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NAUJI LIETUVIŲ 
PABĖGĖLIŲ ŽURNALAI 

LIEPOS mėnesį Nuertingene 
išleistas mėnesinis pedagogikos 
žurnalas "Tremtinių Mokykla". 
Jo iniciatorius—Lietuvių Gim
nazija Nuertingene. Redakto
rius—A. Kairys, Red. Kolegi
ja: Ben. Rutkunas ir J. An
drius. Leidžia leidykla "Atža
lynas", Weilheim-Teck. 94 pgj. 
Kaina 5 RM. 

Iš šio žurnalo straipsnių pa
minėtini Prof. Dr. A. Maceinos! 
žmogaus filosofijos vaidmuo", 

Kun. Dr. J. Gutausko "Moki
nio sielos raida ir religinis au-! 
klėjimas", Dr. Ant. Ramūno j 
"Pedagoginių mokslų krizė iri 
nauji keliai", Dr. Z. Danilevi-' 
čiaus "Vaiko psichinio vysty
mosi fiziologija ir patologija", 
P. Maldeikio "žmogaus dvasi
nis harmoningumas", E. Taut
gino "Karas ir moralė", Juozo 
Girniaus "Filosofijos pagrin
dai" (Gimnazinis kursas), Dr. 
Inž. Ad. Damušio "Perijodinė 
elementų sistema" (gimnazinis 
kursas), Alf. šešplaukio "Lite
ratūros teorija". Pastari trys 
straipsniai yra vadovėlinio po
būdžio. 

Pedagoginio žurnalo reikalin
gumas pabėgėlių bendruomenė
je buvo gyvai jaučiamas. Juk 
Lietuviai tremtiniai Vokietijo
je turi 20 gimnazijų, kuriose 
mokosi 2497 mokiniai ir moko 
475 mokytojai. Be to, 8 pro
gimnazijos, kuriose mokosi apie 
300 mokinių ir moko apie 90 
mokytojų. O kur dar pradžios 
mokyklos ir liaudie^ universi
tetai? 
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gutmcflpttoi* per Year in Adrauce 
In the United States $2.00 
In Canada $3.00 
Entered as Second-Class matter Decem
ber 6th 1915, at the Cleveland Postoffic® 

under the act of March 3, 1879. 

(31-mi metai 31st year) 

Pasilieka Kabinete 
AR BYRNES TUO PASITENKINS PA

RODYS TRUMPA ATEITIS 

GEN. EISENHOWER, pas
taru laiku apsilankęs Panama 
respublikoje, parodoma drau
giškai kalbasi su viena vietine 
jo priėmimo pokilyje. 

Pereitą savaitę, Komer-1 bes į Wallace ir Hafk© jj, 
cijos_ Sekretorius Wallace, į nors šis sukėlė patį prezi-
kalbėdamas New Yorke ko- dentą pažeminantį skanda-
mumstų surengtame susi
rinkime, parėmimui Demo 

lą. Ar Sekretorius Byrnes 
. . .  _  , b u s  t u o  p a t e n k i n t a s  p a a i š -

kratų kandidatų j kongresą I kės trumpoje ateityje. Jis 
ir į gubernatorius, pasinau- įžeitas tuo tarpu jParyžiu-

RUGPJUČIO mėn. Fuldoje 
"Musų Vilties" laikraštis išlei
do Lietuvių kulturos ir visuo
menės žurnalą "Pėdsakai", ku
rį redaguoja Stasius Budavas. 
žurnalas 64 pusi. ir kainuoja 
5 RM. 

Šis žurnalas savo paskirtį 
nusako šitaip: "Jo vedamoji 
kryptis — mąstymai apie žmo-
gų-Lietuvį ir Lietuviškąją kul-
turą. Kokia nors efektingesne 
deklaracija ar pažadais nepasi
šauna. Tie kurie savo-plunks
nos derlium praturtins šį Pėd
sakų taką, savaime pateisins ir 
šio leidinio prasmę". 

Redakcija talkon kviečia vi
sus "kuriems Lietuviškoji kul-
tura yra kasdieninių rūpesčių 
duona, čia mielai laukiami vi
sų literatūros žanrų, visų mok
slo bei kulturinio gyvenimo 
plotų ir Lietuviškojo visuome
niškumo talkininkai". 

PIRMAME numeryje Dr. J. 
Kantrimas rašo "Musų kalba 
amžių gludumuose", Prof. Vac. 
Biržiška — "Abromas Kulvie
tis", Dr. J. Balys — "Sėjos pa
pročiai", Jonas Kuzmickis — 
"Vinco Krėvės 'Skerdžius' ", A. 
šešplaukis — "Lietuvių poezi
jos metrika", Pr. Razminas — 
"Kūrėjas ištrėmime". 

Poezijos šiam numeriui yra 
davę J. Augustaitytė-Vaičiunie-
nė. Julija švabaitė, Alė Nakai-
tė, Mykolas Vaitkus, Juozas 
Mikuckis ir Stasys Santvaras. 
Nemažas kulturinės kronikos 
skyrius. 

Reikia manyti kad antrame 
numeryje, jei bus jam lemta 
pasirodyti, "Pėdsakai" duos 
ryškesnius Lietuvių pabėgėlių 
bendruomenės kulturinio gyve
nimo pėdsakus, šiame nume
ryje jie gana blankus. Redak
cijai nepasisekė jų užfiksuoti. 

RUSAI SUARDĖ SU-
SIRINKIMĄ NAUJU 

UŽSIPUOLIMU 

Paryžiuje, keturi didieji 
ministrai laikė savo slaptus 
posėdžius aptarimui šimtų 
klausimų liečiančių taikos 
sutartis ir priedus. Daly
kas matyt ėjo gerai, ir tas 
sovietų atstovams nepati
ko. Maskvos spaudos agen
tūra atskleidė tas paslap
tis užpuldama vakarų są
jungininkus, kaltinant juos 
bandymu apeiti keturių di
džiųjų sutarimus. 

Italijai nustatyta teisė 
turėti tik 10 karo laivų ir 
250,000 armijos. Bet Mo
lotovas atmetė pirmiau su
tartą Triesto sutarptauti-
nimą ir toliau tęsia reika
lavimą Triesto sritį paves
ti Jugoslavijai, ką Byrnes 
atmeta. 

Tarp Byrnes'ir Molotovo 
eina atkakli asmeninė ko
va, nes Byrnes pradėjo vi
sapusiai priešintis Moloto
vo prievartos politikai. 

SUTIKO ATIDĖTI UN 
POSĖDĮ KAIP MAS

KVA UŽSIGEIDĖ 

United Nations visuoti
nas posėdis, Byrnes siuly-
mu, turėjo prasidėti Rugs. 
23, tačiau Molotovui reika
laujant sutikta tas posėdis 
laikyti Spalių 23. Tuo tar
pu Maskva vėl kelia pro
testą prieš Ispaniją, su ku
ria nenori nieko turėti iki 
ten valdys Franco. Iš Bri
tų ir Amerikečių pusės pa
sirodė palinkimas priimti 
Ispaniją į United Nations. 

ANGLIJOJE, komunistų 
vadovaujami, benamiai pi
liečiai pradėjo užgrobinėti 
kitų žmonių tuščius namus 
ir juose apsigyventi. Poli
cija ėmė komunistus vadus 
areštuoti. 

dojęs proga, išdėjo visą sa 
vo pro-sovietišką, pro-Ru-
sišką politiką, ir net parei
škė kad Amerika privalo 
palikti rytų Europą bolše
vikų valiai. Ta jo kalba 
buvo kaip ir pareiškimas 
Amerikos valdžios užsienio 
politikos, ir visai priešin
gos negu ją varo Paryžiu
je Valstybės Sekretorius 
Byrnes, nuo kurio priklau
so užsienio politikos nusta
tymas. 

Iš to kilo pasaulinis skan
dalas, pasirodžius kad pats 
Prez. Truman tą Wallace 
kalbą užgyrė. 

Prieš tai užprotestavo ir 
Byrnes ir visa Amerika, ir 
privertė Trumaną pasaky
ti kokia ištikro yra šios ša
lies užsienio politika: ar ta 
ką vykdo Byrnes, ar ta ką 
skelbia. Wallace. 

Prezidentas mėtydamasis 
savo pėdose, neturėdamas 
drąsos su Wallace tinka
mai pasielgti, pasakė kad 
jis "užgyręs" jam teisę tą 
kalbą sakyti, o Amerikos 
užsienio politikoje nedaro
ma. jokių pakeitimų.... 

Tai silpnadvasio, menko 
supratimo žmogaus pasiaiš
kinimas. 

Tas nepatenkino Ameri
kos visuomenės vadų ir 
spaudos, kuri negailestin
gai pliekia tokį prezidentą. 

Truman tada pasišaukė 
Wallace pas save, Rugsėjo 
18, pasitarimui, bet ir čia 
Truman parodė savo silp
ną valią, palikdamas Wal
lace jo vietoje, tik paskelb
damas kad uždraudžia jam 
sakyti kalbas užsienių po
litikos klausimu ar kuriais 
klausimais, iki Paryžiaus 
taikos konferencija posė
džiauja. 

Truman, kuris partiniais 
sumetimais paleido visus 
kitus Prez. Roosevelto ka
bineto narius ir pastatė sa 

je tyli. 
Ar tik Truman tieprisibi-

jo Wallace ir jo pro-sovie-
tiškų Amerikos 'politikie
rių, kurie grąso neremti jo 
šio meto ir 1948 metų pre* 
zidento rinkimuose? 

Kalbos eina kad Bymes, 
68 metų amžiaus žmogus, 
gali pasitraukti, į jo vietą 
Truman pastatys bent ką 
kitą. o Wallace, jaunesnio 
amžiaus žmogus, turi savo 
stiprių pasekėjų, su kuriais 
Truman turi skaitytis. 

U. S. Karo laivyno ir Ar
mijos vadai atkirsdami j 
Wallace kalbą kad kitas 
karas su Rusija bus pražū
tingas Amerikai, sako jie 
nežino nei vieno atsakingo 
armijos ar laivyno viršinin
ko kuris skelbtų ar siūlytų 
planą užpulti Rusijai. . 1 

VOKIEČIAI DARO 
RAUDONIESIEMS 

AMUNICIJA 

Rusų valdomoje Vokieti
jos dalyje patirta kad Vo
kiečių dirbtuvėse smarkiai 
gaminama amunicija rau
donajai armijai. 

Rusai paima ir daugiau 
Vokiškų dirbtuvių, pavers
dami jas savo karo reikme
nų dirbimu. 

L 
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Ekonomika 

PADARĖ NAUJĄ ORO REKORDĄ. Lt. Wm. J. Reilly, iš 
San Francisco, parodoma gaunąs trofeją Clevelando 1946 me
tų oro lenktynėse. Jis skrido P-80 jet-jiega varomu lėktuvu ir 
pasiekė greitumą 578.36 mylių j valandą. 

Liekoje Kova Tęsiama 

DEL MĖSOS trukumo 
visoje šalyje šiuo tarpu už
sidarė jau 36,000 mėsos 
parduotuvių, kaip praneša 
Mėsos Pardavėjų sąjunga. 

ATL ANTIKE dingo be 
žinios pasažierinis lėktuvas 
su 44 Belgijos ir Amerikos 
biznierių. Pradėta jo jieš-
koti, tikint kad buvo pri
verstas nusileisti kur nuo
šalioje dalyje. 

Kanadoje, nukritus pasa-
žieriniam lėktuvus, sudegė 

vus, kodėl tai laikosi įsiki- 21 žmogus. 

f 

Amerikos geležinkeliams 
Spalių mėnesį pritruks po 
75,000 prekinių vagonų kas 
savaitę. 

U. S. ARMIJA, iš virš 
12 milijonų vyrų, per metą 
laiko nuo Japonijos nugalė
jimo, sumažinta iki 2,300,-
000 vyrų. Ir toliau ji dar 
mažinama, iki netrukus pa
liks nereikšminga. 

Mirė American Tobacco 
Co. prezidentas Hill, kuris 
iš mažo biznieriaus pakilo 
į milijonierius. 

% 

DVYNŲ SEIMAS. Grand Rapids, Mieh., įvykusiame Ameri
kos dvynų seime, kur dalyvavo tiktai lygiai panašus vienas į 
kitą dvynai, čia parodoma Hick dvynai, senosios valdybos na
riai, perveda vadovybę Chicagos dvynam policininkams, War
ren ir Chester Doonan, dešinėje. 

Chicago Daily Tribune 
korespondentas E. R. No
de re r prisiuntė iš Londono 
Lietuvos dabartinių parti
zanu kovotojų prieš raudo
nuosius okupantus, du nu-
fnerius laikraštuko iš Ko
vo mėnesio šių metų, kurį 
paruošia ir leidžia Laisvės 
Kovotoją S-ga. Laikraštu
kas mimeografuotas, pava
dintas "Kovos Keliu" ir jo 
obalsis yra "Lietuva Lietu
viams". 

Nežiūrint raudonųjų at
kaklaus žiaurumo ir per
sekiojimo, Lietuvoje vis tik 
išsislapto patriotai kovoto
jai ir jie veda mirtiną ko
vą su priešu. Nors kova 
nelygi, tačiau Lietuvis ne
pasiduoda. 

Tie laikraštukai iš Lietu
vos tapo šmugelio keliu iš
siųsti ir pateko į demokra
tinių šalių žmonių rankas. 

Viename straipsnyje ko
votojai aprašo kaip Veive
riuose gauja NKVD (sovie
tų šnipai), pagavę laisvės 
kovotojus, nužudę juos, iš
tempė jų lavonus *į gatvę, 
viešoje aikštėje kėlė džiau
gsmo orgiją, šokdami apie 
lavonus ir žvėriškai juos 
spardydami, daužydami ir 
kitaip niekindami. 

Ukmergėje, NKVD šni
pai, pagavę jauną mergi
ną, nuplėšė ją iki nuogu
mo ir užpjudė šunimis, no
rėdami kad ji išduotų savo 
draugus kovotojus parti
zanus, apie kuriuos ji nie
ko nežinojo. 

Sovietai laiko Lietuvoje 
net 300,000 raudonosios ar
mijos, bet ir prieš juos Lie
tuviai dažnai išdrysta gin
klu kovoti. 

Laikraštukai ^ rašo kad 
ta kova yra Xfetuviu pri
sidėjimas prie pasaulio ko
vos už laisvę, tik nežino ar 
vakarų demokratijos apie 
^no-i Reikšmingai laikraštukai 
pamini Vasario 10 bolševi
kų laikytus Lietuvoje rinki
mus: bergždžiai balsavimų 
komisijos laukė, nes bal
suotojai nepasirodė. 

RUSŲ zonoje Vokietijo
je Rugs. 16 įvyko bolsavi-
mai, kuriuose komunistų-
socialistų partijos kandida
tai laimėjo žymią daugu
mą. 

Tuo tarpu, Britų zonoje/ 
panašiuose Vokiškuose rin
kimuose komunistų partija 
pasirodė visai silpnai. 

Ten kur komunistai turi 
visą valią, raudonosios ar
mijos palaikomi, jie savo
tiškai ponauja. 

VOKIETIJOJE, Britų ir 
Amerikos zonose, ekonomi
nė administracija tapo pa
vesta specialei šešių žmo
nių Vokiečių komisijai, ei
nant prie įvykdymo Pots
damo prižadų. 

Tuomi tik labiau Vokie
tija perskeliama ir palieka
ma Rusams valdyti rytinę 
Vokietijos dalį, vietoje pri
versti juos pildyti Potsda
mo sutartį lygiai pat. 

Lenkijoje, kaip yra žinių, 
bolševikai laiko suareštavę 
apie 60 Amerikos piliečių. 
Lenkijoj esama apie 20,000 
Amerikos piliečių kurie ne
gali sugryžti į Ameriką. 

Amerikos zonoje Vokieti
joje suimta gauja Lenkų 
pabėgėlių, kurie užsiėmė 
plėšikavimu; sako jų vadas 
vienas nužudė 43 Vokiečius 
ir tris Amerikiečius. Su
imta 60 asmenų. 

Derlių Oras kiek 
Pagadino 

šią vasarą valdžios raportai 
$pie derlių šioje šalyje buvo la
bai džiuginanti, tačiau į vasa
ros pabaigą kai kuriose ūkių 
srityse oras pablogėjo tiek kad 
skaičiuotą gausų derlių kiek 
numažino. Tačiau ir dabar nu
matyta kad bus didelis derlius 
maisto ir pašaro. 

šių metų derlius bus 2 nuoš. 
idesnis negu buvo 1942 me-
ais, kuomet buvo pasiekta au

kščiausias laipsnis, ir 26 nuoš. 
didesnis už 1923-32 metų lai
k o t a r p i o  v i d u t i n į  k a s  m e t i n į  
derlių. 

Atvėsęs oras sutramdė vfi-
lyvo derliaus prinokimą, ypa
tingai kornų, kurių bus net 125 
milijonai bušelių mažiau negu 
skaičiuota anksčiau. Bet ir 
tai kukuruzų arba kornų der
lius bus 3,371,707,000 bušelių, 
lyginant su 1944 metų 3,203,-
000,000 bušelių derlium. 

žiemkenčių kviečių derlius 
šymet pasiekė 879,894,000 bu
šelių, ir su pavasariniais kvie
čiais derlius apskaičiuojami, 
1,167,319,000 bušelių, kas yra 
44,000,000 bušelių daugiau ne
gu 1945 metais. 

AUTOMOBILIŲ gamyba po 
šio karo yra visai maža paly
ginant su gamyba po pirmo 
pasaulinio karo. 

Po pirmo pasaulinio karo 
per devynis mėnesius automo
bilių buvo padifbama viduti
niai po 119,246 per mėnesį; da
bar gi padaroma tik po 64,632. 

Trukumas įvairių reikmenų 
ir dalių automobiliams, įvairių 
streikų sutrukdytas jų dirbi
mas ir po šiai dienai vargina 
automobilių industriją. 

Šių metų bėgiu automobilių 
padaryta 2,000,000 mažiau ne
gu buvo numatyta ir pasiryž
ta padaryti. Tiek mažiau vi
sapusiško biznio šalyje pada
ryta, ir tiek mažiau naujų ka
rų žmonės galėjo įsigyti, ne
skaitant nuostolių kokius pa
nešė patys darbininkai streiko 
eigoje. 

KĄ DARYS SU MAIS
TO PERVIRŠIU? 

MASKVA reikalauja kad 
Amerika pasitrauktų iš Pa
namos, tik vien del to kad 
uždraudžia Rusams užim
ti i§ Turkijos Dardanelus. 

KINIJOJE, Gen. Kai-Še-
kui pradėjus laimėti prieš 
raudonuosius, komunis t a i 
vadai pradėjo šaukti "liau
kimės kariavę", iki jie vėl 
galės susitvarkyti ir atnau
jinti ugnį. 

Detroite, Rugs. 18 buvo 
be darbo 56,000 automobi
lių industrijos darbininkų, 
kurie del kitų darbininkų 
streiko turėjo buti paleisti. 

Kai kitose pasaulio da
lyse siaučia badas, šioje ša
lyje šymet buvo geras der
lius ir pasidarė dideli per
viršiai grudų ir kitokių 
maisto produktų. Valdžia 
rūpinasi ką su perviršiu 
daryti. 

Ar Washingtono biuro
kratai nesugalvos grudus 
deginti ir kitaip naikinti, 
iš taksų mokėtojų kišenių 
užmokėdami už tai ukiniiK 
kams geras sumas:... 

Tas gali pagelbėt gauti 
farmerių balsus rinkimuo
se, o politikieriams balsa! 
labai reikalingi. 

New Yorke, pradėjo vei
kti dalis trokų kurie^ stre&» 
kavo, taipgi jau gryžo di|<* 
bti dalis uostų darbininkų, 
ir liuoduojami laivai pra
deda išplaukti. 

&mĖ , 
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Detroit, Mich., Naujienos 
PH1LADELPHIJ0S 

PASTABOS 

ŠIAIS METAIS £irmu syk 
savo gyvenime turėjau atosto
gas. Jos buvo gana ilgos, nes 
prasidėjo su Balandžio 1 diena 
netekus darbo, kuri dirbau vie
toje jauno, paimto kariuome
nėn vaikino. Jam sugryžus iš 
militariškos tarnybos į savo se
nąjį užsiėmimą, mane iš darbo 
paleido. Lietuvis kariškis jau
nuolis, perimdamas savo darbą 
atgal iš mano rankų, apgailau
damas atsiprašė, primindamas, 
"Dėdė dabar galėsi pasilsėti ne-
kurį laiką, imdamas atlygini
mą iš visuomenės sudėto iždo, j 
kurin dirbdamas pats mokė
jai." Jeigu prireiks, imsiu, at
sakiau jam. Ir paspaudę deši
nes, palinkėdami vienas kitam 
geros kloties, atsisveikinome. 

ILGOS ir apmokamos atosto
gos kurios susidarė sykiu u? 
visą 42 metu pragyventą Ame
rikoje laiką, mane apsunkint 
net iki 15 svarų kūniškai, pra
dėjau tvžti, protiškai tingi
niauti, del ko ir nutraukiau 
pastabas rasinėjęs. 

Pasisakau tai ką patyriau 
ant savo kailio ir perspėju ki
tus kad nesileistų į ilgas ato
stogas j ieškoti pasilsio ir Įsi
vaizduotos laimės. Įsitrauktai 
darbas su tinkamu kasdieninii 
pasilsiu yra sveikiausias ii 
naudingiausias žmogui atlygi
nimas. Ilgos atostogos viduti
niam žmogui, suradau, nėrg 
patenkinta atpilda už jo atlik
tą kasdienini darbą. Priešin
gai, jis pradeda nustoti savi
garbos, gesti.... 

TAIP KAIP buvo tikėtasi: 
Nei Amerikos Lietuvių Tary
ba, nei Lietuvai Vaduoti Są
junga ir Amerikos Lietuvių Mi
sija nesugeba tinkamai Lieu-
vos vadavimo darbą tęsti pir
myn. Nesutarimas visų trijų 
jau aiškiai pasirodė ir nėra vil
ties kad jos atgaus visuomenės 
prijautimą kokį bent pradžioje 
turėjo. 

Amerikos Lietuvių Katalikų 
šaukiamas visuotinis kongresas 
aiškiai parodo kad katalikai ne
surado social-liaudininkų tarpe 
tinkamos veiklos ir bendro su
sitarimo Lietuvos išvietintų 
žmonių ir Lietuvos vadavimo 
darbuose. 

Perorganizavimas Amerikos 
Lietuvių iau pirmiau įsikūniju
sių paskirų organizacijų labai 
ir labai reikalingas buvo Lietu
vos vadavimui ir išvietintų Lie
tuvių gelbėjimui. 

LIETUVOS n e p riklausomy-
bės byla linksta gerojon pu
sėn. Artinasi laikas kad Lie
tuvos byla bus pajudinta kon
ferencijose ant stalų ir mums 
reikia buti prisirengusiems sto
ti Lietuvos bylą ginti ir Lietu
vos nepriklausomybės atstaty
mą remti. Stoti ne paskiromis 
bet kaip vienas tampriai suvy
tas daiktas — taip Amerikos 
Lietuviai turi prisirengti prie 
Lietuvos bylos gynimo. 

Jeigu mes nemokėsime ar 
mokėdami nenorėsime suprasti 
tos tvirtai suvytos pajiegos rei
kšmės, tai paskirai veikiant 
to darbo nauda bus abejotina. 

Ne paskiri kongresai bet Vi
s u o t i n i s  A m e r i k o s  L i e t u v i ų  
Kongresas turėtų buti šaukia
mas. 

MUSŲ katalikų šaukiamas 
kongresas, kurin prašo vien 
katalikiškų oaganizaeijų atsto
vus siųsti, nei kiek nepadės 
Lietuvos bylai ir išvietintų Lie
tuvių reikalams pagelbėti, ne
gu iki šiol turėti suvažiavimai. 
Tai kartojimas to kas jau pra
ktiškai teko patirti. 

Amerikos Lietuvių katalikų 
vadams nesiskaityti su nebaž
nytiniais žmonėmis, kurių ran
dasi pusėtinai daug Amerikos 
išeivijoje, kuriems Lietuvos li
kimas taip rupi kaip ir katali
kams, man nėra suprantamas. 

Amerikos Lietuvių Katalikų 
vadai jei butų paskelbę šaukia 
Visuotiną Amerikos Lietuvių 
Kongresą, kuris taip reikalin
gas musų tautai kaip sergan
čiam žmogui geras gydytojas, 
tikrai butų pasitarnavę Dievui 
ir ;Tėvynei. Bet ne dabar! 

Z. Jankauskas. 

NUO REDAKCIJOS. Musų 
bendradarbis Z. Jankauskas, 
kuris galima sakyti yra atsto-
vautojas gerais norais vaduo-
jančiosis musų visuomenės, ir 
nuolatinis ragintojas musų sro
vių bendro veikimo Lietuvos 
vadavimo darbe, šiame savo ra
šinyje, vėl reikalaudamas kad 
butų šaukiamas kitast tikras 
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ŠIS NAZIŲ narys, Renato 
Caravelli, prieš savo norą pa
imtas kariuomenėn pirmą kar
tą, dabar tarnybai baigusis, 
^ugryžęs vėl įstojo savanoriu 
i kariuomenę. Jis yra 19 metų 
imžiaus, gyvena Philadelphia, 
Da. 

Amerikos Lietuvių visuotinis 
kongresas, — užmindamas kad 
nusu katalikai šaukia savo vi
suotinį kongresą, tuomi pats 
orirodo kad bendras veikimas 
ežio, lydekos ir gulbės nėra 
alinaas, nežiūrint kokiu rei

kalu bandysi jungtis. 
Musų katalikų vadai susibu-

Havo su socialistais ir liaudi
ninkais, ir per kelis metus su
sikibę vienas kitu, visuomenei 
durnus į akis putė, tačiau atėjo 
aikas kad katalikai turi nusi
sukti nuo savo "bičiulių" ir ei
ti savo darbo dirbti. 

Tais pagrindais kaip ALT 
nuorganizuota, katalikai turėjo 
buti socialistų ir liaudininkų 
pastumdėliais, nors nudavė di
deliais draugais. Socialisto dik
tuojami, jie turėjo sutikti vi
lioti ir LVS į tarybą, kad ir 
LVS patektų į to socialisto 
nagus. Bet tas nepasisekė. 

Visuomenė, gerais norais va-
duodamasi, troško tik vienin
gos visų musų srovių veiklos, 
bet kas tarybininkų tarpe ėjosi 
po vienybės skraiste visuomenė 
ir nežinos. 

LVS ir ALM paskirai dirb
damos proporciniai nuveikė žy
miai daugiau, ir daug daugiau 
negu kuri paskira tų trijų ta
rybininkų srovių. 

Dabar, kai katalikai nusikra
tys sau nuo sprando socialistus 
ir liaudininkus, jei bus galima 
sutarti bendrai dirbti tuo pla
nu kaip paskiausia LVS pasiu-
!ė tarybininkams, kad kiekvie
na esanti Lietuvai vaduoti or
ganizacija duoda savo atstovus 
sudarymui vieno aukščiausio 
veikiančio komiteto, tada tik 
bus galima dirbti bendrai. 

Pasivesti gi gudraus socialis
to diktatūrai, kaip padarė ka-
<•»likai, reikštu tik LVS panai
kinimą, kaip buvo panaikinta 
L. R.-K. Federacijos reikšmė, 
nors ji buvo stipriausias tary
bos sienojus. 

NAUJAS TVARANAVIčIŲ 
ADRESAS 

Savo artimems giminėms ir 
draugams, taipgi ir draugijų 
sekretoriams, pranešame musų 
naują adresą: 

Antanas Tvaranavičius, 
135 E. Westmoreland St. 

Philadelphia 34, Pa. 

NAšlAlcHJ FONDUI 
SURINKTA $3,826 

ATVYKO VĖL SEPTYNI 
LIETUVIAI NAŠLAIČIAI 
NEW YORK. — Iki Rugsė

jo 15, į B ALF pradėtą Lietuvos 
Našlaičių Fondą jati suaukota 
$3,826.25. 

Šiomis dienomis į ^ Ameriką 
atvyko septyni Lietuviai naš
laičiai : 

Stasys Siutilas,- 17 m., gimęs 
Žemaitijos Naumiestyje, Paža-
liojoj. Tėvas Antanas, moti
na Petronėlė Kuršytė. Su tė
vais atsiskyrė 1944 m. Ameri
koje turi dėdę, Vladą Siutilą, 
bet nežino kur jis gyvenu. 

Jonas Martinkus, 16 m., gi
męs Luokėje, Telšių ap. Tėvas 
Juozas, motina Stasė Razba-
dauskaitė. Atsiskyrė nuo tėvų 
1944 m. Baigė 4 gimnazijos 
klases. Amerikoje esančių gi
minių pavardžių ir adresų ne
žino. 

Arvydas Šimonis, 15 m., g. 
Kaune. Tėvas Kazys, motina 
Teodora. Brooklyn, N. Y. gy
vena jo dėdė. Baigęs tris gim
nazijos klases. 

Jonas Kružinauskas, 16 m., 
g. Alvite, žvangučių k. Tėvas 
Jurgis, motina Uršulė Našukai-
tytė. Baigus dvi gimnazijos 
klases. Giminių čia neturi. 

Albina Raulynaitytė, 13 m., 
g. Vilkaviškio m. Tėvas Pet
ras, mirė Lietuvoj, motina Jie-
va Trapavičiutė. Giminių čia 
neturi. 

Danute Vasiliauskaite, 16 m, 
gimus Kaune. Tėvas Aleksan
dras, motina Zosė. Baigė 5 gim
nazijos klases, čia giminių ne
turi. 

Anelė Stumbrytė, 16 m., gi
mus Alvite, žvangučių kaime. 
Baigė 5 gimnazijos klases. Ne
žino ar turi Amerikoj giminių. 

Šie našlaičiai laikinai buvo 
apgyvendinti Našlaičių Priėmi
mo Centre, New Yorke, o iš 
ten berniukai išvyko į Maria-
napolio Kolegiją, Thompson, 
Conn., kur jie apsigyvens ir 
mokysis. Mergaitės išvyko į 
šv. Pranciškaus Akademiją, 
Pittsburgh, Pa., kur jos bus 
aprūpintos pragyvenimu ir mo
kslu. 

Anksčiau į Ameriką atvykę 
našlaičiai štai ką veikia: Juzė 
Adomonytė ir Birutė Kungytė 
šiuo metu gyvena pas Vargdie
nių Seseles, Putnam, Conn., 
kur jos lanko mokslą. 

Valentina Naujokaitytė kurį 
laiką gyvena pas savo tetą Bo
ston, Mass. 

Vytautas Plungis šiuo metu 
gyvena vienoje Lietuvių šeimo
je Bridgeport, Conn. 

Tuo tarpu yra žinių kad ne
trukus iš Europos į Ameriką 
atvyks daugiau Lietuvių naš
laičių, kuriais rūpinasi Lietu
vių Našlaičių komitetas, vei
kiantis prie Bendro Amerikos 
Lietuvių Fondo. 

Visas aukas Našlaičiams če
kiais ar pašto perlaidom siun
čiant, pažymėkite: Lithuanian 
Orphans' Fund ir siųskite: 

United Lithuanian Relief 
Fund of America, Inc. 

19 West 44th Street, 
Ne vvYork 18, N. Y. 

Iš LVS SŽYteAtB 
SUSIRINKIMO ' 

Lietuvai Vaduoti Sąjungos 
f>-to skyriaus susirinkimas lai
kytas Rugsėjo 15 d. Susirin
kimą atidarė ir vedė pirminin
kas J. Gužauskas. 

Susirinkime dalyvavo ir vie
šnia, nesenai atvykus iš Vokie
tijos, slaugę Marytė Navickai
tė. Viešnia pratarė keletą Lie
tuviškų žodžių į narius ir pati 
pasiliko skyriaus nare. Reikia 
paminėti kad p-lė Navickaitė 
dar būdama Vokietijoje gau
davo Dirvą ir žinojo apie Ame
rikos Lietuvių ir LVS veiklą. 

Skyrius išrinko komisiją pla
nuoti ir rūpintis rengimu Lie
tuvos Nepriklausomybės pami
nėjimo 1947 metais. Išrinkti 
į komisiją: Juozas Gužauskas, 
Stephania Douvan, Augustas 
Rinkunas, Vytautas Morkuzas 
ir Dr. Jonas Sims. Pareikšta 
pageidavimas į komisiją pri-
kviesti ir Vytautą Kerševičių, 
kuris susirinkime nedalyvavo. 

Stephania Douvan ir Marė 
Sims išdavė raportą išsiųstų 
dovanų Lietuvos pabėgėliams 
Europoje. Jų išsiųsta devyni 
paketėliai po 11, 17 ir 18 sva
rų. Siųsta į šias šalis: Pran
cūziją, Belgiją, Daniją, Švei
cariją ir Lenkiją. Prie auko
tojų dar prisidėjo Vera Motu
zienė, Stephania Douvan, Juo-
zapina Gužauskienė, p. Rinku-
nienė, Marė Sims ir Vytautas 
Kerševičius. Paketėliai išsiųs
ta aukotojų vardais. Skyriaus 
komisija tik tarpaninkavo pa
ketėlių paruošime. Išsiuntinė
jimo darbą atliko Gužauskai, 
Rinkunienė* Douvan, Kerševi
čius ir Sims. 

VISI PAKETĖLIAI NUĖJO 
Buvo Dirvoje paminėta kad 

negirdėti gaunant laiškų apie 
priėmimą paketėlių iš pabėgė
lių. Bet laiškų gauta už kiek
vieną pasiųstą paketėlį. Juos 
siuntė ir laiškus gavo (neskai
tant šio mėnesio išsiųstus) Gu
žauskai, Smailiai, Kripas, Ak-
somaitienė, Rinkunai, Douvan 
ir Sims. 

LVS 6-tO skyriaus Sausio m. 
paaukotais $20 išsiųsti siunti
niai irgi #asiekė ir gauti laiš
kai nuo priėmėjų. Kas nori 
juos matyti prašau kreiptis į 
mane. žmonių kuriems išsiųs
ta dovanos pavardžių ir toliau 
neskelbsime. Užteks jei per 
LVS skyriaus susirinkimą bus 
išduoti raportai. Tie kurie de
da pinigus paketėliams ir taip 
žino, nes jie gauna laiškus. 

M. Sims. 

Detroito Lietuviai 
klausykit Amerikos Lietuvių 
Balso radio programų 
nuo 7:30 iki 8 vak. stotis 

šeštadieniais WJLB 
1400 kilocycles. 

Lietuviškos Liaudies dainos 
ir muzika oro bangomis. 

Programą veda Harry A. Kapres. 
choro vedėjas Jonas Valiukas. 

M I R I M A I  
MIRĘ. IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

(žinior apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama aylcaij 

nori taikytis, tik darbininkų 
vadai privalo pasiaukoti iš sa
vo pusės. 

MONTREAL 
KANADA 

CHICAGO, ILL. 

PITTSBURGH 

DIVORSAI Allegheny aps
krityje vis dar daugėja ir su
muš visus pirmesnius rekordus 
iki galo metų. 

Per aštuonis mėnesius šymet 
buvo paduota divorsų prašymų 
tiek kiek pernai per visą metą. 
Skaitlinės parodo kad nuo Sau
sio 1 iki Rugsėjo 7 buvo pa
duota 5055 divorsų prašymai, 
gi pernai per visą metą buvo 
5086 prašymai. 

TAIKOS SUTARTIS elektros 
kompanijos su unija, po išven
gimo streiko pereitą savaitę, 
dabar daroma abiem pusėms 
paskyrus taikytojus, ir U. S. 
Darbo Sekretoriui paskyrus iš 
savo pusės trečią taikytoją. 

BUVĘS Kongreso atstovas 
Charles I. Faddis, Waynesbur-
go Demokratas, išėjo prieš De
mokratą kandidatą U. S. Se
natorių Guffey, del jo susidėji-
rrio su komunistais. Faddis pa
sirinko remti kandidatūrą į 
Senatą dabartinio gubernato
riaus Martin, Republikono. 

ADV. OLIS FOR TRUSTEE 
GOLFO DIENA PAVYKO 
Rugs. 11 surengta Golfo Die

na ir vakarienė Adv. Antano 
Olio kandidatūrai paremti pa
vyko gerai. Po golfo lošimo, 
vakare vakarienei susirinko į 
klubą keli šimtai žmonių, jų 
tarpe buvo žymių politikierių, 
iš Lietuvių dalyvavo diduma 
biznierių ir profesionalų. Laik
raščių atstovai dalyvavo nuo 
Draugo Kun. Naudžiunas ir*lg-
nas Sakalas; nuo Sandaros M. 
Vaidyla; nuo Margučio — A. 
Vanagaitis. 

Programą vedė Russell Root, 
Cook County Republikonų pir
mininkas; jis perstatė teisėją 
Roberts, kelis Aldermanus ir 
kitus. Pabaigoje kalbėjo pats 
kandidatas, Adv. Antanas A. 
Olis. Po savo kalbos p. Olis 
dar paskambino pianu porą 
dainelių, kurias visa publika 
dainavo. Po trumpo programo 
tęsėsi šokiai, visi linksminosi 
iki vėlumos. 

Susirinkusių tarpe buvo la
bai geras upas ir didelis entu
ziazmas kandidatui Oliui. 

Musų žinomas veikėjas Ady. 
Antanas A. Olis yra Republi
konų sąraše kandidatas į Trus
tee for Sanitary District. 

J. Jakubauskas. 

FORD RAGINA BOSUS SUSI-
TAIKINT SU DARBININKAIS 

Henry Ford II atsišaukė į 
darbdavius ir į darbininkų va
dus rimtai protauti atsiekimui 
pilnos industrinės produkcijos 
ir pastovesnio darbingumo au-
tumobilių industrijoje. 

Jaunasis Ford pareiškė kad 
dabartinė padėtis reikalauja 
nuoširdaus ir sąžiningo pasi
ryžimo išrišti nesusipratimus 
darbininkų su darbdaviais vie
ningu susikalbėjimu. 

Paneigęs sukeliamą hysteri-
ją ir neapykantą darbo santi-
kiuose, Ford pasakė: "Nei vie
na pusė iš musų negali pralei
sti demokratinės galimybės su
tartinai sugyventi." 

Jis kritikavo darbininkų va
dų streikavimo politiką, tikrin
damas kad darbdaviai visada 

KANADOS Lietuvių Są.ftin 
ga per pirm. A. Sakalą pasiun
tė BALF suorganizuotam Lie 
tuvių Našlaičių Fondui $180, 
už ką sulaukė gražaus laiško 
iš Fondo iždininko Kun. J. Bal-
kuno. Sąjunga ruošiasi tradi 
ciniam parengimui, kurio pel
nas, kaip paprastai, skiriamas 
Kalėtų Eglaitei Montrealo vai
kučiams. ši Eglaitė ruošiama 
jau daugiau kaip per dešimtį 
metų kasmet. 

LIETUVIŲ parapijos choras 
ruošia savo metinį koncertą 17 
Lapkričio, kurio metu bus su
vaidinta komedija, nesenai iš
versta iš Angliškos kalbos. 
Choro mokytojas, varg. K. ži-
žiunas, parašė naują kompozi
ciją chorui, "į Darbą". Jo kom
pozicijų (atspausdintų) skai
čius jau siekia 15. 

MONTREALO Lietuviai ne
trukus turės rimtai pasirūpin
ti savo senelių prieglauda, nes 
pradeda rastis žmonių kurie 
pasenę, paliegę, o giminių ne
turi, arba giminės negali jų iš
laikyti. Būdami Lietuviai, ma
žai svetimų kalbų mokanti, to
kie seneliai paprastai nenori ei
ti į valdiškas prieglaudas, į ku
rias svetimšaliui, be to, labai 
sunku patekti. Tokiu budu, bu
tų gerai jei parapijos darbuo
tojai paimtų šį klausimą svar
styti, nes jau dvi senelės mo
terys veik turi ant gatvės gy
venti jei nebus aprūpintos. At
eityje tokių rasis ir daugiau. 

VIETOS jaunimas leidžia 
mimeografuotą, Anglų ir Lie
tuvių kalba laikraštuką vardu 
Light-šviesa. įdomiai redaguo
jamas. patriotine dvasia. Ka
nados Lietuvių Taryba leidžia 
taipgi mimeografuotą Nepri
klausoma Lietuva. 

VASAROS metu, nemažas 
būrelis Amerikiečių lankė Mon-
trealą, ir daug Montrealiečių 
viešėjo Amerikoje. Rep. 

Wallace Nepatenkin
tas kad Darbai Eina 

taip Gerai 

MILIAUSKAS Pranas, 51 me-! 
tų, mirė Liepos 22, Mahanoy 
City, Pa. (Marijampolės ap.) 

UŽUPIS Antanas, 52 metų, 
mirė Birželio 22, Coaldale, 
Pa. 

JANKAUSKAS Juozas, pusam
žis, mirė Rugp. 23, Chicago j. 
(Telšių ap. Alsėdžių p. Pa-
girmėnų k.) 

JAšKUNAS Bronius, 41 metų, 
mirė Rugp j. 17, Chicago je. 
(Panevėžio aps. Ramygalos 
par. Jotainių k.) Amerikoje 
išgyveno 38 metus. 

iOLIUNIENĖ Jieva, 76 metų, 
mirė Liepos 16, Donorą, Pa. 
Seinų apsk.) 

ADOMAITIS Antanas, 83 m., 
mirė Rugs. 6, Clevelande 

REŠKUS Mykolas, pusamžis, 
mirė Rugp. 4, Chicagoj. 

ČERNIUS Izidorius, 60 metų, 
mirė Rugpjučio 14, Chicagoj. 
(Tauragės ap. šeimenių par. 
Butėnų k.) Amerikoje .išgy
veno 39 metus. 

M1RINAS Bruno, pusamžis* 
mirė Rugpjučio 2, Chicagoj. 
(Ežerėnų ap. Vidžių p. Pru-
čių k.) 

LASAUSKAS Jonas, mirė Rug
pjučio m., Scottvile, Mich. 

PALEIKIS Petras, mirė Rugp. 
men., Scottville, Mich. 

ROCEVlėlA Jonas, pusamžis, 
mirė Rugp j. 23, Chicagoje. 
Raseinių apsk. Pašilio par.) 
Amerikoje išgyveno 39 m. 

JANKAUSKAS Juozas, pusam
žis, mirė Rugp. 22, Chicagoj. 
(Telšių ap. Pagramančio k. 
Alsėdžių par.) 

ŠIRVINSKAS Mateušas, 76 m. 
mirė Rugpjučio 22, Chicagoj. 
(Marijampolės apsk. Skriau
džių par.) 

BARANAUSKIENĖ Domice 1 ė 
(Vaitkaitė), pusamžė, mirė 
Rugp. 24, Chicagoj. (Telšių 
ap. Plungės p. Videikių k.) 
Amerikoj išgyveno 40 metų. 

ŠLONIS Elzbieta, pusamžė, mi
rė Rugp. 27, Chicagoj. 

ČESNA Antanas, pusamžis, mi 
rė Rugp. 27, Chicagoj. (Tau
ragės ap. Girdiškių k. Pože
rės k.) Amerikoje išgyveno 
39 metus: 

KAZIUNAS Mykolas, 73 metų, 
mirė Rugp. 26, Berwyn, 111. 
(Biržų par. Saulalės k.) A-
merikoj išgyveno 50 metų. 

KAZIUNAS Mykolas, 73 metų, 
mirė Rugpjučio 26, Chicagoj. 
(Panevėžio ap. Biržų p. Siu-
leliškių p.) Amerikoj išgyve
no 50 metų. 

RIMAS Justinas, 69 metų, mi
rė Rugp. 25, Chicagoj. (šiau-
lių ap.) Amerikoj išgyveno 
44 metus. 

PIAULOKAS Antanas, pusam
žis, mirė Rugp. 27, Chicagoj. 
(Kretingos ap. Andriejavo p. 
Ližių k.) 

ATVYKO NAUJI LIE
TUVIAI PABĖGĖ
LIAI IŠ EUROPOS 

TEISIAMA. Kapt. Kathleen 
Nash Durant, kuri su savo vy
ru Amerikiečiu kapitonu buvo 
sugauta jau Amerikoje, parsi-
vežus čia vogtas Vokiečių ka
rališkas brangenybes pereitą 
žiemą. Ji nugabenta atgal Vo
kietijon ir čia parodoma laike 
tardymo Frankfurto teisme. 

Komercijos Sekretorius Wal
lace nepatenkintas tuo faktu 
kad dabartiniu laiku šalyje 
darbingumas pakilęs ir kad, su-
lyg pačios valdžios surinktų ži
nių šiuo tarpu už algas dirba 
apie 59 milijonai žmonių. 

Wallace, vietoje džiaugtis to
kiu apsireiškimu, pasiėmė pra
našauti kad tas apsireiškimas s 
nebus amžinas kad tai yra ne-
normališka. 

Toks valdžios kabineto nario 
pylimas šalto vandens ant gy
venimo eigos yra visai netin
kamas komercijos sekretoriui, 
nes nuo gero darbingumo pri
klauso komercija, bizniai ir ge
ras, sveikas ekonomiškas ša
lies stovis. 

Wallace nori kad žmonfcs gy
ventų baimėje ir netikrume, 
kad lauktų bedarbės ir prisi
dėtų prie platinimo baimės ir 
nerimo. 

šioje šalyje visada yra to
kių žmonių kurie visu inirtimu 
linkę įrodinėti kad vipkas eina 
velniop jeigu jiems nepaveda
ma vadovybė. Wallace yra tų 
suirutės sėjikų vadas-

MICHIGAN valstijoje dar 
randasi 810 kalvių dirbtuvių, 
200 pakinktų išdirbysčių ir 70 
arklydžių. 

Rugsėjo 16 atplaukė iš Vo
kietijos laivas su 922 kelei
viais. Tarp atvykusių yra p?*-
ra dešimtų Lietuvių. 

Kun. Juozas čekavičius ap
sistojo pas savo seserį ir švo* 
gerį Šepučius, Brooklyn, N. Y. 

Juozas Juozaitis su žmona 
Olese, Amerikos piliete, apsi
stojo pas Juozą Maurutį, Wa-
terbury, Conn. Ten pat nuvy
ko ir Adelė Maurutienė su su-
num Albinu, dukterimis Aldo
na ir Anele Krukiene. 

Edvardas Pečiulis su žmona 
Veronika, Amerikos piliete, ir 
vaikais Alfonsu ir Danute lai
kinai apsistojo pas Oną Siga-
lienę, Pittsburgh, Pa. Ten ap* 
sistojo ir Jonas Šaltenis. 

Andreas Gaufmanas su žmo
na Darija, buvusia Dauguvie
tyte, apsistojo Kew Gardens, 
N. Y. 

Antanas Jucius, U.S. pilietis, 
su dukterim Irena ir Joana M* 
vyko pas gimines į Chicago. 

Jonas Vilius Dunčia, U. S. 
pilietis, išvyko pas dėdę J. Ūso
rių, Detroit, Mich. 

Fridrikas ir Berta Kilijaus-
kai apsigyveno pas savo duk
terį New Yorke. 

ABU TOKIE PATYS 
JNe vienas pabėgėlių; - skun

džiasi kad. jiems iki gyvo kau
lo įgrisę Amerikiečių ir kitų 
klausinėjimas: Kas geriau — 
bolševikai ar naziai. Nuo pa
našių klausimų ir pikčiausios 
rūšies įtarinėjimų Lietuviai 
Vokietijoje nėra laisvi net ir 
iš UNRRA stovyklų mėtomi 
už tai kam jie bėgo nuo bolše
vikų, nes tai esą atrodo kad 
jiems naziai patiko. 

Geriausią Lietuvių nusista
tymą bolševikų ir nazių atžvil
giu perdavęs požeminis Vokie
čių okupacijos metu Lietuvoje 
leistas juokų laikraštis Kun-
taplis, kurį inerzinti Lietuviai 
kartoja kiekvienam kuris klau
sia katrie geresni: 
Dvi švilpynės—vienas tonas, 
čia Berlynas, ten Maskva, 
Viens raudonas kaip šėtonas, 
Kitas rudas kaip šuva. 

Dvi švilpynės—vienas tonas, 
čia Berlynas, ten Maskva, 
Kas negroja kaip jo ponas 
Tam nusirita galva. 

Tos dainuškos nekartos uei 
nazis nei bolševikas, bet 
tuviui jie abu labu tokiu. 

L. G. K. 

P J. KEJRSIS 
609*12 Society for Savings Bldg.—Cleveland, Ohio 

OFISO TELEFONAS: MAin 1773. 

3 Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuoee, kreip- j 
S kites į mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai- j 
E riuose apdraudos-insurance reikaluose. : 
5 Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymas • 
S garantuojama. KreipkitSs j mane telefonu arba asmeniškai. j 

Žinok Amerikos 
KONSTITUCIJĄ 

Amerikos Konstitucija. Angliškoje 
kalboje, su visais Amendmentais. 
80 puslapių knygelę, prisiųsim vi
sai Dovanai tiems kurie užsirašys 
Lietuvių Naujienas dviem metams 
arba gaus du metinius skaitytojus 
tr prisius $2.00 su nurodymu kam 
Lietuvių Naujienas siuntinėti, mi
nimą knygelę prisiųsim juiga Visa/ 
•lovanai už pasidarbavimą. 

LIETUVIŲ NAUJIENOS 
882 N. 6th St. Philadelphia 6, Pa. 

Delia E. Jakubs 
{JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktor*) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai* 

LITHUANIAN EJJNERAL HOME 
8821 EDNA AVENUE : ENdicott 1763 
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' Wilkelis Funeral Home Į 
PILNAS LAIDOTUVIŲ f 

PATARNAVIMAS I 
| 6202 Superior Ave. HEnderson 9292 | 
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Tegul meile Lietuvos 
Dega mūsų širdyse L A I S V A  L I E T U V A  laisvę pažinus Tauta —• 

Jungo Nevilk$f 

Imkimės lipesnės Veiklos 
LVS Centro Valdyba Dirbo Specialius Svarbius Dar

bus ir Vasaros Metu, Ginant Mūsų Tautos Reika
lus. Skyriai Privalo Stovėti Valdybai Pagalboje 

RUSIJA DAR NE
PASIRUOŠUS 

KARUI... 

Kuomet nekurie LVS skyriai 
vasaros metu pasiryžo pailsėti, 
atsikvėpti, kiti skyriai dirbo ką 
galėjo, ir kėlė daugiau aukų 
Lietuvoj vadavimo akcijai. 

PO LVS seimo, kuris įvyko 
Detroite Birželio 1-2, šių metų, 
LVS centro valdyba tačiau ne
galėjo ilsėtis ir atsikvėpti, nes 
Sią vasarą kaip tik imtasi svar
styti pasaulio saugumo ir at
eities taikos klausimai, gi pa
saulinis pabaisa Stalinas dau
giau ir plačiau žiojasi svetimas 
šalis ir žmones pavergti. 

LVS centro valdyba palaikė 
ryšius su Lietuviams draugiš
kai nusiteikusiais kongresma-
nais, patiekė jiems naujų ži
nių ir informacijų Lietuvos by
los reikale, ir vieną tokią infor
maciją Kongresmanas Gorski 
išspausdino Congressional Re
cord (Rugp. 2, 1946). 

LVS valdybos laiškai ir nau
ji memorandumai pasiekė State 
Departmentą ir kitus aukštus 
Washingtono vyriausybės na
rius. Telegramai buvo pasių
sti ir Amerikos delegacijai Pa 
ryžiaus taikos konferencijai. 

Valdyba palaiko dažną susi 
nešimą su LVS draugais ir 
tautininkais vienminčiais vaka
rų Europoje. 

Valdyba rūpinasi išleidimu 
ir didelio veikalo, "LIETUVA 
TIRONŲ PANČIUOSE", patie
kimui medžiagos Amerikos Lie
tuviams apie sovietų aukštųjų 
vadų niekšystes, apie Krem
liaus supelėjusių pakampių nak
tinių klastuotojų pastangas pa
vergti musų šalį ir tautą, ir 
tą veikalą LVS valdyba rūpi
nasi išleisti ir Angliškoje kal
boje, kovai prieš sovietų klas
tas ir prieš komunizmą Ame
rikoje. 

Reikalinga kad už savo cen
tro valdybos pečių nuolat sto
vėtų LVS skyriai ir jų nariai, 
darbo parėmimui, padarymui 
jo reikšmingesniu. 

Todėl tai LVS skyriai imki
tės rudens sezonu naujų darbų, 
panašiai kaip pasiūlo savo raši
nyje musų centro valdybos na
rė M. Sims. 

Jei turit sumanymų ar pa
klausimų, rašykit centro val
dybai. Jei reikia jusų mitingui 
kalbėtojo kreipkitės į LVS cen
trą. 

NAUJAS PAREIŠKIMAS 
LIETUVIŲ KLAUSIMU 

Šiame Dirvos numeryje Ang
liškame skyriuje telpa State 
Departmento raštinės atsaky
mas į laišką siųstą prezidentui 
Lietuvos ir Lietuvių reikalais, 
American Friends of Lithuania 
vardu, bet tai yra taip pat LVS 
centro valdybos narių darbas. 

Atsakymas yra gana platus 
ir daug paaiškinantis, nes laiš
ke į Prezidentą buvo iškelta la
bai opus dalykai ir tvirtu bu-
du. Prezidentui patiekti klau
simai ir pareiškimai buvo kaip 
Amerikos piliečių, ir jie iššau
kė atsakymą aiškinantį dalykus 
plačiau. 

Paskaitykit tą laišką šiame 
Dirvos numeryje ant 6-to pusi. 

Visais reikalais į LVS cen
trą rašydami adresuokit: 

LVS CENTRAS 
6820 Superior Avenue 

Cleveland 3, Ohio. 

LVS SKYRIAMS 

SKYRIAI STOKIT Į DARBĄ. 
MUSŲ KOVA NETURI BUTI 

SUTRAMDYTA 

Lietuva Tironų Pančiuose Bolševikų 
Viešpatavimas 

(Tęsinys iš pereito nr.) 

Dabar, kai žavus ruduo at
ėjo, pamąstykime ir apie savo 
mylimą tėvynę, Lietuvą. Kaip 
ten gražiai balti voratinkliai 
nudraiko dirvonus ir saulutės 
atspindyje ištisi laukai žiba, 
rudens metu, lyg aukso siūlais 
butų išpinti. 

Gamta Lietuvoje ta pati ir 
šiądien, ir ta pati saulutė ten 
po senovei šviečia, tačiau ten 
musų brolių ir sesučių dvasią 
dabar prispaudė žiauri Azijato 
okupanto ranka ir parbloškė jų 
egzistenciją iki merdėjimo. Jie 
nukankinti, paniekinti, ir ap
vogti nuo savo pilietiškų teisių, 
sielvartaudami mąsto apie mus, 
savo brolius užjuryje. Apie 
savo brolius turtingoje, galin
goje ir teisingoje Amerikoje 
ir laukia musų užtarimo, mu
sų pagalbos. Jie sudėję visas 
savo viltis į mus, kad mes jų 
ir jų tėvynės nepamiršime ir 
neapleisime. 

Neapvilkime jų. Taip, daug 
jau dirbome ir gal kiek priil-
some. Bet dar pas mus liko 
daug jiegų — jiegų kurių nie
kas negali išsemti ir išaikvoti, 
nes jos naujos ir šviežios nuo
latos tryška iš musų širdžių, 
lyg šaltinio vanduo, del musų 
tėvyn§s, del musų brolių vada
vimo. 

Ypač Lietuvai Vaduoti Są
jungos skyriai, kiekvienas lyg 
ta bitė neškite į savo avilį, sa
vo darbą, trusą ir savo aukas. 

Kiekvienas narys galvokime 
kokiu budu geriau sutvarkyti 
savo skyrių darbuotę. Ruoš
kime vakarėlius, prakalbas ir 
tarpusavio pramogėles kėlimui 
daugiau ir daugiau aukų musų 
darbui, musų kovai. Kiekvie
nas centas reikalingas musų tė
vynės vadavimui. Kiekvieno 
nario nuoširdus pasidarbavimas 
brangus ir reikalingas. 

RUOŠKIMĖS 29 METŲ 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 
MINĖJIMUI 

Ruoškimės tinkamai ir iškil
mingai paminėti Lietuvos Ne 
priklausomybės Dieną, Vasario 
16, 1947 metais. 

Jau laikas apie tai galvoti ir 
rūpintis. Laikas išdirbti tin
kamus planus, išanksto užkvie
sti žymius kalbėtojus, priruoš
ti rezoliucijas, ir tt. 

Tėvynė šaukia! Skubėkime! 
M. Sims. 

ATSTOVAS MUNDT HERMA 
TO SOVIET& PAVOJŲ 

Prie visų keistų dalykų ką 
Amerikos nekurie žmonės tei
sindami sovietus nukalba yra 
ir sekantis: Rusija dar nėra 
gatava kariauti. 

Tai tikrindami jie ramina 
mažai protaujančias Amerikos 
žmonių mases. 

Kada jau Rusija' bus gatava 
su Amerika kariauti, bus per-
vėlu mums apie tai kalbėti: 
Rusija tokiu įsiutimu puls iš 
lauko ir iš vidaus, paruoštais 
komunistais agentais, kad šiai 
šaliai nebus proga nei aiktelti. 

Dabar, kada Rusija dar ne-
gatava kariauti, yra pats lai
kas ją suvaldyti. Dabar gali
ma priversti ją ištraukti rau-
donasias armijas iš okupuotų 
ir pavergtų šalių, ir parodyti 
Maskvos tironams jų tikrą vie
tą. Dabar laikas visoms vals
tybėms sudaryti vieną frontą 
prieš tą grasmingą siaubuną, 
o ne žiopsoti ir džiaugtis kad 
tas siaubunas dar nėra gata
vas kariauti. 

Atstovas Mundt pastaroje 
savo kalboje Chicago je pasakė 
kad taika bus tik tol kol Rusi
ja neturės pasigaminus gana 
atominių bombų pradėti savo 
planuojamą pasaulio užkariavi
mą. 

Mundt, kuris Kongreso ko
misijoje lankėsi Rusijoje ir ki
tose sovietų pavergtose šalyse 
karo metu ir po karo, pareiškė 
kad Rusai dabar pavergę eilę 
mokslininkų ir daugybes dar
bininkų pristatė juos pagamin
ti atomines bombas. "Ir atvi
rai galima sakyti kad kaip tik 
greitai jie jas įsigys jie ir pa
vartos jas, nes komunistų tik
slas yra pasaulio užvaldymas". 

"Tas kas atominiame kare 
šaus antrasis tas bus pavėla
vęs", sako Mundt. Na o Ame
rika nepradės karo be provo
kacijos. 

Taigi, kas laimės kada Rusi
ja jau bus gatava kariauti? 

•ARMIJOS amunicija Nau
joje Zelandijoje dabar parduo
dama civiliams naikinimui vi
sokių kenksmingų gyvūnų. 

JIEŠKO AMERIKOS-
BRITŲ KARINĖS 

SĄJUNGOS 

KALTINA ROOSEVELTĄ. 
Chicago j e einantis Lenkų dien
raštis savo redakciniame apkal
tino Prez. Rooseveltą už dau
gelį kardinalių suklydimų, kas 
privedė pasaulį prie dabartinių 
pokarinių suiručių. Roosevel-
to politika, kurią seka Truman 
ir Byrnes, traukia pasaulį į 
pražūtį, sako laikraštist 

i 

SULAIKYT PAŠALPĄ! Her
bert Hoover, buvęs I Pasauli
nio Karo maisto sužiurėtojas, 
paskiau išrinktas U. S. prezi
dentu, dabar vėl apvažiavęs pa
saulį maisto , sužiurę j imo rei
kalais, pakėlė protesto balsą 
prieš teikimą pašalpos Jugosla
vijai už jos karingą žygį prieš 
Ameriką. "Tai Drastas atsidė
kojimu uš ger$' g j>asak# Hoo
ver. ; 

Britų Fieldmaršalo Montgo
mery atsilankymas į Ameriką 
sakoma yra tais pačiais tiks
lais kaip tai skelbė buvęs prem
jeras Churchill savo kalboje 
Kovo 5, Fulton, Mo.: Britų so
cialistų vyriausybė nori suda
ryti su Amerika militarišką są
jungą prieš sovietų Rusiją. 

Montgomery, kuris yra Bri
tų generalinio štabo vadas, vie
šėjo Washingtone pas Gen. Ei
senhower, Amerikos armijos 
štabo vadą. 

Gen. Eisenhower su žmona 
ir sunum važiuos į Angliją ir 
jau užkviestas į svečius pas pa
tį Britų karalių. Tie vizitai 
be abejo reiškia draugingumo 
ryšius tarp Amerikos ir 
jos. 

li-

RAŠYTOJAS David Lawren
ce privedžioja kad sulyg dabar
tinio pasaulinių dalykų krypi
mo matosi jog jeigu kiltų ki 
tas karas — jeigu totalitarinė 
Rusijos valdžia iššauktų karą 
— Vokiečiai ir Japonai eis iš
vien su Britanija ir Amerika 
prieš Rusiją. 

Jeigu Rusijos žmonės nenu-
sikratys savo diktatūrinės val
džios ir netaps demokratine ša
limi, Amerika tęs toliau dirbi 
mą ir tobulinamą atominės 
bombos, ir jeigu Rusija išras 
tą bombą ir galės ją panaudoti 
prieš mus, ji tik užsiprašys 
sau didesnę pražūtį, sako jis. 

Bet Maskvos planavimo komisija nesitenkino vien 
metiniais planais. Vos tik šiaip-taip sulipdžius^ metinį 
planą, buvo pareikalauta sudaryti planą ateinantiems 15 
metų! Tam reikalui buvo duota laiko.... du mėnesiai! 
Rodos, tas planas taip ir liko nesuplanuotas. 

Pirmutinis vargas su tuo planavimu buvo iš to kad 
Maskva planų reikalavo pagal savo sistemą, kuri Lietu
vai visiškai netiko, ir išeidavo nesąmonė. Ypač keblumų 
buvo su finansiniais planais. Įvairiems reikalams išlai
dų normas nustatė Maskva, ir nustatė skirtumus tarp 
miesto ir kaimo. Komisariatai sudarinėdami įvairius pla
nus, žiurėjo kuriomis normomis naudojantis daugiau ga 
Įima sudaryti pinigų. Išeidavo taip kad tą pačią įstaigą 
vienu atveju ją skaitydavo esančią mieste, kitu atveju 
kaime. Pagal vieną planą Lietuva išeidavo kaip labai 
miestingas kraštas, į kitą planą pasižiurėjus atrodydavo 
kad Lietuvoje beveik nėra miestų. Ir vargas tam kas 
pabandydavo tuos planus suderinti! 

Bet dar didesnis siaubas — tai trumpi terminai ku 
riuos Maskva nustatydavo tiems planams paruošti. Lie
tuvos Respublikos metiniam planui buvo duota laiko.... 
penkios dienos! Ką turi daryti Valstybinio Planavimo 
Komisija? Ji duoda komisariatams laiko paruošti savo 
planus per dvi dienas! Komisariatai susijaudina, 
prašo prailginti laiką, bet komisija negali to padaryti, 
kadangi ją spiria Maskva. O kaip komisariatai gali per 
dvi dienas paruošti planus, pavyzdžiui, apie statybas jei
gu neturi po ranka duomenų kokioje padėtyje yra tos 
statybos šiuo metu kur nors privincijoje? Lieka viena 
išeitis — rašyti planą, imant visus skaičius tiesiog iš fan
tazijos! Ir kas išėjo? Tie komisariatai kurie norėjo pla
nus paruošti sąžiningiau ir todėl pavėlavo, gavo griež
čiausius papeikimus ir įspėjimus kad tai sabotažas. Tie 
kurie susiprato parašyti pirmus į galvą atėjusius skai
čius — tie buvo tvarkoje 

Valstybinė Planavimo Komisija, gavus planus iš Ko
misariatų, pamatė kad tie planai atrodo kaip gulbės, ly
dekos ir vėžio traukiamas vežimas. Bet ką darys. Dir
ba žmonės naktimis, šaukia komisariatų atstovus, šiaip-
taip derina ir taiso perdaug jau į akis krintančius skir
tumus, ir pagaliau su atstovu išsiunčia planą į Maskvą. 
Atstovas gryžo atgal, planą palikęs. Atsivežė tik popie-
rio lapelį, kuriame buvo užsirašęs kad ten Maskvoje jam 
planą priėmė iškarto nubraukė, t. y., ką kiek padidino, 
ką sumažino. Komisija dabar vėl ištaisė planus pagal 
tuos užrašus ir išsiuntinėjo vykdyti, o pati, taip pat ir 
komisariatų planuotojai, dreba — kada trenks iš Mas
kvos perkūnas, kai ten pamatys kad planai pilni nesą
monių 

Bet tuo tarpu spaudoje didžiausios tirados straips
nių apie milžiniškus tarybinės valdžios užsimojimus! 
Planuose pavartoti skaičiai užpildė ištisas laikraščių 
skiltis ir atrodė kad po metų, kai tie planai bus įvykdyti, 
jau bus tikras rojus Lietuvoje. 

Spauda rašė, o tikrumoje pasirodė štai kas. Planai 
komisariatams išsiuntinėti metams jau prasidėjus. Tie
sa, jie Maskvoje patvirtinti, bet kai kurie komisariatai 
kai kuriose srityse jau anksčiau turėjo sau duotus nuro
dymus ką reikia vykdyti, ir tie nurodymai buvo tiesiai 
iš Maskvos, bet jie buvo visai ne tokie kaip tos pačios 
Maskvos dabar patvirtintieji ir .dargi jos pačios pataisy
ti planai Tada ir mūsiškiai planuotojai truputį at
sikvėpė Tai reiškia, jie sau tyliai pagalvoję, kad ir 
Maskvoje dešinė nežino ką daro kairė. O jeigu taip tai 
gal ir musų numeris kaip nors laimingai praeis. 

Tačiau kai kurie komisariatai su savo planais susi
laukė pavojaus iš visai nenumatytos pusės. Jie, norėda
mi kiek pasigirti, nurodė nemažus skaitmenis. Tuos 
skaitmenis partija spaudoje plačiai išnaudojo. Paskui 
partija, sekdama Rusijoje labai paplitusią madą, pradė
jo reikalauti ne tik kad planas butų įvykdytas, bet kad 
butų dar net peršokamas. Sako, Rusijoje visur taip: nu
mato planą, o įvykdo jo 180%, 250% ir tt. Tuo tarpu 
musų įstaigos pamatė kad negalės nei dalies plano įvyk
dyti, kadangi buvo tam daugybė kliūčių. Pavyzdžiui, 
pasakojama kad Vyriausi Farmacijos Valdyba numa
čius plane įvykdyti 40 milijonų rublių apyvartą, bet su 
sąlyga jei bus žaliavų. Žinoma, žaliavų dar pradžioje 
metų pristigo, kadangi importo iš užsienių nebuvo, o_ iš 
Sovietų Sąjungos nei to tiek. Maskva tiesiog pasiūlė— 
verskitės su vietinėmis žaliavomis. O Lietuvoje vais
tams gi ne visų žaliavų yra. O partija visvien reikalau
ja planą įvykdyti ir pralenkti.... Sako Farmacijos Val
dybos atstovas paprašė sumažinti planą iki 23 milijonų 
rublių, ir tai jei bus žaliavų, bet už tai jam buvo pagrą-
sinta prokuroru.... 

Arba, pasakoja, susidarius sunkumams miestų gy
ventojams aprūpinti mėsa, tuojau buvo suplanuota įstei
gti daugiau skerdyklų. Betgi mėsos miestuose stigo ne 
del skerdyklų, o del galvijų stokos.... Jei butų buvę ko 
skersti tai skerdyklose butų priskerdę. Bet svarbu ne 
tai. Bolševikų sistemoje svarbu kad kiekvienas klausi
mas butų išspręstas greit, arba, kaip jie mėgsta girtis, 
bolševikiškai! 

Didžiausi keblumai buvo su suplanuotomis statybo
mis. Pasirodė kad toms statyboms kurios buvo įtrauk
tos į planus ir kurios pasiliko neišbrauktos, nėra staty
binių medžiagų, o tos statybos kurioms medžiagų buvo 
ir jos gulėjo nenaudojamos, jos buvo per skubumą ne
įtrauktos į planus, arba Maskvoje išbrauktos, neatsi-
klausus apie padėtį. Tų statybų vykdyti nebuvo galimą, 
kadangi jų nebuvo plane 

Planuose buvo įtraukta daug ligoninių statybų. Bei 
praktiškai nei vienos tos statybos nebuvo galima pradė
ti, kadangi nebuvo joms paruoštų medžiagų. Šiauliuose 
Lietuvos laikais buvo statoma didele ligoninė. Jau buvo 

pastatytos sienos ir uždėtos stogo gengės, liko tik apden
gti. Po metų, kai užėjo Vokiečiai, ta ligoninė vis dar 
stovėjo be stogo. Vokiečiai ją apdengė ir laikinai įtaisė 
goninės per 1940-41 metus Lietuvoje nei nebuvo pradėta 
goninės per 1940-41 metus Lietuvoje nei bubuvo pradėta 
statyti. O paskaityk bolševikų spaudą — ten rasi kad 
sovietinė valdžia davė Lietuvai daugybę ligoninių tik per 
vienerius metus..Suplanuota jų tikrai buvo daug. O 
kas suplanuota tai bolševikų spaudai jau kaip ir pasta
tyta  . . . .  

Daugelis suplanuotų statybų susidurš net ir štai su 
kokiomis kliūtimis. Staiga pritruko Lietuvoje geležinių 
sijų. Buvo kreiptasi į centrą kad jų atvežtų. Jeigu Mas
kva patvirtino statybų planus tai turi duoti (ne už dyką, 
pinigai planuose tam irgi numatyti!) ir geležinių sijų. 
Pasirodo, ten jų irgi nėra. Žinoma, nesakoma kad nėra, 
bet sakoma kad" atitinkamų respublikų planuose tiekimas 
geležiniu sijų nenumatytas, taigi negalima jų ir tiekti. 
Verskitės, sako, su medinėmis. Lengva pasakyti, betgi 
tada reikia statybą visai kitaip planuoti. O kaip čia da
bar kitaip planuosi kad jau statyba įpusėta! 

Maža to. Pritruko ir cemento. Ką gi pataria Mas
kva? Sako, labai gerai yra statyti iš akmenų su kalkė
mis. .. I cementą labai gerai yra maišyti pusę molio... 
Taip, tai galima, bet tada irgi reikia planuoti statybą 
visai kitaip, norint kad pastatas nesugriutų Bet tie 
kurie duoda tokius patarimus, į tai neatsižvelgia. Jiems 
paaiškinti labai lengva: jusų inžinieriai išėję buržuazi
nes mokyklas, nežino ką gali bolševikinis entuziazmas, 
jie vis atranda visokių kliūčių! Reikia pasistengti! 

Iš viso to pradėjo aiškėti planuotojams kad planai 
eina savo keliu, o gyvenimas — savo. Tat daugelis jau 
atrado ir išeitį: planuoti kaip ateina į galvą, o dirbti kaip 
išeina. Pavyzdžiui, vienos skerdyklos specialus planuo
tojas sugebėdavo užplanuoti per mėnesį pagaminti dešrų 
daugiau negu skerdžiamų galvijų gyvas svoris, ir tas 
planas praeidavo pro visas komisijas. O kaip su įvyk
dymu? Čia jau kitas dalykas. Tada planuotojas rašo 
kiek maždaug ištikro pagaminta, ir skiltyse kur reikia 
žymėti kiek buvo užplanuota rašo ne tą skaičių ^ kuris 
buvo pereitame plane, o taip sau kokį nors mažesnį skai
čių negu pagaminta. Tokiu budu sekančioje skiltyje iš
eina kad planas perviršytas tiek ir tiek nuošimčių. Ko
kis iš to rezultatas? Ogi štai koks: Patiekus pirmutinį 
planą laikraščiuose pasirodo didelėmis raidėmis prane
šimas: "Toks ir toks kombinatas, rodydamas savo neiš
matuojamą dėkingumą genialiam Stalinui ir nenugali
mai raudonajai armijai, nusistatė šį mėnesį pagaminti 
dešrų tiek ir tiek, tai yra 150% daugiau negu per tą pa
tį mėnesį Smetoninės vergijos laikais". Leiskime kad 
tas skaičius buvo numatytas 60,(XK) kilogramų. Kai pasi
baigia mėnuo ir pagamina kokia 22,000 kilogramų tai 
planuotojas savo apyskaitoje rašo: "Buvo numatyta — 
18,000, pagaminta 22,000, planas perviršytas 122%; kitą 
mėnesį numatoma pagaminti 25,000, daugiau kaip per
nai tą patį mėnesį — 130%". 

Ar manote kad kas nors žiuri kiek ta įmonė^pagami
no pernai ir kiek ji žadėjo pamaginti šį mėnesį? Kam 
to reikia! Svarbu kad komunistų organas "Tiesa" vėl 
turi progą parašyti: "Toks ir toks kombinatas pervirši
jo pereito mėnesio planą 122 nuošimčių ir kitą mėnesį 
dar užsimojo padidinti gamybą!" Tarp kitko — pervir
šijo 122%. Taip dažnai buvo rašoma. Galima suprasti 
kad pagamino daugiau kaip dvigubai, nors ištikrųjų čia 
turima galvoje kad pagamino 122% vietoje 100%. ^ Bet 
toks  rašymas  į spūdingesnis ,  ga l i  supras t i  ka ip  nor i . . . .  
Kad ištikrųjų įvykdyta vos 35% ano iš "lubų" nurašyto 
plano, niekas tuo nesirūpina.... Štai ir paaiškėja kaip 
pasidaro kad pagal laikraščių kasdien paduodamus nuo
šimčius gyvenimas Lietuvoje kilo kaip ant mielių, o tik
rumoje jis darėsi vis sunkesnis ir sunkesnis, nes visko 
pradėjo stigti, darbas visose srityse pradėjo irti.... Pra
sidėjo tik viena gausi gariiyba — visokių raštų, planų ir 
apyskaitų. 

Ar Rusijoje irgi šitaip darosi? O iš kur mes galime 
žinoti! Bet spėjame kad panašiai, kadangi iškur butų 
į Lietuvą atėjus tokia tvarka.... Betgi žmonės gyvena, 
valstybė laikosi Ar ji nebūtų sugriuvus jeigu ir ten 
butų tokia netvarka? Į tai yra tik vienas atsakymas: 
žmogus yra kantrus sutvėrimas ir jis daug pakenčia 

(Bus daugiau) 

EISENA 
Štai horizontuos tamsus žengia žmonės, 
ten juodos minios eina be kraštų, 
ten juodos vėliavos, kaip juodos bonės, 
iškyla sunkiai virš eilių tirštų. 

Juodom pašvaistėm juodas žaibas svaidos. 
Galvas palenkus eina eisena. 
Niūriais verksmais ataidi slogios gaidos— 
juodų vaidoklių šmėkliška daina. 

Žvilgsnyj jų vien užgesusi gyvybė, 
veiduos grimasos klaikios be vilties, 
jie slenka sunkus, tamsus ir apdrikę — 
už jų tamsa juodos-juodos nakties.... 

O po nakties ateina aušros skaisčios 
ir auksu dangstos lūžiai debesų; 
pranyksta minios, juodos minios baikščioj 
pranyksta sieloj viskas kas grąsu. 

Kastytis. 

•MEKSIKA stengiasi apsirūpinti pati savo cuk
rum, kad nereikėtų iš kitur importuoti, ir stengiasi pa
drąsinti cukraus produkcijos didinimą. 

* • .  ,  w - , .  ;  
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LAIKAS IMTIS GELBĖTI AMERIKĄ 

AMERIKOS lietuviai, ypač tie kurie esate šios šalies 
** piliečiais, susirūpinkite gelbėjimu pačios Amerikos 
nuo atvirai gręsiančio bolševizmo povojaus. 

Jųs radot sau gerovę ir laimę pabėgdami nuo Rusų 
į šią šalį, ir jautėtės saugus bent iki šiolei. Tačiau da
bar, iš tos pačios Rusijos skleidžiami nuodai, užliedami 
Europą ir Aziją, aiškiai plinta ir Amerikoje. 

Tas kas darosi oficialiame Washingtone, Amerikos 
valdžios vadų tarpe, yra mums aiškus įrodymas kaip 
Eusijos komunizmo nuodai veikia ir čia, ir jeigu nuo to 
neapsisaugosime laiku, Amerika liks jusų naujos vergu
vės kraštas, ir vergavę Rusams iš savo jaunystės, galite 
užbaigti savo gyvenimą Amerikoje, vėl vergaudami iš 
Eusijos atėjusiam sovietizmui čia. 

Washingtono valdžios vadai per penkis metus Krem
liaus klastingų valdovų mulkinami, — pradedant nuo 
Roosevelto, kuris pažadėjęs mažoms pavergtoms šalims 
laisvę grąžinti, visas jas pavedė Stalinui, ir Trumano, 
kuris Potsdame užtvirtino galutinai Stalino planus, — 
baigiant su Komercijos Sekretorium Henry Wallace (ku
ris tik ačiū U. S. aklai laimei neliko prezidentu), davė 
^iską bolševikams, ir dabar dirba kad bolševikų grobi
mai butų jiems palikti, kaip Wallace reikalauja. 

WALLACE, vienas Prezidento Trumano kabineto narys, 
palikęs iš Rosevelto laikų, štai viešai ir atvirai išėjo 

$rieš State Departmento Sekretoriaus Byrnes dabar Pa
ryžiuje pradėtą pravesti Amerikos užsienio politiką — 
Byrnes kalbėjo Stuttgarte reikšdamas griežtą savo pa
siryžimą laikytis stipriai prieš Maskvą, gi Wallace čia 
pat namie smeigė Valstybės Sekretoriui peiliu. į pečius, 
kad tas sukluptų kur stovėjęs. 

Wallace, lankęsis pas sovietų valdovus, tapo jų taip 
sukvailintas kad jis visą laiką nuo to tęsia toliau Rusijos 
appeasemento politiką. Jis ant tiek aklas kad nemato 
skirtumo tarp šios šalies laikysenos Amerikos valstybių 
atžvilgiu ir Maskvos laikysenos savo pavergtų šalių at
žvilgiu. Visos 21 Amerikos valstybių kiekviena gyvena 
savo gyvenimu, savo valdžia, savo tvarka, savo pinigais, 
savo politiškomis partijomis, ir niekas į jų reikalus nesi
kiša, kuomet visoje sovietų pavergtose šalyse be to kad 
viskas vykdoma pačios Maskvos planu ir ant Maskvos 
kurpalio, dar visi tų šalių "liaudies priešai" žudomi, iš
tremiami, tos tautos tiesiog naikinamos. 

Už tai mes net ir gaudami iš Amerikos vyriausybės 
laiškus aiškinančius kad ši šalis Lietuvą ir kitas Pabal
tijo šalis "laiko pripažintas po senovei", negalime tų pa
reiškimų priimti už gerą, nes tęsdami tą "nepripažini
mą" Lietuvos sovietams, Amerikos valdžios vadai prisi
dėjo prie Lietuvių tautos naikinimo bolševikų naguose! 

Blaivesni Amerikiečiai rašytojai dar prie Roosevel
to gyvo paklausė kam Rooseveltas nepriklausomybę grą
žins kada neliks Lietuvoje Lietuvių ją priimti? 

CKANDALAS kokį sukėlė Wallace savo žiopliškumu 
pasidarė didesnis dar ir del to kad tuomi pasirodė 

jog Prezidentas Truman nežino kur jis stovi. Paaiš
kėjo kad jis neturi supratimo apie Wallace kalbos reik
šmę ir jo tikslus. Po Wallace kalbos, paaiškėjo kad pats 
Prez. Truman jo kalbą buvo užgyręs. State Departmen
to reikalų vedėjas Clayton tuojau kreipėsi j preziden
tą pasitarimui del Wallace pasielgimo, po to kai spauda 
visoje šalyje pakėlė griežčiausias kritikas ir kai užsi
puolė prezidentą del jo neapsižiūrėjimo. 

Ką pasakė j tai Prezidentas Truman? Vietoje pa
smerkti Wallace, ir vietoje net pareikalauti kad Wallace 
rezignuotų iš savo vietos, prezidentas pradėjo aiškintis 
jog tai esąs "naturalis nesusipratimas", nes jis matęs 
ir skaitęs Wallace kalbą, jis tik sutikęs kad Wallace tu
ri "teisę" kalbą sakyti, "bet neužgyręs jos turinio. 

Visi kiti — ir Undersecretary Clayton, ir Senatorius 
Vandenberg, ir Senatorius Connally, Byrnes padėjėjai 
Paryžiuje, ir Amerikos spauda pasmerkė Wallace kalbą 
ir jo tokį pasielgimą, gi prezidentas patiekė tik išsisuki
nėjantį atsakymą, lyg nieko tokio nebūtų. 

Amerikos rimtoji spauda del tokio prezidento atsa
kymo pasireiškia labai susirupinusiai. Paveizdan, The 
Cleveland Plain Dealer savo redakciniame straipsnyje 
Rugsėjo 16 sako šiaip: 

"Pražūtingų pasekmių U. S. pozicijai pasauliniuo
se reikaluose ir ateities taikai butų buvę išvengta Jeigu 
Mr. Truman butų paneigęs savo neapsvarstytą užgyri-
mą Henry Wallace anti-Britiškos, pro-Rusiškos kalbos 
ir paties prezidento lėkštaus tikrinimo kad 'nebuvo jo
kių pakeitimų musų vyriausybės nustatytoje užsienio 
politikoje'." Toliau sako: 

"Tačiau jokie 'pasiaiškinimai' nepakeis to fakto kad 
U. S. vyriausybė tapo pajuokos padariniu viso pasaulio 
valstybių kanceliarijose; neatgaus pagrindą kurį Ame
rikos delegacija prarado Paryžiaus derybose su valdžio
mis kurios aiškiai žino ko jos siekia ir pasiruošę pasi
naudoti kiekviena silpnybe kurią tik užtinka milžino 
Vakarų Pasaulio šarvuose". 

AKIVAIZDOJE tokių žygių kokius daro pačios vyriau
sybės nariai, ir akivaizdoje paties Prezidento Truma

no' nesugebėjimo — kas mums Amerikos gyventojams 
lieka daryti? Ju negabumas, kaip jau pripažysta patys 
Amerikos laikraščiai, veda sali į pražūtį, ir tikriausia bei 
greičiausia į atidavimą ant visados Lietuvos ir kitų pa
vergtų šalių sovietams. 

Visiems Lietuviams Amerikos piliečiams lieka pa
daryti didžiausias pasiaukojimas pakeisti Kongresą ki
nais, nebalsuoti už jokį New Dealerį, į jų vietas statyti 
Itaujus, aiškiai pasisakiusius kovotojus prieš pasidavimą 
Maskvos klastoms ir prieš Maskvai parsidavėlius. 

Pataria Deportuoti Wal
lace į Rusiją 

"Cleveland News, toliau ko
mentuojant apie Wallace kal
bą, ir Prez. Trumano užgyri-
mą tos kalbos, įrodinėja kad 
Truman tai padarė norėdamas 
patikti New Yorko komunis
tams ir bendrai sovietų garbin
tojams Amerikoje, gavimui jų 
balsų už Demokratus kandida-
datus i šių metų Kongresą, ir 
sau 1948 metų prezidento rin
kimuose. Bet Truman Čia ne
gražiai prasišoko, už ką laik
raštis vadina jį "silpnadvasiu" 
ir netinkamu vadovauti šalį to
kiame rimtame laikotarpyje. 

Wallace reikalavimas kad U. 
S. nesikištų į Rytų Europos 
reikalus ir paliktų Rusijai ko-
munistinti ir smaugti visą Eu 
r opą, vykdant savo tironiškus 
užsimojimus, padaro jį atviru 
sovietų agentu. 

Toliau News sako: Mr. Tru
man, kaip U. S. prezidentas ir 
musų visų saugotojas nuo kito 
karo su Rusija ir jos pakalike-
mis, turi pareikalauti Sekreto
riaus Wallace rezignacijos ir 
pavesti jį imigracijos autorite
tams deportavimui jo j Rusiją, 
kurią jis taip garbina. 

Tačiau, sako, iš tokio prezi
dento nėra ko tikėtis. Jis ne
paneigė Wallace pro-Rusiškus 
išvedžiojimus. Jis bijo praras
ti radikalų balsus kuriuos tiki
si Wallace gaus iš jų. 

Reikalauja Pašalinti 
is Vietos 

Washingtone ir Paryžiuje ei 
na gandai kad Valstybės Sek-j 
retorius Byrnes telefonu parei
kalavo Prezidentą Truman pa-* 
šalinti Wallace iš Komercijos 
Sekretoriaus vietos, kitaip pats 
Byrnes mes Valstybės Sekre
toriaus pareigas. Kabinete ne
gali kartu buti jis su Wallace. 

Paryžiuje tarp taikos kon
ferencijos delegatų irgi paplito 
kalbos kad Wallace turi rezig
nuoti jeigu Amerika nori iš
laikyti savo vardą, akivaizdoje 
to ką Wallace išrėžė savo kal
boje New Yorke komunistų su
rengtame politiškame mitinge. 

Kuomet Byrnes svarsto tai
kos klausimus ir stengiasi už
kirsti kelią sovietams užvaldyti 
Europą, Wallace pasakymai su
teikė sovietų atstovams ginklą 
į nagus, kad Byrnes nerepre
zentuoja Amerikos žmonių opi
nijos ir Molotovui nėra ką su 
juo skaitytis. 

Kiti Paryžiuje nukalbėjo kad 
Wallace taikė savo kalbą norė
damas sudaryti progą Jugosla
vams pagrobti Triestą. 

/ / t 

GEN. DE GAULLE pradėjo 
savo viešą kampaniją sugryži-
mui j Prancūzijos valdžios va
dovybę, kaip kandidatas vado
vavimui Ketvirtos Prancūzų 
Respublikai. Jis savo rinkimų 
vajų pradėjo Toulon mieste. 

Dabar valdžioj esančios par
tijos nepasitenkinę De Gaulle 
žygiu, nes žmonės linksta į jį, 
nepatenkinti dabartine trijų 
partijų administracija. 

Prancūzija pradeda paleng
va atsikratyti savo ryšių pada
rytų su Maskva kaip tik pra
dėta Prancūzija išvaduoti. 

Pakeliai i Mirtį VOKIEČIU KALĖJIMUOSE 
Rašo Balys Gaid žiunas 

(Tfdny* Iš pereito sr.) 

Jų Washingtono valdžioje tiek pilna ir tiek jie pa
vojingi kad jiems likus ten ši šalis bus pavesta į bolševi
kų rankas greitu laiku. 

Senato ir Kongresmanij rinkimuose visoje šalyje 
daugelyje atvejų reikalinga bus balsuoti už Republiko-
nus delegatus, ir Lietuviai, jei kurie buvot ir Demokra
tai, paaukokit savo partijos politiką gerovei savo naujos 
tėvynės balsuodami už permainą — už Republikonus. 

Bent kokioje partijoje kuri perilgai valdo prisiter-
šia visi kampai. Demokratams valdant nuo 1932 metų, 
per 16 metų, jų partijoje (ačiu Roosevelto New Deal po
litikai), Washingtono ofisai beveik virto komunistiškais 
lizdais, ir todėl ne veltui komunistai Amerikoje kuždėjo 
kad "po karo Amerkoje bus įvesta sovietai". 

Valykime tuos kampus gryniausia, pastatant Wa
shingtone rimtą Amerikonišką Kongresą dabar, balsuo
jant Lapkričio 5 d. už drąsius anti-bolševikus, o 1948 me
tais turėsime rinkti kitą prezidentą, kad jis įvestų val
džioje ir šalyje reikalingas saugias permainas. 

Verčiau balsuoti už Republikonus ir turėti savo gal
vą sau ant pečių, negu palikti New Dealerius kaip Wal
lace su komunistais valdiškose įstaigose, ir sulaukti ko-
komunistų peilio po kaklu! 

SARGANČIAI ŽMONAI 
(Vietoje Naujųjų Metų sveikinimo) 

Žiaurus likimas ir sunki liga 
Tave paguldė prie Lemano, 
Bet Tu, kaip Lietuvos dukra, 
Mintimis prie Neries ir Nemuno. 

Tą valandėlę kai žuvėdros šmaikščios 
Ligoninės palangėm švaistos, 
Atsimeni gal Tu Jučioniškas* pušaites 
Ir miško kelią, kurs švelniai taip raitos. 

Ir jeigu kas mane paklaustų 
Kur aš jaučiau gyvenimo žavesį: 
"Tiktai ne čia", atsakymas skambėtų, 
"O ten, mielosios Tėviškės atoluos". 

Nors Tau ir man, abiem sunku, 
Tiek neteisybės ir skriaudų patirti, 
Bet tolimos vilties nustoti but kartu 
Ir del likimo smūgių tuoj pasvirti. 

Beliko šiuo metu gyventi atminimais 
Jaunystės sielvartų ir lūkesčių; 
Širdyj gaivinti sodą su kvapių alyvų krūmais 
Ir sockiamį, girdėjusį tiek meilės aimaną. 

Mieloji, šią akimirką kai musų gyvata 
Palinko į saulėlydžius ilgais šešėliais, 
Mes guoskimės kad dabartis tėra serenada, 
Suskirstyta džiugiais ir nemaloniais gabalėliais. 

Šveicarija, Yverdon, 1945-XII-30. 
(*Jučionių kaimas, Raudondvario vai*., Kauno aps., 
Kauniečių mėgiama vasaros .poilsio vieta.) 

22. Baidoke ir prekiniuose vagonuose 
Vasario 7 d. išryto mus pakrovė į bai

doką. Gavome po dekį, o kai kurie spėjo
me pasigriebti ir po čiužinį, prikimštą ar
ba medžio druožlių arba popierio atraižų. 
Baidokas, kaip ir visi prekių pervežimui 
baidokai, visas įš geležies ir storos skar
dos. Per vidurį perskirtas į dvi dalis. Vi
duje, kad daugiau kalinių sutilptų, buvo 
įdėtas iš lentų antras aukštas. 

Mums inėjus jau visos vietos bttf© už
imtos, bet prižiūrėtojai šautuvų buožėmis, 
stumdydami kalinius ir mušdami per ko
jas, vis rėkė ir rėkė susispausti. Kaliniai 
grūdosi vienas ant kito. Man ir Dr. D. pa
sisekė įsitaisyti antrajame aukšte. Tą lai
kėme dideliu laimėjimu, nes pirmame auk
šte jau buvo purvina ir drėgna. Taip pat 
pirmajame aukšte stovėjo išėjimui skirti 
indai. Jokios kitos išeinamosios vietos vi
same baidoke nebuvo. O kalinių musų sky
riuje buvo 198. Panašus kalinių skaičius 
buvo ir antrame skyriuje, bet su juo susi
siekti nebuvo jokių galimybių. Visi Lie
tuviai pakliuvome į vieną skyrių. 

Besitvarkant kaip geriau butų galima 
pakelti ilgą kelionę, baidokas pradėjo ju
dėti. Vienintelė šviesa kuri krito į baido
ką pro baidoko stogą, iš musų buvo tuoj 
atimta. Baidoko dankčius uždarė ir mes 
atsidūrėme tamsoje. Tik pro mažus plyše
lius esančius tarp baidoko sienų ir stogo 
ėjo dienos šviesos ruoželiai. Iš jų vėliau 
mes ir tegalėjome susiorientuoti kada bai
giasi ar prasideda nauja diena. Tik pra
dėjus baidokui judėti kaliniai susispietė 
prie tų mažų plyšelių. Jie sekė judėjimo 
kryptį." 

Mums pranešinėjo kad Berlyno kana
lais mes važiuojame per Berlyno miestą ir 
musų kelionės kryptis esanti Elbės upė. 
Tos žinios vėliau pasitvirtino, mes artėjo
me ir artėjome į Elbę. Susispietę visi Lie
tuviai svarstėme kur mus gali toliau nu
vežti? Elbės upe aukštyn ar žemyn? Ka
dangi frontas vakaruose, iš gautų prane
šimu, buvo labai gyvas ir vis grąsė prasi
laužimu, mes susiradom daugiau argumen
tų kad mus gali pastūmėti link Leipcigo. 
Bet Leipcigas tada taip pat jau buvo ne
saugus. Ten jau grąsė raudonieji. Įnešę 
ir tas pastabas mes apsistojome svarsty
muose kad galime atsidurti kur nors Ba
varijoje. Bet kur—iki pat sunkios kelio
nės pabaigos visiškai ir nežinojome. 

Baidokas, velkamas mažo vilkiko lai
vo, judėjo vėžio greitumu. Valandos slin
ko'. Atėjo ir praėjo pietų metas, o mes vis 
negauname jokio maisto. Ir taip jau blo
ga nuotaika dar krinta. J pavakarę, mes 
kiekvienas, šaukiant pagal sąrašus, gau
name po 300 gr. duonos, suteptos ffiai 
rino pėdsakais. Du iš musų tarpo, išklai
pytai ir greit šaukiant pavardes, davimo 
negauna. Prižiūrėtojas, dalinęs maistą, į 
tai nekreipia jokio dėmesio ir negavusius 
pavadina vagimis kurie nori nelegaliai an
trą davinį išgauti. Negavusiųjų tarpe ir 
mano nelaimės draugas Dr. D. Ir tik po 
ilgų maldavimų, atsiradęs vyresnysis pri
žiūrėtojas, davinį išduoda.^ Gavus davinį, 
visų musų nervai atsileidžia. Juk reikia 
tik suprasti ką reiškia badaujančiam ka
liniui negauti 300 gr. duonos. O ją gavus, 
tai tas pats kas išgavimas pažymėjimo kad 
dar turi teisę kelias dienas gyventi. 

Jau ir taip lėtą kelionę kanalais į El
be trukdo nuolatinis laivų susigrūdimas 
prie šliūžių. Mes kartais vienoje vietoje 
prastovime po 4-5 valandas. Mus^ tai kas
dien dar daugiau nervina. Mes tik kartą, 
o laimingais atsitikimais ir du kartu, per 
diena gauname šio-to valgyti. Musų paros 
valgis susideda iš 300 gramų duonos ir 
kas antrą parą vienas litras šiltos sriubos. 
Sriubą mes gauname iš pakelėje pasitai-
kurių kalėjimų. Sriubą ten užsako išank-
sto musų kolonos vyresnysis, bet musų bai
dokas vėluoja ne valandomis, o beveik pa
romis, todėl ta sriuba jau buna spėjus *m-
rugti. Kaliniai nuo tokios sriubos užsi
nuodija ir prasideda nuolatinis viduriavi
mas. Mediciniška pagalba tik pačių kali
nių gydytojų suorganizuota. Nuo vidu
riavimo tegaunama tik vienintelis vaistas-
anglis Bet ir tos duoda tik labai mazą 
kiekį Ši liga dar labiau pasunkina musų 
kelionę. Kalinių nuolatinis bėgio jimas ne
išvengiamai teršia musų baidoką. Baido
kas siubuoja — išmatos taškosi po grindis, 
o greta sustatytų puodų guli išvargę kali: 

niai. Tik pasižiūri į tokį vaizdą ir negali 
rasti iokio pateisinimo kodėl taip pasibjau
rėtinai su mumis elgiasi. Bet dar geriau. 
Ateina naktys. Puodai pilni ir kaliniai 
maldaute maldauja prižiūrėtoją, stovinti 
ant baidoko stogo, kad pradarytų langą ir 
leistų puodus ištuštinti Prižiūrėtojas bet
gi atsako įžūliai kad galime ir taip paken-

' tėti. Maldavimai iffeko nepadeda, o atrai
tos neišvengiamai bėga per kraštus po vi
są baidoką, sunkiasi į čiužinius. Einan
tieji prie tų puodų lipa per čiužinius ir ne
švarumus nešioja po visą baidoką. Mes 
jaučiame kad esame baisame mėšlyne, bet 
nieko sau negalime padėti ir tš tų nešvaru
mų išbristi. 

Vargais-negalais mes priartėjame prie 
Magdeburgo. Vadinasi, greit busime El
bėje ir musų sunki kelionė pagreitės. Bet 
kur tau. Lygiai tuo pačiu metu kada mes 
priartėjame prie Magdeburgo, miestą pra
deda bombarduoti šimtai Amerikečių ir 
Anglų lėktuvų. Mes girdime milžiniškus 
sprogimus, girdime ir priešlėktuvinių ba
terijų nuolatinę gynybą. Girdime bombas 
sprogstant visai netoli nuo musų stovėji
mo vietos. Kiek mažai tereikia kad gali
me buti ir mes palaidoti vandenyje. Juk 
negi lėktuve esantis lakūnas, kada nėra jo
kių ženklų ant musų baidoko, gali žinoti 
kad ten sėdi ir dreba šimtai kalinių, tam 
lakunui draugiškai nusiteikusių 

Bombardavimas užtrunka net kelias 
valandas. Bet ir pavojų atšaukus, mes dar 
daug valandų išstovime nepajudėję iš vie
tos. Pasirodo, mes buvome prie pat šliu
žo, ir per jį nespėjome persikelti. Gi bom
bardavimo " metu buvo sunaikinti elektros 
įrengimai ir šliužas neveikia. Praeina ir 
naktis. 

Tik naujai dienai įpusėjus, mes paju
dėjome ir įplaukėme į Elbę. Mes judame 
prieš vandenį. Vadinasi, musų spėjimai 
tvirtinasi. Už Magdeburgo pradeda kali
nius šaukti pagal sąrašus ir apklausinėti 
kurie iš musų yra nubausti sunkiųjų dar
bų kalėjimu. Tokių susiranda^ tik kelioli
ka. Juos sekančią dieną iškelia iš baido
ko. Musų skyriuje pasidaro šiek-tkk lais
viau ir mes jau galime bent šiaip-taip ant 
purvinų čiužinių atsigulti. 

Dar tęsiasi dvi paros panašios kelio
nės ir mes pasiekiame Torgau. Čia musų 
baidokas sustoja beveik visai parai. Visi 
jaučiame kad vyksta paruošimas mus iš
kelti. Patikrinimas eina po patikrinimo. 
Pagaliau, dienos šviesai baigiantis, mus 
pradeda varyti iš baidokų. Tik išėjus ant 
stogo, mes pamatome kad esama ne vieno 
bet dviejų baidokų. Ir iš antrojo lipa iš
blyškę kaliniai. Musų jau išrikiuota keli 
šimtai. Prižiūrėtojai didžiausiame budru
me, nes mes stovime sustatyti siaurutėje 
prieplaukos gatveleje. Dairomės vienas į 
kitą. Visi nusilpę ir išbadėję. O kas lau
kia mus toliau — jokios žinios. 

Vienas iš Lietuvių, sėdinčių kalėjime 
jau ketvirtus metus, anksčiau ilgą laiką 
gyvenęs Klaipėdoje, progai pasitaikius iš 
siaurutės gatvelės, pro pravertus kiemo 
vartus, sprunka į kiemą ir bando eiti to
liau. Tik antrame aukšte, pro langą žiū
rinti Vokietė, ima šaukti kad bėga kalinys. 
Tai išgirsta pats bėgantysis ir greitai gry-
žta į savo vietą. Kol prižiūrėtojai susi
gaudo kuris, kaliniai susimaišo, ir pro lan
gą pirštu rodanti Vokietė jau pati negali 
atskirti. Greit gauname įsakymą judėti 
pirmyn. Daug kalinių kumščiu grąso tai 
pro langą tebežiurinčiai Vokietei. Ši vėl 
kaž ką šaukia, bet nuo musų klumpių tar
ška grindinys, ir jos žodžių mes nebegir-
dime. 

Stotyje, kur mus atvarf, randame eilę 
prekinių vagonų. Mus 63 kalinius susodi
na į vieną vagoną. Viduryje vagono pa
dėti keli nešvarus čiužiniai sergantiems. 
Mes lipame purvinom kojom per tuos čiu
žinius ir kiekvienas stengiamės nors mažą 
atramą susirasti į sieną. Buvę vagono ma
ži langeliai iš lauko pusės užkalti lentomis. 
Vagono duris uždaro ir iš lauko pusės už
kabina duris kabliais. Musų vagone tam
su ir mes turime lipti vienas per kitą. Mes 
alkani ir nekantriai laukiame bent kokio 
maisto. Jau daugiau kaip 24 valandas mes 
nieko nesame gavę valgyti. 

Pagaliau pradaro vagono duris ir kiek
vienam mums pila po litrą miltų sriubos. 
Grūdasi vienas už kitą stipriau. Apsuk
resniems pasiseka gauti ir po du kartus, 
bet atsiranda ir tokių kurie negauna nie
ko. Tie skundžiasi, bet prižiūrėtojai už
trenkia duris. Šie nelaimingi palieka ir 
toliau kęsti baisų alkį. 

Nakčiai įpusėjus, mes pajudame. Bet 
važiuojame vėžio žingsniu. Kiekvienoje 
stotyje ilgiausi sustojimai. Visur girdisi 
priešlėktuvinių sirenų kaukimas, bombų 
sprogimai. Anglų ir Amerikiečių lėktuvai 
jau šeimininkauja Vokietijoje kaip darži
ninkas savo darže. Ar begali Vokietija 
prie tokių sąlygų dar ilgai karą betęsti? 
Jau senai turėjo buti padėti ginklai. Da
bar eina tik pačios Vokiečių tautos žudy
mas ir per ilgus šimtmečius sukurtų ver
tybių naikinimas. Patys krisdami į gilią 
bedugnę, jie traukia į mirtį ir milijonus iš 
visų Europos kraštų suvarytų darbininkų 
ir kalinių. 

CBus daugiAtt) 
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PAJ IEŠKOJIMAI 

Jieškomieji ar apie juos ži
nantieji prašomi atsiliepsi į: 

Consulate of Lithuania 
80 N. LaSalle Street 

CaUcago 2, 111. 

Akstinas, Jonas, iš Nemakščių 
Antanaitis, Jonas, iš Kybartu 
Astašauskai, Virecas ir Ona (Kapo-

liutė), ir jų vaikai Ona ir Petras, 
jfyv. Chicago'. * 

Astrauskas, Silvestras, Povilas ir 
Juozapas, iš Plungės mst., gyv. 
Chicago. 

Babušis, Antanas, gyv. Kanadoje. 
Bacienė, Agota, gyv. Chicago. 
Bačiulis, Nikodemas, iš Malėtų vai., 

gyv. Chicago ar Detroit. 
Bagdonai, is Meldaikių. 
Bagdonaite, Salemona, vyro pavardė 

nežinoma, gyv. Chicago. 
Bakutytės, Ona ir Valerija, vyrų 

pavardės nežinomos, iš Šimkaičių 
irai., gyv. Chicago. 

Balabonienė (Balaban) - Rauktaitė, 
Juozapas, iš Naumiesčio vai., gyv. 
Chicago. 

Balčėtienė - Babušytė, Saliomėja, 
gimusi Kanadoje. 

Balčėtis, Jonas, sunus Jono, gim. 
Amerikoje, ir Petras ir Kazys, su-
Hųs Jokūbo, gimę Lietuvoje. Ka-
tfcrs gyv. Kanadoje. 

Balčius, Jonas ir Juzė (Basalikaitė). 
Ji iš Alytaus apskr. 

Baltrušaitis, Juozas, iš Vaiguvos, 
gyv. Chicago. 

Baravykas, Juozas, li Utenos ap. 
Basalikaitė - BalčiUviene, Juzė, iš 

Alytaus ap. 
Baylen, Anna, gyv. Philadelphia. 
Benekeraitis, Jonas, iš Vilkaviškio. 
Bernotas, Antanas ir Benediktas. 
Blažys, Jonas - Donatas, gimęs 19-

17 m. Gary, Ind. Tarnavo Ameri
kos kariuomenėje. 

Blusewitch, Stefanija, gyv. Balti
more, Md. 

BokaS, Antanas, iš Radviliškio, jjytv. 
Brooklyno ap. 

Braknienė, Barbora, gyv. Michigan. 
Budrys, Aleksas, sunus Jokūbo, iš 

Šilalės vai., gyv. Chicago. 
Černeckiai, Simonas ar Laurynas, 

gyv. New York, ar jų vaikai. 
černeckytė - Aukščiunienė - Jonai

tienė, Marija, gyv. Detroit. • 
Chaligan (Šaligan) - černecka, Ma

rija, iš Liepojaus, Latvijos, gyv. 
New York. Pavardė po vyru ne
žinoma. 

Chorunaitė - Gavrickienė, Zofija, 
gyv. Chicago. 

Ciparaitė - Daugalienė, Ona, ir jos 
vyras Antanas, abu iš Šilalės vai. 

Čiurlionienė, Rozalija, gyv. Chicago. 
čuplis (čuplinskas), Stasys, gyv. 

Chicago. 
Daugalas, Antanas ir Jona (Cipa

raitė), abu iš Šilalės vai. 
Dedinskas, Antanas, atvykęs Ameri-« 

kon 1937 m., gyv. Chicago. 
Dediolas, Petras, iš Siesikų vai., 

buvo berzdaskutys Detroit. 
Dičmonienė - Peteraitytė, iš Jur

barko, gyv. Cicero. 
Dijokaitė, Elena, iš Skaistgirio vai., 

gyv. Chicago. 
Draugelis, Simonas ir Jo brolis, 

gyv. Gary ir Chicago. 
Druskis, Juozas, apie 50 n. amž., 

gyv. Chicago. 
Dumscha, Ignas ir Viola (Valė Za-

tulskis), gimę Amerikoje, gyv. 
New Haven, Conn. 

Dunaitienė - žilaitytė, Juzefą, £1 
Jurbarko, gyv. Gilistėje (?) 

Durienė, Ona, iš Šeduvos val.t Pa
nevėžio ap. 

Dzendolet, Jonas ir Adomas, gimę 
Lietuvoje, gyv. Rygoje iki 1912 ar 
1913, tuomet išvyko į Ameriką, 
veikiausiai Chicago. 

Gaidelis, Juozas, iš Papili# parap., 
gyv. Chicago. 

Gaižauskas, Telesforas, iš Betyga
los vai., gyv. Chicago, arba jo 
vaikai. 

Galinis, Juozas ir Vincas, iš Kybar
tų. 

Garnys (Stork), Anna, gyv. Califor
nia. 

Gasparaitis, Joflas, iŠ Joniškio vai., 
gyv. Chič&go. 

Gasparaitis, Motiejus, ir j* tunus, 
gyv. Chicago. 

Gavrickienė (Chorunaitė), Zofija, ar
ba jos šeima, gyv. Chicago. 

Gedvilą, Aleksas, iš Šilalės mst., 
Tauragės aps., gyv. Chicago. 

Grikšaitė - Petraitienė, Cicilija, gyv. 
ant 33rd St., Chicago. 

Gudelytė, Elzbieta ir Anet6, iš Šim
kaičių vai. 

Gulbinas, Kazys, gyv. Pennsylvania. 
Gužauskis, Jonas. 
Hirshas, Emil, iš Skaudvilės vai. 
Išlaikis, iš Kurklių. 
Izakaitis, Antanas ta; Pranas, iŠ 

Gelgaudiškiu parap, 
Jakučionis. Petras, iš Aluntos vai., 

gyv. Chicago. 
Jankauskas, Anicetas, iš Šakių mst., 

gyv. Grand Rapids, Mich. 
Janulytė, Aleksandra (Kinderienė) 

ir Marijona (Puidokienė) iš Lau
kuvos vai., dukterys Viktoro. 

Janušis, Valys ir Stasė, iš Jlakių 
vai. 

Januškevičius, Aleksas, iš Alytaus. 
Jastramskiai, jos mergautinė pa

vardė Petkevičiūtė, iš Butrimo
nių vai. 

Jeffers, Mrs. A. J. (Olga Šimony
tė), gyveno Santa Barbara, Cal. 

Jeseliunienė, Salomėja, iš1 Šeduvos 
vai. * 

Jiešmantas, Villus, iš Žaliosios vai., 
turi uk|. 

Jokubauskas, Mateušas, iš Kaltinė
nų vai., gyv. Chicago, dirbo me
talo liejykloje. 

Jonaitienė - Černeckytė, po pirmu 
vyru Aukščiunienė, gyv. Detroit. 

Jonaitytė - Karčiauskienė, Eugeni
ja. gyv. Baltimore, Md. 

Juknius, Jonas, gyv. Pennsylvania. 
Kabil, Elzbieta, gyv. ant Lowe ave., 

Chicago. 
Kairienė, Rozalija, ir jos dukros 

Elena ir Valerija ir sunus Felik
sas, gyv. Chicago. 

Kairys, Jonas, gyv. Chicago. 
Karalius, Juozas ir Agota (Šlikaitė), 

iš Pajevonio vai., gyv. Chicago. 
Kanopa, Jonas ir Juozas iš Juodupės 

vai., gyv. Chicago, arba jų vaikai. 
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DIRECT ACTION. William G. 
Williams, 70 m., Washington, 
D. C., inžinierius, kuris kaip 
"paprastas pilietis", užprotes
tavo prieš siuntimą Jugoslavi
jai reikmenų iš Amerikos, pa
tyrė kad jo žygis sukėlė Ame
rikoje naują, judėjimą, pava
dintą "Direct Action". Jo žygį 
remia daugybė rimtų Amerikos 
piliečių. 

Atsimenat kai Motina ir Tėvas užkabindavo klausymo triube-
lę kiekvieną kartą šaukiant long distanace « . . ir laukdavo iki 
operatorė pašauks atgal kuomet sujungimas buvo atliktas . . . 
laukdavo kartais taip ilgai kad Tėvas galėdavo išeiti pasivaik
ščioti, o Motina galėdavio net užsiimti pyragaičių kepimu? 

Toks tai yra vaizdas long distance patarnavimo itk viena gent-
kartė atgal, kuomet musų dabartinė kompanija buvo įsteigta 
1921 metais. Nuo tada nauji operavimo metodai ir geresni pa
dargai pagreitino patarnavimo greitį taip smarkiai kad šiądien 
87% visų long distance pasikalbėjimų esti sujungiama kuomet 
šakėjas "laiko vielas". Dabar mes atliekame šešis kartus dau
giau long distance šaukimų negu 1921 metais su tris kartus di
desniu greitumu. 

Progresas long distance patarnavime niekad nesustoja. Mums 
žiūrint pirmyn sekantiems 25 metams, jau ruošiama planai pa
greitinti dar labiau ir pasiekti tolesnius tarpmiestinius pasikal
bėjimus. Nauji aparatai pagelbsti operatorėms sujungti su ki
tais miestais tįk dial pasukimu, daugiau vielų ir kabelių perne
šimui pasikalbėjimų ir padidinti skaičiai operatorių ateityje 
suteiks jums daugiau ir greitesnį long distance patarnavimu. 
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Established on September 21, 1921 by consolidation of two Ohio telephone syste&i 

Kaminskas, Pranas, iš Viduklės par. 
Karčiauskas, Kazimieras ir Eugeni

ja (Jonaitytė), gyV. Baltimore, 
Md. 

Karnauskaitė, Ona, iš Griškabūdžio 
parap. 

Karoblis, Andriejus, gyv. Chicago. 
Kaunas, Juozas, sunus Juozo, ir 

Marija, gyv. Detroit, Mich. 
Kazakevičius, Antanas, iš Jonavos 

vai.,, gyv. New York. 
Kazokaitis, Antanas ir AnelS (My-

klovienė). 
Kazokienė - Zahnsingerytė, Ema, 

iš Tauragės aps., gyv.. Chicago. 
Kellneris, Woldimaras, iš Gryblau-

kio. 
Keris, Stasys, iš Valkininkų parap., 

gyv. prie Boston. 
Kinderienė - Janulytė, Aleksandra, 

duktė Viktoro, iš Laukuvos vai., 
gyv. Chicago. 

Kleinas, Jurgis, iŠ Vainuto. 
Konstantinavičius, Stanislovas, gyv. 

ant Lowe Ave., Chicago. 
Korsakas, Ksavera, iš Kavarsko. 
Krakaitis, Pijus, sunus Jurgio gyv. 

Chicago bei Detroit. 
Kralikauskaitės, Zofija (Sipavičienė) 

ir Ona (Sabaliauskienė), iš Auk
štadvario vai. 

Kralikauskas, Petras, ar jo šeima, 
iš Aukštadvario vai. 

Krebšaitė, Barbora, iš Naumiesčio. 
Krikščiūnas, Kazys, gyv. Chicago. 
Kruopaitis, Pijus, iš Plokščių vai., 

gyv. Chicago. 
Kučinskas, Pranas, iš Šilalės vai., 

gyv. Chicago. 
Kučinskienė, gyv. Chicago, Sterling 

St., arba Sta. 
Kudirka, Jonas, brolis Motiejaus. 
Kudirkaitė - Pautienienė, Ona, duk

tė Motiejaus, gyv. Scranton, Pa. 
Kukeckis, Jonas, gyv. Chicago. 
Laurinėnas (Lavrinienas), Kazimie

ras ir Nikodemas, iš.. Daugieliškių 
vai., gyv. Chicago. 

Lazauskas, Konstantinas, iš Nemakš
čių. 

Linerta, Juozas, gyv. Chicago. 
Linkevičius, J. ir Nonika (Prikoc-

kaitė), gyv. Philadelphia. 
Lubartas, Jonas, gyv. Chicago. 
Lukas - Dijokaitė, Elena, iš Skaist

girio vai., gyv. Chicago. 
Lukošaitienė - Saurusevičiutė, Ona, 

turėjo savo farmą prie San Fran
cisco. 

Lukošius, Jonas, iš Josvainių vai., 
gyv. Chicago. 

Majauskai, Petras, Jurgis, Anelė ir 
Kazimieras, iš Montvydų. 

Makauskas, Jonas, gyv. Chicago. 
Malakauskas, iš Mažeikių ap. 
Malžinskas, Juozas, gyv. Chicago. 
Marcinkevich (Muller), J., gyv. ant 

Talman Ave., Chicago. 
Markūnas, Petras, iš Lidokių parap. 
Mašauskas, Antanas, iš Šimonių vai. 
Matelis, Pranas, iš Raseinių aps., 

jo žmona Marė, jų sunus Valen-
inas, gyv. Baltimore, Md. 

Mikšienė, Ona, ir jos vyras, gyv. 
Chicago. 

Mikutaitytė, Verutė, iš Šimkaičių vai. 
Mineikis, P., iš Sėdos vai., arba jo 

vaikai, gyv. Chicago. 
Mockus, Pianas, iš Naumiesčio vai. 
Morkunaitė, Kotryna, iš Šeduvos vai. 
Myklovas, Antanas ir Anelė (Kazo-

kaitytė). 
Myško, Aleksas, gyv.! Cicero, 111. 
Naudžiūnienė, Agota, iš Krosnos 

par. 
Neverauskis, Juozapas, sunus Juo

zapo, iš Darbėnų vai., gyv. Chi
cago. 

Novaišienė (ar Norvaišienė), Zofi
ja, gyv. Baltimore, Md. 

Olbikaitė, Pranė, gyv. Chicagos ap. 
Orentai, iš Šakių aps., gyv. Chica

go ar Grand Rapids. 
Pajeda, Pranas, gvv. Chicago. 
Pakštys, Jonas, iš Babtų vai., gyv. 

prie Philadelphia, dirbo Anglių 
kasyklose. 

Paknys, Julius, sunus Antano, iš 
Utenos, gyv. Chicago. 

Paulikaitė - Williams, Marincijana, 
iš Kretingos aps., gyv. Chicago. 

Paulikas, Antanas iš Kretingos aps., 
dirbo kasyklose Philadelphia sri-
tyje. 

Pautienieng - Kudirkaitė, Ona, duk. 
Motiejaus, gyv. Scranton, Pa. 

Pelekas, Mykolas, i& Debeikių vai., 
gyv. Chicago. 

Peteraitvtė - Dičmonienė, Barbora, 
iŠ* Jurbarko, gyv. Cicero, 111. 

Petkevičiūtė - Pipcienė, Ieva, iš Bu
trimonių vai. 

Petkus, Antanas, gyv. Chicago. 
Petraitis, Antanas, Juozas ir Justi

nas, iš žvirgždaičių vai., Justinas 
gyv. Cleveland, Antanas ir Juozas 
Chicago. 

Petraitienė, gyv. Chicago, turi sunų 
kunigą. . , i' i t.. t . 

Petraitienė - Grikiaitl, CicĮlija, gyv. 
33rd St., Chicago. 

Petruškevičienė - Vaitkutė, Felicija, 
gyv. Chicago. 

Petutienė - Valatkaitė, Kleopą, duk. 
Vinco ir Martos, gyv. Illinois vai. 

Pipeius, Adomas ir^eva (Petkevičiū
tė). ji iš Butrimonių vai., ir jų 
vaikai Petras, Adomas, Jonas, A-
nelė. Ona ir Marta. 

Puidokienė - Janulytė, Marcijona, 
dtik. Viktoro, iš Latrtetrm vai., 
gyv. Chicago. , ...„ 

/P moc/ne&l 

Tisas Babs paeina iš vienos atsargiai 
parinktos pieno srities ... ir paruoštas 

•ienoje iš moderniškiausių pieninių 
pasaulyje. Užgirtas per Council on 

Foods and Nutrition of The American 
Medical Association, Babs yra 

rekomenduojamas daugiau ir daugiau 
gydytojų kaip pagrindinis pienas kūdikių 

maitinimui. Babs yra homogenizuotas, 
biologiškai nustatytas, aprūpintas su 

dadėtu Vitamin D, ir pagamintas po 
pieninės priežiūra ir valdžios kontrole. 

yet ' * *VJ OZS 
įjuiv. u OZ. LIQUID 
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Visada PrašyMt 
tor that s%nO°~ther flavor 

that delightfully different taste f 

THE MAY CO 
MES DUODAME IR IŠKEIČIAME EAGLE STAMPS 

Galutinis Išpardavimas 
Vasarinių Rakandų! 
KRAUTUVĖS SAMPELIAI! 

VISOKIAUSI MAŽMOŽIAI! 

PO VIENA AR PO DAUGIAU! 

Reguliarės DABAR 
1 Wrought Iron Setas, stalas ir 4 kėdės 114.75 74.95 
1 3 Pc. Rattan Setas, minkštomis sėdynėmis $350 $175 
1 2 Pc. Rattan Setas, sofa ir priedinė kedė $175 87.50 

10 Karklinių Kėdžių, minkštom sėdynėm 55.00 27.75 
2 Plieniniai Gliders, daryti tikram patogumui 21.50 J 6*00 
2 Medinės Poilsio Kėdės minkštom sėdynėm 19.95 9.98 
2 Plieninės Chaise Lounges, minkštu matrasu 39.50 19.98 
2 Barcaloafer Kėdės, nustatomu užpakaliu 34.50 19.95 
2 Patogios Vilnonės išlaukinės Kėdės 10.50 5.95 
4 Apvalus Metalo Stalai stiklo viršum 9.95 5.95 
2 Garden Settees, su vieta del trijų 16.50 9*95 
1 Pikniko Stalas su dviem ilgais suolais 27.95: 13.98 
2 Plieninis Arbatai Staliukas, ant ratukų 13.50 6.75 
2 Stovyklos Lovukės, lengvai patiesiamos 4.95 2.95 
7 Paukščiams Prausyklos, kelių dydžių $13 iki $20 y2 Kainos 
3 Supamos Plieno Kėdės 13.95 9*95 
6 Lloyd Tubulas Kėdės, tvirto darbo , 6.65 4.65 

1$> Vaikams Plieninių Gliders, vieta del dviejų 12.95 7.95 

Pardavimai Galutini. T&lefonu ir Paštu Užsakymai Nepriimanti. 

TH» #AY CO. . . . SUMMEfl FUilNITUaE. . . . SEPTINTAS AUKŠTAS 
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CLEVELANDO IR APIELINKES ŽINIOS ' 
DIRVA—6820 Superior Avenue. ENdicott 4486—Atdara vakarais 
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Paskutines dienos automobilistams įsigyti 1947 

Auto Driver's License 
DIRVOS OFISE 6820 Superior Ave. 

* Baigsis Rugs. 30 d. 

Atdara 9 iki 8 vak. Anna Karpius, Deputy Registrar 

Gubernatorius Lausche 
včl Gauna Visuotiną 
Paramą Valstijoje 

Nežiūrint padidėjusio priešų 
pusės užsimojimo, visuomenė
je Ohio valstijoje ir šymet pa
sireiškė didelis krypimas remti 
ir išrinkti Ohio Gubernotorium 
Frank J. Lausche kitam termi
nui. Jis gauna žymaus prita
rimo ir tose valstijos dalyse 
kurios yra Republikonų vado
vaujamos. Du metai atgal rin
kimuose Lausche viršijo savo 
Republikoną oponentą suvirš 
100,000 balsų. Tikima šymet 
jam parama dar bus žymesnė, 
nes jis aiškiai įrodė kad dirba 
nepriklausomai vadovaudamas 
valstijos valdžią ir nepasiduo
da jokiai pašalinei įtakai. 

Gub. Lausche dalyvavo eilė
je valstijos viešų sueigų, kaip 
tai apskričių parodų, ir sakė 
kalbas šimtuose nepartinių ir 
visuomeninių susirinkimų, tik 
labai retuose atsitikimuose da
lyvauja grynai partiniuose da
lykuose. 

Kartu su gubernatorius dau
gelyje viešu sueigų dalyvavo ir 
kalbėjo U. Š. Senator James W. 
Huffman, Demokratų kandida
tas į senatą, j tą pačią vietą 
kurion ji Gub. Lausche pasky
rė. Jis dabar kandidatuoja pil
nam terminui ir pasitiki buti 
išrinktas. 

Šiomis dienomis Cuyahoga 
apskrities Demokratų organi
zacija paskelbė savo užgyrimą 
Lausche kandidatūros. Ta or
ganizacija pirmiau laikėsi nuo
šaliai, kadangi Lausche nepa
sidavė jos kontrolei. Jis ir da
bar nepasiduoda, tačiau tos or
ganizacijos vadai lieka tuščiom 
rankom jeigu neužgirtų Gub. 
Lausche toliau. 

9 9  

SUSIRINKIMAI 
Lietuvių Kulturinio Darželio 

Sąjungos susirinkimas bus lai
komas Rugsėjo 27, Lietuvių sa
lėje, nuo 8 vai. vakare. Atsto
vai prašomi dalyvauti. Vald. 

BALF 55-tas skyrius šaukia 
savo narių susirinkimą sekma
dieni, Rugsėjo 22 d., nuo 1 v. 
po pietų, naujos parapijos sa
lėje ant Neff Road. Pageidau
jama kad kuodaugiau narių su
eitų, ir prašomi prirašyti nau
ju nariu. Valdyba. 

Statys "Rosalie 
The Cleveland Light Opera 

Theatre rengiasi pradėti savo 
šio rudens sezoną perstatant 
nuo Rugs. 26 iki 28 su specia
liu sekmadienio popiečio vaidi
nimu, smagią muzikalę kome
diją, "Rosalie", kurią parašė 
George Gershwin ir Sigmund 
Romberg. Perstatymai atsibus 
Cleveland Music Hall. 

Greta Įspūdingo dainavimo 
80 asmenų dar bus pilnas bale
tas iš gražių merginų. Kome
dijos baleto pora, Mata ir Hari, 
sensacinė iš Olsen ir Johnson 
vaidinimo, "Laughing Room 
Only" dalyvaus kaip solistai. 

Isaac Van Grove, buvęs di
rektorius St. Louis Opera Com
pany ir pastaru laiku direkto
rius Broadway muzikalio vei
kalo "Merry Widow", yra di
rektorius šių vaidinimų, spal
vingus šokių efektus vadovaus 
Joan Woodruff iš New York 
New Opera Company. Veika
las apima eilę gerų talentingų 
dainininkų ir didelė simfoninį 
orkestrą. ' Tikietai nuo $1.20, 
$1.80, $2.40 ir $3.00. Gaunami 
išanksto iš Taylor's Ticket Of
fice, 630 Euclid Avenue, arba 
iš Music Hall box office per
statymo vakare. 

MĖSA VEL JUODOJE 
RINKOJE 

SAN CARLO OPERA CO. 
PRADĖS SPALIŲ 18 

Populiarė Clevelande Metro
politan dainininkė Patrice Mun-
sel duos savo koncertą Music 
Hal! ketvirtadienio vak., Spa
lių 3, globoje Cleveland Opera 
Association. 

Taipgi sugryžta čia San Car
lo Opera Company, pradės ope
rų sezoną Spalių 18, su 'Lucia' 
ir pilnu orkestru, choru ir ba
letu, Cleveland Music Hall. 

OHIO RUOŠIA 117 MILIJONŲ 
VERTĖS VIEŠŲ DARBŲ 

Ohio valstija, jos miestai ir 
apskričiai ruošiasi milžiniškam 
$117,000,000 viešų darbų pro-
gramui iš savo pinigų bėgyje 
sekančių keturių metų. 

Federale valdžia skiria taip 
pat milijonus dolarių šios val
stijos vieškelių, uostų, ligoni
nių, paštų statybai. 

Palengva valstijoje ims atsi
rasti nauji puikus keliai, til
tai ir kiti vieši pastatai. 

2500 OPA AGENTŲ MINTA 
ŽMONIŲ TAKSAIS 

OPA vadovybė paskelbė iš 
Washingtono "smagią žinią"— 
kad net 2500 OPA agentų sto
ja į darbą prižiūrėti OPA grą
žintas mėsos kainas ir kovoti 
prieš juodąją rinką. 

Už savaitės po to paskelbimo 
iš mėsos parduotuvių beveik 
pradingo visa mėsa, išskyrus 
niekniekius. Laikraščiai rašo 
ir visi žmonės aiškiai mato kad 
mėsa vėl nuėjo į paslaptingą 
juodąją rinką. 

Reiškia, OPA jokiu budu ne
gali sukontroliuoti mėsos biz
nio — nei galvijų skerdimo nei 
mėsos pardavimo, bet išlaiky
mui tūkstančių OPA agentų 
valdžia išmoka šimtus tūks
tančių dolarių kas savaitę. 

Taksų mokėtojai, prie to ką 
turi buti be mėsos, arba moka 
brangią juodos rinkos kainą, 
dar prideda tam tikrą sumą iš
laikymui OPA agentų. 

Tie agentai ir jų vadovybė 
Washingtone rėkauja, kalba 
lyg jie didelį darbą nudirba, 
bet jie taip rėkauja kad paro
džius visuomenei jog jiems rei
kia algas parūpinti. 

Pats OPA centras irgi dir
ba — pakeldamas kainas visų 
reikmenų kurie dar palikti jų 
kontrolėje. Taip ta valdžiai 
ir taksų mokėtojams komedija 
ir tęsiasi. 

Lithuanian Digest  
6820 SUPERIOR AVENUE CLEVELAND 3, OHIO PHONE: ENdicott i486 

Letter from State Dept. 
Regarding Lithuanian 

Refugee Problem 

WHAT'S NEW? 
(In Cleveland) 

PRADĖS SPALIŲ 1 
Su Spalių 1 diena St. Clair j 

ir Superior gatvėmis pradės 
veikti naujausi greiti ir pato
gus gatvekariai, kurie jau at
gabenti Į miestą ir jau daroma 
jais važinėjimo bandymai. 

GENERAL Motors Corp. su
laikė statybos darbus prie sa
vo didelių naujų dirbtuvių Par
ma ir Brook Park, del negavi
mo reikmenų. Tos dirbtuvės 
turės darbų del 12,000 darbi
ninkų kai bus baigtos. 

Cleveland Trust Duos 
Paskolas Automobilių 

Pirkėjams 
The Cleveland Trust Company pa

skelbia kad pradedant Rugsėjo 16, 
1946, ji duos paskolas automobilius 
perkantiems, žemais mėnesiniais iš-
simokėjimais, ir tik su $4.00 nuošim
čių metams nuo $100, atskaitant iš
anksto. Paskolas galės gauti asme
nys perkanti automobilius, kurie bus 
verti pasitikėjimo, ir paskolos bus iš
duodamas iš visų 47 šio banko sky
rių. Tai yra nebrangus finansavimo 
būdas kuriuo gali pasinaudoti kiek
vienas automobilių pirkėjas kuris no
ri įsigyti automobili išsimokėjimo ke
liu. Paskolos reikia atmokėti lygio
mis mėnesinėmis dalimis per 15 mė
nesi, ir paskolos ėmėjas atgaus savo 
nuošimčio dalj kuri bankui nepriklau
so jei jis atmokėtų visą likusiu pa-
ekolos dali vienu kartu. 

REPUBLIKONAI RUOŠIASI 
RINKIMAMS 

Republikonai turėjo savo su
važiavimą Columbus, Ohio, nu
statymui savo programo ir va
jaus šio rudens Kongreso # at
stovų ir gubernatoriaus rinki
mams. 

Senatorius Taft pasakė g«na 
reikšmingai kad "po didžiausio 
ir pasekmingiausio iš visų ka
rų kokius kada šalis laimėjo, 
paaukodama 300,000 gyvasčių, 
mes stovime pavojuje praradi
mo visų tų tikslų ir idealų už 
kuriuos mes kovojome. Jeigu 
Prezidentui Trumanui bus vėl 
duota New Dealerių Kongresas 
Lapkričio rinkimais, mes vėl 
sugryšim į Rusijos appease-
mentą". 

Taigi tas yra geras perser
gėjimas Demokratams kad pa
taisytų savo klaidas, mestų se
kioję paskui Rusiją ir bumbėję 
kad nori taikos, nes kitaip pra
laimės rinkimus ir bus išmesti 
iš vietų. 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

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

P. J. KERŠIS 
809-12 Society for Savings Bid. 

Telef.: MAin 1773. 

M I R I M A I  
JOSEFINA KAČERGIENĖ (po 

tėvais Vitkauskaitė), senyvo 
amžiaus, mirė Rugpjučio 24 d., 
palaidota 28 d., Kalvarijos ka
pinėse ; pamaldos atsibuvo Šv. 
Jurgio bažnyčioje. 

Velionė iš Lietuvos paėjo iš 
Suvalkijos, Kuciunų par., Rad 
nikų k., Amerikoje išgyveno 
41 metus. 

Paliko dukteris Oną Colman, 
Eleną Effran, Kanadoje, ir du 
sunus, Vincą ir Kazį. Taipgi 
liko dvi seserys, Monika Mak-
simavičienė ir Antanina Sau-
čik. 

Šiuomi reiškiame savo padė
ką šv. Jurgio parapijos klebo
nui Kun. Vilkutaičiui, Kun. Pe-
treikiui ir Kun. Ivanauskui už 
jų pasitarnavimą, taipgi laido
tuvių direktorei Delia Jakubs 
už jos prielankų patarnavimą, 
ačiu grabnešiams ir taipgi gi
minėms ir draugams už gėles 
ir už mišias, taipgi už dalyva
vimą šermenyse, pamaldose ir 
laidotuvėse. 

Šeimyna ir seserys. 

PRANAS SAMUOLIS išvyko 
į New Haven, Conn., palankyti 
serganti savo žmonos brolį, 
Silvestrą Makauską. Makaus
kas seniau gyveno Clevelande. 

AUGUSTINAS JURKA pra
šomas atsišaukti | Dirvos re
dakciją, jam yra laiškas nuo jo 
pabėgėlio giminiečio. 

KEPTUVĖ PARSIDUODA 
36 metus išdirbtas biznis, įro-
dysim kad daro $700 į savaitę 
ineigų. Nėra kompeticijos. 

8506 LORAIN AVENUE 
Kreiptis tarp 2 ir 3 po pietų (38) 

Why 
Pay More ? 
CLEVELAND TRUST 
PERSONAL LOANS 

A R E  L O W - C O S T  
E A S Y  T O  A R R A N G E  

September 10, 1946 
Mr. P. J. Zuris, Pres. 
Mr. K. S. Karpius, Sec. 
American Friends of Lithuania 
1434 Clarence Avenue • 
Lakewood, Ohio 

Gentlemen: 

I have received your letter of August 20, 1946 and, by reference 
from the White House, your letter of August 20, 1946 addressed to the 
President on behalf of the American Friends of Lithuania, together with 
resolutions concerning Lithuanian refugees. 

The rehabilitation of displaced persons is a problem of deep 
concern to this Government, and every effort is being made to find the 
earliest feasible and just solution to the highly complicated and often 
tragic predicament of these peoples. I am enclosing a copy of a state
ment concerning displaced persons released by the White House on Aug. 
1<6, 1946 and refer you especially to the second paragraph of the release. 

As you may know, the United States does not recognize the 
incorporation of the Baltic States into the Union of Soviet Socialist Re
publics. The representatives of Estonia, Latvia and Lithuania accredited 
to this Government continue to be recognized. 

The views of your organization have been noted by the ap
propriate officers of the" Government. Thank you for your courtesy in 
making them available. 

Sincerely yours, 

For the Acting: Secretary of State: 
Walter Walkinshaw (signed) 
Chief, Public Views and Inquiries Section 
Division of Public Liaison. 

* 

THE FOLOWING IS THE EXCERPT FROM THE ENCLOSURE: 

"It is also evident that the solution of the Palestine 
question will not in itself solve the broader problem of the hun
dreds of thousands of displaced persons in Europe. The President 
has been giving this problem his special attention and hopes that 
arrangements can be entered into which will make it possible for 
various countries, including the United States, to admit many of 
these persons as permanent residents. The President on his part 
is contemplating seeking the approval of Congress for special leg
islation authorizing the entry into the U. S. of a fixed number of 
these persons, including Jews." 

THE St. George C.W.V. Post 613 
Sbftball League struggled thru quite 
a mixup last week in getting its 
games played. The mixup was due 
to a last minute revamping of the 
schedule due to the fact that Michi<'s 
Cafe suddenly dropped out of com
petition. Vitus Suopis and his boys 
quit in disgust because of thoir. 
failure to win a protested game. I 
Although it seems that Michii s į 
should have finished out the season.! 
they are to be sympathized with 
since the same sort of situation 
has prevailed in most'of the games 
throughout the season. If the lea
gue is organized again next season 
it will go far towards a more suc
cessful one if it will correct this 
glaring fault. 

Last week Paul's beat Cramer's 
12—3 and Spade's beat Tree's by 
a score of 6—5. Michic's failed to 
appear for their game with Lasnik's. 

Monday night Paul's beat Las
nik's 12—5 to clinch at least a tie 
for first place in the second half. 
Tuesday night Spade's beat Cram
er's 10—2 in a four inning game. 
The standings as of Sept. 17th, are: 

TEAM 
Paul's Tavern 
Spade's 
Tree's Bar 
Cramer's 
Lasnik's 

W L 
8 1 
3 1 
2 1 
1 2 
0 2 

Tie: Lasnik's and Cramer's. 

Wed. Sept. 25th—Tree's vs. Cramer's 

The league will end next week and 
the winners of each half will meet 
In a best-out-of-three series for the 
Championship. Post 613 will spon
sor a dance at which tile trophies 
will be presented. 

Listening Post Reports 

THE PERISCOPE 
By ŠARŪNAS. 

THE Newsweek writes: "Although 
Russia would like to gain United 
Nations membership for Latvia, Es
tonia, and Lithuania, whose foreign 
ministers are now serving with the 
Soviet delegation at Paris, it has 
not broached the subject formally, 
Moscow has been warned that the 
United States and Great Britain 
would turn thumbs down on such 
a proposal." 

t t t  
THE Lithuanian newspapers in 

the United States claim to have 
received news that a former Presi
dent of Lithuania, A. Stulginskis, 
died in Siberia where he was exiled 
by the Russians. The source of 
news is not given. 

t t t  
CARDINAL Spellman declares in 

an article: "From Lithuania, Latvia, 
and Estonia, at least a quarter of 
a million people, many of them har
dy farmers, were deported to Si
beria, where the average span of 
life is five years." 

/ / / 

A LETTER from a Lithuanian 
in a displaced persons camp in 
Germany says: "The Russians are 
preparing for a war against the 
United States and Great Britain. 
They will lose and then Lithuania 
will be free." 

t t t  
THE July-August issue of The 

Current News published by the Lith
uanian Legation in Washington con
tains an interesting article on the 
"Fifth Anniversary of Soviet Atro
cities and Orgy of Deportations". 

t t t  
THE London correspondent of the 

Chicago Tribune reports a conver
sation with a man who left Lith
uania several weeks ago. The Rus
sians, he says, are keeping about 
300,000 Red Army men in Lithuania, 
and are waging a strong anti-Ameri
can campaign. 

t t t 

AMERICAN Lithuanians are not 
at all pleased with a recent order of 
the American and English military 

authorities in Germany to the ef
fect that no letters written in Lith
uanian, or any other language ex
cept English, German(?), Russian, 
French and Polish will be accepted 
for transmission from displaced per
sons. This means that a lot of let
ters written from the United States 
in Lithuanian, or written from Ger
many to the United States, will not 
reach their destination and cause 
many worries. 

t t t 

THE Chicago Herald American 
writes: "The total absorption by 
Russia of Latvia, Lithuania and Es
tonia have all been acts of war." 
It was an act of war against demo
cracy, in the final analysis, against 
the United States and Great Bri
tain. It is only now that many 
Americans and Britons are seeing 
things in their true colors. 

ttt 

THE only Lithuanian Cath o 1 i c 
missionary. Rev. J .  Svirnelis,  a  Sa-
lesian Father, wrote a letter about 
his experiences to another Sales ian  
missionary. Rev. Saldukas, in Ecua
dor. The letter was published in a 
Chicago paper. There are Lithuan
ians all over the world. During the 
war, Rev. Svirnelis met in India a 
Scotland born Lithuanian soldier in 
the British army. 

ttt 

SENATOR Taft the other day at
tacked Americans who tried to teach 
us that "communism is a kind of 
liberal democracy." An interesting 
indication of which way the wind 
is blowing is the title of a recent 
book: "After Hitler Stalin?" 

ttt 
IN a speech before the United 

Nations, Mr. La Guardia, Director 
General of UNRRA demanded it 
should ask every country, point blank: 
"How many of the 800,000 refugees 
could you take in?" This simple 
question could be easily understood 
by all parliaments and governments. 
The United Nations will have to 
solve the refugee problem in three 
years. 

AT the Vets' picnic Sunday, the 
boys put everything they had, ex
cept their girls and their watches, 
into a touch football game. Re
ports have it that there was some 
good material kicking around. A 
suggestion was made to organize 
a football league patterned after 
the present softball league. Do 
we hear more ? ? 

GEORGE Dereska, who's home 
on furlough, hasn't been seen around 
very much. We hear that he's still 
sitting in the Kades' kitchen with 
that bottle of beer. 

WE'VE had several inquiries as 
to the identity of the brunette who's 
been clinging to Don O'Bell's arm 
(or is it visa versa?). Could this 
be love at last? We heard that 
you likes blondes, Don — Why the 
sudden change? 

PETE Borris tells us that he lost 
his watch. If you know who has 
it (we think it's she) — tell Pete. 

BILL Jakubs has been sporting 
a bandage under his right eye. 
Who did  i t  and why she  did ,  Bi l l?  

"Dirvai" išsirašyti nereikia 
laukti pradžios metŲ— įdėkit 
į laišką $1 dabar ir "Dirva** 
lankys jus ištisą pusnį et j. 

T H I SANK P O R ALL THI FiOPL! 

Į Automatinis Gasu šildymas 
{ Paversk savo Furnasą Modernine šildymo Sistema 
§ Taipgi Automatiški Vandens Šildyto jai 

ATSIKRATYKIT PURVO, PELENŲ ir ANGLIES DULKIŲ. 

TRI-VET APPLIANCE SERVICE 
Frank Orpse (Urbšaitis) Sav. PO. 9548. LI. 0237. 

AKRONE kreiptis į: Hank Hollish, 260 The Brooklands, Stadium 4793 

JONAS G. 
PCXLTER 

L i e t u v i s  

Namų Maliavotojas, 

Popiermotoja-: 
Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo 

pagražinimo suteikiama 
nemokamai.. 

495 East 123rd St 
Telefonas POtomac 6899 

BELL TO HONOR HERO. A 
pig-tailed little girl is reading 
the inscription on the bell 
whose toll will be a ringing me
morial to the late Gen. George 
S. Patton, former commander 
of the U. S. 3rd army. It was 
presented to St. John's Episcė-
palian church, Beverly Farm®, 
Mass. 

TAUPYMAS LRA 
ATEITIES GYVENIMO 
PAGRINDAS! 

Taupymui ir šiame Lie
tuvių banke, kur yra užtik
rinta jusų taupymams ap
sauga po priežiūra Federal 
Insurance Corp. 

Taupymas šioje įstaigoje 
yra. pelningas, nes čia mo
ka didesnį nuošimtį negu 
kokiame kitame banke Cle
velande. 

Ši finansinė įstaiga išau
go prityrime ir turtu, tau
pymu ir paskolų daryme 
per daug metų. 
Nesigailėsite darydami biz
nį su mumis. 

The LITHUANIAN 
SAVINGS & LOAN 

ASSOCIATION 
6712 Superior Ave. 

BROTHERS CAFE 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

1603 E. 79th Street 
DEGTINĖ ALUS VYNAS 
Užkviečiame savo draugus 

Lietuvius atsilankyti. 
KAZYS LEIMONAS, S*v. 

Telef. CEdar 9527 
V J 

Štai Jums Naujos 

Rudenines Skrybėlės 
Jau gaunamos ir galimos pasirinkti — visose veliausiosę 

spalvose ir styliuose 

Kaina po 2.95 3.45 7.95 
Vyrams ir Vaikinams SWEATERIAI 

Su rankovėm — Užsimaunami arba Priešakyje susegami 
Specialiai parsiduoda po 2.50 3.45 4.95 6.00 

Q Y If Al GREEN STAMPS su koinu pirkinio. nVIfAl 
• čia galit iškeisti gavo Stamp Books. " *^^^1 

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

VISOKIA APDRAUDA 
Mes etšame pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

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

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

ir Apdraudos Agentūra 
6606 Superior Ave. Cleveland HEndereon 6729 
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