet ką mes atliekame, tai tik darbo dalis. Kitą dalį tu- mato butl LVS revizore. Vj 

ri atlikti BALFas. Ten subėga jau dešimčių tukstan- .... A •, ..... .. . ... 
čiu reikalai. I ^ rYsms su Amerikos politikos veikejais. Šia kryptimi 

Bimba ne toks galingas' . 
Mųsų Brooklyniškis "llunba 

— ne tas, apie kurį Tysliava 
rašė, kad zoologijos sode gyve
na — baisiai pyksta, kam ki 
tuose laikraščiuose rašo, kad 
Lietuvoje rusai moteris gyva
našles priverčia ištekėti už ru 
sų ar mongolų, jeigu jų vyra 
negrįžta iš Vokietijos. Bimba 
Bako, kad čia "klerikalų, sme-
tonininkų ir menševikų melas". 

Aš manau, kad Bimba galė
tų lengvai padaryti daug sar
matos visiems tiems... mela 
giaml. 

Jis g! didelis bosas. Hš vie 
nas iš visų, kuriam buvo net į 
Lietuvą leista nuvažiuoti. Tai 
tegul jis išrųpina, kad by tų 
atidarytas laisvas ir necenzū
ruojamas s u sirašinėjimas su 
Lietuva. 

Tada žmonės patys sužinos, 
kas teisybę sako, kas meluoja! 
J. Gudjurgis, Jersey City, N.J. 

Senai žinom tą avikailį! 
C i v i l  R i g h t s  C o n g r e s s  o f  

Ohio sušaukė šeštadienį spau
dos konferenciją dėl "vokiečių 
antifašisto" Gerhardt Eisler ir 
panašaus "antifašisto" George 
Pirinsky, kurie numatomi de
portuoti. 

Baisus dalykis! Juos depor
tuos į jų tėvynes! Į tas tėvy
nes, kur šeimininkauja tikri 
"rojaus meisteriai"! 

Kodėl tas Civil Rights Con
gress nešaukia spaudos konfe-

S K A I T Y M A I  

SAVAITiS VEIDAS 
Mao Tse TOUNG" 

* 

Kinijos komunistų partijos kūrėjas — Mao 
'Tse Toung — jau senai pačioje Kinijoje buvo 
vadinamas "raudonojo karo" siaubunu. Dabar, 
kai jis atėjo prie Geltonosios Juros ir jos pa
kraščiais ėmė leistis žemyn, to siaubuno vardas 
pasidarė tikrai ręikšmingas. 

Penkiasdešimt keturių metų, vidutinio ugio, 
stačia kakta ir tankiais tamsiais plaukais Mao 
Tse Toung įsigijo sau garsą karu, žudynėmis, 
ir.... neblogais komunistiniais pamokslais, 
kartą šanghajuje sušaukė keliasdešimt proletarų 
komunistų partijai įkurti, niekam tada net į gal
vą neatėjo, kad tas jaunuolis galėtų sukelti visą 
neatėjo, kad tas jaunuolis galėtų sukelti visą 
Kiniją. Pradžioje nedaug kas ir tegirdėjo apie 
Mao Tse Toungą, raudonąjį Kinijos viešpatį 

Tik 1934 metais, pabodus jam gyventi be 
vardo ir garso, surinkęs keletą tūkstančių tingi
nių, palaidūnų ir avantiūristų Toungas pradėjo 
revoliucinį žygį. 

Beveik visus metus jis daužėsi po milžiniš
kus Kiniijos plotus, j ieškodamas sau vietos ko
munistiniams mėginimams pradėti. 

čiang Kai-šekas visur jį persekiojo, niekur 
jam neleido laisvai savo pažiūrų skelbti ir gau
dė, kaip šunytį po Kinijos kalnus ir uolas. 

Bet vis tiek jis — Mao Tse Toungas — pa
galiau sustojo netoli Geltonosios upės ir viena
me mieste — pavadintame YEN AN — paskel
bė savo vyriausybę. Ten įsikūrė pirmutinė Ki 

su 

' Visa tai yra svarbu ne tik ne mažiau, bet gal net reik<^ sl)a"stl dauS. daugiau. Dabar kaip tik Taryba 
daugiau, negu šalpa. Tai reikalauja daug ir išlaidų. ®av.° tarpe tures naujų jėgų, šioje srityje, kaip žinome, 
Todėl didelis klausimas, ar teisinga į tuos 43 tukstan- tunncių sėkmingo prityiuno. 
čius žiūrėti, kaip j išlaidas 104-iems tūkstančiams pa-| * * 
rūpinti ir nusiusti. Kažin kokia dalis tu 43-iu tukstan- * u • j i j ... T a •  •  
čių galėtų atsiskirti ir nueiti prie 104-ių; jeigu BALFui 
nereikėtu rūpintis imigracijos reikalais? uzaaumų, neįeinančių j įaryoos aaioo programą. 

Antrą vertus, doleriai patys j BALFą nebėga, rei- .Dal>'vfv'm^ Taryboje visoms^srovėms ir visoms or-
kia jų šauktis ir sunkiai šauktis. Jeigu doleriai leng- Uf - Bet įeikia nustatyti n tų — „„ ; 
viau butų prisišaukiami, mažesnės butu administracijos ' • ? j-J ^as, lygias visiems, kad nebūtų nereikalingų širdžiai pats j0ki0 turto neturįs ir iš visų ko-
išlaidos. Taigi ir visuomenei dalis atsakomybės krinta del. smull<menu, del formalumų ar centų, paliekant munistlJ vadų reikalaująs didžiausio pasiaukoji-
už administracijos išlaidų didumą... v esmmms r,ai hus 

Čiang Kai-šekui reikėjo pradėti karą 
P. V., Cleveland, Ohio komunistų gauja, kuri augo greitai ir kurios įta

ka plito beveik nesulaikomai. 
Tada nebūtų buvę sunktt ifasitvarkytl su 

Mao Tse Toungo gaujomis. Bet Japonai užpuo
lė Mandžuriją, ir nebuvo laiko pradėti pilietini 
karą, kada priešas veržėsi vidun. 

Ėmė tada čiang Kai-šekas ir susitari su 
Mao Tse Toungu. Nuo Čia ir prasidėjo pati di
džioji Kinijos nelaimė: tai buvau pirmas grūdas, 
kurs dabar neša vaisių.... 

Pasakoja, kad Mao Tse Toungas nešąs žmo
gus mokytas. Bet mokąs kalbėti atvirai ir nuo-

KofSją dėl jo ypatingos valios, patriotizmo ir 
energijos, ar dėl jo didelio antikcynunizmo. 

Kad Rhee butų demokratijos apaštalas 
to pasakyti negalima. Jis neapkenčia visomis 
savo jėgomis komunizmo bacilų, bet jis nelabai 
myli ir kitas liberalines partijas. Jam demokra
tija nėra partijų žaidimas dėl valždios.- Jam de
mokratija — tai vieninga visų partijų atsako
mybė už gerą krašto valdymą. Kas nenori da
lyvauti toje atsakomybėje, tas nevertas ir nau
dotis demokratijos gerybėmis. 

Energija, užsispyrimas ir ambicija — tie 
trys dalykai padare Rhee "baisiuoju seniu", su 
kuriuo skaitosi ir okupacinė amerikiečių valdžia. 
Nuo pirmos dienos jam buvo duotas didelis pa
sitikėjimas. 

Tas pasitikėjimas išaugo į tiek, kad ameri
kiečiai jau buvo besiruošią pasitraukti iš Korė
jos ir atiduoti pilną valdžią į Rhee rankas. Tik 
kai paaiškėjo, kad Sovietai jų valdomoje Korė
joje suorganizavo skaitlingą policiją, paruoštą 
komunistiniams tikslams, tada ir pats Rhee su
abejojo savo drąsa. 

žmogus, kuris sakėsi nebijąs raudonų vėlia
vų, ėmė bijotis raudonosios policijos.... 

Baimė pasirodė pagrįsta: raudonosios vėlia
vos ima rodytis ir toje Korėjos dalyje, kurioje 
Rhea prezidentauja. Jei komunizmas nepaken
čia nei vieno žmogaus, kurs nėra raudonas, tai 
Zigmundas Rhea yra vienas tų, kurį komunistai 
gyvą sudraskytų, jei tik galėtų. 

žinoma, "baisusis senis" mirti nebijo. Bet 
ar su jo mirtimi nemirs ir Korėjos laukiamoji 
nepriklausomybė ? — į tokį klausimą daugelis 
korėjiečių atsakys taip. Tokio atsakymo užten
ka, kad suprastume, ką reukta Zigmuinkis Rhee 
begimstančiai Korėjai. Bruno. 

* 

Pagaliau, kai mokame pinigus, tai žinome, kad tokio pa
ties rankų judėjimo reikia, ar moki vieną dolerį, ar 

dešimtį, ar šimtą... 
Taip ir čia. Jeigu aukų fcutų buvę ne apie 140 tūks

tančių, o, pavyzdžiui, 640 tūkstančių, tai greičiausiai ma-
tytumėm tokią apyskaitą: šelpimui — 604 tūkstančiai, 
administracijai... tie patys 43 tūkstančiai. 

Išvada? O gi — sudėkim 5 milijonus ir leiskim 
-BALFo administracijai sunaudoti tik 2'<, vietoj dabarti
nių 30rc. Tikrai visi bus patenkinti! 

Misijai ir Tarybai susirenkant 
Ą MERIKOS Lietuvių Misijos direktorių posėdis jvyks-

ta išvakarėse bendro Amerikos Lietuvių Tarybos 
susirinkimo. Todėl nereikia nei aiškinti jo svarbumo 
ALM istorijoje. 

Iš Tarybos sluoksnių dažnai klausia — ką jųs dary
site su Misija, kai veiksime bendrai. Juk ji neturi kitų 
uždavinių, kaip Taryba! 

šis posėdis, reikia manyti, atsakys į tą klausimą. 
H- * 

^merikos Lietuvių Misijos uždavinys buvo sujungti ko
vai už Lietuvos laisvę tas jėgas, kurios nėra Tarybą 

sudariusiose srovėse. 
Tos jėgos — tai yra faktas — sudaro Amerikos lie

tuvių visuomenėje atskirą srovę, kuriai neoficialiai yra 
prigijęs tautininkų vardas. ALM yra sukurta tos srovės 
veikėjų ir organizacijų pastangomis. 

Jei ALM uždavinys galėtų buti tik Lietuvos išlaisvi
nimas, tai šiai srovei įeinant į Tarybą, ALM galėtų ir iš
siskirstyti... 

Bet argi susipratusių lietuvių, tautiečiais, tautinin
kais ar kaip kitaip besivadinančių, misija, t.y. užda
viniai Amerikoje yra vien tik Lietuvos išlaisvinimas? Ar 
bus kovotojų už tą tikslą, jei lietuviškas susipratimas čia 
nyks?t 

I tuos klausimus Misijos posėdyje taip pat reiks at
sakyti ir padaryti išvadas. 

ip % 

farybos susirinkimo programa nepaskelbta. Bet, regis, 
savaime aišku, kad turės buti apsvarstyti tolimesnio 

darbo planai ir budai. 
Paskutiniu laiku Taryba jau daugiau pradėjo vertin-

šaly esminius darbus. 
Kad to reikia, rodo ir musų kitoj vietoj minimas pa- Apie privatų Mao Tse Toungo gyvenimą ma-

vyzdys, kaip Lietuvai Vaduoti Sąjungai daromi priekaiš- į&i kag težino; jis tomsusi kaip rudenio naktis 

KASDIENYBi 

tai dėl tokio veiksmo, dėl kokio niekas nepriekaištauja, 
jei tą daro bet kuri kita organizacija... 

KRAUJU ĮAMŽINTI VARDAI 
(Lietuvos kariuomenės — lapkr. 23 d. — šventės proga) 

Jie kovėsi prie Daugpilio, Giedraičių, 
Radviliškio, Kėdainių ir Seinų. 
Aukštaičiams, Dzūkams ir Žemaičiauaš 
Jie nešė laisvę švintančių dienų. ^ 
Ir tą nelygią, didžią kovą jie laimf jo, 
IsTors ne visi iš frontų grįžo į namus. 
Nustojo putę žvarbus amžių vėjai, 
Krašte pražydo vėl gyvenimas ramus. 
Tada jiems tirpo vasaros Gaižiūnų poligone; 
Daug prakaito išlieta Šilosėdų aukštumoj 
Iš tų dienų dabar jiems liko tik skurdi svajon#, 
Klajojant nūdienėj beaušrėj gludumoj. 
Prisimena jų tankios, žvalios gretos, „ 
Jėga, jaunyste besišypsantys veidai. ; 
O praeities eilėj sunkių dienų ir me|į§ 
Jų neišdils krauju įamžinti vardai. 
Kai žemėj svetimoj jiems kryžių daug išdygo, 
Užgriuvo tėviškę šiurpi mirties naktis. 
Tačiau kartų kartoms švies jų nemarus žygiai r— 
Iš jų kils naujas musų ryžtas ir viltis! 

Juozas Mikšiai,, 

Ir pačiam Mao Tse Toungui, atrodo, terūpi tik 
vienas dalykas: kaip suraudoninti visą Kiniją. 

Zigmundas RHEE 

"Raudonomis vėliavomis manęs niekas ne
išgąsdins", taip kalbSjo Zigmundas Rhee, Korė
jos respublikos prezidentas, kai jam draugai pa
tarė buti atsargiam, einant į prezidento kedę šių 
metų vasarą. Šie jo žodžiai šiandien ypatingai 
kartojami. Ir kai sukilimai Rheės valdomoje 
Korėjoje staiga daugelyje vietų iškėlė raudonas 
vėliavas, klausimas, ar jos išgąsdins senį prezi
dentą pasidarė ne tik įdomus, bet ir svarbus. 

"Tai baisus senis", taip įvertins kiekvienas, 
kuris gerai pažįsta Zigmundą Rhee. Jis tikrai 
jau senas: 74 metų amžiaus. Bet ta metų naš
ta jį ir padarė baisų. Daugiau, kaip 30 metų, 
Z. Rhee gyveno už savo gimtinės Korėjos ribų. 

Po 1919 metų nepavykusio sukilimo jis ta
da turėjo iš Korėjos pabėgti. Dešimt metų jis 
klaidžiojo užsieniuose iš vieno miesto į kitą, ieš
kodamas vis geresnės dirvos savo energijai ir 
savo mintims. Biednas, kaip ir daugelis politi
nių emigrantų, Rhee kartais net buvo priverstas 
gyventi iš savo vienminčių išmaldos. 

Pasibastęs kiek po pasaulį, jis pagaliau at
sirado USA ir čia pradėjo iš naujo gyventi. 

Bet gyventi ne taip, kaip kiti emigrantai: 
jis, nors jau penkiasdešimt mėtų amžiaus, įsto
jo į Princeton universitetą ir pradėjo mokytis 
dar kartą. Jo draugai korėjiečiai iš Havajų j j 
parėmė pinigais, ir taip jis galėjo baigti uni
versitetą net daktaro laipsniu. 

Besimokydamas antrą kartą, Zigmundas 
Rhee mokėsi ne sau, o Korėjai,' kur sugrįžti jis 
niekad nebuvo nustojęs vilties. 

Turėjo praeiti 26 metai, kol jo viltis išsi
pildė. 1945 metais lapkričio mėnesį jis sugrįžo 

tiksliau: buvo amerikiečių sugrąžintas atgal 
į Korėją. Sugrąžintas tam, kad ten nesibijoda
mas raudonų vėliavų, organizuotų savo tautie
čius ir paruostų Korėją laisvam-politiniam gyve
nimui. 

* -jgunku pasalti, 

Čia vakar kabojo iškaba: 
Lithuanian Market. 

Bet dabar nesibarkit 
ir neskubėkit su iškalba, 
Kad nebėr Lithuanian Market. 

Juk eina pirmyn gyvenimas 
ir va! — žvilga vardu nauju:. 
District Market for You. 
(Biznis, tikrove penimas, 
nepaiso sentimentų kvailių). 

O su manim tikrovė nesi vieni ja, 
einu aš pro šalį ir verkiu, 
su kaž kokiu įniršimu klaikiu 
žiuriu j tą "Market for You" 
ir ilgiuosi žodelio: Lithuanian. 

Detroit, Mich. ,. 
Kastytis Gliauda. 

LEISKIT I TĖVYNE 
Kaina su prisiuntimu $1.00 

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

.VALGIŲ 

ir Namų Prižiūrėjimas 
Kaina su prisiuntimu $1.50 

Didelė, 170 puslapių knyga nurodanti kaip 
gaminti visokius valgius: sudėta daugybė 
receptų ir paaiškinimų kaip paruošti valgius 
nuo paprasčiausių iki puošniausių pokilit). 
Visoki kepsniai, pyragai, virti ir kepti val
giai, mėsos, ir tt. Kuri šeimininkė turi ru
pesnio ir vargo sų gaminimu , priva
lo isigyti šią naudingą knygą. 

Reikalaukit Dirvoje 

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

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

Reikalaukit Dirvoje , 
6820 Superior Ave. Cleveland 3, 
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Kur Eina 
Pasaulis...? 

R a š o  
RaSo DR. B. T. DIRMEIKIS 

Ar ir vel duobėn? 
JAU NEBE pirmas kartas, 

kad tarptautinės politikos ke
lius užpučia keisti vėjai viso
kiomis dulkėmis.... 

Daug papildomo neaiškumo 
atnešė Trumano išrinkimas pre
zidentu. Daug įtarimų sukelia 
įvykiai Kinijoje. Dauf tirštos 
miglos yra paskleidę ginčai UN 
posėdžiuose dfel Graikijos, dėl 
Palestinos, dėl Berlyno.... 

Prie visų tų klausimų stovi 
diplomatai kaip kryžkelėje, tar
si nežinotų, kuriuo keliu reikia 
eiti. 

Jau baigiasi antras mėnuo, 
kai 56-ių tautų atstovai susi
rinko Paryžiuje rimtiems tai
kos klausimams spręsti. Iki 
šiol nei vieno dar neišsprendė. 
Ir, tur but, vėl išsiskirstys, ne
davę pasauliui jokio laiminges
nio sprendimo. Vėl rinksis se-

, kančiais metais? Vėl kalbės, 
kaip kalbėjo trejus metus? 

Iš šalies žiūrint, galėtum pa
sakyti, kad kaž kokia slapta 
jlga laiko suparaližavusi žmo
nių valią. Visi mato ir visi gė
lai supranta dabartinę pasau
lio padėtf. Bet kai reikia da-

• ryti aiškias ir nuoseklias išva
das, prasideda svyravimai, at
sakomybės baimė, nepasitikėji
mas savimi ir kratymasis nuo 
istorinių prievolių. 

N o. r> 
9 SV.  KAVOS Tui iH. iĮ  

N o .  8  J f >  s > v .  s i ū l y t u  - t  i t i -
$5-9* nele  (Tik  į  Vokiet i ja i  

N o .  7  2 0 0  C t a e s t e r f i e I d  c i g a r i - r i ų  
$ 2 - 0 0  ( I š s k i r i a n t  V o k .  i r  i t a l i . i ^  )  

No.  6  4,5  sv .  cukraus  
$4-00 4,5 '  sv .  kavos  

PRISTATYMO LAIKAS X--LM 
DIENOS! f  VISUS KKAsTIS!  

Ger iaus i  eksport in ia i  produkta i .  
Pr is tatymas  vykdomas  iš  sande

l ių  Europoje .  

Siunčiant  money  o ider,  čekį  a :  
kt .  mok.  pr iemonę,  t iks l ia i  imiu  
dyki te  Ravė jo  adresa  i i  u/saku 
mi i  s iunt inė l ių  t ipo  numerius  
Gal ima užsakyt i  ke l i  pakute l ia i  
tam pačiam gavė ju i .  

SEND, Ine 
CHICAGO 21,  1IJ  

Tel .  E  YGLE WOO D >UiK 

c; ja  nurodytom kainose  į ska i ty
tos  ptrs iunt jmo,  draudimo ir  k i
tos  i š la idos.  

A l . s k i  r a  i  l u t i a m c >  s u  d i a u ų i i o -
n t i s ,  k o m i t e t a i s  i r  p a v i e n i a i s  a k 
m e n i m i s  d e l  d i d e s n i ų  i v r  ' . v  • / • i i  

Nedelsdami  š iandien  j ias iųsk i te  
<avo f f imiuems,  draugams s i tu i-
.mėliu:! 

N o .  9  1 0 ' s v .  k v i e t i m ų  j n i l t i j  
^ 2 * ® ^  4  o n e .  k e p i m o  m i l t e l i ų  

EXTRA RIEBALV SV.! ! :  
2  sv .  kenuolo  sv iesto  

No.  10  "  s v -  bekono 
<t  i i  2  s v -  kiaul in ių  taukų 

'  1  sv .  šokolado,  b locks  
1  sv .  cukraus  
1  sv .  kavos  pupel ių .  

SENI) PRIIMA 
MAISTO SIUNTINIU t/SAKV 
Ml. 'S  f  VISAS VOKIETIJOS IK 
AUSTRIJOS ZONAS ANGLIJA 
PRANCŪZIJĄ.  ITALIJA.  OLAN
DIJA.  BELGIJA,  ŠVEICARIJĄ.  
LEN K1J A.  C f  i  KOS LO V A KIJ \,  

JUGOSLAVIJĄ 
Maisto  s iunt inė l ia i  APDRAUSTI 
draudimo f i rmose,  pr is tatymas  
GARANTUOJAMAS. Nesuradus  
adresato—pinigai  icrųžinani i  Pa  
ke iy  d ingęs  s iunt inys  pakeič ia
mas  k i tu .  

No.  4  
S295 9 D V A R A I  C U K R A U S  

2  s v .  t a u k ų  k i a u l i n i o  
2  s v . b e k o n o  
2  s v .  s a l a m i  d e š r o s  
2  s v .  k e n u u t o s  l a n t n  n o s  
1  s v .  p i e n o  m i l t e l i ų  

2  s v .  b e k o n o  
2 sv .  kenuoios  id i i t i rno^ 
2  sv .  p ietų  Afr ik  apeis .  

r n a r m e l a i j o  
1  s \ .  c u k r a u s  
1  s v .  k a v o s  p u  p e l  i i )  
1  s v .  š o k o l a d o ,  b l o c k s  

Z  s v .  k i a u l i n i ų  t a u k ų  
2  > v .  b e k o n o  
2  s v .  c u k r a u s  

Deja, mums ne vis tiek, ko 
kios bangos užsiris ant gyviau
sių pasaulio klausimų. Kai ma
tome "jomarką", kur vėl pra
sidės mainikavimas svetimo 
laisve, garbe ir troškimais, 
esame priversti jaustis, kad 
krentame gilion duobėn. Pana
šiai jaučiasi visi, kurie stovi 
už žmogaus laisvę ir už jo tei
sę gyventi savo namuose ir gy
venti nepersekiojamam. 

Tuo tarpu dar tik maišomos 
kortos ir .maišomos po stalu. 
Bet jau pats toks lošimo būdas 
sudaro pavojų, nes nuo čia yra 
prasidėjusios visos apgavystės 
ir nuo čia gali pasikartoti tai, 
kas jau |vyko Roosevelto susi
tikimuose su Stalinu. 

Jei teisybė, kad nuodėmė tu
ri didesnę galią, negu atgaila, 
tai pasaulis neturės pakanka
mai jėgų pasipriešinti patrau
kliam nuodėmės skoniui.... Ir 
visi Trumano pasimatymai su 
Stalinu tebus tik jau papildy
tų nuodėmių pasikartojimas. 

Šauksmas tyhiose 
ŽIŪRĖDAMI, kokia krypti

mi suka didžioji pasaulio atei
ties gairė, mes nuolatos savęs 
klausiame, kaip ji paliečia mū
sų gimtojo krašto Lietuvos rei
kalus. 

Tokie kteusimafitSra lengvi, 
nes į juos atsakinėja ne vien 
tik protas, bet ir širdis. Todėl 
mums reikia saugotis, kad mū
sų noro nepalaikytume tikru ir 
nebeginčijamu dalyku. 

Neslepiame, kad džiaugiamės 
kai matome pasaulį artėjantį į 
visuotiną visų tautų laisvę. Ne
slepiame ir savo liūdesio, kai 
matome pasaulį darant tolimus 
vingius. 

štai musų rankose ilgas raš
tas, kurį įteikė trys Baltijos 
valstybių ministrai Londone— 
Balutis, Torma ir Zarine — UN 
Visuotino Susirinkimo pirmi
ninkui Evattui. Rašte plačiai 
išdėstytos visos Baltijos tau
toms padarytos Sovietų skriau
dos ir pakartotinai atsišaukia
ma į sąžinę, kurią atstovauja 
laisvų valstybių vyrai. 

Toks atsišaukimas jau nebe 
pirmas ir, gal but, ne paskuti
nis. ... Bet jis nuskamba, kaip 
balsas tyruose. Ta sąžinė, ku
ri taip garsiai atsiliepia į kiek
vieno "Didžiojo Galiūno" ma
žiaus; nusičiaudėjimą...., pa
sirodo nebylė, kai jos šaukiasi 
mažos, didžiojo tirono kankina
mos, tautos. Ji negirdi ir ne
mato, kas daroma su žmonė
mis, su jų tikėjimu, su jų dva
siniais ir medžiaginiais tur
tais. Kad jau ketvirti metai, 
kai tos mažos tautos šaukiasi 
užtarimo ir pagalbos, apie tai 
"kilniame tautų teatre" niekas 
nesiteikia pagalvoti. Ir iš to 
"teatro", atvirai tariant, ma 
žiesiems nėra pagrindo ko ge
ro tikėtis. Kol jis bus toks, 
koks dabar yra, ir kol jis dirbs 
taip, kaip iki šiol, tol laisvė ne 
bus sugrąžinta jokiai tautai, 
kurios gyvenimas remiasi ne 
jega, o teis*. 

Geltonasis pavojus 
raudonėja 

AFIĖ KINIJĄ dar bus kal
bama ilgai ir labai daug. Ka 
daise apie Aziją kalbėjo, kaip 
apię "geltonąjį pavojų", grę
siantį visam pasauliui. Dabar, 
kai Kinija ėmė tokiu smarkiu 
tempu slinkti į komunistų glė
bį, tas geltonasis pavojus kei 
čia savo spalvą.... Jis raudo
nėja ir raudonėdamas auga. 

Paskutines žinios pra neša 
apie greitą ir sunkiai besulai

-,v -į j . ' 
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komą Kinų komunistų verži
mąsi visais keliais Kinijos vi 
dun. Jau net pačiai sostinei 
grasoma. Pats čiang Kai-Še-
kas kalba apie ilgą ir sunkų ka
rą, kuris galėsiąs tęstis arti 10 
metų. O Kinijos sąlygas ir 
komunistų jėgas pažįstantieji 
žmonės mano, kad Kinija galės 
pasidaryti komunistine net per 
vienus metus, jei nebus skubiai 
suteikta didelė pagalba tauti
nei kariuomenei. ' 

Visų akys krypsta į Ameri 
ką ir visi žiuri, ką ji darys aky-
vaizdoje naujoe ir sunkios pa 
dėties Kinijoje. Trumano po
litika Kinijoje nebuvo drąsi. 
Ar dabar, po rinkimų, ji pasi
keis? Jeigu ji pasiliks tokia 
pat, kokia buvo iki šiol, tai Ki
niją galima nurašyti į raudo
nųjų sąskaitą. 

O ją pakeisti nėra lengva. 
338 milijonai dolerių, paskirtų 
Kinijai paremti, kaž kur sutir
po, nesudarę jokios rimtesnės 
užtvaros prieš komunistus. Nau
ji milijonai — jei tokie butų 
duoti — kažin ar bepajėgtų su
laikyti komunistų bangas. 

Čiang Kai-Šeko Kinija jau 
yra palaužta; jo kariuomenės 
drausmė plačiai papuvusi; gy
ventojų savijauta — bloga. Do
leriais vargiai begalima Kiniją 
išgelbėti. 

Tik tiesioginis USA įsikiši
mas į Kinijos pilietinį karą ga
lėtų duoti greitų vaisių. Bet 
ką pasakys Sovietai, kai čiang 
Kai-Šeko pusėje atsiras ameri
k i e č i ų  k a r i u o m e n ė  ?  G a l i m a  
neabejoti, kad tada ir Kinų ko
munistų pusėje atsirastų rau
donosios armijos.... (jei dar 
nėra jos dabar). Ir tada tu
rėtume maž daug antrą Ispa
niją prieš II karą. Visiems ai
šku, kuo toks "susitikimas" 
baigtųsi; jis baigtųsi rusų-
amerikiečių jėgų išban d y m u. 
Ką gi padarysi — kitokios išei
ties nėra. Anksčiau ar vėliau 
turės ateiti "baisioji diena". 

; ! X s  
Nera namų be 'Humų 

JEI NE USA didžioji pagal
ba, kurią ji teikia Europos val
stybėms Marshallo plano for
moje, tai jos ryšiai su Europa 
butų jau senai suplonėję. Ypač 
tie ryšiai silpnėtų dėl USA po
litikos Vokietijoje. Tiesa, ta 
politika niekados nebuvo pa
kankamai aiški ir nuosekli. Bet 
gi ji visą laiką buvo tokia, kad 
kiekvienu metu ji galėjo keis
tis į vieną ar kitą pusę. Daug 
kam Europoje toks amerikie
čių laikymasis nepatiko. Bet 
ypatingai nepatiko prancūzams. 

Nors Prancūzija šiandien ne
bėra tas, kas buvo 1939 metais, 
tačiau vis tiek Vakarų Europo
je jos padėtis yra vyraujanti. 
Nors ji ir silpna ir vidaus ne
santaikų sudraskyta, vis dėl to 
jos vaidmuo Europos reikaluo
se yra neišvengiamas. 

Daug kartų Amerika ir An
glija mėgino be Prancūzijos 
nustatyti Europąi gaires. Ir 
kiekvieną sykį pasirodydavo 
spraga. 

Iš kitos pusės — Prancūzija 
dar vis tebeturi savo senų pre
tenzijų ir nesiduoda lengvai 
įtraukiama į ^Amerikos-Angli-
jos politiką. Todėl nuo pat pir
mos karo pasibaigimo dienos 
vis matėsi anglų-amerikiečiiį 
prancūzų namuose "šeimyninės 
nesantaikos ženklų". 

Štai dabar vėl pasirodė nesu
sipratimų...., dėl Vokietijos. 
Anglai-amerikiečiai nori leisti 
vokiečiams ugdyti didelę gele
žies pramonę. Prancūzai tam 
priešinasi, žinoma, baigsis vi
sas ginčas prancūzų "nusileidi
mu", nes Marshallo planas 
spaudžia daugiau, negu atomi
nė bomba. 

Nors sakoma, kad nėra na
mų be dumų, bet kai tie dūmai 
ima per daug griaužti akis, tai 
atsiranda noras pasiieškoti ki
tų namų. Anglams-amerikie-
čiams Vokietija yra tie "kiti 
namai". . 

* 

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

D I R V A  

MARSHALL SAKO: 
KARO DAR NEBUS 

1-2 METUS 
(Musų korespondento) 

Vienas šveicarų 1 a i kraštis 
skeibia turįs patikimų žinių apie 
Marshallo pasitarimus Romoje 
su Italijos premjeru de Gasperi 
ir užsienių reikalų ministeriu 
grafu Sforza. 

Marshallas nuraminęs abu 
Italijos politikus, tvirtindamas, 
kad jis dar nesitikįs karo Euro
poje mažiausiai 1-2 metus. 

Marshallas pasakęs jiems, 
kad pagal visas turimas žinias 
iš žvalgybos, rusai nesą pasiruo
šę greitam karui Europoje. 

Iš kitos pusės, nebaigtas ir 
USA apsiginklavimo planas, ku
riam taip pat dar reikia vienerių 
- dvejų metų. 

Todėl šiuo metu Amerika ge
riau sutinkanti su rusais flir
tuoti vardan taikos meilės, negu 
eiti į dar didesnį santykių įtem
pimą. 

Marshall*® nedavęs italams 
galutinių tvirtų u ž t ikrihimų. 
Bet ir tai, anot šveicariško laik
raščio, italus paveikė gerai, nes 
šiuo metu jiems taikos pažadė
jimas bent dvejiems metams 
priekin esąs kaip amžinos taikos 
prižadėjimas. v 

.Tiek tų šveicariško laikraščio 
minčių. 

Mums daykai atrodo kitaip, 
šveicarai gal daugiau negu ita
lai laužo galvą dėl taikos. Per 
paskutinius karus šveicarai ne
paprastai praturtėjo ir užmiršo, 
kad ir kitos tautos pasaulyje 
gyvena ir nori ne bet kaip gy
venti, bet laisvai ir nepriklau
somai. 

Jie apie rusų daromas 
skriaudas okupuotoms tautoms 
oficialiai bijo ir žodeliu prasi
tarti ir vieno tenori, kad kuo 
ilgiau galėtų nekliudomi krauti 
turtus. Eilinis šveicaras nepa
galvos, kad slapti pasitarimai 
nėra daromi tam,''kad už kelių 
dienų visos varnos apie juos 
rėktų. O dar labiau jam malo
nu nevarginti smegenų dėl to, 
ar galėjo taip kalbėti Marshall
as, ar ne? * (Z. U.) 

- NAUJAKURIAI -

Pirmi pietus Amerikoje... Našlaičiai, atvežti iš Europos, 
pirmą kartą vaišinami pietumis Naujame Pasaulyje. 

KAS NENORI -
IR IŠ KAUNO Į TELŠIUS NEGRĮŠ... 

SURINKTOS žinios iš žymių 
Amerikos biznio įstaigų paro
do, kad tos įstaigos kitais me
tais laukia biznių sumažėjimo, 
tik mažas nuošimtis sako tiki
si jų biznio pakilimo. 

Iš 1280 didelių biznio įstai
gų vedėjų, 77 nuoš. įrodinėja, 
kad biznių mažėjimas paeina 
nuo pirkėjų atsisąkyaao mokė
ti aukštų kainų. 

Tos pačios žinios nusako, kad 
kitais metais padaugės biznių 
įstaigų bankrotavimas. 

Tos įstaigos, kurios nujaučia 
biznių nuslugimą, sako, jog to 
kaltė yra aukštos kainos ir ne
tikrumas biznio. Tiktai tos įs
taigos tikisi daugiau biznio at
einančiais metais, kurios turės 
ryšių su šalies ginklavimo pro
grama, su Marshall plano vyk
dymu ir su statybos industrija 
kuri spėjama bus dar labai gy
va 1949 metais. „ 

Gavome iš Australijos laiš
ką. Jurgis Glušauskas, Austra
lijoje pradėto leisti lietuviško 
laikraščio AUSTRALIJOS LIE
TUVIS redaktorius, lyg butų 
jau skaitęs tuos baimės pareiš
kimus, kad štai, Amerikoje įsi
kūrę musų tautiečiai tuoj gali 
užmiršti savo kraštą ir jau ne
begalvoti apie jį net ir jam lai
svam esant.... Jo laiškas ga
lima sakyti, yra tiesioginis at
sakymas į tokius susirūpinimo 
balsus. 

čia 'spausdiname to laiško 
ištrauką: 

Šių metų gegužės 14 d. išsi
kėliau Australijoje. Pabuvęs 
pereinamoje stovykloje apie 6 
savaites, atsiduriau rudosios 
anglies kasyklose Leigh Creek, 
Pietų Australijoje, kur dirba 
iš viso 18 lietuvių. Darbas leii-
gvas, uždarbis geras. Po dvie-
jų jnetų (skaitant nuo gegužės 
14 d.) darbo sutartis bagsis ir 
galime kurtis, kur tik mums 
patinka. 

Apskritai, gyvenimas Austra
lijoje geras, galimybių įsikurti 
marios, o kas norės grįžti į Lie
tuvą, kai ji taps laisva, taip 
pat galės kiekvienu momentu 
tai įvykdyti, nes jau per 3-6 
mėnesius, kas tik nori, gali su
sitaupyti kelionei reikalingus 
pinigus, žinoma, kas nenori, 

BRITANIJOS DARBI
NINKAI LANKYS 

AMERIKĄ 
Iš Anglijos rengiasi atvykti 

šimtai tenykščių įmonių darbi
ninkų, kurie paskiromis grupė
mis bus vežiojami susipažini
mui kaip darbai dirbami Ame
rikos įmonėse. 

Britai darbininkai iš savo 
p u s ė s  p a r e i š k ė  p a g e i d  a v i m ą ,  
kad ir Amerikos dirbtuvių dar
bininkai rengtų ekskursijas į 
Angliją apsipažinimui su te
nykščių darbininkų darbu ir jų 
gyvenimu. 

tas ir iš Kauno negrįš į Telšius. 
Australija platus kraštas, ma

ža skirias nuo Europos savo 
dydžiu, labai turtingas, o žmo
nių mažai. Laisvė didžiausia, 
žodžiu, visai esu patenkintas, 
kad atsiduriau Australijoje. Ki
tur, kiek turime žinių, keliai 
t a i p  p a t  n e  l a š i n i a i s  k l o t i . .  

Visi pasaulyje išblaškyti lie
tuviai turi sudaryti vieną šei
mą, neatsižvelgiant į jų politi
nes pažiūras bei religinius įsi
tikinimus. Už Lietuvos ribų 
mes esame pirmon eilėn lietu
viai, o tik paskiau — kas nori
me. Kova už Lietuvos laisvę 
turi jungti kiekvieną, kam ji 
brangi. 

Justį 
J. Glušauskas, 

A.L. Ats. Redaktorius. 

VISAI "NEPAVOJIN
GA TENDENCIJA" 

Su M. L. mintimis visai go* 
tinku ir esu labai dėkingaî  
kad jis nelinkęs smerkti. 

Mano pavardės istorijos pi*, 
džia siekia net 1938 metus, ne* 
tada jau buvo numatytas pa
keitimas, kadangi ji buvo no 
lietuviška, bet slaviška. Todėl 
gavęs progą, pakeičiau į "Pe
ter Bernes". Tiesa, tai buvo 
didelis "nusipolitikavimas", nes 
t a i  m a ž a  k ą  t e t u r i  b e n d r a  s u  
lietaviška pavarde. Dabar va* 
dinsiuosi — Petras Bernotas. 

* Dėl patriotiškumo, tai niekas 
neišplėš mano meilės ir prisl* 
rišimo savam kraštui, kur aulfc« 
su banguoja rugių laukai, g&* 
lėmis nusagstyti kloniai ir slė
niai, žiedais nukerę obelys pris 
lūšnos, žibuoklės, rugiagėlės, 
rutų darželis.... 

Ten švelnioms, graudžiai ma* 
lonioms sesučių dainoms tyliai 
ošiąs miškas pritaria.... 

švelni, maloni ir nuoširdi ar
tojo šypsena.... 

Juk ten mafto mamytė, ma
no gimtinė, mano kraštas, ku
ris davė man dieną, šios šven
tenybės man nieks neatims.... 

P. J. Vyčiui norėčiau primin
ti, kad automobilis mano meilės 
tėvynei visai nesumažino, bei 
priešingai — padidino. Tarp 
ko kita — remonto išlaidos to
kios didelės, kad pradedu gal
voti apie pardavimą.... 

Buvęs P. Bernotavicius, 
Dabar — Petras Bernotas. 

\ 
Anglijos sosto įpėdinė princesė Elzbieta ir jos vyras, kurie 
šiomis dienomis susilaukė sunaus. Tai turi buti tolesnis 
Anglijos sosto įpėdinis, turįs sostą paveldėti iš motinos, ku
ri pati dar ne karaliauna. Kas žino, kas dar atsitiks pasau
lyje, ligi dabartįois naujagimis sulauks laiko į sostą sėsti. ... 

v* 

Naujakuriams*'? * 
Greta filosofinių išvedžiojimų apie "naujakurio" 

sąvoką, ar netiks ir naujųjų imigrantų įspūdžiai, susipa
žįstant su Dėdes Samo žeme. 

Tuos ispudžius taip apdainavo Detroito tremtiniai 
jų garbei parengtame bankiete spalio 23 d. 

Atvažiavom be centų, be puodų — 
toks didžiulis Detroit, Dievaži — 
negali jo palygint su Skuodu, 
gal didesnis, kaip Panevėžys. 

Čiulbėk, čiulbėk, 
tu, Dievo Paukšteli, čiulbėk — 

Detroite buk, 
čia gūžtą suk, 

juk niekur «*iebus dar geriau 
Kaip malonu atvykt į Detrojų 
kukliai šeimai su pora vaikų — 
likt be buto nebus jiems pavojų, 
įsikurti nebus jiems sunku. 

Čiulbėk, čiulbėk, 
tu, Dievo Paukšteli, čiulbėk — 

Detroite buk, 
čia gūžtą suk, 

juk niekur nebus dar geriau 
Va, man šypsosi misses ir ladies; 
nice gyvent čia ir viskas don't care — 
kol kišenėje doleris sėdi 
jokio rūpesčio sąmonėj nėr. 

Čiulbėk, čiulbėk, 
tu, Dievo Paukšteli, čiulbėk — 

|)etroite buk, 
čia gūžtą suk, 

juk niekur nebus dar geriau 
Tapti ponu Detroite man teko 
ir laimingas lig pat aš ausų; 
nors be nuosavo aš Cadillaco, 
bet važiuoju Detroito busu. 

Čiulbėk, čiulbėk, 
tu, Dievo Paukšteli, čiulbėk — 

Detroite buk, 
čia gūžtą suk, 

juk niekur nebus dar geriau 
Nupirkau aš hot dogs pietums store — 
čia šuniukais vadina dešras — 
o galvot man baisu, nesinori, 
gal tikrai ten koks Brisius esąs. 

Čiulbėk, čiulbėk, 
tu, Dievo Paukšteli, čiulbėk — 

Detroite buk, 
čia gūžtą suk, 

juk niekur nebus dar geriau.... 
(Spaudos Valso motyvais) 

Naujakuriu 

AV- CIj. :  j j j i  



D I R V A  

RUSIJA LABAI ATSIU
SI, SAKO TEN LANKĘ

SIS AMERIKIETIS 

Sam Welles, Time žurnalo 
korespondentas', kuriam 1947 
metais teko vykti Maskvon, ši
taip atsiliepia apie Rusiją: 

Aš ten praleidau dešimt sa
vaičių, ir kur tik pasisukau ma
čiau tiesiog neįtikėtinų apsirei
škimu. Pfrmas dalykas, ką pa
stebėjau, kai mūsų lėktuvas 
perskrido sovietų sieną, tai vi
sišką stoką judėjimo. Kuomet 
skrendi Amerikoje, net kalnuo
tose tuštumose, patėmiji gele
žinkelius ir gerus kelius. Mes 
skridome i Rusiją tik 1500 pė
dų. aukštyje. Buvo giedra ir 
mačiau keliais einant žmonių. 
Bet 500 mylių kelyje iki Mas
kvos apylinkės temačiau porą 
traukinių. Jokio kito motori
nio vežimo nebuvo matyti, net 
tokiuose miestuose kaip Vil
nius ir Vitebskas. 

Kelionėje iš Leningrado į 

Maskvą, toje tirštai gyvenamo
je Rusijos srityje, matė tiktai 
vieną traukini, vieną grystą' ke
lią, ir nei vieno automobilio ar 
sunkvežimio. Rusijoje nėra jo
kios motorinės transpqrrtaeijos, 
sako jis. 

NEBRASKA, viena iš vidur-
vakarinfų valstijų, labai susi
rūpinusi patraukimu daugiau 
daktarų, kurių ten trūksta. 

. Nebraskos medikalė draugi
ja duoda paskolas iki $10,000 
j mediciną palinkusiems ga
biems vyrams, jeigu jie sutiks 
apsigyventi ir darbuotis toje 
valstijoje mokslą baigę. 

Užkietėjimas 

ARABAI samdo kitų kraštų 
gabius karius, mokėdami po 
$250 savaitinio atlyginimo, iš
lavinimui jų pasalingo kariavi 
rao. 

mms MPiCAN EUXERCI BiTTER WINt 

Dagybė kenčiančių ži
no kad užkietėjimo ne
gerovės dažnai apima: 
n er v i n n'um ii, suu't'd i m ą 
vidurių, yalvos skaudė
jimu, nevirškininią, ne
tekimu apetito ir ne
ini tty, Kasus ir išpūti
mu. Jus nal bandėte 
įvairius preparatus su 
įvairiom pasekmėm, —j 
dabar jsijęyk bonkti tos į 
laiko išbandytos for- j 

KURIOJE nors dalyje, Šioje 
e kas 15 minučių buna 

ūkio gaisras. 

YOUNGSTOWN 
BAIGIA SVETAINĘ: 

ŠY. Pranciškaus lietuvių pa
rapijos senai pradėta statyti 
svetaine bažnyčios skiepe lėtai 
eina prie užbaigos. Daug dar
bo ir kapitalo Įdėta. Užtat sve
tainė tikrai bus graži ir su vi
sais patogumais Įtaisyta. Da-

AMERIKA SMUNKA, 
SAKO GYVENTOJŲ 

TYRINĖTOJAI 
Oxford, Ohio, veikiantis in

stitutas tyrinėjimui gyventojų 
skaičių įvairiose šalyse, skelbia, 
kad USA gali nueiti tamsiu 
keliu, kaip nuėjo Romos, Grai
kų ir kitos kitados buvusios ga
lingos civilizacijos. 

Vieną svarbią priežastį tas 
institutas patiekia Amerikos 
civilizacijos puolimui — tai nu
stebinantį faktą, kad ši©s ša
lies žmonės nesidaugina. 

Augimui ir daugėjimui, civi
lizacija turi susidėti iš šeimų 
su, vidutiniai imant, 2.5 vai
kais. Tačiau, šioje šalyje, iš 
apie 35,000,999 šeimų, apie 28,-
500,000 jų turi du ar mažiau 
vaikus. Ir kiekvienais metais 
ta mažų šeimų proporcija di
dėja. 

Tas institutas duoda šitokį 
palyginimą: 1800 metais, šioje 
šalyje buvo 1342* vaikai jaunes
ni negu penkių metų, kiekvie
nam 1000 baltų motinų — mo
terų tarp 20 ir 44. 

1940 metais, vaikų buvo tik 
419. ^ 

KAS GALI APDRAUSTI NUO VIŠIN
SKIO BARIMOSI? 

I? ; fr - DIRVOS specialaut • 
korespondento Paryžiuje 

tanikalų, pasekmingai 
kovoja su užkietėjimu 

• * ir pašalina jo simpto
mus. Gauk bonktj šiandien ir Įsiti
kink pats Triner's efektivumu. (Pa
staba: jei nedali gauti Triner's sa
vo artimoje vaistinėje, pasiusk_Sjil.no 
kartu su vardu savo vaistinės, į: 
Jos. Triiier Corp., 40",;i W. Fillmore 
Chicago, ir jums bus pasiųsta dide
lė 18 oz. bonka Triner 's tuojau ap
mokėtu paštu.) 

Triner's Billor Winn 

YOU BORROW 
TO BUY A HO/ME 

GET OUR 
LOW RATES AND 
HELPFUL TERMS 

mulos, Triner's Bitter j  bar tik reikia tai mažai lietu-
Wine (Kartaus Vyno). | yju paraj)jjaį jrjliai atsikvėpti 
N u o  1 8 8 7 ,  s i s  n u o s t a - i .  ,  ,  ,  ,  .  ,  
bus preparatas, moks- Į ir stoti Į darbą, kad skola mitų 
liškai sudėtas iš (lam- j glifai atmokėta, 
l/M- vfixlii iv lwi- . 

SIUVĖJŲ KLUBO 
PARENGIMAS 

Lietuvių siuvėjų klubas tu
rės savo parengimą su dovano
mis ir laimėjimu kalakuto, lap
kričio 21 d. ir jau naujoje sve
tainėje. Pelnas bus pasidalin
tas su parapija. Lietuvės mo
terėlės, o ypatingai minėto klu
bo narės, tikrai yra darbščios. 
Nors jų maža grupelė, bet sa
vo darbu kalnus verčia. Jau 
dabar jos yra paaukavusios 
naujai svetainei du šimtu do
lerių. Iš daugiausia veikian
čių parapijai galiu paminėti 
šias: Ona Sabel, Mary Marks, 
A. Strines ir Margaret Markas-
ky. 

' SVETAINES ATIDARYMAS 
Gruodžio 12 d. bus naujos 

į lietuviu svetainės dedikacija ir 
! šauni vakarienė. Pats vysku
pas dalyvaus. Įžanga porai $5, 

,o pavieniam $3. Tas daroma, 
ifcad ko daugiausia surinkti pi-
Į nigu skolos atmokė j imui ir aš 
įtikiu, kad kleb. kun. Sofranec 
greietu laiku tą padarys, nes 
jis yra vienas iš darbščiausių 
klebonų, ką ši maža parapija 
yra turėjus. Tik jis atmokėjo 
skolą už bažnyčią. Todėl, ne
atsižvelgdami į brangią Įžangą, 
visi lietuviai turėtų atsilankyti 
ir tuo paremti parapiją. 

KODĖL NEPA I)EI)AM 
TREMTINIAMS? 

Yra daug namų savininku ir 
gerai pasiturinčių lietuvių šei
mų. Kodėl nei vienas nesirū
pina pagelbėti DP's atvykti į 
mūsų miestą? Darbų yra ir 
turėdami inteligentiškų lietu
vių iš Europos tikrai atgaivin
tume lietuvius prie visuomeniš
ko darbo. Saulės Krolis. 

Nori pagražinti savo 
namus? šauk— 

K .  Š T A U P A S  
Namų Dekoravimas 

rnusų specialybė. 

Kambariu Popieriavimas 
Namų Maliavojimas 

16908 Endora Road 
Telefonas: 

KEnmore 8794. 
Cleveland, Ohio 

SVIESTO PADAUGĖJO 
Cleveland^ urmo sandėlių šal

dytuvuose šios savaitės pra
džioje buvo 836,443 sv. svies
to, arba 54,833 svarai daugiau, 
negu turėta šiuo laikotarpiu 
pernai. 

Kiaušinių šaldytuvuose šjmet 
turi 440.040 tuzinų, pernai šiuo 
laikotarpiu turėjo 503,070 tuzi-
ni*-Kiaulių kaina vel pakilo 25 
iki 50 centų 100 svarų gyvo 
svorio. Dabar kiaulės skerdi
mui Clevelande parsiduoda po 
$22.25 nuo 100 sv. gyvo svo
rio. 

KOVA DfiL VOKIETIJOS 

(Atkelta iš 1-mo puslapio) 
Bet kaip bevertintum tą kovą 

dėl Vokietijos, reikia sutikti su 
Italijos užsienių reikalų minis-
terio grafo Sl'orza mintimi, pa
sakyta šiomis dienomis Romo
je, Europos Federalistų kongre
se: "Painių Europos politinių 
problemų išsprendimas tol ne
pajudės į priekį, kol nebus pro
tingai išspręstas Voki e t i j o s 
klausimas. Be taikingo Vokie
tijos problemos sprendimo, ne
gali bu t i taikos Europoje. Juo 
labiau negali buti kalbos apie 
Jungtinių Europos Valstybių 
kūrimą". 

Jei Vakarai parodo noro tai
kingai šiuos klausimus išrišti, 
tai rusai, matote, elgiasi kai]) 
tie mahometonai vyrai su savo 
žmonomis. Mahometonų religi
ja draudžia vyrams kartu ke
liauti su savo žmonomis. Kai 
vyras joja ant asilo, tai žmona 
turi sekti tolėliau iš paskos. Po 
karo religinis paprotys staiga 
pasikeitė ir kai kuriose Afrikos 
vietose dabar žmonos eina prie
kyje, o vyrai joja iš paskos. 
Kodėl? O gi todėl, kad dar dau
gelyje vietų yra užminuotų ke
lių. .. . 

Tai ir rusai dabar stumia 
priekin Vokietiją, kuri dar la
biau sujauktų politinę painia
vą, o reikalui esant ir kariautų 
už Stalina. Z. IT. 

Vienas Lietuvos 1 a ikrašti-
ninkas buvo neprieinamas ap-
draudos agentams. Kai t i k 
ateidavo agentas s i ulydamas 
apsidrausti nuo mirties, t a i 
jis tuoj klausdavo: - O daugiau 
nuo ko gali mana apdrausti? 

Agentas nudžiugęs tuoj dės
tydavo: Galiu apdrausti nuo 
ugnies, nuo susižeidimų, nuo 
vagysčių, nuo kitokių nelaimių. 

— O nuo žmonos barimo ar 
gali apdrausti? 

Čia agentas ir susipainioja. 
— Ne, — sako, — nuo žmo

nos barimo apdrausti negali
ma... 

— Na, jei to negali, tai nuo 
kitų dalykų apsidrausti fnan 
neįdomu! 

Ir agentas turėdavo išeiti 
nieko nepešęs... 

P a s i r o do, žmonų barimas 
pavojingas dalykas. Garsi Lon
dono ligoninė "Kings Colege" 
šiomis dienomis paskelbė savo 
tyrinėjimų raportą. Ji skelbia, 
kad iš šimto ligonių vienas sir
go ypatinga liga, kurią vadina 
"in-law-itis". Tai vyrų liga, 
kuria jie serga, neišlaikyda
mi... nuolatinio žmonos bari
mosi... 

Šituo pranešimu labai susi
rūpino... UN konferencijos di
plomatai! Tiesa, jų čia žmonos 
gal ir rfėbara — daugelio žmo
nos namie pasiliko... Bet juos 
nuolatos bara... Višinskis! 

Jie dabar ir galvoja: o ką, 
jeigu Višinskio nuolatinis ba-
rimasis paveiks panašiai, kaip 
žmonos barimasis? Reiks vi
siems į ligonines gulti? 

Štai ką tik pasirodė pasku
tinės savaitės k o nferencijos 
darbų balansas. Per visą savai
tę nebėra jokio pilnumos posė
džio. 

Kartą susirinka komisijų 
pirmininkai su konferencijos 
pirmininku. Tarėsi kada kon
ferenciją užbaigti. Nutarė — 
gruodžio 8 dieną. Gal bijo su
sirgti? 

Pirmoji komisija, kuri svars
to politinius reikalus, turėjo 

net 13 posėdžių. Kiekviename 
posėdyje, savaime aišku, Vi
šinskis visoje pilnumoje pasi
reiškė. Užtat nesusitarė dėl 
Graikijos, o bėdą nustumė to
liau - į kitas komisijas. Priėmė 
keturias rezoliucijas su daugy
be paragrafų, kuriuose len
gviau paklysti, negu miške. O 
graikai ir toliau pliekiasi. 

Panašiai ir su Pal estina. 
Saugumo Taryba buvo kelis! 
kartus susirinkusi slaptiems 
posėdžiams, bet sprendimo nė
ra. 

Nors nekalba, bet kažką da
ro Berlyno reikalu. Berlynas 
dar kartą busiąs iškeltas die
nos švieson, bet apie tai jokie 
pranešimai nieko nesako. 

Trečioji komisija "apsidir
bo" su šešiais paragrafais dėl 
Tarptautinio žmogaus Teisių 
statuto. Kelis paragrafus ap
lamdė ir šeštoji komisija dėl 
"Genocido". Lengviau buvo su
sitarti dėl UN finansavimo rei
kalų. Čia delegatai mažiau gin
čijosi ir, atrodo, dėl to į ligo
nines nereikės važiuoti. 

O Paryšiu s vis tebėra UN 
konferencijos ženkle. Vakarais 
šauniai pabaliavoja ir paužia. 
Ne dažnai pasitaiko proga vi
so pasaulio diplomatams vieno
je vietoje susitikti. Gerai pasi
viešėjus, širdis atsileidžia ir 
kalbos darosi p r iimtinesnės. 
Visa bėda, kad Višinskis tose 
vaišėse beveik n e d alyvauja. 

I Kai vakariečiai iš po smagių 
vaišių gerai nusiteikę susiren
ka į posėdžius, tai nespėja nei 
gaudyti "malonės smūgių" iš 
pono Višinskio. 

Mažiau pergyvena eilinis pa
ryžietis. "Varvančio midaus" 
jie nepasiekia,' o kasdieniniai 
rūpesčiai su artėjančia žiema 
vis labiau spaudžia. 

Kiek domisi UN konferenci
ja eilinis paryžietis, įsitikino 
šiomis dienomis vienas konfe
rencijos "tuzų" — Belgijos 
premjeras Spaakas. 

' Pasakoja, kad Spaakas turė
jo staiga vykti į svarbų posė
dį. Jo automobilis buvo suge

dęs, tai jis pribėgo prie pirmo 
taksi ir paprašė jį nuvežti. Bet 
šoferis atsisakė, par eikšda-
mas: "Noriu šį vakarą pasi
klausyti Spaako kalbos". 

Spaakas buvo labai maloniai 
nudžiugintas ir įbruko šoferiui 
stambų pinigą, šoferis kiek pa
galvojęs, tarė: "Tarp musų 
kalbant, spiaut man į tą Spaa-
ka. Kur aš turiu jus nuvežti?" 

(Z. V.) 

ŠIOJE šalyje valdiškų s tar
nautojų yra tiek daug, kad vie
nas iš 10 už algą dirbančių ša
lies gyventojų gauna algą iš 
kitų devynių dirbančiųjų tak
sų. Pav., pereitą vasarą visų 
dirbančiųjų skaičius buvo 58,-
300,000, 6 miestų, apskričių, 
ir federalės valdžios įstaigose 
tarnautojų skaičius buvo 5,-
900,000. 

Mes Duodam ir Iškeičiam Eagle Stamps 

THE MAY Co's 

BASEMENTE 

IMMVIM 

JONAS G. 
P O I i T E Ji 

L i e t u v i s  

Namų Maliavoto}as 
Popicriuotojas 

Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo 
pagražinimo suteikiama 

nemokamai. 

495 East 123rd St. 
Telefonas: POtomac 6899 

Tšmykit Gatavai Jūsų Pasirinkimui 

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

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS NAUJŲ"RUDENINIŲ 
APRANGALUI REIKMENŲ, taipgi 

• DYKAI! Mes duodam Ea^lc Stamps su kiekvienu pirkiniu. • 
Čia Iškeisime Jusų Stamp Books. 

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

BARGAIN 
SAT. WAT. 

PASIRENGĘS 
geresniam patarnavimui! 
TOK dailios naujos uniformos, kurias 
pradėjot matyti ant CTS tarnautoju 
yra ženklas musj pasiryžimo tiekti 
yra ženklas jjtMfyžiiKO tiekti 
soje Šalyje. v 

% 

Cju 

3000 PORŲ VISUOTINAI ŽINOMŲ 
PLONU, PILNO ILGIO MOTERIMS 

I1L0I klI.IIMI 
Dalinai Nereguliarus iš 1.65 Rūšies 

//GI®... Puikios 30-deni£r, 46*gauge nylon kojines rude
niui ir žiemai pritaikytų spalvų. Dusk (Tamsiai 
Rudos) — Mist (Neutralės) ir Tawney (Vidu
tiniai Rudos). Dydžio 8H iki 10%. 

//6W-.. Ekstra ilgos nylons iš 45-gauge, 30-denier tek
stūros naujausiose spalvose. Dusk (Tamsiai Ru
dos) — Mist' (Neutralės) ir Tawney (Vidutiniai 
Rudos). Tos pačios mėgiamos žinomos rūšies, ir 
dydžio 9^ iki 11, 

//'60 ...Praktiškos, gražios 40-denier, 42-gauge kasdie
niniam dėvėjimui nylons ... tos pačios žinomos 
išdirbystės. Dusk (Tamsiai Rudos) — Mist 
(Neutralės) ir Tąwney (Vidutiniai Rudos). Dy
džio 8V2 iki 10Mi. 

P&štu Ir Telefonu Užsakymai Pildomi—Saukit CHerry 3000 

(Užsakymus paduokite sulyg numerių) 

Basement Hosiery 
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M I R I M A I  
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

(žinios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykais 

MAKLAUSKIENė Elzbieta, 60 
m-, mirė spalio mėn., Potts-
ville, Pa. 

BUKAUSKAS Vladas, mir« 
rugs, mėn., Scranton, Pa. 

JONELIUNAITĖ Olga, 26 m., 
mirė rugs. 23, Brooklyn, N.Y. 

SANDARBA Jonas, 72 m., mi
rė rugp. 21, Chicagoje. 

URBONAS Antanas M., mire 
rugs. 25, Plymouth, Pa. 

MOCKAITIS Antanas, 81 m., 
mirė spalio 8, Wilkes-Barr& 
Pa. , -i 

STRAIGIENė Ieva, mirė spa
lio 9, Kingston, Pa. 

UŽGALIS Jonas, 58 m., mirė 
spalio 6, Brooklyn, N. Y. 

ALYTA Vincas, 67 metų, mirė 
rugs. 17, Great Neck, N. Y. 
(Kauno rėd.) 

SUPRANČIKAS Benis, mirė 
rugp. 9, Great Neck, N. Y. 

KANSLERIENĖ Marė, 66 m., 
mirė rugs. 20, Cranford, N.J. 
(Šeduvos p.) Amerikoje iš
gyveno 43 metus. 

BARTKEVIČIUS Boesius, virs 
60 m., mirė spalio 3, Bridge
port, Conn. 

VOKULIENĖ Karolina, mirė 
spalio m., Bridgeport, Conn. 

YASIS Domininkas, 68 m., mi
rė spalio 14, Bronx, N. Y. 

JAUDEGIENĖ Josephine, 70 
m., mirė spalio 10, Spring
field, 111. 

SINKEVIČIENĖ (V e rbyliutė) 
Gertrūda, 75 m., mirė spalio 
17, Chicagoj. (Marijampolės 
ap. Gudelių par.) Amerikoje 
išgyveno 46 metus. 

POCIUS Pranas, pusamžis, mi
rė spalio 17, Chicagoj. (Ba-
roniškių k. Šiaulėnų p. Šiau
lių ap.) Amerikoj išgyveno 
41 metus. 

BtTLEVIČIENĖ Ona, mirė spa
lio 9, Waterbury, Conn. 

RUGIN Magdalena (Sledižutė), 
viduramžė, mirė lapkr. 7 d«» 
Cleveland. Ohio. (Vilkaviškio 
par.) Amerikoj išgyveno 28 
metus. 

MARTIŠAUSKIENĖ (Daukšiu-
tė), Ona, viduramžė, mirė 

. lapkr, 6, Cleveland, O. (Ne-
dėlbergio, Antanavo p. Mari
jampolės ap.) Amerikoj iš
gyveno 45 m. 

URBANIENĖ Marcelė (Bučin-
skaitė), 52 m., mirl Cleve-
lande, įapkr. 6. 

RUMBUTIENĖ Petronėlė, 61 
. m., mirė lapkr. 7, Cleveland, 

Ohio. 
ARMONAITIS Pranas, 69 m., 

mirė lapkr. 5, Cleveland, O. 
MARCINKONIS Vincas, mirė 

spalio 8, Winnipeg, Kanadoj. 
(Seinų ap. Nemajūnų k.) 

ADOMAITIS Juozas, pusamž., 
mirė spalio 21, Chicagoje. 
(Šiaulių aps. Kuršėnų par.) 
Amerikoj išgyveno 37 m. 

POVILONIS Juozas, 54 m., mi
rė spalio 18, Youngstown, O. 
(Panevėžio ap.) 

KOLPY Anna (Kazatikė), 36 
m., mirė spalio 28, Chicagoj. 
Gimus East St. Louis, 111. 

ASTRAUSKAS Juozas, seno 
amžiaus, mirė spalio 27, Chi
cagoj. (Panevėžio ap. Nauja
miesčio p. Kairių sod.) Ame
rikoj išgyveno 41 m. 

BARAUSKAS Vincas, pusamž., 
mirė spalio 19, Chicagoje. 
(Raseinių apsk.) 

JURlt)NIENĖ Barbora (Šar
kaitė), pusamžė, mirė spalio 
16, Chicagoj. (Tauragės ap. 
Gardanų par. Pypliškės k.) 
Amerikoje išgyveno 34 me
tus. 

ZIBITIENĖ Elena, 64 m., mi
rė spalio 21, Chicagoj. (Vil
niaus miesto.) 

PAJIEŠKOJIMAI 
- Jieškomieji ar apie juos ži
nantieji prašomi atsiliepti j: 

CONSULATE GENERAL OF 
LITHUANIA 

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

Mineika Teofilis (Teofilius?) 
Minkevičius Viktoras. 
Miškinis Tadas, iš Marcinkonių Vl. 

Katėtų km 
Morkūnas Juozas ir Jurgis, iš Up-

ninkėlių k. Jonavos v. Kauno ap. 
ir Juozo vaikai Stasys, Elena ir 
Genovaitė. * 

Navickas Ignas iš Palomenės vl Gu-
žulių km. 

Maikelytš - Dubauskienė Magdė iš 
Piliunij km. Pažeriu vl. Vilkaviš
kio ap. - : 

Navickas Jonas, is Virbalio. 
Noreikaitė Marija, duktė Ksavero, 
iš Vendžiogalos vl. 
Norvaiša, praėjusio karo metu buv. 

karininku Amerikos kariuomenėje 
Vokietijoje. 
je Vokietijoje 

Muegge Eduard, iš Tauragės,1 gyv. 
St. Louis, Me. 

Naciunaitės Birutė ir Vanda, iš Ro
kiškio ap. 

Nainys Jonas, gyv. Gruzdžiuose. 
Nastonaitė Elzbieta, iš Jonavos vl. 

Kauno ap. 
Naujokas iš Parvazninkų km. Kidu

lių vl. šakių ap. 
Naujokas įJonas ir Mikas, iš Ąžuoli

nės km. Tauragės vl. 
Navakas, iš Daujetttų vl. Biržų ap. 

Porijų km. 
Nedzinskas Bolius ir žmona Bronė, 

iš Gudonių km. Seirijų vl. Aly
taus ap. 

Padolskis, vaikai Juozo Padolskio. 
Pečiukaitis Pranas, iš Papartynų 

km. šakių ap. 
Petrauskas Antanas, iŠ Vantainių 

km. Krakių vl. Kėdainių ap. 
Pinkus, vaikai ir našlė Antano Pin-

kaus,kil. iš Plynių km. Lukšių vl. 
Šakių ap. 

Placaitė Barbora, Rhody ir Jose
ph ina Metsawage. 

Povilaitis Antanas, iš Eidiškių km. 
Paežerės vl. Vilkaviškio ap. 

Radzevičiūtė Marija, iš Semeliškių 
vl. Trakus ap. duktė Bronislavo. 

Radzvilaitė iš Luokės vl. Telšių ap. 
sesuo Onos Selenienės' 

Raila Juozas ir Zigmante*, ii Kur
šėnų, Šiaulių ap. 

Jau Gatava Jau GAUNAMA Tik $1 

B. GAIDŽIUNAS 

I 

Vokiečių Kalėjimuose 
Kaina $1.50 

ši didele, 231 puslapių knyga, parašyta Lietuvos tremtinio kuris 
pats perėjo ir pergyveno Vokiečių kalėjimus ir buvo priėjęs iki 
pat mirties slenksčio — jums bus nepaprastai įdomus skaity
mas, susipažinimui su tuo ką pergyveno musų Lietuviai, antro 
Lietuvos okupanto, nacio, persekiojami. Knyga lengvai skai
toma, stambiom raidėm, patiks kiekvienam Amerikiečiui. 

Knygos kaina $1.50. Atiduodama už $1.00 ir 10c pašto kaštų 

Įdėkit laiške $1 ir 10c pašto ženklukais arba sidabrinį ir siųskit 

D I 
6820 Superior Avenue Cleveland 3, Ohio 

Ramoškaitė -Motiejūnienė Kosti it 
vyras Motiejūnas Petras. 

Rašinaitė Marija, iš $ižixių km. Al
vito vl. v, ^ 

Račkauskas Konstantinas, iš Puo-
diškių km. 

Rastokas Jonas, iš Surupių km. 
Luokės vl. Telšių ap. 

Raulinaitis Juozas ir Raulinaitytė 
Marija, iŠ Veiverių km. Marijam
polės ap. 

Razevičius Jurgis, a. Jurgio. 
Razevičiutė Marijona, iš Pakalniš

kių km. šakių ap. 
Reimonas, vaikai Roberto tJteimono, 

gyv. Šarkalny, Malūne, prie Tryš
kių. 

Reimonas Zegertas ir Zigfridas iš 
Telšių (malūno) 

Rekštys Petras, gyvenęs Grinkišky
je ir Liepojoje. 

Repečka Jonas' 
Repšys Jonas, iš AbfOttiiškio km. 

Utenos ap. 
Rhody - Placaitė Barbora ir jos se

suo Josephina Metsawage 
Rimkus Zigmantas 
Rolinskis šeima Vlado Bplinskio, 

kil. iš Trak&elių km. Kražių vl. 
Raseinių ap. 

Romeika Jonas,, iš Naumiesčio, Sa
kių ap. 

Rudžinskas Jonas, iŠ Lauckaimio 
km. Kybartų vl. Vilkaviškio ap. 

Rukšėnas J. iš Antalamiestės km. 
Utenos ap. 

Rupšys Adomas. 
Rupšytė - Balčiūnienė Bronė, iš 

Gruzdžių vl.. Šiaulių ap. 
Rutkus Feliksas, Mataušas ir Po

vilas ir Rutkutė Elzbieta, iš Bu
tėnų km. Linkuvos vl. 

Sabeckas Jonas, Juozas ir Stasys, 
iš Kapčiamiesčio, Seinų ap. 

šatinskas Vladas, iš Ufes; Uralo, 
Rusijoje. 

Šebedaitės Birutė ir Isabelė, dukte
rys Onos Šebedienės - Čikotaitės. 

Šcreivaitė Veronika,, ii Rozalimo. 
Panevėžio ap. 

Šidlauskaitė Elena ir vyros Kantau
tas Juozas, iš Naumiesčio parap. 
tremtiniai prašo atsiliepti gimi
nes ir paž|stamus 

Šidlauskas Bronislavas, iš Kibildžių 
km. Smikių vl. Panevėžio ap. 

Sinkevičius Antanas, iš sAušrutėlių 
km. Alvito vl. 

Šneideraitis, iš Šiluvos vl. Raseinių 
ap., brolis Onos Bernotienės. 

Sondreimer Hanni - Lore, iš Kauno 
Stalevičius ir jo sesuo, iš Punsko vl. 

Seinų ap. Navininkų km. 
Stasulaitis' Paul, gyvenęs Daujočių 

km. Šiaulėnų vl. Šiaulių ap. 
Šumila Juozapas, iš Anykščių vl. 

Utenos ap. 
Švėgžda Alfonsas, iš Ažytėiif km. 

Krakių vl. Kėdainių ap. 
Tiezenhauzas Steponas, iš Krekena

vos vl. Panevėžio ap. 
Uogintas Petras, iš Kapčiunų km. 

Pakruojo vl. Šiaulių ap. , 
Urbonavičius, lankęsis Alytuj'ė. 
Uždrevaitė - Valienė Ona, iš Lauc

kaimio km. Vilkaviškio ap. 
Valantytė Monika, iš Bačiūnų km. 

Rozalimo vl. Panevėžio ap. 
Valašinas, rokiškietis, lankėsi Lie

tuvoje. 
Valienė - Uždrevaitė Ona, iš Laue-

kaimio km. Vilkaviškio ap. 
Valisis Tadeušas, iš Kretingos. 
Vasiliauskas Alfredas ir Jonas, iš 

Perijų km. Daujėnų vl. Biržų ap. 
Veidmontaitės - Augilienės Natali

jos giminės, kilę iš Varnių vl., 
prašomi atsiliepti. 

Venckutė - Gervienė Marija ir vy
ras Gervė Kazys, kilę iš Pažais
lio vl. Kauno ap. 

Werner - Milewski Wilhelmina, iš 
Lankupėnų km. Gražiškių vl. Vil
kaviškio ap. 

Veselis Pranas, iš Tirkšlių vl. Ma
žeikių ap. 

Vėžys Antanas -ir Leonas, iš Ragu-
Vos vl. Panevėžio ap. 

Vičiulis Feliksas, iš Jakštaičių km 
Mosėdžio vl. Kretingos ap. 

Vienažindis (Vingis) Jonas ir Juo
zas, iš Budrionių km. Raguvos vl. 
Panevėžio ap. 

Viksva su šeima, iš Salamiesčio par. 
Vabalninko vl. 

Vinalis Stanislovas, iš Dumpusrų 
km. Tirkšlių vl. Mažeikių ap. 

Vingis (Vienažindis) Jonas ir Juo
zas, iš Budrionių km. Raguvos vl. 
Panevėžio ap. 

Virbickas, šeima Julijono Virbicko, 
iš Laukaičių km. Skaisgirio vl. 
Šiaulių ap. 

Žilinskaitė Baranskienė, iš Jfoliniš-
kių km. Vilkaviškio ap. 

Žilionis Antanas, iš Seirijų v», Aly
taus ap. 

Januškevičius Antanas, iš Baški-
ninkėlių, Pakuonio vl. Kauno ap. 

Jaskevičius Baltrus, iš Paulių km. 
Varėnos vl. , 

Jočerytė Marė, iš Viekšnių, Rasei
nių ap. 

Jovaraitė (Jovarauskaitė), Marija, 
mokiusis Kauno Meno Mokykloje. 

Jovaiauskaitė (Jovaraitė) Marija, 
mokiusis Kauno Meno Mokykloje. 

Jukna Jonas iš Kalniškio km. Obe
lių vl. Rokiškio ap. 

Jurdonas, gyvenęs ir mokęsis Skuo
de. 

Jurgutytė -. Gross Maruly ii Liepo
jos. 

Kačgytė A uf ami ja, iš Skaisgirio vl. 
Š i a u l i ų ' a p .  ;  H :  " i • Š Ą v I  

Juknevičius Mateušas, iš Naujaso
džio km. Pažaislio vl. Vilkaviš
kio ap. 

Kairiūkštytė Magdą&na, iš Petke-
liškių km. Veiveriui .Vl, Marijam
polės ap. 

Kaluževičius Aleksa ir Jonas, ii 
Domeikiemio km. Alytaus ap. 

Kahveltis Friedrichas, iš Rečiunų 
km. Vištyčio vl. 

Kantautas Juozas ir žmona Šidlau
skaitė Elena, iš Naumiesčio par. 
Tremtiniai prašo atsiliepti gimi

nes ir pažįstamus. / 
Karanauskaitė Brone, iŠ Ventainių 

km. Krakių vl. Kėdainių ap., iš
vyko Argentinon, kur ištekėjo. 

Karnauskis Jonas ir Stanislovas. 
Karnauskaitė Mane, duktė Jurgio, 

gimus Amerikoj. 
Kartavičius Motiejus, Iš Doboliunų 

km. Vištyčio parap. Vilkaviškio 
apsk. 

Katinis Jonas, iš' Karšenauskos km. 
Panevėžio vl. ir du sunųs, vienas 
vardu Vytautas. 

Kavalenkienė ir jos duktė bei žen
tas Bikovas, išvykęs iš Kauno. 

Kavolius Antanas ir Kavoliutė Ma
rijona, iš Balnių 1 km. Eržvilko 
vl. Tauragės ap. 

Kazlaučiunas Petras. 
Kazlauskas Jokūbas, iš Šlepečių km. 

Biržų ap. 
Kazlauskas Jonas, iš Kinčiulių km. 

Luokės vl. Telšių ap. 
Kežinaitis Pijus ir sesuo Adelė, gi

mę Amerikoje. Jų tėvas buvo iš 
Šičkų km. Alvito vl. Vilkaviškio 
apsk. 

Kizelis Augustas ir Jonas, iš Kazo
kų km. Šimkaičių vl. Raseinių ap. 

Kloschies (Klošys) Mikas, iš Vaš-
kių km. Klaipėdos krašto. 

Kraft Adolf, iš Lietuvos. 
Kratavičius Antanas ir Ona. 
Krikščiūnas Juozas iš Daujėnų vl. 
. Biržų ap. Berklainių km. 
Krutulis Jonas, Jurgis ir Motiejus, 

iš Putriškių km. Prienų ar Balbie
riškio vl. Marijampolės ap. 

Kulikauskas Pranciškus, iš Bliukiš-
kių km. Bublelių vl. Šakių ap. 

Kulikauskas Romanas, brolis Ka-
tauskienės, iš Raseinių ap. 

Kulpinskaitė (Cooper) Ona. 
Kvedaras Antanas, iš Gražaičių km. 

"Žagarės vl. Šiaulių ap. 
Kvedaras Klemas, iš Kybulių km. 

Skaisgirio vl. Šiaulių ap. 
Kvietkauskas Antanas, iš Džiugų. 

km. Kurklių vl. Ukmergės ap. 
Kvietkus Jonas, brolis E1 zbietos 

Kančiauskienės, iš Raseinių ap. 
Lankutis Pranas ir sesuo Anasta

zija. 
Laurinavičiutė, sesuo Onos Voroiiėc-

kienės. 
Lazauskas Aloyzas, iš Kviečių km. 

Kretingos ap. 
Liepaitė Ona, iš Kviečių km. Kre

tingos ap. 
Lukavičius Cezaris ir Vincas ir Lu-

Kavičiutė Kamilė, iš Kruonio vl. 
Trakų ap. 

Mackevičiūtė Albertina, iš Vąrnių. 
Maliukevičius Pranas, iš Juozapa-

vos žemaitaičių km. Garliavos vl. 
Kauno ap. 

Markūnas Juozas, Petras ir Povi^ 
las, iš šlepučių km. Biržų ap. j 

Masiulis Jonas, sunus Jono, kil. iš1 

Užpalių vl. Utenos ap. ir Anta- j 
ninos Matulionytės, kil. iš Alun- j 
tos vl. Utenos ap., prašo atsi
liepti gimines. v { 

Maskeliūnas Juozas ir sunus Stasys, 
iš Poveliškių km. Seirijų vl. Aly
taus ap.-

Mataitė Elzbieta, iš Ožkėnų km. 
Kuršėnų vl. Šiaulių ap. 

Matschulat Otto, iš Vilkaviškio ap. 
gyv. Montevideo, Uraguay 
Matukas Antanas, žmona Beikutė 

Julija ir vaikai Juozas ir Ona. 
Matulionytės Antaninos, kilusios iš 

Aluntos vl. ir Masiulio Jono, kil. 
iš Užpalių vl. Utenos ap. sunus 
Jonas Masiulis prašo atsiliepti 
gimines. 

Merkevičiutė - Juodaitienė Izabelė, 
iš Babrininkų km. Pilviškių vl. 
Vilkaviškio ap. 

Metsawage - Plačaitė Josephina, ir 
jos sesuo Rhody Barbora. 

Mikšiunas Jonas, iš Užpelkių km. 
Kruopių vl. šiauiių ap. 

Mikšiunas Vincentas ir sesuo Uršu
lė, ištekėjusi iš Papilės vl. ŠiaUr 

lių apsk. 
Mikušauskienė t- Čikotaitū Petronė

lė, iš šakių ap. 
Milewski (Miller) Georg, iš Lanku

pėnų km. Gražiškių vl. Vilkaviš
kio ap. 

Milewski - Werner Wilhelmine, iš 
Lankupėnų. km. Gražiškių vl. Vil

kaviškio ap. 
Miliauskas Jonas ir Stasys, iš Kel

mės vl. Pliuškaičių km. Raseinių 
apsk. 

Miller (Milewski) Georg, iš Lanku
pėnų kivf. Gražiškės vl., Vilkaviš
kio ap. 

Misevičienė, našlė Jurgio Misevi
čiaus, ir vaikai, jų tarpe sunus 
Jurgis, velionis buvo brolis Mar
garitos Tiškevičienės 

Mockus Antanas, iš Ozėnų km. Ku?v 
šėnų vl. Šiaulių ap. , 

Morgelevičius Petras, iš Gudonių 
km. Seirijų vl. Alytaus ap. 

Motiejūnienė - Ramoškaitė Koste Si
jos vyras Motiejūnas Petras. 

LAIŠKAS VIEŠNIAI IS U2JURI0 
Rašo kun. J. Vilutis, 

iš Vokietijos 

Jau ištisus metus mane guo
džia tremtyje DIRVA — vieš
nia iš užjurio. 

Ji gyvai atsiliepia į visus 
m u s ų  " r u p e s č i u s .  P r a d e d a n t  
tremtinių skauduliais, baigiant 
musų sielą graudinančiais Mi-
kšto ar kitų eilėraščiais — jau
triai prabyla Amerikos brolių 
sielon, virpindama jų širdis ir 
ragindama budėti tėvynės Tei-
kalais... 

Iš viso - mane domina geri). 
B. Dirmeikio aktualus - popu
liarus politiniai straipsniai, K. 
Škirpos epopėja už spygliuotų 
vielų, atskleidžianti nacių' na
gų aštrumą, - o "Dienos klau
simai" nuolat primejaa lietu
viui jo pareigą... 

Su ilgesiu laukiu kiekvienos 
DIRVOS laidos, kuri yra man 
brangiausia viešnia. 

Net gaila, kad man daug pa
sakydama, yra kukli ir nieko 
iš manęs nereikalauja..- Nei 
gurkšnelio erzac-kavos nesitei
kia su manim išgerti, atvykusi 
pas mane pusryčių metu po il
gos kelionės iš užjurio! 

Dėkingas esu gerb. pirmykš
čiam redaktoriui K. Karpiui 
už retą jautrumą tremtinių -
tėvynainių reikalams, mokėju
siam atjausti mus, pačiam ne
išgyvenusiam tremties vargų. 

Naujam redaktoriui V. Ras-
teniui linkiu- daug sėkmės va
dovaujant šiai garbingai tau
tiečių reikalų atstovei — DIR
VAI. 

Valio DIRVA, kuri vieninte
lė iš visu klabenamų USA laik
raščių — neskaitant AMERI
KOS, kuri retkarčiais užsuka 
— ištikimiausiai lanko mano 
kuklią pastogę. O kreipiausi 
net j 18 UiSA lietuviškų laik
raščių ! 

Dievas teatlygina jai už tai, 
nes pats dar esu ubagas... 

Kun. J. Vilutis 
Bieberach-Riss, 
1948 m. lapkričio 8 d. 

m * 
DIRVAI malonu girdėti, kad 

jos apsilankymas taip jautriai 
įvertinamas. 

Ta proga norime dar kartą 
padėkoti tiems musų tautie
čiams, kurie, kaip paskutiniu 
metu LVS skyriai Detroite ir 
Baltimorėje, savo parama pa
deda tai "viešniai" išsipirkti j 
"šipkartę", kad galėtų nuke-' 
liauti pas jos taip laukiančius, j 

Viena kelionė jai nedaug at-
seina — tik 3 centai. Bet kai 

jai reikia per metus 52 kartus 
per Atlantą perplaukti, tai jau 
susidaro $1.56. 

O DIRVA lanko Vokietijoje 
ir kitose šalyse ne vieną šio 
laiško autorių, bet ir dar apie 
300 tokių pačių..; 

Suskaičiuokite, kiek per me
tus reikia visoms tonas "aip-
kartėms"... 

Nekalbant jau apie visus ki
tus kelionės pasiruošimus... 

Tuo bud u DIRVA per metus 
'aukoja apie $500 tremtinių... 
maistui. Tiesa, dvasios, ne kū
no maistui... Bet, regis, jiems 
to ne mažiau reikia. Tad . dide
lis dėkui tiems, kurie padeda 
pakelti nors dalį tos aukos! 

VIS TIK LEIDO JAM 
ĮVAŽIUOTI 

Anglijos komunistas dvasiš
kis Hewlett Johnson, pragarsė
jus vardu "Red Dean" of Can
terbury, vis tik gavo leidimą 
į Ameriką įvažiuoti ir čia va
žinėti su pro-sovietiškomis kal
bomis ir klaidinančia agitacija. 

Jis yra oficialus Anglijos 
bažnyčios galva — Canterbury 
arkivyskupas, ir Anglai net ne
turi galimybės jo atsikratyti, 
iki jis gyvas. 

Jis dabar yra 74 metų am
žiaus senis, bet užsikrėtęs ko
munizmu pagelbsti Maskvai jos 
propagandą varyti. 

Jis, tarp kitų dalyku, yra iš
rėžęs ir sekantį: "Komunizmas 
atstatė pagrindinę formą tikro 
tikėjimo į Dievą". 

Paskirtas Conterbury arki
vyskupu 1931 metais, Johnson 
1932 metais ir po to vėl kelis 
kartus lankėsi Maskvoje, kur 
senis ir buvo pagautas į komu
nizmo svaigulį. Jis 1939 me
tais išleido net savo parašytą 
knygelę, garbinančią sovietus. 

"Mes skelbiame Krikščiony
bę, bet Rusijoje jie ją prakti
kuoja", yra kitas to senuko pa
sakymų. 

Jo ir kitų tokių "patyrimus*' 
apie sovietus ir jų praktikavi
mą krikščionybės" priėmė už 
tikrą daugelis Amerikos pro
testantų dvasiškių, ir tarp jų 
komunistai buvo susukę nema-
ąjyis savo lizdus. Pastari Ame
rikos santykiai su sovietais 
a t i d a r ė  d i d u m o s  s u k l a i d i n t ų  
protestantų akis. 

Gavimui Patenkinančios šilumos 
Gaukit MONCRIEF 

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

COAL 

a 

LASNIK CAFE 
Puiki, Moderniškai Jrengta Lietuviška Užeiga 

6824 SUPERIOR AVE. 
(šalia Dirvos Redakcijos) 

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

JIIIIIIS!U!! l l!Il l l l l l i l l l l l l l imii: i l! l l l!II! l l l l l l l ] l l l l ! l l!llllllimmilllllll! l l l l l l l l l l l ! l l l l ir^ 

I I. J. SAMAS • JEWELER 
E Persikėlė g naują didesnę ir gražesnę krautuvę 

| 7007 Superior Ave. Greta Ezella Theatre | 

§ Dabar jau turime didesnį rinkinį Deimantų, žiedų, Laik- = 
s rodėlių ir visokių graždaikčių, už nupigintą kainą. s 
$ 5 

5 Smagi Lietuviška Užeiga S 

| UPTOWN G KIL L Į 
I 10626 St. Clair Avenue | 
1 VYNAS — ALUS — DEGTINĖ — ŠILTI VALGIAI 1 
zz SS = . Geras Patarnavimas s 
= Linksma muzika penktadienio ir šeštadienio vakarais S 
jjjj A. ir A. Kazakevičius — savininkai (40) S 
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CLEVELANDO IR APYLINKES ŽINIOS 
DIRVA—6820 Superior Avenue. ENdicott 4486—Atdara vakarais 

Juozas Bendler pagerb-

' 

0 l)l įĮiiĮĮ 

tas už visuomeninę 
veiklą Clevelande 

WHB<t& 

Juozas Bendler 

Mūsų veiklus tautietis, Juo
zas Bendleris, kuris per 25 me
tus darbuojasi Clevelando vie
šųjų mokyklą tarnyboje, kaip 
mokinių su J u retoj as ir namą 
lankytojas, dabar, spalio 14 d., 
tapo užkirtas Amžinu Nariu 
taip vadinamos Family Service 
Association. Ta garbė jam te
ko už jo ilgametį darbavimosi 
šiame mieste visuomenės rei
kaluose. 

Ta organizacija gyvuoja nuo 

50 METŲ JAUNIMO 
SKAITYKLOMS 

šįmet, lapkričio 14-20 savai
tės laikotarpyje, Cleveland Pub-1* 

# f -
lie Library ir jos skyriai apvai-
kščioja savo 50 metų sukaktj 
nuo įvedimo jaunimui knygo
mis patarnavimo, šios savai
tės bėgyje visos miesto skai
tyklos turi specialius progra-
mus tėvams, vaikams ir tiems 
kurie įdomaujasi vaikų knygo
mis ir skaityklomis. 

Norwood Branch skaitykloje, 
C405 Superior Ave., šios apy
linkės mokytojos turėjo posėdį 
su Miss 'Elizabeth D. Briggs, 
direktore darbo su jaunimu, ko
kis vedamas per miesto skaity
klas, lapkričio 18 d. 

Penktadienį, lapkr. 19, nuo 
4 vai. po pietų, bus specialis 
parengimas Norwood skyriaus 
jaunamečių kambaryje. 

KRUGIŲ SUNAUS 
LAIDOTUVĖS 

Andriaus ir Marijos Krugių, 
gyvenančiu 7705 Wade Park 

Lithuanian Digest  
682r SUPERIOR AVE. CLEVELAND 3, OHIO PHONE: ENdicott 4486 

PLIGHT OF A LIT HUANIAN PRIEST 
IN SOVIET RUSSIA 

LAPKRIČIO 28 RUOŠIAMAS 
ŠALPOS VAKARAS 

Sekm., lapkričio 28 d., nau
jos parapijos salėje, 18°22 Neff 
Road, ruošiamas kalbų ir muzi
kos vakaras, nuo 4:30 v. p. p. 

Kalbės tik ką iš Vokietijos 
atvykęs Pranas Alekna ir Al
dona Augustinavičienė. Meni
nę dalį išpildys Clevelande ge
rai žinoma pianistė Birutė Sme-

188 J metų ir jos pareigos ouvo tonienė, dainuos lietuvių trem-
rupintis socialiu patarnavimu tinių moterų kvartetas: Damu-

' 1 sienė, Drasutienė, Neimanienė, ('ievelando bendruomenei. 
Juozas Bendleris yra viena:; 

iš 15 Amžinų Narių, išrinktų 
spalio 14 d. tos organizacijos 
posėdyje. Kiti žinomi toje sri
tyje darbuotojai, išrinkti tuo 
pačiu kartu, yra: Charles B.! vykti, jaukiai 

Juozaitienė ir Vaicekauskienė; 
eilėraščius deklamuos Veicekau-
skienė. 

Maloniai kviečiami visi at-
praleisti laiką, 

Bolton, Mrs. Ralph G. Brown,1 pasiklausyti muzikos ir dainų 
Rev. Samuel H. Cassel, jr., Eu- jr  išgirsti paskutinių naujienų 
gene H. Freedheim, Rev. K.'.. tremtiniu gvvenimo Vokieti-
Milton Grant, Maj. Edward J.!.' . 
Hobbs, Municipal .judge Perry Į 
B. Jackson, Mrs. Stanley Klo- įžanga 75 centai; pelnas ski-
nowski, Mrs. W. R. Macdonald, j riamas sušelpti badaujanti lie
ju venile Court Judge William j  tuvių jaunimą Vokietijoje. Bi-
J. McDermott, Msgr. K. B. Na- j  iietus galima gauti: naujos pa-

klebonijoje, DIRVOJE vin, Mrs. S. Passafiume, Mrs. 
A. J. Rose ii- William P. Wal
ton. 

Tos organizacijos pirmininku 
yra Edward T. Bartlett. 

Juozas Bendleris, turėdamas 
pilnas rankas darbo didnliesty-
je Clevelande, vis tik rasdavo 
laiko darbams ir lietuvių tarpe. 

rapijos 
ir prie įėjimo. 0. N. 

IR PROTESTANTAI 
RŪPINASI I)P PRIĖMIMU 

Clevelando Bažnyčių Federa
cija, apimanti protestantų baž
nyčias, paskyrė komitetą pri-

Jis mėjr.. dainuoti ir dainai <ki- igmimui . clevelanda numatytų 
ly va imamo grupėse ir solo is- j , . ,.AA ' 
pildyme lietuvišku progi amu; |aP ie  pi

1.es<
Tl>"' 

prisidėdavo prie veikalų vaicfi-' tremtinių iš įvairių šalių. Ko-
nirno, prie lietuvišką tautiškų miteto pirmininku yra Brews-
šokių. Jis daug laiko pašventė j  ter McKenna, plačiai patyręs 
lietuvių jaunimui, pirm 1 ) me- sotįaijs  darbuotojas. 

Clevelande numatyta sulauk-

avenue, sunus Leonardas žu
vo kare, Prancūzijoje, 1944 me- ians have been unjustly deprived of 
tų birželio 19 dieną. 

Dabar Leonardo iCrugio kū
nas parvežtas ir rytoj, šešta-
dien, lapkričio 20 dieną, bus jo 
laidotuvių pamaldos šv. Jurgio 
parapijos bažnyčioje, 9:50 vai. 
rytą. . • 

Laidotuvėmis rūpinasi Ja-
kubs Funeral Home. 

Po Leonardo mirties liko tė
vai Andrius ir Marija Krugiai, 
sesuo Anastazija Hala)o u r d a, 
brolis Alfredas ir sesuo Jose
phine Halaburdfc, gyve n a n t i 
Willoughby. 

NUMEROUS displaced Lithuan- Rev. Dainys refused fill these of-

KVIEČIA LIETUVIUS 
Pradedant gruodžio 3 d., per 

10 dienų, Euclid Avenue Bap
tistų bažnyčios salėje rengiama 
taip vadinama Midwest Botan— 
cal Garden Exhibition paroda. 
Joje bus išstatyta, žiedai, šak
nys, lapai ir žievės ir tų auga
lų, kurie vartojami vaistuose. 

Per 10 dienų, vakarais toje 
parodoje numatyta duoti įvai
rias programas, vieną vakarą 
programai išpildyti pakviesti ir 
lietuviai. Ar jie spės tam pri
sirengti, dar nežinoma. 

tų Clevelande plaviai pagarsėju
sioje jaunimo grupėje, Jaunoji 
Birutė, kurią su Ona Ka:-piene ti apie 2,000 DP, kurių apie 
vadovavo per kelet i met::, mo- 1,200 bus katalikų. Kaip kata-
kindami lietuvių kalix s, daina- j likai pasirengę tremtinius pri-
vimo, vaidinimo, tautiškų šo-1 įmti jau buvo čia rašyta, 
kių. Jiems tada talkininkavo Likusieji DP bus Žydai, jei-
hirutė Žiunenė, Adelaide M i- .. neperviršys kitu grupių 
lia u skaitė ir kiti, ir ta jaunimo ^ 
grupė, įsitaisius tautiškus ru- skaičius. .. . 
bus, plačiai dalyvaudavo pro
gramose ir amerikiečių tarpe. 

Pirm atvyksiant į Clevelan-
dą, Juozas Bendleris dirbo vai-

OHIO valstijoje yra apie 42 
tūkstančiai viešų mokyklų mo
kytojų. Jų organizacija reika-

kų priežiūros darbą Pittsburghe jauja mokytojoms algų pakėli-
ii jo aju m -eje. j mo ^225 metuose, kas suda-

DKKOJA 
Naujos parapijos kleb o n a s 

kun. J. Angelaitis dėkoja vi
siems bazaro darbininkams, do
vanų 
siems į bazarą ir kitokiais bu 
dais prie bazaro pasisekimo pri
sidėjusiems. 

Laimingieji yra šie; F. Lasch 
laimėjo Taostmaster (duonos 
džiovintoją), Mary Milavec — 
G. E. Mixer (maišytoją), B. 
Getts — skalbiamą mašiną, 

po 
rytų milijonus dolerių daugiau 
prie dabartinio mokytojų algų 
biudžeto. 

EAST OHIO GAS CO. laimė-
aukotojarns, atsilankiu- j0 kovą prieš pastangas sulai

kyti jai gavimą 37,000,000 ku-
biškų pėdų į dieną daugiau kū
rinamo gaso. šitą gaso kiekį 
norėta nuo Clevelando nusukti 
į kitus miestus. Kovoti už tą 
priedinį gaso kiekį padėjo ir 
miesto valdyba. Gasą kontro
liuoja ir skirsto Federalė Jėgos 

Ann Young — siuvamą mašinąį Komisija. 
ir P. Muliolis 
imtuvą. 

televizijos pri-
Rengėjai. 

"Rose Marie" praside
da lapkričio 22 d-, 

Public Hali 
"Rose Marie", kuris pradeda an

trą trijų vaidinimų, lengvų muzika
lių veikalų sezonu globoje Cleve
land civic "500" organizacijos, Pub
lic Hali, pirmadieni, lapkričio 22 d., 
yra vienas iš žymiausių savo rūšies 
veikalų Amerikos teatro istorijoje. 
Per ketvirtdalį .šimtmečio savo gy
vavimo, tas veikalas buvo perstaty
tas virt 25,000 kartų Suv. Valstijo
se ir Kanadoje. 

Pirm patapsiant muzikaliu veika
lu, jis buvo vaidinamas vardu "Ti
ger Rose". 

Muziką šiam veikalui parašė Ru
dolf Friml, kuris geriausia save ir 
pasireiškia "Rose Marie". •», 

Frances Greer, Metropolitan Ope
ros žvaigždė, dainuos vadovaujamą 
moterišką rolę šioje operetėje. Prie 
jos vaidina kiti žinomi artistai, Bus
ter West, Nina Olivette ir George 
Britton. Tame veikale dalyvauja iš
viso 125 asmenų, šokėjų ir daininin
kų. 

DP status and assistance as a re
sult of screenings. We cite as an 
example the ctise of the Rev. Vin
centas Dainys, who endured many 
years of Soviet imprisonment and 
exile prior to his flight to Western 
Germany. Wc quote in translation: 

i . 

Rev. Vincentas Dainys is an old 
marl and in poor health. An UN-
RRA screening officer decided that 
Rev, Dainys came to Germany "vol
untarily" and therefore resolves that 
he was not eligible for DP status 
and assistance. 

Your reporter met Rev. Dainys 
one evening. . . with a smile on 
his face, without anger or bitter
ness, he told of his nearly twenty 
years' experience of imprisonment 
and exile.. 

Until Feb. 5, 1928, Rev. Dainys 
was chaplain of the parish of Vas-
sili Island in Leningrad. On that 
day the GPU (Soviet Secret Police) 
arrested him, charging him with a 
counterrevolutionary activity charge, 
they kept him in a Leningrad pri
son for one year, and later took 
him to the Solovki Islands forced 
labor camp and set him to doing 
lumber work. There he found Msgr. 
T. Matulionis, Rev. Paskevicius, Rev. 
Iljinas, and several other Lithuan
ian priests stationed in Russia. 

The GPU investigators repeatedly 
emphasized to Rev. Dainys that the , 
reason for his arrest was not his a cyn'ca^ laugh and ordered the 
religious beliefs. He was charged į^uard to take the prisoner back to 
with: (1) maintaining contact with ce^ 

fers. 
While he was confined in Solovki, 

a sadistic GPU agent named August 
Pavlovich Pauker from Galicia, in
furiated by his refusal, promised to 
have him executed and even set a 
date. — Moral strain and physical 
weakening — hard forest labor with 
only 300 grams of bread, some hot 
water and a ladlefull of porridge 
per day — prevented him |from re
ceiving any sleep nights as the date 
set for his execution approached. 
Finally, on the fateful night, an 
armed guard ordered him to get up 
and to follow him, carrying all his 
worldly' possessions with him (a 
towel and a piece of soap). From 
his experience of Soviet prison life, 
iie deduced that he was either be
ing taken to freedom, of which 
there was no basis to hope, or to 
his death, which had been promised 
him by the GPU official. 

Pauker, who had laid tys nagan 
(whip) on the table before him, 
evidently noticed the pallor of the 
prisoner. "So, you are afraid to die?" 
said Pauker. "Everyone wishes to 
avoid death," replied Rev. Dainys. 
"Only sign this declaration, and you 
will be freed at once," he was told. 
Rev. Dainys gathered his remaining 
strength to say "No" once more 
— Pauker, his face distorted by 
anger, kept silent for a moment, 
fingering his whip; finally he gave 

Imtynes Central Armo
ry lapkričio 23 

Imtynių rengėjas Jack Ganson su
poravo buvusį Big 10 ir AAU čani-
pioną Cliff Gustafson, su Ivan Ras 
putin, rusišku meška, dar kartą j  i 
jėgų patikrinimui ir galutinai vit-
no ar kito pergalei. Šių imtynių lai
mėtojas bus suporuotas su Sexton, 
Čempionato nustatymui, Arenoje •':<> 
d. lapkričio. 

Kitos poros šiose imtynėse daly
vaus: Fred Bozic ir Jim Wright 
prieš Frank Talaber ir Tug Carlson 
taip vadinamose tag team. 

Kiti in:tikai bus: Don Eva.is pi io> 
lenką Larry Kasaboski. 

Ace Freeman, žydas iš Bronx, fcu 
poruotas su lietuviu stipruoliu, Jack 
Vansky. 

and supporting the internat i o n a 1 
bourgeoisie' (as proof the examin
ing GPU agent would cite the fact 
that during his pastorate, he orga
nized \elief for* imprisoned "enemies 
of the revolution"); (2) acting as 
leader in an anti-Soviet organiza
tion (here the Holy Rosary Society 
was mentioned); (,'J) spying in the 
service of the Vatican (since he 
corresponded with his. bishop). When 
he explained that all this activity 
was purely religious and charitable 
in purpose, he received the reply 
that "every believer is a counter
revolutionary.". . . 

• . . .Ręy. Dainys, during his con
finement in the Leningrad prison 
and in Solovki, was often terrorized 
by the GPU with demands that he 
prove his loyalty to the revolution 
by signing a „statement that he 
withdrawn from the priesthood and 
oromises not to hold mass, to hear 
confession, or to maintain any con
tacts with the institutions and the 
community of the Catholic Church. 
Then he would be freed and would 
be able to live in peace, and if he 
should decide to marry, then he 
would enjoy the favor and the pro
tection of the Soviet Government. 

From Solovki Rev. Dainys and 
other priests, his compatriots, were 
taken to the ill-famed Svyri camp 
(described by Solonevich in his clas
sical book: Rossiya v Konclagerie 
— Russia in a Concentration Camp), 
and from there to the Butyri prison 
in llbscow. 

(To be continued) 

K. S. KARPIUS 

NOTARY PUBLIC 
Turint reikalą notarizuoti 
dokumentus kreipkitės j 

6820 Superior Ave. 
ENdicott 448(5 
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DIRVA — vienatinis Lietu
vių laikraštis Ohio valstijoje 
Kaina metams tik $3.00. 

KAS platina Dirvą — tas 
platina apšvietą. 

Platinkit Dirvą! 

of 

, JAUNŲ vyru kariuomenėn 
šaukimo įstatymas parodė tai, 

j  ko šiais laikais, prie taip pažin-
ŠEŠI NUŠAUTI į gejusio sveikatos mokslo, ne-

Ohio valstijoje šią savaitę; galima butų tikėti. Iš šimtų 
prasidėjo zuikių ir paukščių j  pašauktų sveikatos patikrini-
medžioklė. Pasekmės buvo ge-!mui vaikinų 24-25 metų am-
ros, jeijru taip galima sakyti: j žiaus grupėje Cuyahoga apskri-
pirrnų trijų medžioklės dienų | tyje, net 75 nuošimčiai paširo-
laikotarpyje nušauta arba pa- dė netinkami kariuomenės tar
tys nusišovė šeši medžiotojai, nybai. 

ANTIKOMUNISTINĖS 
PRAKALBOS 

Anti-Communistic League 
America rengia dideles prakal
bas didžioje Cleveland Public 
Auditorium, penktadienio vaka
re, lapkr. 19 d., nuo 8 vai. Tarp 
kalbėtojų bus John W. Hamil
ton* pirmiau buvęs komunistu 
partijos narys, kuris atskleis 
daug komunistų pasalingų dar
bų Amerikoje. 

APMOKĖK SAVO VISAS SKOLAS, 
SĄSKAITAS "VIENA" 

Mažai kaštuojančia paskola 
Anksčiau ar vėliau jums reikės sutvar
kyti savo komplikuotą, nemalonią skolų 
padėti. Taigi kodėl neužsukti į artimiau
si Bank of Ohio Offisą ir nesusitarti ga
vimui paskolos? Sumokėkite visas išsi
blaškiusias nemokėtas sąskaitas ir skolas, 
tada atsimokėsite mums lengvais, pato
giais išsiniokėjimais. 

Atsilaukyk arba Telefonuok, MAin 8100 
6 Offices—East Side, West Side, Downtown 

- THE — 

B A N K  O F  O H I O  
buvęs THE MORRIS PLAN BANK 

921 Huron Road ir Skyriai 

OUR AMERICAN HERITAGE 

RIPLEY 

t« American Flag / 
Governor Johannes de QraaFf 

51 EurJattuc,, Duti h Writ IiJiCi <n No* lC.07fc 

Fired a 21-gun Salute tothe American fla* 
HE ms PiSM/SS£DFo* Socman unlawful Actf 

Local Lithuanian Receives Splendid Tribute 

A fine tribute and honor finally 
came to Mr. Joseph Bendler this 
past week. Mr. Bendler has served 
for twenty-five years as a school 
and home visitor in Cleveland. Be
fore that he did extensive work 
among the children of Pittsburgh 
and its suburbs. 

So it is only natural that such 
a fine record receive its reward — 
that coming in the form of being 
elected as a Life Member of the 
Family Service Association of Cleve
land. He was one of 15 new mem
bers to be elected this year. These 
included such esteemed persons as 
Charles B. Bolton, Mrs. Ralph G. 
Brown, Rev. Samuel H. Cassel, jr., 
Maj. Edward J. Hobbs, Municipal 
Judge Perry B. Jackson, Msgr. R. 
B. Navin and others. 

The Family Service Association 
annually elects Life Members so that 
this membership approximates 375. 
These persons, prominent in civic af
fairs and social work, are in a posi
tion to influence profoundly the so
cial needs of the community. The 
purpose of this Association is to en
able these members to interpret the 
changing trends in family and so

cial work to the community and ill 
turn to keep the agency informed 
of the desires and opinions of tiM 
public. 

So, it is with great pride that 
the local Lithuanians have had one 
in their community so justly re
warded. It is indeed a tribute to 
his many years devoted to social 
work and his keen understanding of 
its complex problems. 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

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

P. J. KERŠIS 

609-12 Society for Savings BI& 
Telef.: MAin 1773. 

Meet your old friend 

"BILL" GREEN 

at ' 

VIC'S CASIS 
Wade Park at 71st Street 

BEST FOOD IN TOWN 
Air Conditioned Good Service 

Jakubs Funeral Home 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota LaidotuviŲ Direktori) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PARVEŽTI t 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokairįįH. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763 
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STAIGI mirtis trafiko nelai
mėse dažniusia tenka pesčia-
jam. Clevelando policija pra
neša, kad dauguma Clevelando § 
trafiko nelaimingųjų žuvo ban- | 
dydami eiti skersai gatvę ir 80 
nuoš. iŠ tų mirčių pasitaikė po 
sutemos, 

P J KKRSIS 
Society for Savings Bldg.—Cleveland, Ohio 

OFISO TELEFONAS: MAin 1778 ( 

Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčfaoee, kreip
kitės j mane, gausia pipria kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai
riuose apdraudos-insurance reikaluose. 

į Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymas 
i garantuojama. Kreipkitės { mane telefonu arba asmeniškai. 
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Wilkelis Funeral Home | 
I PILNAS LAIDOTUVIU 
I PATARNAVIMAS mm 

I -HAMMOND VARGONAI PER ŠERMBNIS— 

5 6202 SUPERIOR AVE. HBnderson 9292 s 
r.liilllillllllllllllllllliiilUllllllilliillliiliilliiiiiiiiiiillllliilliiiiiilliiUlilllllllliilillllliilB 

! Pilnai Padengta Apdrauda, UTah 1-4515 

. W. DEBESIS PAINTING CO. 
Namų Pagražinimas is Vidaus ir is Lauko 

j 7526 Star Avenue Cleveland 3 
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