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TREMTINIU GYVE. 
NIMO ŽINIOS 

PRADĖJO GRĄŽINTI . 
DP TEISES 

Savo laiku UNRRA skrynin
gų metu daugis Lietuvių, kaip 
netekę DP teisių, buvo išvary
ti iš stovyklų. Paėmus trem
tinių globą IRO organizacijai, 
nelaimingieji "išsijotieji" įtei
kė IRO motyvuotus prašymus. 
Šiuo metu IRO organizacija jų 
prašymus svarsto ir kai ku
riems asmenims grąžino DP 
teises. 

Deja, jiems, nedavė teisės 
gauti maistą ir apsigyventi 
stovyklose. Jie ir toliau pali
ko ant Vokiškų kortelių. Tik 
emigracijos reikale juos žada 
skaityti kaip DP. 

LAUKIAMA DIDELIO TREM
TINIŲ MAISTO PABLOGĖ
JIMO 

Naujoji IRO organizacija ga
vo viršūnėje tebeturi beveik 
visus senuosius UNRRA valdi
ninkus. Nei vienas aukštas po
stas neteko patiems DP. Jie 
ir toliau ima iš tremtinių šel
pimui paskirtų lėšų sau dide
les algas. Taigi praktikai la
bai daug lėšų nueina nte šelpi
mui, ne maisto pirkimui, o al
gų apmokėjimui. 

Tremtinių eilėse yra daug 
protingų ir mokytų žmonių. Jie 
ir be atlyginimo dar geriau 
dirbtų savo brolių labui. De-
ja, jų neprileidžia. Atrodo kad Amerikos dar $100 
aukštieji ponai švaisto besai- •.,!.ls AmeriKOS aar $iw 
kiai pinigus bereikalingai orga- S milijonų finansavimui ko-
nizacijos biurokratijai. 

Rezultate skelbiama kad 'pi-

o% only Lithuanian Newspaper published in Ohio reaching a very large majority o! the 100,000 Lithuanians in the State and in Cleveland. 

Entered at Second-Class matter Dfti'Mi 
ber 6th, 1915, at the Cleveland Postoffiat 

under the act of Mafrch 3, 1879. 

Kaina 6c. CLEVELAND, OHIO October-Spaliu 3, 1947 (32-ri metai :: 82nd year) 

PfokS Truman Ragina Visu? 
Neaikvoti Maista 

PREZIDENTAS KALBĖS PER RADIO 
SEKMADIENĮ, SPALIU 5, 10:30 VAK. 

NORIMA SUTAUPYTI 
MX),000,000 BUŠE-

UU KVIEČIU 

Šis valdininkas, gyvenamų na 
mų statybos ekspeditorius F. 
Creedon pareiškė kongreso ty
rinėjimų komisijai kad namų 
statyba taip brangi dėl to kad 
statybos medžiaga eina per ei
lę tarpininkų, kurie sau lupa 
bereikalingus pelnus; 

GRAIKIJA PRAŠO 
©AR $100,000,000 
Graikija pasiryžus pra-
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nigų trūksta maistui pirkti. 
Teko patirti kad maistas, skir
tas tremtiniams, bus dar pa
blogintas du-tris kartus, jeigu 
neateis iš kitur pagalba. Ir da
bar gaunamas maistas yra la
bai menkas. 

VOKIETIJOJE LAUKIAMA 
BADO 

Vokietijoje siaučia nepapra
stos sausros. Jau du mėnesiai 
nėra lietaus. Saulė viską iš
degino. Labai menkas bulvių, 
šakniavašių, pašaro derlius. 

Gyventojams skirta bulvių 
norma labai sumažinta. Dalis 
galvijų dėl pašaro stokos turės 
buti išpjauta. Vokiečiai su ne
rimu laukia žiemos ir mano 
kad jeigu neateis pagalba iš 
užj'urių, Vokietijoje viduržie
mį turės prasidėti badas. 

500 METŲ NUO BAUDŽIA
VOS LIETUVOJE ĮVEDIMO 

šymet sueina lygiai 500 me
tų kai Lietuvoje buvo įvesta 
baudžiava. Tai buvo įvykdyta 
1447 metais Lietuvos Didžioje 
Kunigaikščio bajorams duota 
privilegija, sulyginant Lietuvos 
ponus su Lenkų ponais. 

Baudžiava padarė didelę ža
lą Lietuvos žmonėms. Ūkinin
kas buvo paverstas pono nuo
savybės daiktu. Jis skurdo 
ekonomiškai, negalėjo mokytis 
ir praktiškai buvo prilygintas 
gyvuliui, nes ponai prekiavo 
baudžiauninkais it šunimis. 

Liūdnas 500 metų sukaktu
ves mini tremties spauda Vo
kietijoje. Šia proga iškeliamas 
fakta kad šiądieninė baudžia
va Lietuvoje vykdoma komu
nistų yra nepalyginamai bai
sesnė ir žiauresnė už senąją, 
kurią vis dėlto savoje žemėje 
šiaip-taip pergyveno musų pro
seneliai. 

KAIP GYVENA LIETUVIAI 
TREMTINIAI EVANGELIKAI 

Vokietijoje priskaitoma iki 
1 0 , 0 0 0  L i e t u v i ų  t r e m t i n i ų  
evangelikų. Daugumus jų iš 

vos prieš daugėjančius už
puolikus ir vidaus komuni
stus. Dabar tik U. S. da
vė tai šaliai $300 tnilijonų 
šelpimui j ir militarinei pa
ramai. i 

Washington. — Spaliu 1 d. 
Prez. Truman atsišaukė i 
visos šalies gyventojus ra
gindamas savanoriai val
gyti mažiau duonos ir tuo 
budu pagelbėti sutaupyti 
šimtą milijonų bušelių gru
dų, kuriais butų galima ge
rai pagelbėti maitinti Eu
ropos žmones. 

Prezidentas taipgi imgi-
na'gyvulių augintojus šer
ti mažiau grudų gyvuliams 
ir tuo^budu sutaupyti daug 
grudų maistui. 

"Vienas bušelis grudų 
sutaupytas kiekvieno Ame
rikiečio sekančių kelių mė- čįoje Rusijoje siaučia tnu-

SO VIET AI NUMETA 
SAVO KAUKĘ 

Iš Londono praneša apie 
Britų slaptos tarnybos pa
tyrimus kad iki šiol sovie
tai žaidę su Amerika ir 
Anglija, nuo dabar pasiry
žo visu atkaklumu viešai ir 
atvirai šmeižti, atakuoti ir 
kaltinti. 

Sovietai pradės gretintis 
prie Arabų patraukti juos 
į save, gavimui reikalingo 
aliejaus. 

Visoje Europoje varys 
atkaklią agitaciją neįsilei
sti Marshall plano. 

Britų premjeras Attlee 
tikrina kad sovietuose at
sitiko kas tokio painaus, ii* 
vadai pradėjo lermuoti nu
kreipimui akių kitur. Pa-
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Washington, D. C., kur pradėta judėjimas draftuoti Gen. Ei
senhower! į prezidentus, viename viešbutyje įsteigta jau tam 
vajaus ofisas ir iškabinta Eisenhower'io atvaizdas. Kitose 
šalies dalyse irgi tas judėjimas apsireiškė. Eisenhower butų 
Republikonų partijos kandidatas. 

Jugoslavai sumanė koki 
nors šposą Amerikiečius 
vėl apmuilinti ir prisiuntė 
buvusiam Valst. Sekreto
riui Byrnes kad atvažiuo
tų pats ištirti kaip Jugo
slavai nekliudo Graikijos, 
už ką jie kaltinami. Tito 
sako norįs pagerinti santi-
kius su Amerika. 

Nesenai tik sugryžo iš 
Jugoslavijos septyni pro-
testonai dvasiškiai, kurie 
pradėjo tikrinti kad Tito 
nepersekiojąs tikėjimo nei 
dvasiškijos, o kunigus vis 
areštuoja ir teisia. 

PALESTINOJE, Žydams 
tęsiant kovą prieš Britus, 
surengtame sprogime Rug
sėjo 28 užmušta 9 asme
nys, 50 kitų sužeista. Žy
dai gyrėsi atsikeršiją už 
neleidimą į Palestiną imi
grantams Žydams išlipti 

Žydų kovotojų gauja už
puolus banką Tel-Aviv, pa
grobė apie $600,000. Tais 
pinigais tęs . savo kovą. 

nesių bėgyje padarys savo 
naudą", sako prezidentas. 

Prezidentas tikrina kad 
Amerikos žmonės suaikvo-
ja niekams 10 nuoš. viso 
savo valgiui paruošto mai
sto. 

Suaikvojant mažiau, tuo 
budu Amerikiečių šeimos 
labai lengvai galės žymiai 
pagelbėti maitinti alkanas 
šeimas užjuryje, preziden
tas tiki. 

Prezidentas Truman pa
siryžo pradėti savo vajų iš-
raginti Amerikiečius ma
žiau aikvoti maistą, savo 
kalba per radio, kurią sa
kys šį sekmadienį, Spalių 
5, nuo 10:30 vai. vakare. 
Jo kalba bus girdima per 
visas radio stotis tuo laiku. 

Mažosios Lietuvos ir, kaip bu
vusios Vokietijos piliečiai, ne
gali naudotis IRO globa. 

Evangelikams vadovauja de
mokratiniu budu išrinktas si
nodas. Sinodo senjoru yra 
Kun. J. Pauperas, tarybos pir
mininku Prof. Stamaitis. Be 
jų labai aktyviai Lietuvių pa
rapijas - organizuoja ku n i g a i 
Tiakis, Urdze ir kiti. 

Savo dvasiniams reikalams 
evangelikai leidžia du laikraš
čiu. Lietuviai evangelikai pa
laiko labai glaudžius ryšius su 
didžiausiomis evangelikų pa
saulinėmis organizacijomis, ir 
Lietuvos laisvės reikalu jie 
*anda ten didelį pritarimą. 

lt PelRkiš. 

Amerikos armijos išlai
kymo kaštai įvairiose pa
saulio dalyse padidėjo tiek 
kad vietoje numatytų $600 
milijonų jos'išlaikymui rei
kalinga bus po $1,100,000,-
000 metams. 

Europa prašo Amerikos 
pristatyti jai reikalingos 
anglies. 1948 metams rei
kės sako 40 milijonų tonų. 
Tas ineis į Marshallo pla-
ną* ' 

ANGLIJOJE, kaip pra
nešama, nuo Darbo parti
jos atsisuko bent 30 nuoš 
žmonių kurie tą partiją 
rėmė 1945 metų rinkimuo
se ir davė jai galimybes so
cializmu žaisti. Atėjus ki
tiems rinkimams Darbie-
čiai pralaimės, jeigu rinki
mus leis be suktybių. 

ALBANIJOJE nuteis t a 
pakorimui 16 žmonių kurie 
apkaltinti keistu nusižen
gimu: buk jie "špiegavę" 
Amerikai, išduodami savo 
šalies paslaptis. Komunis
tai taip prašalina ir Alba
nijos veikliuosius ^ žmones, 
sufabrikuodami # jiems ir 
tokius nusižengimai; 

kūmai, nori įtikinti savo 
mužikus kad reikia kentė
ti, nes kapitalistinis pasau
lis rengiasi sovietus pra
ryti. 

ITALIJA IR SUOMIJA 
NEPRIIMAMOS Į ILN. 
Spalių 1, United Nations 

saugumo tarybos posėdyje 
Gromyko vetavo įleidimą į 
United Nations Italijos ir 
Suomijos. Tai darė kam 
Amerika atsisakė priimti į 
U. N. Bulgariją, Vengriją 
ir Romaniją, kurios pada
rytos tiesiog sovietų Įran
kiais ir tik duotų Maskvai 
tris daugiau balsus United 
Nations posėdžiuose. 

ANGLIJA uždraudė sa-

BRITAI APLEIS PA
LESTINĄ 

Britų valdžia pasiruošus 
tuoj ištraukti savo kariuo
menę ir valdininkus iš Pa
lestinos ir leisti ten šeimi
ninkauti tiems kurie Pales
tinoje priklauso: Arabams 
ir Žydams. Kokios pasek
mės bus, Britai sako nepai
sys. žinoma, United Na
tions turės kokį nors pa
tvarkymą padaryti, nes be 
to Žydai ir Arabai vieni 
kitus išpjaus. 

Rusija tam pritaria, jai 
gera ten kur siaučia suiru
tės ir kovos. 

STALINO SUKTAS 
GUDRAVIMAS 

GELŽKELIŲ unijų va
dai praneša reikalaus vėl 
30 nuoš. algų pakėlimo ge
ležinkelių tarnautojams 
tą sako daro del pabrangi
mo pragyvenimo kaštų. 

VALDŽIOS Darbo Santi-
vo žmonėms keliavimą, ir kįų Taryba praneša kad ji 
suvaržė gasolino gavimą | nepripažins jokių dirbtu-
automobiliams. Geležinke- vjų užvaizdų unijų, greta 
liais važinėjimd kainą pa- darbininkų unijų, laikantis 
kėlė^ 50 nuoš. kaip buvo, nauj0 Darbo įstatymo. 
prieš karą. 

JAPONIJOJE, didelėse 
lygumose netoli sostinės 
Tokyo, pereitą savaitę iš
tikus potviniui žuvo virš 
1,000 žmonių, 1,600 kitų su
žeista, ir apie 1,000 dingę 
be žinios. 

RUSIJA uždarė' duris į 
tenai įvažiuoti Amerikos 
keliaujančiai senatorių ko-

' misijai. Rusai sako nenori 
kad ją kas nors tyrinėtų ir 
lankytu. Ta US. senato
rių komisija lankosi Euro
poje patirti apie reikalin
gumą Europai pagalbos. 

Iš Juodosios juros uosto, 
sovietų įtakoi esančios Bul
garijos, vėl išvežta du lai
vai pilni Žydų į Palestiną. 
Žydai nelinkę pasilikti so
vietų "rojuje", nors jį ki
tiems perša. 

Žydus iš rytinės Europos 
į Palestiną važiuoti ypatin
gai ragina bolševikai, sa
ko vienas pranešimas. 

Neužteko kad darbinin
kai organizuojami, CIO ir 
AFL sumanė organizuoti į 
paskiras unijas dirbtuvių 
darbų užvaizdas, kas netu
ri jokios prasmės, tik duo
da daugiau pinigų unijų 
vadams smarkauti. 

Stalinas staiga paskelbė 
savo sumanymą kaip baig
ti sutvarkymą Korėjos, ku
rios pusę pagrobė Rusai ir 
kitą pusę okupavo Ameri
kos armija, karą su Japo
nija baigiant. Stalinas pa
siūlė ištraukti iš Korėjos 
svetimas armijas.: Ameri
ka lai ištraukia savo ka
riuomenę, Rusija ištrauks 
cavo. 

Iš paviršiaus tas išrodytų 
nieko, tačiau per du metu 
okupacijos Maskva šiauri
nę Korėjos pusę visai su-
sovietino, ten paliks Rusai 
šnipai ir Kalmukai karei
viai, neva kaip Korejiečiai, 
ir visa komunistų partija 
valdžioje. Kaip greit Ame
rika ištrauks savo kariuo
menę, visoje Korejoje bus 
pravesta rinkimai, kaip tai 
padaryta kitose šalyse, bol
ševikų tvarka, ir Korėja 
sekančią dieną taps Rusi
jos dalimi. 

Kaip greit sutvarkys sa
vo okupuotą Vokietijos ry-
nę dalį, Rusai tą patį pla
ną patieks ir del Vokieti
jos: ištraukti svetimas ka
riuomenes, lai patys Vo
kiečiai išsirenk# sau val
džią. Tada visa Vokietija 
atitektų sovietams — jei
gu iki tol nieko kito Euro
poje neištiks. 

Už šitą viską padėkit pri
klauso Rooseveltui, kuris 
Teherane ir Jaltoje sutiko 
su visais Stalino planais, 
su visais Stalino planais 
ir Prez. Trumanui, kuris 
irgi davėsi Potsdame ap
gauti, priimdamas Stalino 
klastingus planus išlaisvi
namoms šalims okupuoti ir 
tvarkyti 

Miss Margaret Haven iš Chi
cago, 53 m. telefono operatorė, 
apleido savo darbą ir namus ir 
iškeliavo dirbt į Molokai raup
suotųjų koloniją Hawaii Salo
se. Ji nori pasidalint šavo ge
rą sveikatą, kokią jai Dievas 
davė, sako, su nelaimingaisiais. 

Dominikonų respublikoje 
netoli Kubos salos, buvo 
surengta pasikėsinimas iš
versti Prezidento Trujillo 
vyriausybę. Sukilėlius su
ėmė Kubos valdžia, nes sa
ko jie norėjo sudaryti per
versmą ir Kuboje, kai pa
tyrė negalėsią, įsigauti i 
Dominikonų salą. 

;I 
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ANGLIAKASIAI Britanijoje 
pripažysta kad anglies ten ne
turima gana, kad streikai ne
reikalingi ir kenksmingi, bet 
už anglies trukumą jie atsisa
ko priimti kaltę, ir visą kaltę 
už tai meta atgal valdžiai. 

Kaip žinoma, darbiečių val
džia, vykdydama šalies socia-
listinimą, paėmė kasyklas iš 
privatinių savininkų į valdžios 
rankas, žadėdama darbinin
kams ir geresnes darbo sąly
gas, ir daugiau algų ir trum
pesnes darbo valandas, bet vi
si prižadai nuėjo j kitą pusę, 
darbininkai turi ilgiau dirbti, 
ir darbo sąlygos pablogėjo, net 
nepagerinta darbo įrankiai, ką 
privatinės kompanijos papras
tai rūpinasi padaryti daugiau 
na menką, sgaivHnum.igsoųų 
anglies gavimui. Pirmiausia ir 
apsireiškia visur kur tik įmo
nės ir industrijos suvalstybi
namos, kaip Rusijoje, dabar 
Anglijoje: valdžioje nėra #kas 
supranta kad darbininkai turi 
turėti atsakančius darbui Įna
gius ; niekas dažnai senų įna
gių neprižiūri ir netaiso, nes 
niekam jie nepriklauso, ir dttF-
bas negali eiti. 

.  • .  

AMERIKOS^1 galvijų auginto
jai paskelbė savo gąsdinimą 
tiems kurie kalba apie maži
nimą pirkimo mėsos ir įvedimą 
be mėsos dienų, kad tokia ko
va prieš mėsą gali rimtai atsi
liepti į mėsos sumažėjimą. 

Jeigu mėsos gyvulių augfat-
tojams bus grąsinama kainų 
kontroliavimas, jie nesirūpins 
auginimu gyvulių, ir misos 
trukumas vėl padidės. 

Sako, tik padidėjus mėsos 
sunaudojimui ir pareikalavi
mui tegali ateiti mėsos atpigi
mas, nes tada tarp skerdyklų 
apsireiškia lenktyniavimas llž 
mėsos rinką. 

• 

CHICAGOS grudų bir ž o j e 
Rugs. 30 kornų ir kviečių kai
nos vėl kiek nupuolė. 

Skaičiuojama kad šymet pa
vyko išgelbėti nuo sunykimo 
70 nuoš. kornų, nors išrodė an
ksčiau kad pusė kornų bus su
nykę be naudos, del šio pava
sario blogo oro. 

• 

VALDŽIA šį rydenį vii «h 
perka iš ūkininkų bulves, pa
gelbėjimui palaikyti aukštas 
bulvių kainas. 

Pernai už bulves valdžia su
mokėjo farmeriams $88 mili
jonus, ir šymet tą patį pakar
toja, o superkamas bulves su
naikina. Farmeriai gi laiko 
aukštas kainas tų bulvių ku
rios lieka pas juos mažesniuo
se kiekiuose. 

Šymet valdžia supirko 
700,7000,000 svarų bulvių. 

Paskiausi pranešimai sako 
kad eina supirkimas ir kitų 
ūkių produktų. Bet dalis šių 
produktų bus teikiama Euro
pos žmonių šelpimui. 

• * 

VOKIETIJOJE, Amerikos ir 
Britų zonose del sausros neuž
derėjus bulvėms, konfiskuota 
visas šių metų bulvių deriiu*, 
jų racionavimui. 

Škotijoje baigė streiką 
15,000 angliakasių. 
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D I R V A  

PENNSYLVANIJOJE 

PHILADELPHIA 
Ponios Lozoraitienės 
Laiškas Moterų Kon

ferencijai 

Detroit, Mich., Naujienoė 

Philadelphia, Pa. — Rugs. 
5-12 d. čia įvyko tarptautinė 
moterų konferencija, Interna
tional Qouneil of Women's 
Conference, šiai konferencijai 
p. Vincenta Lozoraitienė, Lie
tuvos atstovo Romoje žmona, 
atsiuntė memorandumą Lietu
vos reikale, kartu ir gan ilgo
ką laišką konferencijos pirmi
ninkei. Tas laiškas maždaug 
tokio turinio Lietuviškam ver
time : 

"Nuo 1980 metu, kada Po
nia lankėtės Lietuvoje ir nuo 
to laiko kada ir Lietuvos mo
terys tapo priimtos i šią orga
nizaciją, tai mes gerbiamą Po
nią, kaip ir International Coun
cil of Women, laikome kaip ir 
savo globėjais. Tas jausmas 
ir paragino mane parašyti šj 
laišką, kuriame noriu atskleis
ti sunkią būklę Lietuvių mo
terų ir prašyti kad Internatio
nal Council of Women pakeltų 
balsą — griežtai prabiltų rei
kale užtarimo tautų dabar 
esančių po sovietų okupacija. 

"Tas įvykis, kad pirmas po 
karo pasaulio moterų kongre
sas įvyksta laisvoje Ameriko
je, kur teisybės žodį galima 
yra tarti be baimės, teįkvepia 
moteris nauja energija ir ryž-
tii gurau, kad geriau negu iki 
šic'ei darė vyrai, griežtai už
protestuotų prieš sovietų niek-
šingumą, kaip savu laiku pro
testavo prieš nacių niekšingu-
mą. . # • 

•'1940 metais, tuoj po klas-
tirgo užpuolimo ant Lietuvos, 
bolševikai pradėjo savo naiki-
nir.io veiklą. Visos Lietuviškos 
organizacijos tapo panaikintos, 
ir, suprantama, kartu Lietuvių 
sk rius Tarptautinės Moterų 
organizacijos, kurs per 20 me
tų pasekmingai Keikė, nesiki
ša it į politiką, prasidėjo areš
tai ir trėmimas į Sibirą žy
mesnių Lietuvos piliečių; daug 
moterų, tarp kurių ir narių 
šie s organizacijos, tapo atplėš
ta nuo vyrų ir šeimų ir išgrū
sti į Sibirą. 

"Išgrūstieji į Sibiru ten gy
ve na taip kaip gyvais palaido
ti. be mažiausio kontakto su 
civilizuotu pasauliu. Apart to 
jie ten neapsakomai kenčia ir 
kliniškai ir dvasiniai, sulauk
dami pirmlaikinės sau mirties. 
Nėra jiems jokių priemonių 
susirašymui ir susižinojimui 
su savo artimausiais giminė
mis. Jie tą žino ir gerai su
pranta kad tapo ten išgrūsti 
neteisingai, tik tam kad Stali
nas palengva nori išžudyti pa
grobtas šalis deportacijomis Į 
Sibirą, taip kaip Hitleris žudė 
žmones krematorijų krosnyse, 
ir ta mintis jiems dar padidina 
kentėjimą. 

"Bet skaudžiausia yra tas 
kad civilizuotas pasaulis neuž
taria tuos nelaiminguosius. Iki 
šiolei niekas griežtai neužpro
testavo prieš tą barbariškumą, 
niekas nepareikalavo raudono
sios Rusijos pasiaiškinimo ko-
< 11 ji taip negirdėtai niekšiš
kai elgiasi su tais nelaimingai-
^ iais. Vergija senai jau pa
naikinta visut, tai kodėl yra 
leista jai bujoti raudonojoje 
Sq^ietijoje? Kada Amerikoje 
r^sitinka kad gauja sulynčiuo-
. h juoduką tai sovietų laikraš
tija sukelia dideli ermyderį, 
riksmą, o kad milijonai nekal
ti žmonių kaip pragare kan
kinasi Sibiro taigose-miškuose 

ir povaliai miršta tfti cįviliza-
tas pasaulis tyli. 

"Daug žmonių iš Vakarų at
silankė sovietų Rusijoje. Ne-
kurie, sugryžę į savo šalis, net 
ir gyrė ją, nors toliau Maskvos 
jie niekur nebuvo ir nieko ne
galėjo matyti.' Nes komunis
tai atsilankiusiems parodo tik 
tokius dalykus už kuriuos žino 
kad raudonieji satrapai bus 
pagirti. Taip tai bolševikai 
apdumia akis lengvatikiams ir 
po to iš jų juokiasi. Ar nors 
vienas iš turistų paklausė kad 
jam pavelytų atlankyt taip va
dinamą Kami respubliką su 
miestu Vorkuta, kur sugrusti 

įja Adomaitienė, Birute Sfntetonienę ir Jonas S. Urbonas išpildys pui
kų koncertą Detroite Sekmad. Spalių 1 2, Art Institute salėje 

AMERIKOS VAKARU 
ĮDOMYBES 

DETROIT. — Jau tik savai
te laiko liko iki gražaus kon
certo, apie kurį vietos Lietu
viai plačiai kalba ir daug klau
sinėja. Kadangi ne visi įsitą-
mija koncerto datą tai čia ją^ 
paminėtime: koncertas atsibus 
sekmadienį, Spalių 12 d., nuo 
7 vai. vakare, Art Institute 
prie Woodward ir Kirby gat
vių. 

Koncerte tikimės svečių is 
. ,  .  .  v  ,  ,  v  ivairiu vietų: iš Clevelando, ir 

į didžiausi vargą užgrobtų sa- 'net Mihv'aukee, Wis. Kana-
lių žmonės; ko^i kaviarą j diečiai irgi atvažiuos. Stanley 
ten valgo ir kokią^ degtinę jie j Ba]tulis h„ Walter Klemka, Do

minion Golf klubo savininkai, 
prižadėjo dalyvauti ir net da-

ten gurkšnoja, kokius drabu
žius dėvi, kokiuose namuose 
gyvena ir kokiose- ligoninėse 
gydosi ? 

"Kur dingo praeitų laikų 
didvyriai, kur yra tie drąsus 
žmonės kurie pasiruošę buvo 
kovai apgynimui teisingumo ir 

vė skelbimą koncerto progra
mai. šie musų tautiečiai gra
žiai ir gerai Įsigyveno Kana
doje ir sėkmingai veda savo 
didelį biznį. 

... „ I koncertą kviečiame visus 
apgynimui skriaudžiamų? Var- Hetiiy'' 1 A :  — = dus kurie mėgsta gražią 
gas mums jei busime nugale- 'muzika ir malonią dainą. 
ti esama piktybe ir niekšišku-j gtai kas išpildys programą: 
mu, jei tarpe musų neatsiras j pa(jajnuos Lietuvos operos so-
žmonių pasiruosusių apginti i ligt- Sofi-a Adomajtienė, tik 
principų ir idealų musų Vaka- raeit paVasarį atvykus iš 
rų civilizacijos, kuriai gresia į os jį jau dainavo ke-
didis pavojus rs klastingo ko- Uose koloniiose ir visur .labai 
munizmo puses. ^ ^ patiko. šių žodžių rašytojai 

girdėti p. Adomaitienę K. V. teko girdėti p, 
dainuojant, ir todėl dabar lau
kiu dideliu nekantrumu vfl ją 

ATVYKO 80 LIETU-
V1Ų TREMTINIŲ 
IŠ VOKIETIJOS 

Kitas žymus dainininkas, iš 
anksčiau Amerikoje pragarsė
jęs, Jonas S. Urbonas, tenoras, 
atvyksta su savo gražių dainų 
rinkiniu. 

Taipgi musų mieloji pianis
tė, Birutė Smetonienė, iš ' Cle-

Rugsėjo 21 d. laivu ERNIE | velando, kuri jau daug koncer-
PYLE atvyko iš Vokietijos 30 tų turėjo ir visur sutikta labai 
Lietuvių* tremtinių, kurių tar-; karštai, šiame konerte išpildys 
pe 14 U. S. piliečių-repatrijan- eilę gražių klasiškų kurinių, 
tų ir 16 su "imigracijos vizo- į Nei vienas neapleiskite šio 
mis. Atvykusieji išsiskirstė j koncerto! 
pas gimines bei pažystamus: 

" Rašo K. S. KARPIUS* 

(Tęsinys iš pereito nr.) 

Keliaujant į *'Pažadėtą 

Juozas Andriušis. U. S. pilie
tis, giminių adresų Amerikoje 
nežino, apsistos New Yorko ap. 

Alfonsas Bartkus, U. S. pi 

BALF'o TAG DAY 
Kaip jau rašėme, BALF'o 76 

skyriaus rinkliava bus Spalių 10 
d., sekančios savaitės penkta-

lietis, apsistojo pas gimines, | dienį. Musų skyriaus valdyba 
Chicaco Til I ir komisija rinkliavai dirba įs-

• o t  ' - i -  a i  —  -  s i i u o s ę ,  k a d  t i k  g e r i a u  i r  p a -
Petronele Adamaviciene, : Jkmi*įiau ^ktųsi darbas. ^ 

Kas dar neprisidėjo prie šio 
darbo skubėkit. Ypatingai rei
kia daugiau rinkėjų. 

IŠVYKO KALIFORMJON 
Musų veikėja Adelė Mase su 

dukrele ir žentu išvyko į Kali
forniją. žada gryžti prieš Ka

su 
sunum Jonu, apsistojos, Broo
klyn, N. Y. 

Rozalija- Blasienė, apsistojo, 
Detroit, Mich. 

Elena Bernotaitė, US. pilietė, 
apsistojo, New York, N. Y. 

Malvina Didienė, apsistojo 
Hartford, Conn. 

Bronislava Gustaitiene, su du-; ig^as." jįe pakeliui žada ap-
kromis Jūrate, Rasa ir Elena, ; jankvt t]aug įdomių vietą. Lin-
apsistojo, Brooklyn, N. Y. ; kime jiems geros kelionės ir 

Domicėlė J ureniene su dukra iaimingai gryžti. 
Marija, USA. pilietės, apsisto-! 
jo pas^ gimines, Long Island giuNTINIAI TREMTINIAMS 
City, N. Y. 

Antanas ir Anelė Kašuba su Pereito Rugpjūčio ir Rugsė
jo bėgyje, Lietuvai Vaduoti dukra Rimvydą apsistojo pas & - g iSsiuntš 19 

Budnus uky.ie. Dorothy N. J. j  siuntinių musu tremtiniams į 
Jule Kezeniene, U. . 1>,_ I Europa. Pinigai siuntiniams 

he e. apsistojo pas gimines, |  s u k e,^ a kyr iaus išvažiav i m e 
Baltimore, n • - * i I pas pp. Kriaučiunus, dalis pik-

hleim Kebliene su sunum Al- ' Labor D iSva. 
giu, b. S piliečiai, apsitojo, ,iavimo ])elnH 

cnuago, iii. Pasiųsta pakieteliai maisto 
Janina Paškevičiūtė, apsisto

jo, Harvey, 111. 
Vaclovas Pavilonis, apsisto

jo pas brolį, Chicago, UI. 
Sasnauskienė, su sunum Al

girdu ir dukra Danutė, U. S. 
piliečiai, apsistojo, Chicago, 111. 

Ona Umantienė, U. S. pilie
tė, apsistojo 'Woodhaven, N.Y. 

Marija ir Jadvyga Urbana
vičiūtės, apsistojo pas p. Garš-
vus, Brooklyn, N. Y. 

Jonas Zebertavičius, U. S. 
pilietis, išvyko pas gimines j 
Seltzer City, Pa. 

Algirdas Zinkevičius, U. S. 

nuo 12 iki 20 svarų. Visuose 
įdėjome po 3 svarus riebalų, 
nes riebalai ten labiausia rei
kalinga maistui. Kiti smulkes
ni dalykai kaip kava, kakao, 
mėsa, ryžiai ir tt. 

Išsiuntimo komisija atliko 
savo darbą stropiai, šeimoms 
kurios turi niažų vaikučių pri
dėjo priedus pieno ir cukraus. 
Ir kitiems po porą svarų cuk
raus buvo įdėta. 

Asmenys kuriems buvo pa
siųsta maisto buvo apkalbėti 
susirinkime ir pagal narių nuo
monę kuriems labiausia reika-

pilietis, apsistojo, Princ e t o n, j  linga> buvo paskirta. Musų 
N- J- I skyrius turi labai daug žmo 

Franciška Žostautiene apsis
tojo pas p. Abraičius, Richmond 
Hill, N. Y. 
Atvykusius pasitiko Gen. Kon

sulas J. Budrys, Jonas ir Ona 
j Valaičiai, Gen. Kons. Attache 
j A. Simutis "ir būrys giminių 

bei tremtinių draugų. 
L. G. K. 

Dj*. Jeanne Ede r iš ftveieurijos, 
i">ri !)kta Tarptautinės Moterų 
"Tarybos pirmininke, atvyko į 
šią šali dalyvauti tarybos kon
ferencijoje Philadelphijoje. 

SEKRETAI DYKAI 
(FREE) 

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

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

KAS platina Dirvą 
platina apšvietą. 

tas 

nių prašančių pagalbos, bet 
visiems neištenka. 

Kaip yra skaudu žinant kad 
yra žmonės, šeimos kurie ba
dauja ir diena iš dienos laukia 
kokios permainos, kokios nors 
pašalpos, ir tiesia rankas į sa
vo užjurio brolius, o čia nega
li, neištenki į jų prašymus at
sakyti, į jų ištiestas rankas ką 
nors įdėti. Gaila taip pat kad 
čia taip mažai yra žmonių ku
rie nori ištiesti kitiems pagal
bos ranką, patys būdami sotus 
ir visko pilni.... 

BOLŠEVIKAI PRIEŠ 
BALF RINKLIAVĄ 

Nors musų bolševikams bu
vo uždrausta kalbėti Lietuviš
kai ir net iš radio stoties jie 
išvaryti, jie paskutiniu kartu 
groję Lietuvišką muziką neiš-

Rirutė Smetonienė, pianiste, iš Cleveland, Ohio, išpildys 
piano muzikos kurinius LVS 6-to skyriaus rengiamame 
koncerte sekmadieni, Spalių 12 d., Art Institute salėje, 
šiame koncerte dainuos naujai iš Europos atvykus dai
nininkė, Sofija Adomaitienė. Visi Detroitiečiai susido
mėjo šiuo koncertu. 

kentė neprabilę Lietuviškai at- 1 

sisveikinti savo gerbėjus. 
Tas jų atsisveikinimas buvo 

toks raudonas kad visi pasi-
niktino. Tai buvo Rugsėio 28, 
Wti Fasytė p^aigė Angliškai, 
jos tėvas prabilo Lietuviškai, 
kimtvdamas Lietuvius nerem
ti BALF rinkliavos ir nieko 
neduoti, nes esą surinktos au
kos busią skiriamos fašistams. 
Išlindo yla iŠ maišo. Masiui 
nei jo dukteriai tas į gerą ne
išeis. Už niekšiškus darbus 
sulauks lie niekšiško ir atlygi
nimo. Įkais mudoni Maskvos 
grašiai. M. Sims. 

BALF SIUNTOS EU
ROPON RUGSĖJO 

MĖNESI 

Rugsėjo G Lietuviams trem
tiniams Europoje sušelpti BA 
LF pasiuntė 20 statinių (600 
galionų) Cod Liver Oil, 5,600 
svarų. 

ši siunta išėjo iš Montreal, 
Kanados, Rugs. 6 laivu S.S. 
Grey Country. Siuntos vertė 
$1,800. 

Rugsėjo 16, laivu SS Ame
rican Veteran išsiųsta 100 mai
šų smulkaus cukraus, 10,00") 
svarų, $800 vertes. 

Rugsėjo 19 laivu SS Ameri
can Merchant išsiųsta: 
23 pundai vartotų 

drabužių 2,376 sv. 
19 dėžių knygų 1,571 sv. 
3 dėžės mokykloms 

reikmenų 188 sv. 
5 dėžės vartotų batų 266 sv. 
1 dėžė įvairių smulkm. 25 sv. 

dėžė maisto kūdikiams 56 sv. 
dėžė vaisių 43 sv. 
dėžė medicinos įrankių 59 sv. 
dėžės mokykloms 
instrumentų 323 sv. 
Visos šios siuntos bendra 

vertė $7,375.50 
Visų trijų siuntų vertė 

apie - $10,000.00 
Šia proga pranešame kad 

nuo Rugsėjo 25 pakeistas BA 
LF Centro telefono numeris, 
naujas numeris dabar yra — 
EVergreen 7-1422. 

Daiktines dovanas ir aukas 
adresuokite: 

United Lithuanian Relief 
Fund of America, Inc. 
105 Grand Street, 

Brooklyn 11, N. Y. 

Jonas S. Urbonas — tenoras 

APLEIDĘ Los Angeles, va
žiavom taip sakant plačiau^ pa
sivažinėti po tolimus Vakarus, 
tą nuostabią Amerikos sritį. 
Musų kelyje buvo numaityta 
užsukti į San Francisco mies
tą, iš ten per Sacramento, Re
no ir po to sekančius didžius 
tyrynus pasukti į garsų Drus
kos Tyryną ir Druskos Ežerą, 
kurio greta guli miestas vardu 
Salt Lake City ir ta "Pažadėta 
Slėnis", Utah valstijoje. 

Prie to Druskos Ežero ran
dasi ta Pažadėta Slėnis, kurio
je išstatytas minėtas miestas, 
o kada į jį atvažiuosim papa
sakosiu kaip tas miestas atsi
rado ir kodėl tas plotas kur 
tas miestas randasi pavadinta 
"Pažadėta Slėnim". 

Iš Pažadėtos Slėnies musų 
kelias traukė į šiaurę, į garsų 
Yellowstone Nacionalį Parką, 
iš ten jau "tiesiog į rytus, per 
gamtiškai įdomią Pietų Dako
ta į Chicagą, ir į Clevelandą. 

Jei iš Los Angeles butume 
nesukę j San Francisco, butu
me turėję palyginamai tiesų 
kelią į šiaurryčius, iki Salt 
Lake City apie 750 mylių, o 
iš Salt Lake City tuos 400 
mylių į Yellowstone Parką, ir' 
butume sutaup? dvi dienas ke
lionės. 

Dabar gi, važiavom j San 
Francisco i šiaurvakarius, ar
ti 440 mylių. Iš San Francis-
ko, jau į rytus važiuojant, į 
Salt Lake City yra apie 775 
mylių kelio, ir prie to dar rei
kia pridėti tuos apie 400 my
lių į Yellowstone Parką. To
kiu budu, pailginę kelią, pasu
kę į San Francisco ir šiaurinę 
Kaliforniją, į vynuogių kraš
tą, matėm ir visokių įvairia-
nybių, negu tik vienus tuščius 
tyrus ir kalnus kokie tęsiasi 
nuo Los Angeles iki Salt Lake 
City. 

Visi keliai iš Los Angeles į 
San Francisco eina per kalny
nus nugulusius Pacifiko pakra
štį. Bet vietomis įveda į di
delius derlingus slėnius, iš ku
rių Kalifornijos žmonės gauna 
sau maistą. Tie slėniai paver
sti iš smiltinių tyrų, kuomet 
juose įvesta irigacija. Vai
siai, vynuogės, morkote, viso
kios kitos daržovės, pašaras, 
nekurie grudai auginami tose 
slėnyse. Nuo šaltų Pacifiko 
vėjų užstoja tuos slėnis eilės 
kalnynų. 

San Francisco pasiekėme tą 
pačią dieną, apie 7:30 vakaro, 
jau saulei leidžiantis. Tą pat 
vakarą oras buvo gražus, tai
gi pasistengėme apžiūrėti tą 

Pragarsėjęs Chicagoje Mar
gučio parengimuose, dainavęs 
Clevelande ir kitur, Jonas S. į China Town, kuris yra bene! tą 

tais, kur turistai vežami lan
kyti, bet kur kartą važiavę 
daugiau nenorėtų važiuoti vięn 
del kelio pavojingumo per kąl* 
nų kalnus. 

Muir Giria . turi nepapratą 
įdomumą tais milžiniškais tie
siais medžiais, kurie išaugę 
viename slėnyje tarp kalnų; 
ten įrengta turistams valgyk
la, kad nenorėdamas skubiai 
tuo nedoru keliu gryžti netu
rėtum'badauti. Ir tik kai pa-
sivaikščioji po tą girią, kur, 
anot senų Lietuviškų kalbų, 
kaip pasakodavo apie senovės 
Lietuvos girias, saulė niekad 
ir dienos metu nepasiekia, pa-
sivalgęs ir atsigavęs vėsiu oru 
kokis ten amžinai viešpatauja, 
pasidrąsini vėl tuo keliu va
žiuoti atgal į San Francisco. -

San Francisco miestas ir 
šį kartą buvo laisvas nuo mig
lų. kas čia yra paprastu apsi
reiškimu, taigi mums išrodė 
gana smagus iir šviesus ir ne
norėtume tikėt kai kiti pasa
kotų kad jiems ten nepatinka 
del tų amžinų miglų. 

Bet San Francisco miestas 
turi savo nemėgiamą pusę kad 
visas išstatytas ant kalnų, ir 
pats miesto centras išsidraikęs 
į kalnus. 

Buvom užsukę ir į tą patį 
viešbutį kur 1945 metais Lie
tuvių Misija vaišino kitų šalių 
delegacijų narius ir įrodinėjo 
sovietų klastingą pasielgima su 
Lietuva ir kitomis Pabaltijo 
tautomis. 

šis viešbutis, Mark Hopkins, 
labai aukštas pastatas, išsta
tytas ant aukščiausios dalies 
vidurmiesčio kalno. Iš hote-
lio pačiame viršuje įrengto 
baro, aplinkui visą tą kambarį 
per stiklines sienas matyti 
visos apielinkės ir miestas kaip 
iš lėktuvo. 

Ta pavakarę, baigę dairytis 
po San Francisco, nutarėm iš
važiuoti ir pasiekti Kaliforni
jos sostinę, Sacramento, apie 
100 fnvlių kelio, ką ir pasie
kėm jau sutemus. 

Sacramento, gražus nedide
lis miestas, derlingoje vynuo
gių ir kitų vaisių slėnyje iš
statytas, daro gerą įspūdį. Čia 
pernakvoję, kitą rytą pasirū
pinome nusipirkti Kalifornijos 
vynuogių šampano kelias bon-
kas, parvežti nekuriems lauk
tuvių. 

Antrą dieną išvažiavom iš 
Kalifornijos ir įvažiavom -pie
tums į kitą garsų Nevados 
miestą, Reno, kur visa Ameri
ka važiuoja divorsų j ieškoti. 

Kaip pirmiau minėtas mies
tas Las Vegas, pietinėje Neva
da dalyje, taip šis Reno, šiau
rinėje, tarpsta vien iš gemble-
rysčių, o Reno dar priedui tu-* 
ri lengvą divorsų gavimą, kas 
priklauso nuo Nevada valsti
jos įstatymų. 

Įdomiausią dalyką per tuos 
tyrus ir kalnus važiuodami 
matėme tai kaip geležinkelis 
pervestas per kalnų aukštu-

NEBRASKA valstijoje yra 
įstatymais uždrausta piknikuo-
ti toje pat vietoje, arba per 3 
mylias arti t®s vietos, bigyje 
30 dienų, (r -

Urbonas, iš Tabor Farm, So 
dus, Mich., atvyks dainuoti 
Detroite LVS 6 skyriaus kon
certe Spalių 12 d. 

NEW YORK, N. Y. 

SVARBIOS ŽINELĖS 
New Yorko Gubernato r I u s 

Dewey suteikė užgyrimą BA 
LF Tag Day vajaus, kuris at-
sibuna New Yorko miesto tris 
dienas: Spalių 2, 3 ir 4. 

Žinoma Lietuvaitė daininin
kė Polyna Stoska Stoškiutė su 
šiuo sezonu priimta į Metro
politan Operą dainuoti. Tai 
antra Amerikos Lietuvaite tą 
garbę įgyjanti. Pirmiau buvo 
Ona Kaskas. 

Šią vasarą Polyna Stoškiutė 
plačiai apvažiavo Ameriką su 
operetėmis ir pastaru laiku 
dainavo radio koncertuose. 

Ji gimė Worcester, Mass., 
1935 metais buvo parvažiavus 
į Lietuvą, po to iki karo dai
na Berlyno operoje. 

miestą vakaro šviesose. Aplan 
kėm garsų Kiniečių kvartalą, ! mas iš vienos žemumos į ki 

Toje vietoje, ties Donner 

DARBUOSE per R ugpjučio 
mėnesį šymet paimta 400,000 
darbininkų daugiau. 

Per R ugpjučio mėnesį, kaip 
statistikos rodo, industriniams 
darbininkams algos vidutiniai 
išpuolė po $49.29 savaitėje. 

didžiausias iš visų Amerikoje 
nekuriu miestų turimų Kinie
čių kvartalų. 

Ten traukia visus turistus, 
taip tas China Town išgarsė
jęs. Ir tikrai, ten randi įvai
rius Kiniečių biznius, turtin
gas dideles krautuves ir maž
možių parduotuves, valgyklas 
atdaras vakaro metu. žmonės 
ten daugiau lankosi pasidairy
ti, ne tiek biznio daryti. Ta
čiau reikia ^manyti kad tose 
krautuvėse padaroma ir biz
nio, kitaip jos neišsilaikytų. 

KITĄ visą dieną lankėme 
patį miestą, parką, Paoifiko 
pakraštį, per Golden Gate til
tą nuvažiavom į Muir Girią, 
kur nuo amžių stovi nepalies
ti tie didieji Amerikos me
džiai, kuriuos nekuiiems jums 
tik knygose teko atvaizduose 
matyti. Muir Giria yra .vals
tybinis parkas, praminta gam
tininko John Muir vardu. 

Nors nuo miesto į tą girią 
nėra taip toli, apie 15 mylių, 
tačiau davažiavimas toks sun
kus, nes kelias labai prastas, 
kad tik gerai prižiurėtu auto
mobiliu gali drysti tuo keliu 
važiuoti. Už Golden Gate til
to apie penkias mylias pava
žiavus geru keliu, tuoj reikia 
išsisukti į kelią kuris veda 
tik į tą girią, o iš ten reikia 
tuo pat keliu gryžti, kito nė
ra. Patenki i nepaprastai kal
nuotą sritį, kur niekas negy
vena ir jokių kelių nėra, tik 
tas vienas senoviškas keliu
kas. Juo važiuojant priminė 
man kelionę Norvegijoje į 
Hardanger F j ordą 1935 me-

pervažiavimu, kur automobilių 
kelias pravestas virš 6000 pė
dų aukščio, netoliese eina ir 
geležinkelis. Ir geležinkeliui 
nėra kaip per kalnus pereiti, 
kalnų daugybė, reikėtų toje 
vietoje gal kelių dešimtų my
lių ilgio tunelis kasti, kas ne
apsimokėjo. Taigi geležinkelis 
laipsniškai išvestas aukštyn ir 
aukštyn kalnų pašonėmis išta
šytais akmens kriaušais. Bet 
aukščiau dar tęsiasi kalno da
lis, nuo to kalno ritasi akme
nys, o tas pavojinga, gali ir 
pasažierius užmušti ir traukinį 
nuversti į skradžias apačioje. 
Taigi, inžinierių išgalvota tas 
pavojingas dalis geležinkelio 
apdengti mediniu tvirtu stogu 
ir siena iš pakalnės pusės. Ge
ležinkelis eina iš medžio dary
tu tuneliu per daug mylių. Tas 
apibudavotas geležinkelis buna 
apsaugotas žiemą ir nuo snie
gų, kurie kalnuose anksti atsi
randa ir ilgai pavasarį užsi
laiko. 

Po Reno, jau didesnių mies
tų nebuvo, visi tik miesteliai 
per šimtus mylių Nevados ty
rų, iki pasiekėm Salt Lake Ci
ty. Tyrų miesteliuose prisi
ėjo dar dvi naktis nakvoti, ir 
tik tada pasiekėm Salt Lake 
City, vakarop, kur pasiryžom 
praleisti kitą visą dieną. 

Zigmas Jankauskas 
Real Estate Insurance 

Dirvos Atstovas 
Prenumeratoms, Skelbimams 

536 North 11th Street 
PHILADELPHIA, 23, Pju 
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D I R V A  

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

Jungo NevflksJ 

Tomas Banga. 

Taip Plaukia Lietuviai Tremtiniai j Anglija 
Kokie trukdymai ir painiavos daryta mums iš Anglų 

pusės į Angliją išvažiuoti. Kaip Anglijoje 
atsiradę tremtiniai gyvena 

PO VOKIETIJOS kapituliaci
jos Lietuviai nesiskubino va
žiuoti iš Vokietijos j kitus kra
štus, nes jie vis tikėjos kad pa
saulyje yra teisybė, kuri ne
leis ilgai buti pavergtai jų tė
vynei. Deja, po dvejų metų 
kantraus laukinio tos teisin
gos viltys blanksta, ir varg
šai tremtiniai jau pradeda vis 
s u  d i d e s n i u  i l g e s i u  d a i r y t i s  
koks kraštas juos priims. 

Noras greičiau emigruoti sve
tur padidėjo dar įr dėl to kad 
gyvenimas Vokietijoje darosi 
kasdien nepakenčiamesnis; mat, 
,Vokiečiai vis įgauna daugiau 
teisių, Vokiečių policija spe
cialiai persekioja užsieniečius, 
o Vokiška spauda visaip juo
dina vargšus tremtinius. Už
sieniečiai Vokietijoje labiau su
varžyti negu Vokiečiai; ant 
sienos tarp Britų ir Amerikie
čių zonos specialiai tikrinami 
tik užsieniečiai, kuriems reika
lingi leidimai važiuoti (o Vo
kiečiams — ne!). Pastaru me
tu kalbama net apie tai kad už
sieniečių gyvenamos stovyklos 
bus aptvertos spygliuotom vie
lom. Kaip skaudu tiems kurie 
jau ir prie Hitlerio smarkiai 
kentėjo! 

Dėl šitokios padėties ir blo
go maitinimo tremtiniai degte 
dega noru emigruoti — j bent 
kurį kraštą! Net ir Brazili
jos misija Vokietijoje atrado 
p a k a n k a m a i  s a v a n o r i ų ,  n o r s  
kiekvienas j ten važiuojantis 
puikiausia žino kad klimatas 
tropikų karštyje Europieč i u i 
nepakeliamas. O kai buvo su
žinota kad Kanadon įsileidžia
mi miško darbininkai, kiekvie
nas visom jėgom stengėsi ten 
pakliūti — kiti paskutinius ver
tingesnius savo daiktus suki
šo kad kaip nors pakliūtų į tą 
vilties šalį. Deja, tik kelin
tam teko ta laimė. 

Tremtiniams sušvito gražes
nė viltis kai buvo paskelbtas 
plačios apimties "Wes t w a r d 
Ho" planas — vykimas sava
noriškam sunkiam darbui į An
gliją. Sąlygos buvo pasiūly
tos nepavydėtinos, pav., vykti 
galėjo tik patys darbingiausi 
žmonės (nuo 16 iki 50 metų), 
vaikus tekdavo palikti Vokie
tijoje; senesnius tėvus nebuvo 
duota vilties net ir vėliau atsi
imti. Rodos, tokiomis sąlygo
mis retai kuris butų galėjęs 
vykti. Tačiau noras vykti, ma
tyt, yra milžiniškas kad sava
norių net ir šitomis sąlygomis 

' atsirado pakankamai, gal net 
perdaug; jau kuris laikas kas 
savaitė Anglijon atveža laisvės 
oro ištroškusius DP (tremti
nius) iš Vokietijos vienas ar 
du laivai. 

ma. Bet kol Darbo Ministeri
jos atstovas atvažiavo į musų 
stovyklą ("Unterm Berg" Ol-
denburge), nuostatai paskeitė: 
tegalėjo vykti tik šeimos, t.y. 
vyras su žmona. Drauge pri
sirašyti galėjo dukteris virš 
16 m. (vienai truko poros mė
nesių iki to amžiaus, ir neėmė). 
Buvo nekliudoma vykti ir pa
vienėms moterims. Bet vien
gungių vyrų jau nebeėmė; ta
č i a u  k e l e t a s  n e v e d u s i ų  v y r ų  
praėjo, nes jie susirado mer
gaičių, sutinkančių juos prira
šyti prie savęs kaip sužadėti
nius. 

Musų stovykloje visi atitin
kantieji šioms sąlygoms, pasi
rašę darbo sutarti vieneriems 
metams (sutinka dirbti darbą 
kurį nurodys Darbo Ministeri
ja), 1947 m. Birželio 4 d. bu
vo pakviesti pas Darbo Minis
terijos atstovą pasikalbėti. Ten 
kalba buvo labai paprasta — 
duotas pasirašyti pasižadėji
mas kad šeimos sutinka skir
tis, t.y. važiuoti atskiru laivu 
ir Anglijoje gyventi atskirai 
(bent pradžioje). Pasirašėme. 
Ir vėl laukėme, šį kartą neil
gai, nes Liepos 4 d. priimtiems 
atsiuntė sunkvežimius. Susi
krovėme tremtinišką savo man
tą, prie vietinės UNRRA ga
vome lyg atsisveikinimui gerus 
pusryčius (gal kad už prastą 
maitinimą per dvejus metus 
UNRRA'os neminėtume blogu 
žodžiu?) ir nuvykome* geriau
sia nuotaika į pereinamąją sto
vyklą Poggenhagene (prie Han-
noverio). Tą pačią dieną ten 
mus nufotografavo. Mums tai 
priminė truputį lyg nesmagios 
praeities laikus, nes ant foto
grafijos kiekvienam buvo duo
tas numeris (po kaklu). Vos 
tik atvykus, visus iš eilės su
registravo į grupes po 25 žmo
nes kiekvienoje. Vyrai sudarė 
atskiras grupės, moterys irgi 
atskiras. Tautybės taip pat ne
buvo sumaišytos. 

Tai ir buvo viskas kas mums 
reikėjo atlikti pereinamoje sto
vykloje. Sekančią dieną mes 
jau butume galėję vykti toliau. 
Tačiau, musų nelaimei, sekanti 
(paskutinė Vokietijoje) perei
namoji stovykla iš Seedo r f o 
(prie Bremeno) buvo sugalvo
ta perkelti į Muensterį. Mums 
pranešė kad Poggenhagene dėl 
to teks pasilikti iki Rugpjučio 
4 d. Ką gi darysi, prie visako 
pripratę, sutikome ir su tuo. 
O maistas buvo neįsivaizduoja
m a i  b l o g a s .  D a r ė m e  ž y g i ų .  
Kreipėmės pas stovyklos ko
mendantą Anglą, kol galų ga
le -Biaistą pagerino. 

* i tiMl 

čio savaitė. Darėmės nerames
ni. Tik štai, Rugp. 11 d. mu
sų neramumas pradėjo virsti 
nusiminimu, nes atvykęs tas 
pats Darbo Ministerijos atsto
vas Mr. Clark paskelbė kad 
kaip vedusieji ("Linked") ne
busime vežami į Angliją; jei
gu būtinai norime kad ir to
liau liktume "linked", t.y. An
glijoje turime vilties kada nors 
gauti drauge butą, turime pa
laukti; o jeigu su tuo nesutin
kame — paskutinis pasirinki
mas : gryžti j senasias savo 
stovyklas I' 

Sujudimas tremtinių tarpe 
buvo begalinis. Visi jautėsi ap
gauti (iš stovyklų suri n k t i, 
viską susilikvidavę, nes su sa-
vįmi į Angliją tebuvo galima 
pasiimti daiktų ne daugiau kaip 
150 Angliškų svarų, turėtume 
didesius nuostolius; be to, mu-i 
sų stovykloje turėtas ir pri
prastas pareigas jau buvo už
ėmę kiti). Tačiau bendrai pa
sipriešinti nebuvo susiprasta— 
tuo metu stovykloje esantieji 
bene septynių tautybių žmonės 
nepatenkinti tiktai tarp savęs 
niurnėjo. 

Sekančią dieną tas pats Dar
bo Mnisterijos atstovas padarė 
kitą pranešimą — per nakti 
sąlygos buvo pakeistos! Pra
nešė, kad vyrai dabar vykti 
negaliu— jie atvyks vėliau; 
dabar busią vežamos vien tik 
moterys. Kurie nesutinka — 
tiems kiekvienu metu atviras 
kelias gryžti f senasias stovy
klas. „ 

Gryžti niekas nenorėjo. Su 
kartėliu širdyje sutikome skir
tis ir jau visai kaip viengun
giai vykti Anglijon be teisės 
reikalauti kad vyrui duotų dar
bą netoli tos vietos kur dirba 
žmona. Bet mums pikta mintis 
vis nedavė ramybės: o gal kar
tais išvežę moteris, vyrų ir 
visai nebeveš? 

Už dviejų dienų (Rugp. 14 
d.) atvykęs tas pats Mr. Clark 
pradėjo vėl visai naują gies
mę ; esą, vyrai išviso nebus 
vežami! Pasiūlė vykti darbams 
į Prancūziją (kur mes dėl ko
munistų nesijaučiame visai sau
gus!) arba į Belgijos anglies 
kasyklas. 

Kodėl su mumis taip juokus 
krečia ir daro bandymus ? Ar
gi kasdien gali keistis Didž. 
Britanijos principiniai nuosta
tai? Bet šį kartą visos tauty
bės, pajutusios bendrą puoli
mą, susicementavo ir vienin
g a i  p r a d ė j o  l a i k y t i s .  N i e k o  
nepasisekė mus įtikinti nei 
drauge su Mr. Clark atvyku
siam karinės valdžios atstovui 
— mes vis kartojome musų 
karštą prašymą — neapvilti 
musų! Juk jau musų ryšiai 
su stovyklomis nutrukę. 

Per tuos karštus ginčus bu-

Šis Egiptietis, Abdullah Kamei 
Eid, Oregon universiteto stu
dentas United Nations Saugu
mo Tarybos posėdyje suriko: 
"Lai gyvuoja Egiptas! šalin 
Anglija!" Už tai jis buvo iš 
sales prašalintas. 

LAIKAS slinko. Laukėme. 
Atėjo ir praėjo pirma Rugpju- vo tiek pasiekta kad mums lei-

h 
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KAIP vyksta tos kelionės 
Anglijon? 

Geriausias susidarys vaizdas 
jeigu aš nupasakosiu savo pa
ties kelionę, nes aš pats vos 
prieš savaitę atvykau į Didž. 
Britaniją, o ir kitų keliones 
yra panašios (arba bent tokie 
patys etapai), tik gal be to
kių stabdžių. 

"Westward Ho" planas, pa
gal kurį Anglijon gali vykti 
ir vyrai (moterys ligo n i n i ų 
darbams pradėta vežti jau 19-
46 m.), paskelbtas apie 1947 
m. Balandžio mėn. Į stovyklas 
buvo atsiųstos sutartys ir for-
mularai, tačiau norinčių buvo 
tiek kad tų prisiųstų bjankų 
nepakako. 

Užpildę blankas, lau k § m e. 
Pradžioj buvo sakyta kad vyk
ti gali vyrai, moterys ir dar
bingos šeimos (be vaikų ir be 
senių). Taip ir buvo vykdo-
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sta pasilikti pereinamoje sto
vykloje iki galutinai bus 'nus
pręstas musų likimas. 

Mes tuo laiku nesnaudėme. 
Tuojau pat sudarėme Lietuvių, 
Latvių ir Estų delegaciją (po 
du žmones) ir pasiuntėme į 
Detmoldą. Ten jie Baltų Cen
trinei Tarybai įteikė atitinka
mą pranešimą; tuo pat laiku 
Poggenhageno stovykloje para
šyta peticija Darbo Ministeri
jai, kurią pasirašė visų tauty
bių gyventojai (apie 800 žmo
nių). Ir vis laukėme. 

Tuo metu teko sužinoti ir 
musų "įstrigimo" priežastį; pa
sirodė kad Anglijon anksčiau 
atvežtos šeimos nenorėjo vykti 
į darbus, jeigu neduodavo drau
ge gyvent i vyrui su žmona. 
Dėl to tai ir buvo sustabdytas 
vedusiųjų tolimesnis vežimas į 
Angliją darbams; tai dar kar
tą aiškus įrodymas kad šito 
plano pagrinde gludi kaž kas 
kita, tik ne gailestingumas.... 

Mes jau buvome nustoję vil
ties pamatyt Angliją, kai Rugp. 
22 d. per stovyklos garsiakal
bius buvo pranešta kad už 5 
dienų eis vyrų transportas j 
Muensterį (paskutine pereina
moji stovykla Vokie t i j o j e). 
Galvojom kad vėl su mumis 
juokus krečia. Po pietų buvo 
žmonių loterija kas vyksta pir
mu transportu (kiekvienam bu
vo ligi gyvo kaulo atsibodęs 
laukimas ir nežinia). 

Tačiau šį kartą Darbo Minis
terija, oficialiai mums nieko 
neatsakydama, tyliai sugalv.ojo 
patenkinti musų prašymą; juk 
jai pačiai butų baisiai nepatogu 
toliau verbuoti pav. moteris 
darbams į Angliją jeigu taip 
negražiai sugrąžintų važiuojan
čius iš pusiaukelės! Ir tikrai, 
šį kartą juoko jau nebedarė — 
Rugp. 27 d. prie viengungių 
moterų transporto prijungė dar 
ir 80 vedusiųjų (40 moterų, 40 
vyrų). Tiesą pasakius, mini
mos viengungės moterys nebu
vo visai jau taip viengungės. 
Dauguma iš jų, norėdamas kaip 
nors išvažiuoti Anglijon, užsi
rašė kaip viengungės ir savo 
vyrus paliko; galvoja kad vis 
dėlto bus geriau. O kaip su 
jų vyrais bus — neaišku. Tik
ros garantijos nėra kad jie 
greitu laiku galėtų atvažiuoti 
pas savo žmonas Anglijon. Tai
gi, po tokio didelio kantrybės 
bandymo Rugp. 27 d., vis dėlto, 
specialiu traukiniu mus perve
žė į kitą pereinamą stov^yki^— 
į Muensterį. v 

' (Pabaiga kitame ftr.) i 

Lietuviams Tremtiniams 
Gyventi ar Mirti?! 

UNRRA DIENAS BAIGĖ. IRO—DAR VISAI JAUNA. 
AMERIKOS KARIUOMENĖ MAŽINA IŠLAIDAS 

Spalių mėnuo yra Lietuvių Tremtinių Vaikučių Paramos 
mėnuo. Aukokite kuodaugiausia Vaikučiams! 
BALF dabar jų vienintelė viltis. ... 
25 centai dienai! Ar jųs už kvoterį pragyventumėt? Ne

galima nei Lietuviui tremtiniui pragyventi. 25c yra viskas ką 
daugiausia vienam tremtiniui numato IRO (International Refu
gee Organization), kai ji pradės veikti.... Ir to kvoterio tu
rės užtekti maistui, butui, rūbams. .. . 

25 centai dienai! Tai ir viskas. Ar dar stebimės kad trem
tiniai Lietuviai kenčia širdgėją kai jie mato gręsiantį badą sa
vo vaikučiams ir sau, kai juos kankina mintis jog jie pasmerk
ti žuti?! 

Taip, ketvirtis dolario dienai.... Ir nedaugiau, jei nepa
gelbės BALF. Taip, tik BALF gali užpildyti tarpą tarp bado ir 
išlikimo. O BALF yra Tu ir kiti geros valios Lietuvių tremti
nių draugai. 

DABAR viskas pareis nuo BALF vajaus pasisekimo.'"?'.. 
Kitaip nesuteiksime 80,000 Lietuvių tremtinių būtinos pagal
bos. Ypač pasigailėtam 12,000 Lietuviu vaikučių! 

Lietuviai ir Lietuvių draugai aukoja iš širdies, negailėda
mi, kaip jau yra aukoję daug kartų pirmiau. Bet. .. . baugu net 
pagalvoti kad aukų dar nepakanka. Toli gražu negana! 

Lietuviai tremtiniai negali laukti rytojaus, kitų metų pa
galbos. Būdami alkani šiądien, negali sulaukti musų dovanos 
kitais metais. , 

Atminkit — prieš juos klausimas: gyventi ar mirti.... 
šiądien! Ir juos gelbėti reikia šiądien — dabar! 

JEIGU dar neaukojot BALF'ui, padarykit tai dabar, šią
dien. Jusų auka — paties aukščiausio laipsnio auka, didvyriš
kumo kilnus darbas. Ir tas darbas turi buti atliktas tuojau, da
bar. 

Jeigu jau aukojot, galite jaustis atlikę pareigą.... Tačiau 
atsiklauskit s&vo proto, širdies ir sąžinės — nejaugi negalite 
dar vienam kudikėliui ar senelei krizės valandoje nors kiek pa
aukoti ? . 

Musų duosnumas turi prilygti jų ištvermei. Musų pasi
aukojimas turi prilygti jų ryžtumui. Pasirinkti lengva: 
AR MES GELBĖSIME SAVO PINIGUS, AR SAVO TAUTĄ? 

Pagelbėkime jiems išlikti gyvais ir sudarykim sąlygas jų 
gyvenimui vertu gyventi. 

Spalių mėnuo yra Lietuvių Tremtinių Vaikučių Paramos 
mėnuo. Aukokime kuodaugiausia vaikučiams. Apsaugokime 
juos nuo ligų, šalčio ir bado! 

Aukokime ir pakalbinkime kitus tai daryti per savo vietinį 
BALF skyrių, per savo vietines įstaigas, arba aukas siųskite 
tiesiog į: 

United Lithuanian Relief Fund of America, Inc. 
105 Grand Street, Brooklyn 11, N. Y. 

A U K O S  K U P O N A S  
United Lithuanian Relief Fund of America, Inc. 
105 Grand Street Brooklyn, N. Y. 

Gerbiamieji: — Lietuviams tremtiniams šelpti per BALF 

aukoju $ 

Vardas-Pav 

Adresas ... .' 

LINKI LIETUVIAMS 
SUGRYŽTI Į LAIS

VĄ LIETUVA 

Grudų kainai pakilus iki netikėtų aukštumų; čia paroddma 
Agrikultūros Departmento grudų departmento bandymų sto
ties narys, Samuel Williams, Beltsville, Md., su maišu kornų, 
kurių bušeliui kaina pakilo iki $3.05 ir su maišu kviečių, ku
rių kaina buvo pasiekus $2.95 bušeliui. Tai nepaprastas apsi -
reiškimas šios šalies istorijoje. Del to ir maistas brangus ir 
pašaro kainos brangięa, ' 

PRANEŠKIT 
Savo Antrašo Permainf 

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

Dirva Cleveland }« O. 

Miestas Valstija 
(Iškirpkit šį, kuponą ir su savo auka pasiuskit BALF adresu) 

Zurich. — Rugsėjo 8 d. 
žas būrelis gyvenančių pabėgė
lių bendrabutyje Schossli Lie
tuvaičių iškilmingai paminėjo 
tą dieną, kuri brangi Lietu
viams, nes tą dieną 1430 me
tais Vytautas Didysis norėjo 
vainikuotis karališku vainiku. 
Ta diene Nepriklausomoje Lie
tuvoje buvo iškilmingai šven
čiama. 

Iškilmingą minėjimą atidarė 
p. Adelė Jankauskaitė, kvies
dama į prezidiumą pp. K. Lek-
nių, V. Klimavičių ir K. Trus
ką. 

Sugiedotas Tautos Himnas ir 
atsistojimu ir susikaupimo mi
nute pagerbti žuvusieji dėl Lie
tuvos laisvės. 

Minėjimo prelegentas K.Tru
ska apibudino šios dienos reikš
mę. Taip pat kalbėjo p. Gar-
bačiauskienė, BALF įgaliotinio 
Šveicarijai žmona. 

Atsakydama į kvietimą daly
vauti minėjime, tarė žodį šio 
Schlossli bendrabučio vedėja p. 
Stoz. 

P. Stos «wai žino garsingą 
Lietuvos praeitį. Ji baigė savo 
žodį linkėdama Lietuviams pa
bėgėliams laimingai sugryžti po 
ištrėmimo vargų į laisvu ir .ne
priklausomą Lietuvą. 

Meninėje dalyje Laimutė 
Markevičiūtė, maža pabėgėlė, 
padeklamavo patriotinių eilė
raščių. Padainuota liaud i e s 
dainų. 

Adelė Jankauskaitė. 

KĄ DARYTI DEL SKAUSMŲ 
REUMATIZMO 

ARiHRITIS 
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 lesų jums. Nesiųskit pinigų, o 
tiktai savo vardą ir adresą, tad 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 

A. S. Trečiokas 
INSURANCE AGENTŪRA 

Dirvos Atstovas 
Prenumeratoms, Skelbimam® 

314 Walnut Street 
NEWARK 5, N. J. 

Petras Lalas 
Dirvos Atstovas 

Prenumeratoms, Skelbimai 
39 Union Street 

AMSTERDAM, N. ,Y. 

SKAITYKIT IR PLATINKIT ŠIAS KNYGAS 

"TIMELESS LITHUANIA" 
LIETUVOS ISTORIJA ANGLŲ KALBOJE Kaina $3.00 

(Su JLietuvos vaizdais, su Autoriaus Dr. Norem atvaizdu, su Lietuvos žemėlapiais) 
Tai įžymi, didelė Lietuvos Istorija Angliškoje kalboje, apimanti senovę ir Ne
priklausomos Lietuvos laikus, kaip visa tai matė, patyrė ir pergyveno Dr. No
rem, Amerikos Ministras Lietuvai prieš šį II Pasaulinį karą. 

"KAIP JIE MUS SUŠAUDĖ" 
(Lithuania Under the Sickle and Hammer) 
(80 pusi, su paveikslais, su Pulk. Petruičio biografija, su Lietuvos istorija.) 
Gaunama 1 už $1. 6 už $5; 15 už $10. Reikalaukit jų tuojau. 

Štai Pulk. Jono Petruičio aprašymas jo pergyvenimų ir kančių bolševikų naguo
se. Knyga parašyta Angliškai, su Lietuvos istoriniais bruožais. Būtinai rei
kalinga platinti tarp Amerikiečių ir musų jounimo, skaitančio Angliškai, supa
žindinimui jų su bolševikų žiaurumais su jų pavergtais žmonėmis. 

« 

Visų šių knygų pelnas eina tęsimui kovų -už Lietuvos Nepriklausomybę. 

Užsakymus siųskit laišku, 
įdėdami pinigais arba če
kiais ar money orderiais.. 

IETUVAI VADUOTI SĄJUNGA 
6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 
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Dienos Klausimais 
Redaktorius—K. S. KARPIUS—Editor 6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio 

'U. S. A. NEPRADĖJO JOKIO KARO' j Rooseveltienė Įleidinėjo 
Komunistus į Ame-

AMERIKOS is tor i ja  tuo  atžv i lg iu  yra  švar i  i r  š ios  ša-  riką 
* * lies vadai dažnais atvejais yra skelbę kad ši didelė 
valstybe nėra niekad paskelbus jokiai kitai valstybei ka
ro, nors karų yra turėjus, ypač su Ispanija ir Meksika. 

Bet ta U. S. A. tradicija dabartiniu metu Amerikai 
-brangiai atsieina garbės ir visais kitais atžvilgiais. 

Jau buvome rašę kad kaip tik prasidėjo United Na
tions visuotina konferencija, Lake Success, N. Y., kur 
suvažiavo 55-ių valstybių atstovai, iš Maskvos atvykęs 
specialiai pasiruošęs Višinskis pradėjo savo ataką šios 
šalies vadų, pačios valstybės, ir Amerika, taip spardoma 
į blauzdas, tik raivosi ir kenčia. 

Neužteko to, dar sovietų atstovai pradėjo reikalau
ti kad Amerika, kaip "karo kurstytoja", kuogreičiau iš
trauktų iš Europos savo kariuomenes, kad United Na
tions paneigtų Marshall'^ planą Europai gelbėti kaip 
kenksmingą Europos šalims. Priedui dar, šiomis dieno
mis pačioje Maskvoje sovietų spauda apšaukė Valstybės 
Sekretorių Marshailą ir Prezidentą Trumaną vadais 
"tarptautinės reakcijos ir kriminalinės agresijos" gau
jos, kuri esanti nemažiau pavojinga negu buvo nacių 
kriminalistų gauja. Prez. Truman prilygintas Hitleriui. 

Maskvos propagandinė spauda, kėlimui didesnės ir 
didesnės neapykantos savo mužikų protuose prieš Ame
riką, iš kurios rankos tik nesenai dar mito, rėkia: "Po 
sutriuškinimo Vokiečių tarptautinės reakcijos ir krimi
nalinės agresijos šaltinių, susidarė kitas toks šaltinis, 
nemažiau pavojingesnis negu buvo nacių. Tai yra Su
vienytose Amerikos Valstijose. Jo centras yra Wall gat
vėje. Jo galvos yra Trumana^ ir Marshall. Jo agentai 
visame pasaulyje yra Amerikos generolai ir diplomatai." 

Taigi, Maskva visu įšėlimu atsuko Amerikai kitą 
lazdos galą, kuriu ji ikšiol kebšiojo Kremliaus krauge
rius. Iki šiol visiems buvo. žinoma kad Maskva yra vi
so pasaulio agresijos šaltinis, kad jos agentai yra ko
munistų partijos visose šalyse, ruošiančios komunisti-
nius _ perversmus. Kremliaus budeliai tą viską išvertė 7a7gelyK\i^'Atvejų 

Kongreso komisijai tyrinė
jant komunistų Hanns Eisler 
ir jo žmonos į Ameriką įsiga-
vimą, pasirodo kad 1939 me
tais pati ponia Eleanor Roose
veltienė juos užtarė ir prašė 
Valstybės Sekretoriaus padėjė
jo Sumner Welles kad jiems 
butų duota viza į USA. įva
žiuoti. 

Nors buvo žinoma kad ir šis 
Eisler (brolis pirmiau suimto 
ir dabar nubausto Eislerio) 
Vokietijoje buvo įsirašęs į ko
munistų partiją, ir atvažiavo į 
Kubą tikslu į USA. patekti, 
ten buvo kaip komunistas su-

džios išversti, jis pakeitė pla
nus ir nurodė pradėti paimti į 
savo įtaką šios šalies intelek
tualus, pradedant nuo naujai 
išrinko Prezidento Roosevelto. 

šio karo metu, kaip tik US. 
pradėjo kariauti išvien su so
vietais prieš Vokiečius, į Ame
riką plaukė tūkstančiais sovie
tų agitatorių, neva tai kariš
kais reikalais atstovai, kurie 
po žydų namus laikė intelek
tualių Amerikiečių sueigas, su 
jais sudarė draugiškus ryšius 
ir įtikinėjo sovietų draugingu
mą Amerikai, bet tuo tarpu 
ruošėsi perversmui, žydai sa-
kydavo^ kad po šešių mėnesių 
po karo, Amerikoje bus įvesta 
sovietai.... 

Roosevelt mire, Wallace ne
buvo nominuotas vice prezi
dentu 1944 metais, ir pervers
mas Amerikoje vėl atidėta. 

Bet Stalinas nesnaudžia, iki 
tas senis nugaiš jis nori ma
tyti Amerikoje išžudyta dorie
ji žmonės, o ši visa šalis pate
kus raudonajam siaubui. 

J / / t 

TURKIJOJE, naują gyveni-
laikytas, • p. Rooseveltienė bu- pradėjus po I Pasaulinio 

i i._. • kar(^ rei|gija buvo nustumta į 
šalį. Taip ir ėjo nuo 1928 me
tų. Dabar, kovojant su komu
nizmu, Turkijos valdžia pripa
žino reiligiją kaip vieną gerą 
priemonę kovai su komunizmu. 
Nuo dabar Turkijos tikintieji 
vėl pradėjo savo pilgriminę ke
lionę į savo šventą miestą — 
Mekką. 

vo keno tai prikalbėta ir pati
kėjo kad Eisler nėra komunis
tas, tik taip sau radikalas ir 
nėra pavojingas. Konsulatas 
nesutiko jam vizos duoti įva
žiavimui, tada p. Rooseveltienė 
ėmėsi darbo pertikrinti Sum
ner Welles ir Eisler su žmona 
buvo įleisti. 

Šis Eisler, kaip muzikas, at
sidūrė Hollywoodo filmų in
dustrijoje; jis iki šiol pasalin-
gai darbavosi komunizmui ir 
rašė komunistišką muziką fil-
moms. 

Roosveltienė kišo savo ran-

savaip: pasaulio taikos ardytojas — Prez. Truman! 
Žinantiems tai juokai — bet ir skaudus juokai. 
Taigi, State Departmentas Įteikė Maskvai protestą 

reikalaujant kad toks Prezidento Trumano terliojimas 
sovietų spaudoje butų atšauktas. 
. P»et ką K rojalius dėl to darosi? Nagi juokiasi, ir 

pareiškė kad jokio atšaukimo nedarys, Amerikos pro
testą taip sakant'numeta į gurbą. 

• Ir ką Amerika darvs? Nagi nieko. Lai sovietai ir 
Maskvoje ir čia Amerikoje per savo atsiųstus ilgaliežu 

radikalams ir komunistams pa
sitarnauti. 

Tas parodo kaip komunistai 
pradėjo siekti pačias Ameri
kos viršūnes. 

Ne veltui dabar vienas tar
domas komunistas, George He-
witt, pripažino kad komunistai 
su Maskvos žinia jau keliais 
atvejais buvo nustatę laiką ko-

vius teršia ir įžeidinėja Ameriką, jos aukštuosius vadus, munįstų perversmui Ameriko-
del to karas nekils — Amerika pirmutinė niekam nėra 
karo paskelbus. Tą Maskva puikiai žino. 

¥ 

Kad Amerikos protestai neturi reikšmės Kremliaus 

j e, išvertimui šios šalies val
džios, bet vis atidėliojo, paju
tę kad dar nėra gana stiprus. 

Hewitt nusakė kad Stalinas 
patyręs jog su tamsiais darbi-galvažudžiai irgi puikiai įsitikinę. Amerika protestavo | P£££ ̂  . va, 

del jos kareivių šaudymo Jugoslavijoje; protestavo del Į NINK<UT> * 
Jugoslavų generolo Mihailovieiaus nuteisimo mirti, da-į 
bar protestavo dėl nuteisimo mirti Bulgarų vado Pet-
kovo — bet žudymai buvo atlikta, ir Amerika daugiau 
n i e k o  n e d a r o *  

Vienas Amerikos laikraštis, komentuodamas . apie 
Mikolai Petkovo pakorimą, sako, "Jo kraujas krito ant 
Stalino rankų". 

Ne. . Amerikos prezidentas ir vyriausias karo va
das, Rooseveltas, jau Teherane ir Jaltoje sutarė su Sta
linu ir Chruchillu kaip turės buti valdomos iš Vokiečių 
atimtos šalys, iki bus Įvesta su jomis taika. Ten buvo 
sutarta kad Amerika, Anglija ir Rusija visos trys lygiai 
turės lialsą tų šalių tvarkos palaikyme ir jų valdyme iki 
taikos pasirašymo, tačiau visur sovietų galvažudžiams 
leido Įvesti savo terorą, suiminėti, žudyti tų šalių vei
kėjus ir vadus, ir įsteigti komunistines santvarkas — o 
'Washingtonas visa tai leidžia ir nieko nedaro. 

Kalta ii* Amerikos spauda, kuri žiopliškai ryja vis
ką ką Gromyko ir Višinskis pasako, iš sugromulioję tą 
spjauna Amerikos žmonėms suvalgyti. 

Ir Gromyko, ir Višinskis, ir Molotovas, kai jki kal
ba tarptautiniuose posėdžiuose, jie kalba sava niekam 
nesuprantama Rusiška kalba. Bet Amerikos spaudai jų 
kalbos yra gatavai išanksto paruoštos Angliškai, ir ta 
paikšė spauda viską tą perspausdina, savo skaitytojų 
šėrimui šlykščiais ir klastingais, Kremliuje specialiai 
paruoštais vėmalais. 

Tas viskas gelbti Maskvai paruošti Amerikos žmo
nėse nusistatymą kad Amerika, niekad neskelbus nie
kam karo. neprivalo ir dabar skelbti. Amerika turi iš
sitraukti iš Eurouos su visomis savo kariuomenėmis, kad 
sovietai galėtų visur Įsiversti, užimti ir įsiviešpatauti. 

Kada Amerikai ateis laikas skelbti karą — tada jau 
bus pervėlu — tada 'jau sovietų atominės bombos bus 
suplaišinusios Washingtoną ir kitus miestus. Ameri
kos apsigynimo pajėgos bus sudemoralizuotos, ir komu
nistai, juodi ir barzdoti, šluos per visa šalį, šaudydami 
ir kardami kiekvieną kuris šiuo laiku laiko sau už gar
bę kad Amerika nėra niekam pirmutinė paskelbus karo. 

/ / # 

LENKIJOJE, komu n i s t a s 
Švietimo ministras paruošė pa
tvarkymą universiteto profe
soriams laikyti politiškus kvo
timus. Kvotimuose kiekvienas 
turi duoti pilną egzaminą "iš 
gyvenimo moderninės Lenki
jos". Tai yra komunistinės 
Lenkijos. Jeigu to nežino ne
gauna * vietos. Kitaip sakant, 
turi buti pilnai pasiruošęs ko
munistas, joks kitas vietos ne
gaus. 

/ t # 

SUV. VALSTIJOSE randasi 
viena ketvirta dalis visų pa
saulyje esančių vulkanų (ug-
niąkalnių), tik laimė kad jie 
šioje šalyje mūsų amžiais jau 
neveikia. 

ŠIAME Dirvos numeryje patiekiame ypatingai šir-
di sujaudinančių straipsnių apie musų vargšų tremtinių 
Vokietijoje gyvenimą — apie jų reikalus — apie reika
lingumą daugiau rūpintis jaunamečiais Lietuvių tautos 
žiedais tremtvje, kad jie nebūtų ligų kaip šalnos pakir
sti ir kad nežūtų mums dabar, kada labiausia reikalin
ga kuodaugiausia Lietuvių išgelbėti ir išlaikyti gyvais. 

PRANAŠYSTĖ 
(M. Lermontovas, miręs 1841 m.) 

Šiurpi virš Rusijos pastos naktis, 
Kai imperatorių karūna kris. 
Ir liaudis neb'mokės mylėti jųt> 

Ir daugelis mirtim mis ir krauju. 
Apsaugot silpną moterį, vaikus 
Visi įstatymai bejėgiais bus. 
Tik maras nuo jų kunų negyvų 
Valkiosis palangėm tarp klevų. 
Žiūrės kur naują auką paviliot, 
O badas vargšę šalį ims teriot. 
Pašvaiste raudona nušvis dangus; 
Tą dieną atsiras baisus žmogus. 
Supras kiekvienas kas tik jį matys, 
Kam rankoj lenfctą peilį turi jis. 
Dejavimai tavi, šauksmai, malda 
Juokingais pasirodys jam tada. 
Jame bus viskas taip niuru, rustu.... 
O vargšas valandą šią busi tu. 

Iš Rusų kalbos laisvai vertė 
Jurgis Sališkis. 

VILTIES LAIDOTUVĖS 
Buvo tykus vakaras, 

skambėjo varpelis kapuos; 
po medžiais, vėjuje gaudžiančiais 
ėjom tik mes keli. 

Prieš mus, tartum ore supamas, 
karstas siūbavo lengvai; 
krūmai prie kelio lenkėsi 
procesijai tai graudžiai. 

Mes sekėm akim sustingusiom, 
mes buvome taip šalti — 
karste mųs meilužė negryžtanti: 
ji, mus apleidus, Viltis. 

Kastytis Gliauda. 

S K A I T Y M A I  

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

(tęsinys iš pereito nr.) 

(7)  ALUNTA-ANYKŠČIAI 
LAIVELIU persiirę per Duobio ežerą, už 

kelių kilometrų mes pasiekiame mažą Aluntos 
miestelį. Iš čia patraukiame į švobiškėlių dva
ro mišką, kur stūkso įdomus, didelis Valiulio 
akmuo, su iškaltais saulės, mėnulio ir kryžiaus 
ženklais. Už Pakalnės kaimo yra iš trijų pusių 
pelkėmis apsuptas piliakalnis. Vietos gyvento
jai pasakoja kad senovėje Aluntos miestelis sto
vėjęs ant Aluntos kalnelio, esančio 'netoli Pa-
kryžės viensėdijos. 

Vykdami ta pačia linkme, už 24 km. pasie
kiame pagarsėjusį Anykščių miestelį ir vasar
vietę, prisišliejusią prie šventosios upės kran
to. 

Prisiminę poeto Vyskupo Baranausko ap
dainuotą Anykščių šilelį, mes jį pirmiausia ir 
aplankome kad savo akimi galėtume pamatyti 
tą vietovę, kuri suteikė poetui įkvėpimo taip 
gražiai pavaizduoti puikiuosius gamtos vaizdus 
neužmirštamame kūrinyje. 

Senukas rašytojas Žukauskas-Vienuolis 
mums atidaro Vyskupo Baranausko klėtelės du
ris, pro kurias jaunystės dienomis tiek daug 
kartų yra vaikščiojęs žymusis poetas ir iš čia 
paskleidęs dainų posmus. Ant stalo guli ran
kraščiai, aplink išdėlioti jo apyvokos daiktai. 
Pro musų akis prabėga poeto gyvenimas, jo 
darbai. Pasirašom į svečių knygą, supinam ke
lis jausmingus sakinius, kurie pavaizduoja tuo
metinę musų dvasios būseną, ir uždarome duris. 
Nuo kalnelio prieš musų akis atsiveria gražus 
apylinkės vaizdas, kurį stebėdamas pro savo 
darbo kambario langą rašytojas Žukauskas-Vie
nuolis sukurė savo nemirštančią literatūrą. 

Mintimis skleisdami žymiųjų rašytojų ku
rinių lapus, mes einame į Jono Biliūno šilelį, ku
riame įsikurus vasarvietė, šilelis prisiglaudęs 
prie šventosios upės kranto, ant kurio daug kar
tų svajojo Biliūnas ir viename eileraštyje išreiš
kė testamentą, prašydamas kad jį čia palaidotų. 

Mes lankome gražiasias Anykščių vietas ir 
jaučiame kad musų palydovais yra trys žymieji 
rašytojai: Baranauskas, Biliūnas, Žukauskas-
Vienuolis. Jie eina kartu, nes ju kūrybos dei
mančiukai perdaug įsispaudę musų širdyse kad 
Čia nejaustume jų pačių. 

Išsinuomojame laivelius ir plaukiojame po 
didžiulį, turintį daug salų Rubikių ežerą. Iš 
ežero ištekanti Anykštos upė yra pasipuošus 
krūmais apaugusiomis pakriaušėmis, kurias vie
tos gyventojai "Kasorga" vadina. Jos žavi savo 
dekoratyviu puošnumu bei spalvingumu. 

Jei buvai Anykščiuose tai turi aplankyti 
garsųjį Puntuko akmenį, kuriame pastaruoju 
metu įamžinti ir Darius-Girėnas, musų tautot 
didvyriai. Nepasigailime kojoms kelio aplan
kyti Voruntos ir Storių kalnus bei Anykščių ir 
Liūdiškių piliakalnius. 

Su Anykščiais bei simpatingais jų gyvento
jais atsisveikiname labai nenoriai, bet mus tai 
verčia padaryti užsibrėžtas kelionės maršrutas, 
ir mes esame priversti pasukti Kovarsko-Gelvo-
nų link. 

(«> KOVARSKAS-GELVONAI 
MES APLANKOME netoli Kovarsko mies* 

telio esantį piliaklanį, ant kurio dar tebestovi 
likę mūrinių sienų griuvėsiai. Pasakoja kad 
švedmečiu čia stovėjus švedų koplytėlė. Joniš
kio dvaro miške yra apie 200 pilkapių, kuriuos 
bekasinėjant rasta daug nesudegintų lavonų. 

Vietos gyventojai mus nuveda apžiūrėti Kre
gždės šaltinėlį, kuris yra prie šventosios upės 
kranto. Sako kad dar nuo pagonystės laikų jis 
yra laikomas šventil. Apie jį žmonės pasakoja 
daug padavimų. Nueiname ir į Vaivadiškių kai
mo koplytkalnį, kur buvo iškasta daug akmeni
nių plytų. Manoma kad toje vietoje kad^se 
buvęs Degslio miestas. 

Kovarsko miestelyje mes apžiūrime gydan
čio vandens versmes, kurios yra prie bažnyčios, 
papietaujame ir pasukame Gelvonų link, ki
tą dieną galėtume atsidurti Ukmergėje. 

Kol pasiekėme Gelvonų miestelį, mes spėjo
me išklausyti apie jį daugybę padavimų su vi
sais jų varijantais. čia yra buvę daug stebuk
lingų vietų ir kelis kartus vietos gyventojams 
yra pasirodžius Dievo Motina. Gaila kad mes 
neturime galimybių apie visa tai papsakoti, nes 
tai užimtų labai daug vietos. 

Gelvonuose apžiūrime grafo Pliaterio Irio
mis pastatydintą murinę baroko stiliaus bažny

čią, kurioje yra iškalta metrika: 1898 metai. 
Bažnyčios kronikoje mes randam žinių kad pir
moji katalikų bažnyčia 168$ metais buvo per
dirbta iš Kalvinų koplytėlės. Tuo pat laiku prie 
jos apsigyveno vienuoliai Pranciškonai-konven-
tualiai, kurie pasistatę vienuolyną ir po 14 metų 
kitą medinę bažnyčią. 1897 metais ji sudegė 
kartu su visu archyvu ir stebuklingu šv. Mer
gelės paveikslu. 

Pranciškonai turėjo labai daug privilegijų, 
buvo turtingi ir valdė dideles apylinkes. 1727 
metais Rusų valdžia atėmė iš Pranciškonų šį 
vienuolyną ir čia apgyvendino sergančius ka
rius. šis vienuolynas tada stovėjo šios bažny
čios šone ir buvo gana didelis, apie 900 kv. m. 
Jo viduje buvo gerai įrengti sandėliai, rūsiai 
ir cėlės. Prie vienuolyno pastato buvo dideli 
mūriniai sandėliai, arklidės, pirtis ir kt. Kai 
1897 metais degė medinė bažnyčia, sudegė ir 
vienuolynas, kurio gaisro, kaip vietos gyvento
jai pasakoja, niekas nei nemėgino gesinti. 'Su 
šia nelaime atėjo laimė: iš Gelvonų išnyko bur-
liokynas, nuo kurio vietos gyventojai tiek me
džiaginiai, tiek dvasiniai labai daug kentėjo. 

Gelvonų apylinkės gražios, kaip ir visas 
žalių ežerų kraštas. Jukonių kaime mes aplan
kome Baltų Bobų ravu vadinamą slėnį, kuris 
yra gana gilus, čia ir dabar naktimis siaučia 
baltai apsirengusios bobos ir vilioja naktigonius. 
Prie Prieno ežero (seniau vadino Špavos ežeru) 
yra Piltimo kalnelis, kuri supa ežeras ir pelkės, 
per kurias tik sausros metu galima pereiti. Čia 
rasti akmens amžiaus kirviai rodo kad ir tuo 
metu čia gyventa žmonių. 

Pernakvoję garsiame Liukonių dvare (se
novėje čia gyveno įvairus didikai, generolai) iš
vykstant* | Pabaiską ir Ukmergę. 

(Bus daugiau) 

LIETUVIŲ KOVA SU NACIAIS 
Knygelė 48 pusi. Kaina 30c. 

Tai įdomi 48 pusi. knygelė, išleista Vokie
tijoje, apsakanti kaip Lietuviai kovojo su 
rudais naciais 1941-1944 m. laikotarpyje. 
Knygelė su daug iliustracijų, ir kalba apie 
nacius nuo pat jų įsiveržimo į Lietuvą, Lie
tuvių kovą už savo žemę, prieš nacių norą 
priversti Lietuvius įsikinkyti jų karo maši-
jion; kaip naciai išžudė Lietuvoje žydus; 
vios slaptos Lietuvių kovos prieš nacius vi
su jų buvimu Lietuvoje. 

Prisiųskit laiške tris dešimtukus, arba 
pašto ženklų už 30c, gausit šią knygelę. • 

LENGVAS BUDAS IŠMOKTI 
ANGLIŠKAI 

Paranki knygelė mokytis Angliškai. 
Kaina su prisiuntimu 40c. 

(Galit siųsti pašto ženklais) 

EKSTRA! 288 DAINŲ KNYGEUI 

LEISKIT Į TĖVYNf 
(Kišeninio didumo — 272 puslapiu) 

Kaina su prisiuntimu $1.0Q 
Dirva gavo Europoj naujai išleistą knygą 
įvairių Lietuviškų liaudies dainų ir kitokiu 
pavadintą — "LEISKIT Į TĖVYNĘ". Tai 
nepaprasta knygelė — tiesiog didelė knyga, 
272 puslapių didumo, ir joje telpa net 28S 
žinomų eilėraščių. Skubėkit įsigyti sau vie
ną iki jų turime. Ji suteiks jums didžiau
sio malonumo, nes rasite daugybę savo ži
nomų dainų, ir daug tokių kurias turėtumei 
žinoti. Išleido "Mintis", Vokietijoje. 

MUSŲ KALENDORIUS 194T 
Kaina — 50c. 

224 puslapių tfidumo, knyga Kalendoriui 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 "Mųsiį Keliąs", Vo
kietijoje, redagavo A. Merkelis. 

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

Nauja Sapnų knyga, aiškinanti visokius 
sapnus, vėl galima gauti Dirvos fenygyiM, 
Su užsakymu siųskit pinigus. 

Reikalaukit Dirvoje 
6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohlfe 
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Kur Eina Pasaulis *• 

LIŪDNŲ ATSIMINIMŲ MĖNUO 
TAI buvo Rugsėjo 1 diena. 

. Prieš aštuonis metus. 
'Ankstybieji radijo praneši

mai skelbė pasauliui kad "šią
dien, apie 2 vai. Vokiečių ka
riuomenė dideliu frontu perėjo 
Lenkijos sieną." Taip prasi
dėjo pirmasis karo penktadie
nis; karo kurs išmaišė Europą, 
išdraskė tautas, išmėtė šeimas, 
išgriovė ukius, miestus ir visą 
gyvenimą. Mažai kam # tada 
teatrodė kad ta diena pradėjo 
ilgą ir sunkiai pagydomą pa
saulinę ligą. Kas galėjo tikėti 
kad dėl tokio mažo reikalo — 

Vorošilovas buvo pareiškęs kad 
Sovietų valdžia sąžiningai vyk
dys visus susitarimus su Lenki
ja ir pasiliks nuošalyje Lenki
jos-Vokieti jos kare. Nėra suk-
tesnės, apgaulingesnės ir niek-
šingesnės diplomatijos kaip ta 
kurią vedė Stalinas karo pra
džioje ir kurią jis tebeveda da
bar. i 

NUO RUGSĖJO 17 dienos, 
nuo dienos kada Sovietai už
puolė Lenkiją, antrojo pasauli
nio karo prasmė dar labiau pa
aiškėjo. Molotovas, pasikvietęs 

dėl Dancigo koridoriaus — su- tą dieną Lenkijos ambasadorių 
liepsnos visas pasaulis. Taip 
jau gyvenime buna kad didžio
sios nelaimės ateina jų nelau
kiant ir nesitikint. 

^Piliečiai, šiądien musų am-
Sfftžts priešas pradėjo puolimą 
prieš Lenkijos valstybę. Aš 
tai skelbiu Dievui ir Istorijai. 
Tauta, glauskis apie karinę va
dovybę kad apgintum savo lais
vę, nepriklausomybę ir garbę", 
— taip kalbėjo atsišaukimas 
Lenkijos prezidento Mosickio. 
Ir visa Lenkų tauta susiglaudė 
pradžioje kovai, po o kelių die
nų — ir mirčiai. 

Grzybowskj, jam pasakė: "Len
kija patapo lauku kuriame leng
vai gali atsirasti rimti pavo
jai Sovietų Sąjungai. Tam pa
vojui išvengti Sovietų Sąjunga 
n e g a l i  p a s i l i k t i  n e u t  r a l i . . . .  
Bet Sovietų vyriausybė darys 
viską kad Lenkų tauta butų iš
laisvinta iš nelaimingo karo, 
iš netikusių vadų ir netikusios 
politikos." 

Šiądien nesunku suprasti ką 
galvojo tada Molotovas, besi
ruošdamas "išlaisvinti" Lenkų 
tautą. Tą išlaisvinimą Lenki
ja jau yra pajutus: Molotovas 

Į trečią dieną "Dancigo gais- gavo žodi "ištęsėjo" — atplėšė 
trečdalį Lenkijos teritorijos, už
krovė Lenkų tautai Sovietišką 
režimą, įkūrė terorą, baimę ir 
persekiojimus. Ne Vokiečių, o 
Sovietų kariuomenė išvijo iš 
Lenkijos žemės per mažutį Ru
munijos pasienio miestelį Kuty 
visą Lenkijos vyriausybę, ka
rinę vadovybę ir jos nepriklau
somybę, Sovietų Sąjunga tiek 
pat klastingai užpuolė Lenkiją 
kaip Hitleris. Stalinas tokius 
pat plėšrius nagus suleido į 
Lenkijos kuną, kaip ir Hitleris. 

Prieš aštuonis metus sunku 
buvo suprasti kodėl nei Angli
ja nei Prancūzija nei žodžio 
neištarė prieš Stalino užpuoli
mą. Daugeliui atrodė kad to
kia politika negali pasauliui ge
ro žadėti. Ir šiądien niekas ne
beabejoja kad prieš aštuonis 
metus padarytos klaidos turi 
buti dar brangiai apmokėtos. 

ras" jau pasiekė Paryžių ir 
Londoną: Prancūzija ir Angli
j a  p a s k e l b ė  V o k i e t i j a i  k a r ą ,  
Hitleriui atsisakius dalyvauti 
Mussolinio pasiūlytoje konfe
rencijoje, Anglijai pareikalavus 
prieš tai atšaukti Vokiečių ka
riuomenę iš Lenkijos. Taigi> 
jau ketvirtoj dienoj niekas ne-
beabėjojo kad šį sykį tikrai 
prasidėjo antras pasaulinis ka
ras. Ir visiems buvo aišku kad 
karas prasidėjo ne dėl Dancigo. 

PENKIOMS dienoms voš pra
ėjus, Varšuva jau buvo supa
ma. Galvotrūkčiais išskubėjo 
L e n k ų  v y r i a u s y b ė  L i u b l i n o  
kryptimi. Visi svetimų valsty
bių diplomatai nusikėlė į Krze-
mienicus, arti Sovietų sienos. 
Dar dešimt dienų blaškėsi ir 
įniršusiai rungėsi Lenkų ka
riuomenė. Dar vis šauktasi pa-
gelbos, prašant siųsti kuogrei-
čiau iš Anglijos ir Prancūzijos 
lėktuvų, prašant pulti kuosku-
biau Vokietiją. Bet visi krau
juojančios Lenkijos šauksmai 
nuskendo lyg dykumoje: Vo
kiečių bombonešiai, tankai, pa
trankos ir visa karo mašina 
be gailesio draskė Lenkijos kū
ną ir žmones. Prancūzija ir 
Anglija buvo bejėgės ateiti pa
galbon. 

Stipraus liūto visi žvėrys ven
gia: gi silpno avinėlio niekas 
nesigaili :• stipraus žvėries ape
titas tik išauga, pamačius pa
šonėje silpnąjį grobia. Taip at
sitiko ir su Lenkija: kai ji, is 
tiesus rankas, prašėsi pagalbos, 
Sovietų armija užpludo iš kito 
šono likusią Lenkijos dalį. 

Tai buvo Rugsėjo 17 d. Dar 
Rugpiučio 27 dieną, tuoj pa 
po gėdingos Kremliaus sutar
ties su Hitleriu, Izvestia rase 
kad Maskvos-Berlyno santikiai 
netrukdo Sovietų Sąjungai atei
ti pagalbon Lenkijai karo ir 
kitokiomis medžiagomis. Tai 
buvo lyg paskatinimas neveng
ti karo su Vokietija. Tuo pa
skatinimu norėjo Stalinas įs
tumti kuogreiČiau Lenkiją 1 
nelaimę, kad galėtų ja pasi 
naudoti. Gi jau karui prasi
dėjus, Maskva lyg pasijuokda
ma iš Lenkijos, prašė jos am
basadorių Grzybowskį patiekti 
sarašą Lenkijai reikalingų pre
kių. Tuo pačiu laiku jau buvo 
sutrauktos Sovietų divi z i j p s 
Lenkijai pulti. 

Rugsėjo 11 d. Pravda jai! at
virai puolė Lenkiją, ją pakal
tindama už Baltgudžių ir Uk
rainiečių smaugimą..... Aiš
kiai J^uvo pasakyta kad "Mask
vos vyriausybė" neliks abejin
ga tų savo "brolių" atžvilgiu. 
Gi vos prieš dvi dieni maršalas 

LENKIJOS nelaimių pašonė
je Lietuvos klausimas neliko 
anuo metu nepaliestas. Nuo 
pirmos karo dienos gyventa Lie
tuvoje baimingais spėliojimais, 
negalint atspėti kaip pasielgti 
ir kur surasti saugiausią užuo
vėją Nepriklausomybei. Lietu
vos vyriausybei buvo gerai ži
nomi Vokietijos norai: Vokie
čiai nuolatos ragino Lietuvą 
pajudėti prieš Lenkiją ir jėga 
atsiimti Vilnių. Bet Lietuvos 
vyriausybei atrodė byla daug 
painesnė negu kad Vokiečiai ją 
vaizduojasi. Ir vėlesni įvykiai 

R a š o  
Dr. J. A udrunas 

Lenkijos karas išėjo toli už vie
tinių reikalų ribos. 

Rugsėjo 19 dieną, Vokieti
jos užsienių reikalų ministras 
v. Ribbentrop staiga pasikvie
tė Lietuvos įgaliotą -ministrą 
Berlyne Pulk. Škirpą ir jam 
pareiškė nusistebėjimą kad Lie
tuvos vyriausybė nepano r ė j o 
atsiimti Vilniaus ir tuo budu 
sudarė progos į jį ateiti Sovie
tams. Ribbentrop prasitarė mi
nistrui Škirpai kad Sovietų atė
jimas į Vilnfaus sritį esąs prie
šingas Vokietijos - Sovietų Są
jungos susitarimui, pasirašytam 
Rugpjūčio 23 d. Todėl jis nu-
matąs naują pasimatymą su 
Stalinu ir Molotovu. 

Vos dviem dienom praCjus— 
Rugsėjo 1 — vėl IJulk. Škir
pa buvo Ribbentropo pakvies
tas atvykti į Hitlerio vyriausį 
štabą. Antras pasikalbėjimas 
įvyko dalyvaujant Zechl i n u i, 
tuolaikinam Vokietijos įg. mi
nistrui Kaune, Rugsėjo 22 die
ną, Zoppote. Ribbentropas tuoj 
pat Škirpai pastebėjo kad, So
vietams užėmus Vilnių, Lietu
vos politinė padėtis yra esmin
gai pasikeitus. Visam sunkiam 
reikalui aptarti Ribbentropas 
norįs pasimatyti su Urbšiu, Lie
tuvos užsienių reikalų minis-
tru. 

Tą pat dieną Lietuvon vy
r i a u s y b ė  i r  n u t a r ė  p a s i ų s t i  
Urbšį pasikalbėti su Ribben-
tropu; bet kad neatrodytų jog 
t a s  p a s i k a l b ė j i m a s  d a r o m a s  
slaptai, buvo nusistatyta apie 
viską painformuoti Pozdniako-
v ą ,  S o v i e t ų  m i n i s t r ą  K a u n e .  
Ribbentropas, tatai patyręs, sa
vo pakvietimą atsiėmė, ir Urb
šio kelionė neįvyko. Po trijų 
dienų Molotovas atsiuntė savo 
pakvietimą Lietuvai. 

Iš vienos kilpos išsis u k u s, 
Lietuva pateko į kitą: Ribben
tropo nagų atsikračius, į Lie
tuvos kuną susmego Molotovo 
pirštai. Taigi, anas mėnuo bu
vo lemtingas ir Lenkijai, ir 
Lietuvai, ir Vokietijai ir paga
liau visam pasauliui. Iš ano 
istorinio mėnesio išaugo tas 
baisus skaudulis, kurs šiądien 
smaugia visą Europą ic net vi
są žemės rutulį. 

Kada ir kaip tas piktas skau
dulis bus išpjautas? Visiems 
tas klausimas rupi, visi jo bi
josi, bet ir visi jaučia kad pa
saulis be naujos operacijos ne-
pagys. Ir gal "naujos opera
cijos" mėnuo duos žmonijai ge
resnių prisiminimų negu tie 
kurie pasiliko iŠ 1989 metų 
Rugftšjo mėnesio. 

LENGVAS būdas prašalinti 
juodas ar tamsias dėmes iš 
alumino puodų vidaus yra už
pildant puodą vandeniu, į jį 
įpilti biskį acto ir pakaitinti 

parodė kad tikrai Vokietijos- kelias minutas. 
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LAIŠKAS IS BAVARUOS 

Sese, Amerikos Lietuve! 

Per visą šalį šiuo laiku važinėja "Freedom Train", sustodamas 
po kelias dienas kiekviename mieste. Tame traukinyje susi
dedančiame iš kelių vagonų, vežama parodymui Amerikos gy
ventojams ankstyvieji šios šalies dokumentai kuriais įsikūrė 
ši laisva šalis, čia parodoma merginos paruošia tuos doku
mentus publiki apžiūrėti. 

Tu paaukavai keletą 
savo kūdikio marškinėlių ir 
prairusių megstinukų. Tu gal
vojai, jei jie nieko neturi tai 
jiems bus geri. Ir tikrai, Ta
vo galvosena Tavęs neapvylė. 
Juk visa tai galima pataisyti 
ir vargšą tremtinuką (D.P.) 
aprengti, suvystyti. Suadytas 
ir sulopytas rūbelis jo tikrai 
nežemina, bet kaip tik parodo 
kad yra darbščios ir tvarkin
gos tautos vaikas. 

Tu, ten už vandenynų, neįsi
vaizduoji kaip mes čia gyve
name. Tik iš paskaitų, laik
raščių susidarai bendrą vaiz
dą. Tikrumoje joks dailinin
kas neatvaizduos drobėje, nei 
kalbėtojas savo žodžiuose, jų 
vargų ir džiaugsmų, darbo ir 
pasisekimo. 

Jei Tu, sese, pamatytum 
musų vaikučius, o savo broliu
kus ir sesutes, jų mokyklas ir 
elementorius, jei Tu išgirstum 
paliepėje, sekmadienį, laike šv. 
Mišių giedojimo ir pamatytum 
burelius vaikučių einant pas 
Dievulį, Tu tikrai nepajustum 
kaip tavo skruostu nuriedėtų 
krikštolinė ašara. 

Tu galvoji?! Ko tie vaiku
čiai nori? Ko jie prašo Aukš
čiausiojo? Gal saldumynų, ska
nėstų? Ne! Jie nori kad Die
vulis grąžintų juos į Laisvą 
Tėvynę, kad galėtų laisvi kaip 
drugeliai skrajoti tarp pievų. 
Jie mielai paaukotų visas gau
namas gėrybes iš UNRRA'os 
(nors jų dabar beveik negau
na), kad tik gryžtų sveiki ir 
gyvi jų broliukai ir sesutės iš 
Sibiro. ^ 

Jie puikiai supranta esamą 
padėtį ir padeda savo tėve
liams kiek įmanydami. Jau 
mokyklos suole jie patys sau 
pasigamina iš senų megstukų 
pirštines, šalikėlius, kad tik 
tėveliams butų mažiau rūpes
čių. Jei Tu, Sese, pamatytum 
jų piešimo. sąsiuvinėlius Tu 
tikrai juose įskaitytum Tėvy
nės meilę, Tėviškės ilgesį. 

Susimąstei ?!.... 
Sese, dar kartą peržvelgk 

savo rubų spintą ir ką radai 
nelabai reikalinga, be ko gali 
apsieiti Tu, ar Tavo vaikučiai, 
paaukok BALF'ui, per jį tie 
daiktai pasieks tuos kam bus 
jie tikrai reikalingi. _ 

štai jau ruduo, o jį bema 
tant pavys negailestinga žie
ma. Ar Tu galėtum ramiai 
žvelgti j pamėlynavusį nuo 
šalčio savo broliuko veidą, ar 
suskirdusias sesutės rankas ? 
Ar nepriverstų Tavo širdies 
smarkesnis plakimas Tave su
simąstyti ? 

Gal ir Tavo sesutės ar bro
liuko vaikai šala kur nors to
limame Sibire, prie Vorkutos 
ar Pečioros, kuriems Tu šią
dien negali padėti. Pagelbėk 
bent tiems kuriuos gali pasiek
ti. Tą Tavo auką tikrai Visa
galis matys, o mes prašysime 

. kad Jis jų neapleistų ir sveikus 
grąžintų Nemuno šalin. 

Tu prisimeni, šio laikraščio 
eilutėse buvo rašyta apie p. 
M. Laurinavičiaus padarytą 
vajų mokyklinio amžiaus vai
kams sušelpti ir buvo pasiųsta 
musų stovyklon CARE pakie-
tai? Gal ir Tu aukavai tada 
atliekamą centą ? O gal ati
davei paskutinį savo vyro pū
slėtom rankom uždirbtą ir su
taupytą dolarį ? 

Tu galvoji kad buvo nupir
kta, pasiųsta, išdalinta ir tuo 
viskas pasibaigė? Ne! Tos 
jaunosios sielos, tas musų tau
tos grynasis atžalynas, dažnai 
Tave mini ir dėkoja. Tuo tar
pu kitaip atsilyginti jie negali. 

Bet buk, Sese, tikra. Jie sa
vo mokslu ir darbu per vargą 
ir nedateklių išaugs tikrais 
musų tautos vaikais. Kad ir 
išsisklaidę po svetimą |alį, jie 
nepamirš kas buvo jų tėvų ar 
mokytojų įdiegta ir kiek gero 
padarė jiems jų tetos ar dėdės 
Amerikos Lietuviai. 

Sese, tariu Tau ačiū. . M 

LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ TREMTINIŲ-
SUVAŽIAVIMO SVEIKINIMAS 

Mrs. Theodore Roosevelt Jr., 
našlė Brig. Gen. Theodoro Roo-
sevelto, lankosi Normandijoje, 
kur ji lanko kapą savo vyro, 
mirusio Prancūzijoje tuoj po 
to kai baigėsi Europoje karas. 

spaudžiu dešinę už tai ką iki 
šiol ir ką ateityje padarysi 
mano broliukams ir sesutėms. 
Telaimina Tave ir Tavo vaiku
čius, o taip pat ir padeda Jusų 
darbuose Aukščiausias. 

Tavo brolis mokytojas 
Vytautas M. 

Dirvos redaktorius K. S. Karpius gavo sekančio turinio lai
šką iš Pfullingeno, Vokietijos, nuo Lietuvių Rašytojų Tremtinių 
Draugijos valdybos: 

Gerbiamajam p. K. S. Karpiui: 
Turime malonią pareigą pranešti kai antrasis visuoti

nis Lietuvių Rašytojų Tremtinių Draugijos suvažavima*, 
įvykęs 1947 m. Liepos 11-12 d. Augsburge, pavedė mums 
persiųsti Tamstai tokį rašytojų suvažiavimo nutarim|: 

Brangus Kolega: 'Z 
Susirinkę aptarti savo rūpesčių, Lietuviai rašytoji! £ 

sveikina Tamstą kaip dvasios brolį, tikėdamiesi kad minti- [į 
mis daly vau j at musų antrame tremties suvažiavime Augi* * 
burge. Mes neabejojam k*d ir ateityje savo raštais susi- ' 
rišim visur ir visuomet. 

(Pasirašė) Faustas Kirša, 
Suvažiavimo Prezidiumo Pirmininkas, 

Jurgis Jankus Henrikas Radauskas 
Prezidiumo nariai 

Vlada ProsčiuiiaiU Paulius Jurkus 
Sekretoriai. 

Leiskite ta proga fr Valdybos vardu Jus pasveikinti ir 
; pareikšti Jums musų nuoširdžią pagarbą. 

Stasys Santvaras, 
Liet. Rašytojų Tremtinių Draugijos Pirmininkas 

Henrikas Radauskas, Sekretorius. 

Prašymas Tremtiniams 
Europoje 

LIETUVIAI ŽURNA
LISTAI SVEIKINA 

AMERIKOS LIE-
TUVIUS 

ftugp. 30-31, Schweinfurte, 
Amerikos zonoje, buvo suva
žiavę Lietuviai tremtiniai žur-| 
nalistai. Suvažiaviman atvykę 
Amerikos Lietuvių žurnalistų 
atstovai: ponia A. Devenienė 
su V. K. Baltramaičiu, perdavė 
nuoširdžius Amerikos Lietuvių 
žurnalistų sveikinimus, kurie 
padarė labai gilų įspūdį. Su-
važavime dalyvavo 75 žurna
listai. Visi jie vieningai susi
tarė savo plunksną paskirti 
kovai už Lietuvos laisvę. 

Nutarta dėti visas pastan
gas informuoti pasaulio spau
dą, ypač Amerikos ir Anglijos 
laikraščius, apie didžiąją Lie
tuvos nelaimę. 

Žurnalistai išklausė visą ei
lę pranešimų. Išrinkta nauja 
valdyba, į kurią inėjo: Dirvos 
bendradarbis A. Merkelis pir
mininku; kiti nariai: Urbonas, 
Trumpa, Blazas, Butėnas, Ci
cėnas, Gaučys, Kardelis, Bra
ziulis. 

Suvažiavimo metu buvo ap
žiūrėta spaudos paroda, kurią 
400 metų Lietuviškos knygos 
ir 25 metų Lietuvos žurnalis
tų Sąjungos sukakties ženklan 
suorganizavo p. £r. Kviklys. 

Suvažiavimas pasveikino A-
merikos Lietuvių organizacijas, 
jų spaudą, Spaudos Klubą, eilę 
Amerikos laikraščių kurie pa
lankiai rašo apie Lietuvą, ir 
kt. K. Pelėkis. 

Daugybės prašėte mus siun
tinėti jums laikraštį Dirvą, ką 
mes ir darome, be jokio atly
ginimo iš jugų pusės. 

Bet yra Įvykę pasikeitimų 
daugybės jusų adresuose, net 
ir dabar tas pasikartoja: išva
žiavimai į Ameriką, į Angliją 
ir kitur. 

Iki mes negauname praneši
mo apie jusų pakeitimą vietų 
siunčiame .Dirvą pirmiau nu

rodytu adresu. Bet tas mums 
nuostolinga, jei laikraštis ei
na ir nėra kas jį priima. Jei
gu jusų vietoje kas kitas pa
ima, mums gerai, bi tik ima ir 
skaito. Tačiau geriau butų ga
vus iš jusų pačių pareiškimą 
ką norite su Dirva daryti kada 
pakeičiat savo adresą. 

Kiti jau išvažiavę į Angliją, 
prašė pakeisti Dirvos siuntinė
jimą ten, ką mes melai ir pa
darome. 

Dirvai rašant užtenka adre
suoti: DIRVA, Cleveland, Ohio 
U.S.A. 

Dirvos Administracija. 

MIR£ JAUNAS LIE
TUVIS TREMTI

NYS 

The G. M. McKelvey 

Company 

FEDERAL, HAZEL AND COMMERCE STS. 

TOUNGSTOWN, QHIO 

Augsbusgo kolonijos Lietu 
viai Rugp. 10 skaudžiai pergy
veno žinią kad mirė jaunas, 34 
metų amžiaus, Lietuvos armi
jos karininkas Leit. Viktoras 
Gansiukas. Velionis buvo gi
męs Rugp. 10, šiaurės Lietu
voje. Yra baigęs gimnaziją ir 
Karo Mokyklą leitenanto laip
sniu. Studijavo teisę. Buvo 
partizanas. 

Ir Augsburgo - Haunstetteno 
kolonijoje pas i ž y m e j o savo 
drausme, darbštumu įr žmoni
škumu. Paskutiniu laiku tar
navo Amerikiečių kariuomenė
je, darbo kuopoje. Mirė plau
čių uždegimu. Palaidotas Rug-
pjučio 13 d. Paliko 'žmoną ir 
4 metų dukrelę. Palaidotas iš
kilmingai, dalyvavo didelė mi
nia, kurioje matėsi generolai: 
buv. Krašto Apsaugos minis
tras (paskutiniame kabinete) 
K. Musteikis, Kl. Papelinskas 
ir Ądamkevičius, ir kt. 

J. Zalfevykas. 

E L E C T  

Lawrence E. Appleton 
CANDIDATE FOR 

JUDGE OF MUNICIPAL COURT 
For the Unexpired Term 

Beginning January 4, 1944 Ending January 3, 1950 

HAS THE QUALIFICATIONS, EXPERIENCE 
AND JUDICIAL TEMPERAMENT 

Election — Tuesday, Nov. 4th, 1947 
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fM PAJIEŠKOJIMAI 

Jieškomieji ar apie juos ži
nantieji prašomi atsiliepsi į: 

CONSULATE GENERĄL.OF 
LITHUANIA 
41 West 82nd Street 

New York 24, N. Y. 

Andrulis, Juozas, iv Andrulytė, So
fija, New York. 

• Arminas, Klemensas, sun. Jono, gi
męs Amerikoje, gyv. Brooklyn. 

Babkauskas (Babko\vsky)> Jonas, iš 
Rudiškių, Kauno ap. 

Bacevičienė - Rimkevičiūtė, iš Plo-. 
ksčių vai., Šakių ap., gyv. "Pitts-
ton, Pa. 

Bacevičius, ii Girnių k., Lukšių par., 
šakių ap. 

Bagdonaitė — Vyšniauskiene, Ona, 
iš Panevežio ap., Chicago ar New 
York. 

Ba.ąentavičius. Jonas ir Zigmas, iš 
Alytaus vai. 

Bajerčienė - Rimkevičiūtė, iš Plokš
čiu vai., Šakių ap., gyv. Pittston, 
Pa. 

Bendravičius, Antanas, iš Marijam
polės ap. 

Bendoraitė - ^ Novikaitė, Emilija, 
iš Viešintą 'vai., Panevežio ap., 
(buv. Andioniškio vai., Ukmer
gės ap.) ir vyras Kazimieras 
Bernatonis, dirbęs muzikos instru
mentų dirbtuvėje, Rochester, N.Y. 

Bertulis, iš Kvėdarnos vai., Taura
gės ap. 

Beržinskienė - Tarosaite, Elzbieta, 
vyras Kazimieras Beržinskas, vai
kai Antanas ir Kazimieras, gyv. 
rodos New Haven. 

Blynaitės, Adelė ir Antose . 
Brokas, Jurgis. Hannover, Pa. 
Būdvytis, Juozas, Kvėdarnos v., 

Tauragės ap. 
Buivydas, Antanas, iŠ Telšių ap., 

brolis Uršulės Pranckienės-Buivi-
daitės, Chicago. 

Burnys, Zenonas. 
Butkevičius, Antanas, iš Vilkaviš

kio ap., brolis Adelės Rutienės. 
Butrimas, Mikas ir Petras, iš Aly

taus vai. 
C'iparaitė (Ciparis), Justina ir Pau

lina, iš Rietavo vai., Telšių ap., 
. Chicago. 
f~epas (Cliappes), Kazys, Rozalimo 

vai., gyv. Philadelphia. 
čepkauskas, Aleksas, ir Cepkauskas 

Justinas, broliai Onos, iš Vilkijos 
vai., Kauno ap. 

reponienė - Giedrytė, Emilija, iš 
Skapiškio vai., Rokiškio ap. 

čepuraitė, Agota, iš Pušaloto vai., 
Panevežio ap. 

Dapkus, Juozas ir* Stasys. 
Daučanskas, Petras, brolis Jono, i& 

Vilkijos vai., Kauno ap. 
Demandavičiutė, Albina, d Autn.no, 

vienuolė, gim. Amerikoje. 
Dobužinskaitė - Šubinskienė, Zofi

ja, iš Ukmergės ap. 
Draugeliai, iš Dzūkijos. 
Dumbliauskas, Ignas, iš Alytaus V. 
(ireičaitis, Damijonas, iš Bubelių v 

Šakių ap. 

Nori pagražinti savo 
namus? šauk— 

K .  Š T A U P A S  
Namų Dekoravimai 

musų specialybė. 

Kambarių Popieriavimas 
Namų Maliavojimas 

16908 Endora Road 
Telefonas: 

KEnmore 8794. 
Cleveland, Ohio 

Gricis, Antanas, Jonas ir Pranciš
kus, iš Papilės vąl., Šiaulių ap., 
Chicago ar New York. 

Gumbonienė - Jurkševičiutė, Juoze, 
našlė, iš Šakių ap., ir sunųs Leo
nas ir Martynas. 

jagodzinskas, vaikai Miko ii Sta
sio. 

Jakaitis, Vladas, iš Viekšnių vai., 
Mažeikių ap. 

Janulis, Ignas, Chicago. 
Jencaitė (Jenciutė-Slines), Marijona, 

iš Andriejavo vai., Kretingos ap., 
Philadelphia. 

Jenkeliunas, Jonas, Liudvikas ir Si
monas, ir jų šeimos. 

Jerinas, Jonas, iš Lapių - Raudon
dvario v., Kauno" ap. gyv. Chica
go. 

Jonaitis, Augustas, gyv. Chicago, 
111., turi vaistinę. 

Juknevičius (Juknys, Juknelis), An
tanas ir Kazys, iŠ Užubalių k., 
Alytaus vai. 

Juknevičius (Juknys, Juknelis), Jo
nas ir Kazys, iš Gibiliekų k., Ūd
rijos vai. 

Jurkševičiutė - Gumbonienė, Juzė, 
šakių ap., našlė, ir sunųs Leo
nas ir Martynas. 

Kačergius, Antanas ir Jonas, iš 
Šunskų vai., Marijampolės ap., 
vienas turėjo saliuną Brooklyn. 

Kalminys, Antanas, Kvėdarnos v., 
Tauragės ap. 

Kaminskienė, našlė Juozo, ir sunus 
Vitalius ir Vladas, gyvenę Cali
fornia. 

Karpavičius, Juozas, Nanticoke, Pa. 
Kasperavičius, Petras, iš Žeimių v., 

Kėdainių ap. 
Klatkovienė, Kazė, Philadelphia. 
Klimas, Pranas ir Vladasv 
Krapavickas, Jonas, gyv. Lewiston. 
Krulikauskas. Petras, ir Krulikaus-

kaitės. Ona ir Zofija (Sabaliaus
kienė ir Sipavičieė), iš Auksta-
dvrio vai.. Trakų ap. 

K rutuly te, Kazė, iš Alytaus vai. 
Kuisys', Vincas, sesuo Kuisytė, Ve

ronika, iš Naumiesčio vai., Tau
ragės ap. 

Kumpis, Jonas, is- Kartenos, Krei-
tingos ap. 

Kupstienė - Birštonienė - Miliunai-
tė, Uršulė, kilusi Bartininkuose, 
Vilkaviškio ap., gyv. Brooklyn, ir 
vyras Petras Kupstas. 

Kurmauskas, Juozas. 
Kuzas, ir žmona Juoze Martinkai-

tytė - Kuzienė, ir vaikai Antanas 
ir Vincentas. 

Kvedaras, du broliai, Tauragės ap., 
broliai Juozo. 

Kybartas. Vladas, iš Tytuvlnų V., 
Raseinių ap. 

Lapinskas, Antanas, iš Lietuvos iš
vyko 1927 m. Amerikoje studija
vo teisę. 

Lengvvs, Pranas, iš Kretingos ap. 
Lisauskas, Jonas, iš Trakų ap., 

Kruonio vai. 
Martišauskas, Jonas, Philadelphia, ir 

Juozas, iš Padubysio vai., Šiau-
liu ap. 

Martinkaitytė Kuziene, Juoze, vy
ras Kazimieras ar Vincentas Ku
zas. ir vaikai Antanas ir Vincen-

IviasHiunSis. Jonas, brolis Petraus
kienės, iš Panevežio ap., gyv. Pa. 

Mason - Zurak. Anna, gyv. Brook-
lvn, N. Y. v 

Medutytė. iš- Panevežio ap., įsteke-
jo už lenko, rodos Joseph Grusz, 
sunus Edvardas, dukterys Irena 
ir Vanda, gyv. Boston, Mass. 

Meilius, ir jo sesuo, vaikai Jono, 
Chicago. 

Mickevičius, iš Tytuvėnų vai., Ra
seinių ap. 

Miglinas, Jonas, iš Alytaus vai., 
ir aP- .v rn i Mikalauskas, Bronius, is Trakų a., 
gvv. Boston, Mass. 

Miller. James (Vadakojis, Izidorius) 
sunus Barboros, griežė Baltųjų 
Namų Orkestre Washingtone. 

Milmantas, Antanas, Juozas ir Sta
sys, Chicago. 

Musnickienė - Staselavičiutė ii Vy-
šniavos, Vilniaus krašto, gyv. is 
Chicago. 

Mudrauskienė, Zofija, Cleveland. 

GATAVOS PASIRINKIMUI NAUJOS 

RUDENIUI SKRYBĖLES 
VYRAMS IR JAUNIEMS*VAIKINAMS 

vėliau^ų stilių iv pavidalų 

Speciale kaina 2*45 — 7*50 

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

Už Populiares Kainas. 
h V I / A I  GREEN STAMPS su kožnu pirkiniu. (VYK Al 

2 iui<oįsti savo Stamp Books. • 

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

Miliauskienė, ir du sunųs, našlė An
tano, iš Vaiguvos vai., Šiaulių a. 

Minder - Agadrovdovienė, Marija, 
iš Pabaisko, Ukmergės ap. 

Mockus, Antanas, iš Naumiesčio v., 
Tauragės ap., sėjamai Chicago. 

Nermann, Jonas, sun. Eduardo, ii 
Andrejaičių k., Šilalės y., Taura
gės ap. 

Nekrušas, iš Raseinių ap., turi bro
lius Viktorą ir Vladą. 

Novikas, Antanas ir Novikaitė-Ber-
natonienė, Emilė, iš1 Viešintų v., 
Panevežio ap., (buv. Andrioniš
kio vai., Ukmergės ap.). 

Palukaitis, Pranas ir Vincentas (ar 
Jonas?), sunųs Marijonas Palu-
kaitienės-Pleisauskytės. 

Petraitytė, Uršulė, Chicago, Pitts-
-burgh ar New York, vyro pavardė 
nežinoma. 

Petrauskas, Romualdas, iš Zamokų 
k.f Molėtų vai., Utenos ap., gyv. 
Chicago turi gatavų rubų prekybą 

Petreikis, sunus ir dukterys miru
sio Aleksandro Petreikio, kuris 
gyv. Gazenovia, N. Y. 

Pugačiauskas, Stasys, iš Stakliškių 
vai., Alytaus ap. 

Puodžiunas, Klemensas, iš Anykš
čių vai., Utenos ap. 

*Račis, iš Panevežio ap., brolis Kle 
menso ir Onos Žitkevičienės. 

Raišutis, Pranas, iš Kretingos ap. 
Remeikaitė, iš Panevežio ap., ište

kėjusi, sesuo Abukevičienės. 
Rimkevičiūtės, Agota ir Palionė — 

(Bacevičienė ir Bajerčienė) iš 
Plokščių vai., Šakių ap., Pitts
ton, Pa. 

Rimkus, JUOIM, Kvedaru** v., .Tau
r a g ė s  a p .  . . . .  . . . .  

Rudminienė - Misiutė, Julija, iŠ' 
Kriukų vai., Šiaulių ap. 

Ruseckas, Juozas, iš Veiverių vai., 
Marijampolės ap. 

Sabaliauskienė - Krulikauskaitė, Ona 
iš Aukštadvario vai., Trakų ap., 
gyv. Philadelphia. 

Sauka, Jurgis, sunus Jokūbo. 
Schneider, Max, iš Liudvinvo, ir 

vaikai Eduardas ir Leokadija. 
Senulis, Jonas, iš Panevežio ap., 

Boston. .1*11 
Simoiteitis, Juozas, nuo Šiaulių. 
Sipavičienė - Krulikauskaitė, Zofija 

iš Aukštadvario vai., Trakų aps., 
sunus Zigmas, duktė Elena, Broo
klyn. 

Slines - Jencaitė (Jenciutė), Mari
jona, iš Andriejavo vai., Kretin
gos ap., Philadelphia. 

Sližys, Balys, inžinierius, iš Slye-
monių-Gyvatynės, jieško savo gi
minių. 

Sudaraitė, Genovaitė, gim. Ameri
koje, duktė Prano ir Pašakarnai-
tės Sudarių. _ 

Svylas, turėjo siuvyklą rodos Chica
go. 

šipkytė, Marcelė (rodos Labanuskie-
nė), gyv. Chicago, Pittsburgh ar 
New York. 

šližys, Antanas, is šikštonių k., 
Linkuvos vai. 

Šmitienė, Veronika, iš Vilkaviškio 
ap., Philadelphia. 

Šubinskienė - Dobužinskaitė, Zofija, 
iš Ukmergės ap. 

Švažaitė, Ona, iš Viekšnią vai., Ma
žeikių ap. 

Švipas, Kazimie^s ir Mykolas, iš 
Pušaloto vals., Panevėžio ap., ir 
jų šeimos. Kazimieras yra gyv. 
Cleveland. 

Tamašauskas, iš žadžiunų k., Chica
go, ar Philadelphia. 

Tarosaitė - Beržinskienė, Elzbieta, 
vyras Kazimieras Beržinskas, vai
kai Antanas ir Kazimieras,' gyv. 
rodos New Ilaven. 

Tarosas, Pranas, Chicago. 
Torkler-Hessaitė, Berta, ses. Augu

sto, Pittsburgh. 
Totoraitis, Catherine, gyv. Brooklyn. 
Vabolytės, Kunigunda ir Ona, vyrų 

pavardės nežinomos, iš Alovės v., 
Alytaus ap. 

Vadakojis (Miller), Izidorius James 
sun. Barboros, buvo Baltųjų Na
mų Washingtoee orkestros muzi
kantas. 

Vaicekauskaitė, Zosė, vyro pavardė 
nežinoma, ir duktė Violeta, Chi
cago. 

Vaicekauskas, Antanas, iš Krekena
vos vai., Panevėžio ap., ir sunųs 
Alfonsas ir Bronius, gimę Ameri
koje, gyv. Illinois. 

Valiukas, Antanas, i& Trakų ap.,- iš
vyko iš Kašiadorių. 

Valiukevičiai, iš Dzūkijos. 
Vasiliauskas, Feliksas, Juozas, Sta

sys ir Tadas, iš Luokės vai., Tei
sių ap. 

BALTIMORE, MD. 

ŠAUNIAI PAGERBTI ADV. 
NADAS IR JULĖ JtASTE-

NIAI 
Rugs. 21, nuo 2 vai. po pie

tų, Lietuvių salėje įvyko šau
nus pobūvis pagerbimui įžy
miausių ir nenuilstančių ^ šios 
kolonijos musų tautos veikėjo 
tautinėje dirvoje, Adv. Nado 
Rastenio ir jo žmonos, Julės. 
Svečių dalyvavo apie 150 as
menų. Moterėlės ateidamos į 
tą pobūvį prinešė gėlių tiek 
daug kad ne tik stalai bet ir 
langai buvo gėlėmis nukrauti, 
kas darė jaukų įspūdį. 

Gerbiamus Rastenius iš jų 
namų į salę atlydėjo Petras P. 
Jaras ir Marijona Yurkšaitė. 

Tik pradėjus laiptais į salę 
eiti, muzikantai pasitiko su 
maršu, o inėjusius į salę sve
čiai atsistoję sutiko juos gau
siu delnų plojimu. Garbės sve
čiams susėjus į jiem skirtas 
vietas, Lietuvis gėlininkas p. 
Matusevičius atnešė didelę ka
sę puikių gėlių ir pareiškė kad 
tai yra dovana nuo jo ir žmo
nos pp. Rasteniams. Tuo pat 
sykiu pirm. P. P. Jaras nuo 
rengėjų įteikė p. Rastenienei 
gražų corsage, kurį p. Raste
nis ir prisegė savo žmonai prie 
krutinės. Tuo momentu įvyko 
trumpa pauza, nes p. Raste
nienė susijaudino ir per jos 
veidą nuriedėjo kelios ašaros. 
Po trumpos pauzos, tapo iš
gertas toastas už pp. Rastennj 
sveikatą ir prasidėjo valgis. 

Po valgio sekė trumpa pro
gramėlė ir sveikinimo kalbos, 
kurias pasakė šie pp. Rastenių 
kiek artimesni draugai: S. Ya-
nušis, K. Matuliauskas, Inž. A. 
Dembinas, L. Legionierių 154 
Posto vadas J. Bučis, Dainos 
Dr-jos pirmininkas dainininkas 
Klemenas Andreikus, Adv. T. 
Grajauskas, Vincas Urbonas ir 
Dr. A. želvis. 

Po to buvo paskaityta svei
kinimo laiškas iš Paryžiaus 
nuo Adv. N. Rastenio giminai
čio, rašytojo Adv. Vinco Ras
tenio ir jo žmonos. 

Po to sekė moterų sveikini
mo kalbos. Pirmiausia sveiki
no gėlininkė Ona Matusevčie-
nė-Matthews, Dainos Choro ve
dėja Lilija Bekerckienė, Alvina 
Baltrukoniutė, p. Rastenienės 
sesuo atvykus j šias iškilmes 
iš Clevelando; Marijona Milu-
naitienė, kuri įteikė nuo Lie
tuvių Moterų Piliečių Klubo 
dovaną, puikią rankų darbo 
staltiesę to klubo pirmininkei 
Julei Rastenienei. 

Programos vedėjas P. P. Ja
ras nuo svečių ir rengėjų įtei
kė dovanas Adv. Rasteniui — 
radio setą ir setą rašomajam 
stalui su dviem auksinėm plun
ksnom. 

Gale kalbėjo abu garbės sve
čiai, Adv. N. Rastenis ir Julė 
Rasteniai, pasakydami jaudi
nančias kalbas. 

šiame jaukiame pobūvyje jie 
ne tik pagerbtįi kaip veikėjai, 
bet kartu buvo paminėta ir jų 
vedybinio gyvenimo 20 metų 
sukaktis. Pabaigoje, svečiai 
pagerbdami pp. Rastenius at
sistoję sušuko tris kartus Va-
lio. 

Rengimo komisiją sudarė P. 
P. Jaras, pirm.; V. Urbonas, 

rašt.; V. Velžis, ižd.; nariai: 
J. Gutauskas, J. Milunaitis, P. 
Kundrotą, V. Lukaševičius ir 
& S. Galinaitis. P. P» Jaras. 

LIETUVIAI PATAR
NAUJA SIUNTINIAIS 

TpEMTINIAMS 

"March of Time" Gamina Clevelando Movie 
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ViSOKIA APDRAUDA 
Mes e įsirengę suteikti visiems pilnas musų pa

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

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

ir Apdraudos Agentūra 
6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 
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| Wilksfls Funeral Home | 
| PILNAS LAIDOTUVIU I 

1 PATARNAVIMAS \ 
| —HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENI®--. | 

| 6202 Superior Ave. HEnderson 9292 1 

DĖMESIO LIETUVIAMS 
Brooklyn, N. Y., 560 Grand 

St. yra įsteigta ir pradėjo vei
kti pirmutinė Lietuviška Eks
pedicinė Bendrovė, vardu Sea-
Gull Shipping Co., kuri siunčia 
rubų bei maisto pakietus į Eu* 
ropą. 

Bendrovės tikslas skatinti ir 
kelti Amerikos Lietuvių visuo
menė tarpe musų išvietintiems 
ir sunkią tremties naštą vel-
kantiems tautiečiams, paskirų 
pakietų siuntimo atžvilgiu. 

Bendrovę sudaro atvykę iš 
Europos tremtiniai ir vietos 
Lietuviai. 

Bendrovė pati, siuntėjų pa* 
togumui, yra sudarius trijų 
rūšių standartinius maisto pa
kietus. Tie maisto pakietai 
yra sudaryti, pagal asmeninį 
patyrimą, iš pačių reikalin
giausių ir Europoje labiausia 
vertinamų produktų. 

šie bendrovės standartiniai 
maisto pakietai kaštuoja: 

PAKIETAS No. 1 
11 pvaru $7.00 

PAKIETAS No. 2 
21 svaro $10.00 

PAKIETAS No. 3 
11 svarų $5.50 
Ta kaina yra -na įpakavimu 

ir persiuntimu. 
Bendrovė ypatingą dėmesį 

kreipia kad pakietas greit ir 
sveikas pasiektų jo gavėją. 
Todėl pakavimui naudojamos 
specialės dėžės, kurios darįvy-
niojamos į neperšlampamą, po-
pierį ir aptraukiamos metaline 
juosta. 

Bendrovė užsakymus priima 
asmeniškai ir paštu, iš visos 
USA. ar Kanados. Siunčiant 
užsakymus paštu, kartu siųsti 
ir čekį, money orderį ar gry
nus pinigus, tiksliai nurodant 
pakieto gavėjo ir savo adre-
sus. 

Kiekvienas pakietų užsaky
tojas gauna asmeniškai ar pa
š t u  b e n d r o v ė s  p a k v i  t a v i  m  ą  
apie jo užsakymo priėmimą ir 
U. S. pašto įstaigos kvitą apie 
to užsakymo pildymą. 

Bendrovė, nors ir trumpai 
veikia, jau spėjo gauti iš Vo
kietijoje gyvenančių Lietuvių 
laiškus kad per ją siųsti pa
kietai juos pasiekė vieno mė
nesio laikotarpyje ir kad pa
kietai rasti sveiki, nes buvo 
pavyzdingai įrišami. 

Kadangi bendrovės tikslas 
nėra pelnas bet tarpininkavi
mas Amerikos Lietuvių visuo
menės tarpe ir tuo pačiu pa
dėti likusiems anapus Atlan
to, savo buvusiems likimo tė
vynainiams, tai bendrovė ne
gali naudotis plačia reklama. 

Bendrovė prašo jus painfor
muoti visus savo draugus bei 
pažystamus apie jos veikimą 
ir tikisi sulauksianti pritari
mą jos užduočiai bei paramos 
veikimui. 

Reiškia pagarbą 
SEA-GULL SHIPPING CO. 

560 Grand Street 
Brooklyn 11, N. Y. 
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I Š R I N  K I T  

Harrf B. Hayes 
Kandidatu i 

CLERK OF MUNICIPAL COURT 
I 

Rinkimai Antradienį, Lapkr.-Nov. 4, 1947 

Pilnai kvalifikuotas tarnavimui 
Clevelando žmonėms 

oanEn^i 

NEUŽMIRŠKIT 3c 
Rašydami Dirvos Redakcija}, 

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

KING PIN CLUB 
2111 Prospect Ave, 

SUperior 3443 

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

FOOD — DRINKS 
Hall Space to Rfent 

Joe Chester, pres. A1 Samolta, Me. 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

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

P. J. KERŠIS 
•09-12 Society for Savings Bid. 

Telef.: MAin 1773. 

Šis vaizdelis prodo kaip gaminama pastaru laiku ruošiama nauja 
March of Time filmą, atvaizdavimui "Geriausios šalyje Įsigyvenimui 
Vietos" — kas yra Clevelandas-Šiaurinė Ohio sritis — tai yra daroma 
rupesniu The Cleveland Electric Illuminating Company. Vaizde ma
tosi Edgewater Beach pakraštis su buriniais laiveliais tolumoje. |*rie 
kameros stovi iš kairės dešinėn, Louis Turmola, padėjėjas kamerinin-
kas, John Geisel, kamerininkas, ir George Black, veteranas March of 
Time direktorius. 

Clevelando-šiaurrytines Ohio da
lies kylanti industrinė sritis šiomis 
dienomis įgavo Hollywood skonį kai 
"March of Time" pradėjo gaminti 
specialę filmą vadovybėje The Cle
veland Electric Illumiating Compa
ny. 

Šita filmą, kuri bog rodoma čia 
ir visoje šalyje, bus naudojama iš
garsinimui šios dalies kaip 'geriau
sios šalyje įsigyvenimui vietos" in-
dustrialinei. produkcijai, išpaltinimui 
išdirbinių ir įmonių vadovybių cen
trams. Ta filmą perstatys tą vai
zdą kurį Illuminating kompanija 
reklamavo visoje šalyje per suvirs 
tris metus. 

Dabar jau tas filmavimas atlie

kamas apielinkėj Conneaut ir Ash
tabula, kur darbuojasi March of 
Time grupė iš devynių vyrų vado
vybėje George Black ir jo padėjė
jo Gray Lockwood. Apie tris mė
nesius laiko užims jos pagaminimas 
ir tada žmonės visur- matys tą ža-
vėjantį apibudinimą šios gausingos 
srities industrijoms, mokslui ir kul
tūriniams patogumams. 

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

I Š R I N K I T  

Wilbur H. Brewer 
JUDGE OF MUNICIPAL COURT 

Nebaigtai termino daliai prasidėjusia} 
Satisio 1, 1946, baigiančiai Gruodžio 31* iiSL 

IŠRINKIT GERIAUSIA TINKAMĄ 

BALSUOKIT UŽ 

WILBUR H. BREWER 
FOR JUDGE 

Pilnai Padengta Apdrauda. Phone EX. 0417 

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

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

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

Of DIRVA, published weekly at Cleveland*. Ohio, October 1, 1W® 
State of Ohio 
County of Cuyahoga ss 

Before me, a Notary Public in and for the State and county aforesaid 
personally appeared K. S. KARPIUS, who, having been duly sworn ac
cording to law, deposes and says that he is the Business Manager of the 
DIRVA and that the following is, to the best of his knowledge and belief, 
a true statement of the ownership, management, circulation, etc., of the 
aforesaid publication for the date shown in the above caption, required by 
Act of August 24, 1912, as amended by the Act of March 3, 1933, embodied 
in section 537, Postal Laws and Regulations, to wit: 

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

THE OHIO LITHUANIAN PUBLISHILNG CO., INC. 
6820 Superior Avenue, Cleveland, Ohio. 

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

6820 Superior Avenue, Cleveland, Ohio. 
K. S. Karpius, 14007 Baldwin Avenue, E. Cleveland, Ohio 

3. That the known bondholders, mortgagees, and other security holder? 
owning or holding 1 per cent or rr.ore of total amount of bonds, mortgage# 
or other securities are: (If there none, so state) ' 

THERE ARE NONE. 
4. That the two paragraphs next avobe, giving tiu naanM of tlw 

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

5. That the average number of copies of each issue of this publica
tion sold or distributed, through the mails or otherwise, to paid subscribers 
during the six months preceding the date shown above is: 3523 „ 

K. S. KARPIUS, Business Manager. 
Sworn arid subscribed before me this 1st day of October, 1947. 

My Comm. Expires Feb. 18, 1950. JOSEPH MULL, Notary Public. 
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Rengiamasi Clevelando Community Chest Vajdt 
*>r* I|y > * •«• ««(» MIRIMAI 

MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 
(žinios apie miru§iu«. Lietuviu^ šiame skyriuje talpinama dykai 

MIRE 17,400 IŠEIVIŲ I VALANTIEJUS MYKOLAS, 73 
mirė Rugp. 2, Canton, LIETUVIŲ 

Beviltis jaunuolis vilkintis suply
šusius apvalkalus, atsinešimė kuris 
parodo prašymą ir viltį, jau iškabi-
nėjama visur Clevelande, rengiantis 
trisdešimtam metiniam Community 
Chest vajui, kuris tęsis pradedant 
Spaliu 20 ir baigsis Spalių 30. Tai 

Turėdami parduoti ar iš
nuomoti namą, kambarį, 
ar parduoti kokius daiktus 
kuriuos kiti gali sunaudo
ti, pasiskelbkite Dirvoje. 
Skelbimus atneškite gata
vai parašę. Priimami iki 
pietų trečiadieniais. 

oficialia šio vajaus atsišaukimo žen
klas. 

Suvirs 30,000 tų iškabų bus iš
platinta visoje apskrityje primini
mui apie ateinanti vajų. Tas at
sišaukimas, pagamintas iš piešinio 
Vaugh Bass, West Coast artisto, 
tapo vienbalsiai parinktas Chest's 
spaudos komiteto kurį vadovauja 
Stanley C. Patno, iš Fuller & Smith 
& Ross. 

Tas obalsis, "EVERY GIFT A 
HUMAN LIFE", yra mintis Barc
lay Newell, sales manager iš Wm. 
Taylor Sons & Co. 

Šių metų suma nuskirta sukelti 
i • Didžiojo Clevelando Community 
Chest yra 0U0. 

Su šiame numeryje paduoda
mais mirusių išeivių Lietuvių 
vardais, čia skelbiamų mirusių 
skaičius pasiekė jau 17,400, 
nuo Vasario mėnesio, 1937 m., 
kada Dirvoje pradėta mirusių 
Lietuvių sąrašai talpinti. 

JUCIENĖ S., 6& metų, mirė 
Liepos 27, Springfield, 111. 

JUŠKIENĖ Ona, mirė. Liepos 
27,% Springfield, 111. 

GLOVECKIS Kazys, 44 metų, 
mirė Liepos 27, Kansas Ci
ty, Mo. 

DAUKANTIENĖ (ž i lvičiutė) 
Karolina, pusamžė, mirė 12 
Rugp., Chicagoj. (Panevėžio 
ap. Naujamiesčio p. Mazga-

. galių k.) Amerikoj išgyve
no 43 metus. 

LUKAšIUS Antanas, viduram
žis, mirė Rugp. men., Det
roit, Mich. 

KUNTUšIENĖ Marijona, mire 
Rugp. m., Shenandoah, Pa. 

JAKAITIENĖ Gertrūda, mirė 
Rugp. 10, Pittston. Pa. 

VALUTIENĖ Genovaitė, mire 
Rugp. 9, Pittston, Pa. 

MONKUS Antanas, pusamžis, 
mirė Rugp. 9, Chicagoj. (Še
duvos p. Šiaulių a.) Ameri
koj išgyveno 35 metus. 

ŠNEKUTIS Jurgis, pusamžis, 
mirė Rugp. 11, Chicagoje. 

. (Vilkav. ap. Keturvalakių p. 
, jpudviečių k.) Amerikoj iš

gyveno 38 metus. 

m. 
Ohio. Amerikoj išgyveno 47 
metus. 

AUGULIS Kazimieras, 32 m., 
mirė Rugp j. 8, Chicagoje, 
kur buvo ir gimus. 

BItIDICKAS Pranas, mirė l 
Rugp., Baltimore, Md. 

MONKUS Antanas, pusamžis, j Dr. A. Powell Davies, Unitarų 
mirė, mirė Rugp. 9, Chica- j bažnyčios dvasiškis Washing-
goj. (Šiaulių apsk. Šeduvos 
par.) Amerikoj išgyveno 35 
metus. 

GRIBAUSKAS Juozapatas, 68 
m., mirė Rugp. 13, Chicagoj. 
(Pakuonio p. Girininkų k.) 
Amerikoj išgyveno 36 m. 

BUMBLIS Kazys, pusamžis, 
mirė Rugpj. 1, Ciiicagoje. 
Amerikoj išgyveno 33 m. 

BANEVIČIUS Juozas, 53 m., 

ton, D. C., pasmerkė ilgėjan
čius moterų sijonus (naujos 
mados), kaip "nemorališkus" 
ir suaikvojančius daugiau me
džiagų dabar kada vargstan- ^ 
tis pasaulis reikalingas pagal- | = 
galbos. i E 

ATRADO VAISTUS 
NUO DŽIOVOS 

VAISTUS 

Pietų Australijoje viena ty
rinėtoja medikalėje ir veteri
narinėje srityje, Miss Nancy 
Atkinson paskelbė suradus kad 
paprasti grybai turi ant savęs 
tam tikrą penicillinui panašų 
vaistą kuris, jos tvirtinimu, 
bandymų eigoje užmuša džio
vos perus. Ji taipgi tikrina 
kad tas vaistas atakuoja pla
tesnę sritį bakterijų negu pats 
penicillinas. 

Ji sako, po platesnių tyrinė
jimų su gyvūnais, vėliau bus 
galima bandyti tą vaistą nau
doti gydymui žmonių nu6 džio
vos. 

H>PPODROM£ 
"The Foxes of Harrow* 
Graži Frank Yerby's novelė tapo 

padaryta Twentieth Century-Fox į 
žavejančią filmą, "The Foxes of 
Harrow", kuri pradedama rodyti 
Hippodrome Theatre trečiadienį, 8 
Spalių. Tai yra vienas iš įdomiau
sių veikalų kokį kada Hollywood 
pagamino. 

Veikalas dedasi New Orleans sri
tyje anose dienose tarp 1825 metų 
ir Civilinio Karo, kada tas miestas 
buvo pasiekęs savo puošnumo ir iš
dykumo, kur Mississippi upės pa
kraščių aristokratija linksminosi. 

Dalyks apima ten atsiradusį at
kaklų naują žmogų, Stephen Fox, 
kuris buvo ir gemblerys ir žavt-
jantis ir drąsus. Tą rolę vaidina 
Rex Harrison, moterišką svarbiau
sią rolę Odalie atlieka garsi artis
tė Maureen O'Hara. Prie jų vai
dina eilė kitų gerų artistą. 

KAS platina Dirvą — tas 
platina apšvietą. 

DETROITE, Ford automobi- i F 
lių dirbtuvėse, unija iškovojo i 
teisę riebioms moterims dirbti. ; \ 
Dvi moterys, viena sverianti = 

mirė Liepos 15, Providence, 249 svarus, kita 216 svarų, po J? 
R. I. (Vilniaus rėd.) įkaro buvo iš darbų paleistos, \ 

RAZUMAUSKAS Alb ertas,1 nes persunkios. Dabar iškovo- j į 
mirė Rugp. 8, Kingston, Pa.1 ta joms teisė dirbti. 

SERAFINAS Dominikas, 60 į Fordo darbininkai pasirodo j; 
m., mirė Rugp. 6, Worces- atmeta kompanijos pasiuly.tą ; 
ter, Mass. i pensijų planą, ką unijos vadai r 

ALIŠAUSKAS Antanas S., mi- sutinka užgirti. Sako, darbi- L 
rė Liepos Worcester, ninkai neturi pilno supratimo į į 

Mes Duodam ir Iškeičiam Eagle Stamps 

THE MAY CO s 
B A S E M E N T E  

Jaunanrains ir kūdikiams Kultui 
MAŽYLIAMS NAUJOS PINWALE 

('ordiniu Overalls 

Padaryti parduoti 

už Daugiau! 

Geros rūšies pinwale corduroy overalls sa petnešomis iš 
viršaus stylius. Visų naujų spalvų berniukams ir mer
gaitėms. Mieros 3 iki 6. 

Mažyliams Vatiniai Bryžiuoti Polo Marškinu
kai. Nerguliarųs ilgom rankovėm styliaus vi
sokiose spalvose. Mieros Z iki 8. 2 U Ž $ 1  

Gaila, Paštu ir Telefono Užsakymai Neišpildomi 

I 

LAYETTE SPECIALS 
Vilnoniai 3 Dalių Legging 

Setai 2.99 

Grynos Vilnos Knit Soakers 1.00 

Kūdikių Grynos Vilnos Sweateriai 
mieros t iki 3 1.99. 

Baltos Ilgos Vatinės Kojinės 39c 
Kūdikių 3 Dalių Bootee Setai, 

Ružavi ar Mėlyni 1.99 
"yruit of the Loom" Kelnaitės 

) 59c 
1.19 Vatiniai Mėgsti Apvalkalai, 

Nereguliarus 88c 

Kūdikių 29c > ir 32c Vatiniai 
Vystyklai, nereg. 4 uz $1.00 

Sani-Sheting, 36 colių pločio 
yd. 1.89 

Kūdikių ir 88c Flannelette 
Apvalkalai ar Kimonos, 
nereguliarus 2 už 97c 

Mink&ti Pads, Sieros 17x24, 
nereguliarus 39c 

1.19 Stockinette Paklodės, 27x37, 
nereguliarės fjNl. 

1.99 "Esmond" Blanketai, 33'' 
apvadais, nereg. 1.49 

2.99 "Esmond" Blanketai, 6" * -
apvadais, nereg. 

DIAPER SPECIALS 
"Swansofi?* & "Curity" Diapers, 21x40, Antriniai- ............ 

***.*• • .. •> 

"Baby Dumpling" Birdseye Diapers, 27x27, Geros Rūšies ., 

"Dixie Knit" Diapers, Dvigubo Storio, patys geriausi-

219 

299 
2.99 

2*49 

Mažiems Vaikams 
Skalbiami Siūtai 

2 vi J.00 

Gražus maži dviejų dalių 
skalbiami siutai, su guzi-
kais ant marškinių, . Guzi-
kai iš, audimo. Mierop 3 iki 
6. 

Vaikams 2.00 Navv 
f *' ' : 

-Skalbiami Siutai 

88' 
PitogiiB • Jnayy * skaTbia-
mi siutai-' su* b&ltaiB apve
džiosimais/ sif dirželių.. Mie
ros 3 -iki -'8. -' . . ! • . 

•P" 5P 

Mass. 
MATUSEVIČIUS Jonas, mirė 

Rugp. mėn., Mahanoy City, 
Pa. 

STATKEVIčIUS Joims, mirė 
Rugp. menu, įlahatioy City, 
Pa. v 

PETRAUSKIENĖ Antan i n a , 
mirė Rugp. m., Shenandoah, 
Pa. ..... 

GOTA VYNAS -Bernardas, mi
rė Rugp. mėlt., Shenandoah, 
Pa. ' 

ŽUKAUSKIENĖ Jadvyga, mi
rė -Liepos 23, Pittston, Pa. 

ATMONAVIčIUS Kazys, mirė 
Liepos 21, Sebastopol, Pa. 

BUTKEVIČIENĖ Ona, m i r ė 
Rugp. mėn., Maizeville, Pa. 

INCA Vincas, 61 metų mirė 19 
Rugp., Brooklyn, N. Y. 

ŽEBRAUSKAS Antanas, mirė 
Rugp. 18, Chicagoj. 

STARINSKAS Pranas, 76 m.; 

mirė Rugp. lp, So. Boston, 
Mass. (Naujamiesčio par.) 
Amerikoj išgyveno 56 m. 

AURILA Petras, mirė Rugp. 
m., Lawrence, Mass. 

KUZLEVIČIUS Juozas, mirė 
Rugp. 12, Baltimore, Md. 

GANIENĖ Julė, 69 m., mirė 
Liepos 16, Mahahoy City,! 
Pa. . : ' " ' | 

JASUKAITIS Baltrus, 62 m.,' 
mirė Liepos ^ £3, N e wark, j 

• N. J. 
KAIRIS Juozas, 57 m., mirė 

Liepos 2, Detroit, Mich. 
IGNATAVIČIUS Jonas, 66 me

tų, mirė Rugp. 23, Lancas
ter, N. H. 

apie tai, dėl to nubalsavo tą 
planą nepriimti. 

BALSUOKIT UŽ j 

James U. S 
D U F F Y  
Su daugelio metų patyri

mu publiškoje tarnyboje. 

Balsavimai Antradieni 

LAPKRIČIO 4, 1947 
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M A R G U T I S  |  C L E R K  O F  M U N I C I P A L  C O U R T  
Skaitykit "Margutį", komp. 
A. Vanagaičio leidžiamą mu
zikos ir juokų žurnalą. Ei
na du kartu j mėnesi. Kaina 
metams $2. Prisiųskit 10c 
pašto ženklais, gausit vieną 
numerį pamatymui. 

M A R G U T I S  
6765 So. Western Ave. 

Chicago, 111. 

"C 
Savings will always 

be important to the 

man who wants to 

look into the future 

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

security and personal 

independence!" 

Savers always welcomt 

M0NCRIEF 
DIDŽIAUSIA DOLARIO VERTYBĖ 

A UTOM ATIMAM E ŠILDYM E I 
HENRY FURNACE CO., MEDINA, O. 

CARPETS, RUGS, LINOLEUM 
Rakandų Valymas Jusų Pačių Namuose 

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

Darbą atlieka patyrę karpetų tiesėjai. * 

BU3NICK CARPET CO. 
CE. 6031 Vakarais SK. 1993 

Delia E. Jakubs 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAIS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA A\'F:«UE EXdicott 1763 

ZHZZu. 

IŠRINKU VĖL 

Judge Lillian M. Wesfropp 
JUDGE OF MUNICIPAL COURT 

Cleveland 6 Year Term 

Prasideda Sausio 8, 1948, baigiasi Sausio 2, 1954 -i 
UŽTIKRINKI? TEISINGUMĄ MUNICIPAL COURT'E. 

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

DABAR JUSŲ. PROGĄ APSAUGOTI AMERIKONIŠKUS 
PAPROČIUS. 

Vote For JUDGE LILLIA'N M. WESTROPP 
r * 

Non-Partisan Judicial Ballot 
TUES., NOVEMBER 4th, 1947 ELECTION 
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j P J KEISIS Į 
E 609-12 Society for Savings Bldg—Cleveland, Ohio 5 

OFISO TELEFONAS: MAin 1773. § 

E Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuoee, kreip- S 
5 kitės j mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai- ~ 
E riuose apdraudos-insurance reikaluose. » E 
E Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymas 3 
S garantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba asmeniškai. 5 
E iiiiiiiiifiiiijiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimmiiiimmiiHiiiiiJHin.* 

• IHIIMIH 

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

Kreipkitės čia įvairių HARDWARE reikmenų. 

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

(MlHUIIMItlllNUHIIMIINMIUMIIIIl ••IIMIMMHIfHIttltHIIIIIIIIIIMMIHMMMIIHailHHaHIMIMIMHIHMMINfl 

lAutomatinisGASU 

Lengviau 

ANGLIM 
Pigiau 

šildymas 
švelniau 

= TA ĮSOM IR PARDUODAM VISOKIUS FURNASUS E 
E Elektriškus ir Gaso Padargus — Vandens šildymo Tankas §j 
E Jeigu mes negalim pataisyt tai niekai tepataisys. | 
1 Automatic Controls Tools Hardware E 

f TRI-VET APPLIANCE SERVICE Į 
š 7502 St. Clair Avenue Cleveland E 
E PO. 9548 Frank Orpse (Urbšaitis) Sav. LI. 0237 E 
I * AKRONE kreiptis: HANK HOLLISH — STadium 4793 § 

tliiiiiiiiiiumiuuuininmiiH|HimiiiHii»iiaiiUHUiniiimMniiHHniiiiiimimiwi5 
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NtPAPRASTflS JUIILEJNIS KONCERTAS 
Sekm. Spalių-Oct. 19, Pradžia lygiai 2:15 p. p, Slovenian Auditorium 

TIKIETAI ,PO: 75c, $1.00, $1.50 SALĖS ADR. 6417 ST. CLAIR AVE. 

Išanksto perkant gausit papigintus tikietus: 
75c tikietą — už 60c; $1.00 — už 75c. 

Programa bus pradėta lygiai nuo 2:15 vai. 
po pietų. Sale bus atdara nuo 1:00 vai. 

Visu laukiamas Komp. Antanas Vanagaitis 

dalyvaus smagios programos išpildyme 
Štai tas SURPRAIZ kurį žadėjom: į K. S. Karpiaus 30 metų Dirvos redagavimo paminėjimo 
koncertą atvykta ir programoje dalyvaus visų Clevelandiečių mylimas, senai nematytas kom
pozitorius Antanas Vanagaitis. Todėl kviečiame visus atsilankyti i šį Nepaprastą Koncertą. 

Kiti šioje programoje dalyvaus: Vilniaus operos dainininke Apolonija Augustinavičiene, tik 
šią vasarą atvykus iš Europos; Pranciškus Neimanas, tenoras, irgi šią vasarą atvažiavęs .iš 
Europos i Clevelandą. Birutė Smetonienė — pianistė. Dainoms akompanuos Regina Brazai-
tienė. Specialis svečias — Adv. Antanas Olis, iš Chicagos. 

Komp. Antanas Vanagaitis 
Po I Pasaulinio karo j Ameriką atvykęs 
su "Dzimdzi-Drimdzi", Antanas Vanagai
tis taip įsakant "pagavo Širdis" Amerikos 
Lietuvių, jaifnu ir senų, savo daina, savo 
muzikos kuriniais. Dabar Lietuvoje jau 
buvo iškilus nauja gentkartė dainos ir 
muzikos pajėgų, ta-čiau iki šiol dar nie
kas neužėmė komp. A. Vanagaičio vietos 
Amerikos Lietuvių tarpe, šis gerb. Va
nagaičio dalyvavimas programoje Cleve-
lande gali buti jau paskutinis.... 

ELIOT NESS IR BURKE PRADEDA VAJŲ 
UŽ LAIMĖJIMĄ RINKIMŲ LAPKR. 4 

BALF KORTAVIMAS 
BALF 68-to skyriaus susi

rinkimas nutarė surengti kor-
tavimo vakarei}; savo namus 
tam tikslui davė p. S. Mudrau-
skienė. Vakarėlio tikslas yra 
sukelti Lietuvių tremtinių nau
dai keletą dolarių nuvežti BA 
LF seimui. 

Korta vi mas bus šio šeštadie
nio vakare, Spalių 4, nuo 8 v., 
pp. Mudrauskų namuose, 1548 
E. 174 "street. Prašomi daly
vauti kam laikas leidžia. 

LVS SUSIRINKIMAS 
Rugs. 19, Dirvos redakcijo

je atlaikyta trumpas LVS 1 
skyriaus susirinkimas. Išduo
ta raportas iš seimo, apkalbė
ta kiti reikalai. LVS skyrius 
nutarė paaukoti $25 pasiunti
mui j BALF seirn^. 

H trijų kandidatų į mayoro 
vietą nominacijos Rugs. 30 d. 
laimėjo du: Demokratų sąraše 
dabartinis mayoras Burke, su 
72,411 balsų; Republikonų są
raše Eliot Ness su 47,080 bal
sų, ir Pucel, sukilėlis Demo
kratas, gavo 35,389 balsus. 

Rinkimams Lapkričio 4 d. 
lieka du kandidatai: Ness ir 
Burke. Kuris jų gaus tuos 
Pucol'o 35,389 balsus? Ness 
pasiryžęs dirbti iki rinkimų 
gavimui reikalingo perviršio 
ant Demokratų kandidato. 

Burke atstovauja Airių po
litiką, o visi ateiviai gerai ži
no kaip Airiai kitų visų neap
kenčia. Dėl to tai joks Lietu
vis, be kokio gal paprasto 
darbelio, neturi jokios vietos 
miesto valdyboje. 

Ward 22 yra tirštas Lietuvių 
apgyventas Ward. Nežinia ar 
Lietuviai balsuotojai čia suda
rė didumą balsų už Burke. Bet 
gal but ne, nes jeigu je balsa
vo už Demokratą, tai kodėl ne
rėmė Lietu v j Juozą P. Ditch-
maną. Demokratą, j Council? 

Reiškia, kas nors kitas vy
rauja 22-me Warde, kaip pa
rodo balsavimų pasekmės: no
minacijas j City Council laimė

jo dabartinis Zindt, ir antra 
kandidatė Mrs. McCaffery. 

Juozas P. Ditchman yra su 
inžinieriaus mokslu, ir kitas 
kandidatas, Maxwell, advoka
tas, bet jiedu nelaimėjo pirmų 
vietų. 

Tas parodo kad demokratiš
ki balsavimai ne visada neša 
naudą: Ditchmaną ir Maxwell 
užgyrė ir rekomendavo laikra
ščiai, bet balsuotojai pasirinko 
kitokius, mažo išsilavinimo ir 
tik politikieriškus tipus. 

Taip eina per visą miestą, 
ir todėl nestebėtina kad neiš
silavinusių žmonių vadovauja
ma miesto taryba mažai ką ir 
atlieka, o tik daug ginčijasi. 

TREMTINIO LAIŠKAS 
Rubų parduotuvė Kramer & 

Reich Co., 7010 Superior a ve., 
gavo iš Lietuvio tremtinio lai
šką iš Vokietijos, su aprašymu 
savo ir savo šeimos padėties. 
Fred Kramer to laiško rašyto
jui rengia pasiųsti maisto ir 
rubų pakietą. Taip tai kita
taučiai prijaučia net ir nežino
miems. Ar daug yra Lietuvų 
kurie siuntinėja pakietus ne
laimingiems savo broliams ? 

SENIEMS CLEVELANDIEČIAMS 

PAMATYKIT DYKA! NEPAPRASTĄ KONCERTĄ 

Rengiant Kbncertą Spalių 19 d., Dirvos redaktoriaus 30 me
tų šio laikraščio redagavimo paminėjimui, Dirva štai kaip pasi
ryžo pavaišinti senus-ilgamečius Dirvos skaitytojus ir Clevelan-
do Lietuvius: 

DYKAI gaus $1.00 vertės tikietą į šį koncertą kiekvenas 
senas Clevelando Lietuvis ar Lietuvė, sekančiai: 

1—Kurie turi 75 ar daugiau metų amžiaus (kad ir ne Dir
vos prenumeratoriai, bi tik Clevelande gyvena) ; 

2—Kurie išgyveno Clevelande 50 ar daugiau metų ištisai 
(atvažiavę 1897 metais ar anksčiau, nors ir nėra Dirvos prenu
meratoriai) ; 

Tikietą gaus $1.00 vertės, bet privalo ateiti \ Dirvos Admi
nistracija patys pasiimti, iki Spalių 18 d. (Salėje prie durų 
šių tikietų niekam nebus duodama). 

Taipgi, kas nori pirkti papigintų tikietų: 75c tikietą už 60c, 
$1.00 tikietą už 75c — ateikit j Dirvos Administraciją bent ka
da pirm koncerto dienos. Salėje koncerto dieną tikietai parsi-
duos tik pilna kaina, nuo 1:00 vai. po pietų. 

MOTERŲ KLUBO VEIKLA 
Lietuvių Moterų Klubas lai

kė Rirmą savo susirinkimą šj 
sezoną, ponios česnienės rezi
dencijoje. Susirinkimas buvo 
tikrai gyvas, nes visos klubie-
tės rengiasi savo metiniam po-
kiliui, kuris atsibus šeštadienio 
vakare, Lapkr. 8, Owen's Plan
tation, ant Euclid ave. Vieta 
yra puiki, ir klubas turės pri
vatinį kambarį. Bus gera or
kestrą šokiams po vakarienės. 
Jaunimas senai pageidauja to
kių parengimų. 

šis yra musų pirmas paren
gimas po karo, ir užprašome 
visą jaunimą, ypatingai ex-ka-
reivius, dalyvauti. Kreipkitės 
į klubietes rovimui tikietų. 

šiame susirinkime buvo pri
saikdinta nauja valdyba 191"7-
48 sezonui. Klubo pirminink : 
liko Blanche Arbuckas; 1 v-ce-
pirm. — Adele Young; 2 vice 
pirm. — Leoną Peckait^s; sek
retorė Marcella Aiontville; iž
dininkė Ida Jakubs. 

Valdybos prisaikdinimo ce
remoniją atliko garbės pirmi
ninkė Ona Mihelichionai 

Ona Pečkaitienė, koresp. 

Delicatessen-Restaurant ir 
Keptuvė Parsiduoda 

Gera proga pelningam bizniui šei
mai kuri pati gali dirbti. Pardavė
jas turi kitą biznj. Parduos už la
bai prieinamą kainą. Yra C-l ir 
C-2 License. Vietą galima matyti 
kasdien tarp 6 ir 10 vak. Klauskit 
informacijų iš Mr. Metz 
5387 State Road Parma, Ohio 

BALF SUSIRINKIMAS 
Rugs. 19 d. Dirvos redakci

joje įvyko BALF 68 skyriaus 
susirinkimas. Aptarta naujas 
veikimas, nariai sumokėjo sa
vo duokles už 1947 metus, ir 
išrinko naują skyriaus valdy
bą: Pirmininkas — Alekas Ba-

įnvs; vice pirm. — S. Mudrau-
j skienė; sekr. — Julė Salasevi-
čienė; fin. sekr. ir ižd. Juozas 
Urbšaitis. 

Išrinka ir delegatai i BALF 
seimą: prie BALF direktoriaus 
Dr. S. T. Tamošaičio, išrinkta 
delegatai K. S. Karpius ir Ju
lė Salasevičienė. 

ALF skyriaus nariai pareiš
kė mintį kad businčio BALF 
seimo metu, seimo rengėjai 
nerengtų puošnios puotos dele
gatams, už kurią paprastai pa
ima $5 ir išmoka hoteliui, o 
kad vakarienė butų duodama 
paprasta kaip tremtiniai val
go — riekė duonos su vande
niu, ir kad dalyviai mokėtų po 
$5 ar daugiau už tokią vaka
rienę. Tada visi pinigai atlik
tų sušelpimui tų kurie tikrai 
yra alkani diena iš dienos ir 
jau keli metai nematė geres
nio maisto. 

Ar šią mintį BALF seimo 
rengėjai panaudos ? 

M I R I M A I  
STELLA LEIGHTON (Patrai-

kytė), 34 m., nuo 7815 Me
ridian ave., mirė Rugs. 29, 

palaidota Spalių 2, Kalvarijos 
kapinėse; pamaldos atsibuvo 
šv. Jurgio bažnyčioje. \ 

Liko vyras, Jack, tėvai Ka
zys ir Marė Patraikiai, trys 
broliai: Kun. Charles Patrai-
kis, asistentas šv. Jurgio baž
nyčioje, Jonas ir Benediktas. 
Viena sesuo, Mrs. Anna Jaras. 

Laidojime pasitarnavo laido
tuvių direktorė Delia Jakubs: 

FARMA PARSIDUODA 
17 3-4 akrų, 7 kamb. namas vieno 
aukšto, furnasas, miesto vanduo, 
vonia, elektra visuose pastatuose, 2 
garažiai, vištinė, 20Q viščiukų, pe
rykla, apišldyta, grūdams aruodai, 
kiaulinė, 5 akrai vynuogių. Kreiptis 
bent kada. Pardavimo priežastis li
ga. Rašykit arba atvažiuokit: 

L. FELENOV 
702 N. Broadway Geneva, Ofcio. 

Esu našlė, norėčiau susipa
žinti su tokiu kuris norėtų ap
sivesti ; pageidautina iš War
ren apielinkės. Rašykit: 

. Mrs. V. Siminovich, 
C of. M. Kincaid, 

R. D. 2, S. Main Ext. 
Warren, Ohio. 

M. S. U KUOPOS 
VAKARIENĖ 

Šį sekmadienį, Spalių-Oct. 5, 
Moterų Sąjungos 36 kuopa tu
rės savo metinę vakarienę N. 
P. P. šv. parapijos salėje, ant 
Neff Road. Salė bus atdara 
nuo 4 vai. Programa prasidės 
punktualiai 5 vai. Programą 
išpildys Katalikių Moterų Cho
ras vadovystėje K. štaupo, ir 
nolo dainuos atvykęs iš Euro
pos tremtinių Lietuvis Pran
ciškus Neimanas, ir vietinis V. 
Jurgelis. 

Visos sąjungietes prašomos 
sunešti laimėjimo bilietėlius 
prieš vakarienę. Lietuvių pra
šoma įsigyti tikietą vakarienei 
i-anksto ar užsisakyti per te
lefoną pas pirmininkę p. Cieė-
nienę, KE. 6342. 

Visas vakarienės pelnas ski
riamas naujos bažnyčios sta
tymui. Vakarienė atsibus pa
rapijos salėje. Rep. 

GRYžO Iš KELIONĖS 
Petras P. Muliolis su žmona, 

ir Jonas T. DeRighter su žmo
na, apsilankę Kalifornijoje, su-
gryžo su daug įspūdžių apie 
tą vakarų kraštą. Jie plačiai 
pamatė įdomias vakarų sritis, 
viešėjo Los Angeles, kur gyve
na ištekėjus Muliolių duktė, ir 
San Francisco mieste dalyva
vo Savings and Loan draugi
jų konvencijoje. 

Petras Muliolis sako, jie pri
važiavo ir turėjo pervažiuoti 
tokius kalnus per kuriuos jau 
daugiau nenorštų važiuoti. 

Pranciškus Neimanas — tenoras 
Clevelande sulaukėme naujo žymaus dai
nininko, jaunos "Lietuvos kartos nario, 
kai čia šią vasarą iš Europos atvažiavo 
ir apsigyveno Pranciškus Neimanas. Jis 
yra tremtinys, kaip ir daugybė kitų Lie
tuvos tremtinių. Kaune studijavo muzi
ką ir dainavimą Muzikos Konservatorijo
je. Atsidūręs tremtyje, p. Neimanas ir
gi nesėdėjo rankų sudėjęs: jis Muenchene 
dėstė muziką Lietuvių gimnazijoje, prie 
to kiekviena proga dainuodavo Lietuvių 
tremtinių rengiamuose koncertuoe. 

SKAITYKIT IR PALAIKYKIT. DIRVĄ 
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Į I. J. HA MA 8 - JEWELER | 

; 5 Persikėlė Į naują didesnę ir gražesnę krautuvę = 

|| 7007 Superior Ave. Greta Ezella Theatre | 
' Š = 
i S Dabar jau turime didesni rinkinį Deimantų, žiedų, Laik- 5 
j s rodelių ir visokių graždaikčių, už nupigintą kainą. s 
5gmiinmii!nnm}i!m;inin;nmniniiiiuininmiiinitninuininniinniiiiiniinniit= 

PADĖKA 
šiuomi dėkojam musų arti

miems prieteliams kurie daly
vavo musų dukters Genovaitės 
vestuvėse su H. Sullivan, Rug
sėjo 13. Vestuvių puota atsi
buvo salėje 6822 Lexington 
ave. Dalyvavo apie 230 sve
čių, visi smagiai ir mandagiai 
apsiėjo. Dalyvavo nekurie mu
gu biznieriai, kuriems taipgi 
reiškiame padėką. 

Tiek tik nemalonu kad ne
tinkama buvo salė vestuvėms, 
ir nebuvo galima atlikti kaip 
reikia priėmimo, kaip kad bū
davo per vestuves Lietuvių sa
lėje. Gaila tų Clevelando Lie
tuvių kurie taip visi ir nuken
čia del nepatogumų ir nenori 
j tokias sales eiti. 

Jaunavedžiai buvo" išvažiavę 
ant "honeymoon", ir smagiai 
pasivažinėję sugryžo ir apsi
gyveno pas tėvą apartmente, 
7513 Lexington ave.\ 

F. Aksenavičius. 

; Imtynes Central Armory 
ir Kumštynes kitą dieną 
Promoteris Jack Ganson patiekia 

vienas iš didžiausių imtynių Cleve
lande ateinantį antradienį, Spalių 
7, trečiose SPORTSCADE imtynėse 
šį rudenį, pastatydamas Brolius 
Ben ir Mike Sliapr, iš Londono, 
Anglijos, prieš Jack Moore, iš At
lanta, Ga., ir Strangler Bob Wag
ner, iš Portland, Ore., dviejų iš tri
jų paritimams per pusantros va
landos laiko. 

Kitos poros šiose imtynėse bus 
nežinomas "Mr. X", kuris susikibs 
su Frank Taylor. 

Jumping Joe Savoldi suporuotas 
su Bobby Becker iš Manhattan. 

Pradinėje poroje imsis Ken Ken
neth, Naujos Zelandijos čampionas 
su vietiniu Fred Bozik. 

Tom Stanley, Boxing Promoter 
Jack Gansono SPORTSCADE, pra
neša kad kitą trečiadienio vakarą | 
Central Armory kumštynėse gautas 
Cecil Hudson, kuris nesenai nugalė
jo Jake LaMotta. Jam priešu ban
do gauti John "Flash" Sebastian, 
Filipinų čampioną, kurs pereitą sa
vaitę kovėsi su Ray Sugar Robin
son New Yorko Madison Square 
Garden. Jei tas suporavimas pa
vyks, šios kumštynės Spalių 8 bus 
nepaprastai įdomios. 

Tikietus išanksto galima pirkti 
iš Richman's ticket office, 736 Euc
lid avenue. 

+ NEGEM BLERIUOKIT — B 
"Išlojau kreipkitės j savo gydytoją gavimui reikalingos pagal
bos kuomet serga t—- — Atneškit jo receptą pas mus vaistų pa
gaminimui. Greitas atsakantis patarnavimas. Šaukit HE. 1035. 

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

Registruotai Farmacistas visada gatavas patarnavimui. 

L 

JONAS G. 

P O L T E K  

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 

R o s s  P o r t a  r  o  
—IS BACK IN CLEVELAND 

TAKES GREAT PLEASURE IN 

A N N O U N C I N G -

THE OPENING OF 

S E W  B E A U T Y  S A L O S  
FRIDAY, OCTOBER 3rd 

FEATURING 

DOROTHY HOVAN — Creative Hair Stylist 

With 25 years' experience, Ross feels that he has the last word 

in modern beauty facilities and will welcome his many old friends 

and patrons. 

Filtered Air Conditioning and all the latest modetrf comforts. 

CENTĖR MAYFIELD MEMCAL ifc&G. 
1481 Warrensville Center Rd. EV. 5090 

NOTICE: For appointments, call RA. 3130 

We Will Continue Serving Our Customers at 
Vine Theatre Bldg., Willoughby, 

Phone Willoughby 1463J. 

sjk M.,'t 
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