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20,000 VIEŠŲ AGITATORI-
NIŲ ŠNIPŲ LIETUVOJE 

Kaip didelį 'laimėjimą' bol
ševikai paskelbė kad okupuo
toje Lietuvoje veikia daugiau 
kaip 20,000" gerai apmokamų 
agitatorių, jų tarpe esą daug 
"aktyvistų". Tai tik maža da
lis šių dienų Lietuvos parazitų, 
O kur nesuskaičiuojami tūks
tančiai dar visokių rūšių bu
delių žmogžudžių tikrų enka
vedistų. Komunistiniai Rusų 
siurbėlės godžiai minta Lietu
vių prakaitu ir lieja Lietuviu 
kraują. 

"SVARBIAUSIA" LIETUVOS 
"KULTUROS IR MOKSLO" 
ĮSTAIGA IR JOS "PROFE
SORIAI" 

Manydami ktd aukščiausios 
ir svarbiausios Lietuvos mok- James F 0.Neill_ 49 met ig 

slo įstaigos yra Vilniaus, Kau- " * — 
no universitetai ir kitos aukš
tosios mokyklos, labai apsirin-
kat. Pavergtoje Lietuvoje da
bar yra tik viena svarbi ir 
reikalinga "mokslo įstaiga" ir 
ji vadinasi "Respublikinė Par
tinė Mokykla prie Lietuvos K 
P (b) CK." Ji yra Vilniuje, 
Tai švenčiausia tautų plėšikų 
Lenino-Stalino vardo "dvasi
ne akademija", kurioje "šven
tą neklaidingą tikėjimą" apie 
visuotiną tautų grobimą, nai
kinimą ir pasaulio surusinimą 
"dėsto" šitokie šių dienų "tau
tinę kulturą" turinčios Lietu
vos "mokslininkai': šupikov, 
Moskvinov, Liubimova, Podši-
valov, Belagurova, Koriolov, 
Akulov, Sierov, Blochin, Ain-
binder, Kudinov, Andžejevski, 
Pokrovski, Dulub, Icikzon, Le-
vina, Tverdochleb, Kalašnikov, 
Gelbak, Ogarkov, ir kt. 

U. N. Posėdis - tik Tąsyne 
su Sovietų Atstovais 

Manchester, N. H., policijos 
viršininkas, išrinktas naujas 
Amerikos Legiono nacionalis 
komandierius pąstaroje Legio
no konvencijoje New Yorke. 
Jis yra veteranas paskutinių 
dviejų karų. 

UŽ DIDINIMĄ MAIS
TO EKSPORTO 

U. S. Komercijos Sekre 
torius Harriman sako jog 
iš Amerikos reikia siųsti j 
Europą pakankamus kie
kius maisto, nes be to jo-
kis Europos gaivinimo ir 
stiprinimo planas neturės 
prasmės. 

Tuo tarpu, Agrikultūros 
Sekretorius įrodinėja kad 
maisto siuntimą reiktų su
laikyti, lai Europa pati 
save maitinanti. 

MARSHALL ATVI
RAI ĮTARIA RU

SIJA KALTA 

FORRESTAL SKU-
BOMIS PRISAIK

DINTAS 

KAIP NAIKINAMA LIETU
VIŲ TAUTA IR RUSAIS 
KOLONIZUOJAMA LIETUVA 

Enkavedistas A. Sniečkus 
Rusijos spaudoje su pasigar
džiavimu pasigyrė kad vyk
dant Lietuvių tautos naikini
mą ir Lietuvos kolonizavimą 
Rusais, Vokiečius iš Lietuvos 
išvijus, tikslu "su didžia Ru
sų tauta susiartinti" iš ūki
ninkų be jokio atlyginimo at
imta daugiau kaip 1,250,000 
hektarų dirbamos žemės. Ji 
nemokamai išdalinta veik iš
imtinai Rusų koloąistams: pa
leistiems iš raudonosios armi
jos arba specialiai masiškai 
atvežtiems iš Rusijos. 

Įkurdintiems Rusams Lietu
voje nemokamai perduota iš 
nužudytų arba Sibiran mirčiai 
ištremtų Lietuvių atimti 20,-
891 gyvenami ir 47,603 ūki
niai pastatai, daugiau kaip 7,-
§00 arklių, 11,500 galvijų, di
delis žemės ūkio mašinų ir in
ventoriaus kiekis. Iš apgro
biamų ir naikinamų Lietuvos 
ūkininkų "surinktų" mokesčių 
Husams kolonistams įsikurti 
luteikta daugiau 100 milijonų 
rublių paramos. Atvykusiems 
Rusams paskirta išsikirst dau
giau kaip milijonas kubinių 
metrų Lietuvos miškų medžia
gos. 

RŪKSTANČIOS SUIRUSIOS 
VIŠTINĖS VIETOJE TRAU
KINIŲ 

Išimtinai tlusų "tvartromi 
Lietuvos geležinkeliai įgavo ir 
Rusišką apsileidimą. Nekalbant 
apie apleistas visas geležinke
lių stotis, didžiausias chaosas 
viešpatauja ir tokiose stotyse 

Kuboje, nacionalė polici
ja buvo sukėlus revoliuci
ją. Kariuomenė ją nugin
klavo, žuvo šeši asmenys 
tame susišaudyme.. 

Anglija prašo U. S. nu
pirkti jos paskutinį turi
mą auksą vertės $800,000,-
000 — prie to socialistiška 
tvarka jau privedė tą šalį. 

kaip Vilnius, Kaunas, Klaipė
da, Šiauliai ir pan. Bolševiki
niai Rusiški geležinkelių bei 
pramonės darbuotojai yra di
džiausi nemokšos ir tinginiai. 
Dėl to skųsdamasis komparti
jai dėl susisiekimo suirimo 
Lietuvos Geležinkelių valdybos 
viršininko referentas N. čuda-
jev pripažino kad vien tik per 
trumpą paskutinį laiką dėl ne
įvykdytos vagonų apyva r t o s 
geležinkeliai neteko apie 60,-
000 vagonų papildomo pakro
vimo. Dėl nevykusių pakro
vimo operacijų vagonai pra
stovėjo virš normos daugiau 
kaip 1,800,000 vagonvalandžių. 
Ryšium su tuo netekta vėl 20,-
000 vagonų papildomo pakro
vimo. 

Dėl buko apsileidimo dau
giau kaip 1,700 traukinių, tu
rėjusių vežti keleivius ir pre
kes, visai nevažiavo. Labai 
blogai prižiūrimi garvežiai, to
dėl jie labai dažnai genda ke
lionėje. Paskutiniu laiku gar
vežių (lokomotivų) kelionėje 
sugedo daugiau kaip 40. Nė
ra jokios technikinės vagonų 
priežiūros. Išviso Lietuvos ge
ležinkeliais dabar šliaužioja 
kaž kokios rūkstančios suiru
sios vištidės, kftip jas žmones 
vadina. 

Rugsėjo 17, United Na
tions visuotiname posėdyje 
U. S. Valstvbės Sekreto
rius Marshall aiškiai ir at
virai darydamas priekaiš
tus Rusijai, paragino visą 
United Nations organizaci
ją imtis "didžiausių pas
tangų" sulaužyti pasauly
je "didėjančia nolitinę ir 
ekonomine krizę" ir apsau
goti Graikija nuo tolesnių 
atakų iš pusės Balkanų ko
munistų kaimynų. * 

Tiesiog nediplomati I k Ti 
atvirumu Marshall apkalti
no Jugoslaviją, Albaniją ir 
Bulgariją agresingais žy
giais prieš Graikiją, ir pa
sakė kaip Rusija tris kar
tus naudodama veto teisę 
užkirto kelius U. N. Sau
gumo Tarybai apgint Grai
kiją. Toliau, Marshall at
sikreipdamas j visų 55 ša
lių atstovus posėdyje pa
reiškė:**^ • 

"Šis posėdis negali sto
vėti tik kaip pašalinis tė-
m y t o j a s  k u o m e t  U n i t e d  
Nations narė išstatyta pa-
vojun atakais iš lauko. Jei 
U. N. nepajiegs apsaugoti 
neliečiamybę vienos mažos 
valstybės^tai visų mažų ša
lių saugumas ątsiduria pa
vojuje". 

Sovietų atstovas Gromy-
ko buvo pasiryžęs kalbėti, 
bet atsiėmė savo balsą, ma
tomai norėdamas pasitarti 
su savais atstovais ir net 
su Maskva del atsakymo ir 
apkaltinimo Amerikai už 
tai kas blogo Europoje de
dasi. 

Kitas sovietų atstovas, 
Višinskis, pareiškė jo^ jis 
jis netrukus atsakvs j Sek
retoriaus Marshall atakus 
Rusijos tame posėdyje. 

Diena pirm to iš U. S. 
pusės buvo pasiūlyta pa
skubėti įsteigti tarptautinę 
policiją apsaugojimui sa-
lių nuo pavojų. 

Iš U. S. pusės siūloma įs
teigti mažesnės grupės ko
misija palaikymui visame 
pasaulyje taikos. Sovietų 
atstovai tame numato U. 
S. pastangą įkurti antrą 
saugumo tarybą" kuri ga-

*i  . j*  1 «/\ ir iAfn  VPti  

Prez. Truman, kuris dar 
buvo negryžęs iš savo ke
lionės iš Brazilijos, Rugs. 
17 d. per radio iš laivo pa
siuntė į A^ashingtoną įsa
kymą paskubinti prisaik
dinti savaite anksčiau Ja
mes V. Forrestal šalies ap
gynimo sekretorium. 

Tą žygį daryti preziden
tą paskatino didėjanti pa
saulinė įsitempimo padėtis. 

Taip Forrestal, iki šiol 
buvęs Karo Laivyno sekre
torium, tampa visų Ameri
kos karinių pajėgų — ar
mijos, laivyno ir oro — ko-
mandierium ir jo pareiga 
yra turėti visą šalį paruoš
tą galimai kilti naujai pa
saulinei katastrofai — at
virai sakant karui su So
vietų Rusija. 

Iš visko matyti kad Mas
kva rimtai pasiryžus pa
sijungti Italiją, ir tą pasi
kėsinimą jai* vykdo truk-
šmingomis komunistų de
monstracijomis ir streikais 
Italijoje. 

Prez. Truman sugryš į 
Washingtoną Rugs. 19. 

Prezidento laukia daug 
visokių susibėgusių keblių 
reikalų. 

* 

NORI GALINGO ORO 
LAIVYNO 

VETERANAI IŠKEITĖ SAVO BONUS. Howard D. Potter, 
12 metų tarnybos U. S. marinų veteranas, vienas iš daugybės 
Washington, D. C., veteranų kuris prakaituodamas stovėjo ei
lėje laukdamas iškeisti savo "terminal leave" bonus. Visoje 
šalyje veteranai tuojau skubino tų bonų atsikratyti kaip tik 
valdžia sutiko juos iškeisti dabar, nelaukiant penkių metų. 

'MIRTIS TRUMANUr 
ŠAUKIA ITALIJOS 

KOMUNISTAI 

Gen. Eisenhower ragina 
kad U. S. turėtų palaikyti 
oro laivyną tokį didelį kad 
galėtų turėti viršenybę ir 
galimybę palaikyt savo po
ziciją saugią. Amerikos di
delė oro pajėga nebus pa
vojum niekam, tik sulaikys 
kitus nuo grąsinimų kam 
nors ir pačiai Amerikai. 

Oro Transporto sąjunga 
sako Amerikai -reikalinga 
turėti 5,000 lėktuvų trans
porto laivyną, atsitikus par 
vojaus reikalui. 

SUMAŽINA GRUDŲ 
EKSPORTĄ ,KAINŲ 

SUVALDYMUI 

KOMUNISTŲ deporta
vimas iš Amerikos pasiro
do nėra toks lengvas, del 
to jie ir siaučia taip drą
siai. 

Nors nuo 1945 metų bu-

Romoje komunistai savo 
surengtoje demonstracijoje 
šaukė-rėkė: "Mirtis Tru-
manui!" Prie to minią su
kurstė komunistų vadas, 
Maskvoje auklėtas sovietų 
agentas Togliatti. Jis tik
rino jog Amerika rengia
si pradėti naują karą. 

Rusija, anot jo, yra vie
natinė šalis kuri neša pa
sauliui taiką. 

Togliatti išbuvo Maskvo
je 15 metų, pasiruošdamas 
Italijos komunistų vadovy
bei. 

Komunistai rengiasi pa
imti Italiją į savo rankas, 
kaip greit iš ten bus visai 
ištraukta Amerikos kariuo
menė. Tam tikslui Maskva 
tik ir pasirašė ilgai gaišin
tą taikos sutartį su Itali
ja. 

Italijoje komunistai dau
gelyje miestų iššaukė dar
bininkų streikus, sako apie 
du milijonai darbininkų iš
ėjo į protesto streikus. 

JAPONIJOJE, šios sa
vaitės pradžioje iškilus ju
ros audrai tapo užlieta da
lys pakraščių, kur žuvo ar
ti 2,500 žmonių. Daug li-
l^o be namų. 

Valdžia Washingtone iš
leido patvarkymą Vkuriuo 
grudų eksportą sumažina 
beveik pusiau, tikslu sulai
kyti šioje šalyje nepapras
tai- kylančias maisto kai
nas. 

Šelpimui ir pardavimui 
grudų išvežimas Lapkričio 
mėnesį bus 788,800 tonų 
vietoje 1,213,400 tonų, kaip 
bus išvežta Spalių mėnesį. 

Kinija ir Anglija Lapkri
čio mėnesį grudų visai ne
gaus. Italija gaus 155,500 
tonų grudų Spalių mėn. ir 
tiek pat Lapkričio mėn. 

Daug mažiau grudų bus 
duota Belgijai, Airijai, In
dijai, Meskikai, Nederlan-
dams ir Filipinams. Aus-

Sako, lai Europiečiai 
Patys Pasigamina sau 

Reikalingą Maistą 
AGRIKULTŪROS • Sekreto

rius Anderson skelbia kad ši 
šalis turi mažinti savo grudų 
eksportą ir kad alkanos šalys 
privalo pačios dėti daugiau pa
stangų maitintis save. 

Anderson pranešė kad gru
dų iš šios šalies 1946 metais 
išvežta 563 milijonai bušelių, 
o šymet bus išvežta dar dau
giau. 

Prasta kad Henderson tiek 
tesupranta apie Europos žmo
nes, jeigu prikiša jiems nepa-
sirupinimą maitintis patiems. 

Kam Amerika ir Anglija lei
do bolševikams vežti mašinas 
ir vinką pagrobiamo net iš sa
vo zonų? Kam nesutvarko ka
ro paliestų šalių iki šiai dienai, 
kad tie žmonės galėtų patys 
dirbti žemę ir maitintis? Kam 
vieną po kitai šalį leidžia so
vietams pavergti? Kam užlei
do bolševikais agitatoriais vi
sas net savo valdomas zonas, 
ir kitas šalis, kurių žmonės iš 
baimės komunizmo nežino nei 
ko imtis nei ką daryti? 

Lai Amerika remia dar Bft-
pavergtas šalis taip kaip re
mia Maskva savo sferoje esan
čias šalis, tos šalys jau butų 
galėjusios pačios maitintis. 

• ' 

MAISTO šioje šalyje sako
ma randasi perpilnai, nežiūrint 
pastarų valdžios prastų žinių 
apie kornų derlių. Amerika 
gali patenkinti maisto parei
kalavimus šioje šalyje ir už
sienyje. 

Bešališki žinovai, kurie a|K 
svarstė maisto ir pašaro ištek
lius 1947-48 žiemai sako kad 
to visko užteks be jokio žy
maus pakeitimo galvijų augi
nime. 

AMERIKOS eksportas | ki-
trijai grudų kvota bus su- Į tas šalis šymet už visą metą 
mažinta pusiau nuo Spalių 
kvotos. Graikijai duos tik 
34,000 tonų vietoje 45,000 
tonų Spalių mėnesį . 

NORĖJO NUŽUDYTI 
BENEŠĄ? 

"J 

vo priteista deportuoti 124 
komunistus, iki šiol tiktai 

lėtu veikti be sovietų veto keli jų tėra išvežti is sios 
- - šalies. Jie randa užtarimą 

net Aukščiausiame Teis-
trukdymų. _ 

Ir Višinskis atšaukė savo 
kalbą, pasakydamas^ kad 
trumpu laiku paruoš savo 
atsakymą. 

Vienaip ar kitaip Ulbė
si konferencijoje aiskiau-
sia matosi didėjantis plyši
mas tarp Rytų ir Vakarų, 
kas užtraukia naujus nera
mumo debesius ir galimą 
kkro audrą. 

me. 

f%ryžiuje sumažm# chio-
nos kiekį nuo 250 gramų 
iki 200 gramų dienai. Del 
tu kilo protesto streikai. 

INDIJOJE, Musulmonai 
tęsia žudymą Indusų savo 
Indijos dalyje, dabar kai 
ta šalis tapo padalinta. Is 
New Delhi praneša kad 
mumulmonai užpuolė iš jų 
teritorijos pasitraukiančių 
pabėgėlių eiles ir užmušė 
ax sužeidė apie 1000 Indu-
sfc ____ 

šioje šalyje vėl ragina 
įvesti maistu karnų t kon
trolę. ' 

Iš Prahos praneša apie 
susekimą Slovakijoje^ ruo
šiamo suokalbio nužudyti 
Čekoslovakijos prezidentą 
Benešą ir atskirti Slovaki
ją nuo Čekijos. 

Kadangi Beneš liko Mas-
kvai ištikimas tarnas ir če-
k o s l o v a k i j a  k o m u n i s t ų  v a i -  n o  k l e k  t l K  n ^ 3 '  
doma, tai šios žinios apie 
suokalbį prieš Benešą gali 
buti tik nauja Maskvos iš
galvota klasta pradėti su-
gaudymą ir išskerdimą vi-

numatyta pasieks apie $15 bi
lijonų. Prieš karą, 1939 me
tais eksportas buvo nupuolęs 
tik iki $3 bilijonų. 

Ir tai, šymet Birželio mėne
sį eksportas nupuolė $180 mi
lijonų ir Liepos mėnesį vėl su
mažėjo $88 milijonais. 

Jeigu šiomis didelėmis eks
porto skaitlinėmis giriasi ir 
tuo ką išveža Rusijai, kaip pa-
veizdas gasoliną, plieną ir kt., 
to savo eksporto Amerika ga
li greitai apgailėti. Taip atsi
tiko besidžiaugiant eksporta
vimu Japonijai senos geležies 
ir plieno ir davimu jai gasoli-

PLIENO gamyba šioje šaly
je šymet numatoma pasieks 88 
milijonus tonų. 

Per pirmus 8 mėnesius 1947 
sų dar likusių patriotinių metajs piįeno pagaminta 55,-
žmonių Čekoslovakijoje. j §43 104 tonai, arba apie 15 mi

lijonų tonų daugiau negu per 

Mrs. Lee W. Hutton, iš Excel
sior, Minn., išrinkta Amerikos 
Legiono moterų dalies pirmi
ninke, jų suvažiavime pora sa
vaičių atgal New Yorke. 

WALLACE vėl pradėjo 
savo prakalbas, ir štai ns 
New Yorke, kur sueina di
delės minios komunistų ir 
barzdotu patriotų, kalbė
damas panaujino^ mintį a-
pie steigimą trečios parti
jos, kuri gal statys jį kan
didatu 4 prezidentus 1948 
metais. 

tą patį periodą pagaminta 194$ 
metais, ir 3,044,390 tonų dau
giau negu buvo pagaminta per 
visus 1939 metus. 

Plieno šioje šalyje tačiau vis 
dar trūksta, žinovai sako kad 
apie 1949 metus plieno bus pa
kankamai. Jeigu dabar butų 
jo pridaryta perdaug, tas su
darytų šalyje infliaciją, sako. 
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PENNSYLVANIJOJE 
PITTSBURGH 

MIRĖ ŽYMUS POLITIKIE
RIUS 

^ Rugs. 13 mirė žymus Pitts-
burgho politikierius, John S. 
Herron, dabar buvęs Apskri
ties Komisijonierius, anksčiau 
savu laiku buvęs Republikonų 
vadas per virš 30 metų, ir pa
siekęs miestof may oro vietos, 
nors iš amato jis bu.vo muri-

' ninkas. Herron buvo 74 metų 
amžiaus, mirė natūralia mir
tim, del senatvės. 

Jo politiška karjera prasi
dėjo 1913 metais, kuomet ta
po išrinktas į miesto tarybą. 
Iki tol jis dirbo prie murinės 
statybos ir buvo mūrininkų 
unijos pirmininkas. 

GBLiKEOECIAI LAfMtfO 

Streikuojanti 1800 operuo
jančių Union Railroad Co. dar 
hininku baigė savo streiką, su-
alta ikydami ant kompanijos 
siūlomo algos pakėlimo po 15 
centų valandai. 

Iki šiol dėl jų streiko jau 
buvo paleista iš darbų 20,000 
kitų darbininkų, nes dirbtuvės 
kurias tas gelžkelis aptarnavo 
negalėjo gauti darbui reikme
nų. 

Per 8 dienų streiką panešta 
apie $2,000,000 nuostolių visų 
darbininkų algomis, nepaga 
minta 168,000' tonų plieno ir 
liko nepadirbta 128,000 tonų 
užbaigto plieno. 

Detroit, Mich., Naujienos 
PENNSYLVANIJOJE 
"SAUSIEJI" LAIMI 

Prohibicija palengVa vėl at-
gryžta į Pennsylvaniją, kaip 
iš pereitos savaitės balsavimų 
paaiški. 

Prohibicijos klausimas buvo 
pastatytas balsavimui 208 kai
muose ir miesteliuose, ir pa
sirodo kad laimėjo 28 mieste
liuose, kuriuose griežtai tam
pa uždraudžiama svaigin a n t i 
gėrimai pardavinėti. Prie to, 
dar 10 kitų miestelių nubalsa
vo ̂  uždrausti pardavimą paski
rai ar tai degtinės SI* alaus, 
tik ne abiejų. 

Kiti miesteliai jau pirmes-
niais metais prohibiciją nusi-
balsavo. 

Miesteliai tokius tarimus pa
daro kur esančiose karčiamose 
tęsiasi nepadorus apsiėjimai ir 
girtuokliavimas, iš kurių išei
na įvairių papiktinančių nusi
žengimų. Ten policija nepa
sirūpina sutvarkyti padėties, 
kuo pasinaudodami "prohibici-
ninkai" pasistengia pravesti 
balsavimus uždraudimui svai
ginančių gėrimų vartojimą. 

WATERBURY, CT. 

PRIPAŽINO ATLYGINIMUS 
Už PRAEITĄ LAIKĄ 

Suvirs 17,000 Pennsylvani-
jos darbininkų, kurie dirbo del 
1470 darbdavių, kurie nepildė 
FederalĮ Darbo ir Valandų įs
tatymą, gaus atlyginimų už 
pnieita laiką bendroje sumoje 
8813,000. \ , 

Valdžios inspektoriai laikas 
BUo laiko patikrina darbo įs-
staigas, darbininkų dirbamas 
valandas, ir kiek jose darbi
ninkams moka. Rastos darba
vietės neprisilaikančios Fede-
ralių darbo patvarkymų pri
verčiamos mokėti sulyg to įs
tatymo, ir atlyginti savo dar
bininkams už praeityje išdirb
ta laika. 

PIENO PABRANGINIMAS 
m TVIRTINTAS 

Harrisburge padaryta tari
mas sulyg kurio leidžiama pa
branginti Pittsburghe ir kito
se Pennsylvaniaos dalyse pie
no kaina, pradedant Spalių 1. 

Kartu pranešama kad Rug-
pjueio mėnesį pieno gauta re
kordinis kiekis, 491 milijonas 
svarų. Valstijoje randasi apie 
40,000 pieno ūkių. 

Per Liepos mėnesį pieno bu
vo gauta 515 milijonai svarų. 

Pieno kvorta Pittsb u r g h e 
pars i d uos po 20 x/->c,. 

RAUDONIEJI NELEIDŽIA 
CIO IR AFL SUSIJUNGTI 

AFL pirmininkas Green pra
neša kad tarp CIO ir AFL ne
galima pasiekti susijungimo 
dėl tos priežasties kad komu
nistai deda visas pastangas ne-
daleisti CIO vadams susitarti 
su AFL. 

Green taigi ir sako kad jis 
neturi vilčių greitu laiku- tas 
dvi organizacijas sujungti po 
viena vadovybe, dėl charakte
rio nekuriu vadų kurie vakko 
tūlas CIO unijas. 

VASAROS PARENGIMUS 
BAIGIANT 

Rugsėjo 14, įvyko LVS 9-to 
sk. surengtas piknikas^ Linden 
Parke, Union City, Conn, šį 
kartą gamta pabaudė, lietus 
lijo visą rytą; nors po pietų 
saulutė pasirodė, bet diduma 
vis tik susilaikė ttuo važiavimo 
į pikniką. 

Nors piknikas nebuvo gau
sus, bet įdomus. Patriotingą 
kalbą pasakė Lietuvos Konsu
lato Attache Anie. Simutis iš 
New Yorko. Taipgi kalbėjo 
Lietuvių geras draugas, Repu-
blikonas Town* Chairman Ri
chard Bensen, buvęs Aldermo-
nas William Kolback; kandida-

DR. KAZLAUSKAS MOKY
TOJAUS GROSSE POINT 

Artinantis mokslo metams, 
malonu buvo patirti kad į Det
roito priemiesčio Grosse Point 
University School (yra pakvie-

11 stas mokytojauti Dr. Kazlaus
kas, kuris jau darbą pradėjo. 
Dr. Kazlauskas, kaip pastebė
jome iš laikraščių, atvyko iš 
Europos kaip Lietuvos tremti
nis, prieš kelis mėnesius. 

Musų miesto Lietuvių tarpe 
prisipildo inteligentų atvyks
tančių iš anapus vandenyno. 

Dr. Kazlauskas ir kiti jau
nieji Lietuviai buvę DP, įsi
traukė į BALF darbą, ypač 
dabar kada ruošiama Lietuvių 
Tag Day. 

Sveikiname mielą tautietį, 

ATNAUJINA GELEŽINKE
LIŲ BĖGIUS 

Pennsylvania Geležin kelio 
kompanija užsakė 141,000 to
nų naujų bėgių savo geležin
keliams, už $8,000,000. Pri
statymas numatyta 1948 me
tais. Ta geležinkelių linija at
naujins daug savo kelių bė
gius. 

A. S. Trečiokas 
INSURANCE AGENTŪRA 

Dirvos Atstovas 
Prenumeratoms, Skelbimams 

311 Walnut Street 
NEWARK 5, N. J. 

SEKRETAI DYKAI 
(FREE) 

Tiems kurie užsirašys 32-jų pusi. 
ft| už $2.00, duosim SEKRETUS 
dovanai, kaip pasidaryti namie 
Lietuvių Naujienas ant 2-jų rae-
alų, vyną, ir saiderį. (52) 

LIETUVIŲ NAUJIENOS 
838 N. #th St. Philadelphia «, Pa. 

LEWIS PRIEŠINASI UNIJŲ 
VADŲ PRIESAIKAI 

John L. Lewis, angliakasių 
unijos pirminiiįįsąs, nusprendė 
įsakyti savo unijos skyrių vir
šininkams kad jie nepasirašy
tų prieš-komunistinius affida-
vitus kokių naujas Darbo įsta
tymas iš unijų vadų reikalau
ja. 

Betgi tas Darbo įstatymas 
pasako kad unija kurios vadai 
nepadarys tokio affidavito ne
gaus nacionalės Darbo Santi-
kių Tarybos tarpininkystės ir 
tos unijos darbdaviai neprivalo 
pripažinti. 

Lewis ir daug bolševikuo-
jančių unijų vadų kovoja prieš 
tą įstatymą, nors jis yra pri
taikytas apsaugojimui šios ša
lies — ir tokio paties Lewis 
kailio — nuo komunizmo. 

DIDELIS LAIMĖJI
MAS GYDYME 

New Yorke, Amerikos Chi
rurgų Kolegijos suvažiavime 
du žymus ekspertai padarė 
pranešimą apie didelę pažangą 
padarytą kovai prieš aukštą 
kraujo spaudimą, kas skaito
ma Amerikoje pirmaeiliu žmo
nių žudytoju. 

Aukštas kraujo spaudimas 
ir nuo to paeinančios kompli
kacijos yra priežastimis dau-
giausio skaičiaus belaikinių 
mirčių šioje šalyjei 

Tuos savo ištyrimus paskel
bė Dr. Smithwyck, chirurgijos 
profesorius Bostono Universi
teto Medicinos Mokyklos, ir 
Dr. Sturgis, medicinos profe
sorius Michigan Universitete. 

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

tas į Waterbury mayoro parei
gas Raymond Snyder; Jokū
bas Trečiokas, R. Yokovonis iš 
Bristol, Conn; p. Bakunas, iš 
Bridgeport, Conn., pasakė la
bai įspūdingas eilutes. 

Dalyvavo daug įžymių žmo
nių : Dr. Petras Vileišis, Prof. 
K. Žilinskas, Adv. W. Matuse
vičius, Paul Usonis su šeima, 
iš Miami, Fla.; žurnalistas St. 
Zobarskas, mokytoja p-lė Ed-
wiga Raulinaitis, sesutės Leo-
naitės iš Worcester, Mass., T. 

j M. D. pirm. Ant. tlzimidas ir 
' eilė kitų. 

Komisija kuri rūpinosi su
rengimu šio pikniko ir darba
vosi piknike: Albinas Kuslis, 
Stanley Senkai, Pr. ir ponia 
M. J. Colney, Frances ir Daniel 
Waskes; ponips Petrqnele Kve-
deras, Frances Ledeika, Eliza
beth Matelunas, Betty Bule-
rick, Anastazia Kishonis, Stel
la Romanauskas, Mary Sabis, 
Leon Pranskietis, Joseph Mi
kėnas, Steve Geoiyutis, Jonas 
Kairis, Juozas Šležas, Juozas 
Yokubaitis, Joseph Belazaras 
Jr., Julius Vilčauskas Sr., Mi
chael Bogušas, Charles Dap
kus, Ben. Silkauskas, J. Greb-
lunas Sr., Jos. Daugskurdis. 

LVS valdyba dėkoja nuešir-
džiai visiems ir visoms daly
viams piknike, o ypatingai pa
sidarbavusiems, kurie niekuo
met neatsisako, visuomet pri-
sidema, pagelbsti, dalyvauja, 
ir tt. Ačiu visiems. 

Dabar, kada vasaros veiki
mai baigiasi, LVS skyrius pra
deda ruoštis prie Vasario 16 
minėjimo programos. 

LIETUVIŲ "Care ir Relief 
Club" rengia kortavimo pra
mogą sekm. Rugsėjo 21, pp. 
Anthony Žukauskas namuose, 
148 Alder st. Komisija nuo
širdžiai kviečia visus atsilan
kyti; prasidės 12 vai. dienos, 
tęsis ' iki vėlai. Pelnas skiria
mas pasiuntimui pakietėlių iš-
vietintiems Europiečiams. 

Dr. M. J. Cotoey 

J. Žemantauskas 
N o t a r a s  

% 
"Dirvos" Agentas 

130 Congress Avenue 
Waterbury. Conn. 

Dr. Kazlauską, atvykusį į mu
sų miestą, su jo nauja vieta, 
ir ]įnkime daug, daug sėkmių. 
Nors svečias pareiškė kad jis 
bijojęs į Detroitą vykti, taip 
toli nuo centrinių Lietuvių ko
lonijų, bet tikiu kad nenusivils 
perdaug, pajutęs šio miesto 
Lietuvių širdingumą ir kad čia 
taipgi galima darbuotis savo 
tautiečių tarpe. 

TAG DAY SPECIALS 
KOMISIJA 

BALF'o 76 skyrius susirin
kime Rugs. 12 buvo išrinkta 
iš dviejų buvusių tremtinių, 
Inž. Jono Dunčios ir Agr. To
mo Dambrausko, specialė va
dovybė priruošimui aukų rin
kėjų Tag Dienoje ir sutvarky
mui pačios rinkliavos, šiame 
susirinkime buvo pranešta kad 
BALF'o vaizbos posėdyje bu
vo išrinkta publikacijos komi
sija. T&igi ir Dirvai išrinkta 
korespondentas tą vajų pro
paguoti. Todėl šioje kolumno-
je tilpstanti -mano pareiškimai 
nepriklausys nuo BALF sky
riaus vadovybės, bus tai ma
no asineniškop mintys. s 

AM. LIETUVIŲ BALSO 
GRAŽUOLĖ 

Amerikos Lietuvių Balsas, 
radio klubas, ruošia pikniką šį 
sekmadienį, Rugs. 21, Birutės 
Darže, šiame piknike bus ren
kama ir Lietuvaitė Gražuolė. 
Karo metu toks gražuolės rin
kimas buvo nutraukas, bet da
bar tas vėl atnaujinama. Mer
gaitėms bus įteikta atitinka 
mos dovanos. 

Kuri Lietuvaitg dar neužsi
rašius į kor^testą, skubėkite 
kreiptis pas anaunserį Ralph 
Valatką. Priimamos nuo 16 
metų amžiaus. Mes "seniai" 
turėsime daug malonumo ir 
juoko matant savo tautos gra
žutes 'dukrytes. 

STRATTON BILIUS VIS 1 

JUDINAMAS 
Man teko dalyvauti Michi

gan Committee on Displaced 
Person^, Rugsėjo 12, ir paty
riau kad šis komitetas dės vėl 
daug pastangų Stratton'o Bill 
pravaryti. Komiteto nariai ir 
narės stengsis dabar pamatyti 
visus Michigan senatorius ir 

Turtuolė Amerikietė Doris Du
ke parodoma su savo antru vy
ru, Porifirio Rubirosa, už ku
rio ištekėjo nesenai Paryžiuje. 
Jis yra Dominikonų Respubli
kos pasiuntinybės narys. 

AMERIKOS VAKARŲ 
ĮDOMYBĖS 

kongresmanus, {rodydami rt§* 
kalo ir prašydami tą bilių pra
vesti. 

Reikia suprasti kad ir kito 
se valstijose tas reikalas tarfi-
pa išnaujo pajudinamas. 

Rugsėjo 19 tuo klausimu pa
sižadėjo kalbėti Mich, valsti
jos Senatorius Homer Fergu
son. 

Jeigu visoje Salyje taip bus 
sukrusta už atnaujinimą ir 
pravedimą šio biliaus, reikia 
tikėtis tas bilius turi galimy
bių buti pravestas. 

Kiek mums Lietuviams iš to 
bus naudos dabar sunku sprę
sti, bet kad tas padidins kvotą 
į Ameriką įvažiavimui tai ne
abejotina. M. Sims. 

Iš VOKIETIJOS pranešama 
apie Amerikos armijos vado
vybės sutikimą atiduoti įvai 
rias brangmenis, auksą ir si
dabrą, nacių atimtą iš žmonių 
suvarytų į koncentracijos sto
vyklas, IRO tarnautojams (bu 
vusiems UNRRA) išdalinimui 
tarp tremtinių kurie '-negali 
gryžti į savo šalis. 

Kadangi daug UNRRA tar
nautojų buvo sovietų agentai, 
ir dabar tapo IRO tarnautojais 
jie pasirūpins kad tas auksas 
ir sidabras atsidurtų Maskvoj. 

PRANESKIT 
Savo Antrašo Permainą 

Kuomet rengiatės persikelti 
kitur gyventi, praneškit sa
vo naują antrašą Dirvos Ad
ministracijai, ne paštui, nes 
paštas nesiūs jums Dirvos į 
naują vietą jeigu neprimo-
kėsit. Parašykit mums už lc atvirutę prieš persikėli
mą į kitą vieta gyventi. — 

Dirva Cleveland 3. O. 

•M/m 

Agrikultūros Departmentas naudoja šį požeminį urvą sudė
jimui gendančių maisto dalykų. Dabar nesenai papl'to gan
dai kad U. S. valdžia ruoša požemines slėpynes kalnuose New 
Mexico valstijoje savo atominei bombai ir kitiems karo reik
menims. ' 

LIETUVOS VAIZDAI 
26 VAIZDAI UŽ $1.00 

Dirva gavo iš Vokietijos Lie
tuvių tremtinių išleistų Lietu
vos vaizdų rinkinius. Yra gau
ti du skirtingi rinkinėliai. Vie
nas susideda iš 14 atvaizdų, 
kurie vaizduoja Lietuvos mie
stus, paminklus, bažnyčias. Iš 
jų galima matyti kad Lietuva 
buvo toli pažengus savo moder
niška statyba ir gyvenimu. 

Antras rinkinėlis susideda iš 
12 vaizdų. Jie vaizduoja Lietu
vos kaimą, laukus, liaudies dar
bo kryželius ir parodo kokia 
graži buvo Lietuvos šalis. 

Tuos abu rinkinėlius, viso 26 
Lietuvos vaizdelius, galite gau
ti Dirvos krautuvėje už $1.00. 

Pirkdami tuos vaizdelius ne 
tik pamatysim kokia graži bu
vo paskutiniais laisvės laikais 
Lietuva, bet taip pat paremsi-
me ir netiesioginiai ir Lietu
vius tremtinius ir jų kulturinį 
gyvenimą. Jie tokiose sunkio
se sąlygose viS5a tai išleido, o 
Dirva platina. 

Taigi, siųskite $1.00 šiądien, 
ir tuoj gausit 26 vaizdelius. 

PtRVA, 
6820 Superior Ave. 

0eveland 3, Ohio. 

KĄ DARYTI DEL SKAUSMŲ 

REUMATIZMO 
ARTHRITIS 

Jeigu jųs kenčiate nuo Nugaros 
skaudėjimo, Raumenų gėlimo, Scia-
tikos, Strėnų skausmų. Neuralgijos, 
Sąnarių sustingimo, Neuritis, Poda
gros ir t.t., Pabandykit RADE TAB
LETS del gerų pasekmių. Mes no
rim. kad jųs pamėgintumėt RADE 
TABLETS (Bandomąjį Kiekį) be jo
kių lėšų jums. Nesiųskit pinigų, o 
tiktai savo- vardą ir adresą, tai mes 
jums tuoj pasiųsime tabletėlių. Vi
si nurodymai ant pakelio. Nieko 
jums nelėšuos, jei nepatiks. (38) 

NORTHWAY PHARMACAL CO. 
439 North Street, 

ROCHESTER 5, NEW YORK 
Dept. 41 

Rašo K. S. KARPIUS. 
• 

"Žemiškas Rojus" 
(Tęsinys iš pereito nr.) 

Pas Miniaturinių Mil
kų ir Miestų Dirbėją 

A. Nikuną 
1946 METŲ Spalių menesio 

numeryje, viename iš populia
riausių Amerikoje žurnalų, va
dinamame Popular Mechanics, 
tilpo aprašymas apie miniatu
rinių miškų ir laukų dirbėją, 
miestų statytoją ir prezervuo-
toją visokios augmenijos natu-
ralėse jų spalvose — A. Niek, 
kuris dirba California State 
Muziejuje ir Exposition Buil-
dinge Los Angeles mieste. 

Kai pernai Lapkričio mėne
sį su žmona nuvažiavom į Los 
Angeles, LVS surengtame va
kare susipažinome su tuo pa
čiu žmogum, ir nors žurnalas 
Popular Mechanics nepasako 
kas toks yra tas A. Niek, jis 
yra musų tautietis Lietuvis, 
Ą. Nikunas. Jis yra švelnaus 
budo, negarsiai kalbantis, ir 
daug dirbantis žmogus. Jau ta
da jis užsikvietė mus pas save 
j muziejų, žadėdamas parodyti 
savo darbus kuriems jį muzie
jus samdo. Bet tada laikas 
neleido muziejų aplankyti ir 
likome nematę A. Nikuno dar
bų. Gal ir gerai kad tada ati-
dėjom apsilankymą šiam kar
tui, žinodamas kad vėl važiuo
siu už kelių m«nesių j Los An
geles. Dabar tarėjau tam vi
są pusdienį laiko ir galėjau su 
A. Nikunu ir jo darbais plačiau 
susipažinti. 

S5 kartą žmona padarė su 
juo susitarimą musų susiėjimui, 
o jis su savo žmona užsi
kvietė mus į savo butą pietau
ti ir ta proga apvedžiojo-apro-
dė savo darbus muziejuje. 

Aprodė ne tik tą kas pada
ryta, bet ir kaip jis visa tai 
daro: nusivedė į muziejaus la
boratorijas - dirbtuves, kun> pa
šaliniai žmonės niekados nega
li ineiti ir matyti. 

Parodė ten ne tik tai darbą 
kokį atlieka ir kaip atlieka iš-
statydamas miniaturinį mies
tą, kalnų rezortą, kalnus ir vi
są negyvą ir gyvą gamtą, bet 
parodė ir savo išrastus chemi
kalus, kuriuos jis laiko slap
tybėje, išlaikymui visos aug
menijos natūralia kaip ji bu
vo kada augo iš žemes ar ant 
medžių. 

Tų speialių chemikalų sutai-
symu A. Nikunas pakeičia vi
są iki šiol muziejuose gamtos 
atvaizdavimo sistemą. Kaip 
žinoma, gamtos muziejai dau
geliu atvejų stengiasi atvaiz
duoti augmenis ir kas iš že-

kščio, muziejuje gi Nikunas 
perstato tą mišką visai natūra
lų su medžiais vos penkių pė
dų aukščio, kurių apačioje iš
daryta atitinkamo mažumo. 
modeliai namų, automobilių ir 
visko kitko kas toje miško da
lyje randasi. Mažieji dalykai, 
namukai, automobiliai, gyvu
liai išdrožinėti iš medžio, nu
dažyti reikalingomis spalvomis 
ir sudaro tikrą juodelį to kas 
perstatoma. 

Musų laukdamas, p. Niku
nas padirbdino miniaturines 
Kalifornijos kalnų gėles, ku
rias, įdėtas permatomoje dėžu
tėje, padovanojo mums atmin
čiai. Kitos gėlės yra tiesiog 
dirbtinos, bet nudažytos jų 
naturalėsč spalvose, ir išrodo 
kaip gyvos. 

Už savo išradimą prezervuo-
ti naturalėse spalvose augalus 
ir net gyvunus Nikunas yra 
gavęs aukso medalį Genevos 
Internacionalinės Muziejų Są
jungos. Per praeitus 35 me
tus jis darbuojasi muziejuose 
toje srityje, yra dirbęs Petro
grado muziejuje, Londono mu
ziejuje, Capetown muziejuje, 
dabar gi per eilę metų darbuo
jasi Amerikos muziejuose. 

Man teko sužinoti kad A. 
Nikunas rengiasi dalyvauti šį 
rudenį Meksikos sostinėje pa
saulio muziejų darbuotojų su
važiavime. Ten jis nugabens 
savo padirbtą Amerikos rau
donmedžių girią, kurią pado
vanos Mexico City istoriniam 
muziejui. Paprašiau jo kad jei 
kas ypatingo ten atsitiks pra
nešti Dirvai. Jis pažadėjo tai 
padaryti. 

Pasiunčiau jam Clevelando 
Lietuvių Kulturinio Darželio 
atvaizdą, jis nori padaryti to 
musų Darželio miniaturą pa
rodymui savo muziejaus mok
slininkams ką Amerikos Lietu
viai turi kulturingo, kad ne vi
si Lietuviai yra komunistai, 
kaip nekuriuose miestuose jau 
apie juos žino. 

Iš MUZIEJAUS nuėjome į 
p. Nikunu butą, kuris randasi 
tik skersai gatvę nuo muzie
jaus. Ten irgi radau pusę mu
ziejaus, nes jis dirba savo lai
svu laiku kitus dalykus, kurie 
irgi yra stebinanti. Jis turi 
išdrožinėjęs ir medžiais nuso
dinęs modelį Vilniaus Gedimi
no pilies kalno. Turi kitą la
bai brangų padarinį — Catali-
na salos modelį, net su povan
denine gyvūnija. 

Jis yra ir piešėjas, ir jo bute 
ant sienų kabo jo paties alieji
niais dažais piešti paveikslai, 
kuriems jis pridavęs tam tikrą 
savo fantazijos reikšmę. 

Neužteko to. Pasirodo A. 
Nikunas yra uolus Lietuvių 
senovės mėgėjas, praeities ty
rėjas. Jisai nesnaudė kuomet 
dirbo kitų šalių muziejuose 

mės dygsta, parodymui muzie-|jjs nekuriuose muziejuose Eu-
jus lankančiai publikai ką kur ropoje yra sugraibstęs ir Lie-
gamta turi. 

Bet iki šiol visuose muzie 
tuvių istorinės medžiagos 
tokių senų dalykų kaip net 

juose tie dalykai, nuo papras-; gaįdoS iš žilos senovės vaidi-
tos žolės iki medžių matyti tik j  įj« krivių giesmių Perku 
savo suvytusioje formoje, nes 
kitaip nebuvo galima pedary-
ti. A. Nikuno chemikalai pa
lieka ir žoles, ir krumus, vai
sius ir viską gyvą-naturališką 
kaip kad tas dalykas augo iš 
savo krūmo. Todėl tai A. Ni

ną garbinant. Matyt kada 
nors kas nors (kad ir kryžiuo
čių vienuoliai ar Prūsiški dva
siškiai) senovėje tas gaidas 
įsiklausę užrašė ir jos pateko 
į muziejus Europoje. 

Paskutinė ir didžiausia nuo-

KAS platina Dirvą 
platina apšvietą. 

tas 

kūnas dabar perdirba Kalifor- staba buvo tai ta kad jis pats 
nijos muziejuj^ viską natūra- gavo bute turimais vargonė-
liškoje išvaizdoje savo tais su- |įajs mums tą senovinę muzi-
rastais chemikalais. žinoma, jj. pagrojo! 
seniau sudėtų dalykų, suvytu- Tag mane labiausia ir stebi-
sių augmenų,' neatnaujina, tai- nQ; neužtenka kad jis surin-
gi reikia viską sena ismesti, o ^ tag gaįdas, ir, kaip sakė, 

nuorašai jų jam kaštavę ne
mažai pinigo, — bet moka ir 
vargonais groti, ir su paaiš
kinimais tris paskiras neilgas 
melodijas sugrojo, kurių me
lodijos, reikia pasakyti, turi 
Lietuvišką dvasią, bet tokios 
kitokios, nepanėši į nieką ka
da nors girdėtą, nei į jokią 
dabartiniais laikais Lietuvišką 
žinomą dainą, ar raudą ar ką 
kitą. 

(Seka: "PAŽADĖTA- SLĖ-
-N1S") 

21 . 
sudėti naujai nukirstus kru
mus, gėles, žoles ir tt., pirma 
Nikuno chemikaluose j®mar-
kinus. 

Paveizdan, muziejuje reika
linga perstatyti viską kas tik 
Kalifornijoje auį>a. Iki šiol 
tie perstatymai buvo surankio
ti, suvežta ir išdėti, bet vis
kas išdžiuvę, suvytę. Tos da
lys kur Nikunas jau perdir
bo matomos jau naturališkose 
spalvose, ir jos tokios pasiliks 
ilgiems laikams. 

Jo chemikaluose yra sudSta, 
stikliniuose induose, visi vai
siai ir daržovės kas tik Kali
fornijoj e auginama, ir išrodo 
taip kaip kad buna ant medžių 
ar ant krūmų. « 

Tokių miniaturų dirbėjų tu
ri tas muziejus keletą, tačiau 
A. Nikunas su savo išradimais 
užima žymią vietą. 

VIENAS įdomus dalykas yra 
tai atvaizdavimas milžiniškų 
r a u d o n m e d ž i o  m e d ž i ų ,  k u r  i  e  
auga pačioje Kalifornijoje; tie; 
didmedžiai yra šimtų pėdų au-j 

Vincent B. Archis 
Dirvos Atstovas 

-Prenumeratoms, Skelbimams 
$31 So. Rampart Blvd. 

jyOS ANGELES, GALIF. 

Vytautas Markuzas 
Dirvos Atstovas 

Prenumeratoms, Skeibima«m 
3907 Lillibridge 

DETROIT 14, MICH. 



Hyaįpįftįiai;, 

\ 

% 
$ 

l& 
i'fe' 

i, . -i T"y < 

»m o w n' i*if / wTuTv*^^ 

> V •• ^ -/ 
T 
r . 

- • /  

T ' ™ ' >. "•f  ̂ * . / ' .', .JĮ* 
•f x " -

D i ft V A 

l i u l i ' • W » j p . i U ) ^ r i » l i  ) i y > i  ' - » l > j į i » 1 i | i Į i » | | ą | H | i | > M I |  w  m  » ! iii n..WiMP|į?JWi'i» »>į Jff J 

V X \ „ < * 1 * ^ ^ * 

: - •% »v'M . . ; /*•,: - :M 
t v .*  ̂ r j •! f ^ ** "!>r  ̂ s/,„* * a|| 

• ' - " - yr *įt ^ :Ą 

Tegul meili Lietuvos 
Dega mūsų širdyse — — L A I S V A  L I E T U V A  Laisvę pažinus Tauta —* 

Jungo Nevilks! 
•arta 

Antros Konferencijos Komunikatas 
VISA TAUTA ŠAUKIAMA VIENINGUMUI IR SUSIKLAUSYMUI 

NUO REDAKCIJOS: čia talpinamas Eltos 
komunikatas kalba apie "Lietuvos laisvinimo 
veiksnių, esančių Europoje ir užjuryje" įvyku
sią antrą konferencija kur nors Europoje. Tai 
taip sakant pajudėjimas platesniu mastu Lietu
vių tautos veikėjų ir vadų ginti Lietuvos reika
lus ir kartu subendrinti visame pasaulyje išsi
blaškiusių Lietuvių pajėgas į vieningą akciją už 
musų tautos išlikimą, šios pastangos yra svei
kintinos. Dirbti reikia, vadovauti kas nors turi 
pradėti, ir kaip dabar matome, tas darbas jau 
varomas, nors jis gal, kaip pirmieji bandymai, 
nebus toks nuoseklus, tačiau reikia linkėti tam 
darbui pasisekimo ir nuoseklumo. 

Amerikos Lietuviai privalės prie visos tos 
akcijos prisidėti dar gausiau ir gyviau, nes be 
tokių pastangų Lietuvos išlaisvinimo darbas yra 
tik žaislas. 

Svarbu iš to komunikato suprasti kad kon
ferencijoje dalyvavo ne tik Europos bet ir už-
jurio veikėjai, reiškia ir iš Amerikos, ir taip 
padaryta pirmas bendras kontaktas visų kraš
tu Lietuvių. 

(Paskaitykit taip pat kitą straipsnį, "Lie
tuvos Ministras Gryžo iš Kelionės Europon".) 

LIETUVOS laisvinimo veiksnių, esančių 
Europoje ir užjuryje, įvykus antra konferenci
ja apsvarstė Lietuvos bei Lietuvių tremtinių 
padėtį ir sutarė išvadas tolimesnei veiklai. 

1. Konferencja vieningai priėjo išvadą kad 
Tarptautinė politinė padėtis yra žymiai pasikei
tus Lietuvos interesų naudai, palyginti su per
eitais metais. Vakarų Demokratijų palinkimui 
daryti nuolaidas sovietams mažėjant, pramato-
ma Lietuvos interesams vis daugiau palankumo. 

Kintančios politinės sąlygos sustiprina vil
tis, o taip pat įpareigoja suintensyvinti veiklą 
stiprinant vieningumą savo tarpe ir jungiantis 
bendrai veiklai su visais tais kurie siekia lais
vės, o politiniam pasauliui skylant į Rytus ir 
Vakarus visomis išgalėmis jungiant Lietuvių li
kimą su Vakarais bei su kylančiu Suvienytų 
Europos Valstybių sąjudžiu iki pagaliau bus 
realiai įmanoma susijungti su herojiškai kovo
jančia tauta pačioje tėvynėje. 

2. Sąlygos daugiau įgalina stiprinti infor
maciją apie Lietuvą ir Lietuvius, ypatingai tuo
se kraštuose kurie teigiamai gali lemti pasau
lio, taigi ir musų tėvynės, likimą, tiek atitinka
ma spauda, tiek meniniais, sportiniais pasirody
mais. 

Atitinkami veiksniai įsipareigojo pastarus 
imti specialėn savo globon, o visuomeninės or
ganizacijos, tiek tremtinių, tiek ir išeivių, ska
tinamos mėgsti ar intensyvinti ryšius su kitų 
tautų draugiškomis organizacijomis. 

3. Buvo pareikšta pasigerėjimo ikšioline 
tremtinių laikysena, kuri kad ir sunkiomis sąly
gomis leido išlaikyti, palyginti, gerą Lietuvių 
vardą. Pareikšta pasitenkinimo tremtinių kul-
turine veikla, kovojančia su tremties stagnaci
ja ir demoralizacijos įtaka, o taip pat pritarta 
švietimo krypčiai specializacijos Ir «vetimų kal
bų mokymo linkme. 

Tebeliekantieji Vokietijoje kviečiami ta pa
čia kryptimi nesumažinti pastangų, j ieškoti vi
sų galimų budų sugyventi BU kitomis tautybė
mis. 

O iš kitos pusės atitinkami veiksniai įsipa
reigojo ginti tremtinius nuo nenupelnytos mo
ralinės skriaudos, kylančios iš nedraugingos ir 
piktos svetimųjų propagandos, ginti be teisin
go pagrindo išskirtuosius iš tremtinių bendruo

menės, kelti tremtinių maitinimo ir patalpų ge
rinimo reikalą. 

Užjūrio Lietuvių, ypatingai BALP'o mate
rialinė parama tremtiniams rado visuotinio pri
pažinimo ir dėkingumo, sykiu ir vilties kad jų 
pastangos nesusilpnės, nes paramos reikalingi 
gausėja. Tokis pat dėkingumas priklauso Ame-
riko Lietuvių Tarybai ir kitoms organizacijoms 
gynusioms ir beginančioms Lietuvos ir tremti
nių reikalus. 

4. Konferencija konstatavo kad tremtinių 
bendruomenė jau žymia dalimi yra atlikus savo 
politinę misiją atkreipti pa&aulio likimą spren
džiančių veiksnių dėmesį į tai kad DP proble
ma negal buti patenkinamai ir pastoviai išsprę
sta kitaip kaip tik sudarant sąlygas tiems šim
tams tūkstančių žmonių gryžti į jų laisvus ne
priklausomus kraštus, pasalinus iš jų svetimą 
okupaciją: visi kiti sprendimai tegali buti tik 
laikino pobūdžio. 

Dabartinės sąlygos tremtinių pasilikimą 
Vokietijoje daro vis labiau įeįmanomu, ir dėl to 
jų laikinis įkurdinimas kituose aukštos kulturos 
kraštuose — U. S. A., Kanadoje, Britanijoje, 
tam tikromis sąlygomis Prancūzijoje ir Belgi
joje randamas aktualus, bet vykdytinas planin
gai, be panikos ir neapdairumo. Tam reikalin
gos visos Lietuvių išeivių organizacijos, ypatin
gai Amerikoje, prašomos remti visomis išgalė
mis pastangas kad butų atvertos durys gauses
nei tremtinių imigracijai, o taip pat paimti 
materialinėn ir moralinėn globon besirengian
čius emigracijai ar jau nuvykusius. 

Iš kitos pusės atitinkami veiksniai įsiparei
gojo jieškoti tremtinių įkurdinimui paramos per 
vyriausybes ir per tam reikalui susidariusias 
profesines ar Tconfesines organizacijas. 

Jau išsikėlusieji tremtiniai skatinami lai
kyti savo pareiga tiesioginiai ar netiesioginiai 
remti Lietuvos laisvinimą ir naujose savo buv
einėse buti pasiruošus gryžti į tėvynę, kai tik 
bus tam sąlygos .— kai tėvynė bus laisva. 

O svarbiam tremtinių buities ir taip pat 
rezistancijos laikotarpiui dokumentuoti konfe
rencija pritarė minčiai steigti tos rūšies archy
vą. Jo surinkta tremtinių gyvenimo ir rezis
tencijos medžiaga turės patarnauti ir kovai už 
tremtinių teises ir tėvynės laisvę. 

5. lietuviai išeiviai, išsiblaškę po visą pa
saulį, skatinami organizuotis, centralizu o t i s , 
jungtis į viso pasaulio Lietuvių bendruomenę, 
kuri energingai ir vieningai talkintų Lietuvos 
laisvinimo veiklai vadovaujantiems veiksniams 
ginti Lietuvos ir savo tautiečių reikalus, tau
tiečių tremtyje, tėvynėje ir prievarta deportuo
tus į Rytų gilumas. 

6. Akcijai reikalingų lėšų reikalu konfe
rencija pritarė iniciatyvai savanoriškai apsidėti 
ne tik tremtiniams Vokietijoje bet ir išeiviams 
kituose kraštuose, apskritai viso pasaulio Lie
tuviams, pastovia tautinio solidarumo ir laisvės 
rinkliava. Ikšiol politinei akcijai reikalingos lė
šos buvo laisvos atsitiktinės aukos. Konferen
cija pareiškė už jas nuoširdžios padėkos visiems 
aukotojams, ypatingai Amerikos Lietuviams, 
kurie per ALT surengtą rinkliavą sudėjo tam 
reikalui didžiausias sumas, o taip pat tremti
niams, kurie iš savo skurdžių išteklių gausiai 
parėmė Tautos Fondą. 

/ 

7. Numatę artimiausios ateities darbų pla
ną Lietuvos akcijai vadovaujantieji veiksniai iš-
pagrindų išsiaiškino tarpusavio bendradarbiavi
mo galimybes ir sutarė laikantis 1-mos konfe
rencijos sprendimų, bendradarbiavimu dar la" 
biau suglaudinti ir patobulinti. (ELTA) 

TAUTINI SROVĖ VIENINGAI SUTARĖ 
ĮSTOTI Į AM. LIET. TARYBĄ 

Nutarimas padarytas Clevelande, Ohio, Tautinių Orga
nizacijų Vadų Posėdyje Rugsėjo 14 d. 

Esant rimtai Lietuvos vadavimo ir viso musų tautos liki
mo gelbėjimo padėčiai, ir atsižvelgiant į faktą kad Europoje 
pereitą mėnesį įvykęs Lietuvos laisvinimo veiksnių suvažiavi
mas, sustiprinimui visame pasaulyje esančių Lietuvių jėgų sa
vo pavergtos tėvynės Lietuvos vadavimui ir jos išvietintų žmo
nių gelbėjimui, prie kitko ragina Lietuvius sustiprinti savo vie
ningą veiklą, Clevelande, Ohio, ^Rugsėjo 14 įvyko tautinės srovės 
organizacijų vadų, suinteresuotų Lietuvos nepriklausomybės gy
nimo akcija, — Amerikos Lietuvių Misijos, Lietuvai Vaduoti 
Sąjungos ir Amerikos Lietuvių Tautininkų Centro, — konferen
cija, kuri padarė bendrą tautinės srovės nutarimą įstoti į Ame
rikos Lietuvių Tarybą. 

Šis tautinės srovės žygis pridės didelį svorį Amerikos Lie
tuvių bendrai veiklai už Lietuvos išlaisvinimą. Tas pradžiugins 
ir Europos Lietuvius, kurie to susibendrinimo pageidavo, ir rim
tus Amerikos Lietuvius, kurie to laukė. 

Pereitą pavasarį Dr. Pranas Padalskls, Vyriausio Lietuvos 
išlaisvinimo Komiteto įgaliotinis, atvežęs iš Europos tą VLIK'o 
pageidavimą Amerikos Lietuvių bendrai veiklai, VLIK'o kvie
timą įteikė paskirai viršpaminėtoms tautinėms organizacijoms. 

Kadangi vėliau pavasarį įvyko Amerikos Lietuvių Tauti
ninkų Centro seimas, ir Birželio 28-29 d., Lietuvai Vaduoti Są
jungos seimas, tos organizacijos gautus VLIK'o kvietimus per
statė savo seimams. Kaip žinoma, seimai tai priėmė. 

Galiaus reikėjo sušaukti ir specialis posėdis Amerikos Lie
tuvių Misijos tam nutarimui padaryti. Numatytas posėdis Rug
sėjo 1 d., del didelių karščių, atidėtas porai savaičių, ir dabar 
jis atlaikytas Clevelande, su atstovais tų dviejų organizacijų 
centro valdybų kurios jau turėjo savo metinius suvažiavimus. 

t H i 
Rugsėjo 14 d. Clevelande dalyvavo šie A. L. Misijos ir kitų 

dviejų organizacijų — LVS ir ALTC — atstovai: Adv. Anta
nas A. Olis, P. J. žiuris, Vyt. Abraitis, K. S. Karpius, Dr. S. T. 
Tamošaitis, A. S. Trečiokas, J. J. Bachunas, Julius Smetona, . 

Suvažiavimas nutarė ir oficialiai pasiuntė VLIK'o delega
tui Dr. Pranui Padalskiui sekančio turinio laišką, datuotą Rug
sėjo-14, 1947: 

Pone Delegate: 

Atsakydami į Jtisų laišką, rašytą š. m. Birželio 19 d., 
šiuomi pranešame kad Amerikos Lietuvių Tautininkų Cen-
tjras, Lietuvai Vaduoti Sąjunga ir Amerikos Lietuvių Misi
ja yra nutarusios priimti Jusų pasiūlymą tarpininkauti pa
sitarime su Amerikos Lietuvių Tarybos direktoriatu del 
bendro darbo. « 

Su gilia pagarba, 
.0 

Aaierikos Lietuvių Tautininkų Centras, 
Vyt. Abraitis, Pirmininkas. 

Lietuvai Vaduoti Sąjunga, 
P. J. žiuris, Pirmininkas. 

Amerikos Lietuvių Misija, 
Antanas A. Olis, Pirmininkas. 

Kadangi jau iš anksčiau yra ALT kongreso pasiūlyta tau
tinei srovei inėjimas į A. L. Tarybą ketvirj;dalio teisėmis, tauti
nės srovės veikėjai šiame savo posėdyje nuskyrė iš savo tarpo 
komisiją sušaukimui greitu laiku didesnio suvažiavimo New 
Yorke, išrinkimui savo atstovų j -A. L. T. direktoriatą. 

MOTORIZUOTA kariuome- AMERIKIEČIAI kas metą 
nės pėstininkų divizija* savo išleidžia apie 24 milijonus do-
žygiavimuose suvartoja 12,500 larių perfiumui, kvepiantiems 
galionų gasolino kas 100 my- vandenims ir kvepiančioms vo
lių. nios druskoms. 

*llllllllllllllllllllllll!llllll3llM!9!!lll!Ill!llIIII|||||||||ieilll||||iiuilllllliriim!lin!IIUU!!IIHIIIIIIIIil(;;!IUIi:il![iH!ll!]!!lil!lllllllllllllllilHIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII||||||||||||^ 

I Lietuva Tironu Pančiuose I 

GRĄSINA IR PRIE
VARTAUJA LIETU
VOS RAŠYTOJUS 

LIEPOS 12, kompartijos į-
sakymu Vilniuje komunistams 
parsidavę ir išprievartuoti bei 
prievartaujami ir šantažuoja
mi rašytojai "svarstė" TSRS 
Rašytojų Sąjungos Valdybos 
plenumo ir Lietuvių literatū
ros uždavinius. "Pagrindinį 
pranešimą" padarė Lietuvos 
TSR Tarybinių rašytojų val
dybos sekretorius, neva rašy
tojas, enkavedistas, Lietuvoje 
anksčiau visai nežinomas, kaž 
koks R. šarmaitis. Jis pripa
žino visuotiną "tarybinės Lie
tuvių literatūros" sužlugimą, 
kuri "tebetupčioja vietoje ir 
neatsikrato buržuazinės ideo

logijos įtaka." 
"Kai kurie jaunieji rašyto

jai neišgyvena dekadentizmo, 
estetizmo ir impresi o n i z m o 
nuotaikų savo kurybose. Trū
ksta literatūros kurinių, vaiz
duojančių tarybinio žmogaus 
heroizmą. Musų kritika dar 
neinėjo į tinkamas vėžes, bur
žuazinei ideologijai dar nesu-
duotas rimtas smūgis. Nepa
kankamas darbas yra Valsty
binėje grožinės literatūros lei
dykloje. Leidyklos redakto
riams stoka politinio budrumo 
— išleistų knygų tarpe pasi
taiko menkaverčiai kuriniai", 
nusako Šarmaitis. 

Ypatingą enkavedisto "rašy
tojo" R. Šarmaičio pranešimo 
dalį sudarė šantažuojąs su 
grąsinimais tolimesnis Lietu
voje likusių rašytojų prievar
tavimas. Ypatingai buvo pul

ti: Grušas, Anglickis, Petrulis 
ir kiti. 

Užbaigai, vienas svarbiausių 
Rusams parsidavėlių — Jonas 
Šimkus, uolu® kairiosios spau
dos bendradarbis ir Lietuvos 
žinių vyr. redaktoriaus ilga
metis pavaduotojas, 1941 me
tais pats asmeniškai vadova
vęs Rusų enkavedistams lik
viduojant Lietuvos žurnalistus 
ir rašytojus, dabar labai uolus 
komunistas, — dar daugiau 
paryškino grąsymus prievar
taujantiems Lietuvą rašyto
jams, įsakydamas kurti pagal 
Stalino liniją ir "ugdyti Lie
tuvių tautoje draugiškus jaus
mus didžiajai Rusų Jautai." 

KENYA, Afrikojė, §į sezoną 
tikisi išauginti 12,000 tonų ka
vos. Gal Europiečiai pradės 
gauti daugiau tikros kavos. 

LIETUVIŠKA JAU GATAVA! 
Kaip žadėta — ištęsėta! Ši knyga Lietu
vių kalboje išleista 312 puslapių didumo, 
su priedu 16 puslapių atvaizdų, kurie ap
ima eilę Lietuvos valstybės vyrų dalyvavu
sių paskutinėse dienose musų tautos tra
gedijos, kuomet bolševikai smurtu ruošėsi 
ir okupavo Lietuvą. Kiti atvaizdai parodo 
bolševikų žiaurias masines žmogžudystes 
papildytas Lietuvoje, ir taipgi vaizdai iš 
Lietuvių tremtinių gyvenimo svetimoje ša
lyje, savo tėvynės netekus. 

Lietuviškai ši knyga jau gaunama — 
prisiunčiant savo auką Lietuvai Vaduoti 
Sąjungai, $3.00, $5.00 arba daugiau. Prie-
dinės aukos pagelbės LVS išleisti šią kny
gą Angliškai kalbančiam pasauliui, atida
rymui akių Amerikiečiams ir Britams ko
kiais budais bolševikai pavergia savo kai
mynes tautas. 

Kaip tik pradėta Si knyga leisti Lie
tuviškai. kilo visuotinis pageidavimas kad 
ji butų išspausdinta ir Angliškoje kalboje 
— ir LVS tuoj ėmėsi to darbo. Angliškai 
knygai tekstas jau paruoštas ir knyga pa
duota spaudaL Tačiau knygos išleidimui 

KAINA TIK $3.00 
reikalinga visuomenės paramos — aukų, 
nes yra numatyta šią knygą, taip kaip da
ryta su "Timeless Lithuania", išdalinti vi
siems žymiems Amerikiečiams, valdžios ir 
Kongreso nariams ir įvairių šalių diplo
matams nemokamai. Mes patys privalom 
sudėti jos išleidimui reikalingus pinigus. 

Kaip Lietuviškoje taip ir Angliškoje, 
šioje knygoje atskleidžiama pasauliui vi
si pasalingi Kremliaus ir jo galvų — Sta
lino, Molotovo ir kitų — užsimojimai, pa
siruošimai ir pagaliau patys žygiai Lietu
vą pavergti. Aprašoma ir kokiais meto
dais bolševikai valdė Lietuvą, vesdami ją 
prie nuubagejimo, kaip žudė ir naikino 
Lietuvos žmones, kurie Maskvos galvažu
džiams išrodė neištikimi ir pavojingi. 

Šiųskit savo auką kiek tik daugiausia 
galit, tai knygai išleisti. Užsisakykit jų 
po kelias, išdalinimui savo artimiems Ame-
rikiečams kurie dirba šios šalies visuome
nėje. Tuomi padėsite kovoti prieš bolše
vizmą, ir prisidėsit prie pagreitinimo Lie
tuvai laisvę ir nepriklausomybę grąžinti! 

ŠI KNYGA LEIDŽIAMA ANGLIŠKOJE KALBOJE 
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S Bėgančių bolševikų nužudyta Budrio šeima. Budrys bu vo sovietų koncentracijos stovyklos tarnautojas Pravieniškyje. 3 
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Redaktorius—K. S. KARPIUS—Editor 

Dienos Klausimais 
6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio 

RAUDONOS 'LAKŠTINGALOS' TĘSIA 
SAVO KLASTINA VILIOJIMĄ 

p\IRV0S korespondentas Europoje Dr. Kęstutis Ker-
nu vis prisiuntė redakcijai oro paštu, Tarybų Lietu

voje, Vilniuje, sovietų Rusų leidžiamą Lietuvių kalba 
laikraštį, pavadintą gražiu vardu, Tėvynės Balsas, nr. 
1, Rugpjučio 3, 1947 — reiškia tik ką naujai pradėtą 
leisti — ir matyt pradėtą leisti klastingiems tikslams. 

Jau skaitytojai esate susipažinę su to paties korės 
pondento paduodamomis žiniomis iš Sovietų Lietuvos 
organo Tiesos, apie tai kaip "pasekmingai" ir "tvarkin
gai" Rusai su Lietuviais parsidavėliais pavergtą musų 
tėvynę Lietuvą valdo. 

Taigi iš šio Tėvynės Balso pasigyrimo kad Lietu
vių tauta "jau septynerius metus gyvena nauju tarybi
niu gyvenimu.... atsikūrimo darbe yra pasiekta tiesiog 
milžiniškų laimėjimų" — yra tik tuščia pagyra. 

Čia svarbiausia atkreipsime Amerikos Lietuvių dė
mesį į to Tėvynės Balso gudria klasta pagrystą vilio 
jimą Lietuvių tremtinių-pabėgėlių gryžti atgal — į so
vietų galvažudžių nagus. Tie viliojimai skamba, anot 
senos Lietuvių patarlės, kaip "lakštingalos ką kumeles 
pjauna". Tai ^ra žmogžudžių bolševikų ir sovietams 
parsidavėlių Lietuvių* panaudojimas dar vieno klastin
go viliojimo Lietuviams išlikusiems gyviems ir laisviems 
iš jų nagų, sugryžti ir pasiduoti jų žiauriam nukankini
mui. Štai kaip nurašoma; 

"LIETUVIŲ TAUTA JUS KVIEČIA — GRYŽKIT 
Į TĖVYNĘ 

"Brangus Tautiečiai ir Tautietės! 
"Daugiau kaip dveji metai praėjo nuo karo pabai

gos prieš fašistinę Vokietiją, o vis dėlto ligi šiol dešim
tys tūkstančių musų tautiečių Lietuvių neatrado kelio 
namo. Jus atplėšė nuo įprastos aplinkumos, nuo darbo 
savo specialybėje, nuo giminių ir pažystamų, nuo gim
tosios žemės. Jus išsiilgote tėvynės. Karti duona sve
tur, sunkus tremtinio likimas. 

"Svetima padangė nemaloni, ne, 
"Tėviškėlę brangią vis regiu sapne, — 

sakoma žinomoj dainoj, kuri taip dažnai skamba jusų 
širdyse. Jus bando paversti žmonėmis be pilietybės, 
jums prikergė pavadinimą 'DP.' Jųs tikrai pasidarėte 
'išvietintais' ir išvietinamais. Tiems kas atitraukė jus 
nuo gimtųjų namų, nepakanka jusų ilgų metų kančių 
svetimame krašte, jie nori amžinai jus atplėšti nuo tė
vynės. 

"Jie visais budais atkalbinėja jus nu© vienintelio 
teisingo klausimo išsprendimo — nuo gryžimo j tėvynę, 
į Lietuvą, kuri taip artima jusų širdžiai. 

"Leiskit į tėvynę, leiskit pas savus, 
"Ten pradžiugs krūtinė, atgaivins jausmus, — 

dainuojate jųs, o jums nurodinėja kelią bent kur, kad 
tik toliau nuo Lietuvos.... 

"Ar jųs nesate pagalvoję kas tie žmonės kurie šmei
žia savo tautd, neapkenčia Tarybų Lietuvos ir nori pa
versti jus benamiais klajūnais be kilmės ir tėvynės...." 

Ir taip toliau ir begalo "čiulbama", kalbama, vilio
jama — ir kas viliojama kur? Nagi tie patys žmonės 
viliojami gryžti į "tėvynę Lietuvą" (Tarybų Lietuvą) 
kurie išliko gyvi nuo išvežimų j sovietų "rojų" Birželio 
mėnesį 1941 metais, kurių vardai buvo rasti sąrašuose 
išvežimui, po to kai bolševikai iš Lietuvos pabėgo; kurie 
visaip slapstydamiesi nuo NKVD naktinių žmogžudžių 
išsilaikė sveiki ir buvo laimingi pabėgti nuo užeinančio 
raudonojo teroro į Lietuvą antru kartu 1944 metais! 

Tas Tėvynės Balsas savo "čiulbėjimuose" neužmirš
ta ir parodyti savo dantų: daugelį tremtinių, taip išne
šusių savo gyvybes iš raudonųjų teroristų, apšaukia ne 
kuo geresniu kaip žmogžudžiais. Paskelbia: 

"Ant daugelio jų sąžinės yra vaikų, moterų ir sene
lių nekaltai pralietas kraujas/' 

Tik šitas vienas pareiškimas rimtai persergsti trem
tinius negryžti "į tėvynę", kurios Lietuviškos tikrumo
je nėra. Jau iš pirmesnių aprašymų apie Rusų šeimi
ninkavimą Lietuvoje matėme kad visi valdininkai ten 
yra jau Rusai-svetimi, o jei koks Lietuvis užima vietą 
tai tik toks kuriam užpakalyje pastatytas Rusas galva-
žudis-enkayedistas. 

Viršminimas sakinys padaro kiekvieną kas bėgo 
kriminalistu, ir kiekvienas butų baudžiamas ištrėmimu 
ar mirtimi tik už tai kad BĖGO iš Lietuvos. 

Atsimename ką bolševikai darė su Žydais sugryžę 
į Lietuvą 1944 metais, kuriuos rado dar gvvus: Visus 
juos žudė. kaltindami kad jie liko gyvais tik todėl kad 
prieš nacius nekovojo; juk naciai turėjo juos išžudyti 
atviroje kovoje! 

Gal but ir yra pabėgėliu tarpe tokių kurie praliejo 
ir nekaltų žmonių kraują Lietuvoje, nuo 1940 iki 1941 
metų, tarnaudami Rusams kaip ištikimi bolševikai, ku
rie tikėjosi kad jie pagelbsti Lietuvai kokiu nors budu. 
Bet kai pajuto kad Lietuva tikrai paverčiama tik Rusi
jos dalimi — ir tų keletas, be abejo, pabėgo, atsisaky
dami svetimiems pavergėjams tarnaujant žudyti savo 
tautos žmones. 

Lai tik kokia pavietrė — ar atominė bomba — iš-

Maskva Sulaikė? 

Nesenai buvo plačiai paskel
bta kad valdžia ėmėsi griežto 
vajaus išravėti komunistus iš 
valdiškų įstaigų. 

Dabar, veteranų organizaci
jos pradėjo lermuoti kame da
lykas kad formos kuriose rei
kalinga išpildyti "ištikimybės 
pareiškimas" stojant arba jau 
esant valdiškoje tarnyboje, nė
ra nieko ką Prezidentas Tru
man pradėjo skelbti ir išprašė 
Kongreso $24 milijonų suseki
mui komunistų valdžios įstai
gų tarnautojų tarpe. 

"Viskas tapo paversta į kla
stą, ir jokio užsibrėžto tikslo 
neatsieks — valdžia negaus 
jokių informacijų apie komu
nistus," — skelbia Army and 
Navy Union News. 

Pirmiau tame pareiškime 
buvo tiesiog klausimas: 

"Ar esi komunistas, arba ar 
buvai kada nariu Komunistų 
partijos ?". 

Dabar toje vietoje tik
tai paklausimas: 

"Organizacijos kurioms pri
klausai, kitokioms negu religi
nės ar politiškos, arba tos ku
rios parodo religiškus ar poli
tinius ryšius". 

Tas paklausimas yra tik be
reikšmis ir neturi prasmės, sa
ko veteranų redaktorius. . 

"Iš tokio apgavingo klausi
mo FBI negaus jokių davinių 
apie komunistus. Ten atsaky
mą rašydamas komunistas ar
ba jų rėmėjas nėra priverčia
mas pasisakyti kad jis yra ko
munistas arba kad buvo jų 
partijos narys. 

Matyt Maskvos agentai tą 
pirmesnę blanką patikrino ir 
suradę tokį nemėgiamą klau
simą patarė kam nors arti val
džios stovinčiam padaryti pa
keitimus. 

Valdžioje yra ankštų valdi
ninkų kurie pasislėpę su savo 
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pasalingais pro-sovietiškais ir 
komunistiškais palinkimais ir 
jie galėjo įrodyti kitiems ku<-
rie rengėsi komunistus sekti, 
kad toks tiesioginis klausimas 
gali "pagadinti" gerus Ameri
kos santikius su Maskva.... 

i i t 

Nenori ir Socializmo 
Senatorius Joseph H. Bali 

atkreipia Amerikiečių dėmesį 
į Anglijos socialistinį planavi
mą, kuris atnešė tai šaliai di
desnį nedateklių ir skurdą ne
gu buvo užtraukęs II Pasauli
nis karas. Jis persergsti Ame
rikiečius nuo tokių ekonominių 
planavimų grupių kuricte sten
giasi socializmą piršti ir Ame
rikai. 

Amerikoje pradėjus atvirai 
kovoti prieš komunizmą, paty
lomis čia varo savo pasalingą 
darbą socialistai, kurie sten
giasi įsigyti daugiau pasekėjų 
ir kėsintis į valdžią, panašiai 
kaip jie daugelyje Balių pasie
kė Europoje. 

Dažnai įvairių miestų aikš
tėse matysi ant bačkos ar ant 
dėžės pasistojusį kalbėtoją rė
kaujantį, skerečiojantysi. Ar
tyn priėjus pamatai kad prie 
jo ant iškabos nupiešta ir so-
cialistiškas ženklas — raudo
name dugne sugniaužta kum
štis. Tai tas pats kas ir ko
munistų, nes tie savo sueigose 
kumštis kilnoja, o socialistai 
tą priėmė savo simboliu, vie
toję kūjo ir pjautuvo. 

# / # 

Vėl Amerika Nusigąs... 
Iš Londono ateina ypatingas 

pranešimas. Anot to praneši
mo, Višinskis, sovietų užsinio 
reikalų komisaro Molotovo pa
vaduotojas, padarė paklausi
mą nuo kokio priešo rengiasi 
Pietų ir šiaurės Amerikds val
stybės gintis. 

VišinsKis tą pareiškė Londo
ne, pakeliu į United Nations 
posėdį New Yorke. 

Jis be abejo pataikęs progą 
to paklaus įr pačių Amerikie
čių tiesiog." Ir, reikia tikėti, 
Washingtoną nugąsdins ir pri
vers apie kokį nors priešą net 
kalbėti savo kalbose. Iki šiol 
mini tik priešą, bet vis bijo iš
tarti to priešo vardą. 

S K A I T Y M A I  

sprogdins Maskvos galybę, ir komunistai Lietuvoje iš
silakstys kaip žiurkės į savo slėpynes, visi Lietuviai be 
to "lakštingališko" viliojimo į SAVO TĖVYNĘ GRYš. 

VIENAM Iš DAUGELIO 
Tu žaidi ir juokiesi laimingas, 
Kad gražių akmenėlių radai, 
Nes akmuo — lobis tai stebuklingas, 
Kai jį vaiko akytėm matai. 
Bet tuojau tu ką kitą surasi, 
Imsi pasakot, rodyt, juoksies, 
Gal prie tako duobutę iškasi, 
O  g a l . . . .  s a v o  š e š ė l i u  d ž i a u g s i e s .  
Žaisk, sūneli, ir juoktis skubėki,n 
Kol tu mažas kvailutis esi. 
Daug nesdrumstos laimės turėki, * ' 
Kol tu ją taip lengvai surandi. 
Nes paaugęs tu juoktis nustosi, 
Kai gyvenimą imsi suprast, 
Kai tremtinio vargus sužinosi 
Ir kai reiks tau prie vargo priprast. 
Saldumynų, žaislų tu prašysi, 
Tu norėsi drabužių naujų, 
Daug gražių tu daiktų pamatysi, ' 
Bet ne tau, o kitiems paskirtų.-
Dar lopšyj pažinai tu jau šaltį, 
Kai be kuro, barake šaltam 
Savo pirmąją žiemą išvargti 
Tau reikėjo mažyčiui, silpnam. 
Bet sulaukei tu vasaros laiko, 
Kuris šildo vienodai visus, 
Ir nemačiusius vargo aplanko, 
Bet kartu ir barakus skurdžius. 
Žaisk, mažyti, kol vėjai neduksta 
Nevaišingoje fjordų šalyj, 
Kol tau gera ir nieko netrūksta, 
Nors ir nieko tu neturi. 

Vytautas. 

T Ė V I Š K Ė S  V A I Z D A I  
Rašo VYTAUTAS K. ŠVIEDRYS. 

(Tęsinys iš pereito nr.) 

(3) ŠIRVINTOS 
GERU, medžiais apsodintu Vilniaus keliu 

pasiekiame Širvintas. Miestelio vietovė surišta 
su musų kovomis dėl Lietuvos Nepriklausomy
bės. Toje vietofe sumušus Lenką priešą ir su
stabdžius jo veržimąsi į krašto gilumą, Širvintų 
miestelio vardas musų tautos istorijoje užėmė 
vieną garbingiausių vietų, čia kiekvienas ta
kas, kiekvienas šlaitas, miškai ir laukai yra 
nušlakstyti musų brolių krauju. Daug garbin
gų vyrų čia užmigo amžinu miegu. O kiek žu
vo žmonių, kai miestelis pateko į neutralią zo
ną. Priešo kariai, persirengę civiliškai, terori
zavo gyventojus, kurie buvo priversti burtis į 
partizanų eiles kad geriau galėtų nuo jų apsi
ginti ir išvalyti kraštą nuo nepageidaujamo ele
mento. * 

Širvintų •apylinkėje baisiosios dienos baigė
si tik 1923 metų pavasarį, kada.po Ambasado
rių Konferencijos miestelis ir tos vietos kuriose 
buvo įsistiprinę Lenkai, atiteko Lietuvai. Se
nukas Žukauskas, kuriam teko toje zonoje ilgą 
laiką eiti oficialias pareigas, apie tą laikotarpį 
pasakoja daug šiurpių dalykų. Mes susitinka
me ir leitenantą Balną, vieną iš narsiųjų tų ko
vų dalyvį, kuriam teko vadovauti 7 pėstninkų 
pulko trečiam batalionui. Jo vadovaujami ka
riai kelis kartus buvo labai kritiškoje padėtyje 
ir tik nepaprastos drąsos dėka pajėgdavo ne tik 
apsiginti nuo keleriopai gausingesnio priešo, 
bet dar suduoti jiems mirtiną smugj. Mes vaikš
čiojame su ltn. Balnu po Bastūnų kaimą, Seirunų 
viensėdžius ir Bekupių dvarą, kur vyko žūtbū
tinės kovos. Jis mums rodo tas vietoves, papa
sakoja visas kautynių smulkmenas. 

Štai kapitonas Noreika, užėmęs Bekupių 
dvarą, sustoja ir mano kareiviams duoti poil
sio. Bet tik pradėjus rengtis užkandžiauti, stai
ga puola keliariopai gausingesnis priešas ir pra
sidėjo žūtbūtinės kovos. Ir šį kartą laiku at
vyko ltn. Balnas ir sudavė priešui mirtiną smū
gį. Mes gryždami atgal į Širvintų miestelį 
klausomės jo pasakojimų. 

Širvintų miestelis išsidriekęs prie vienos 
pagrindinės gatvės, šalia bažnyčios yra pas
tatydintas žuvusiems didvyriams paminklas, 
kuriame yra Įamžinti jų vardai. Širvintų muro 
bažnyčia statyta 1475 metais, kurią galiausiai 
naujai pertvarkė (1860-1870) Kun. Lupeika. 

Aplankę musų kovų Nepriklausomybės žy
miausias vietas, susipažinę su ltn. Balnu ir iš 
jo lupų išgirdę daug jdomių dalykų, mes pasu
kame link Musnikų-Kernavės, kuri yra buvus 
pirmoji Lietuvos sostinė. 

(4) MUSNIKAI-KERNAVfl 
MUSNIKUOSĘ pirmiausia fties aplankome 

gražią gotikos stiliaus muro bažnyčią, statytą 
1885 metais. Miškelyje tarp Čiobiškio ir Rusių 
kaimo užtinkame apie 40 pilkapių. Ties Ker-
navėlės palivarku yra Koplyčkalnio kalnas, ant 
kurio stūkso nežinia ką reiškią muro griuvėsiai. 
Ten pat yra švedkapio senkapis. 

Netoli buvusios administracinės linijos mes 
pasiekiame Kernavę—pirmąją Lietuvos sostinę, 
kur senovėje buvo Lietuvybės židinys ir tvir
tovė. Tat nors trumpais bruožais susipažinki
me su tos garsios vietovės istorija. Spėjama 
kad Kernavė buvo įkurta 1035 ar 1040 metais. 
Kai kurie istorikai teigia kad 1242 metais Min
daugas čia buvo vainikuotas Lietuvos karalium. 
Prie senosios bažnyčios buvo rastas akmuo, ant 
kurio iškalti skaičiai sutampa su Mindaugo 
viešpatavimo laikotarpiu. Tai brangus musų 
istorinis radiny^s. 

Kernavė kaip Lietuvos sostinę yra žinoma 
net iki Gedimino laikų, kur vykdavę svarbiausi 
susirinkimai.. Gediminui perkėlus sostinę į Tra
kus ir Vilnių, Kernavė nustojo savo ankstybes-
nės reišksmės. Bet kaip senovės Lietuvių tiky
bos centras, kur vyriausio krivių-krivaičio Liz
deikos laiminama ir vaidilučių pakurstoma ru
seno šventoji ugnis, dar ilgai ji buvo žinoma. 

Pirmoji katalikų bažnyčia pastatyta Vytau
to 1387 metais. Jai sudegus, 1729 metais buvo 
pastatyta medinė. Nauja mūrinė bažnyčia baig
ta statyti 1925 metais. Jos didžiajame altoriu
je yra Dievo Motinos paveikslas, panašus į Auš
ros Vartų Dievo Motiną. Iš rasto pilies kalne, 
dabartinėje klebonijos sodyboje, sidabro buvo 
nuliedinti Dievo Motinos drabužiai. 

Kernavės gamta pasižymi nepaprasto gra
žumu. Jos papuošalas yra trys piliakalniai: 

Aukuro kalnas, Lizdeikos sakykla ir Mindaugo 
sostas. Visi jie remiasi į Pajautos slėnį. (Pa
sak žmonių padavimu, Pajauta buvus krivių-
krivaičio Lizdeikos duktė). Į tą patį slėnį at
siremia ir didžiulis kalnas su piltais volais. Ma
noma kad čia galėjo stovėti medinė pilaitė, kuri 
gaisro metu sudegė. , 

Miestelio šiaurės rytų pusėje nutysus savo 
išvaizda įdomi Pragarynės pelkė, o prie Ardiš-
kių kaimo užtinkama daug priešistorinių laikų 
kapinynų. Už Neries yra Kryžiaus akmuo, ku
rį vietos gyventojai laiko stebuklingu. Prie 
piliakalnio gi rymo gena aštuonkampė medinė 
koplytėlė ir murine koplyčia-kunigaikščių Roe-
mprių ir Puzinų mauzoliejus. 

Susipažinę su garsia miestelio istorija, ap
lankę įžymiasias vietas, užsukome į pradinę mo
kyklą, kur yra įrengtas įvairių archeologijos, 
geologijos, liaudies meno, numizmatikos ir kitų 
rinkinių muziejėlis. 

Iš Kernavės pasirenkame maršrutą: Molė
tai, Labanoras, Saldutiškis. 

(5) MOLĖTAI-LABANORAS-SALDUTIŠKIS 
MOLĖTŲ miestelyje gyvena apie 2000 gy- ' 

ventojų. Tai paprastas mediniais namais nusė
tas užkampinis provincijos miestelis, kuriame ne
randame nieko įdomaus bei įžymaus. Ir jeigu 
mes čia sustojome tai tik pažiūrėti, aplankyti 
gražias apylinkes ir pasiklausyti apie jas įdo
mių padavimų. 

Ant Luokėsų ežero kranto stovi Mergų kal
nas, iš kurio šlaito vanduo išplauna žmonių kau
lų. Pasakojama kad į tą aukštumą mergos iš-
siviliodavo jaunus, gražius vyrus ir juos nukan
kinusius palaidodavo. Baltadvario dvare yra se
noviškų pastatų griuvėsiai su požeminias urvais, 
į kuriuos nusileisti niekas neišdrystą. • 

Kazimieriškėje yra karo kapų senkapis, o 
Kijelių kaime prancuzkapis, kuriame neva esąs 
palaidotas vienas Prancūzas generolas. Lsvaniš-
kių kaime, ties Kačergoraičio pelke, miškelyje 
stovi dviejų metrų aukščio ir beveik tokio pat 
pločio geležinės bobos akmuo. Sakoma kad tai 
esanti suakmenėjus milžiniška boba, kuri ne tik 
savo piktu liežuviu, bet ir darbais yra labai 
daug blogo padarius vietos gyventojams. Taip 
pat gausiais padavimais apvainikuotas yra Stir
nų kaime esąs akmuo. Videniškiuose yra pilia
kalnis, o po bažnyčia — kunigaikščių Gitdraičių 
kapai. 

Aplankę prie Beferisų cftcro esančią vasar
vietę, mes nuvykstame į Labanorą, kuris tik 
tuo yra įžymus kad iš čia yra kilus garsioji taip 
vadinama Labanoro duda, savotiškas senovės 
Lietuvių muzikos instrumentas. Aplankome ir 
vieną senelį, kuris mums ne tik padovanoja po 
vieną Labanoro dudą, bet ant jos išraitė gražius, 
švelnius muzikos garsus. Mums ir diena ne
prailgo besiklausant jį duduojant ir pasakojant 
apie dudą įvairiausių padavimų. Jis net pats, 
kartą lankydamas miške pilkapius (kurių ten 
yra labai daug) buvo užpultas piktų raganų. 
Ir vargu bau jis galėtų mums šiądien duduoti, 
jei nebūtų turėjęs su savimi duodos, kurios, me-
liodijomis ne tik užburė raganas, bet jas pa
vergė ir daug paslapčių iš jų sužinojo. 

Malonus senukas mus pamokė duduoti kad 
galėtume apsisaugoti nuo laumių, kurios yra 
labai kerštingos, ir palydėjo net iki Saldutiškio, 
taip pat labai mažo mestelio. Apylinkės labai 
miškingos, daug ežerų (ju vien valsčiaus ribose 
priskaitoma apie 90). 

Apsistojame Saldutiškio dvare, kur dabar 
yra vienuolynas. Gana įdomios to buvusio dva
ro alėjos, reti medžiai parke. 

Duduodami Labanoro dudą, mes keliaujame 
per Kirdeikius į Tauragnus. 

% (Bus daugiau) 

MUSU KALENDORIUS 1947 4~ 
Kaina —- 50c. 

224 puslapių didumo, knyga Kalendorius 1947 
metų, su šventėmis, su daug įvairių skaitymų. 
Tokių kalendorių Lietuviai Amerikoje pageidau
ja, ir štai dabar gauta jų keliolika greitam iš
pardavimui. Juos išleido "Musų Kelias", Vo
kietijoje, redagavo A. Merkelis. 

Reikalaukit Dirvoje 

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

Nauja Sapnų knyga, aiškinanti visokius 
įiapnus, vėl galima gauti Dirvos knygyne. 
Su užsakymu siųskit pinigus. 

Reikalaukit Dirvoje 
6820 Superior Ave. * Cleveland 3, Ohio. 
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Pasauline Politikos 
Apžvalgą 

Rašo Dr. A. J. M. 
Dirvos Spefeialis Korespondentas 

RAUDONOJI GILTINI 

GILTINU" Lietuvių kalboje 
reiškia ypatingą, abstraktiškai 
suprantamą sąvoką, prilygstan
čią mirčiai, arba, paprastesnių 
atveju — nelaimei. Pasirink
dami tą išraišką šiam musų ra
šiniui mes, taigi, jau išanksto 
perse jame skaitytoją jog kalba 
eis apie blogus dalykus. 

Rašysime apie Komunizmą, 
pftgimdžiusį Raudonąją Giltinę-
Bolševizmą. 

Kad mes tai milžiniškai, pa
saulinio masto idėjai, kokia yra 
Komunizmas, duodame tokį pi
ktą vardą tai šita pareina ne 
vien tiktai nuo musų asmeniš
kos nuotaikos ir musų griežto 
antikomunistiško nusistat y m o, 
bet dėl to kad nėra pasaulyje 
žmogaus kuris, pats neidamas 
drauge su ta giltine, arba ne
būdamas po jos pražūtį nešan
čia skraiste, butų kada nors ge
riau atsinešęs apie Komunizmą-
Bolševizmą. Tegu buna, taigi, 
giltine ta kuo esanti visiems 
tiems kurie patys nėra giltinės. 

PASIRYŽĘ rašyti šia tema, 
mes neturime mintyje pasiro
dyti vien tiktai Komunizmo-
Bolševizmo nekenčią, pasiro
dyti koks jis musų mintyjimo 
budu yra atžagarus, arba, pa
galiau, iškolioti jį vien tiktai 
dėl to kad mes jo nekenčiame, 
kadangi jis višplėšė iš musų 
tautos kuno širdį ir giltinei 
užleido musų tėvų žemę. Tai 
butų pigi minties kova, ir tas 
kuriam ištikro rupi suprasti 
kas yra ta Raudonoji Giltinė, 
taip ir liktų nieko pastabesnio 
neišgirdęs. 

Iš tos priežasties mes ir ra
šysime taip kaip objektyvi is
torija Komunizmą - Bolševizmą 
vertina. Mes tikime tuo budu 
pasitarnausią musų skaityto
jams, kurie gal ne visi turi 
progos ir laiko užsiimti ilgo
mis studijomis apie problemą 
kuri šiądien stovi priešakyje 
visų pasaulio tautų galvosenos. 

Jei kalbame apie Komuniz
mą tai priverstinai musų min
tis tuoj krypsta link Rusijos. 
Komunizmas ir Rusija tai tar
tum viena ir ta pati sąvoka. 
Ištikrųjų gi, taip nėra. Komu
nizmas, kaip ideologija, visų 
pirma visiškai nėra Rusiškas, 
arba Slaviškas padarinys. Net 
ir Bolševizmas, kaip pirmykš
tė suprastis, nėra Rusiška, jei 
neskaitysime paties žodžio, ku
ris yra Slaviškas ir reiškia 
"daugumą" (Bolše!). Kas iš 
visa to šiądien yra likę Rusiš
ka tai Stalinizmas, arba tas 
žmonių vienetas, kuris susi-
buręs, arba priverstinai subur
tas, save vadina SSSR, tai yra 
dabartinė Tarybų Rusija. To
dėl mes ir vystysime savo min
tį tokia trlype Raudonosios 
Giltinės gvildenimo eiga: 

1. Kas vyko Rusijoje/per 
pustarą šimtą metų. 

2. Kokie yra Komunizmo 
Ideologijos pradai. Ir 

3. Kokios yra likę viso to 
jpsekos. 

Jei dėl to musų rainys už-
titęs, mes viliamės, gerbiamie
ji skaitytojai už tai musų per-
skaudžiai nenupeiks. 

KAS VYKO, taigi, Rusijoje 
per pastarąjį šimtą metų? 

Lietuvos valstybės istorija 
yra liudininkė visa to kas am
žiams bėgant yra dėjęsi Rusi 
joje. Iš tenai mes sužinome 
jog dar trylikto šimtmečio vi
duryje, tada kai Lietuva pra
dėjo valstybiškai kurtis vado
vaujant Mindaugui, Rusijos 
kaipo tokios visiškai ue^buvo. 

•  ' .  \  .  

Apie Maskvą ir Novgorodą lai
kėsi kelios Slavų tautelių ap
gyventos kungaikštystės, bet 
ir tos pačios buvo po Totorių 
khanų priežiūra, mat dar 12-
me šimtmetyje didžioji dalis 
Rusijos buvo užimta Totorių, 
Mongolų tautos, atkeliavusios 
iš Azijos gilumos.. 

Tiktai caro Jono III pastan
gomis, 1480 metais, Rusija iš
silaisvina nuo Totorių jungo, 
išsilaisvina didžia dalim prie 
to prisidėjus Lietuvai, kuri 
tuo metu buvo Rytų Europoje 
viena iš stipriausių pajiegų. 
Bet ir tapus laisva, Rusija nei 
politiškai, nei ekonomiškai dar 
du šimtus metų neįgyja kitų 
tautų tarpe geresnio vardo 
kaip tiktai žemės "ten toli, to
li už kalnų ir tamsių miškų, 
kur tiktai piktos dvasios susi
tinka". Taip kalbėjo apie Ru
siją 16-to šimtmečio Vakarų 
Europos istorikai. 

Bet štai žvaigždė! Petras 
Didysis iškyla. Nuo 1689 iki 
1725 metų valdo jis Rusiją, 
praturtindamas ją naujomis 
žemėmis. Jis įkuria Petrapilį 
(dabartinį Leningradą) Balti
jos juros pakraštyj, jo dėka 
Vakarų Europa pradeda keisti 
savo nuomonę apie tą užburtų 
monų šalį, kurios iki tol nie
kas nepažino. 

Ir kai po Petro Didžiojo Jo 
duktė Elzbieta prijungia prie 
Rusijos Suomiją, o po jos Vo
kietė carienė Katarina II iš
sidera savo naudai dalį dabar
tinės Latvijos, be to, Lenkiją 
ir Lietuvą, kai jai pavyksta 
po pasekmingo Turkų karo 
prieiti su Rusijos vėliava net 
iki Juodųjų jurų, tai tik tada 
pradedama galvoti apie Rusi
ją jau kaip pajėgą SU kuria 
reikia skaitytis. 

NAPOLEONAS B o naparte, 
Prancūzijos raudonasis Impe
ratorius, padarė pagaliau Ru
siją tuo kas ji yra šiądien. 
Užėmęs , taip pat kaip nesenai 
Hitleris, visą Vakarų Europą, 
jis 1812 metais žygiavo nuga
lėti Maskvos. Bet ir jam, kaip 
ir Hitleriui, tas žygis nepavy
ko. Sumuštas ties Maskva, 
Napoleonas gryžo su savo pa
krikusia kariuomene atgal, o 
paskui jį sekė su nemažesniu 
išdidumu kaip ir dabar Rusai. 
Tap jie įžygiavo į Berlyną ir 
į Paryžių, įžygiavo, anot tų 
istorikų, kap drambliai į por-
celano krautuvę. Reikia pa
stebėti kaip vis dėlto istorija 
kartojasi: nes juk ne geriau 
ir ne kitaip įžygiavo Raudo
nieji dabar į Berlyną, Vieną, 
Budapeštą! 

Napoleono vijimosi pasėkos, 
betgi, išėjo Rusams į nenaudą. 
Caro generolai, pirmą kartą 
pamatę kokia geroj on pusėn 
yra skirtinga Vakarų Europa 
nuo tuolaikinės Rusijos,_ pradė
jo nerimauti ir savo šalies san
tvarkos nebekęsti. Taip, su-
gryžę į Rusiją, jie 1825 metų 
Gruodžio mėnesį ir išeina re-
voliucijonieriais prieš carą ir 
jo primestiną santvarką. 

Tiesa, tuo kartu jie neturi 
pasisekimo, bet jų mesta į 
Rusijos žmonių mases atžaga-
rumo kibirkštis jau nebeužgę-
sta. Ypačiai Rusijos inteli
gentų jau nebeapleidžia min
tis jog esą atėjęs laikas nusi
kratyti caro valdžios M pradė
ti naują gyvenimą. 

Socalizmas, demokratija, Va
karų Europos šūkiai pasigirs
ta jau ir Rusijoje. To pasė
kos yra kad daugelis Rusijos 
inteligentų patenka į kalėji
mus. Kuriems pavyksta nuo 
caro valdžios akilumo paspruk
ti tie bėga į užsienius. 

Tokiu budu pasiekia Vaka
rų Europą žmonės kaip OBaku-
ninas, černikovskis, Leninas. 
Vokietija, ypatingai gi Švei
carija, išdalies Prancūzija ii 
Anglija, tai jų pabėgimo mėg
stamiausios vietos. Susitelkę 
| ratelius jie griežia dantį 
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caro valdžios, pučia tūkstantį 
politiškų burbulų į orą, bet 
prie realaus veikimo taip ir 
neprieina, nes nei vienas iš jų 
neturi minties kokiu ideologi
niu vardu tą carą nuvertus, 
kokią naują mintį davus žmo
nių masėms kad jie savo nau
jų vaaų paklausytų. 

Į pagalbą čia jiems ateina 
Vokietijos žydelis, Kari Hein-
rich Marx (Marksas). Pats 
be ypatingų gabumų, ir kaip 
istorikai mini, begalo didelis 
tinginys, jis vis dėlto baigia 
Vokietijoje filosofijos mokslus 
ir pasirengia į profesūrą. Ta
čiau pasiekti tos mokslo vie
tos jam nei viename Vokieti
jos universitete nepavyksta. 
Visur jam duodama trumpas 
atsakymas: Gryžk dar tamsta 
bent keliems metams į mokyk
lą! 

Be abejo, tatai baisiai už
gauna Marx'ą ir štai, jis su
g a l v o j a  p a r o d y s i ą s  v i s i e m s  
tiems "ilganosiams" profeso
riams jog#jo galva daugiau ne
ša negu jų. Jis parašo veika
lą, knygą, pavadindamas ją 
"Kapitalas". Tame rašinyje 
jis ištikro išdėsto tai ko nei 
vieno mokslininko galva neiš
nešė. Jis pareiškia, kaip jau 
Prancūzijoje Prudonas • buvo 
pasisakęs, joę kapitalas, pini
gai ir visokiariopas žmogaus 
turtas tai esą jo paties apvo
gimas. žmonija, esą, neturin
ti teisės turėti nuosavybės. Ji 
turinti buti — musų žodžiais 
tariant — kaip ta galvijų ban
da, kurią šeria ir girdo, o kai 
panori ir skerdžia, valstybė. 
Valstybė viena galinti turėti 
viską, bet ne bent kokia vals
tybė, o ta ypatinga, išrinkta 
beturčių, kitaip sakant galvi
jų, arba, kaip Marx'as pava
dino — komunistų. 

Komunistas tai iš senų kal
bų paimtas žodis reiškiąs ben
druomenės dalį, žmogų be ypa
tingo vardo, be jokios asme
niškos teisės. Komunose pa
prastai gyvena primityvus ar
ba laukiniai žmonės. Komuno
se taip pat gyvena ir kai ku
rie gyvuliai, pav. drambliai. 

Marx pats, žinoma, tokios 
knygos nebūtų išleidęs, bet jį 
sušelpia pinigais turtuolis Vo
kietis, Engelsas. Jiedu abu, 
Marx ir Engels, žinoma, savęs 
į tokią peršamą gyvulių drau
giją nepriskaito. Visa tai ką 
vienas rašo, o kitas spausdina 
tai tiktai žmonijos pajuokai, o 
ypačiai tų "ilganosių" profe
sorių — taip jiedu patys gal
voja, — tačiau, o nelaime! 

Rusijos politiniai pabėgėliai 
Vokietijoje, Šveicarijoje, An
glijoje ir Prancūzijoje pagau
na tą tų dviejų juokdarių 
knygpalaikę ir vargais-nega-
lais išsivertę į savo kalbą, nu
taria jog štai esą atrastas iš
ganymas! Paskelbk Rusijoje 
jog nėra daugiau caro, nėra 
pono, nėra pinigų ir nei kokios 
nuosavybės, paskelbk tai ir tu 
pasidarysi neaprėžtos galios 
caru! Pasidarysi caru tų am
žiais vergiją ėjusių žmonelių, 
kurie patys neturėdami savos 
pastogės, be abejo, mielai su
tiks sudeginti tą kurią pasi
statė dvarponis arba buržujus 
pirklys. O po to, kai viskas 
krašte nuskęs liepsnose, po to 
jau bus lengva padaryti iš tų 
žmonių gyvulių bandą. Taip ir 
bus įgyvendinta Komunizmas. 

O kai tos bandos, tų komu
nistų, laikui bėgant padaugės, 
kai jų skaičius pasieks mili
jonus, tada kas gali uždrausti 
išvesti juos kaip dramblius į 
pasaulį ir sudeginti jį taip pat 
kaip bus sudeginta sava šalis. 
Tada laimė tiems kurie mokės 
tokias apnuogintas mases ves
ti. 

IR IŠTIKRO, ko Marx rašy
damas savo pamfletą nei nesi
tikėjo, nes jis rašė daugiau iš 
pagiežos ne iš programinės 
pasaulio pataisymo išminties, 
tuo pasinaudojo Rusai anar
chistai. Nesugebėdami^ patys 
nei kuo, nei kaip išeit,i į vie
šumą, jie* stvėrėsi Marx'o sa
tyros, gal but nei nesuprasda
mi kad tai buvo satyra. 

Taip tie Ruskeliai, Bakuni-
nas, černikovskis, vėliau Leni
nas, Trotzkis ir pradeda val
kioti Marx'ą iš vietos į vietą, 
kol jis pagaliau pasiekia Rusi
ją. Ten, amžinų studentų skie
puose, Petrapilio ir Maskvos 
užmiesčių karčiamose taip ir 
gimsta nauja žmonių sugyvu-
linimo idėja, gimsta nauja 
anarchistų religija — Komu
nizmas. 

Bet atsiranda ir išmintin
gesnių taip vadinamų Rusijos 
revoliucijos šalininkų. Jie grei
tai peržvelgia kuo kvepia ta 
Marx'o siūloma komunistinė 
idėja ir jau pradeda nuo jos 
šalintis,, patys siūlydami daug 

LIETUVOS MINISTRAS GRY
ŽO IŠ KELIONES EUROPON 

Prie kita ko aplanke Lietuvius Tremtinius Vokietijoje 

(L. P. N.) 

Rugp. 28, P. žadeikis sugry-
žo į "Washingtoną pabuvojęs 
Londone, Paryžiuje, Frankfor
te, ir aplankęs keletą Lietuvių 
tremtinių stovyklų Prancūzų 
ir Amerikiečių zonose Vokie
tijoje. Kelionę ten ir atgal at
liko orlaiviu. Kelionės metu 
(nuo Liepos 30 iki Rugp. 28) 
jam teko matytis su savo ko
legomis - diplomatais ir išsikal
bėti įvairiais Lietuvą ir Lietu
vius liečiančiais klausimais su 
kovojančios tautos atstovais ir 
visuomenės veikėjais. Pasita
rimų pasėkoje Lietuviška vie
nybė tapo sustiprinta ir viltys 
į laisvės rytojų užgrudintos. 

Paryžiuje besilankant, įvy
ko skautų tarptautinis Jambo
ree, kuriame dalyvavo ir žy
mus būrys Lietuvių skautų, 
atvykusių iš trijų Vokietijos 
zonų. Lietuvos Ministras kar
tu su kolegomis buvo ten nu
vykęs Rugp. 13, ir jam teko 
svečiuotis pas Lietuvius skau
tus ir aplankyti Latvių bei Es
tų stovyklas. 

Lietuvių DP skautų pasifo-
dymas kaip Jamboree taip prie 
Nežinomo Kareivio kapo Pa
ryžiuje, buvo šaunus ir įspū
dingas. 

APLANKO DF LIETUVIUS 
Formalinio pobūdžio kliūtys 

p. žadeikiui bepaliko, vietoje 
savaitės, vos tik tris dienas 
lankymui DP Lietuvių Vokie
tijos okupuotose srityse. 

Min. žadeikis spėjo betgi 
apsilankyti keletoj vietų Pran
cūzų zonoje, kaip Teubingen, 
Reutlingen> Pfuellingen, Dett-
lingen. Laike to vizito jam 
teko svečiuotis Lietuvos Rau
donojo Kryžiaus Centre ir 
čiurlionies Ansamblio meno 
vakare, čia tremties nuotai 
kos skaidrios, viltingos; reiš
kiama daug dėkingumo kaip 
Amerikos Lietuviams taip ir 
Prancūzų administracijai. 

Amerikos zonoje p. žadei
kiui teko pirmoje eilėje vizi
tuoti Amerikos Karo Vyriau
sybę Frankforte, ir aplankyti 

skaitlingiausias Lietuvių trem
tinių stovyklas Schwaebische 
Gmund ir Hanau. Taipgi ap
lankė Lietuvių sargybos kuo
pą Schwaebisch Hall, ir buvo 
nuvykęs į Wuerzburg pamaty
ti miesto griuvėsius ir netolie
se esančią Seligenstadt stovy
klą. 

Išviso jam teko apsilankyti 
septyniose tremtinių gyvena
mose vietovėse, kurių tarpe 
Seligenstadt stovykla bent pa
talpų atžvilgiu atrodė blogiau-
siame stovyje. 

Pakartotini skryningai esą 
visus išvarginę, kaip ir sovie
tinių agentų įžulumas, patyrė 
p. žadeikis. 

Nepaisant trukumų (patal
pų ir maisto atveju) tremtinių 
nuotaika buvo pilna rimties, 
pasiryžimo ir vilties į geresnį 
rytojų. Tremtinių tarpe daž
nai kalbama apie Stratton Bill 
ir laukiama iš IRO didesnio 
tremtinių dalios supratimo. 

Tokioje didelėje stovykloje 
suvirš tūkstančiai Lietuvių, 
kaip Hanau, kur gyvena trys 
bedarbių nėra: kiekvienas ži
no savo dienas uždavinį ir vi

sa stovykla gyvuoja lyg maža 
savivaldybė respublikoje. Visi 
dirba srityse kurios kam la
biausia artimos arba mokosi 
tokių amatų iš kurių tikisi pa
sidaryti sau ateities pragyve
nimo šaltin|. 

GRYŽIMUI DAR NE LAIKAS 
, Visas jaunimas sutrauktas į 

mokyklas, taip kad vaikų dar
želiuose, pradinėse mokyklose 
ir gimnazijos klasėse tuščių 
vietų nesimato. Berniukai ir 
mergaitės turi savo skautiš
kas uniformas, gerai atrodo 
ir linksmai nusiteikę, žaidžia
ma, dainuojama, net sportuo
jama. 

Jaunimas paklaustas ko ver
ta jiems taikoma sovietų pro
paganda kad gryžtų namo, at
s a k o  :  " P o l i t r u k ų  p a s t  a n g o s  
bergždžios, jie mus tik labiau 
įtikina kad gryžimui dar ne
atėjo laikas". 

Kasdieninės veiklos įvairu
mas labai ryškus: štai čia dar
žinė perstatoma j bažnyčią, 
ten sugriautas trobesys paver
čiamas teatru, o ten tautiškais 
rūbais pasirėdę vyrai ir mer
ginos buriasi dainuoti, vėliavą 
pagerbti, teatralini veikalą re
petuoti. 

Ten vėl, anoje pusėje pla
taus kareivinės kiemo eilė vi
sokių dirbtuvių gamina arba 
taiso kasdieninio vartojimo į-
rankius ir žaliavą pačių DP 
surenkamą apielinkės laukuo
se. 

O čia štai didelis būrys mo
terų — Lietuvių, Latvių, Es
čių — susimetusių erdvioje ir 
šviesioje patalpoje, gamina į-
vairius rankdarbius, tuo pat 
metu mokindamos audimo, nė
rimo, siuvimo, dažymo amatų. 

Stovykloje veikia rašytojų 
ir. žurnalistų būrelis ir tauti
nio meno mėgėjų kuopelė. Vi
sas stovyklos gyvenimas tvar
koma rinkto komiteto vadovy
bėje, kuris turi autoritetą, tu
ri savo teismą ir tvarkdarius 
(policiją) ir kurs vadovaujasi 
bendru Tremtinių Bendruome
nės statutu. 

Dar nesenai jie buvo siun
domi ir gundomi, grąsinami ir 
niekinami tai rudos, tai raudo
nos diktatūros; dabar plūdimai 
pasikartoja iš kito šaltinio (p. 
Fellbacho miesto tarybos žy
gis). Tremtinių kelias erškė
čiais klotas. 

DĖKINGUMAS AMERIKOS 
LIETUVIAMS 

Visi tremtiniai su kuriais 
p. žadeikiui teko kalbėtis yra 
pilni padėkos Amerikiečiams 
ir Amerikos Lietuviams už jų 

moralinę ft* materialinę para
dą, ypatingai tą paramą kuri 
pasiekė juos iš ALF'o ir kuri 
ten dalinama Lietuvos Raudo
nojo Kryžiaus priežiūroje. 

Lietuvos Raud. Kryžius lo
šia reikšmingą rolę tremtinių 
gyvenime, sako p. Ministras; 
LKR turi įsteigęs Schwaebisch 
Gmiind Medicinqs slaugių mo
kyklą, kurios aptarnauja visas 
tremtinių ligonines: 

Bendrai imant, Lietuvių ko
mitetai turi sudarę rimtus ir 
draugingus santikius su Ame
rican Military Government pa
reigūnais, ir Lietuvio patvaru
mas, sugebėjimas suktis ner 
palankiose apystovosi, rimtas 
optimizmas, laimi simpatijų 
sau ir Lietuvių tautai. 

Grupė jaunų menininkų, ži
noma jau ir plačiam pasauliui 
Čiurlonies. Ansamblio vardu, 
yra tikra Lietuvių dvasios ir 
kulturos rodyklė ir propaguo
toja; jei kas čiurlioniečių cho
ro ar šokių nematė — nieko 
nematė, sakoma ne tik pačių 
Lietuvių bet ir labai SUkštų 
kitataučių pareigūnų. < 

Sietyno meno grupė yra tai
pogi garsi. Tokiu budu Lietu
viai, ačiu savo įgimtam rim
tumui, ačiu savo organizaci
niam genijui, per tautinį me
ną, skina sau kelią į laiminges
nį rytojų ir tikisi laimėti ne 
tik tą kovą dėl žmogaus teisių 
bet ir prisidėti prie pagrindi
nės tautinės kovos laimėjimo 
— pavergtos tėvynės demo
kratinių laisvių grąžinimo. 

SVEIKINIMAI AMERIKOS 
VIENGENČIAMS 

Ministrą žadeikį tremtiniai 
visur pasitiko iškilmingai ir 
sveikino visu brolišku nuošir
dumu. Pasimatymui į Hanau 
buvo atvykę ir keletas tremti
nių iš Anglų zonos, štai pa
vyzdžiui tik keli tekstai Lietu
vių tremtinių sveikinimų Mi
nistrui žadeikiui. 

štai čiurlioniečių pasveikini
mas : 

"Atskirti nuo savo gimtųjų 
namų, žaliųjų laukų, sukrėsti 
sunkių kąro audrų šiądien svei
kiname Jus, Pone Ministre, lyg 
savo žilagalvį tėvą. Mes di
d ž i u o j a m ė s  i r  d g i a u g i a m ė s ,  
brangus Ministre, Jusų asme
niškai ir visų Amerikos Lietu
vių didžiulėmis pastangomis ir 
realiais darbais padėti Lietu
viams trmtiniams jų sunkiose 
dienose. Mes stebimės Jusų 
budria ir dideliu atidumu ve
dama kova už Lietuvos laisvę. 

"Palikdami mylimą tėvynę, 
išsinešėm mes tik musų bran
giausią dvasini turtą — liau
dies meną, kuriuo stipriname 
savo brolius tremtinius ir no
rime parodyti pasauliui kad 
Lietuvių tauta yra tikrai ver
ta kitų' tautų tarpe buti lais
va ir nepriklausoma! Mes trok
štame taip pat įsijungti ir į už
jūrio Lietuvių vedamą kovą už 
musų brangios Tėvynės laisvę 
Amerikoje! Sveikindami Jus, 
Pone Ministre, ir džiaugdamiesi 
J u s ų  a t s i l a n k y m u ,  l i n k i m e  
Jums asmeninės laimės ir ge
ros sveikatos. O brangioms 

švelnesnį socializmą. Kįla gin* 
čai tarp vienos ir kitos pakrai
pos Rusų. Dėl to 1903 metais 
įvyksta Londone susiginčijusių 
partijų kongresas, kuriame da
lyvauja Marksistai ir socialis
tai. Iškėlus klausimą kokiais 
šūkiais turi buti skatinama 
ateities revoliucija Rusijoje, 
Marksistų ar socialistų, dau
gumos (arba Rusiškai — bol-
šenstvo) balsų buvo nutarta 
laikytis Marx'o. 

Taip gimė 1903 metais Lon
done bolševikų partija. Ir to
kie, taigi yra komunistų parti
jos pradai. (Bus daugiau) 

Du Amerikos Berniukai Skautai, sugryžę iš tarptautinio skau
tu susirinkimo Paryžiuje, parodo parsivežę visokių atminčiai 
rinkinių, yienas savo rinkinius vos paneša ant pečių, o kitas 
aevi su Škotijos skautu apsikeistą sijonėlį. Iš Amerikos bu-
vn nuvažiavę tūkstančiai skautų į tą pirmą pokarinį susirin
kimą. Ten dalyvavo ir apie 80 Lietuvių tremtinių skautų. 

v .  

sesėms ir broliams Amerikoje 
perduokite musų karštą padė
k ą  u ž  g a u s i ą  p a r a m ą ^  m u m s  
tremtinams ir už ryžtingai ve
damą kovą dėl musų bočių ša
lies laisvės!" 

štai Schwaebisch G m u e n d 
tremtinių žodis: 

"Mes, Schwaebisch Gmuend 
stovyklos Lietuviai tremtiniai 
nuoširdžiai Tamstą sveikiname 
i r  e s a m e  l a i m i n g i ,  t u r  ė d a m i  
Tamsta musų tarpe. 

"Į Tamstą, kaip suvereninės 
Lietuvos Valstybės atstovą, iš
tiestos Lietuvių rankos, šau
kiančios pagalbos Sibiro pra
gare, pavergtoje musų Tėvy
nėje, čia Vakaruose ir visame 
pasaulyje. Mes tikime kad 
Tamsta nuolat girdite musų 
Tautos nepaliaujamą šauksmą 
kad visomis savo galiomis da
rote žygius išlaisvinti ją iš bai
sių nelaisvės kančių. Mes lin
kime Tamstai ištvermės ir pra
šome Aukščiausiąjį pala i m o s 
musų brangios Tėvynės išlais
vinimo darbe." 

O Čia vėl Lietuvių Moterų 
Centrinio Komiteto pirmininkės 
žodis: 

"Kiekvienas žmogus savaip 
reiškia vidiniai išgyventą pa
sauli: Vienas ašarose paskendęs 
parodys savo skausmą, kitas — 
p r i e š i n g a i ,  d a n t i s  s u k a n d ę s  
slėps ji nuo pasaulio. Atsiras 
žmonių kurie skardžia daina 
išdubs savo džiaugsmą, bet bus 
ir tokių kurie kukliu eilėraš
čiu apie savo laimę papasakos. 

"Lietuvė moteris iš seno sa
vo pasaulį atkūrė ir dabar at
kuria audiniuose. Iš rašto ir 
spalvų derinimo atspėsi, kam 
audinys skirtas ir kokioje nuo
taikoje dirbtas. Šitą juostą, 
kurią aš Tamstai, Garbingas 
U ž j ū r i o  S v e t y ,  n o r i u  į t e i k t i  
Lietuvių moterų tremtyje esan
čių vardu, yra musų gyvenimo 
išraiška. Blankios jos spalvos, 
neaiškus raštas, lygiai kaip ir 
musų dienos stovyklose, šiuo 
įteikimu aš noriu surišti ir di
delį prašymą. Kada sugryši 
į anuos kraštus, pasakyk Lie
tuvėms kad tebūna šita juosta 
atnaujintas ryšis tarp Jų ir 
musų. Mes šiądieną benamiai, 
beteisiai-elgetos. Paprašyk Jų 
kad Jos ištiestų savo mylinčią 
ranką, kuri mums suteiks iš
tvermės ir vilties. Pasakyk 
Joms kad rytojaus dienos ne
žinia, lyg šmėkla «ius lydi ir 
jėgas pakerta. Pasakyk Joms 
kad austi juostas išmokome 
gimtajame krašte. Tegul Jos 
nenutraukia ryšio su ^ musų 
namais, tegul saugo Lietuviš
ko šeimos židinio." 

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
skyrius Schwaebisch Gmuend 

^pareiškė: 
"Sveikindami Tamstą apsi

lankiusį musų stovykloje, mes 
prašome šia proga perd u o t i 
BALF'ui, Lietuvių organizaci
joms Amerikoje ir visai Ameri
kos Lietuvių visuomenei musų 
nuoširdžiausią padėką už mo
ralinę ir ypatingai didžią ma
terialinę paramą tremtyje be-
vargstantiems tau t i e č i a m s. 
Amerikiečiai Lietuviai tūkstan
čius paguodė, aprengė, sušelpė 
maistu ir pinigais, gal dažnai 
daug ką nuo savęs atitraukda
mi. Mes prašome Aukščiau
siąjį palaimos musų broliams 
Amerikos Lietuvams." 

Į sveikinimus Ministras ža
deikis atsakė viena ilgesne kal
ba (Pfuellingen, Schwaebisch 
Gmuend, Hanau); jis dėkojo 
už linkėjimus ir meniškas do
vanas ir sveikino trem t i n i ų 
idealizmą, ryžtingumą ir ištver
mę. Jis nurodė kad trijų metų 
tremties vargai parodė pasau
lio galiūnams kad tikroji prie
žastis visų DP nelaimių paeina 
iš ano$ pusės geležines užtva
ros; jis linkėjo tremtiniams ir 
toliau sėkmingai gintis nuo 
skriaudų ir priekaištų savo ty
ru patriotizmu, savo dora, savo 
darbštumu; raginio nenustoti 
kantrybės, nesiliauti savo tei
ses ginti ir nesiliauti tikėti kad 
piktas bus nugalėtas ir kad 
tremtinių teisėti troškimai iš
sipildys. 

Paris-Shannon-Gander (New 
Foundland) keliu atskridęs New 
Yorkan, Ministras past e b ė j o 
kad čia esama American Le
gion suvažiavimo. Prisiminda
mas neišmaningus priekaištus 
t r e m t i n i ų  a d r e s u  l e i d ž i  a m u s ,  
buk jie esą slapti komunistų 
simpatikai, buk jie tik iš tin
gumo nenori gryžti namon, Mi
nistras, turėdamas galvoje Pa-
baltiečius (Lietuvius, Latvius, 
Estus) griežtai pasmerkė tokių 
priekaištų suktybę ir pareiškė 
nuomonę kad Am. Legionieriai 
gerai padarytų pasiųsdami sa
vo delegaciją į Pabaltiečių sto
vyklas kad suprastų DP prob
lemom tikrą esmę. 
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PAJIEŠKOJIMAI 
Jieškomieji ar apie juos ži

bantieji prašomi atsiliepsi į: 
CONSULATE GENERAL OP 

LITHUANIA 
41 West 82nd Street 

New York 24, N. Y. 

Adomaitis, Adolfas, iš Vilkaviškio 
ap., Aukštakalnio k. 

Adomaitis, Antanas ir Jonas, iš 
Tautušių k., Betygalos v., Rasei
nių ap., gyv. rodos New York. 

Ališauskaitė, Ona ir Petrone, iŠ Viš
tyčio vai., Vilkaviškio ap. 

Ambrizas, Jonas, Chicago. 
Andriušaitienė - Narvalaitytė, Ma

rija, ir jos vyras Andrius Andriu
kaitis. 

Balčius, Mykolas, ir Elzbieta Kas-
parienė-Balčiutė, abu iš Leipalin
gio vai., Seinų ap. 

Balickas, Jurgis, iš Kybartų vai., 
Vilkaviškio ap., gyv. Chicago ar 
Springfield, ar Spokane, Wash. 

Baltrušaitienė, Emilė. 
Baravikas (Borowski), Juozas, žmo

na Felė Baravikas-Valašinskaitė, 
sunus Vytautas, visi iš Ukmergės 
ap., ir duktė Jane, gimusi Ameri
koje, gyv. Bostone. 

TAUPYK KADA DAR 
YRA LAIKAS! 

Ateina rudens laikas, — 
kaip paprastai šaltas ir lie
tingas sezonas. Jis yra ne
malonus kiekvienam žmo
gui, bet ištikrųjų yra var
gas tiems kurie nieko ne 
turi susitaupę. 

Žmogus turėdamas su 
sutaupų gali apsirubežiuo-
ti nuo to nemalonaus ru
dens oro, ir neturės vargo 
ir rūpesčio. 

Lietuvių bankas yra pa
togi Įstaiga taupymui; ku
rie dar neturi gali čia pra
dėti savo taupymus kad ir 
su maža suma. Nuolatinis 
taupymas kad ir ne po 
daug, padarys žmogų lai
mingą ir liuosą nuo vargų 
ir rūpesčių. 

Visi taupymai yra po 
Federal Insurance Corp.— 
tai U. S. valdžios užtikri
nimas saugumo. 

Perkant, statant namą, 
arba namų taisymui pasko
los čia suteikiamos ant il
gų metų lengvais mėnesi
niais išsimokėsimais. 

Turėdami taupymo ^ ar 
paskolos reikalus atsilan-
kykit į šią įstaigą ir gau
sia šių laikų prielanki* pa
tarnavimą. 

THE LITHUANIAN 
SAVINGS & LOAN 

ASSOCIATION 
6712 Superior Ave. 

HE. 2498 

Balsytė, Elena, ištekėjusios pavar
dė nežinoma, iš Joniškio val.» 
Šiaulių ap., gyv. Boston. 

Bartininkaitienė - Prapuolenytė, Ve
ronika, iš Virbalio vai., Vilkaviš
kio ap., ir vyras Pranas Bartinin-
kaitis^. 

Bartusevičius - Bartuška, Jonis, iš 
Miroslavo vai., Alytaus ap. 

Bartuška - Bartusevičius, Jonas, iš 
Miroslavo vai., Alytaus ap. 

Biknaitė, Marijona, ištekėjusi, iš 
. TelŠlu ap. 

Bi šis, ar Bišlus, Juozas, iš Kara
liūnų k., Jonavos vai. 

Bložytė (Blash?), Florencija, spor
tininkė, lankėsi Lietuvoje. 

Bobelis, Petras, iš Vilkaviškio ap., 
gyv. Brooklyn. 

Borowski (Baravikas), Juozas, žmo
na Felė Baravikas-Valašinskaitė, 
sunus Vytautas, visi iš Ukmer
gės ap., ir duktė Janė, gimusi 
Amerikoje, gyv. Boston. 

Braniška. Kostas, gyv. New York. 
Budrevičius, Ignotas ir Juozas, iš 

Veiverių, Marijampolės ap., gyv. 
rodos Brooklyn. 

Butkevičius, iš Vilkaviškio ap. 
Butkus, Juozas, iš Josvainių, Kdai-

nių ap. 
Chutienė - Liutkevičiutė, ir vyras 

Julius Chutas, iš Molėtų v., Ute
nos ap. Gyv. E. Orville. 

Čepulytė, Ona, Kruonio vai., Trakų 
aP-, ffyv- rodos Brooklyne. 

Damuševičienė, Veronika, Alsėdžių 
v., Telšių ap. 

Daukienė - Milerytė, Julė, Raudo
nės v., Raseinių ap., ir jos vyras 
Antanas Daukas. 

Diržinskienė - Tarvainytė, Jieva, 
duktė Antano, Telšių ap. 

Dragotienė, Pranciška, ir Grago-
taitė, Ona. 

Draugelytė - Pocienė, Ušulė, Bar 
tininkų v., Vilkaviškio ap. 

Dunčikienė - šermukšnytė, Katrė, 
ir vyras Petras Dunčikas, Seinų 
apskr. 

Fišeraitė, Lena, Pajevonio V., Vil
kaviškio ap. 

Gailius, Viktoras, Raseinių ap., -ar 
jo sunai. 

Gerulis, Antanas, Vilkaviškio aps., 
gyv. New Yorke. 

Glebavičius, sunus Karolio, Ukm. 
ps. 

Glebavičius, Jurgis, Panevėžio ap. 
Glebavičiūtė, Genė, Panevėžio ap. 
Grigaras Jonas, iš Josvainių, Kė

dainių ap., gyv. rodos Albany. 
Grimaila, Vincas, iš Seinų ap. 
Grinkevičius, Juozas ir Jurgis, su

nai Antano,, Padovinio v., Mari
jampolės ap. 

Hasenbein - Kuneikaitė, iš Lau
kuvos, Tauragės ap., turi lent
pjūvę Kalifornijoje. 

Ilginis, Jonas, ir šeima, iš Kulių 
(buv. Gargždų) vai., Kretingos 
apsk. 

Jačunskienė (Jachunsky) Mikalina, 
Trakų ap., Vilniaus kr., gyvena 
su dukterim Omaha, Nebr. 

Janulis, Jonas, gyvena Chicagoj. 
Januškevičius, Jonas, ir sesuo Dor 

micelė, Stakliškių v., Alytaus ap. 
gyv. New Yorke. 

Josaitis, Mataušas, gyv. Chicagoj. 
Jukštaitė, Pranciška, iš Panevėžio 

apsk. 
Kaminskienė - Vieraitytė, Ona, du

ktė Jono, Pajevonio v., Vilkaviš1-
kio ap., gyv. Chicagej. 

Kartavičius, Motiejus ir Vincas, iš 
Vilkaviškio ap., gyv. Brooklyne. 

Karutis Mykolas, iš Panevėžio ap. 
Kasparienė - Balčiūtė, Elzbieta, iš 

Leipalingio v., Seinų ap. 
Kaulinis (Kaulis), George ir John, 

sunai Jono ir Liudvikos, iš Pa
pilės vai. 

Kaziukaitis, Kėdainių ap., ir du jo 
sunai, vieno vardas Stasys. 

Keslau, Gustav, gyv. Nanticoke? 
Kissel, Marie, iš Šiaulių, gyv. New 

Yorke. 
Krasauskas Antanas, iš Panevėžio 

apsk. 
Kręščiukaitis, Tomas - Jokūbas, iš 

Ukmergės ap., gyv. Chicagoj ar 
Brooklyne. 

Kruopas, Vladas, brolis Išiunienės, 
gyv. Philadelphijoje. 

Kubilius, Juozas, iš Kretingos vai., 
ir ap., išvykęs 1939 m., Chicago. 

Kulaitis, iš Dotnuvos, Kėdainių ap. 
Kulikauskienė - Milerytė, Ona, iš 

Raudonės vai., Raseinių ap. 
Kuneikaitė - Hasenbein, iš Lauku

vos, Tauragės a., turi lentpitivę 
(saw mill) California. 

Laureckis, Kazįmieras ir Vladas, iš 
Sedos vai. 

I IŠRINKIT VĖL 

Judge Lillian M. Westropp 
JUDGE OF MUNICIPAL COURT 

Cleveland 6 Year Term 

Prasideda Sausio 3, 1948, baigiasi Sausio 2, 1954 

UžTIKRINKIT TEISINGUMĄ MUNICIPAL COURTE. 

Balsuokit už tokius teisėjus kurie geriausia tikę. 
Nepasitikėkit savo praeities atmintimi. 

DABAR JUSŲ PROGA APSAUGOTI AMERIKONIŠKUS 
PAPROČIUS, 

Vote For JUDGE LILLIAN M. WESTROPP 

Non-Partisan Judicial Ballot 
TUES., NOVEMBER 4th, 1947 ELECTION 

Laugalio, Antano, iš Batakių, Tau
ragės ap., giminės ir pažystami, 
prašomi atsiliepti. 

Liutkevičiutė - Chutienė, ir Vyras 
Julius Chutas, Molėtų vai., Ute
nos ap., gyv. E. Orwell, Ohio. 

Liaudanskis, Mykolas, iš Panevežio. 
Ludavičius, Simas, iš Slabados-Mi-

roslavo vai., Alytaus ap. 
Lukšytė - Tunkevičienč, Elena, iš 

Vilkaviškio ap. 
Malinauskaitė, Renė, iš Raseinių, 

gyv. Brooklyn. 
Manomitytė, Dorothea, dirbusi Kau

ne, Lietuvos Banke, 1938-39 m. 
Merkevičius, Viktoras, iš Vilkaviškio. 
Milerytės, Julijona ir Ona (Daukienė 

ir Kulikauskienė), iš Raudonės v., 
Raseinių ap. 

Miliuskas, Ignas, iš Biržų ap., gyv. 
Boston ar New York. 

Mockienė - Sereikienė, Ona, iš Nau
jamiesčio vai., Panevežio ap., ir 
jos vaikai Ona ir Petras Sereikai 
ir Aloyzas Mockus, gyv. Chicago 
ar New York. 

Motiukas, Domininkas, iš Zarasų a. 
Mylimienė (Mylimas), našlė Kazi

miero Mylimo, iš Kvėdarnos v., 
Tauragės ap. su 2 vaikais gyv. 
Illinois vai. 

Narvalaitis, Kazys, gyv. "Aiden" 
mieste, iš Bliuvų k., Marijampolės 

Naujokaitytė, Ona, iš Bublelių vai., 
Šakių ap. 

Navickas, iš Šačių parap., Mosėdžio 
Vai., ir šeima; duktė lankė kino 
artisčių mokyklą. 

Pakalniškytė, Marija, duktė Domi
ninko, ištekėjus, bet vyro pavardė 
nežinoma, iš Vevirženų vai., Kre
tingos ap., turi farmą prie Bos
ton ar Chicago. 

Petkaitis, Jonas, sun. Prano. 
Petruškienė - Valinskaitė, Magdė, 

iš Keturvalakių k., Vilkaviškio a. 
Piliponytė, Marijona, iš Panevežio. 
Plančiunas, Antanas, iš Kėdainių a. 
Pocienė - Drangelytė, Ušulė, iš 

Bartininkų vai., Vilkaviškio ap. 
Piliponvtė, Marijona, iš Panevežio. 
Pitkaitis, Jonas, iš Pajevonio vai., 

Vilkaviškio ap. 
Pračkailaitė, Marija ir Ona (Griš-

konienė), iš Veiverių vai., Mari
jampolės ap., gyv. rodos Chica
go. 

Prapuolenis, Juozas ir sesuo Barti
ninkaitienė - Prapuolenytė, Vero
nika, iš Virbalio vai., Vilkaviškio. 

Pustelnykienė, Marcelė. 
Radzevičius, Adomas, sun. Adomo, 

iš Gelvonų v., Ukmerges ap. 
Raudonis? Jonas, iš Kvėdarnos vai. 

Tauragės ap. 
Raudovė, Stanislovas, sunus Jono, 

iš Vabalninko vai., Biržų ap. 
Rimaitytė - Šimkienė, Julija, iš 

Klovainių, gyv. Indiana. 
Rumba, Tomas, iš Dotnuvos vai., 

Kėdainių ap. 
Ruta, Simonas, iš Vilkaviškio ap. 
Sajauskas, iš Raudeniškio k., Mari

jampolės ap., gyv. Baltimore ar 
{Shenandoah. 

Samuolienė - Kiviriutė, Magdalena, 
iš Sasnavos vai., Marijampolės 
ap., Chicago. 

Selensa, Mykotes, iš Raseinių ap., 
turėjo kirpyklą Chicago. 

Sereikienė - Mockienė, Ona, iš Nau
jamiesčio vai., Panevėžio ap., ir 
jos vaikai Ona ir Petras Serei
kai ir Aloyzas Mockus, gyv. Chi
cago ar New York. 

Stankūnas, Mateušas, iš Panevežio 
ap., New York. 

Stankūnas, Petras, iš Panevežio ap., 
Chicago. 

Stepanauskas, Antanas, lankėsi Vil
kaviškyje, gyv. New York ar New 
Britain. 

Stočkus (ar Stoškus) ir jo žmona 
Konstancija šakevičiutė - Stoš-
kuvienė, Brooklyn. 

Šalkevičius, Jonas, sunus Andriejaus 
iš Panevežio, gyv. Chicago. 

Šarfeteris, Albertas, Fridrikas, Her
manas ir Jurgis, iš Šelvių k., Vil
kaviškio ap. 

Šaulytė, Ona-Agota, iš Panevežio a. 
Šimkienė - Rimaitytė, Julija, iš Klo

vainių, gyv. Indiana. 
šiška, Albinas, tarnavo Amerikos 

kariuonieneje 1945 metais. 
Šiupaila, Antanas, Šiupaila, Salia

monas ir šiupailaitė, .Kunigunda. 
Šuniškas, Vincas, iš Marijampolės. 
Talalas, Adomas ir Ignas, iš Uk

mergės ap. 
Tamašauskas, Antanas ir Juozas ir 

Tamašauskaitė, Marijona, vaikai 
Motiejaus iš Šilavoto parap., Kle
biškio vai., Marijampolės ap., gyv. 
Baltimore. 

Tarvainytė - Diržininkienė, Ieva, 
d. Antano, iš Telšių ap. 

Temaitienė, Agota, Chicago. 
Tunkevičienė - Lukšytė, Elena, iš 

Vilkaviškio ap. 
Ukrin, Ivan, sunus Leono, Lietuvis, 

gimęs Liepojoje, Latvijoje, mokė
si muzikos Petrogrado konserva
torijoje, išvyko Amerikon iš Var
šuvos, su opera 1922-24 metais 

Ulozas - Ulozevičius, Bernardas 
sun. Jurgio ir Onos Litvinskaitės, 
iš Rumšiškių, Kauno ap., pirmo
jo karo Amerikos kariuomenės 
veteranas, gaudavo pensiją, gyv. 
Chicago ar Scranton. 

Valantiejus (Valatiejai), iš Bata
kių ir Girdiškės vai., Tauragės 
ap. 

v* - J v <** 

Oro trokas — šis naujas dirbamas lėktuvas, taikomas vežioti 
oru krovinius ir net sunkius dalykus kaip militariški trokai 
ir karo lauko karyiolšs. Arkliai liks visai be darbo. 

Urmonas, Petras, ii Joniškio vai., 
Šiaulių ap. 

Urbas, Jurgis, iš Panevežio ap., 
New York. 

Valašinskas, Jonas, iš Ukmergės 
»P-. gyv. New York. 

Valinčius, Juozas ir Mikas, ii Jo
navos vai. 

Valinskaitė - Petruškienė, Magdė, 
iš Keturvalakių vai., Vilkaviškio. 

Valteris, Petras, ir Valterienė -Auš-
raitė, Pranė, iš Tauragės ap., 
gyv. Chicago. 

Vedecky (Vidzickas), Jonas, iš Vil
n i a u s ,  g y v e n o  r o d o s  H a r t  f o r d ,  
Conn. 

Venckaitė, Kazimiera, duktė Kazi
miero Venckaus, iš Kvėdarnos v., 
Tauragės ap. 

Verža, Tamošius, Philadelphia, bu
vo vedęs Marijoną Bazienę. 

Vidzickas (Vedecky), Jonas, iš Vil
niaus, gyveno rodos Hartford. 

Vieraitytė - Kaminskienė, Ona, duk
tė Jono, iš Pajevonio vai., Vilka
viškio ap., gyv. Chicago. 

Zakutauskytės, seserys, iš Raseinių 
vai. -

Zlatkus, Juozas, iš Rokiškio ap., 
turi sunų Alfonsą. 

Žymanantaitės, Barbora, Ona ir 
Stanislava, ištekėjusios, išf Kal
tinėnų (Skaudvilės), vai., Rasei
nių (Tauragės) ap., Chicago. 

KAS platina Dirvą — tas 
platina apšvietą. 

Nori pagražinti savo 
namus? Šauk— 

K. ŠTAUPAS 
Namų Dekoravimai' 

musų specialybė. 4 

Kambarių Popieriavimas 
Namų Maliavojimas 

16908 Endora Road 
Telefonas: 

KEnmore 8794. 
Cleveland, Ohio 
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CARPETS, RUGS, LINOLEUM 
Rakandų Valymas Jusų Pačių Namuose 

Atliekam apsiuvinėjimą, susiuvimą, patiesimą. Darba* 
geras, greitas ir garantuotas. Apkinavimas dykai. 

Darbą atlieka patyrę karpetų tiesėjai. 

BUBNICK CARPET CO. 
CE. 6031 Vakarais SK. 1993 
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John 
IŠRINKIT 

L. Maxwell 
KANDIDATAS Į 

COUNCILMAN 
22nd WARD 

PRIMARY ELECTION 
TUESDAY, SEPTEMBER 30. 1947 

IŠAUGINTAS 22-ME WARD 
GYVENA 22-ME WARD 

10 metų patyrimu Viešos Gerovės tarnyboje. Viešos re
kreacijos darbe. Narys Children's Welfare Committee ir 

Welfare Federation. Jis yra pilnateisis advokatas. 

Jack Ganson Pradeda 
Rengti Imtynes 

Jack Ganson pradeda šio rudens 
ir žiemos imtynių sezoną antradie
ni, Rugsėjo 23, Central Armory pa
talpose. Pirmam imtynių vakarui 
jis suporuoja du mėgiamus Cleve-
landiečių imtikus, Billy Whipper 
Watson ir Jumping Joe Savoldi. 

Watson yra Britų Imperijos im-
tikų čampionas. Laimėtojas iš šios 
poros vėliau turės progą stoti prieš 
Amrikos čampioną Frank Sexton. 

Prie viršminėtos poros, parinkta 
dar kelios poros gerų imtikų, Dr. 
Ed Meske, iš Akrono, kuris stoja 
prieš Strangler Bob Wagner. 

Fred Bozik, vietinis, suporuotas 
su Frank Taylor iš Toledo. Pradi
nėje gi poroje pasirodys Joe (Jotch 
prieš negrą Jackie Clayborne. 

Priedui prie imtynių, Jack Gan
son pakvietė Stanislaw Radwan, 
Europoje pragarsėjusį stipruolį ku
ris parodys savo galybę lankstyda
mas nuogom rankom storas gele
žines štangas. 
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I Š R I N K I T  

RALPH J. 

HENRY 

CLERK OF MUNICIPAL COURT 
OF CLEVELAND 

Mr. Ralph J. Henry tarnauja Chief Deputy per pastarus 
5 metus, jo žinioje yra Kriminalis Municipal Court Sky
rius. Jis tik laikinai buvo pasitraukęs kai išėjo karinėn 
tarnybon. 

Balsuokit už RALPH J. HENRY 
į Clerk of Municipal Court 

Rinkimai Antradienį Lapkričio 4, 1947 
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Į I. J. SAMAS - JEWELER 
= Persikėlė i naują didesnę Ir gražesnę krautuvę 

| 7007 Superior Ave. Greta Ezella Theatre | 
tmm mm 

E Dabar jau turime didesnį rinkini Deimantų, žiedų, Laik- § 
E rodėlių ir visokių graždaikeių, už nupigintą kainą. S 
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K SAKYK MONCRIEF 
IR GAUSI PATĮ GERIAUSI 

AUTOMATIŠKAME ŠILDYME! 

THE HENRY FURNACE CO.,  MEDINA, O.  

COAL 

Pilnai Padengta Apdrauda. Phone EX. 0417 

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

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

^iiiiiiiiMiiiimiiiiiiiiiimiiimimiiiiiimiiimiiiiimiimiwimmiiiiiiiimmiiimmir 

Wilkelis Funeral Home 
1 PILNAS LAIDOTUVIU 
1 PATARNAVIMAS 
= —HAMMOND VARGONAI ?ER ŠERMENIS— 

| 6202 Superior Ave. HEnderson 9292 

BEFORE 
YOU BORROW 

TO BUY A HOME 
G E T  O U R  

LOW RATES AND 
HELPFUL TERMS 

'HI BANK VOW 

I Š R I N K I T  

Wilbur H. Brewer 
JUDGE OF MUNICIPAL COURT 

Nebaigtai termino daliai prasidėjusiai 
Sausio tf 1946, baigiančiai Gruodžio 31, 1951. 

IŠRINKIT GERIAUSIA TINKAMĄ 

• 

BALSUOKIT UŽ 

WILBUR H. BREWER 
FOR JUDGE 
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GATAVOS PASIRINKIMUI NAUJOS 
RUDENIUI SKRYBĖLĖS . 

VYRAMS IR JAUNIEMS VAIKINAMS 
vėliausių stilių ir pavidalų 

Speciale kaina 3.45 - 7 50 

Pilnas pasirinkimas Vyrams ir Vaikinams KELNIŲ, 
MARŠKINIŲ, SWEATERIU, APATINIŲ 

Už Populiares Kainas. 

DYKAI ryykAl GREEN STAMPS su kožnu pirkiniu. 
" • čia galit iškeisti savo Stamp Books. 

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

VISOKIA APDRAUDA 
Mes esame pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

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

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

ir Apdraudos Agentūra 
6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 
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•4i M I R I M A I  
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

tžinios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dyka) 

BAROKAS Pranas, 56 m., mi-
f H Liepos 2, New York, N. 

Lucės ir Alekso sunus. 
(Trakų ap. Jezno par. Me
diniškių k.) Amerikon atva
žiavo Liepos mėn. 1907 m. 

MAKAUSKAS Silvestras, 74 
m., mirė Rugs, m., New Ųa-
ven, Conn. (Raudondvario v. 
Netonių k.) Amerikoj išgy
veno virš 40 metų. 

IdEDERIENĖ Uršule, mifS 7Ž* 
Liepos, Wilkes-Barre, Pa. * 

iBOLINSKAS Viktaras, mirė 
Liepos m., Brooklyn, N. Y. 

-j^VlNGILA Mykolas, 57 metų, 
tnirė Liepos 23, Brooklyn, 
N. Y. 

CrĄLENIS Petras, mirė Liepos 
m., Shenandoah, Pa. 

PETRAUSKAS Jurgis, mirė 
Liepos m., Frackville, Pa. 

MOCKEVIČIUS Edvardas, mi
rė Liepos 18, Cambridge, 
Mass. 

ŠIMKUS Kazys, mirS; Liepos 
19, Seattle, Wash. 

ALEKSEVIčIUS Adomas, 57 
tn., mirė Liepos 29, So. Bos
ton, Mašs. (žermunų par.) 
Amerikoj išgyveno 40 m. 

KAVALIAUSKIENĖ Marijona 
(Stadalnikaitė), mirė Liepos 
22, Norwood, Mass. 

MAKAUSKAS Edwardas, mi
rė Liepos 24, Kingston, Pa. 

GRUDZINSKAS Jonas, 50 m. 
mirė Liepos 2, Edwardsvil-
le, Pa. 

MARTINAITIENĖ &ągd3, 77 
m., mirė Birž. 10, Brooklyn, 

N. Y. (Marijampolės ap.) 
ŠVELNIS Juozas, 66 m., mirė 

Birž. 27, Carnegie, Pa. 
LEšKYS Ignas, 61 m., mirė 

Birž. 24, New Philadelphia, 
Pa. 

RASIMA VIČIUS Petras, 74 
m., mirė Birž. 29, New Yor-
ke. (Kauno rėd.) 

BARAUSKAS Jonas, 70 metų, 
mirė Bal. 24, Lytift* Mass. 
(Vilniaus rėd.) v 

SINKEVIČIUS Vincas, 54 m., 
mirė Birž. 10, Lynn, Mass. 
(Trakų ap.) 

STEPONAUSKAS Adomas, 67 
m., mirė Birž. 21, Chicagoj. 

GROMANTIENĖ Elena, 50 m. 
mirė Birželio 2, Chicagoje. 
(Grinkiškiu par.) 

ABARIENė Ona, 63 IB., mirė 
Birž. 24, Rumford, Me. 

ŠALTIS Juozas, mirė Rugff. 1, 
Chicago, 111. 

PRANCKEVIČIENĖ Elena, 22 
metų, mirė Rugp. 4, Brook
lyn, N. Y. 

STATKIENĖ Jieva (Butaitė), 
pusamžė, mirė Rugp. 4, Chi-

- cagoj. (Telšių ap. Gaduna-
Vos. Sarakų k.) 

ZEKAS Kazys R., 31 m., mi
rė Rugp. 4, Chicagoje, kur 
buvo ir gimęs. ; 

KRUOPIS Dominikas, 71 fn., 
mirė Rugp. 3, Chicagoj. (Ša
kių ap. Raguvos par.) 

KASMAUSKAS Antanas, posr 
amžis, mirė Liepos 31, Chi
cagoj. (Tauragės ap. Kalti
nėnų par. Pagribių k.) 

GALKUS Antanas, pusamžis, 
mirė Rugpjučio 4, Chicagoj. 

. (Telšių aps. Eigirdžių par.) 
Amerikoj išgyveno «37 me
tus. 

LAPINSKAS Andrius, m i 
Liepos mėn., Grand Rapids, 
Mich. 

GREGAITIS Jonas, mirė Rug
pjučio 1 d., Grand Rapids, 
Mich. *' 

VIZGIRDIENĖ Magdalena, mi
rė Rugp. 2, Grand Rapids, 

Mich. 
MĄLKEVIČIENĖ Onaįl ?2 m., 

mirė Rugpj. 8, Chicagoje. 
# (Smilgių p.) Amerikoj iš
gyveno 47 metus. 

KATAUSKAS Antanas, pus
amžis, mirė Rugp. 6, Chica
goj. (Tauragės ap. Kvėdar
nos p.) Amerikoj išgyveno 
37 metus. 

M AK AR AUSK AS Stasys, 71 
m., mirė Birž. 21, Spring-

. field, Mass. (Kauno rėd.) 
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BALSUOKIT ŲŽ 

ROBERT r& SlVERT 
Kandidatag | 

COUNCILMAN 
OF THE 

22ND WARD 
Primary Balsavimai Antrad. Sept. 30, 1947 

Mr. Sivrt suinteresuotas gyvenamų namų problema ir 
jaunimo gerove; jo rūpestis yra patiekti vaikams žaisla-
viečių liuoslaikiui praleisti. Taipgi jis tiki kad /gyvento
jai 22nd Ward gautų geresnę reprezentaciją negu kad iki 
šiolei gauna. Jo kvalifikacijos tarnauti 22nd Ward gy
ventojams užtarnauja jam jusų paramą. 

BALSUOKIT UŽ ROBERT A. SlVERT 

HIPPODROME . 

"Dark Passage" • 
Trečiu kartu suporuoti Humphrey 

Bogart ir Lauren Bacall naujame 
Warner Bros.' dramatiškame veika
le "Dark Passage", kuris pradeda
ma rodyti Hippodrome Theatre tre
čiadienį, Rugs. 24, yra pilnas įdo
mumo. Tai filmą paremta ant vei
kalo kurį parašė Davis Goodis. 

Boagrt šį kartą vaidina pabėgu
sį iš San Quentin kalinį, kuris nori 
įrodyti kad nėra kaltas tos baus
mės už kurią pakliuvo. Visas vei
kalas dedasi arti San Francisco, su 
žinomais tos apielinkis vaizdais. 

Prie dviejų paminėtų artistų vei
kia keti kiti ižinomi artistai. 

%E FOOD SHOW 
$7,500 DOVANU LAI-1 

maistas, skalbiamos mašinos, radios 
i kiti vertingi dalykai. 

Prie to, dar $600 pinigais skiria
ma kontestų dalyviams kurie ren
giami trimis paskirais atvejais. 

Paroda bus atdara nuo 1 iki 11 
kasdien, tačiau sekmadienio dieną, 
kuri pasitaiko, bus uždaryta. 

Kuomet atsidarys 1947 Cleveland 
Food Show didžiujėje Public Audi
torium aštuonetui dienų, pradedant 
Rugsėjo 18 iki 26, tos parodos bė
gyje bus $7,500 įvairių piniginių 
ir daiktais dovanų už įvairius atsi-
žymėjimus valgių ir maisto gami
nime, ir taipgi parodos dalyviams, 
kaip praneša Walter W. Kight, pa
rodos vedėjas. 

Ši paroda, kurią rngia Cleveland 
Retail Grocers' Association 59-ta 
metinė paroda, kuriai prupinama 
dovanų ir atlyginimų daugiausia ir 
didžįausių negu kada buvo jos is
torijoje. Dovanos bus išdalinamos 
du kartu dienoje tiems kurie užsi- . T 
registruos prie durų, ir tarp dova- nią 13 Lietuvos. 

Petras Lala# • 
Dirvos Atstovai* 

Prenumeratoms, Skelbimam® 
39 Union Street 

AMSTERDAM, N. Y. 
SIŲSKIT Dirvai žinias apie 

mirimą Lietuvių jusų koloni
joje, paduodant amžių ir kili-

OHIO valstijoje 1946 metais 
nuo nelaimingų atsitikimų su-

i tiko mirtj 3,978 asmenys, lai 
! daugiau mirčių negu buna nuo 
j pnenumonijos, ar džiovos ar 
! diabeto. 

Toliau ta žinia parodo kad 
automobilių nelaimės buvo vie
na iš aštuonių svarbiausių 
Ohio valstijoje mirčių priežas
čių bėgyje 13 iš pastarų 20 
metų. 

Taigi kova su nelaimingomis 
mirtimis ir kova su trafiko ne
laimėmis turi buti viena iš pir
maeilių, ypAč kad* tos mirtys 
yra išvengiamos. ' » 

. r 

J. A. Urbonas 
Dirvos Agentas Day tone 

ir apielinkėje. 
1302 Lamar St. Dayton, O 

l'll'H 
For 

Q&nemkit 
SĄŽININGĄ 
TEISINGĄ 

PUBLIKOS TARNĄ 

Išrinkit vėl 
MIESTO MAYORU 

THOMAS A. 

BURKE 
Emil Bartunek, Campaign Chairman 
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I Š R I N K I T  

MAYOR 
Mes Duodam ir Iškeičiam Eagle Stamps 

THE MAY CO s 
BASEMENTE 

f^Proga' m •i 

Baigimas 

Musų _ 

Daryta 

Parduoti 

po 2.99! S 
ftt' 

Vertybių 

Ak 

Robes Cotton Dresses 
2 

Gėlių Marginiai 
Perkelis arba. 
Naujoviškos 
Vatinės! 

NOTARY PUBLIC 
PADAROMI AFFIDAVITAI 

REIKALINGI GIMINIŲ 
PATRAUKIMUI Į 

AMERIKĄ 
Turint reikalą notarizuoti 
dokumentus kreipkitės j 

K. S. KARPIUS 
6820 Superior Ave. 

ENdicott 448$ 

For 

COUNCIL 
10TH WARD 

CLEVELANDO 5S-TAS METINIS 

• A N D 
H O M E  F O O D  S H O W  

KONIESTAI! " IŠSTATYMAI! » PALINKSMINIMAI! 

LAIMĖKITE $7,500 PRIZAIS 

PUBLIC HALL 
JžANGA 50c.; UŽDARYTA SEKMADIENĮ, RUGS. 21 

KASDIEN 
1 iki 11 P.M. 

SEPT.-RUGS. 
18 iki 26 

James G. Hopkins 
Kandidatas į 

C O U N C I L M A N  

OF THE 

21st WARD 
Kuris geriausia tinka atstovauti ir tarnauti 21mo Ward 
žmonėms. Jis susirūpinęs viešais ; reikalais, bendra ge
rove vaikų ir visuomenės rekreacijos darbais. 

BALSUOKIT UŽ JAMES G. HOPKINS 

Primary balsavimuose Rugsėjo 30, 1947 
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Delia E. Jakubs 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAI,IS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVFMJE ENdicott 1763 

Į FORD SAVININKAMS | 
= Gausi Produkcija Duoda Galimybes teikti Sekantį jjj 
|j Pilnutėlį F<gd Engine Exchange Servce: = 

Vienos-Dienos 
Pilnai 

17J.S5 
i • * Plus Plus Tax 

Patarnavimas 

Garantuota 

IŠANKSTO ĮMOKĖTI NEREIKIA 
ŠIAI K4 VIRŠMINĖTA KAINA APIMA: 

1—FRE-TESTED ir KUN-IN inžinas apimantis 1.6 nauja* daik 
tarp j4 pistons, pms, bearing, rings, etc. 

Tiktai ilti 

250 Robes Išteks! 

Tandžiai tuftuoto chenile apsiaustai moterims, 
ypatingai žema kaina greitam išpardavimui! §i-
grupė apima baltUB, mėlynu8, aqua, inaize, mic
ros 12 iki 42. ' 

Gaila: Telefonu ir Paštu Užsakymai Nepiklęnii 
Basement Robes 

Nekurios Dalinai Neregul.'arės 

Moterims geros rūšies vatinis namams suknelės 
iš gėliuotų marginių perkelio ir kitų naujoviškų 
vatos medžiagų. Priešakyje -susegamų ir zipper 
stilių. Maišytos mieros 14 iki .44 šioje grupėje 
ne visų stilių ir ne visų mierų. 

Gaila: Paštu ir Telefonu Užsakymai Nepildom! 

Basement House Dresses 

f.«r 

2—Carburetor exchange. 
3—Fuel pump exchange. 
4—Generator exchange. 
5—Starter exchange. 
6—Pressure plate exchange 
7—Clutch disc exchange. 
8—Cylinder head exchange. 

9—Manifold exchange. 
1C—Distributor exchange. 
11—New spark plugs. 
12—New spark plug wim. 
13—New Fan belt. 
14—New Gaskets. 
15—New oil. ' 

-'smiiiiniiitiniiiknimiiimiiiimimmHJiiiimiMitnmimiiimiiiimi.imimimmwj 

| P J KEJRSIS 
| $69-12 Society for Savings Bldg.—Cleveland, Ohio 
| OFISO TELEFONAS: MAin 1773. 

E Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuoee, kreip- { 
s kitės j mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai- j 
E riuose apdraudos-insurance reikaluose. • 
E Sutaisau paskolas pirmo morgečio. 'Patarnavimas ir išpildymas ; 
S p-arantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba asmeniškai. j = E 

S ' 

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

Kreipkitės čia įvairių HARDWARE reikmenų. 
HE. 9418 7502 St. Clair Avenue 

Frank Suopis, Wlliam Hraster — Savininkai. 

"VISOS PAKEIČIAMOS DALYS BUVO PILNAI 
PERDIRBTOS IšNAUJO IR IŠANKSTO GERAI 

IŠBANDYTOS-PRETESTED" 
Mšis Inžinas Pilnai Užbaigtas" Ši Kaina Pilnai Apimanti 

Ar Kenorit Telefonu tuoj su mumis susitarti šiądien ? HE 1103 

GENUINE 

Rudy Fick 
House of Sincere 

klOSf. CLAIR 

PARTS 

Authorized Ford 
Parts Distributor 

E ^miitmiiiiiiiiiitdiiiiiiiiūiiiiiiiiiiiHiiiiiruiiiiiiiiiiiiiiiaiiiMiiiitiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiif^ 

((Automatinis šildymas Į 
| = Lengviau — Pigiau — švelniau §' 
Ii TAI SO M m PARDUODAM VISOKIUS FURNASUS | 
= | Elektriškus ir Gaso Padargus — Vandens šildymo Tankas E 
I I I  J e i g u  m e s  n e g a l i m  p a t a i s y t  t a i  n i e k a s  N e p a t a i s y s .  |  
1= Automatic Control* Tools ^ Hardware 5 

II TRl-VET APPLIANCE SERVICE | 
H:= 7502 St. Clair Avenue Cleveland E 

HE 1103 EE 
PO. 9548 Frank Orpse (Urbšaitis) Sav.- U. 0237 

AKRONE kreiptis: HANK HOLLISH — STadittm 4793 

u1, J'. * * ' , • r ; ; • •; J,'S 
ft** ic' i'^\' -^4-* • -vwik. .t j,. , t" ̂  i - • - I£*; 
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C' FVELANDO K APIEUNKES ŽINIOS 

DIRVA—6820 Superior Avenue. ENdicott 4486—Atdara vakarais 

VILNIAUS OPEROS ARTISTĖ DAINUOS DIRVOS KONCERTE 
Sekmadienį, Spalių-Oct. 19, Slovenian Auditorium 

šiuomi perstatome Clevelan-
diečiams naujausią iš Europos 
atvykusią žymią Lietuvos dai
nininkę, dainavusią Vilniaus 
operoje ir vėliau koncertavusią, 
Vokietijoje, Apoloniją Augus-
tinavičienę. Poni A. Augustina-
vičiene atvyko Amerikon tik 
šios vasaros pradžioje, ir Dir
va rengdama šį reikšmingi! 
koncertą Spalių 19 d., paminė
jimui savo redaktoriaus K. S. 
Karpiaus 30 metų Dirvos re
dagavimo sukakties pakviete 
p. Augustinavieienę jos pir
mam ^ pasirodymui Clevelande. 

Kaip jau buvo pirmiau mi
nėta, šiame koncerte teikėsi 
dalyvauti pianistė Birutė Sme
tonienė, kuri išpildys eilę pui
kių piano kurinių. 

_šj kartą laimingi esame tu
rėti ir vieną vyriškį koncerto 
programos dalyvį — taipgi šią 
vasarą iš Europos atvykusį, 
Pranciškų Neimaną, tenorą. 

Koncertas rengiamas didelė
je patogioje Slovenian Audito
rium, 6417 St. Clair avenue, 
sekmadienį po pietų, lygiai nuo ! 
2 vai. (salė bus atdara nuo 1 į 
VFTL. dienos). 

Tikietai į šį koncertą bus 
prieinamomis kainomis. Ypa
tingai senieji Dirvos skaityto
jai, kurie ją prenumeruoja nuo 
pradžių, bus pagerbti tuo kad 
jiems bus duodama papigintos 
vietos, šiuos tikietus reikės 
įsigyti išanksto Dirvos advi-
nistracijoje. 

uanian Digest  
6820 SUPERIOR AVfe CLEVELAND 3, OHIO PHONE: ENdicott 4486 

M. S. 36 KUOPOS 
VAKARIENĖ 

Hoterų Sąjungos 36-ta kuo
pa stropiai ruošiasi muzikalei 
programai ir vakarienei, sek
madienį, Spalių 5 d., N.P.P.šv. 
parapijos salėje, 18022 Neff 
Road. Pradžia 5 vai. vakare 
tikrai. 

Dainuos naujas žymus solis
tas nesenai atvykęs iš Austri
jos, ir kiti, prie to dainuos vy
rų sekstetas ir mišrus oktetas, 
o taipgi moterų choras, jau ne 
pirmą sykį gerai pasirodęs. 
Chorą vadovaus mokytojas K. 
Štaupas. 

Po programos bus skani va
karienė, ir tęsis šokiai. Visas 
pelnas skiriamas altoriaus į-
rengimui naujoje bažnyčioje. 

Apolonija Auguslinavičienė — Soprano 

GRYžO Iš KELIONftS 
Rugpj. 30, šv. Jurgio baž

nyčioje, Kun. Petreikis surišo 
moterystės ryšiu Albiną Ka-
dis-Kadišiutę su Albinu Wallis-
Vaiatkevičium. šliubas buvo 
puošnus; laike šliuho gražiai 
giedojo Mrs. F. Mackert solo 
ir duetą. Jaunosios pamergės 
buvo jos pusseserė Juvena Sa-
miutė, Fr. Sutkiutė ir businti 
brolienė. Pabroliais buvo jau
navedžių broliai ir draugas 
Mičiulis. 

lėillgOsVSgton'ave™ da"- ^pSI PITTSBURGHE 
Ivvavo apie 200 jaunavedžiu !„ ̂ "ta!la!; Zfian,s su..zmona. 8 

giminiu ir draugu ir sudėjo I Bediord' buv0 »»vaaavę Pasl" 

M I R I M A I  
STASYS STAŠAITIS, 52 me

tu (nevedęs), nuo 6114 Mer-
kle ave., Parma, mirė Rugs. 

10; palaidotas Rugs. 13, Kal
varijos kapinėse. Pamaldos at
sibuvo šv. Jurgio bažnyčioje. 

Jo laidotuvėm rūpinosi Mrs. 
Margaret Wenski, prie kurios 
jis gyveno per eilę metų. 

Laidojime pasitarnavo laido
tuvių direktorė Delia Jakubs. 

Tv - «., o?i -A t" • -• •" i jauniesiems daug vertingu do-

ir^g^s$1irVb^rv jsų.Buvo s4i".ir 

"Medaus 
RKO KEITH'S 105TH 
THREATRE 

menesj jaunave
džiai praleido Smoky Moun
tains, turėjo ilgą smagią , ke-

Pradedant Sept. 17 iki 21,: A 
šiame teatre rodoma filmos: į Albinas Wallis pasiryžęs tę-
'Crossfire' su Robert Mitchum, 
Robert Young, Robert Ryan. 

Pradedant Sept. 21 iki 23, 
bus rodoma: "Flight To No
where", ir *My Dog Shep". 

VOVERIŲ medžioklei prasi
dėjus. Ohio valstijoje atsitiko 
jau keli žmonių nušovimai ar
ba peršovimai. 

Tai medžioklei šioje valsti
joje išsiėmė leidimus 700,000 
žmonių. 

sti pirmiau pradėtą mokslą iki 
užbaigos, Case Institute of 
Technology, studijuoja elek
tros inžinierystę. Linkėtina 
jam sėkmingai pasiekti moks
las, ir tai porelei laimingo ve
dybinio gyvenimo. P. Š. 

BARBARA 1)ARLYS D \l-
NUO OPEROJE "H ALK A" 

St. Monius^ko's populiarina 
opera "Halka' bus statoma 
Clevelande sekmadienį, Spali-J 
19, nuo 8 vai. vakare, Music 
Hall. Tą operą stato Pclonia 
Opera Co., vadovybėje Louis 
Kowalski. 

Kaip rengėjai praneša, toje 
operoje vadovaujamą Halkos 
rolę dainuos musų žinoma dra
matinė soprano Barbara Dar-
lys. 

Perstatymas, su choru iš 60 
ir baletu iš 2), bus vadovybėje 
Dr. Walter Grigaitis, buvusio 
seniau su Pennsylvania ir La' j~ 
Scala Operomis. 

ANTANO CYPO šeimos na
riai prašomi atsišaukti, Dirvos 
redakcijoje yra laiškas. 

DIRVAI išsirašyti nereikia 
laukti pradžios melu—pasiu
skit prenumeratą dabar ir 
Dirva jus tuoj lankys. 

svečiuoti pas gimines Pitts-
burghe ir apielinkėje. Prabu
vo ten šeštadienį ir sekmadie
nį. Kelionę atliko automobiliu. 

REIKALINGA MOTERIS 
tarp 25 ir 45 m., lengvam na
mų darbui, valgių gaminimui. 
Reikalinga references. Duoda
ma kambarys su privatine vo
nia. Gera mokestis. 

Telefonas: WEbster 0666 

L^TUVĖ MOTERIS 
nori dar o prie prižiūrėjimo 

By E. F. TOMPKINS 

(Reprint from Detroit Times, 
Sept. 8, 1947) 

SOVfET RUSSIA has execute 3 
another strategic maneuver in its 
"cold war" against the democracies 
by suprisingly ratifying the Italian 
peace treaty. 

The action was followed immedia
tely by elections in Hungary, wherd 
by unprecedented corrupt and ter
roristic contrivance a Communist 
minority was pus in pdWtr Iri ft 
non-Communist country. 

Inexcusably ignorant — "or per
haps wilfully perverse — comment 
in the United States commends the 
Soviet Union for its long-deferred 
action on the Italian treaty, servile
ly asserting that the desirable ob
jective of a just and durable Euro
pean peace has been advanced. 

This interpretation would be use
ful if it corresponded at all with 
the demonstrable facts. 

The Italian treaty — one of the 
most immoral treaties ever drafted 
— has been euphemistically describ
ed as a series of compromises. 

So it was: but the "compromises" 
were all in the direction of extor
tionate Russian demands; and the 
completed document, which Russia 
now condescends to ratify, was a 
complete Soviet victory. 

By its terms, in the making of 
which the ethical conscience of man
kind has no voice, the strategic 
Italian area of Venezia Giulia is 
abjectly surrendered to Yugoslavia. 

Soviet Russia's chief satellite is 
thus given complete possession of 
the ports of Fiume and Pola in Is-
tria, while Trieste is set aside as 
a temporary international compound 
to be absorbed later by Yugosla
vian aggression and infiltration. 

. These weak-policied dispositions 
assure to Yugoslavia — and to So
viet Russia—the future monopoly 
of the Adriatic Sea and a consequent 
mastery of the Mediterranean. 

. Furthermore, new boundary lines 
north of Istria deliver to Yugosla
via the ėnvirons of the Austro-Ita-
lian city of Gorizia, with immediate 
access to the historic invasion route 
into Italy <Jown the Isonzo River. 

Finally, the Italian army is re
duced to a mere police department, 
comprising less than one-sixth of 
Tito's military forces. 

Even 'more, pauperizing restric
tions are imposed upon Italian in
dustry, huge indemnities are exact
ed, payable to Russia and its satel
lites, and an Italian Communist 
party of 2,300,000 members has 
been organized under the leadership 
of Palmiro Togliatti, whose Bolshe
vik name was Ercole Ercoli when 
he \yas a member of the Commin
tern cabal at Moscow. 

During the postwar period the 
United States has had troops in 
Italy, with the renowned 85th Divi
sion standing guard against Tito's 
men along the Morgan line in Vene-

nu: Mrs. Stankus, SW. i»3o0. 
19C6 E. 87 Street. 

Paskutine diena Rugs.-Sept. 30 

Auto Drivers License 
DIRVOS OFISE 6820 SUPERIOR AVE. 

Atdara nuo 9 vai., ryto iki 9 vai. vakare. 

vaikų, Lktuvių šeimoje kur, zja Gju|ia 

tėvai dirba. Kreipktis tiefo-' Un (jer the Italian terms, 

our soldiers—except a small watch 
at Trieste—must be withdrawn from 

į Italy within 90 days after the trea-
I ty ratifications; and, in expectation 
j of Russian ratification, the Ameri
can 4 contingent has been reduced to 

I about 20,000 men. 
! Russian ratification would have 
sent the American troops home a 

| number of months ago. 
j But Russia did not ratify, 
j Instead, Russian aggression steadi-
, ly reduced Bulgaria, Romania and 
| Czecho-Slovakia to vassalage. 

Meanwhile, this country's foreign 
' policy underwent a modification. 

The Truman doctrine was ftn-

vYRArs £A?:BARIAI 
Du kar.lariai dviem vyrams, 
arba vedusiai porai be vaikų. 
Lietuviu name. Kreiptis 

81 ?3 Cory Avrr.uc. 

'NIMIMIUI 

IŠVYKO Į VAKARUS i E 
Lithuanian Savings & Loan : 

Ass'n atstovai, Jonas T. De-j £ 
Righter su žmona ir Petras P. į = 
Muliolis su žmona išvažiavo S 
automobiliu j-vakarus, kur jie 
dalyvaus Savings and Loan 
organizacijų metiniame suva
žiavime San Francisco mieste. 
Ta proga apsilankys Los An
geles ir į pietus visoje Kali
fornijoje. Važiuodami į ten 
jie keliavo per Yellowstone 
National Parką. 

1 All-star baseball piknikas I 
Rengia LASNIK'S CAFE i 

SEKMAD. SEPT.-RUGS. 21 
STOP-IN GROVE 

(Hi mylios į pietus nuo Strongsville, prie Pearl Road) 

Baseball lošis — nuo 2:00 p. m. 

Gėrimai ir užkandžiai — Populiarė Orkestrą 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

Kada jusų narnai arba ra
kandai tampa sunaikinti arba 
sugadinti ugnies, kreipkitės j 
P. J KERŠIS, del apkainavi-
mo, ko visada reikalauja ap 
uraudos kompanijos pirm 

s įu išmoka už nuostolius. 

p. J* KERŠI! 
*09-12 Society for Savings Bid. 

Telef.: MAin 177&. 

E DYKAI ĮŽANGA — DYKAI šOKfAI — LIS AR PAGADA E 
nlllllllllllllllllllllllll!llllllimimiimillllllllllllimiilfilll!llllllllll|||||||!ll||!!!!i||!!|ffi| 

NEUŽMIRŠKIT 3c 
Rašydami Dirvos Redakcijai, 

Administracijai ar Agentūrai 
kokius paklausimus, visada įdė
kit už 3c pašto ženklelį Atsa
kymui. Tas būtina. 

nounced, to bulwark Greece and 
Turkey against Communist aggran
dizement. 

It was later announced that, as 
Soviet Russia evidently did not in
tend to make the Italian treaty ef
fective, our troops in Italy were 
"digging -fii" to remain for the 
winter. 

And then—suddenly—Soviet Rus
sia ratified the Italian treaty, a 
strategem which will now compel 
an American evacuation, dislocating 
our plans and leaving Tito, and 
Soviet Russia to dominate the Me
diterranean and to outflank our po
sition in Greece. ' 

Thus the way is cleared for So
viet Russia to nullify our democra
tic purposes in the Balkans and to 
undertake a Communist conquest of 
Italy, which would probably mean 
the dowfall of France and the ev
entual reduction of Spain. 

Nor is that all. 
No peace treaty has been made 

for Austria, and Russia has pre
vented the making of one. 

Until an Austrian treaty ' Is ef
fected, Soviet Russia has our per
mission to maintain armies in Ro
mania and Hungary, providing an 
unbroken Communist military cor
ridor from the Black Sea into the 
heart of central Europe. 

Further to understand tlM situa
tion, recollect that in Germany Rus
sia commands the entie south shore 
of the Baltic Sea, and that only 
the narrow width of Schleswig-Hol-
stein, below little Denmark, sepa-
ates the Bolshevik horde from the 
North Sea and access to the At
lantic. 

By reason of the gullible inepti
tude of our so-called statesmen, 
and their left-wing disregard for 
the judgment of our competent mil
itary minds, Soviet Russia has ac
quired three long tentacles of Com
munist conquest stretching across 
Europe by way of Italy, Austria and 
Germany. 

People who wonder at Soviet Rus
sia's sudden ratification of the Ita
lian treaty for Soviet Russia's pur
pose—after Russia's protracted dai
ly delay to ratify, also for Russian 

/ *\ 

KING PIN CLUB 
2111 Prospect Ate 

SUperior 3443 

A good place to eat* siring 
and have a good time. Whąpe 
all Lithuanians meet. 

POOD —. DRINKS 
Hall Space to Rent 

Joe Chester, pres. A1 Samolis, Me. 

purposes-*-deserve to be wondered 
at themselves. 

B 

JONAS a 
P O L T E R  

L i e t u v i s  

Namų Maliavotojas 
Popieriuotojas 

nemokamai. 

495 East 123rd St. 
Telefonas: POtomac 6899 
Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo 
pagražinimo suteikiama 

1 CARPETING FOR THE 
DISCRIMINATING 

IMMEDIATE DELIVERY 
| Luxurious Textures — Colors — Patterns — Weaves 

A VISIT TO OUR STORE WILL BE GRATIFYING 

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

T 20156 SO. MORLAND BLVD. — «&. 6464 
( A t  W a r r e n s v i l l e  a n d  K i n s m a f c )  

TERMS ARRANGED EAŠY PARKING 

Open Tuesdays and Fridays Until 9 P. M. 

+ VAISTININKYSTĖ MUSŲ BIZNIS n 
Musų pirmutinė mintis yra atsakantis profesinis patarnavimas 
musų kostumeriams . . . patarnavimas kokj tik kolegijas bai
gęs, Valstijos leidimą turjs ir su daugeliu metų patyrimo vais
tininkas gali duoti. Todėl mes kviečiame jus atnešti savo vai
stų receptus pas mus. 

TOEDTMAN & FOLLIS Pharmacists 
SUPERIOR AVE. prie E. 65th St. HE. 1035 CLEVELAND, 0. 

Registruotas Farmacistas visada gatavas patarnavimui. 

Balsuokit Yes už Ness 
Independent Republican Candidate for Mayor 

ELIOT NESS YRA VEIKMĖS ŽMOGUS. 
Clevelandui reikia žmogaus kuris imsis veikmės ir priduos 

Miestui naujos gyvybės. 
Jųs atmenat jį iš jo veiksmų kuomet jis buvo saugumo di

rektorius nuo 1935 iki 1942, Jis įvedė sekančias įstaigas pada
rymui šio miesto saugesniu: 

Labor Relations Bureau 
Accident Prevention Bureau 
Police Academy , 
School of Traffic Instruction 

Prašalino tuos žmones kurie buvo neteisingi. 

Boystowns 
Engineering Department 

of the Traffic Bureau 

Mr. Ness dirbo už viską ką jis gavo. Jis yra sunus Norve
gų tėvų. Jis savo darbu išėjo kolegiją, buvo narys darbo uni
jos ir važinėjo į darbą viešos transportacijos sistemomis. 

Jis turėjo darbus valdiškose įstaigose ir dirbo privatiniams 
individualams ir visur buvo pasekmingas. 

Jis pasižada atlikti šiuos dalykus: Duos Clevelandui naują 
gyvumą, apvalys visą Transit System, praves pilną miesto val
džios apvalymo programą, padarys gražų ir naudingą paežer} 
prie miesto, praašlins dumų kenksmingumą. 

NESS YRA TAM DARBUI TINKAMAS ŽMOGUS. 

Sponsored by the Ness for Mayor Committee, 
Robert W. Chamberlin, Chairman. 

i* 
J'-L >'j* 
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