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" TREMTINIU GYVE
NIMO ŽINIOS 
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"SOVIETŲ ATSIŠAUKIMAI 
LIETUVIŲ TREMTINIU 
TARPE 

Kai kuriose Anglų ir Amer. 
zonų Liet. tremtinių stovyklose 
platinami bolševikiški atsišau
kimai, pasirašyti "Tarybinės 
Lietuvos Respublikos Preziden
to Paleckio". Atsišaukimai at
spausdinti Vokietijoje ir, atro
do, ne Lietuvių tautybes žmo
nių, nes vienas toks atsišauki
mas turi apie 200 Lietuvių kal
bos klaidų. Jais Lietuvių trem
tinių dauguma nebevadinama 
niekšais, kaip iki šiol, o tik 
"fašistų suklaidintais žmone-

^*si' žinoma> raginami 
gryžti namo.... Tremtiniai 
vilką avies kailyje pažysta jau 
keletas metų ir nėra pasiruošę 
duotis Rusiškam bolševizmui 
dar kartą save apgauti. 
KODĖL PAVOJINGA RAŠYTI 
LAIŠKUS Į.LIETUVĄ 

Kai kurie tremtiniai savo 
laiku buvo pradėję dažniau su
sirašinėti su savo artimiaisiais 
Lietuvoje. Bolševikai, žinoma, 
tai leidžia, kad galėtų žmonės 
daugiau išsiplepėti. Vienok ra
šantieji turi atminti, kad rašy
dami Lietuvon savo artimuo
sius pastato į labai didelį pa
vojų. Teko pastebėti, kad bu
vo atsitikimų, kad jau prieš 
metus buvo gautas laiškas iš 
Lietuvos. Po to rašyta į Lie
tuvą kelis kartus. Deja, jo
kio atsakymo nebegauta. Va
dinas, užteko vieno neatsar
gaus ir nereikalingo laiško ir 
okupuotoje Lietuvoje buvo su-
likviduoti artimieji. Bolševi
kai reikalauja visus iš Lietu
vos siunčiamus laiškus įteikti 
pašte neužlipintus. Jie siun
čiami slaptajai policijai, kuri 
juos fotografuoja ir registruo
ja siuntėjus. 
NEPASITVIRTINO BpLšE-
VIKŲ AGENTŲ PASKLEIS
TOS ŽINIOS 

Kai tik Lietuviai iš Anglų 
zonos pradėjo važiuoti į Angli
ją darbams, stovyklose bolše
vikų agentai paskleidė eilę gan
dų, nukreiptų prieš Angliją ir 
jos valdininkus. Buvo, saky
sim, kalbama, kad vežamuosius 
Anglų, Lenkų ar Vokiečių po
licija smulkiai^ iškrato ir net 
apiplėšia. Iš jų, pasak agen
tų, atimami laikrodžiai, nau
jesni kostiumai, apyrankės, žie
dai ir šiaip jau geresni daiktai. 

Deja, tikrumoje paaiškėjo vi
sai priešingai: Lietuviai trem
tiniai, atvykusieji į Angliją, 
mums jau pranešė, kad ne tik 
nebuvo apiplėšti, bet Anglų val
džios ir visuomenės dar gau
siai apdovanoti. Vadinasi, bol
ševikai stengiasi juodinti An
glus savo nuodėmėmis. Jeigu 
bolševikai plėšia nuo gyvento
jų laikrodžius, žiedus, išvalo 
pinigines, tai pasak jų, taip 
turėtų daryt ir Anglai,... De
ja, tikrovėje yra kitaip, čia 
galime pasakyti Lie t u v i š k ą 
priežodį: "Kuo pats kvepiu tuo 
ir kitus tepa". 

VĖL MĖTO LIETUVIŠKAS 
STOVYKLAS 

Beveik visos Lietuvių stovy
klos įruoštos kareivinėse, ba
rakuose ir kitose žmonėms gy
venti netikamose patalpose. Ge
riausias gyvenimo sąlygas bet
gi turėjo Amer. zonos Nurtin-
geno (netoli Stuttgarto mies
to) apskrityje gyvenantieji Lie
tuviai. čia musų tautiečiai gy
veno privačiuose butuose ir tu-
rėjo šiuo atžvilgiu tokias geras 
gyvenimo sąlygas, kaip ir Vo 
kiečiai. Deja, pasibaigė ir jų 
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U. S. Protestas Sovietams 
SOVIETAI GROBIA ITALŲ IR VOKli-

ČIŲ TURTĄ BALKANUOSE 

mūrininkų savo namui statyti, 
pati su savo vyru ėmė namu
ką statydintis. Ji parodoma 
neša plytas statomam savo na
mui. 

Liepos 30, U.S. vyriausy-
patiekė griežtą protes

tą prieš sovietų užgrobinė-
jimą Vokiečių ir Italų bu-
busių turtų Balkanų šaly
se, nes tas yra laužymas 
taikos sutarčių kurias so
vietai su tomis šalimis pa
sirašė, tačiau dar tų sutar
čių neužtvirtina ir jos ne
siskaito galiojančios. Iki 

ši Airė, Belfasto gyventoja, | sutartys neveikia, sovietai 
nesulaukdama iki galės gauti skaito tas šalis priešų teri

torijomis ir skubinasi iš jų 
išplėšti susektus ten buvu
sius prieškarinius Vokieti
jos ir Italijos biznio invest-
mentus ir industrinius už
vedimus. 

Savo grobimus sovietai 
atlieka Vengrijoje, Bulga
rijoje ir Rumanijoje, ne
žiūrint kad tas šalk turi 
savo įtakoje. 

U. S. State Departmento 
vadai dabar laiko dažnus 
pasitarimus suradimui išei
ties kaip elgtis pasekmėje 
Rusų vetavimo U. N. sau
gumo taryboje įsteigti su-
lyg Amerikos pasiūlymo 
sargybos komisiją Graiki
jos pasienyje, tėmijimui ką 
kaimynės šalys daro Grai
kijos užpuldinėjimo atžvil
giu, del ko kyla tiesiog ka
ro pavojus Balkanuose. 

U. S. delegatas pasiūlė 
U. N. saugumo tarybos po
sėdyje įsteigti iš 11 valsty
bių komisiją kuri stengtųsi 

KASYKLOS SPROGI
ME UŽMUštA APIE 

30 DARBININKU 

GEN. DE GAULLE 
VEDA KOVĄ PRIEŠ 

KOMUNIZMĄ 
PRANCŪZIJOJE 

Prancūzijos karo meto 
kovotojas ir vadas Gen. De 
Gaulle važinėdamas po vi
są šalį sako ugningas pra
kalbas prieš komunizmą ir 
komunistus. Didelės mi
nios susieina jo klausyti ir 
visi parodo didelio nusitei
kimo prieš komunizmą. 

De Gaulle kaltina Pran
cūzijos komunistus dedan
čius pastangas pavergti sa
vo šalj Maskvos diktatorių 
naudai. 

SUMATRA saloje tęsia
si atkaklus karas tenaitinių 
gyventojų prieš Holandiją, 
iš kilrios vietiniai nori at-
siliuosuoti. Holandai pas
taromis dienomis pasiekė 
laimėjimų, šis karas yra 
komunistų sukurstytas at
sikratymui ten Europiečių. 
Geraj kai salos gauna savo 
nepriklausomybę, panašiai 
Filipinų saloms, tačiau ten 
kur komunistai įsuka su
mišimą, pasekmės buna la
bai apgailėtinos. 

* Gandhi, Indijos vadas, 
sako tikisi dagyventi iki 
125 metų. Jis dabar turi 77 
metus amžiaus. 

Amerika pradėjo planuo
ti savo karo laivyną atsi-
žvegdama į tai kad Rusija 
turi apie_200 submarinų, iš 
kurių dalis yra geri, greiti 
Vokiški submarinai. 

PREZ. TRUMANO se
nutė, 94 m. amžiaus moti
na galiaus mirė Liepos 26 
d.., savo namuose Grand-
view, Mo. Prezidentas bu
vo nuvykęs į laidotuves, ir 
Liepos 29 d. vėl gryžo sos
tinės j darbą. Laidojimo 
apeigos buvo paprastos. 

West Frankfolt, I®. 
pos 25 ištikus sprogimui 
anglies kasykloj, užmušta 
apie 30 darbininkų. Spro
gimas ištiko Ool Ben Mine 
No. 8. Pradėta tyrinėjimas 
nelaimės, tačiau kasykloje 
darbai nesulaikyti. 

Del tos nelaimės, laidotu
vių dieną apie 7,000 anglia
kasių nedirbo. 

Pereitą kovo mėnesį ne
toli čia, Centralia, 111., di
deliame kasyklos sprogime 
užmušta 111 darbininkų. 

KOREJOJE komuni s t ų 
kurstomas sukilimas prieš 
Amerikiečius taikomas pa
vergimui Amerikos laiko
mos Korėjos zonos. Komu
nistai nori skubiai atsikra
tyti iš ten Amerikos karei
vių. — 

Anglijos princesė Elizabeth su jos sužiedotiniu, Leit. Philip 
Mountbatten, buvusia Graikijos princu. Jų vestuvės rengia
mos vėlai rudenį. 

Tula Margaret Sanger, 
Amerikietė, kuri skelbia 
reikalingumą planuojamos 
šeimos, kitaip sakant gimi
mų kontroliavimą, lankyda
masi Londone skelbia kad 
United Nations priimtų 10 
metų laikotarpiui kūdikių 
gimimo kontroliavimą ka 

sulaikyti Graikijos užpul-; J° nuvargintoms, alkanoms 
i  i  •  - n  1  o n  l i w i o  I i  o n  I / a  H o  h n v  r i  L r  

dinejimą ir palaikyti Bal
kanuose taiką. Tą pasiūly
mą tuoj atmetė Gromyko, 
pasinaudodamas sovietams 
suteikta veto teise. 

Sovietai užkerta visus 
kelius prieiti prie palaiky
mo ramybės Balkąnuose, 
jie vykdo Graikijos suplė
šymo ir užkariavimo planą, 
sulyg kurio nesenai buvo 
iškilęs didelis susikovimas 
Graikijoji* Tas nėra pas
kutinis. 

PARYŽIUJE, kalėj i m e 
moterų dalyje ištikus gais
rui, Liepos 31 d. sudegė 21 
moteris. 

šalims. Ji sako, dabar tik 
katalikų bažnyčia yra pati 
didžiausia kliudytoja šiam 
sumanymui. 

SPORTO Olympiada nu
matyta rengti 1952 metais 
ir tam vieta išrodo bus 
Helsinki, Suomijoje. Hel
sinki buvo numatyta 1940 
metų Olympiadai, bet ji ne
įvyko del Rusų užpuolimo 
Suomijos ir prasidėjusio II 
Pasaulinio Karo. 

1948 m. Olympiada ren
giama Londone. Olympia-
dos normaliais laikais bu
na kas keturi metai skirtin
gose šalyse. 

20 UŽMUŠTA. Prancū
zijos uoste Brest ištiko di
delis laivo sprogimas, ku
riame apie 20 žmonių žuvo,' 
keli šimtai sužeista. Lai
vas buvo Norvegijos. 

Amerika kviečia j šią ša
lį žymų Vokiečių lėktuvų 
ekspertą W. Messerschmitt, 
kuris ištobulino jet-varomą 
bombą. Jam bus pavesta 
tobulinti lėktuvus varomus 
atomine energija. 

BRITAI nubaudė mirtim 
tris Palestinos Žydus tero
ristus. Už tai teroristų Žy
dų gauja sugavo ir pakorė 
du Britų karius Palestino
je. Žydai veda atkaklią ko
vą su Britais už įsiveržimą 
Palestinon. 

Iš Prancūzijos išvažiavu
sių 4,500 Žydų laivas į Pa
lestiną buvo sugrąžintas. 
Žydai paskelbė sėdėjimo 
streiką ir atsisakė iš laivo 
išlipti. 

10 ŽUVO. Harrisonburg, 
Va. — Ištikus sprogimui 
moterų plaukų taisymo įs
taigoje, toje nelaimėje už
mušta 10 asmenų, 30 kitų 
užeista. 

dienoi. Nurtingeno apskrity
je ešahčios Lietuvių stovyklos 
iškeliamos į senąsias Schwa-
bische Gmundo kareivines. Tai
gi Lietuvių stovyklų mėtymas 
iš vienos vietos į kitą įr gyve
nimo sąlygų bloginimas nesi
liauja* 

K. Pelėkis. 

A 

ALIEJAUS i n d u s t r i j a  
bendrai šioje šalyje numa
tė paskirti 4 bilijonus dola-
rių savo gamybos galimy
bių plėtimui, kas užsitęs iki 
1948 metų. Numatyta ati
daryti 35,00d paujų alie
jaus šaltinių. 

JBI ATOMINĖ bomba 
butų numesta ant Londono, 
nuo jos butų užmušta 75,-
000 žmonių, sugriauta 30,-
000 namų ir apie 200,000 ki
tų namų sugadinta, sako 
tie kurie daro apskaičiavi
mus. 

Nuo paprastos orlaivinės 
500 svarų bombos užmušta 
butų šeši žmonės; di
džios bombos žutų 30 žm. 

STREIKAS. Ford Mo
tor Co. dirbtuvėse Detroit, 
Mich., sulaikyta didelė da
lis darbų ir suvirs 41,000 
darbininkų liko be darbo 
del sustreikavimo apie 7,-
000 CIO darbininkų Mur
ray Corp. dirbtuvėje. Su
trukdyta darbai Chrysler 
ir Hudson automobilių iš-
dirbystėse. 

Prie to, grąso streikas 
108,000 darbininkų visose 
Fordo dirbtuvėse visoje ša-
lyje. 

PLIENO kompanijos pa
skelbia kad prireikė pakel
ti plieno kainą, padidinus 
darbininkams algas. Plie
no išdirbiniai kaštuos kiek 
brangiau. 

Automobilių išdirby s t ė s 
irgi brangina automobilius, 
del plieno brangimo ir del 
didėjimo algų. 

GRAIKIJA sutiko pra
vesti plačią vidaus refor
mų programą prisitaikyda
ma prie Amerikos pageida
vimų, už teikiamą jai pa
ramą atsispirti prieš komu
nizmą. Maskvos sekėjai bi
jo kad tas sudarys Ameri
kos slopinimą Graikijos sa
vistovumo! Kai bolševikai 
užslopina kitų šalių nepri
klausomybes tada jie sako 
vykdą tų šalių išlaisvinimą. 

Dešinėje, William L. Kaiser, nepasitenkinęs buvęs Washing-
tono kapitoliaus policininkas, kuris darė pasikėsinimą nušau
ti Ohio Senatorių John W. ricker. Sen. Bricker, kairėje, pri
pažino kad tai tas, pats asmuo kuria šovė į jį senato požemi
nio kelio pereigoje. 

AMERIKOS Karą Lai
vynas pagamino rakietą 
kuri gali pasikelti į dau
sas 235 mylias, jos greitis 
8,500 pėdų į sekundą. Tas 
rakietas išdirba Baltimore, 
Md. 

HAWAII, salų grupė Pa-
cifike, norima padaryti 49-
ta šios šalies valstija. ̂ Pa
našus klausimas kyla ir del 
Alaskos, kuri skaitosi U. S. 
teritorija, bet ne formaliai 
valstija. Tuo budu pasida
rytų 50 žvaigždžių ant vė
liavos vietoje dabar 48. 

Amerika prašoma par
duoti savo gaminamus ka
ro ginklus Kanadai ir Pie
tų Amerikos respublikoms. 
Gen. Marshall, Valstybės 
Sekretorius, tam pritaria. 

f ^A ®uropa nekan
triai laukia naujo šių me-

ų derliaus. Airija ir An-
glija tikisi gero derliaus ir 
tikisi turės net eksportui 
maisto. Ispanija turės ge
rą derlių, Prancūzija tikisi 
trukumo grudų. Italijoje 
derlius bus mažesnis netru 
buvo pernai. 

Danijoje stoka maisto, ir 
tik naujas derlius kiek pa
gerins padėtį. Sovietų už
imtos ir kontroliuojamos 
šalys bus priverstos viską 
atiduoti Rusams, patys tu
rės likti be maisto. Pačioje 
Rusijoje šymet sėja buvo 
75 nuoš. mažesnė negu bih 
davo prieš karą. 

Europai reikės pagalbos 
tiek kiek tik Amerika ga
les duoti, žinovai tikrina. 

1947 metais statyba šio
je šalyje nepadarys jokių 
žymių rekordų, kaip žinovai 
tikrina, nes esama visokių 
trukdymų. Svarbiausi kliū
tis yra brangumas statybi
nės medžiagos. 

1925 metais buvo pradė
ta statydinti 937,000 mies
tuose gyvenamų namų. šy
met sako bus gerai jeigu 
bus pradėta virš 671,000 
gyvenamų namų. 

1946 metais visoje šaly
je buvo išstatyta 454,000 
gyvenami namai. Nors ti
kėta šymet pasiekti 900,000 
namų skaičių, pasieks tik 
per 600,000. 

MĖSOS ištekliai šioje ša
lyje 1948 metais dar suma
žės, kaip praneša Agrikul
tūros Departmentas. Gy
vulių skaičius ukėse šymet 
yra mažiausias koks buvo 
nuo 1941 metų. 

Kaip statistikos parodo, 
šioje šalyje per metą mėsos 
suvalgoma po 150 iki 155 
svarų nuo galvos. 

U. S. gavo Maskvos su
tikimą atidaryti konsulatą 
Leningrade. Iki šiol kon
sulatai buvo tik Maskvoje 
ir Vladivostoke. 

Tuo tarpu, Amerikoje so
vietų pasiuntinių ir visokių 
šnipų randasi šiaatais. 

DARBAI šioje šalyje šį 
metą eina palyginamai ge
rai. Kai kurios pagrindi
nės industrijos per pirmą 
pusmetį padidino savo ga
mybą tarp 5 ir 140 nuošim
čių. Daugybė reikmenų da
bar jau padaugėjo, ir pre
kių kuriu pernai dar ne
buvo galima gauti šymet 
gaunama apsčiai. 

GELEŽINKELIŲ nelaimėse 
šioje šalyje užmušimų buna 
palyginamai mažai. Vidutinis 
asmuo turėtų išvažinėti 14 mi
lijonų mylių kelionės trauki
niais iki jam ateitų eilė buti 
sužeistu; o net pusę bilijono 
mylių reiktų važinėti iki pasi
taikyti jį užmušti geležinkelio 
nelaimėje. 

Tačiau, 1946 metais geležin
kelių nelaimių kasdien pasitai
kė po apie 40, kas skaitoma 
daug. Bet kadangi kasdien ei
na tūkstančiai traukinių tai ir 
šis skaičius yra nedidelis. 

1946 metais geležinkelių ne
laimėse užmušta 103 pasažie-
riai ir 329 traukinių tarnauto
jai ir darbininkai; sužeista bu
vo 4617 pasažierių ir 16,060 
geležinkeliečiu. 
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PENNSYLVANIJOJE 
PITTSBURGH 

NUSINUODIJO 7 VAIKŲ 
MOTINA 

Tula Violet Giles, 32 met? 
amžiaus, pasimetus su vyru, 
iš susigraužimo nusinuodijo 
Liepos 26 namuose, 934 Her-
ron a ve. Ji paliko septynis 
jaunamečius vaikus, bet savo 
rašte, kurį parašė prieš mir
siant, pažymi kad vaikus pa
veda teismo globai, nenori kad 
vyras juos globotų. Jos vy
ras gyveno kitu adresu. 

NETIKĖTAI MIRĖ DU . 
KARO VETERANAI 

Liepos 26 d. netikėta mir
tim mirė du South Side karo 
veteranai, kurių mirtį policija 
užrekordavo kaip savižudystę 
ir žudystę. 

Tai buvo Glenn L. Leffler, 
27 m., nuo 734 Bajo st., ir jo 
draugas, Edward Gales, 26 m., 
iš Brentwood. Policija nusta
tė kad Gales norėjo nusižudy
ti kareivišku šautuvu, ir nusi
šovė, tuo tarpu kai Leffler ta
po nušautas stengiantis atimti 
iš ano šautuvą. 

PITTSBURGHE du mėnesiu 
užsitęsęs išvežiotojų streikas 
eina prie pabaigos. Streikuo
ja 3,500 trokų draiverių, reika 
laudami daugiau mokesties — 
jie sutinka nusileisti iki 171/iC 
pakėlimo valandai, vietoje 20 
centų. 

Paskyrė $339 Milijonus 
Potviniams ir Civilinei 

Statybai 

Detroit, Micfe., Naujienos 
ATVYKO 66 LIETU

VIAI Iš VOKIETI
JOS 

AUTOMOBILISTAMS 
PASARGA 

Pittsburgh®, pradedant Rug
sėjo 1, įvedama uždraudimas 
tam tikrose gatvėse vidurmie-
styje palikti automobilius die
nos metu. Tas daroma išjudi
nimui trafiko, kuris dažnai už
sikemša. Kurio automobilį ras 
pastatytą gatvėje, policijos ve
žimas nutemps jį į nuskirtą 
vietą, o už tai automobilio sa
vininkas turės užsimokėti pa
bauda ir kaštus. 

APGAUDINĖJA ŽUVUSIŲ 
KARIŲ GIMINES 

Apgavikai grabų pardavėjai 
slapminėja prie tėvų ir gimi
nių žuvusių užjuryje Amerikos 
karių, baudydami aplupti juos 
parduodami jiems neva specia
lius grabus reikalingus parve
žimui į šią šalį lavonų tų ka
rių, kurių artimiausi 'giminės 
to> pageidauja. 

Valdžia užmokės parvežimo 
kaštus ir aprūpins grabais jei 
kas pageidaus savo sunų ar vy
rą parsivežti palaidoti čia, bet 
apgavikai suranda visokių iš-
mislų žmonėms įgriebti. 

WaShingtone, Atstovų Rumų 
pinigų skyrimo komisija nubal
savo skirti $339,186,869 sumą 
Karo Departmento civiliniams 
reikalams. Tie reikalai susi
daro : potvinių kontroliavimas 
ir upių bei uostų statymas ir 
taisymas; kita dalis tos sumos 
skiriama civiliniams statybos 
darbams bei pataisymams. 

Pagalbai parvežti iš kitų ša
lių karių lavonus palaidoti na
mie, kurių giminės to reika
laus, paskirta $64 milijonai. 

Į DAYTON, OHIO Į 
- ' J 

NUŽUDYTAS LIETUVOJE 
Musų vietinis Dr. Jurgis 

Bložis gavo liūdną žinią, kad 
jo brolis gyvenęs Lietuvoje ta
po bolševikų razbaininkų nu
žudytas vien del to kad jis bu
vo geras Lietuvis. 

SLA 105 kuopa varde 60 sa
vo narių pasiuntė laiškus abiem 
Ohio valstijos senatoriams ir 
3-čio Distrikto kongresmanui 
prašant jų balsuoti už Strat-
ton bilių, del įleidimo į Ameri
ką 400,000 išvietintų žmonių. 

Musų tautietis Petras Venys 
sveikatoje visai pablogėjo, vie
toje pasitaisyti, sveikata pa
krypo j blogą pusę, nežiūrint 
jo dedamu pastangų gydytis. 

J. A. U. 

BALTIMORE, MD. 

Liepos 17d. MARINE MAR-
LIN laivu atvyko iš Vokietijos 
17 Lietuvių šeimų, sudarančių 
36 asmenis. Atvykusiųjų 9 yra 
J.A.V. piliečiai, o kiti imigran
tai, kurių 4 pasinaudojo Lietu
vos kvota, o kitį kitų šalių kvo
tomis kaipo ten gimę arba be 
kvotos kaipo J.A.V. piliečių šei
mų nariai. 

Atvykusieji išvažinėjo pas gi
mines bei draugus: Prof. Adol
fas Damušis su žmona Jadvy-
vyga ir trim vaikais: Vyteniu, 
Sauliui ir Indre laikinai apsis
tojo pas p. Laučkus, Jamaica, 
L. I., o toliau vyksta pas p. 
Vilnius, N. Haven, Conn. 

Prof. Jonas Kuodis su žmo
na Brone (J.A.V. pil.) ir vai
kais Daiva (J.A.V. pil.) ir Ge
diminu laikinai apsistojo pas 
gimines p. Karazijas, Worces
ter, Mass. 

Inž. Povilas čečkauskas iš
vyko pas žmoną į Detroit. 

Motiejus Vaišnys su žmona 
ir dviem valikais: Riravydu-
Juozu ir Marija-Vida laikinai 
apsistojo New Yorke. 

Antanas ir Elena Erminai su 
sunum Donaldu apsistojo pas 
p. Dielininkaičius, Waterbury. 

Stanislava Misevičienė išvyko 
pas vyrą į Čikagą. 

Vienuolė Elzbieta Kačergiu-
tė išvyko į Čikagą. 

Dionizas Stasiukonis su su
num Vytautu iivyko į Čikagą 
pas pusbrolį. 

Elzbieta Mačiulienė, 85 metu 
senutė, apsistojo pas sunų E. 
Mačiulį, Nejv Haven, Conn. 

Klara Gečienė su sunum Al
giu, J.A.V. piliečiai, apsistojo 
pas gimines Chester, Pa. 

Juozas Lukošius su dukrele 
Birute, J.A.V. piliečiai, laikinai 
apsistojo New Yorke, nes gimi
nių J.A. Valstybėse neturi. 

Stasys Pranckaitis su žmona 
Veronika išvyko pas dukterį į 
Westfield, Mass., o vėliau vyks 
į Pittsburgh, Pa. pas gimines. 

Kazys ir Stasė Ričkai su vai
kais Kęstučiu ir Aldona išvyko 

LIETUVIŲ SALĖS VEIKLA 
Liepos 24 įvyko Lietuvių sa

lėje, Salės Bendrovės šėrinin-
kų pusmetinis susirinkimas. Iš 
pusmetinių raportų pasirodė 
kad bendrovė įplaukų turėjo į į Čikagą pas gimines. 
apie $35,000, tačiau išlaidos j Povilas Kepalas apsistojo pas 
buvo didelės, kaip tai taksai už j seserį New Yorke. 
namą, barfT laisnai ir visokios į t-i m*j -j.- t a 

apdraudos, taip kad pelno ne- ! . ' .!jr.a Pailldaite> A-
liko. Ateinantį pusmetį vėl iV* PlU lalklnai apsistojo New 
yra numatyta netikėtų išlaidų ; Yorko ap. 

GASO DUOS IR KITUR 
Iš Harrisburg praneša kad 

nekurios gaso kompanijos su
manė pravesti dūdas teikimui 
naturalio gaso ir kaimyninėms 
valstijoms, nors pereitą žiemą 
gaso neužteko pačioje Pennsyl-
vanijoje, ypač vakarinėje daly
je. Del to kilo ginčai tarp val
s t i j o s  V i e š ų  R e i k m e n ų  k o m i s i - J  
jos narių, kurie vieni sutinka, 
leisti gasą kitur, o kiti spiria
si kas gasas butų palaikytas 
Pennsylvanijos sunaudojimui. 
Viena gaso kompanija sako nu
ties 125 mylių ilgio paipas nuo 
Coatesville, Pa., į Port Jarvis, 
N. Y., New Yorko valstijos gy
ventojams. 

Hope Naturalio Gaso kompa
nija, kuris aprūpina Pennsyl
vania ir Ohio gasu, didina sa
vo naturalio gaso galimybes, 
parupinimui didesnių išteklių 
gaso patiems Pennsylvanijos 
gyventojams. 

KALIFORNIJOJE, apelsinų 
augintojai išlaiko savo sodus 
laisvus nuo žolių laistant die-
sel aliejų ant žolių kaip jos iš
auga vos 4 colių aukščio. 

SEKRETAI DYKAI 
(FREE) 

«j ai #8.00, duosim SEKRETUS 
dovanai, kaip pasidaryti namie 
Lietuvių Naujienas ant 2-jų me-
»lij, vyną, ir saiderj. (52) 

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

Tiems kurie užsirašys 32-jų pusi. 

apie $1400, būtent salės malia-
vojimas iš vidaus, valymas di
džiosios salės grindų ir kiti pa
taisymai. Tai išlaidos kurios 
ne kas metai buna. 

Kadangi šymet Spalių mėn. 
sueina 26 metai kaip salė pa
statyta, tų sukaktuvių atžymė-
jimui direktoriai yra niltarę 
rengti šaunų bankietą. 

šėrininkai išklausę valdybos 
raportus ir kiek padiskusavę, 
priėmė juos su pastabomis kad 
direktoriai stengtųsi mažinti I ka ir Dr. 
salės operavimo išlaidas, ku- žmona. 
rios yra perdaug didelės. 

Sumanymas rengti 26 metų 
salės įrengimo sukaktuves už-
girtas ir išrinkta komisija, ku
riai pavesta surengti taip kaip 
jai tinkamiausia matysis. 

Džiugu kad į komisiją tapo 
išrinkti visi jaunos kartos Lie
tuviukai, čia gimę ir augę, ku
rie įdomaujasi salės reikalais 
ir dalyvavo šiame susirinkime. 
Tai pirmutinis toks atsitikimas 
šios salės istorijoje kad jau
nuoliai ėmėsi tokio darbo nuo 
kurio jie pirmiau kratydavosi 
ir į susirinkimus neidavo. Lai 
jie ir toliau darbuojasi Lietu
vių tarpe. 

LIEPOS 13, Antanas ir Pet
ronė Dumšai surengė savo vy
riausiam sunui Juozui netikėtą 
puotą. Tėvai viską surengė 
savo namuose sunui nieko ne
žinant, ir kai nuvažiavo ketu
rios pilnos mašinos pas sunų į 
jo ukę, apie 20 mylių nuo mie
sto, sunus, marti ir anūkai la
bai nustebo netikėtai pamatę 
tiek daug svečių. Svečiams dai
nuojant jo gimtadieniui linkė
jimus, Juozas suprato kam ši 
staigmena. !\ P. Jaras. 

Marijona Liutęrmozaitė, J. 
A. V. pil. apsistojo pas seserį, 
Hartford, Conn. 

Viktorija Karazijienė, apsi
stojo pas brolį^ Worcester. 
• Atvykusius be giminių ir drau
gų pasitiko Lietuvos Gen. Kon. 
New Yorke Attache A. Simu
tis, nuo Bendr. Am. Liet. Fon
do, O. Valaitienė, ir taip pat 
Dr. P. Padalskis, Balys Lauč-

Bagdonavičius su 
L.G.K. 

PIETŲ AFRIKOS darbam? 
reikia daugiau lavintų darbi
ninkų ir amatininkų, kurių no
ri gauti iš kitų šalių. 

PAMINĖTA 25 METAI 
LIETUVOS PRIPAŽINIMO 

Liepos 26 d. Lietuvių Balsas 
radio klubas perstatė kalbėto
ją, Agr. Tomą Dambrauską, 
kuris pasakė įspūdingą kalbą, 
surištą su Amerikos pripažini
mu Lietuvos 25 metai atgal. 
Jis nušvietė kaip žiauriai Lie
tuvių tauta kenčia bolševikų 
jungą ir terorą. Jis pasmerks 
tuos Lietuvius kurie po išsigi
mėlių skraiste kanda savo tė
vams ir broliams gyvenantiems 
Lietuvoje. 

LVS PIKNIKAS BUVO SMA
GUS IR SĖKMINGAS 

LVS 6-to skyriaus piknikas 
įvykęs Liepos 27 d. buvo tik
rai smagus ir sėkmingas. Ka
dangi rytą truputį palijo tai 
ir oras atvėso, taip kad Biru
tės Darže jautėsi tikrai malo
nu. O tą malonumą dar padi
dino skaitlingas būrys Lietu
vių užjaučiančių savo broliams 
užjuryje ir varge atsidūru
siems. šiame piknike dalyva
vo visi žymiausi vietos Lietu
viai biznieriai ir jie nepasigai
lėjo praleisti pinigų. Viskas 
anksti buvo išpirkta, taip kad 
rengėjams prisiėjo mieste jieš-
koti daugiau užkandžių. 

Dalyvavo gražus būrys jau
nimo, kas mums priminė kad 
jau taip blogai su ištautėjimu 
nėra kaip kad kam išrodo, čia 
grojo Lietuvių orkestrą, taipgi 
čia sukosi linksmos Lietuviškos 
poros. 

šiame piknike dalyvavo ir 
daug. svečių iš kitų miestų. 
Dalyvavo geri Clevelandiečiai, 
Antanas Šimkūnas ir Justinas 
Miščikas, Chicagietis Ambrose, 
Ramučių giminės iš Grand Ra
pids, Mich., Druškauskų vieš
nios iš Pennsylvanijos; Našlė
nai su šeima iš Royal Oak, ir 
daug kitų. 

LAIMĖJIMAI 
šiame piknike buvo išleista 

trys laimėjimai: pirmą dova
ną, $10, laimėjo Ona Rinkunie-
nė; antrą, didyjį Lalio Lietu-
višką-Anglišką žodyną, gavo 
nesenai atvykusių iš Europos 
Gliaudžių sūnelis Jurgutis; gi 
trečią — $5, J. Bakanauskie-
nė. Laimėjimo tikietus trau 
kė maža Karchinų dukrytė Pa
tricija, nuo 10323 Russed st 

Dvi paskutinės dovanos bu
vo aukotos: žodyną paaukojo 
Magdalena Greivienė; penkinę 
Dr. J. J. Sims vardan Vytauto 
Kerševičiaus, kuris jam pado
vanojo Vytauto Didžiojo 500 
Metų Jubilejaus Albumą. Svei
kiname laimėtojus! 

Pikniko rengime daugiausia 
pasidarbavo skyriaus pirminin
kas Juozas Gužauskas su žmo
na, Josephina, kurie ir laimė
jimo knygučių daugiausia iš
pardavė. Kiti komisijos nariai 
buvo: Augustas Rinkunas, He
len Rauby, Vyt. Kerševičius, 
Marė Sims ir kt. 

Pikniko darbininkai buvo: 
Helen Rauby, biznio vedėja, O. 
Rusienė, J. Gužauskienė, M. 
šaltienė, M. Maitienė, M. Gliau-
dienė, Marė Navickaitė, Marė 
Sims; J. Rusis, J. Tamošiūnas, 
A. Kizis, M. Mozūras, A. Rin
kunas, J. Kripas, A'. Aurila ir 
Gužauskas, viso pikniko gaspa-
dorius. Talkininkavo dar St. 
Douvan, A. Andriušis, R. Stan-
kienė ir kt. Pikniko darbinin
kams tenka didžiausia padėka, 
nes kada visi linksminasi jie 
sušilę dirba. 

Pikniko valgiams aukojo: O. 
Vilkienė didelį surį, Helen Rau-

..jVAJZ 

LOS ANGELES, CALIFORNIA 

John T. Hurn, iš Nashville, 
Tenn., norėdamas pasigarsinti, 
"pradingo" Tennessee uolose, 
ir per 10 dienų kiti jieškojo jo 
lavono, bet jis atsirado gyvas. 

KAS platina Dirvą 
platina apšvietą. 

tas 

KYW 

Los Angeles, Kalifornijoje, policija įvedė automobilistų pabau
dimui sekantį dalyką: sugautas trafiko taisyklių laužyme au
tomobilistas gauna prisilipyti prie automobilio stiklo iškabą 
"Traffic Violator", kurią turi laikvti per visą mėnesį, važinė
damas, arba eiti 5 dienoms į kalėjimą, šimtai tokių kaltinin
kų pasirenka važinėti su ta iškaba, negu sėdėti klėjime, kaip 
čia parodoma vienas tokią iškabą gavęs. 

by prikepė pyragaičių, ir M. 
Gliaudienė su M. Sims ausu
kių. 

Kaip paprastai geroje nuo
taikoje piknikuose buna links
mai sudainuota, dainos skam
bėjo ir šį kartą, net miškas 
drebėjo; buvo sudaryta ir ra
telių pievutėje, kas retai pa
sitaiko. 

širdingiausią - padėką reiškia 
pikniko rengėjai visiems biz
nieriams ir prieteliams kurie 
dalyvavo piknike už jų atsilan
kymą ir paramą, o tikrąją pa
dėką jums, mieli Lietuviai, iš
reikš savo širdyse tai tie mu
sų broliai tremtyje, kuriems 
už jusų paramą bus pasiųsta 
maisto, žodynų ir drabužių. 

RADIO KLUBO PIKNIKAS 
Rugp. 10 d., Amerikos Lie

tuvių Balsas, radio klubas ruo
šia savo didžiulį metinį pikni
ką. Piknikas įvyks Birutės 
Darže. Bus visokių pamargi-
nimų, direktoriaus Jono Valiu
ko radio choras padainuos liau
dies dainelių. Bus išdalinta 
dainų' žodžiai visam piknikui, 
taip kad norintieji galės trauk
ti su choru, šokių ir žaidimų 
irgi bus. šis piknikas tiesiog 
pavadintas Dainų švente. 

Bus didžiulis laimėjimas su 
10 dovanų. Pirma dovana — 
$120 vertės radio; kiti daiktai 
irgi vertingi, kuriuos suaukojo 
Detroito biznieriai. Kas netu
rite laimėjimo knygučių gauki
te* jų iš anaunserio Ralph Va
latkos, telefonas TO 56619. Iš 
jo tuoj knygutes gausit. Rem-
kit šį radio klubą, nes jis vi
siems mums patarnauja, musų 
reikaluose ir parengimuose. 

ATVYKO Iš EUROPOS 
Iš Europos atvyko į Detroi

tą Inž. Povilas čečkavičius, pas 
savo žmoną, kuri kaip Ameri
kos pilietė atvažiavo viena ly
giai prieš metus laiko. 

GRYžO Iš PITTSBURGHO 
Ona Kudzieųė buvo nuvažia

vus į Pittsburgh, Pa., į savo 
giminiečių vestuves. Gryžo ge
roje nuotaikoje ir vėl dalyvau
ja Lietuvių sueigose. 

DVYNUKŲ MOČIUTĖ 
Ona Vilkienė gavo telegra-; 

mą nuo savo sunaus Inž. Burt 
Vilkas iš Arizonos kad ji tapo 
dvykukų močiute. B. Vilkams 
gimė sunus ir dukrelė, kurie 
pavadinti Stephens ir Sandra. 
Inž. B. Vilkas yra garsaus Da
vis Dam inžinierius. 

Musų vietiniai Charles ir 
Ona Vilkai labai patenkinti su
laukę žinios kad jų šeima taip 
smarkiai daugėja. 

APVAŽIAVO AMERIKĄ 
AUTOMOBILIU 

Motuzų žentas ir duktė Leo
nardas ir Mirga Michaels bu
vo išvykę ilgoms atostogoms. 
Jie automobiliu apvažiavo Flo
ridą, Kaliforniją ir kitas vals
tijas pakeliui, padarydami 17,-
000 mylių kelionės. Sako ma
tė daug įdomybių, sunku net 
tikėti kad Amerikoje tokių vie
tų yra. Nors Leonardas karo 
metu apvažiavo didelę dalį Ja
ponijos, Azijos ir daugybę sa
lų, tarnybos pareigose, bet ir 
Amerikos įdomybės neišbyrėjo 
iš galvos. M. Sims. 

SVEČIAI 
Detroite pas Dirvos skaity

tojus pp. Kidulius ir kitus pa
žystamus svečiuojasi jų gimi
naičiai iš Hartford,' Conn. Sve
čiai džiaugiasi čia linksmai lai
ką leisdami; turėjo progos Lie
pos 27 dalyvauti LVS 6-to sky
riaus piknike, kur teko susiei
ti ir susipažinti su daugiau De
troito Lietuvių. Skaitytojas. 

ĮDOMI LVS NARIŲ SUEIGA 

LVS 11-tas skyrius ir narių 
draugai surengė Clevelandie-
čiams svečiams Onai ir K. S. 
Karpiams išleistuves pas LVS 
skyriaus pirmininką Petrą Ži
linską ir jo mamytę J. Žilins
kienę, musų vietiniua visuome
nės veikėjus. 

Dalyvavo svečių kaip Dr. 
Mikalauskas, veikėjai Batkai, 
kurie yra iš Kanados. Stella 
Batkienė yra N-nų Moterų pus
lapio nuolatine bendradarbė. 
Taip nat buvo ir daugiau Cle-
velanoiečių. Iš Detroito daly
vavo tik ką atvykę Mirga ir 
Leonardas Michaels; Mirga yra 
Motuzų dukrelė. Ji atvyko čia 
paviešėti pas Račkus, Žeimius, 
Šmulkščius, Adams ir Kazlau
skus. 

Prie skanių pietų svečius 
veikėjus perstatė buvęs Cleve-
landietis Jonas Petrauskas. 

Gaila kad šiame susirinkime 
negalėjo dalyvauti musų vei
kėja Ona Račkienė, ji yra vie
na iš uoliausių LVS darbuoto
jų. Račkų sunus Willius yra 
susirgęs, paimtas ligoninės. 

Visi susirinkusieji savo kal
bose parodė upą veikimui. Kal
bėjo vietiniai P. Žilinskas, S. 
Waitek, M. Aftukas, S. Batkie
nė, V. Archis, Dirvos platinto
jas, Jonas Uždavinys, Dr. Mi
kalauskas ir kiti. 

Dr. Mikalauskas, nesenai at
važiavęs per Prancūziją, api
brėžė kiek galėdamas Lietuvių 
gyvenimą užsieniuose. Gaila 
kad ten ne visi Lietuviai yra 
šelpiami lygiai Amerikiečių au
komis. Padaryta Visokių pas
tabų. Te teisybė pasiekia kal
tą sąžinę ir tegul tas gauna 
pagalbą kuriam ji verkiant 
reikalinga. 

Mes čia žiūrim su viltim j iš 
Europos atvažiuojančius Lie
tuvius laukdami jų pagalbos 
musų visuomenės veikime. Dr. 
A. Mikalauskas yra energin
gas žmogus ir daug mums gali 
čia padėti. Savo kalboje jis 
pasiūlė mintį kad reiktų šauk
ti Kalifornijos Lietuvių kongre
są. Jo mintys gavo daugumos 
pritarimą. 

K. S. Karpius atvežė naujai 
išleistą LVS knygą "Lietuva 
Tironų Pančiuose", apie kurią 
plačiau paaiškino, ir platinda
mas Lietuvišką laidą pranešė 
kad LVS tuoj išleis tą Jtnygą 
Angliškoje kalboje. 

Pasikalbėta ' bendrai visais 
vietos reikalais. Nekuriu Lie
tuvių noras buvo išreikštas tu
rėti čia savą Lietuvišką laik

raštį. Daryta patarimai leisti 
čia Dirvos laidą. Karpius prieš 
tai nieko nesakė. Jeigu susi
darytų tam galimybės jis ne
atsisakytų su Dirva patarnau* 
ti mums. 

Jau senai yra noras leisti 
Los Angeles mieste Lietuvišką 
laikraštį. Apie šeši metai at
gal Lietuvos Konsulas Dr. J. 
Bielskis pakėlė tą sumanyfną.. 
Tada manyta" redaktorius pa
kviesti J. .Uždavinį, musų ve|-A 

kėją ir rašytoją. Jis tam dal** 
bui ir dabar neatsisakytų, ir; 
turėtų pasisekimo. 

Išleisti čia laikraštį reikalin
ga nemaža pinigų, taigi kad 
pigiausia išėjus šiais laikais, 
kada reikalinga pagalba ir mil* 
sų broliams užsieniuose, prak
tiškiausia butų užimti tik pus
lapis Dirvos kartą į mėnesį ar 
dažniau, vietos Lietuvių reika
lams ir raštams. O atsilygi
nimas Dirvai butų jos platini
mas čia. čia mes turime gerų 
bendradarbių, jei tik visi jie 
stotų į darbą. 

LVS centro sekretorius, Dir
vos redaktorius K. S. Karpius 
ir jo žmona apleido Los Ange
les miestą Liepos 14 d. išva
žiuodami atgal į Clevelandą. 
čia viešėdamas per kelias die
nas p. Karpius su žmona ir su 
ponia Dering buvo nuvažiavę 
aplankyti pp. Petrikus, iš Det
roito, apsigyvenusius prie Del 
Mar, Kalifonijoje, viešėjo pas 
Dr. ir ponią Mikalauskus, prie 
Van Nuys, ir padarė daugiau 
naujų pažinčių su šios apielin-
kės vientaučiais. 

Tą pačią dieną po pietų at
sibuvo Lietuvių šv. Kazimiero 
parapijos piknikas. 

Ona PucetaiUu 

LOS ANGELES, Calif., mi
rė 80 metų senukas valka

ta, kurio turto rasta $125,000. 
Jis gyveno paprastoje iš lentų 
it skardinių sukaltoje pašiūrė? 
j ė netoli Covina, su vabalais lt 
vortinkliais. 

HOLLYWOOD, CftHf. — Ko
munistų veiklos ir įtakos fil
mų kolonijoje tyrinėjimas tę
siamas ir toliau. Kongreso 
komisija pasiryžus Rugsėjo 23 
d. iškelti dalykus kurie sudre
bins šią filmų koloniją. Tyri
nėtojai pasiryžę paskelbti var
dus asmenų ir net liudininkus 
kurie įrodys ką tie žymus fil
mų asmenys veikė ir ką kal
bėjo komunistų susirinkimuo
se. Nors tuli asmenys nėra 
visuotinai žinomi, tačiau Hol
ly woode jie buvo svarbus fil
mų industrijoje, ir jie užsiėmė 
arba užsiima komunizmo pli
timu arba jo rėmimu. 

DABAR 
GAUNAMI 

Moncrief's* 1947 Eilė 
Automatinių šildymo Padargų 

GAS if OIL ^ COAL, 

THE HENRY FURNACE CO., MEDINA, O. 
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= OFISO TELEFONAS: MAin 1773. 
— B 
S Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuoee, kreip- s 
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Delia E. Jakubs 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktore) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763 

VISOKIA APDRAUDA 
Mes esame pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

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

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

ir Apdraudos Agentūra 
6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 
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| Tegul meili Lietuvos pr lž 
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Jungo Nevyks! 

Pasauline Politikos 
Apžvalga 

Rašo D4 . A. J. M. 
Dirvos Specialia Korespondentas 

SU šia laida Dirva pradeda 
naują žinių teikimo skyrių, 
stato gaires naujai vagai, ku
rios gylis ir plotis priklausys 
nuo to kaip vystysis gyvenimas 
ir kokiais šūkiais jis terpsis į 
mus. 

Dirva, sekdama savo paskir
tį — tarnauti U.S.A. išeivijo
je gyvenantiems tautiečiams 
gimtojoje kalboje žiniomis, nu
sprendė jog dabartinis laikas, 
kuriame mums lemta gyventi, 
reikalauja didesnio susidomėji
mo tuo ką jis mums diena iš 
dienos atneša, reikalauja stro
pesnio akilumo nei praėję me 
tai, kai jų eiga dar tebebuvo 
savo vėžėse. 

Dirva yra įsitikinus jog Lie 
tuvių kalba skaitąs tautietis 
nemažiau domisi pasauliniais 
įvykiais už Angliškai skaitantį 
ir todėl ji mano kad jos ger
biamiems skaitytojams malonu 
bus susitikti mintimis čia sa
va kalba, kuri išreikš motinų 
žodžiais tai kas kai kam galbūt 
jau ir bus žinoma, o gal skai
tyta kitoje spaudoje. 

Dirvos tikslas šiose skilty
se, taigi, nėra ir prie esamų 
sąlygų negali buti, teikti nau
jausias pasaulyje įvykusias ži
nias, esame juk savaitraštis, 
bet negalėdama buti Dirva pir
miausia, ji stengsis buti rim
ta, objektinga ir šviečianti. 

Pradedamoji "Politikos Ap
žvalga" nebus, betgi, vien tik
tai pasenusių įvykių pakartoji
mas, o stengsis buti analyzu, 
sakytume savotišku politinio 
gyvenimo pažinimo ir jo su
pratimo kursu taip, kad ją se
kantieji turės progos pripras
ti prie politinės galvosenos. 
Dėmėdamasis šiuo Dirvos sky
rium, skaitytojas susidarys sau 
viešojo gyvenimo akiratį. Dir
va, taigi, yra linkus tikėti jog 
tuo budu ji iš vienos pusės pa
sitarnaus savo tautiečiams, o 

^ susilaukdama iš jų pritarimo, 
iš antrosios, ji pati pasirodys 
einanti geru keliu. 

Galų gale, 'iMrva randa rei
kalinga priminti kad šiame 
skyriuje bus teikiamos tiktai 
žinios ir rašomi jų komentarai 
taip ir tokioje šviesoje kaip 
pats gyvenimas jas diktuos. 
Savo ypatingos "politikos", ki
taip tariant, savo asmeniškos 
nuomonės, Dirya čia nereikš, 
išskyrus tiktai vieną atvejį, 
būtent ten kai bus kalba apie 
Lietuvą, musų tautą ir musų 
žmones. Be abejo, Dirva ne
tylės kai teks susitikti su pa
sauliniu visos žmonijos priešu 
— komunistu. Tuo budu, kvie
čiame mus su domesiu pasek
ti. 

Dirvos Redakcija 
ir Dr. A. J. M. 
* # 

Naują Vagą Pradedant 
POLITIKA yra mokslas, to

kio pat masto mokslas kaip sa
kytume žemės plotus išmatuo
ti arba jūrių gilmes. Tas mok
slas — politika — gali buti 
keliariopai suprastas. Jei sa
kome kad, pavyzdžiui, Wash-
ingtone senatoriai veda kalbas 
dėl mokesčių pakėlimo arba jų 
sumažinimo, tai šita yra musų 
naminė politika; o jei girdime 
kad tame pačiame Washingtone 
State Secretary Marshall įneša 
planą kaip pagelbėjus nualintai 
Europai skiriant jai medžiagi
nę pagalbą, tai čia susiduriame 
su U.S.A. valdžios^ kaipo poli
tinio vieneto politika. Tai jau 

•nebe naminiai reikalai, bet rei
kalai išeiną už musų namų sie
nų. Bet ir viena ^ir kita yra 
vis dėlto •— politika* Kaipo to
kia ji kartu yra ir mokslas, 
ypačiai kai stengiamės surasti 
tuos siūlų galus kurių painia
vai valstyvių vyrai mintyjo ir 
ne kartą karštai ginčyjosi. 

Išeiti bent kurį mokslą rei
kia ištvermės, pasišventimo ir 
pagaliau noro. Politikos mok
slų, betgi, maža kas tėra ėjęs, 

o politiką visgi daro. Tft ap
linkybė, mums atrodo, yra vie
nį'. iš didžiausių ydų musų pa
saulio viešajame gyvenime, vie
na iš tų ydų kurių pataisyti at-
rodV) nėra galima. Visada ir 
visose pasaulio šalyse yra ir 
bus žmonių kurie kils į viršų 
dėkai savo vidujinės energijos, 
kils savo balsu, kurį jiems dik
tuos jų jausmas, jų vienoks ar 
kitoms įsitikinimas. Jų kelias, 
vadinaisi, politikų kelias, neve
da per mokslą, bet per gyveni
mą. Tiktai tolimą gyvenimo 
kelią miėję politikos žmonės 
kartais pradeda suprasti jog 
jie klydo, bet praeities grąžin
ti jie jau nebegali. 

Mes į politiką žiūrėsime vis 
dėlto moksliškai, gvildensime 
ją teoretiškai, nes tai yra vie
nintelis būdas kalbėti apie po
litiką jos pačiam nedarant. 

KAS ĮVYKO pereitą savai
tę pasaulyje? iBe abejo, įvyko 
labai daug ko, tačiau šį sykį 
mes apie tai nekalbėsime fr 
štai del ko: 

Visa kas pasaulyje dedasi, 
vyksta iš tam tikrų, praeityje 
glūdinčių, priežasčių, sakytu
me, teka iš šaltinių kuriems 
išsiveržti davė progos įsidėmė
tini įvykiai, žinome visi jog 
šių dienų pasaulis yra neramus, 
iš dalies beviltis, o kas svar
biausia, netekęs taikos, vadina
si, pasaulis tarp vakar ir ry
tojaus. Tuo tarpu, kai tas "va
kar" nebegrįžtamai užgeso, tas 
"ryt" dar nesuspėjo išaušti. 

Mums, žiūrint į pasaulį iš 
Suvienytų Amerikos Valstybių, 
dažnai atrodo jog Europa yra 
tas centrinis taškas iš kurio 
gimsta visi musų žemės rūpes
čiai ir nelaimės. Mes sakome, 
Amerika nesistengia buti įta
kinga į visa tai kas vyksta Eu
ropoje. Ištikrųjų taip nėra. 
Amerikos vaidmuo pasaulinės 
politikos plotmėje visada buvo 
ir tebėra nenuginčijamai dide
lis. Jis net ir tada yra lemti
nas kai Amerika sakosi, arba 
reiškisi nesanti niekuo kitu už 
savo sienų suinteresuota. 

ŽVILGTERKIM kaip vyko 
netolimos praeities dal y k a i : 
Europoje veikė dvi iš tautų 
sambūrio išaugusios politinės 
pajėgos, tai Vokietijos Reichas 
iš vienos pusės ir Didžioji Bri
tanija iš antrosios. Vokiečių 
suvienytas Reichas buvo paly
ginus jaunas politiškas padari
nys. Kaipo toks, jis butų ne
tekęs daug progų išsiplėsti ki
tose žemės dalyse, ypač užeu-
ropyje. Būdamas, betgi, eks
pansyvus ir turėdamas tam gi
lių norų, o be abejo ir neužgin
čijamo pajėgumo, tas paskuti
nysis Hitlerio Reichas štai ir 
susidurė su kitu, galbūt kai 
kuriais atžvilgiais tokio pat 
pajėgumo politišku vienetu, 
būtent, su Didžiąją Britanija, 
kuri jau buvo suspėjus apsirū
pinti žemėsis ir auksu. Troš
kimas tomis gerybėmis pasa-
dalinti ir buti priežastis pasta
rų abiejų pasaulinių karų, ka
rų, vadinasi, kurie kilo iš dau
gelio įvairių priežasčių, bet 
kurių šaknys susieina neapy
kantos gylyje dėl nelygaus tur
to tarp Vokietijos ir Anglijos. 

Mums atrodo jog iki šiol Vo
kietija galėjo ir butų laimėjus 
visus jos pradėtus karus, jei 
jie nebūtų buvę nukreipti prieš 
Angliją, taip pat kaip Anglija 
butų pralaimėjus visus karus 
jei ji nebūtų turėjus kolonijų, 
O paskutiniuosius dvidešimt 

penkerius metiiur — Amerikos 
paramos. 

Pereitąjį karą, tačiau, pra
laimėjo ir Vokietija ir Angli
ja. Kartu su jomis pralaimė
jo jį visa Europa, liko tiktai 
dviveidė Eurazija, Sovietai, ku
riuos į balną įkėlė Washingto-
nas ir kuriam teks juos nuo to 
sosto nukelti. 

AMERIKA, tai galima drą
siai tvirtinti, įgijo per pasta
rą karą iki šiol dar už savo sie
nų nereikštos galios. Bet kaip 
ji ją iki šiol naudojo? 

Eidama su Sovietais į pasi
tarimus Potsdame tuoj po ka
ro mūšių pabaigos, Amerika 
komplimentu apdovanojo Rau
donuosius. Amerika nepasisa
kė esanti Sovietų įžeista jų lai
kysena kai jie Vokietijoje dry-
so net keliose vietose ginklu 
atmušti Amerikos žygiuojančią 
kariuomenę, ji nevedė ginčų 
dėl» Sovietų užimtų Pabaltės 
kraštų, Lenkijos, Vengrijos ir 
tt. 

Amerika, iš antros pusės, 
užleido Anglijai okupuoti tur
tingiausius Vokietijos vakarų 
kraštus. Amerika, pagaliau, 
pirmoji pasirodė esanti nuolai
džiausia, kai pereitų metų va
sarą Paryžiuje Didieji buvo 
susirinkę pasirašyti taikos, ku
rios betgi nepasirašė. 

Iš to išeina jog Amerika, 
nors ir inėjus į pasaulio centrą 
kaipo didis jėgos faktorius, in
ėjus galinga, ji vis dėlto ypa
tingų savo norų nepareiškė, 
kad po pereitojo karo pasaulis 
turėtų buti taip ar kitaip tvar
komas. Jos siekis, taip mums 
atrodo, buvo: Taika geros va
lios žmonėms ir tautoms! 

Potsdamas, Paryžius, New 
Yorkas ir pagaliau visa eilė 
kitose vietose įvykusių tarp
tautinių pasitarimų, betgi, pa
rodė mums kad pereitasis ka
ras, kurį tiesą sakant laimėjo 
vien tiktai Amerika, nevyko 
tam kad po jo sektų taika, žlu
gus ir griuvėsiuose paskendus 
Europai, iškilo Eurazija, iški
lo Sovietai ir jie, sekdami tą 
patį principą kaip nesenai Vo
kietijos Reichas — pasidalin
kime turtais! — štai jau pra
dėjo išeiti su ginklu į lauką 
prieš tą, kurio jie dar nesuge
bėjo apiplėšti, pradėjo išeiti — 
deja — su ginklais didžiumoje 
Amerikos pinigais įsigytais. 

EURAZIJA, Sovietai, nėra 
palygintini nei anų laikų Hitle-
riams, nei pagaliau Anglijai, 
kurios istorija rodo jog ji dau
giausia yra vedus karų. So
vietai — tai komunistinės ideo
logijos fanatikai, Kremliuje su-
siburęs dykumose užaugusių 
Mongolų pasaulinis kerštas, 
kuris nepažįsta ribų. Sovietai, 
bolševizmas, tai nėra Rusija, 
ir jei kartais su Rusija ir bu
tų galima kalbėtis, tai su bol
ševikais bergždžia bent kokia 
kalba. 

Tatai pagaliau suprato Ame
rika, suprato galbūt kiek ir vė
lokai. Tačiau nebūtinai turi 
tas pralaimėti kuris vėlai iš
eina. Amerika šiądien jau vie
šai pradeda reikšti kokią pa
saulio santvarką ji yra pasiry
žus remti. Ji, kaipo didžiausia 
pasaulinė pajėga, automatiškai 
užima sprendžiamąją vietą, o 
darydama taip ji įkrypsta į 
didelės atsakomybės vėžes. 
Mums, Eurazijos apiplėštiems 
Lietuvoje, ji tuo budu teikia 
daug naujų vilčių. 

Minėjome jog su Eurazija 
sunku bus susikalbėti, tai tie
sa. Bet Maskva ir Washing-
tonas šiądien yra tos vietos 
kur kalba yra reikalinga tam 
kad pasaulis vėl susitiktų tai
koje. Maskva ir Washingtonas 
šiądien yra gairės kurios veda 
mus į kasdieninį gyvenimą, 
nuo kurių vienokio ar kitokio 
pakrypimo priklausys musų 
rytojus. Ką nuveikė iki šiol 
Maskva, ko ji siekia ateityje 

A. A. Dr. Martyno Yčo Mirties 
1885. 10. 13. —1941. 4. 5. — (Rašo Dr. JokuW MifceWttas) 

Žodis Autoriaus Įgaliojimu 

(Pabaiga iš pereito nr.) 

Karo metu, drauge su Dū
mos frakcijos atstovų delega
cija lanko Sąjungininkų valsty
bes; Belgiją, Angliją, Prancū
ziją, Italiją, čia skaitlingų rau
tų ir audiencijų metu M. Yčas 
turi progos pasaulinėje areno
je iškelti ir Lietuvių vargus ir 
norą buti nepriklausomais. Tų 
kelionių metu jis, bene pirmas 
pasaulietis Lietuvis ne katali
kai priimamas Popiežiaus au 
diencijoje. čia jis sulig etike
to bučiuoja žiedą ir plačiai iš 
dėsto Lietuvių reikalus. 

Pirmas pasaulinis karas skau
džiai paliečia Lietuvių tautą 
A p i e  p o r a  š i m t ų  t u k s t  a n č i ų  
Lietuvių bėga iš tėvynės. Pa
plūsta pabėgėlių bangomis pla
čios Rusijos užkampiai, žmo
gių be duonos pilna visur. Skur
das didžiausias. Steigiama drau
gija nukentėjusiems nuo karo 
šelpti. Jos priešakyje stoja M. 
Yčas. čia jo'jau pasižymėju
si asmenybė daug lemia gero-
jon pusėn. Pabėgėlių šelpimui 

Palaidotas .Rio de Janeiro, 
šv. Jono Krikštytojo kapinėse 
aukštai ant Corcovado kalno 
terasos. Ant to kalno stovi di
delė, ištolo matoma, su išplė
stomis rankomis Kristaus sta
tula, kuri gaubdama *kapą lyg 
šnabžda: 

"Nurimkite, audros —- jie il-

tų bažnyčių gyvenimu ir ne
nuilstamai dirbo jų naudai. Jo 
pastangomis buvo įsteigtas Ne
priklausomos Lietuvos evange-
likų-reformatų sinodas su bu
veine Biržuose, nes Lenkams 
pagrobus Vilnių, ten nuo senai 
buvusis reformatų tikybos cen-
tras-sinodas pasidarė nebepri
einamas. šiuo savo pastangų 
vaisium — sinodu, jis nepa
prastai rūpinosi. Beveik kas 
met jame pirmininkavo, sten
gėsi padaryti sinodo posėdžius 
iškilmingesniais kvie s d a m a s 
menines Lietuvos viršūnes, kaip 
K. Petrauską, Nauragį ir ki
tus, kurie iškilmingų pamaldų 
metu sutiko giedoti. Jo pas
tangų dėka, į sinodo posėdžius 
lankosi broliai klaipėdiečiai bei 
jų atstovai su jų nusipelniusiu 
vyru profesorium Gaigalaičiu 
priešakyje. Į sinodus atsilanko 
ir Lietuvos evangelikų-liutero
nų atstovai ir įžymus užsienio 
svečiai: prof. Good iš Ameri
kos, Anglijos vyriausybės Ry
tų klausimais tarėjas, M. Yčo 

A U K O S  
Narių Mokesčiai, ir Pi« 

fiigai už Knygas 

John L. Maxwell 
KANDIDATAS Į 

COUNCILMAN 22ND WARD 
PRIMARY BALSAVIMUOSE, 

SEPTEMBER 30, 1947 
Mr. Maxwell užaugo Clevelande, 

22me Warde, ir baige Central High 
School. Po to jis lankė Ohio Wes-
leyan University ir įgijo A.B. laip
sni. Toliau jis lankė Ohio State 
University ir ten įgijo mokytojo 
teises. Iš ten lankė John Marshall 
Law School ir 1943 metais baigė 
teisių mokslą. 

Laike II Pasaulinio Karo jis dir
bo viešos sveikatos reikalais, turi 
10 metų patyrimo Public Recreation 
darbo ir yra narys Children's Wel
fare Committee ir Welfare Federa
tion. 

Jis yra vienas iš 11 vaikų savo 
šeimoje, ir kuomet jo tėvai numirė 
jis rūpinosi visų kitų savo brolių ir 
seserų likimu. Jis pradėjo dirbti 
iš mažens, nuo 7 metų amžiaus par
davinėdamas laikraščius ir paskiau 
tarnaudamas vaistinėse. Jis žino 
kas yra sunkus darbas. Eidamas 
mokslus vadovavo jaunimo sporto 
grupes. Dabar užsiima advokatūra 
ir turi ofisą Leader Bldg. 

LOS ANGELES, Calif. — 
LVS 11-to skyriaus surengto
se išleistuvėse ten atsilankiu
siam LVS centro sekretoriai 
K. S. Karpiui, Liepos 13 d. su
dėta sekančios aukos knygai 
"Lietuva Tironų Pančiuose" ir 
jos Angliškai laidai: 

A. Mikalauskas $10.00 
Peter Baltran 10.00 
Mr. & Mrs. S. Derini? 5.00 
Antanas šilimas 5.00 
Harry D. Waitek 5.00 
A. Batkus 5.00 
Jos. žemgulis 5.00 

BOSTON, MASS. 
A. Matjoška prisiuntė LVS 

15-to skyriaus, iš Boston, se
kančių narių duokles už 1947 
metus: 

.v asmeninis draugas, jo vaikų 
išgaunamos lėšos iš Rusijos įz- krikšto tėvas prof. J. Y. Simp-
J~ iv* TQ + mnna . _ . » do, savivaldybių ir Tatjanos 
komiteto. Organizuojami šel
pimo komitetai, steigiami ben-
drabužiai, mokyklos (Voroneže 
M. Yčo vardo gimnazija), Jal
toje ant Juodųjų Jurų kranto 
įsteigiama sanatorija, leidžia
mas Petrapilyje Lietuvių lai
kraštis Lietuvių Balsas, spaus
dinami mokykloms vadovėliai, 
maldaknygės. Per savo įgalio
tinį p. Aukštuolį Stockholme 
draugija susiriša su užsienio 
Lietuvių veikimu. Organizuo
ja Petrapilyje didelius Lietu
vių suvažiavimus. M. Yčui pa
vyksta paliuosuoti nuo Rusijos 
mobilizacijos didelį skaičių šel
p i m o  k o m i t e t u o s e  d i r b  a n č i ų  
Lietuvių, jų tarpe daug visuo
menės darbuotojų. 

Draugijos lėšų padidinimui 
M. Yčas lydimas J. žiliaus, vyk 
sta antrą sykį ir jau tolimiau
siu keliu, per Sibirą, Japoniją 
į Ameriką pas brolius Ameri
kiečius aukų rinkti. Laike šios 
kelionės veda d-ro Jono šliupo 
jaunesniąją dukterį Hypatijąir 
drauge su visa šliupų šeima at
vyksta į Petrapilį. 

1917 metais, po įvykusio Ru
sijoje perversmo, Duma per
ima valstybės vairą į savo 
rankas. M. Yčas pakviečiamas 
švietimo viceministeriu. 

Po bolševikų perversmo, M. 
Yčas drauge su kitais Lietu
viais veikėjais areštuojamas ir 
sėdi Voronežo kalėjime. Iš ka
lėjimo jam pavyksta pasiliuo-
suoti ir pasiekti Vilnių. Ten 
jis įsijungia į Nepriklausomos 
Lietuvos kūrimo darbą. Vado
vauja pabėgėlių grąžinimui iš 
Rusijos. Kviečiamas pirmuoju 
Nepriklausomos Liet u v o s fi
nansų ministeriu ir išrenka
mas prekybos ir pramonės ban
ko direktoriumi. Vėliau dirba 
visuomeninį darbą. Išlei d ž i a 
plačius savo "Atsiminimus," ku
rių yra išėję tik trys iš jo pro
jektuotų penkių tomų, ir šiaip 
dažnai parašydavo spaudoje. 

M. Yčas rašydamas univer
siteto darbą, gal vienintelis pa
saulietis. Lietuvoje' buvo giliai 
susipažinęs su evange 1 i k ų o 
ypač su ev. Reformatų bažny
tine santvarka ir istorija. Iki 
pat mirties jis gyvai domėjosi 

ir kokiame santikyje visa tai 
vyksta atsižvelgiant į Washin-
gtoną, mes ir vadinsime, vesi-
me ir aiškinsime pasaulinės po
litikos apžvalgą pradedant ki
ta savaite. Dr. A# «fv M. 

son ir kiti. 
Jis drauge su žmona Hypa-

tiją redaguoja ir leidžia pir
mą Lietuvoje ev.-reformatų žur
nalą "Pasiuntinys." Tik M. 
YČo dėka buvo atidarytas prie 
Kauno universiteto evangelikų 
teologijos fakultetas, pats skai
tė paskaitas — docentavo. Už 
jo nuopelnus evangelikų teo
logijos fakultetas suteikė jam 
daktaro laipsnį. Lietuvos evan
gelikų su katalikais santi-
kiuose M. Yčas sustiprino pa
sitikėjimo ir bendradarbiavimo 
dvasią. Jie nejieškojo kas mus 
skiria, bet kas mus jungia, kas 
yra naudinga bendriems tautos 
reikalams. Jis glaudžiai ben
dradarbiavo su katalikiškosios 
visuomenės įžymybėmis ir va
dovaujančiomis asmenybėmis: 
vyskupu Karevičium, kunigais 
Mironu, Tumu, Prapuoleniu, ir 
kitais. 

Jis vyksta su pilnu pasitikė
jimu pas buvusį Katalikų Vei
kimo Centro pirmininką ir tuo 
laiku minister} pirmininką An
taną Tumėną, išdėsto jam apie 
evangelikų teologijos fakulteto 
reikalingumą ir gauna pilna pri
tarimą. Katalikiškoji vyriau
sybė įsteigia evangelikams teo
logijos fakultetą. Vietoj iš se
no jaučiamo nepasitikėjimo, vy
ko susipratimas, artėjimas ir 
bendradarbiavimas tautos ; la
bui. 

Paliečiau £la tik svarbesnius 
M. Yčo veiklos etapus nejaus
damas savyje tiek turįs suge
bėjimų, kad pilnai jo veikimą 
įvertinti. Gal atsiras žmonės, 
kurie sugebės geriau tai pa
daryti. 

Jo jau nebėra musų tarpe. 
Prieš šešis su puse metų už-
pludus Rusams Lietuvą, jisai 
1940 metų Birželio 25 dieną 
pasitraukė į Vokietiją, is ten 
į Ispaniją ir Portugaliją ir per 
8 mėnesius pasiekė Braziliją. 
Ilgų kelionių metu ir cukraus 
ligos suvarginta jo širdis ten 
po dviejų savaičių sustojo. 1941 
metų Balandžio mėn. 5 dieną 
anksti rytą apsuptas šeimos: 
sunaus ir trijų dukrelių, 
rankų mylimos žmonos, atsi
skyrė su šiuo pasauliu. 

Kilęs iš samanotos kaimo ba
kūžės, su aukštai iškelta galva 
kaip Lietuvis ir evangelikas-
reformatas jis lyg meteoras 
praėjo pro pasaulio virsunes, 
pro Lietuvos Nepriklausomybės 
prieaušrį, jos sunkų kūrimosi 
laikotarpį — ir užgęso. 

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

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

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

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

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

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

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

Savers a/ways welcome 

J. Kasmauskas 
A. Matjoška 
J. Dragašius 
St. Mockus 
J. Baltušis 
St. Minkus 
O. Zokienė 
L. Stasiulis 
K. Vileišis 
V. Minkieai. 
J. Gailius 
V. Tautvaiša 
B. Palby 
J. Kropas 
M. Venys 

2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
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DIRVAI išsirašyti nereikia 
laukti pradžios metų. Išsira-
šykit dabar. Pusei metų $1.50. 

I Nori pagražinti saf© 
į namus? Šauk— 

K. Š T A U P A S  
Namų Dekoravimas 

musų specialybė. 

Kambarių Popieriavimas 
Namų Maliavoj imas 

16908 Endora Road 
Telefonas: 

KEnmore 8794. 
Cleveland, Ohio 

DAR $50 Iš DETROIT, Mich. 
Helen Rauby, po LVS seimo, 

pridavė auką $50.00 
(LVS seime ji aukojo $6.00) 
Strechert-Hefner 

New York, N. Y. 2.00 

Aukas, narių duokles siun
čiant, ir užsisakant LVS kny
gas bei visais kitais LVS rei-

rašant adresuokite: 
LVS CENTRAS 

J5820 Superior Avenue 
Cleveland 3, Ohio. .I* 

KING PIN CLUB 
2111 Prospect Ave. 

SUperior 3443 

A good place to eat, drink 
and have a good time. Wltare 
all Lithuanians meet. 

FOOD — DRINKS 

Hall Space to Rent 
Joe Chester, pres. A1 Samolis, Me. 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

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

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

Telef.: MAin 1773. 

V O T E  F O R  

FRANK H. 

DURKIN 
—  F O R  

CLERK OF MUNICIPAL COURT 
NINETEEN YEARS EXPERIENCE IN CLERK'S OFFICE 

Attorney at Law since 1929 

• 

FINISHING FOURTH YEAR AS CITY COUNCILMAN 
WARD 21 



D I R V A  
am 

Dienos Klausimais 
Redaktorius—K. S. KARPIUS—Editor 6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio 

KONGRESUI IŠSISKIRSČIUS 

ĮZONGRESAS baigė savo posėdį Liepos 27 d., išsiskir-
stydamas iki pradžiai 1948 metų. Tuomi baigtas 80-

tas kongresas, ir visi darbai kurie jame buvo neatlikti, 
ir lieka pašluoti j šalį. 

Tarp tų nušluotų j šalį dalykų yra ir Lietuvos Ne
priklausomybės 25 metų de jure pripažinimo proklamaci
ja, ir Stratton'o Bilius 2910 ir daugybė kitų, net pačios 
šios šalies interesus liečiančių bilių, kurie tam tikri buvo 
ir labai reikalingi. 

Musų Lietuvių naudai rezoliucija del Liepos 27 pro
klamacijos "Lithuania Day" sakoma buvo praleista ne
priimta todėl kad State Departmento galvos, kurių tar
pe randasi dar uoliai tūpčiojančių Maskvai, prašė tos re
zoliucijos nepravesti, vengimui tolimesnių kivirčių su so
vietais Nors State Departmentas yra Demokratų 
rankose, Kongreso Republikonų dauguma tos rezoliucijos 
ir kitais visais klausimais kaip tai užsileidžia Demokra
tams, ir leidžia jiems vesti savo seną Maskvai nuolaidumo 
politiką. 

Turime pripažinti kad ši Lietuvos klausimu rezoliu
cija, nežurint kaip ji mums buvo svarbi, lyginant ją su 
kitais pačią šią šalį liečiančiais biliais ir reikalais, kon
greso komsijos narių akyse buvo mažytis reikalas todėl 
nėra ko stebėtis kad ji liko nepravesta, su krūva kitų 
nėpravestų didesnių rezoliucijų ir bilių. 

Stratton'o Bilius, rodos dideliu, visuotinu kimisi-
mu, plačiai išjudinęs jį remti žymius Amerikiečiu vadus 
ir organizacijas, įleidimui 400,000 išvietintų Europos 
žmonių, ir tas liko "atidėtas" kitam kongreso^ posėdžiui. 
Reikia tik prisiminti kokiais trukdymais ir laiko gaiši
nimais buvo šis Stratton'o Bilius vien tik paruošiamoje 
komisijoje "čiupinėjamas": kiek žmonių, veikėjų, orga
nizacijų vadų buvo kviesta į Washingtoną to biliaus ne
va "tardymui", tyrinėjimui, kad jie įrodinėtų svarbu-
pią ir reikalingumą to biliaus priėmimo. Betgi buvo 
kviečiami ir priešingieji tam biliui, ir jie iš savo pusės 
įrodinėjo "pavojingumą" Stratton'o Biliaus — ir taip 
visas reikalas tęsėsi kelis mėnesius*, — tiktai komisijo
je, — iki Kongresas išsiskirstė. 

^ Išvietintų žmonių likimas, kas ramiai, pasitenkinu
siai gyvenantiems Amerikečiams yra mažos reikšmės 
klausimas, — nes, anot senos patarlės, "Sotus alkano ne
numano", — taip ir liko pastumtas į šalį. 

Jeigu tas reikalas bus vėl iškeltas kitame Kongreso 
posėdyje, po Sausio 1, 1948 metais, galime tikėti kad ir 
toliau jis bus vilkinamas; vėl bus reikalinga padėti nau
jų pastangų ir darbo jį stumti pirmyn, ir jo pravedimas, 
daėjus iki Kongreso balsavimų, ir tada dar bus netik
ras. 

Kongresas betgi dirbo. Nuo savo susirinkimo Sau
sio pradžioje pravedė ir Anglijai paskolą, ir Graikijai 
bei Turkijai pagalbą ir paramą prieš sovietus; pravedė 
naują Darbo Įstatymą, del kurio ir po šiai dienai unijų 
vadai šiaušiasi. Pravedė pusę pasiūlymų kuriuos Val
stybės Sekretorius Marshall rekomendavo kaip "būti
nus" užsienio politikos reikalais. 

Šis kongresas pravedė skyrimą $332,000,000 šelpi
mui karo išvietintų žmonių, vadovybėje naujai užgirtos 
International Refugee Organizacijos (IRO, vietoje UN 
RRA). Užtvirtino taikos sutartis su Italija, Vengrija, 
Rumanija ir Bulgarija. Autorizavo United Nations pa
ėmimą savo globon buvusių Japonijos valdovų salų Pa-
cifike. Užgyrė grąžinimą Italijos turtų užšaldytų šioje 
šalyje karo pradžioje. Pravedė sujungimą karo ir lai
vyno departmentų po viena vadovybe. Atliko ir eilę ki
tų smulkių dalykų, kurie su karo pabaiga, turėjo buti 
grąžinti į seniau buvusią tvarką. 

Neperleido trylika dalykų paties State Departmen
to, kurie buvo pažymėti "butini šiame Kongreso posė
dyje", tai ką tikėti kad tokie klausimai kaip "Lithuania 
Day" proklamacija arba Stratton'o bilius turėjo buti 
apsvarstyti ir priimti. 

AMERIKA RIMTAI RUOŠIASI APSIGYNIMUI 
IMBRIKĄ įsisteigė pirmą savo istorijoje šalies apsi

gynimo vadovybę, kurios galva paskyrė dabartinį Ka
ro Laivyno Sekretorių James V. Forrestal. Šalies ap
sigynimo vadovybę įsteigus, karo laivynas ir armija, ku
rie iki šiol buvo savistoviais departmentais, nors tokiais 
ir pasiliks, nuo dabar pasidaro vienos sujungtos vado
vybės nariais. Nors tas ir padidins šaliai kaštus, kaip 
jau dabar paaiški, tačiau tas yra būtina ateities karų 
akivaizdoje. Karo laivynas, armija ir oro pajiegos tu
rės savo paskirus vadus ir padalinimus, kai iki šiolei bu
vo tik Karo Laivynas su savo oro oajiegų dalimi ir Ar
mija su savo oro pajiegų dalimi. Bet tie visi trvs dali
niai turės viena galvą. Del to ilgai ėjo ginčai Kongre
se, bet prieš išsiskirstvmą tą siūlymą pajiegė nutarti, ir 
Prezidentas Truman jį pasirašė. t 

Tuoj po prezidento pasirašymo ir padarymo to pa-
tvarkvmo įstatymu, nauja Šalies Apsigynimo vadovybė 
sušaukė savo slaptą posėdį, Liepos 29 d., kurio tikslai 
nebuvo spaudai patiekti, tačiau svarbu kad toks posė
dis įvyko, kas parodo kad Amerikos aukštieji vadai ne-
nesnaudžia, žinodami šio atominio amžiaus pavojų ga
limybes ir turėdami priešą kuris visu itužimu ruošiasi 
pasauli paskandinti kraujuose. Amerikos valdžios va
dai puikiai žino visas paslaptis kuriomis tas piešas — 

Judošių Niekur 
Netrūksta 

Gavome tikrų žinių iš Urag 
vajaus, kad tenai susidarė Lie-
tuvių-juodošių-komunistų grupė 
ir pateikė Urgavajaus prezi
dentai peticiją, kurioje prašo 
kad Uragvajaus valdžia panai
kintų Nepriklausomos Lietuvos 
paskirtą Konsulą ir kad pripa
žintų Sovietų Lietuvą ir už-
megstų su ją diplom at in i u s 
santykius. 

Ta peticija uvo įteikta Urag 
vajaus prezidentui Vasario 
24, 1947. Visų pasirašiusių pa
vardės yra žinomos ir reikalui 
esant jos bus paskelbtos, kad 
visuomene žinotų kas yra ju-
došiai. 

Iš kitos puses gaila tų suk
laidintų žmonių, kurie niekad 
nematę kas tai yra komuniz
mas ir sovietiškas rojus, taip 
karštai už jį stojasi. Yra se
na patarlė, "Nejieškok svetimų 
dievų", kitaip sakant neklausyk 
ką svetimi sako, bet tie suk
laidinti žmonės tapo juodošiais 
todėl, kad neklause ką pasako
jo apie Sovietus ten gyvenę ir 
iš tų baisių nasrų išsprukę Lie
tuviai. Jie klausė ką jiems į 
akis putė Maskva ir jos agen
tai. Baisu kai svetimi musų 
tautą smaugia, bet jei iš musų 
pačių atsiranda tokių smaugė
jų, tai jie verti tikro juodžiaus 
vardo. 

/ i l 

TAI GERA PLAUKIKĖ! 
Sandara paskelbia: 
"Musų žinoma veikėja p-nia 

Alena Devenienė, iš Waterbury, 
Conn., praneša jog laimingai 
perplaukė Atlantiką ir pasiekė 
Švedijos pakraščius...." 

Jos plaukimą, arba "misiją", 
kaip toliau S-ra sako, finansi
niai parėmė Amerikos Lietu
vių Taryba. 
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SUOMIJOJE Amerikos ka
va yra didžiausia pra-
mo.a. 

CHILE respublikoje, Pietų 
Amerikoje, pagerinta darbi
ninkams sąlygos ir žymiai pa
daugėjo mineralų produkcija. 

LIETUVOJE GAUNA 
TREMTINIŲ 

ADRESUS 

Nors Lietuviai tremtiniai, esą 
Vokietijoje bei kt., tik labai 
retas teparašo laišką j Lietuvą 
s a v o  a r t i m i e s i e m s ,  n e s  b i j o  
jiems užtraukti NKVD įtari
mą už ryšių palaikymą su už
sienyje gyvenančiais asmenimis, 
tačiau paskutiniu metu vieno
je musų stovykloje (Vokietijo
je)^ kai kurie tremtiniai gavo 
laiškų iš savo artimųjų Lietu
voje, adresuotų UNRRA adre
su. Įdomu, iš kur artimieji 
gavo tuos adresus. Teko gir
dėti, kad ir kitose stovyklose 
gauta iš Lietuvos laiškų, ko 
anksčiau nebūdavo. 

Musų N. stovyklos viena mo
terėlė apie pora metų jieškojo 
savo vyro Vokietijoje. Skelbė 
Lietuvių laikraščiuose, jieškojo 
per Raudonąjį Kryžių ir kitais 
keliais, bet iš niekur neatsiliepė. 
Ji su savo vyru buvo Vokiečių 
perskirta Rytprūsiuose dar 1944 
m. ruden|, iš Lietuvos4 įvažia
vus j Vokietiją. Jos vyras bu
vo paimtas apkasų kasti, o ji 
varoma iš stovyklos į stovyklą, 
kol pasibaigė karas ir apsisto
jo pastovesniam gyvenimui. 

šymet ji gauna š Lietuvos 
laišką ir nustemba kad jai rašo 
jos vyras. Pasirodo, Rytprū
siuose jos vyras pateko Ru
sams, šie j| mobilizavo | rau
donąją armiją, privertė kariau
ti, o vėliau, kaip senesnio am
žiaus, paleido namo. Laiške 
rašo kitaip. Pataria dar ne-
je. Įdomu, kodėl ne savo ūky
je, juk j| pats turėjo. Prašo 
žmoną gryžti | Lietuvą. 

Netrukus po šio laiško, ta 
pati moterėlė gauna kitą laiš
ką iš savo sesers Lietuvoje, ši 
rašo kitaip. Pataris dar ne-
gryžti j Lietuvą, nes girdi, da
bar Lietuvoje labai šalta, o 
tu prie šalčių nepripratusi, ži
noma, kiekvienas musų trem
tinių supranta kokie "šalčiai" 
dabar Lietuvoje siaučia. 

Netoli nuo musų kitoje sto
vykloje irgi buvo neseniai gau
tas laiškas iš Lietuvos. Laiške 
rašoma labai trumpai: "Pas 
mus dabar priviso labai daug 
girios paukščių (Vadinas, par
tizanų. Autorius). Nėra die
nos, kad nebūtų kas nors su
šaudytas ar pakartas". 

Kitame laiške iš Lietuvos vėl 
rašoma: "Sugryžusieji iš Vokie
tijos pabėgėliai ir tremtiniai 
gauna darbo pas Riaubą". Kas 
tasai Riauba, tik laiško gavė
jas težino. Jis paaiškino kad 
Riauba yra Rusų išvežtas į Si
birą dar 1941 m. Birželio 14 
d. Tai tau ir gera tarnyba. 

B. Duburys. 

ČESNAKAI ir svogūnai yra 
lelijų augalų kilmės. 

sovietai — ruošiasi ir pačią Ameriką pablokšti. 
Šiame slaptame posėdyje dalyvavo Adm. Blandy, 

karo laivyno vyriausias atominių bombų ekspertas, ir 
visa eilė kitų karo žinovų ir valdžios galvų. 

Kalbama apie rengimą naujų atominių bombų ban
dymų, nes iki šiol atlikta nauji atradimai atominių gin
klų srityje, kurie įvairiai skiriasi nuo pirmiau pavarto
tų atominių bombų. 

LEKIA MANO MINTYS 
(Balys Gaidžiunas) 

Lekia mano mintys į tėvelio sodus, 
Kur paukštelių giesmės skamba jovaruos. 
Pro seklyčios langus liejas vargo godos, 
Atsišaukia aidas tėviškės laukuos. 

Lekia mano mintys, lekia į tėvynę, 
Kur vainiką pynėm rankom kruvinom# 
Svetimi atėję laisvę mųs pamynė, 
Ir pravirko kraštas nerimo dainom. 

Lekia mano mintys upėm ir upeliais, 
Visos į tėvynę, visos pas savus. 
Ir matau, kaip saulė iš už girių kelias 
Ir vėl nusiblaivo Lietuvos dangus. 

Lėkit, mano mintys, ir žiedais pražyskit, 
Tesugryžta laimė į tėvų laukus. 
Balti dobilėliai niekad nenuvyskit — 
Pakeliais sutiksit tremtinius savus! 

(Insterburgo kalėjime 1944, 6, 26.) 

Tremtiniai Pradeda Apleisti,Vokietij§ 
Rašo H» Gaidžiunas 

(Dirvos koresp. Vokietijoje) 

PRAĖJUSIŲ metų pabaigoje 
Anglijos ir Belgijos suintere
suotų sluogsnių inciatyva, pra
sidėjo akcija tam tikrus dar
bingus tremtinius perkelti į sa
vo kraštus. Į Angliją buvo 
verbuojamos mergaitės tinkan
čios ligoninių darbui. Belgija 
buvo užsimojus gauti sau rei
kalingą kiekį Angliakasių. 

Tremtinių vadovaujančiu o s e 
sluogsniuose kėlė didelio susi
rūpinimo kad išsirinks pajėges
niuosius, jaunus ir nevedusius, 
kiti bus palikti savo likimui. 
Buvo daromi žygiai kad tokia 
nenaudinga tremtinių parcelia-
cija pačiuose tremtiniuose ne
rastų pritarimo, bet butų eina
ma prie planingo iškėlimo, api
mančio visus tremtinius ir įjun
gimo į sveiką darbą. 

Iš kitos pusės buvo skaitoma 
kad tremtinių buvimas Europo
je, sudaro tam tikrą vaidmenį, 
kuris netiesioginiai tarnauja ko
voje dėl Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo. Su tremti
nių išnykimu iš Europos, didele 
dalimi bus pamirštas ir Lietu
vos vardas. 

šių metų pradžioje, Anglija 
pati pirmoji pradėjo did e s n į 
tremtinių iškėlimą į savo kraš
tą. Iš turimų davinių ,galima 
spręsti kad Anglijai taip elgtis 
diktavo šios sąlygos: 1. Angli
jai labai trūksta darbo jėgos, 
2. Tremtinių buvimas Anglų 
v a l d o m o j e  V o k i e t i j o s  z o n o j e  
sunkina ir taip blogą tos sri
ties maitinimo padėtį; 3. Atė
jo aukščiausias laikas tremti
nius pastoviau jkurti, jei no
rima kad jie gyvenimo nebūtų 
sulaužyti. Tuo tikslu Anglija 
ir pradėjo masinį tremtinių iš
keldinimą į savo kraštą ir juos 
įjungti į darbą. 

Tremtiniai, gerai žino d a m i 
kad jie nenukeliauja kažin kur 
toli, kad atsiradus pirmoms ga
limybėms gryžti į laisvą tėvy
nę jie tai lengvai galės pada
ryti, gyvendami baisiame ne
tikrume, alkani -ir badaudami, 
pradėjo masiniai rašytis. Pir
mieji transportai jau pasiekė 
Angliją ir pirmieji nukeliavu
sieji jau pradėjo ten naują ir 
sunkų gyvenimą, bet jau laisvą 
nuo baimės ir prievartavimo. 

REIKIA pripažinti kad prieš 
pradedant tremtinių perkėlimą 
j Angliją, Anglų valdomoje Vo
kietijos zonoje, iš kur tremti
niai ir verbuojami dar b a m s, 
tremtinių gyvenimas buvo nu
spaustas iki nežmoniško lygio. 
Pranešama apie nuolatini ne-
davalgymą, o kai kuriose vie
tose tiesiog nuolatinį badavi
mą. Toks gyvenimo lygio nu
spaudimas ir buvo dar viena 
priežastim kad reikia nieko ne
laukti, nelaukti išsiderant ir 
geresnių sąlygų, o greičiau ke
liauti. Ir tremtiniai šiądien ke
liauja. 

Kai rašomas šis pranešimas, 
gauta žinių kad | Angliją jau 
išvyko daugiau kaip 1,000 Lie
tuvių. Transportai išeina kas 
savaitę. Pirmoje eilėje veža
mi viengungiai ir sutinkantie
ji palikti savo šeimas čia Vo
kietijoje, kol ten įsikurs pasto
viau ir galės parsigabenti šei
mas. Sutarti# sudaroma vie
niem metams. 

Apie sąlygas Gegužės 13 d. 
Pabaltiečiams laikraštininkams 
Anglijos Darbo ir šalies Tar
nybos atstovas taip pareiškė: 
"Visi Pabaltiečiai kurie vyksta 
dirbti į Angliją, bus skaitomi 
savanoriais darbininkais iš Eu
ropos. Jie bus traktuojami kaip 
ir visi Anglijos ir iš užsienio 
atvykę darbininkai. Jie gaus 
tas pačias darbo ir socialinio 
aprūpinimo sąlygas kaip ir 
Anglų darbininkai. Po pen
kių metų kiekvienas jų turės 
teisę paduoti Anglijos vyriau
sybei prašymą kad jam butų 
suteikta Anglijos pilietybė. Iš 
Anglijos išvykti nebus daroma 

klinčių. Darbo sutartis gafitfs* 
ir ilgiau negu vieni metai jei 
tik sutiks dirbti pagal Darbo 
Ministerijos nurodymus. 

Paklaustas apie kitų profesi
jų tremtinių perkėlimą į Ang
liją, buvo atsakyta kad Angli
jai pirmoj eilėj reikia darbi
ninkų. Jau dabar esą deda
mos pastangos į Angliją per
kelti dvasininkų ir gydytojų. 
Bet ir tai jų teisės busiančios 
apibrėštos. Pabrėžė kad jų 
bus paimta proporcingai, pa 
g a l  i š v y k s t a n č i ų  d a r b i n i n k ų  
skaičių. Artistų klausimas ne
išspręstas. Dėl mokyklų pasakė 
kad bus galima turėti savas 
tautines mokyklas ir vaikų dar
želius. Tačiau pažymėjo kad 
k a l b o s  i š m o k i m a s  s k a i  t o m a s  
pirmuoju uždaviniu. 

AIŠKUMUI dar reikia pažy
mėti kad dabartiniu metu ve
žami į Angliją visi darbingi ir 
ne vyresni kaip 50 metų am
žiaus. šeimą, pagal jų patvar
kymus sudaro tik vyras, žmo
na ir vaikai. Tėvai turi vykti 
savo atskiru susitarimu. Esą 
numatoma kad vėliau, įvykdžius 
pirmuosius perkėlimus dar b u i 
labiausia tinkamų, busią veža
mi ir vyresnio amžiaus. 1 

Nuvežtieji apgyvendinami iš-
anksto paruoštose stovyklos ir 
ten sudaro kaip ir savotišką 
tęsinį dabartinių stovyklų. Tai 

"daro dėl tos priežąsties kad 
Anglijoje labai trūksta butų ir 
kad pradžioje patiems tremti
niams tai lengviau bus įsijaus
ti naujose sąlygose. 

Išvykstantiems uždarbiai nu
statyti labai žemi ir šiuo metu 
jie peržiūrimi. Taip pat tiki
masi kad Anglai sudarys ir 
kitas palankesnes įsikūrimo są
lygas, kurios dabar yra gana 
šykščios. Mus informuoja iš 
Anglų zonos vadovaujančių Lie
tuvių asmenų kad Lietuvių, 
pagal sąlygas galinčių vykti į 
Angliją, užsirašė 80%. Liku
sieji 20%, jei bus reikalo, ti
kisi emigruoti į kitus kraštus, 
pirmoj eilėj į Siaurės Ameriką. 

GRETA išvežimo f Angliją, 
eina tremtinių išvežimas į Bel
giją, anglies kasyklas. Gerai 
žinant kad Pabaltiečiai anglies 
kasimo darbe yra visiškai nau
jokai, ir kad sąlygos taip pat 
sunkios, registruojąs labai ma
žas procentas. Pirmieji trans
portai tremtinių, sudarusių su
tartis dirbti Belgų anglies ka
syklose, Belgiją jau pasiekė ir 
pradėjo darbą. 

Tremtiniai verbuojami ir dar
bams į Prancūziją. Reikia pri
pažinti kad Prancūzijai labai 
reikia ne tik darbininkų, bet ir 
gyventojų. Vienok, sąlygos ku
rios buvo paskelbtos, tremti
niams yra pačios nepriimtini-
niams yra pačios nepriimti
niausios. Iš kitos pusės, Prancu-
tremtiniuose, kurie bėgo nuo 
raudonosios rykštės, iš esmės 
negali buti simpatiškas. Dėl 
tos priežasties ir tremtinių vy
kimas į Prancūziją yra labai 
mažas. 

Gegužės 2 d. iš Bremeno uos
to išvyko 860 asmenų trans
portas į Braziliją. Dauguma 
išvykusių yra Pabaltiečiai. Jie 
numatyti įkurdinti žemes ūky
je. 

JAVA, sala Pacifike, tikisi 
turėti eksportui apie 700,000 
tonų cukraus. Ten cukrus dir
bamas iš cukrinių lendrių. 

Wilbur H. Brewer 
KANDIDATAS I 

JUDGE OF MUNICIPAL COURT 
Mr. Brewer yra kandidatas į tei

sėjus nebaigtai daliai termino pra
sidėjusio Sausio 1, 1946, kuris bai
giasi Gruodžio 1, 1951. Jis prakti
kuoja advokatūroje nuo 1933 metų 
ir įgijo platų patyrimą. Jis jaučia 
kad gali tinkamai užimti Teisėjo 
vietą Cleveland Municipal Court. 

Judge Brewer mėgsta susitikti su 
žmonėmis ir per tai plačiai patyrė 
ir gavo supratimo apie žmonių pro
blemas. Jis jaučiasi pilnai tinka
mas buti išrinktas Judge of the 
Municipal Court. 

DP CIVILINE GVAR
DIJA 

Didele Parama Ameri
kiečiams 

"New York Times" Kovo 18 
d. išspausdino savo korespon
dento Vokietijoje A. Schmidto 
platų straipsnį, pavadintą "D 
P civilinė gvardija — raktas 
į okupaciją", kuriame labai pa
lankiai vertinamos iš DP su
darytos civilinės gvardijos kuo
pos, ypač gražiai pasisakoma 
apie pabaltiečių kuopas. 

Pradžioje autorius sako, kad 
iš Lenkų ir pabaltiečių DP su
darytų civilinės gvardijos kuo
pų skaičius kai kuriose vietose 
išaugo iki tokio laipsnio, kad 
jis pralenkiąs Amerikiečių ka
reivių skaičių. Tokios vietos 
esančios Mannheimas ir Nurn-
bergas. Tamsiai mėlynai ir 
š v i e s i a i  m ė l y n a i  n u d a ž y t o  m i s  
USA uniformomis vyrai dėvi 
šalmus, ant kurių išpieštos dvi 
raidės CG, ir eina pareigas prie 
sandėlių postuose, karo belais
vių ir civilių internuotų stovy
klose, vairuoja sunkvežimius ir 
džypus Tr atlieka šimtus kitų 
darbų, kuriuos ankščiau atlik
davo Amerikiečių kareiviai. Jie 
turi šautuvus, bet neturi jokių 
kitų ginklų. Per praėjusius 
metus jie pasidarė reikšminga 
USA okupacinių pajiegų dalis. 

Daugiau kaip 27,000 vyrų, 
kurių daugumas Lenkai, yra 
suorganizuoti į kuopas ir ap
mokyti dirba kaip sargybiniai 
arba darbo specialistai. Prie 
šio skaičiaus dar reikia pridėti 
4,000 Lenkų ir 1,000 pabalti©* 
čių, kurie dabar yra apmokomi 
US armijos štabas Frankfurte 
nusistatęs organizuoti 4 0, 0 0 0 
tokių sargybinių, bet norinčių 
jais buti yra žymiai daugiau. 

Tai yra toji civilinė gvardi
ja, prieš kurią oficialiai protes
tavo Lenkijos vyriausybė ir kai
rią Maskvos konferencijoj mi
nėjo Molotovas. 

Kuopos griežtai paneigia bet 
kurią politinę veiklą, nors jų 
antikomunistinis nusistatymas 
nėra paslaptis. Daugumas ei
linių ankščiau yra buvę darbo 
vergai, o visi karininkai ir dau
gumas puskarininkių anksčiau 
yra tarnavę reguliarinėse Len
kijos ar Pabaltijo valstybių ar
mijose. Prieš priimant, DP 
skryninguojaml. 

Dešimt kitų pabaltiečių kuo
pų tarnauja Nurnbergo rajo
ne. JAV karininkų ir puskari
ninkių kadras prižiūri kiekvie
nas dvi kuopas. Brig. Gen. 
Leroy H. Watson, Nurnbergo 
srities vadas, DP civ. gvard. 
kuo^ų steigimo pionierius, pa
reiškė, kad, atsižvelgiant į tuos 
plyšius, kurie USA okupacinėj 
armijoj liko po demobilizaci
jos, "DP civ. gvardija yra nuo
stabus laimikis Dėdei Šamui". 
Pabaltiečiai, kaip jis pareiškė, 
yra kietai dirbą, sąžiningi ir 
paklusnesni negu Amerikiečiai. 
Be to, USA jie tekaštuoja tik 
aprangą, 5 dolarių per mėnesį 
vertės karinius skriptus ir apie 
2 dolerių' vertės per savaitę pa
pildomą maistą. Likusi atlygi
nimą jiems moka Vokiečių bur
mistrai. • Gen. Watsonas orga
nizuoja jiems klubus ir atleti
nes varžybas ir bando traktuo
ti juos "beveik kaip Amerikie
čių dalinius". 

Majoras F. C. Teich, Nurn
bergo kalėjimo karininkas, pa
reiškė dfclelį pasitenkinimą dėl 
saugumo, kurį suteikia šie "na
tūralus kareiviai". Nors jie 
patys save laiko kareiviais, ta
čiau tikrumoje nėra kareiviai. 

GASOLINĄ ir alkoholį da
bar jau padaro iš anglies. JBet 
tuos du dalyku maišyti vis pa
vojinga (girtam važiuoti 
tomobiliu). 
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D I R V A  

MIRIMAI 
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

(tinios apie mirusius Lietuvius Siame skyriuje talpinama dykai 

KISIELIUS Jonas, mirė Geg. 
31, Pringle, Pa." 

KKIVICKAS Antanas, mirS 2 
Birželio, Lee Park, Pa. 

MATUKAITIS Adomas, 95 m., 
mire Gegužės 30, Worces
ter, Mass. 

GRUžINSKAS Albertas, 42 m. 
mirė Birž. 14, Chicagoj, kur 
buvo ir gimęs. 

KAMARAUSKAITĖ B e r nice, 
34 m., mirė Birž. 13, Chica
goj, kur buvo ir gimus. 

DANILA Antanas, pusamžis, 
mirė Birželio 16, Chicagoj. 
Amerikoj išgyveno 32 m. • 

KRAUS Aleksandras, 75 me
tų, mirė Birž. 18, Chicagoj. 
(Tauragės ap. Kvėdarnos p. 
Pajorukų k.) Amerikoj iš
gyveno 54 metus. 

ŽEMAITIENĖ Ona (Katarskai-
tė), pusamžė, mirė Birž. 18, 
Chicagoj. (Raseinių p. Mai-
nutos k.) Amerikoj išgyve
no 35 metus. 

STAčKUNAS Pranas, 35 m., 
mirė Birž. 20, Chicagoj, kur 
buvo ir gimęs.* 

KUBILIUS Juozas, mirė Birž. 
mėn., Mahanoy City, Pa. 

MILUNIENĖ Cicilija, senyvo 
amž., mirė Birželio m., Gil-
berton, Pa. 

RUBENAS Antanas, 61 metų, 
mirė Birž. m€n., New Phi
ladelphia, Pa. 

JUOČIS Jonas, 78 m., mirė 14 
Birželio, Clinton, Ind. Ame
rikoj išgyveno 59 m. 

VASILIUS Jonas, 59 m., mirė 
Geg. 22, Chicagoj. 

R K O 

KEITH'S 105th THEATRE 
EUCLID 

« 
TIK DVI DIENOS 

liko pamatyti 

Aug. 1 ir t 

"THE BEST YEARS 
m OUR LIVES" 

prie E. 105th St. 

"THE BEST PICTURE 
OF THE YEAR!" 

. — Hedda Hopper 

August 3 iki August 5 
Sekmadienį iki 

antradienio 

MOSS ROSE 

Augut 6 iki August 9 
Trečiadienį iki 

šeštadienio 

"UNFAITHFUL 

PAJIEŠKOJIMAI 
Jieškomieji ar apie juos ži

nantieji prašomi atsiliepsi į: • 
PINSULATE GENERAL OF 

LITHUANIA 
41 West 82nd Street 

New Yorfc 24, N. % 

. Samuel Goldwyn's 

'The BEST Years 
of Our Lives' 

ttarring 

Myrna Loy • Fredric March 
Oana Andrews • Teresa Wright 

Virginia Mayo 
Hoagy Carmichael 

Directed by William Wyler 
Screen play by Robert E. Sh6rW00d 

Releated thru KKO Radio Picture< 

Antanėlis, ii Malaišių k., Svėdasų v. 
Atkočaityte - Rakienė (buv. Gad-

lauskienė), Vincė, iš Raseinių gyv 
Pitt,stone. . 

Augustaitis, Pranciškus, iš Rukšių 
k., Bublelių vai., Šakių ap., ir 
vaikai Juozas ir Julijona. 

Baltuška, iš Kunigiškių k., Svėdasų 
vai., Rokiškio ap. 

Bankauskas, Stasys ir Vaclovas, iš 
Varėnos vai.. Alytaus ap., gyv, 
Chicago ir New York. 

Barauskas, Aleksandras, gyv. Bos
ton. 

Batulevičiute, Ona, gyv. Philadel 
phia. 

Baziute, Juzė, ištekėjusios pavardė 
nežinoma. 

Butkevičius. Ignas, iš Alytaus. 
Cinką (Cinkos, Andriejaus, ir Cin 

kienės - Misiurevičiutės. Matrdale-
lenos) giminės prašomi atsiliepti. 

Deltuvas. Jonasv iš Marijampolės a. 
Div"elvtė. Ona, iš Kidulių vai., Ša? 

kių ap. 
Dulskienė - Paškevičiūtė, .Kazė, stt 

?eima. 
Eimutis, Pranas, iš Veliuonos vai., 

Kauno ans. 
Giedraitienė - Vaičytė, Ona, iš Jur

barko vai. 
Grybauskienė - Ruseckaitė, iš Vei

verių parapijos. 
Guja, Aleksandras, iš Ukmergės ap. 
Hzyniewiecka, Wincenta, iš Luokės 

vai.. Telšių ap. 
Jankauskiene - Burauskaitė, Mari

jona, iš Vilkaviškio ap. 
Jankauskienė, Sofija, gyv. Wilkes-

Barre. Pa. 
Jasulaitis, Kazys ir Simanas, ir Ja-

sulaitytė, Ona. iš Marijampolės a., 
gvv. New York ar prie jo. 

Juocis, Petras ir Vincas. , 
Juškys, Juozas ir Juškytė, Petronėlė 

it Jurbarko vai., gyv. Brooklyn. 
Kepežinskaitė, Marijona, iš Rumšiš

kių vai., Kauno aps., gyv. \yorces-
ter, Mass. ištekėjusios pavardė 
nežinoma. 

Klimaitis, A., giminaitis Domo Lin
kevičiaus. 

Knulis, Julius, iš Tauragės ap. 
Kozlovski - Kasperovičaitė, Anna, 

duktė Dotnininkn. iš Kauno ap. 
Krasauskas (Kruske), B., gyv. Phila 
Kubilius, Juozas, gimęs Chicago 

1919 m., iš Lietuvos gryžo 1939-
m., apsigyveno Chicago. 

Kveselienė - Valauskaitė, Ona, iš 
Skaudvilės vai., Tauragės ap., gyv. 
Cleveland ar New York. 

Macaitis, Juozas, iš Kidulių vai., 
šakių ap. 

Martišaitė, ar MartišiutS, Marytė, 
iš Šakių ap. 

Mafiotn. Prano, kilusio nuo Nau
miesčio. Šakių ap., gim. prašomi 
atsiliepti. 

Mayeski - Morkunaitė, Kazimiera, 
gyv. Brooklyn. 

Mažionienė - Bernotaitė, iš Plungės 
vai. Telšių ap., gyv. Chicago. 

Merbachas, Jurgis, iš Tauragės ap. 
Mikužiai, kilę nuo Telšių. 
Milčinauskiene - Barauskaitė, gyv. 

Boston. 

1 

Milius, R., nuo Seirijų, Alytaus ap. 
Misevičius, Kazys, gimęs Ameriko

je, tiki 1938-39 m. gyv. Lietuvoje, 
Kauno ap. 

Misevičius, Matas, iš Panevėžio ap. 
Misiurevičiutes - Cinkienes, Magda

lenos ir Andriejaus Cinkos gim. 
prašomi atsiliepti. 

Morkunaitė - Mayeski,- Kazimiera, 
gyv. Brooklyn, N. Y. 

Miškinis, Tadas, iš M&rcinkonių v. 
Morkunaitė, Ona, iš' Kaišiadorių, 

Trakių ap., gyv. Chicago. 
Morkūnienė - Stapčinskaitė, Mag

dalena, gyv. Worcester, Mass. 
Mozūras, iš Klebiškio, Mariampolės 

&P-, gyv. .Scranton ap. 
Mykolaitienė - Šarkauskaitė, Anelė, 

iš Virbalio, ir vyras Antanas My
kolaitis gyv. New_ York. 

Nemgaudis, Juozas, ir Nemgaudai-
tė, Anastazija, iš Mosėdžio, Kre
tingos ap. 

Norkus, Jonas ir Steponas, iš Dar
bėnų, Kretingos ap., gyv. Chicago. 

Norkus, Zigmonas, iš Sedos vai., 
Mažeikių ap., gyv. Brooklyn. 

Nemanis (Neumanienė), gyv. Jer
sey City, N. J. t ' 

Neumanienė (Nemalrfs)# jfJT*. Jersey 
City, N. J.. ^ . 

Okunienė, žmona Kazio, iš Vaičlau-
. kio k., Alvito v. Vilkaviškio ap., 

ir jos vaikai. $ 
Paulius, Jonas ir Mykolas, ii-. Jek-

štaičių k., Salantų v., Kretingos 
•Pi Ifyv- Chicago. 

James T. Cassidy 
KANDIDATAS Į 

JUDGE OF MUNICIPAL COURT 
Mr. James T. Cassidy, kuris yra 

vienas iš žymių Clevelando advoka
tų, stato savo kandidatūrą Teisėju 
j Municipal Court. Mr. Cassidy gi
mė Clevelande, lankė St. Ignatius 
High School, toliau baigė Adelbert 
College prie Western Reserve Uni
versity, 1907 iki 1909; taipgi baigė 
Western Reserve Law School 1910 
iki 1913 metų, ir tais metais išlaikė 
Ohio Bar kvotimus. 

Jis tarnavo Assistant Director of 
Law Clevelando mieste nuo 1916 iki 
1920. I Pasauliniame Kare buvo 
Naval Aviation tarnyboje. 

1921 m. Mr. Cassidy buvo paskir
tas Chief Assistant County Prose
cutor ir vėliau tarnavo su geru pa
sižymėjimu kaip Chief County Pro
secutor. Turi platų teisių pažini
mą ir didelį patyrimą teisdarystėje. 

POP-KONCERTAI 

Du solistai — Ėclna Phillips, vie
na iš žymiausių šalies coloratura 
sopranos, ir James Randall, jaunas 
Clevelandietis kompozitorius - pianis
tas — dalyvaus šio šeštadienio va
kare pop koncerte (Rugpjučio 2), 
kurį teikia Cleveland Summer Or
chestra, vadovybėje Dr. Rudolph 
Ringwall. 

Koncerte jie išpildys žymius pa
sirinktus muzikos kurinius. Prie to 
pati orkestrą turi pasirinkus la^ąi 
gausų ir įdomų programą. 

Solistas trečiadienio, Rugp. 6 va
kare, bus Hollace Shaw, kuri daly
vauja "pop" koncertuose jau penk
tu kartu ir kuri pasirodė šiuose va
sariniuose koncertuose kaip "Vi
vien" iš Phil Spitalny's "Hour of 
Charm" vienų merginų orkestros. 

"WHITE HELL" 
* 

(Continued from p. 6) 
the political order of the Soviet 
Union and for similar * acts, the 
suspected persons were simply taken 
outside the compound and publicly 
shot in the presence of all the 
other prisoners. Their bodies were 
simply left in the snow, whence 
they were dragged away by the 
polar bears or they were covered 
by new snow drifts. 

Food rations ~ were insufficient: 
250 grams of bread were received 
daily, and once a day p. Warm but 
thin fish soup was distributed with
out anything else. 

There were doctors in the camp, 
but as there was no medicine the 
rate of mortality was extremely 
high. Likewise there were baths, 
but they had no positive significance 
in view of the fact that the same 
dirty, lousy underwear had to be 
put on "again after a bath because 
of a lack of underwear. 

The relator lived together in one 
zone with some 800 Latvians who 
were comprised of Latvian army 
officers and intellectuals. The of
ficers arrived in the camp in uni
form but without epaulets. Judg
ing from their badges the observer 
saw that many of them were of 
high rank. He also recognized and 
frequently conversed with the Lat
vian flyer, lieutenant-colonel S., for 
whom he had worked for about 
three years on the colonel's farm. 
S. was extremely interested in the 
Latvians and estimated that • in 
Novaya Zemlya there were dozens 
of thousands of deported Latvians. 
Col. S. died of starvation and cold. 

In general the mortality was so 
high that the relator expressed his 
doubts whether any of the deported 
/persons would be able to survive 
the conditions exUting there for 
any length of time. 

The relator himself was able to 
leave the camp in the latter part 
of 1941. However, it was not a 
case of escape, for it was impossible 
to escape from the fenced in com
pound, and even if someone would 
have succeeded, he would not have 
been able to exist in that unpopulat
ed region. 

PL AUK AMI 
TAIP, MES VISAD KVIETIM M. D. 

DAKTARUS 

NAUDOT MŲS HAIR GROW PLAUKŲ 
AUGINIMO BUDĄ ANT JŲ PACIENTU 

Bet kitiems profesionalams naudoti namų 
gydymo būdų kitų įstaigoje yra nepasiti-
ketina, ir todėl jie negalėjo to patirti, kad 
dvimas laiko plaukams išaukinti, ką mes 
tikrai galime padaryti, pasiliko jiems neįti
kėtinu. Mes nesakom kad mes gydom ko
kias nors ligas ar užkrėtimus, tiktai atgau-
ginam plaukus ant plikų galvų. 

Ofiso valandos Pirmad., Antrad. ir Trečiad. 9 ryto iki 9 vak. 
Klauskit NURSE JOHNSON 

J. G. C. J. COMPANY 
9200 Hough Avenue RAndolph 377) 

I. J. S AM AS - JEWELER 
Persikėlė į naują didesnę ir gražesnę krautuvę 

ffi07 Superior Ave. Cleveland, Ohio 
Dabar jau turime didesni rinkinį Deimantų, žiedų, Laik

rodėlių ir visokių graždaikčių, už nupigintą kaiaą. 

Mes Duodam ir Iškeičiam Eagle Stamjpt Krautuvė Atdara Kasdien nuo 10 Ryto iki 5:30 P. M. 

THE MAY CO/S BASEMENT 
Didžiame Musų 

August Kailinių 
Išpardavimas 

PUIKIAI PASIŪTI JUODI 

PERSIAN DYED LAMB 

Pilt HITS 

HM Plus 20% 
Fed. Tax 

T&i vienas iš daugybės naujų coats— 
-vaizduojantis dramatinį ilgesnį ilgį . . 
pilnom, gale susiaurėjusiom rankovėm 
ir laisvai kabančia nugara, šie juodi 
Persian Lamb coats yra nepaprastas 
"radinys" už šią žemą kainą—nepralei
skit neapžiurėję-juos! Mieros nuo 12 
iki 18. 

Basementx Font 

Tai Moterų Pasirinkimas Vėsiam Vakarui! 

ill-Wool Sweater 

2 JI. 
Tandžiai tinkantis grynom 
vilnos sweater, su dviem 
patogiais kišeniais ir vis
kam tinkama V-apykakle. 
Spalvos yra: Navy, juodos, 
rožinės, žalios ar fuschia, 
mieros 36 iki 44. 

Pgiefoitu Užsakymai Pildo-
*> 1tti iki Išteklius Tęsės — 

feaukit CHerry 3000 

jfesement Sportwear 

KEITH'S 105TH ST. 
THEATRE 

'BEST YEARS OF OUR LIVES', 
išgarsėjus filmą, dabar rodoma dar 
dvi paskutines dienas, penktadieni 
ir šeštadienį, Aug. 1 ir 2, Keiths 
E. 105th Theatre. Kurie dar nesa
te matę, pasinaudokit proga ją pa
matyti. . , 

"MOSS ROSE" filmą pradedama 
rodyta šiame teatre sekmad. Aug. 
3, ir baigsis antradienį, Aug. 5. 

Šiame veikale vadovaujamose ro
lėse matysit Peggy Cummings, Vic
tor Mature, Ethel Barrymore ir ei
lę kitų mėgiamų artistų. 

"UNFAITHFUL", yra kita įdo
mi filmą, kuri šiame teatre praues 
buti rodoma trečiedienį, Aug. 6, iki 
šeštadienio, Aug. 9. . 

"Unfaithful" veikale vadovauja
mas roles turi Ann Sheridan, Lew 
Ayres, Zachary Scott ir eile kitų 
nėrų' artistų. ' 

iimiiiiiiimiiimimiiiiimmmiiiiiiiiiiiiimiiiiiimiJiimimiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiPŠ 

WilkeSis Funeral Home 
i PILNAS LAIDOTUVIU I 
| PATARNAVIMAS | 

5 —HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS— § 

| 6202 Superior Ave. 1 HEnderson 9292 | 
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DABAR GAUNAMI 

NAUJAUSI KŪDIKIAMS 

FORM-FIT DIAPER 
Sustiprintu centru 

flannel Ekstra sugerianti. 
WILKES MFG. CO. 

7802 SUPERIOR AVE. 
Phone EN. 7343 

! Wholesale (31) Retail 

NOW 
Immediate Delivery 

1 9 4 7 - ' 4  6  C A R S  

PLYMOUTHS, FORDS, 
CHEVROLETS, OLDS, 
BUICKS, PONTIACS 

ELYSIUM 
AUTO SALES 

10701 Euclid Ave. SW. 6767 

JONAS G. 
POLTEK 

L i e t u v i s  
Namų Maliavotojas 

Popieriuotojas 

Apkainavimas ar patari
mas reikale juffų najno 
pagražinimo suteikiama 

nemokamai. 

495 East 123rd Št. 
Telefonas: POtomac 6899 

DABAR JAU LAIKAS 
DĖVĖTI ŠIAUDINĘ SKRYBĖLĘ! 

Įsigykit sau puikią skrybėlę iki pasirinkimas yra cĮar pilnas 
ir tuiame įvairiausių pavidalų 

MINKŠTOS ŠIAUDINĖS $2.45 $2.95 $3.95 
SAILOS SHAPES $3.9i $4.95 

TIKROS PANAMA $5.0* $6.50 
MAUDYMUISI KELNAITĖS $2.45 $3.45 

SPORT MARŠKINIAI visokių spalvų, ilgom ir trumpom 
rankovėm $2.45 $3.95 $4.95 

•YVIf A I GREEN STAMPS su kožnu pirkiniu. ftYlf Al 
I IV/\I čia galit iškeisti MVO Stamp Books. " * 

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

Pilnai Padengta Apdrauda. Phone EX. 0417 

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

Kreiptis arba šaukti telefonu vakarais tarp 6 ir 9 vai. 
7526 Star Avenue Cleveland 3 

PARKER HARDWARE 
Naujai atidaryta Lietuviška Geležinių Daiktų 
Parduotuvė, gatava jums patarnauti visokiais 
Vėliausiais puikiais padargais ir reikmenimis. 

* Kreipkitės čia įvairių HARDWARE reikmenų. 

HE. 9418 7502 St. Clair Avenue 
. Frank Suopis, William Hraster — Savininkai. 

-'iimiiiMiiiimiiiuiiiiiniiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiii 

'Automatinis G A S U  o i  
ANGLIM šildymas i 

Lengviau — Pigiau — švelniau g 
| TAISOM IR PARDUODAM VISOKIUS FURNASUS § 
= Elektriškus ir Gaso Padargus — Vandens šildymo Tankas £ 
5 Jeigu mes negalim pataisyt tai niekas Nepataisys. | 
Ę Automatic Controls Tools Hardware 2 

TRI-VET APPLIANCE SERVICE I 
7502 St. Clair Avenue Cleveland 

5 PO. 9548 Frank Orpse (Urbšaitis) Sav. LI. 0287 § 
| AKRONE kreiptis: HANK HOLLISH — STadium 4798 = 
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CLEVĖLANDO IR APIEUNKES 2INI0S 
DIRVA—6820 Superior Avenue. ENdicott 4486—Atdara vakarais 

WESTERN Reserve Univer-
versitetas Clevelande skelbia 
kad jo pastatų atnaujinimui ir 
visų įrengimų modernizavimui 
reikalinga $20 milijonų fon
das. Tas universiteto moder
nizavimo planas numatyta už
ims 10 metų. Naujai Įrengta 
yra tik medicinos skyrius ir 
ligoninė. 

Turtingi Clevelandiečiai ir 
buvę to universiteto studentai 
kurie patapo turtingais, tuos 
$20 milijonų netrukus sudės. 

Turtingi Amerikiečiai žino 
naudingumą aukoti tukstančius 
ir milijonus dolarių mokslo ir 
labdaringų jstaigų palaikymui. 

Tik dabar viena biznio firma 
padovanojo $15,750 Western 
Reserve Medicinos Mokyklai 
tęsimui tam tikrų retesnių li
gų tyrinėjimo. 

Western Reserve universite
tas pradėjo gyvavimą virš 100 
metų atgal Hudson, Ohio, ne
toli Clevelando. Dabar išaugo 
į milžinišką mokslo įstaigą. 

OHIO valstijoje federalize! 
valdžiai užsakoma Įvairių reik
menų kas mėnesį už kelis mi
lijonus dolarių, taip kad dirb
tuvės nuolat turi uždarbių iš 
Washingtono. Ohio gauna už
sakymų maisto, miško produk
tų, rakandų, chemikalų, ang
lies, petrolejaus, popierio, ge
ležies ir plieno, gumo, mašine-
riių ir troki|. 

COMMUNITY FUND VAJUS 
NUSTATYTAS 

Jau nustatyta šio meto Com
munity Fund vajus ir suma, 
$5,000,000, kuri turės buti su
kelta viešų labdaros įstaigų s 
išlaikymui Clevelando srityje. 

Pereitą metą fondas sukalė 
$4,800,000. Vajus prasidės ru
denį, apie Lapkričio mėnesi. 

GRYŽO II VAKARŲ 
Dirvos red. K. S. Karpius 

gryžo iš savo atostogų, kartu 
parvažiuodami su žmona iš 
tolimos Kalifornijos. Kelionę 
atliko automobiliu, ir prava
žiuodami apie 4,000 mylių vien 
tik atgal kelionės, matė daug 
Amerikos tolimų Vakarų įdo
mybių. 

Aplankė buvuliūs "Detroitie-
čius Petrikus, kurie apsigyvenę 
netoli Meksikos, ir visi kartu 
buvo nuvykę į Tijuana, Meksi
kos pasienio miestelį. 

Gryždami atgal Karpiai va
žiavo per San Francisco, per 
vakarų kalnynus ir tyrus, per 
Salt Lake City, ir pasimaudė 
tame garsiame Druskos Ežere. 
Aplankė didį Yellowstone Na-
cionalį Parką su jo amžinai 
tryškančiomis karšto vandens 
srovėmis ir kitomis Įdomybė
mis, aplankė kitus nacionalius 
parkus ir paminklus, ir per 
Chicagą sugryžo Į Clevelandą 
Liepos 28 d. Chicagoje daly
vavo didelėse iškilmėse sureng
tose Dariaus - Girėno Legiono 
Posto, paminėjimui 14 metų 
nuo tų lakūnų žuvimo ir 25 me
tų sukakties nuo to kai Ameri
ka 1922 metais pripažino Lie
tuvą de jure. 

Gryžus redaktoriui, Dirva 
tuoį vėl pradės išeit 8 pusla
pių didumo. 

FEDERALIS nuomų direk
torius Clevelando sričiai nelei
džia laisvai namų savininkams 
pakelti nuomas, tam reikalin
ga gauti direktoriaus sutiki
mas. 

Nuomas pakelti galima tik
tai susitarus su nuomininku, 
jeigu savininkas užtikrina nuo
mininkui gyvenimą tame bute 
iki Gruodžio 31, 1948 metų, ir 
prie to jeigu sutinka daryti 
reikalingus namui pataisymus. 
Iki šiol namų savininkai tik 
pinigus kolektuoja, o gyvento
jams veik nieko neduoda už 
tai. 

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

M I R I M A I  
JONAS MAČIUTAS, nuo 6108 

Luther avenue, mirė Liepos 
24, palaidotas 28 d., Kalvarijos 
kapinėse. Pamaldos atsibuvo 
šv. Jurgio bažnyčioje. 

Velionis paėjo iš Rukščių k., 
Suvalkijos. Amerikoje išgyve
no 45 m., Clevelande 35 m. 

Liko žmona, Agnieška, vai
kai Jonas, Kazys ir Frances. 
Jis buvo patėvis Izabelės Ree-
dick. 

Taipgi paliko Clevelande brd-
lį Jurgį Ir seserį, Mafę Tulau-
skienę. » 

Laidojime pasitarnavo Wil-
kelis Funeral Home. 

SUSIRINKIMAS 
Dr. Vinco Kudirkos Pašalpi-

nės Draugijos reguliaris susi
rinkimas bus laikomas ketvir
tadienio vakare, Rugp.-Aug. 7, 
nuo 7:30 vai., Lietuvių salėje. 
Nariai prašomi dalyvauti apsi
mokėjimui mokesčių ir tt. 

Valdyba. 

CLEVELANDE, po nesenai 
praėjusio tikrai šalto oro su 
sniegu, dabar prasidėjo karš
tas vasariškas oras. Reikia 
tikėtis daugiau karščių per vi
są Rugpjučio mėnesį. 

CLEVELANDO miesto kny
gynas organizuoja rinkimą vi
sokių istorinių liekanų Cleve
lande. Tie svarbus verti iš
saugoti dalykai renkama iš 
kitataučių kurie gyvena Cle
velande. Tuo budu norima iš
laikyti istorinis archyvas ap
imantis įvairias puses ateivių 
gyvenimo šiame mieste. 

Nori net užrekorduoti kitų 
tautų liaudies dainas. 

Prie to darbo privalo prisi
dėti ir Lietuviai, palikimui sa
vo gyvenimo žymių Clevelande 
ateinančioms kartoms. 

Judge 
Lillian M. Westropp 

VĖL KANDIDATUOJA IŠRINKI
MUI I 

JUDGE OF MUNICIPAL COURT 
Judge Westropp gimė West Side 

Clevelando dalyje ir ten vis gyve
no. Mokslus ji baigė su didžiausiu 
pasižymėjimu, ir taip pat užbaigė 
Cleveland Law School 1915 metais. 
Ji yra teisėja per eilę metų ir gabi 
vieša kalbėtoja. 

Judge Westropp's šeima gyvena 
Clevelande per visą šimtą metų. Jos 
diedukas atvyko čia kaip biednas 
imigrantas, su žmona ir šešiais vai
kais. Dar septyni vaikai jiems gi
mė ir jie turėjo 13 vaikų. Jis nu
sipirko ukę Collinwoode ir vėliau 
prie Westropp avenue, kuri ir bu
vo pavadinta jų vardu. Jo sunus 
Patrick buvo Collinwood Mayoru ir 
užleisdamas savo vietą sutiko prisi
dėti prie Clevelando tuo laiku kai 
įvyko tų miestų sujungimas. 

Judge Westropp's motina buvo 
gimus šioje falyje ir būdama jauna 
buvo pirmutinė mokytoja St. Paul 
mokykloje, Euclid, Ohio. Ji ištekė
jo už Thomas P. Westropp ir jiedu 
susilaukė aštuonių vaikų. Vienas jų 
sunus eina misijonieriaus pareigas 
Indijoje per pastarus 30 metų. 

Terminas kuriam Judge Lillian 
M. Westropp vėl kandidatuoja pra
sideda Sausio 3, 1048 metais ir bai
giasi Sausio 2, 1054 metais. 

ATSIRADO REPUBLIKONŲ 
KANDIDATAS l MAYORUS 

Iki šiol Demokratas miesto 
mayoras Thomas A. Burke ne
turėjo sau oponento iš Repub-
likonų pusės. Tačiau tas kan
didatas staiga atsirado — ir 
gana stiprus. 

Tai Eliot Ness, anksčiau bu
vęs garsus miesto saugos di
rektorius, kuris tarnavo kelis 
terminus po vienu Demokratu 
ir dviem Republikonais mayo-
rais. Ness paskelbė kandida
tuosiąs politiškai nepriklauso
mas, tačiau stengsis gauti Re-
publikonų paramą. 

Ness ryžtasi vesti savo vajų 
ir laikytis tos tvarkos kokios 
laikėsi buvęs mayoras Burton, 
paskui išrinktas į senatą, o da
bar paskirtas U. S. Supreme 
Court teisėju. 

PARSIDUODA 
Geras bed-room setas, ir 
canning bonkos. Kreiptis 

M. Mildažienė 
1095 East 71 Street 

= Linkime Gero Pasisekimo WHITE CITY BAR E 
E kuriai mes atlikome savo dar&t | 

| LONDON RD. ELECTRIC CO. { 
| 16109 St. Clair Ave., KE 2042 | 

E Thomas A. Haines, savininkas 5 
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Atliekame visokį elektrišką patarnavimą 
Geriausi Linkėjimai naujai atidaromai Užeigai 

WHITE CITY BAR 

kurios įrengime mes daug pasidarbavome 

ULLE PLUMBING & 
HEATING CO. 

1 5601 Waterloo Road 
KEnmore 7248 

Geriausi Linkėjimai Laimes ir 

Pasisekimo naujam 

WHITE CITY BAR 

Collinwood Lumber Compaq 

14902 DARWIN AVENUE 
t 

MUlberry 0472 

IMUMlMMIHiitlHlU 

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

Šiuotni Reižfefu Savo Geriausius LinkSJfrnus 

Laimei ir Pelningam* Biznio Pasisekimui 
* 

naujai atidaromai užeigai 

WHITE CITY BAR 

kurios statymo ir įrengimo darbą aš 

atlikau 

" W H I T E  H E L L "  
Authentic Testimony of an Escaped Baltic Prisoner \ 

CARL ALTHEN 
CONSTRUCTION WORK AND 

GENERAL CONTRACTORING 
I 

HIGHLAND ROAD 

SOUTH EUCLID, OHIO Hlllcrest 632J4 

JAU ATIDARYTAS 

WHITE CITY BAR 

'Vienas iš f Clevelando pačių 

Moderniškiausių BARS 

Jame Patarnaujama Puikiausios 

DEGTINIS ~ VYNAS - ALUS 

Taipgi Galima Gauti Puikių Valgių 

Apsilankykit šiame Puokiame Bare 

599 E. 140™ ST. 
NEAR DARWIN AVENUE 

John and Julia Sustarcic, Props. 

(Rfiiprint from Latvian Information 
Bulletin) 

THIS testimony has been sub
mitted by a Baltic citizen L., who 
was deported to Novaya Zemlya is
land in the Arctic in March, 1941. 
He lived in UTovaya Zemlya until 
August, 1941, when he was able to 
leave it. 

Novaya Zemlya is an island lo
cated in the Arctic Ocean. Almost 
uninterruped winter reigns there, 
and the temperature drops to 60-
75 degrees below zero. There is 
a heavy snowfall, and even in the 
short summer months the snow does 
not melt. There is no plant life, 
and of animals only the polar bear 
is to be found. However, the rivers 
and lakes are rich in fish. 

In July 1941 several transports of 
deported persons began to arrive on 
the island. Amongst them were 
Latvians, Estonians,. Lithuanians, 
Ukrainians of Bessarabia, Volga 
Germans, Poles, Finns, Soviet citi
zens, etc. The island was divided 
into several zones, each zone be
ing approximately 35 kilometers in 
width. The prisoners lived in one-
story brick buildings. The camp 
areas were fenced in with barbed 
wire, and each area had several 
guard towers, where guards with 
automatic weapons were constantly 
on duty. They shot at everyone 
who attempted to leave the area 
without a permit. 

In some zones there lived only 
men, in others both men and wo
men. If a larger number of in
habitants died, the necessary num
ber of supplementary persons were 
transfered from other zones. In 
this manner one was able to piece 
together from descriptions of in
dividual prisoners a picture of life 
in the neighboring zones, and rough
ly to estimate that altogether there 
were about 600,000 prisoners on 
the island, guarded by some 12,000 
armed Red soldiers. 

In July 1941 both men and wo
men arrived, but there were no 

children among them. The 'depor
tees had luggage with them, some 
of them as many as 5 or 6 suit
cases. However, after arrival this 
luggage gradually began to disap
pear. Evidently they' were taken 
by the guards and administrative 
personnel while the deportees were 
at work. Complaints against such 
treatment were futile. 

Approximately 270-280 persons liv
ed in each building. They slept In 
wooden bunks four tiers high, and 
were furnished with neither straw 
or blankets. The buildings were il
luminated with electricity, for the 
deportees themselves obtained the 
necessary coal. Both the men and 
the women had to do the same 
work, and1 the working day was 12 
and even more hours long. The 
work went on day and night, and 
took place in mines* digging out 
the wealth of Novaya Zemlya; ore, 
coal, gold, etc. The work was very 
hard, and the standards of output 
too high. Being a carpenter, the 
relator had to build 4.5 wheelbar
rows daily. This was almost im
possible, particularly in view of 
the fact that there was insuffidint 
food. * . ' • 

For failing to come up to the 
set standard the bread' ration was 
reduced (from 250 grams to 150). 
If a person failed to produce the 
norm 3 times, he was throw half-
clad into a cold cell, where the vic
tim usually died of cold and hun
ger. Many people suffered from 
accidents and were killed in the 

amines, for above the mines the 
wheelbarrows had to be pushed ov
er narrow, icy trestles, where many 
lost their footing and fell into the 
deep gorges. 

Without conducting any investi
gation or examination, the local 
administration also passed prison 
sentences, usually up to 25 years. 
The deportee had to sign the sen
tence, but if one refused it did not 
change the • outcome. 

For expressing sentiments against 
(Continued on p. 5) 

+ BŪTINIEJI DALYKAI KURIŲ 
JUMS REIKIA- - - 3 

Turėkit savo vaistų kabinetą užpildytą reikmenimis kurių jums 
gali prireikti staigiam atsitikime. Kreipkitės j mus apsirūpinimui. 

TOEDTMAN & FOLLIS 
P h a r m a c i s t s  

SUPERIOR AVE. prie E. 65th St. HE. 1035 CLEVELAND, O. 
Registruotas Farmacistas" visada gatavas patarnavimui. 

CARPETING FOR THE 
DISCRIMINATING 

IMMEDIATE DELIVERY 
"f 

t Luxurious Textures — Colors — Patterns — Weaves : 

A VISIT TO OUR STORE WILL B£ GRATIFYING 

R. W. Duke Co. 
"THE HOME OF FINE CARPETING" 

20156 SO. MORLAND BLVD. — SK. 6464 
(At Warrensville and Kinsman) 

TERMS ARRANGED EASY PARKING 

Open Tuesdays and Fridays Until 9 P. M. 
•J* 

Musų geriausi Linkėjimai Tikros Laimes 

Naujai Atsidariusiam 

WHITE CITY BAR 

LICHTHCUjfE INC. 
• ... jf -

CARNEGIE AVE. & EAST 70th STREET 

EXpress 0820 
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