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TREMTINIŲ GYVE
NIMO ŽINIOS 

LIETUVOS PRADĖJO 
SIAUSTI BADAS 

Lietuviai tremtiniai gave pa
skutiniu laiku iš Lietuvos be
tarpiškų žinių, iš kurių matyti 
k a d  t e n  š i u o  m e t u  p r a d ė j o  
smarkiai siausti badas. Mėsa 
jau senai išnykus, o duona gau
nama taip pat labai sunkiai. 
Pakankamai valgyti tegauną 
bolševikų agentai ir kitokio 
plauko parsidavėliai. Visi gy
ventojai badaują ir, esant su
griautam žemės ukiui, nesą ga
limybės greitų laiku bado pa
vojų pašalinti. 

DIRVA THE FIELD 
LITHUANIAN WEBKLY 

Published every Friday in Cleveland fcfl " 
Ohio Lithuanian Publishing Oa. 

6120 Superior Ave. Cleveland 2, 0141 
Subscription per Year in Advance 

Is, the United States $3.00 
fft Foreiga Countries $4.01 

^ only LlthuanUn Newspaper published in Ohio reaching a very large majority of the 100,000 Lithuanians In iluf State tpd la Cleveland. 
Y'o <6, \ i.-.-

Betered art Second-Class matter Decern* 
ber 6th, 1915, at the Cleveland Postoffiii 
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AMERIKON VYKSTA 
DAINININKĖ V. JONUšKAI-
TĖ-ZAUNIENfi 

žinoma Lietuvė dainininkė 
Vincė Jonuškaitė-Zaunienė, apie 

AR ILGAI AMERIKA KENTĖS SOVIE
TU TIKSLIAI VEDAMA ŠMEIŽIMĄ? 

— Amerikos ir sovietų Ru
sijos. Visi kiti delegatai 

•'* :Ą $; j yra tik stebėtojai, kurie ne 
ką daug gali daryti. 

United Nations, ta nauja 
organizacija Įkurta po II 

... Pasaulinio Karo i vietą se-
kurią neseniai "Dirvoje" buvo j . jame3 M. Gillespie,!' kąris! nosios Tautų Sąjungos, du 
Plačiai rašyta, baigia tvarkyti j komandavo Amerikos karišką! metu tegyvavus, stovi ant 
savo dokumentus ir šiomis die- j lėktuvą, nesenai nuskridusj į i briaunos suirimo, arba, jei 
nomis atvyksta j USA. Su ja j Londoną visai be žmogaus pa-1 Amerika nesilaikys savo 
persikelia į Suvienytos Valsti- nuslSdo '^kllln^^tolu- '< !ky?us tupčiojimi Rusijai, 

Lake Success, N. Y. — | jas ginklais ir laiaistu, kur 
United Nations visuotinas tik jie puldinės Graikiją, ir 
susirinkimas paverstas tik i teiks paramą viduje kovo-
tąsyne tarp dviejų milžinų j jančioms komunistų bandi-

~ tų gaujoms. 
Tie visi veiks organizuo

tai, tęs kruvina karą prieš 
Graikijos dabartinę tvarką, 
o Amerikos pasiūlytas ko
mitetas tik tėmys ką anie 
daro, raportuos kad taip 
daroma, bet bus bejėgis ką 
nors daryti. 

<5 
Lietuvių Raudonojo Kryžiaus Muelfordo Skyriaus (Vokieti

joje) pastangomis surengtų Gailestingųjų Seserų Kursų dalyvės 
atlieka praktiką Ecksbergo ligoninėje. Trtmtiniams ligoniams 
reiKia pagerinto maisto, vaistų, medikalinių įrankių, vitaminų 
ir drabužių. BALF jiems gelbsti. Siųskite savo aukas: BALF. 
105 Grand St., Brooklyn 11. N. Y. 

jas viena labai stambi Lietuvių 
meno pajėga. Reikia manyti 
kad ji btfs Amerikoje laukiama 
ir įneš daug gyvumo j Lietu
vi^ kolonijų gyvenimą. 

LIETUVIAI VYKSTA 
KANADON 

Šiomis dienomis iš pereina
mųjų lagerių Vokietijoje išvyk
sta Kanadon keletas šimtų Lie
tuvių, viengungių vyrų ir mo
terų. Jie vyksta kaip miško 
d a r b i n i n k a i ,  m o t e r y s  g i  k a i p  
tarnaitės ar gailestingosios se
serys. Kanados valdžia ir jos 
darbo jstaigos tremtinių su šei
momis "neįsileidžia. 

LIETUVIAI BENDRAUJA 
SU LATVIAIS 

Luebeko mieste, Anglų zono
je, nesenai atgaivinta Lietuvių-
Latvių draugija, ši draugija 
sėkmingai veikė Lietuvoje ir 
Latvijoje prieš bolševikų oku
paciją. Bolševikai ją uždarė, 
nes jie Lietuvių ir Latvių tau
tas ir šiaip jau į vieną "kati
lą", drauge su įvairiais mon
golais, kirgizais* ostiakais su
maišė 

Susirinkimui,- kurį sudarė 
rinktiniai Lietuvių ir Latvių 
atstovai, pirmininkavo Latvių 
rašytojas Liepinš. Jis pabrėžė 
kad šiuo metu svarbi a u s i a s 
draugijos tikslas turėtų b u t i 
pasikeitimas kultūrinėmis ver
tybėmis ir gilesnis abipusis su
sipažinimas. Buvo išrinkta sky
riaus valdyba: Pirmininkas Lie
pinš, vice-pirmininkas — poetas 
Faustas Kirša, sekretorius — 
Vladas Pauža, iždininkas — 
Kun. J. Urdze. Susirinkimas 
graėjo labai geroje nuotaikoje. 

LIETUVIŲ ŠACHMATININKŲ 
PIRMENYBĖS 

Nesenai Kemptene baig tos 
Liet. šachmatininkų pirmeny
bės, kuriose dalyvavo 12 ge
riausių Amerikos zonos • Lietu
vių šachmatininkų. Pirmeny
bes laimėjo meisteris Arlaus
kas. 

ŽYDAI BiANDO INKRIMINUO
TI LIETUVIUS 

Pirmos bolševikų okupacijos 
metu didžiuma Lietuvos žydų 
dalyvavo bolševikų pusėj prieš 
Lietuvius suruoštame terore, iš
vežimuose, dirbo kaip agentai 
i r  t . t .  S u p r a n t a m a  k a d  t u o  
Lietuvių tautos meilės jie ne-
užistarnavo. .v. 

Atėjus naciams, dauguma žy
dų Gestapo organų buvo išnai
kinti. Dabar žydai daug kur 

persiorganizavimo ir emi-
mf5si dirbti be Rusijos. 

Nors aišku kad sovietai 
laiko savo atstovus U. N. 
posėdyje tik tam kad ardy
ti darbą, tramdyti reikalų 
aptarimus, ir save garsin-
tis pasauliui kaip "vienin
teliais taikos saugotojais". 
Amerika vis laikosi nusi
statymo kad su sovietais 
reikia kooperuoti. 

Kada nors, betgi, Ameri-
Prez. Truman Spalių 5jkos kantrybė turės prieiti 

savo kalboje per radio at-18a'°- ' • . 
sišaukė j visą šalj raginda- Maskvos paskelbimas su
mas taupyti maistą, sten- darymo naujo kominterno 
Kiantis kuodaugiau pagel-1 kovai prieš visus Amerikos 
Dėti Europos maisto sto- Sel us norus Europai gelbe-

rną ir pats nusileido, su 11 ka
rių, taip vadinamu "mechaniš
ku protu". Kelionę atliko per 
10 valandų ir 15 minutų. 

RAGINA TAUPY
TI MAISTĄ 

Padėkime Badaujančiai 
Europai Visi 

kojantiems žmonėms. 
Prezidentas prašė sava-

ti, Višinskio pakartotinis 
atakavimas Amerikos UN 

noriai įvesti antradienius! posėdžiuose, ir įtarimas U: 
be mėsos, ketvirtadienius 
be kiaušinių ir paukštienos 
ir kasdien sutaupyt po rie
kutę duonos. Taigi reikia 
mažiau valgyti. 

Sakė, kiekvieno Ameri
kiečio pareiga yra gelbėti 
Europiečius nuo bado ku
ris žiuri į akis šią žiemą ir 
sekantį pavasarį. 

Su prezidentu per radio 
kalbėjo ir kiti jo kabineto 
nariai ir naujai paskirtas 
piliečių maisto kom i t e t o 
pirmininkas. 

ROBOTAS lėktuvas, ku
ris su 11 vyrų nuskrido j 
Angliją pats valdydamas ir 
surasdamas kelią, be priki
šimo žmogaus piršto, da
bar jau ir sugryžo is Ang
lijos į Ameriką tuo pačiu 
budu. Tai naujausias U.S. 
kariškas lėktuvas. 

Anglai paskelbė atlikimą 
pasekmingų bandymų su 
robotine rakieta, kuri val
doma nuo žemės, ir skren
da apie 1000 mylių į valan
dą. 

GRUDŲ, mėsos, sviesto 
kainos biržose kiek nukri
to, kviečiai, kornai ir avi
žos parsidavė keliais cen
tais pigiau negu buvo prieš 
kelias denas. 

viama. Teko patirti kad šiuo 
metu jie bando rinkti prieš Lie
tuvius nukreiptą, kaltinamąją 
medžiagą. • 

Geriausia butų kad šiam kal
tinimui atremti Lietuviai pra
dėtų rinkti medžiagą kuri at
skleistų žydų' padarytus ir te-

S. ir Britanijos ruošime 
naujo karo, kliudymas ap
saugoti Graikiją nuo kai
mynų komunistų užpuldi
nėjimų yra tik keli sovietų 
darbai kuriuose negalima 
su Maskva išvien dirbti. 

Balkanų taikos reikale 
Spalių 8, UN posėdyje, 

po aštraus susikirtimo su 
sovietų atstovais, pravesta 
34 balsais prieš sovietų 6, 
įsteigimas specialio sargy
binio komiteto UN globoje 
saugojimui Balkanų šalių 
sienų. Reiškia, prižiūrėji
mo tokių dalykų kaip Grai
kijos puldinėjimas. 

Tačiau tuo pat laiku iš 
Romanijos praneša kad te 
naitiniai komunistai įstei
gė savo komitetą gelbėji 
mui ir teikimui paramos 
"demokratinei G r a ikijai", 
kas reiškia kad sovietai vi-
visur rems komunistų gau- pį. 

SUSIRŪPINO PALAI
DAIS RUSAIS 

DE GAULLE DEDA 
VILTIS I USA 

Gen. De 'Gaulle, Prancū
zijos tautinis vadas, savo 
kalboje Paryžiuje 300,000 
miniai pasakė kad Prancu-

Sen. Revercomb, pirmi
ninkas Senato imigracijos 
subkomiteto, pakėlė klausi- j Z1j0g saUgUmas rynr,0 anį 
mą reikalingumo suregis- Amerikos tvirto pasiprie-
truoti salyje esančius ne- Hnimo Maskvai, pasiryžu-
piliečius. 

Tas reikalavimas kelia
mas todėl kad į U.S. įva
žiavusių keli šimtai sovie
tų technikų ir tyrinėtojų 
kur tai ding§» be žinios 

siai pavergti vieną šalį po 
kitos. 

Ši buvo pirma De Gaulle 
kalba Paryžiuje po jo pa
sitraukimo iš laikino prę-

j .tdl V"l*?™ zįmub; zidento pareigu 19 mėiiesių 
Jei valdžia^ Washmgtone!atgal 5is darbuojasi gel-

ką išmano, ji privalo suias-jb§ti prancuziją nuo pate-
ti tuos savo suleistus bol-;kimo ; sovietu nagus. 
sevikus į sią sali, be vargi- Pl.ancuzija Vengiasi nau-
nimo registruotis daugybės 
senų nepiliečių, kurie tam 
tikrų kliūčių dėlei nepata
po piliečiais. 

State ir Justice depart
mental praneša jaū įsakę 
pradėti visoje šalyje jieš-
kojimą tų įleistų bolševikų 
agentų, kurie atvyko neva 
specialiais reikalais, o da
bar paplito po visą šalį ir 
niekas nežino kur jie ran
dasi ir ką veikia. 

jiems rinkimams Spalių 19. 
De Gaulle stengiasi kad 
visur laimėtų rimti Pran
cūzijos patriotai. 

SOVIETŲ spauda ir ra
dio apšaukė Amerikietį ra
dio komentatorių Walter 
Winchell "radio melagium" 
del jo įrodinėjimų kad tik 
sovietai yra karo kursty
tojai ir taikos ardytojai. 

Bolševikai taipgi nunei
gė ir Eleanorą Roosevel-

SPALIŲ 9 iš Pacifiko | tienę, išvadinant ją "reak-
karo frontų parvežta pir- j cijoniere" ir kitokiais var-
mutiniai Amerikos ka r i ų dais, dėl to kad ji UN po-
lavonai, 3,000 grabų. Par sėdyje atsakė į Višinskio 
veža tuos kurių giminės to klastingi® Amerikai kalti-
pageidauja. 

Iš Europos fronto pirmi 
lavonai bus parvežti apie 
Spalių 25. 

Prancūzija šymet turėjo 
rekordinį gimimų skaičių 
445,000 kūdikių pfcr pirmą 
šių metų pusmetį. Mirčių 
skaičius gi sumažėjo, mirė 
tik 300,000 per tą laikotar-

nimus. 
Ji gi dar nesenai labai ti

kėjo į bendradarbiavimą su 
Stalinu ir svajojo apie įkū
rimą "vieno pasaulio". 

Gen. Marshall bolševikų 
spaudoje atvaizduoja m a s 
kapitalistų tarnu skaldan
čiu UN ir ardančiu taiką. 

Boston, Mass., tekstilių 
darbininkų unija, ketvirta 
didžiausia CIO narė, suti
ko prisilaikyti Taft - Hart
ley darbo įstatymo ir teiks 
D a r b o  S a n t i k i ų  T a r y b a i  
pareiškimus apie savo ne
komunistinę vadovybę. 

KOMUNISTAI IŠĖJO 
| VIEŠĄ KOVĄ 

Spalių 5 iš Maskvos pra
nešė apie Lenkijoje įvyku
sį slaptą Europos komuni
stų susirinkimą, kuriame 
dalyvavo Maskvos ir aš
tuonių kitų sovietų paver
gtų tautų komunistai at
stovai. Ten jie įsteigė sa
vo tarptautinę organizaci
ją kovai prieš Ma'rshall'o 
planą ir "Amerikos impe
rializmą". 

Tuomi Maskva, kuri iki 
šiolei dangstėsi draugingu
mo kauke ir dalyvavo ta
rybose, atvirai išeina prieš 
Ameriką ir jos vyriausybę, 
atvirai paskelbia politinį 
karą prieš šią šalį, ir paro
do kad jokio veikimo ir su
tarčių su sovietais tikėtis 
padaryti negalima. 

Kaip dabar tupčios Wa-
shingtonas Stalinui? 

Londonas skelbia kad tai 
yra oficialis atgaivinimas 
Komunistų internacionalo, 
kuris tikrenybėje ir nebu
vo uždarytas, nors sovietai 
mokėjo gražiai apdumti U. 
S. ir Anglijai akis. 

Tą atnaujintą kominter-
ną vadovauja Stalino atsto
vas Ždankov, vienas iš 14 
sovietų politbiuro narių. 

Gudresni Amerikos poli
tikieriai sako, Amerikai lai 
ir toliau stengiasi ištrauk
ti visus sovietų pasalumus. 
Amerika turi labiau steng
tis gelbėti Europą, tas so
vietus ' sukels iki pasiuti
mo. 

Iš BRAZILIJOS praneša 
kad prezidentas Dutra pa
siryžęs prašyti seimą už-
girti nutraukimą diploma
tinių ryšių su Sovietų Ru
sija. 

ANGLIJOJE, kai Britų 
konservatyvių partijos me
tiniame suvažiavime buvo 
pareikšta kad reikia apva
lyti ta šalį nuo komunistų, 

Maistą Brangina rr ir 
Kovoja su Kainomis 

NEŽINIA kokiu sumetimu, 
Prez. Trumano administraciją 
ir toliau vykdo aukštų kainoj 
palaikymą. Kada dešine ran* 
ka valdžia graibosi surasti ift-
eitų iš kylančių maisto kain^, 
kaire ranka sistematiškai vyk
do supirkimą iš ūkininkų taip 
vadinamų "perviršių" derliau® 
palaikymui kainų nuo pigimo. 

Dabar štai valdžia supirkl* 
nėja tomates, tomatų skysti
mą, 'bulves ir saldžiasias bul
ves. 

Šią vasarą, tuo pačiu tikslu 
kainų palaikymui supirkinėjo 
oran žiu sultis, šabai bonus ir 
nugriebtą pieną. 

Už šitą viską valdžia šymet 
išleidžia $160 milijonų. Tuo
mi pabrangina tų dalykų kai
nas, nes kai valdžia daug ti| 
eitį iš kylančių maisto kainę, 
reikmenų išperka, jos žymiai 
sumažėja rinkoje, ir jų kainos 
pašoka. 

NORS dalis tų prenfaktų pa
siekia uostus išvežimui EurflK 
pon alkaniems maitinti, daug 
kas betgi buna sunaikinama, 
kaip bulves ir kt., o kaip ką 
valdžia parduoda industriniam 
sunaudojimui už pusdykę. 

Nors žmonės zurza del kai
nų brangumo, ir nors preziden
tas kalba apie maisto kainę 
numažinimą, jo žinioje esantis 
Agrikultūros Departmentas tę
sia toliau aukštų kainų palai
kymą. 

Iki šiol valdžia vien tik bul
vių nupirko 8,346,900 maišiu 
po 100 svarų maišui, neskai
tant tomates ir kitką. 

Iš tų visų valdžios supirktų 
bulvių tik 1,904,642 maišai iš
eksportuota į Argentiną, kito* 
bulvės išleista nuostolingai ar
ba visai sunaikintos. 

• 

DEGTINĖS varyklos sutarė 
prisitaikyti prie Prez. Trumano 
atsišaukimo taupyti grudus ir 
gelbėti Europos fenones nuo 
bado. 

Degtinės industrija sutinka 
pusiau sumažinti grudų nau
dojimą degtinei gaminti. Ki
tos sumažins net 60 nuoš., kad 
daugiau atliktų grudų žmonių 
maistui šiuo trukumo laikotar
piu. 

Degtinei gaminti sunaudoja
ma po apie 5,000,000 bušelių 
grudų kas mėnesį. Taigi bus 
sutaupyta pusė tų grudų, arba 
apie 30 nuoš. tų ekstra 100 
milijonų bušelių kurie norima 
išsiųsti Europai per 12 mėne
siu nuo dabar. 

re. 

U. S. šių metų pradžioje ^ 
pasiekė 142,673,000 gyven-1 dalyviai tam garsiai prita 

; tojų skaičiaus, apie 11 mi-
: lijonu daugiau negu buvo 
Bal. i, 1940 metais. Padi-

! dėję gimimai ir sumažėję 
mirtys yra tokio gyvento-

i jų padaugėjimo priežastim. 

bedaromus žiaurumus Lietu-
bendo šią kaltę suversti Lietu-1 viams. K. Pelėkis. 

Prezidentas Truman, gryždamas iš Brazilijos karišku laivu 
U.S.S. Missouri, parodoma su laivo įgulos "nariais atlieka gim
nastiką, liuoslaikio praleidimui. 

Sustreikavo 173 lakunai-
pilotai Overseas linijos ir 
tie 173 streikeriai sutram
dė darbą 1200 kitų tos or
laivių linijos darbininkų. 
Juos kompanija paleido iš 
darbų iki Spalių 15. 

Churchill tame suvažia
vime skelbė reikalingumą 
naujų rinkimų Anglijoje, 
pašalinimui darbiečių par
tijos iš valdžios. 

Socialistų valdžia Angli
joje pergyvena pasikeiti
mus. Premjeras Attlee pa
žemino plačia kritikuojamą 
kuro ministrą Shinwell ir 
paleido kitus penkis val
džios narius. Sako, darbie-
čiai krypsta dešinėn. 

ALAUS bravorai taip pat 
neatsilieka nuo taupymo gru
dų Europos maitinimo reikalui. 
Bravorai sutiko paliuosuoti sa
vo turimus 200,000 bušelių 
kviečių šelpimo reikalams. 

Alaus gaminimas nebus su
mažintas, nes, sako, alus yra 
"darbo žmogaus gėrimas". 

Alaus bravorai kas metą su
vartoja visokių grudų po 50 
milijonų bušelių, iš jų apie 13 
milijonų bušelių kviečių, taigi 
atidavimas 200,000 buš. kvie
čių Europiečių duonai nepada
rys bravorams žymaus truku-
jno grudų. 
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PENNSYL VANDOJE 

PITTSBURGH 

MIGLOS SU MAŽAI 
DUIVŲ 

Pittsburghe, su Spalių 1 die
na pradėta vykdyti dumų kon
troliavimo .įstatymas. Tas di
delis bandymas, kuris sulyg įs
tatymų gali ir turi priversti 
namu, įstaigų, fabrikų ir kitų 
įmoi.ių kūrinto j us sukontro
liuoti durnus taip kad jų nebū
tų taip kaip buvo iki šiolei, ap
sireiškia lyg ir veikiantis. 

žinoma, miestas rytais bu
na dažnai pasinėręs miglose, 
kas buvo ir seniau, ir to nega
lima sukontroliuoti. Tačiau kai 
iki šiol žmonės turėjo kvėpuo
ti miglotą, su dūmais susimai
šiusi orą, padėtis buvo nepa
kenčiama. Tas ir privedė pa
galiau prie šio įstatymo įvedi
mo. / 

Nemažai dar ir dumų paten
ka i orą, nes ne visi kurinto-
jai dar turi pritaikę dumų su
laikymo ir sunaikinimo prie
mones, bet jie gali buti priver
sti greičiausiu laiku tai įsitai 
syti, arba buti baudžiami už 
nesistengimą to padaryti. 

Detroit, Mich., Naujienos 

SUIMINEJA JAUNUS 
NUSIŽENGĖLIUS 

Ft dt ralis Investigacijų Biu
ras suėmė Pennsylvanijoj apie 
20,000 jauno amžiaus, neturin
čių 20 metų asmenų, kovojant 
su kriminališkais n u s i žengi
mais. Nužiurėtų jaunuolių pa
daryta pirštų nuospaudos. 

B o abejo į ši tinklą pateko 
dalis ir Lietuvių jaunuolių, ku
rių daug Pennsvlvanijoje yra. 

Jaunuoliams geriau išeis gy
venti tvarkiai, vengti nusižen
gimu, nes kartą FBI juos su
žymi, jų pasislėpimas bent ku
riame šalies kampelyje nebus 
j)ast kmingas, kartą papildys 
kokiu nusižengimus. 

STENGIASI PATRAUKTI 
DAUGIAU INDUSTRIJŲ 

Pennsylvania pradėjo vajų 
patraukti į Fittsburghą ir į ki
tus savo miestus naujų indus
trijų. Tuo pat rūpinamasi pa
gelbėti ir jau esančioms čia in
dustrijoms plėstis. 

Sudaryta tam tikra valstijos 
komisija šiam vajui varyti. 

PHILADELPHIA 

BAIGS MEDICAL COLLEGE 
Rugs. 18 čia baigė The Wo

men's Medical College of Penn
sylvania p-lė Elena černikov-
skaitė, vietinų Antano ir Juo-
zapinos duktė. Po trijų metų 
mokymosi ji įgijo diplomą Ca
det Nurse. 

Paaiškėjo kad su ja kartu 
tokį pat diplomą gavo ir musų 
viengentė iš Perkasie, Pa., p-
lė Josephine IVehiconis (Peči-
konytė). Ji po mokslo baigi
mo jau suspėjo ir ištekėti už 
Mr. A.. Ahlum'o. 

MIRĖ VALTER RYBAS 
Gerai čia žinomas viengen

tis biznierius Valteris Rybas, 
50 metų amžiaus, mirė Rugsė
jo 1) d.; palaidotas 20, po iš
kilmingų pamaldų, Holy Se-
pulcher kapinėse. Jo laidoji
mu rūpinosi Dom. Earaminas. 

Velionis Valteris Rybas bu
vo bajorų kilmės, bet visuomet 
save vadino Lietuviu ir su Lie
tuviais tik Lietuviškai tekal-
bėda vo. 

Jaunystėje jis ilgą laiką bu
vo ir nariu vietinės šv. Jurgio 
rapijos choro. Jo laidotuvių 
pamaldos atsibuvo šv. Domini-
ko bažnyčioje. K. V. 

SEKRETAI DYKAI 
(FREE) 

Tierr.s kurie užsirašys 32-jų pusi. 
eų už $2.00, duosim SEKRETUS 
dovanai, kaip pasidaryti namie 
Lietuvių Naujienas ant 2-jų me
aly, saiderį. (52) 

LIETUVIŲ NAUJIENOS 
8S2 N. etfa St. Philadelphia 6, Pa. 

BALTIMORE, MD. 
—* 

GARBĖS SĄRAŠO ATIDEN
GIMAS 

Sekmadienį, Rugsėjo 28, bu
vo didingai atidengtas Garbes 
Sąrašas šios kolonijos Lietu
vių, vyrų ir merginų tarnavu
sių U. S. karo tarnyboje II Pa
sauliniame Kare. Tarnavusių 
vardus surinko Kun. Dr. Liu
das Mendelis ir Amerikos Le
giono Lietuvių Postas 154, ku
rio priešakyje karių vardų rin
kime daugiausia veikė Dr. Al
bertas želvis. Garbės Sąrašas 
tai bronzos lenta, pridėta prie 
šv. Alfonso bažnyčios prieša
kinės sienos. Ji pagaminti kaš
tavo $3000. 

To sąrašo lentos" atidengimo 
ceremonijos tęsėsi veik visą 
dieną. Rytą 8:30 vai. šv. Al
fonso bažnyčioje buvo iškil
mingos mišios už žuvusius II 
Pasauliniame Kare, užprašytos 
Lietuvių karių motinų. Mišias 
atnašavo Kun. Dr. Liudas Men
delis, asistuojant Kun. A. Du-
binskui ir Kun. Jonui Mende-
liui, ir dalyvaujant Lietuvių 
karių motinoms ir Amerikos 
Lietuvių Legiono Postui 154. 

Tolimesnės atidengimo cere
monijos prasidėjo nuo?' 1 vai. 
po pietų, prie Lietuvių salės. 
Čia organizavosi paradas. Sa
lės kaimynystėje rinkosi žmo
nės grupėmis. Vėliavos plevė
savo, kaspinai mirgėjo, trimi
tai gaudė, bubnai griaudė.. Su
sirinko visos tautiškos, kultū
rinės, bažnytinės, darbininkų 
ir kitos Lietuviškos organiza
cijos. Buvo daug ir kitatau
čių organizacijų, o ypač Legio
nierių. Dalyvavo 10 benų. 

Paradą vedė Pulk. Richard 
O'Connell (daktarų Bučnių se
sers vyras) jodamas baltu žir
gu. Paskui važiavo jeepu mie
sto mavoras Thomas D'Ale-
sandro, Jr., su Kun. Mendeliu. 
o kitais karo automobiliais va
žiavo armijos, laivyno ir mari
nų viršininkai. Ėjo pagarbos 
vietoje II Pasaulinio Karo tar
nybos veteranai, vyrai ir mer
ginos ; sekė karių motinos, Le
gionieriai, o r g a nizacijos, šv. 
Alfonso parapijos mokiniai, ir 
tt. Paradas ėjo nuo Lietuvių 
salės Hollins, Fremont, Balti
more, Howard ir Saratoga gat
vėmis iki šv. Alfonso bažny
čios. Tokio didingo Lietuvių 
parado 'Baltimore senai nebu
vo mačius. Susikuopė didelis 
skaičius Lietuvių ir kitų žmo
nių prie šv. Alfonso bažnyčios. 

Didžiulėj estradoj prie baž
nyčios, garbės svečiais buvo 
Vysk. Shehan, Mayoras D'Ale-
sandro, Lietuvos Pasiuntiny
bės sekretorius Juozas Kajec-
kas, Kongr. Edw. A. Garmatz, 
teisėjai Manley ir Mason, Kun. 
Juozas Keidošius, Comm. El
gin, U. S. prokuroro padėjėjas 
Adv. Tarnas Grajauskas, B. L. 
D. Tarybos pirm. Antanas Mi-
ceika, Adv. Nadas Rastenis, 
buvęs may. McKeldin, Pulk. 
Anthony Miller-Miliauskas, pa
sižymėjęs šiame kare Europo
je; militariški viršininkai ir 
visų organizacijų pirmininkai. 

Programa prasidėjo Ameri
kos ir Lietuvos himnais, baž
nyčioje vargonams grojant, su 
choru, kas lauke buvo girdima i 
per garsiakalbius. 

Invokaciją atliko Kun. Juo
zas Keidošius (tarnavęs šiame 
kare armijos kapelionu mayo-
ro laipsnyje). 

Gražią vedamą kalbą pasakė 
Vysk. Shehan, pasmerkdamas 
sovietų okupaciją, ir užtarda
mas Lietuvą. Buvęs kongres-
manas, o dabar miesto mayo
ras D'Alesandro, kaip visuomet 
garsiai pasisakė už Lietuvos 
išlaisvinimą. 

J. Kajeckas, Lietuviškai ir 
Angliškai, nuo savęs ir Minis
tro P. žadeikio, reiškė pagar
bą gryžusiems ir žuvusiems 
kariams ir apsakė dabartinę 
skaudžią Lietuvos padėtį. Kal
bėjo eilė kitų, trumpia. 

Sąrašą atidengė mažametis 
Juozas Geležela, kurio tėvas, 
irgi Juozas Geležela, žuvo šia
me kare. Sąrašą šventino vys
kupas. Kareivių jungtas, ve
dant Lietuvių Posto vadui, Jo
nui Bučiui, tris kartus šovė į 
orą. Trimitai sugaudė taps. 

Kun. Dr. L. Mendelis pasa
kė ugningą kalbą, dėkodamas 
visiems už kooperavimą ir pa
reikšdamas jog ši skaitlinga 
minia Lietuvių parodo kad Lie
tuvių dvasia yra nemirus ir 
kad jų tėvų žemė galiaus bus 
išlaisvinta. 

Didelis, gražus Garbės Sąra

šas parodo kad iš šios kolonijos 
Lietuvių buvo karo tarnyboje 
581, kiek pasisekė surinkti ži
nias. Iš jų 19 kare paguldė 
galvas: Vincas Adomaitis, Al
bertas Bendaravičius, Albertas 
Brokas, Bernardas Bubnys, Ka
zys česnavičius, Leo n a r d a s 
Deltuva, Juozas Geležela, Al
bertas Kašinskas, Elmer Ma
tulis, Benediktas Petraitis, Jo
nas Pilipauskas, Edvardas Ra-
slevičius, Stasys šele n s k a s , 
Vincas šernauskas, Albe r t a s 
Šiudeikis, Juozas Urbanas, Juo
zas Weisengoff, Jenas žilis, 
Juozas Žulius. 

Sąrašo Atidengimo ceremo
nijų komiteto pirmininku ir 
šių ceremonijų vedėju buvo 
Tarnas Marcinkevičius. (Mar
cinkevičius ir Kun. Mendelis 
yra Amerikos Legiono Lietu
vių Posto 154 nariai, I Karo 
veteranai. Kun. Mendelis yra 
Posto kapelionu), šiame ko
mitete taipgi daug dirbo laido
tuvių direktorius Juozas Ka
šinskas, Adv. Grajauskas, Ltn. 
Julius Kastantinavičius ir kt. 

Garbė komitetui, garbė or
ganizacijoms ir visiems už to
ki pagerbimą Lietuvių tarna
vusių bei galvas paguldžiusių 
II Pasauliniame Kare. Lai pa
siaukojusių gynimui Amerikos 
ir žmonijos laisvės žygiai ir 
kančios veda pasaulį prie tai
kos ir išlaisvinimo pavergtų 
tautų, o jų tarpe ir Lietuvos. 

Kor. 

JAUNIMO BALIUS, 
Baltimorės Lietuvių salės 

jaunimas rengia savo metinį 
bufeto vakarą šeštadienį, Spa
lių 18, nuo 8:30 vai. Bus val
gių, gėrimų, muzika šokiams. 
Tikietas tik $2.25. 

Prie to bus parodymas Lie
tuviškų rankdarbių, bus atga
bentos girnos kuriomis kitados 

j maldavo miltus duonai; bus ir 
į kitokių įdomių dalykų. 
| Kurie Baltimoriečiai turite 
į kokius nors rankdarbius pra-
| šome pranešti salės komisijai, 
i arba salės gaspadoriui F. La-
| seikauskui. 

j Kadangi tam baliui tikietų 
j skaičius ribotas, norintieji da
lyvauti* prašomi tuoj sau tikie-
tus įsigyti, šio vakaro pelnas 
eis salės pagražinimui. 

J. Makauskas. 

LOWELL, MASS. 

MUSŲ KOLONIJOS VEIKIA 
Praėjusiame D. L. K. Vy

tauto Klubo susirinkime svar
biausias pranešimas buvo apie 
klubo naujo namo statymą, 

j Komitetas pranešė kad darbas 
i eina pirmyn ir kad už kurio 
| laiko Lowellio Lietuviai turės 
I naujus moderniškus rūmus. 
! ŠIUO pranešam visiems Lo
wellio apielinkės Lietuv i a m s 

| kad D. L. K. Vytauto Klubas 
• rengia pagerbimą tiems darbi
ninkams kurie rinko aukas į 
BALF, tremtinių šelpimui. Lo
wellio kolonija pasirodė ge
riausia visoje Amerikoje, nes 
pagal Lietuvių skaičių surinko 
daugiausia. Pagerbimas įvyks 
Spalių 25, DLK. Vytauto Klu
bo salėje. Gaukite sau tikie-
tus pas A. Raudeliuną, klube. 

SVARBUS pranešimas DLK. 
Vytauto Klubo nariams: daly
vaukite susirinkime Spalių 12 
d., nuo 3 vai. po pietų, bus no
minacijos klubo valdybos 1948 
metams. Yra daug kiti) rei
kalų aptarimui. 

PASTARU laiku čia atsida
rė CARE siuntinių įstaiga, iš 
kurios dabar bus lengviau pa
siųsti siuntinius saviems DP 
Vokietijoje. Siuntiniams blan
kas galite gauti DLK. Vytau
to Klube. Padės išpildyti jas 
A. Raudeliunas arba V. Rama
nauskas. Klube randasi daug 
antrašų, tarp kurių labai daug 
yra tremtinių nuo Žaslių ir iš 
Vilnijos bendrai; jei kas norit 
pasiųsti jiems stiuntinį gaukit 
antrašą klube. 

Vyt. Ramanauskas. 

D J R V A 

AMERIKOS VAKARU 
ĮDOMYBĖS 

Detroitiečiai, Ruoškitės ir Dalyvaukit šiame 
Koncerte Sekm., Spalių 12, Art Institute 

Važiuojant per Druskos Ežero tyrus nutiestu keliu, išlipo
me nusifotografuoti. Išrodo lyg sniegu ir ledu nuklotame 
ežere, tik skirtumas tas kad reikėjo dėvėti saules kostiumą, 
nes karštis tą dieną siekė apie 110 laipsnių. 

Rašo K. S. KARPIUS. 

(Tęsinys iš pereito nr.) 

Keliaujant i "Pažadėtą 
Slėnį 

Sofija Adomaitienė, Lietuvos operos dainininkė, vos 
spėjus atvykti i Ameriką, praeitą pavasarį, jau daina
vo Chicago je ir Clevelande, ir dabar ji dainuos Detroite, 
LVS 6-to skyriaus surengtame koncerte sekmadienį, 
Spalių-Oct. 12, Art Institute salėje. 

Zigmas Jankauskas 
Real Estate — Insurance 

Dirvos Atstovas 
Prenumeratoms, Skelbimams 

536 North l.lth Street 
PHILADELPHIA. 23. Pa. 

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

Detroito Lietuviai! štai 
jau ir atėjo tas musų laukia
mas koncertas, kuris įvyks šį 
sekmadienį, Spalių 12, nuo 7 
vai. vakare, Art Institute, prie 
Woodward ir Kirby gatvių. Sa
lės durys bus atdaros 6:30 v. 

Tikietus kurie dar neturite 
įsigiję, galėsit nusipirkti prie 
inėjimo. Į salę reikia eiti nuo 
Woodward gatvės. Inėję pa
sukit kiek į kair^' ir žemyn į 
salę. Inėję tuojau pamatysite 
Lietuvius ir nebus sunku ras
ti koncerto vieta. f 

Šiame VLS 6 skyriaus su
rengtame iškilmingame kon
certe, kaip jau rašėme, dai
nuos Liettivos Operos artistė 
Sofija Adomaitienė, žymus te
noras Jonas S. Urbonas, ir pia
nu skambins Birutė Smetonie
nė. 

Čia išgirsite visokių dainų, 
graudžių ir linksmų, klasiškų 
ir žinomų liaudies dainų, Lie
tuviškų ir Angliškų. Vienu žo
džiu bus puikus koncertas ir 
visi turėsime linksmą ir malo
nų laiką. Taigi visi, visi Lie
tuviai nepraleiskite šios gra
žios ir retos progos, atsilanky
kite į šį didelį rudeninį, koncer
tą. Jųs čia apsilankę ne tik 
praleisite gražiai Vakarą, bet 
kartu ir paremsite Lietuvos 
tremtinių gelbėjimo darbą. 

Kada mes nueiname į Ame
rikonišką teatrą, musų sumo-
'kėti pinigai musų reikalams 
nepadeda, o kada mes atsilan
kome savųjų parengime, musų 
įžangos pinigai dar suteikia 
paramą musų vargstantiems 
broliams užjuryje. 

LANKĖSI GRAND RAPIDS 
Pereitą šeštadienį ir sekma

dienį, Dr. J. J. Sims su žmona 
ir Dr. Bronius Kazlauskas bu
vo nuvykę į Grand Rapids mu
sų Lietuvių tremtinių reika
lais. 

SUSILAUKĖ SUNAUS 
Lietuvių Balso, radio klubo 

anaunserio Ralph Wal a t k o š 
žmona susilaukė pirmagimio 
sunaus. Kūdikis ir motina ge
roje sveikatoje. Tėvas Walat-
ka, buv.ęs karys, dideliai paten
kintas. M. Sims. 

LANKĖSI NORVE
GIJOJE 

Žymus Bostono tautinis vei
kėjas ir Lietuviškų reikalų rė
mėjas, LVS skyriaus pirmi
ninkas Jonas L. Kasmauskas, 
kuris pereitą mėnesį išvyko į 
Europą biznio reikalais, šiomis 
dienomis atsilankė Norvegijo
je. Rugsėjo 30 iš 'sostinės Os
lo atsiuntė Dirvai laiškutį, pa
žymėdamas kad ten jau yra 
sniego. Mat, Norvegija tolo
kai šiaurėje ir ten žiema pra
sideda labai anksti ir Ugai tę
siasi. * 

Dirvos korespondento buvo 
jau rašyta apie p. Kasmausko 
apsilankymą Šveicarijoje. Jis 
lankėsi šiose šalyse: Prancūzi
joje, Šveicarijoje, Holandijoje, 
Belgijoje, Danijoje, Švedijoje. 
Iš Norvegijos išvyko Anglijon 
ir Spalių 6 laivu išplaukė atgal 
į Ameriką. 

Iš VAKARŲ nuo San Fran
cisco arba nuo Los Angeles 
atvažiuojant į tą "Pažadėtą 
Slėnį", apie kurį jau dabar ap
rašysiu plačiau ir išaiškinda
mas kaip ir kodėl tas slėnis to
kį pavadinimą gavo, mums rei
kėjo pervažiuoti per eilių eiles 
palnynų ir plačiausius tyry-
nus, ir kai užvažiavom ant čiu
kuro kalno iš kurio jau pasiro
dė Druskos tyrynai, mano "šo
feris" žmona akis ištempė iš 
nuostabos. Pakalnėje kiek tik 
akys užmato, tęsiasi didelė ly
guma, visa balta kaip sniegu 
nuklota arba kaip nematomu 
kraštu ežeras užšalusiu lygiu 
ledu, nors mes važiuojame pa
čiame vidurvasaryje ir per vi
są kelionės laiką, per tyrynus 
temperatūra siekė tarp 90 ir 
net 110 laipsnių karščio. 

į druską virsta, ir už nedauge
lio šimtų metų visai ežeras iš
nyks, liks tik tyrai, kaip atsi
tiko su kita didesne puse to 
ežero, ir kas matosi į pietus ir 
čia pat kur mes buvom išlipę. 
Kitados ir^ čia buvo ežeras, liū
liavo tingiai surus vanduo, bet 
negailestinga tyrų saulė šitą 
ežero dalį, tukstančius ketvir
tainių mylių, pavertė pereina
mu ir pervažiuojamu sausu 
dugnu. * 

Sakiau pereinamu, bit var
gu kas norėtų per tą baisią ty
rumą eiti, nes pati siauriausia 
šitų' tyrų dalis kuria nutiestas 
kelias, iki sekančio sustojimo 
punkto, yra apie 130 mylių at
stu. Automobiliu pravažiuoji 
j tris ar keturias valandas, pri
klauso kaip greitai važiuosi. 

Reikia priminti kad į pietus 
nuo šio kelio, kur nusitęsia v§l 
šimtai mylių Druskos tyryni|, 
kur dugnas yra lygesnis ir kur 
jau druska negaminama, Ame
rikos kariuomenė daro viso
kius savo naujausių lėktuvų 
skraidymų bandymus, nes tas 
druskos dugnas, lygus kaip 
stalas, kietas kaip cementuo
tas, yra Dievo pagamintas A-

aerodromas, ir toks 
Aš tai jau buvau matęs pir

miau, nes 1945 metais važiuo- ' merikai 
damas traukiniu į Los Ange-; didelis kokio niekad niekas ne
les iš Ogden City, pro šią dalį į bandys niekur kitur. įrengti, 
važiavau. 

Bet nuostabumas ir mane iš-
naujo suėmė, nes dabar iš kal
nų aukštumos matėsi tas plo
tas baisiai toli ir plačiai. Nie
ko nuostabaus kad aukštuose 
kalnuose matėme sniego nors 
ir vidurvasarį, tačiau šis tūk
stančių ketvirtainių mylių bal
tas kaip sniegu ar ledu nuklo
tas slėnis ttorėjo savo žavėtl-
numą. 

Tai buvo Druskinis Tyrvnas, 

(Seka: Apie Mormonus ir 
jų atsiradimą.) 

ADF Švaisto Darbinin
kų Pinigus Milijonais 

Savo Politikai 

PRANEŠK1T 
Savo Antrašo Permainą 

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

Dirva Cleveland 3. O. 

Pajieškojimas. Petras Ra
dzevičius j ieško savo dėdžių 
Povilo ir Juozo Biržių, iš A-
nykščių apielinkės, Petras yra 
sunus Julės Biržytės. Prašo
mi atsišaukti į: 

Mrs. M. Overaitis 
4698 Brandon avenue 

Detroit 9, Mich. 

LIETUVOS VAIZDAI 
26 VAIZDAI UZ $1.00 

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

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

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

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

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

DIRVA, ' - • .. 
6820 Superior Ave. 

Cleveland,!, Ohio. 

Amerikos Darbo Federacijos 
^ konvencijoje šį Spalių mėnesj 

į pietus nuo paties Druskos: San Francisco mieste sako bus 
Ežero, kuris savaime yra di-! nutarta paskirta du milijonu 
delis lyg jura. Leidomės že-! dolarių politiškam vajui 1948 
myn iš kalnų į tą tyryną Ką- metais nugaUjti Kongreso na-
dangi buvo nevelus popietis ir • , , .. 
turėjom laiko iki nusiskirtai s' ncbutų išrinkti į 
nakvoti vietai, nuvažiavę į tą kongresą už tai kad šio Kon-
druskos tyryną prisižiurėjom ir greso posėdyje rėmė Taft-Har-
kas ten ištikro yra. Kelis kar- tley darbo bilių. -
tus sustojom nusifotografuoti. Kadangi dideli kongresma-

žintrtm4kak^o Srufk'o" ny dauguma, tą bi.ių ržm6 ir 
Tyryno krašto eina skersai j nubalsavo, reiškia ADF politi-
rytinį kraštą, kur prie kitų kieriai nori padaryti šalyje di-
kalnų yra jau pati ta "Pažadė-, delį perversmą — išrinkti visą 
ta Slėnis", Salt Lake City var-( savo plauko kongresą 
du miestas ir tie žmonės ku- Tas tuoj parodo k reiškia 

ne ten atvyko ir apsigyveno. I dtll.bininky diktatura _ tokia 
NORS pats Druskos Eže- diktatura kai kokie nors vadai 

ras radosi toliau į šiaurę nuo pasijaučia esą darbininkų dik-
to kelio kuriuo mes važiavom, ; ,. 
šie plotai per šimtus ketvirtai- i . . . ' j1 f_a \ aPkiauti 
nių mylių buna užleidžiami su-, darbininkus didelėmis duoklė-
riu vandeniu iš to Druskos mis į uniją, ir paskui, neduo-
Ežero, ir čia vanduo lieka iš- dant- patiems darbininkams tų 
garuoti saulės kaitroje, o ant unijų pinigų valdyti, aukštieji 
žemės lieka m> lių plotai drus- vadai pasiskiria sau teisę ir 

>-*yti už * jie 
žiavom, randasi ir didelis fab-, *:U11 balsuoti. 
rikas, apdirba, valo ir paruo- Į Anglijoje jau tokį parlia-
šia stalui ir kitiems visiems ] mentą išsibalsavo: teri valdo 
reikalams. Į darbo partija, kuri darbininkų 

Kadangi druskos klodai gu-' ne8iklausus vykdo socializmą, 
li prie pat kelio, mes išlipom is v . , , .. . . . 
automobilio patyrinėti ir pa-, uzima industrijas ir įmones į 
čiupinėti druską. Netoliese ke- j vadžios rankas, darbininkas iš 
lio buvo gilesnis rėvas ir jame ' to darbo jau negali išeiti į ki-
dar radosi vanduo — toks tir- tą, algos numažinamos, darbo 
štas, surus vanduo, kuris už valandos pailginamos, valdžia 
dienos-kitos irgi pavirs' j drus-1 mk s£m tej darbininkua 

ką. Tas rėvas baltu druskiniu \ 
dugnu ir šonais, kaip ledu iš-; sk!rtl 1 toklus darbus kur val
kiotas. Visas plotas viena dru-1 džiai patinka; iš algų ima di-
ska, kieta, sulipus, lyg senas delius taksus. 
sniegas, kuris iš viršaus aply- Taip turi ir sovietu "roju-
tas ir vel susalęs. Norėdami Į • „ , „auios o-alvažndžiti 
nusilaužti druskos gabalus tu- J '. k £auJ°s galvažudžių 
rėjom gerai paplėšti, ir tikrai 
pasirinkom kelis šmotus tos 
druskos, parsivežti atminčiai; 

pasisavino sau diktatūrą ant 
darbininkų. ' 

Unijų vadai turi trukšmauti, 
Druska ne kaip ledas, rankosevr§kauti, kovoti prieš ką nors, 
netirpo. Diena buvo karsta, tie-
sugaišuoti, tą viską patirti ir tik taip jiems sekasi darbinin-
pasiimti dalelę to milžiniško !kams itikinti kad iie smarkiai 
Druskos Ežero, kuris amžinai, rūpinasi darbininkų reikalais. 

! L : -
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Lietuvos 
Dega mūsų širdyse L A I S V A  L I E T U V A  Laisvę pažinus Tauta — "* *4: 

Jungo Nevilks! " ̂  

Tomas Banga. 

Taip Plaukia Lietuviai Tremtiniai i Angliją 
Kokie trukdymai ir painiavos daryta mums iš Anglų 

puses j Angliją išvažiuoti. Kaip Anglijoje 
atsiradę tremtiniai gyvena 

(Pabaiga iš pereito nr.) 

MAISTAS buvo geresnis ne
gu normaliose stovyklose kad 
esti. Tik labai prastos patal
pos—jokio mažiausio baldo, nei 
stalo, nei kėdės — tik dviauk
štės medinės lovos, bet tokios 
silpnos kad miegoti reikia la
bai atsargiai; ir tai musų kam
baryje net trys lovos neišlaikė 
žmogaus ir įlūžo. 

šioje stovykloje dar kartą 
gydytojas kruopščiai patikrino 
kiekvieno sveikatą; policija per
žiūrinėjo bylas kad tarp išvyk
stančiųjų nebūtų nusikaltėlių— 
ir jau laukėme kada bus duotas 
ženklas paskutiniam pasirengi
mui išvykti iš Vokietijos. 

Rugsėjo 2 d. turėjo buti ta 
laimingoji diena. 2 vai. po pie
tų | Angliją vykti sudarytas 
transportas (apie 500 žmonių) 
susirinko j didelę salę (garažą) 
ir sustojo grupėmis. Pagal są
rašą pirmiausia j autobusUs 
buvo susodintos moterys ir iš
vežtos į stotį. Tačiau vos tik 
priėjo prie musų, vyrų, — vėl 
užkliuvo! Pranešta kad trau
kinys nepaduotas! Ir vėl grą
žino moteris atgalios. Vėl vi
si išsiskirstėm į kareivines. 

Tokia "repeticija" mums vi
sai nepatiko (sako, taip atsi
tikę pirmą kartą!). 

Bet vis dėlto, tą dieną išva
žiavome. Apie 9 vai. vak. Vo
k i š k u  t r a u k i n i u  p a j u d  ė j o m e  
Holandijos kryptimi. 

Paskutinėje Vokietijos •'sto
tyje Bentheime gavome kavos 
ir buterbrodų kelionei, persė
dome į greitąjį traukinį ir apie 
1 vai. nakties, galų gale iš-
riedėjom iš tos mums ligi gy
vo kaulo įkyrėjusios Vokieti
jos į Holandiją. Pagaliau at
sikvėpėme laisviau. 

Kam aš visa tai pasakoju? 
Juk tai fvyko tik vieną kartą, 
tik su musų transportu! Bet 
tai yra charakteringa išviso da
bar vykdomai emigracijai. Kaip 
mes pereinamoje stovykloje, ly
giai taip jautriai su mumis vi-

„sus šituos pakeitimus pergyve
n o  i r  k i t i  s t o v y k l o s e  e s a n t i  
tremtiniai. Tai yra vaizdas to 
amžino neaiškumo, netikrumo, 
net iš pusiaukelės gali sugrą
žinti! Labai teisingas čia tas 
s e n a s  L i e t u v i š k a s  p r i e  ž o d i s  
"Neperšokęs per griovį nesa
kyk op!" 

PERVAŽIAVĘ per Vokieti-
jos-Holandijos sieną jau galė
jome pasakyti "op!" Mes jau 
išėjome iš IRO aprūpinimo ir 
perėjome Didž. Britanijos Dar
bo Ministerijos žinion ir atsa
komybėn. Mintyse pradėjome 
pinti pirmuosius planus Angli
joje, nors prieš akis stovėjo 
dar gana varginanti kelionė 
Račiau visą laiką buvome ga
na gerai aprūpinami. Vos tik 
atvykome į Hoek van Holland 
u o s t ą  ( p r i e  H a g o s ) ,  g a v o m e  
skanius ir sočius pusryčius, ko
kių jau seniai nebuvome matę 
Patys savo daiktus pakrovėme 
į Britų laivą "MANXMAN" 
Jeigu kas ir turėjo daugiau 
virš nustatyto svorio (150 An
gliškų svarų), galėjo vežtis — 
nieką# nebuvo numesta ar at
imta. ' 

Vos tik laivas išjudėjo iš uo 
s to, per garsiakalbius buvo pra 
nešta visa tvarka ir duoti nu 
rodymai, jeigu butų kokių ne
tikėtinumų. Taip pat visiems 
išdalino po 1 Anglų svarą — 
pirmieji pinigai smulkios išlai 
doms, asmeniškiems reikaliu 
kanis. 

Dauguma po pirmo juro 
krikšto, tą pačią dieną pavaka-

, rį pasiekime Anglų uostą Har-

witch. Musų sunkųjį bagažą 
iškrovė Vokiečiai-belaisviai; jie 
visai nesumenkę, atrodo sana 
gerai. 

Nors Anglų muitinėje užtru
kome gana ilgai, bet tremtinių 
mantą Anglų valdininkai pra
leido, palyginti, lengvai, pusiau 
pro pirštus. Daugiau tikrino 
moterų bagažą. Kai tik vyrų 
eilė priėjo, leido visus iš eilės 
visai netikrindami, nes jau ir 
taip buvo labai ilgai užtrukta, 
reikėjo skubėti traukinin. 

Musų transportui buvo duo
tas specialus traukinys. Važia
vome visai patogiai. Traukiny
je gavome valgyti. Visų vei
dai buvo nušvitę. 

Važiavome Londono krypti
mi. 

Londone vėl pajutome gra
žią organizaciją — iš stoties 
s p e c i a l i a i s  a u t o b u s a i s  b u v o m  
nugabenti į pereinamąją sto
vyklą Londono centre. Stovy
kla nepanaši į tas kuriose ligi 
šiol buvo tekę buti — įrengta 
viešbutyje. Nors vėlai atvy
kome, bet gavome vakarienę. 
Gaila tik kad musų transportas 
taip susivėlino, nes tą vakarą 
atvykstančių Lietuvių buvo at
vykęs pasitikti Lietuvos Minis-
teris Didž. Britanijoje p. Balu
tis, bet nesulaukė (pavėlinom 
apie 5 vai.!). 

LONDONE musų transportą 
suskirstė į dvi dali — vieni va
žiavo į kitą pereinamąją stovy
klą prie Preston miesto, o mes 
— apie 300 įvairių tautybių 
tremtinių — kitu specialiu trau
kiniu pro Birminghamą atrie-
dėjom iki Wellingtono stotelės. 
Traukiniu važiuoti dienos metu 
buvo didelis malonumas, nes 
apylinkės tikrai žavėtinos — 
k a l n i u k a i ,  s e n o v e  d v e l  k i a n t i  
miškeliai, vingiuoti keliai, keis
tais kaminais pasipuošę namai. 

Iš Wellingtono paskutinis ke
lionės etapas autobusu į Childs 
Ercall kaimą (apie 9 mylios), 
ir vėl kuriam laikui sustojam. 
Apgyvendino vėl stovykloje, ku
rioje anksčiau gyveno Ameri
kiečių kariuomenė. Viename 
barake gyvename po 14 asme
nų. Moterys nuo vyrų atskir
tos — gyvena kituose barakuo
se. 

Musų nerimastis kiek paso
tinta, nes mes pagaliau esame 
jau svetimame krašte — Vo
kietija mums jau' tik kartus 
prisiminimas. 

Stovykloje tarnautojų daugu
ma yra Latviai. Kaip kelionė
je jie savo įžulumu ir beveik 
nachališkumu įsipyko visiems; 
pasirodo kad ir Anglijoje jie 
nerodo tokio kuklumo kaip Lie
tuviai — moka nemoka, bet 
veržiasi ir stengiasi užimti vi
sas geriausias vietas. Mums 
visiems iki įnirtimo buvo pik

ta kad drauge su mumis atvy
kę Latviai be eilės buvo pak
viesti atlikti visų formalumų 
— likusieji ėjo iš eilės alfabe
to tvarka. Juk Latviai ir prie 
Rusų buvo didžiausi pataikū
nai, ir prie Vokiečių su savo 
SS-legionu perdaug užsireko
mendavo, ir dabar prie Anglų 
a k t y v i a u s i a  r e i š k i a s i ,  k i t u s  
skriausdami. Kiek nuo jų pri
klauso, ir į prastesnius darbus 
skiria kitus — tik ne Latvius! 

Maistas Anglijoje skanus, 
nors mums kiek neįpraštas — 
daug saldumynų, miltinių pro
duktų ir žuvų; mėsos mažoka. 
Bet šiaip-taip kęsti galima. Ta
čiau kai pradėsime dirbti, sa
k o ,  m a i s t o  g a u s i m e  ž y m i a i  
daugiau. 

Tačiau su darbu Anglai ne
siskubina. Mums net keistas 
tas Anglų šaltumas — visai be 
darbo laikyti tiek daug specia
liai darbams į Angliją atvežtų 
žmonių kartais net po 3 ar 4 
mėnesius! Ir jie musų doku
mentus ir kit. tvarko labai lė
tai, šaltai. Lietuviai, rodos, 
per dvi dienas padarytų tai ką 
jie padaro per visą sav a i t ę. 
Taip ir laukiame nekantriai, ka
da duos mums kokį darbą. Vi
si tiesiog veržiamės prie darbo. 

Kai kurie Lietuviai jau pri
vačiai susitarę su ūkininkais 
dirba. O čia dirbti yra išskai
čiavimas, nes gauname gerų, 
vertingų pinigų. Bet tai drau
ge yra ir smagus, malonus fak
tas, kuris sugriauna tiek daug 
V o k i e č i ų  m u m s  p r i m e t a m ų  
šmeižtų. Argi tinginys pats 
j ieškos darbo, kada jį nemoka
mai maitina stovykla ir kada 
dar smulkioms išlaidoms kas 
savaitė duoda po 5 šilingus?! 

Jeigu mes Vokietijoje nėjo
me dirbti pas savo priešus Vo
kiečius, tai ir turėjome pagrin
dą! Juk ką gi galėjome ten 
uždirbti? Vokietijoje už viso 
mėnsio algą buvo galima nusi
pirkti tik du (!) pokeliai Ame
rikoniškų.^ cigarečių. Ar ne 
juokinga atrodys Amerikonui 
jeigu kas iš jo reikalaus kad 
jis už 40 štukų cigarečių dirb
tų visą mėnesį (ir dar pusba
džiu maitindamasis) ?! Bet ar 
Lietuviai Vokietijoje nedirba 
savo tautos labui? Juk tiek 
laikraščių, tiek mokyklų, tiek 
įvairių kursų, tiek gražių, ža
vėtinų teatro pastatymų! 

Antras džiugus reiškinys — 
tai tremtinių mokėjimas gyven
ti. Vargas juos griežtai išmo
kė vertinti gyvenimą blaiviai. 
Keletą mėnesių padirbėję, Lie
tuviai Anglijoje jau nusipirko 
vertingų daiktų: radijo apara
tų, dviračių, drabužių ir t.t. 
Jie nėra tokie išlaidus kaip se
nieji Anglų darbininkai, kurie 
(geriau sakant, jų žmonos) už
dirbtus pinigus dažnai lengva 
širdimi prageria, prarūko.... 
Kietas tremties gyvenimas vi
sus išmokė taupumo — nors 
gal ir ne be išimčių. 

Pirmieji įspūdžiai Anglijoje 
neblogi. Cia mes nesijaučiame 
kad kas į mus iš aukšto žiūrė
tų. Jaučiamės laisvi ir lygus 
su Anglų darbininkais. Tik 
mes pasirašyta sutartimi esa
me suvaržyti: negalime patys 
privačiai susirasti sau darbo, 
bet turime dirbti tokį darbą 
kurį paskirs Darbo Ministeri
ja. Bet pačiame darbe lygus 
su Anglais, gauname tokį patį 
atlyginimą. 

Tokiom sąlygom kiekvienu 
transportu iš Vokietijos į Di
džiąją Britaniją tarp kitų tau
tybių (Latvių, kurie daug ener
gingiau už mus veržiasi važiuo
ti; Estų, Ukrainiečių ir kit.) 
atplaukia ir kuklus Lietuviu 
būrelis — po 20-30 asmenų. 
Atvažiuoja su entuziazmu dirb
ti, laisvai atsikvėpti laisvės ša
lyje ir ilgesingai laukti savo pa
siilgtos tėvynės išvadavimo — 
kai tik laisva bus Lietuva, 
mums iš Anglijos bus arti su-
gryžti. 4 

sienį važiuoti jie nėra taip sau 
gerų norų turistai, ar studi
juoto j ai, jie yra gerai patik
rinti ištikimi žmonės ir paruo
šti komunistai agitatoriai ir 
net sabotažnikai. 

Ir išviso tik vienas senato
rius teatsiminė apie jtios. 

SOVIETŲ ŠNIPAI ČIA 
SIAUČIA LAISVI 

Senatorius Ferguson paskel
bė kad nežinomas skaičius Ru
sų kurie buvo priimti į Ameri
ką įvairiems techniškiems la
vinimams įvairiose dirbtuvėse, 
dabar kaip tai "be žinios din
gę". 

Jis protestuoja kad valdžios 
įstaigos neturi surašę rekordų 
kokis skaičius tų Rusų dar vis 
tebėra šioje šalyje ir kur jie 
ką lavinasi ar veikia. 

"Tam turi buti padaryta ga
las", sako Ferguson. "Niekas, 
kiek aš žinau, nepaiso kur jie 
ką veikia kai tik jie į šią šalį 
įleidžiami". 

Sovietų įvairių technikų bū
riai buvo įleisti į šią šalį dau
geliu atvejų, neva čia studi
juoti biznio metodus, išdir-
bysčių smulkmenas ir mašine
rijų pirkimui. Dabar niekas 
valdžioje nežino kur tie Rusai 
randasi ir ką jie veikia. 

Jie matyt laisvi siaučia, gal 
ruošia net atominės energijos 
dirbtuves* suplaišinti, kaip tik 
tam ateis laikas. 

Gegužės mėnesį šioje šalyje 
radosi legaliai įleistų Rusų 810 
asmenų. Amerikos piliečių gi 
Rusijoje buvo įleista tik 122. 

Jei Maskva leidžia kam į už-

ATVYKO 27 LIETU
VIAI TREMTINIAI 

IŠ EUROPOS 

SpalicF 2 d. laivu MARINE 
FLASHER atvyko 27 Lietuviai 
tremtiniai, kurių tarpe 5 U.S. 
piliečiai repatrijantai, o kiti 
imigrantai, pasinaudoję Lietu
vos ir kitų šalių kvotomis. 

Edmundas ir Elena Arba-
čiauskai su dukrele Vijole, ap
sistojo, Detroit, Mich. 

Kęstutis ir Rima čerkėliu-
nai porai dienų sustojo New 
Yorke IRRC žinioje,^ o vėliau 
vyksta pas p. Devenius | Wa-
terbury, Conrt. 

Paulina Dambrauskienė, iš
vyko pas vyrą, Cicero, 111. 

Vladas Daugnora atvyko pas 
žmoną ir gimines, Philadelphia, 
Pa. 

Eduardas ir Elena Druskiai 
su dukra Laimutė apsistojo, 
Grand Rapids, Mich. 
Petras Druskis išvyko iš New 

Yorko nepalikdamas adreso. 
Jonas ir Antanina Kutros su

stojo keliom dienom New Yor
ke, kame aplankė savo senus 
pažystamus Simučius ir Juš-
kius, o toliau vyksta pas^ broli 
Kutrą į Rockford, 111. 

Jaunutis ir Aldona Nasvy-
čiai su dukra Aldoną apsistojo 
pas Smetonus, Euclid, O. 

' Jonas Powelis, apsistojo Lo
well, Mass. 

Albertas Vengris apsistojo, 
Gobies, Mich. 

Robertas Misevičius: U.S. pi
lietis, išvykęs iš Lietuvos šių 
metų vasarą, apsistojo pas tė
vą, Mahopac, N. Y. 

Jonas žarinskas, U.S. pilietis 
apsistojo, Brooklyn, N. Y. 

Antanas šarka, U.S. pilietis, 
apsistojo, Chicago, 111. 

Jurgis Alenskis, U.S. pilietis, 
apsistojo, New Britain, Conn. 

Jurgis ir Janina Užubaliai ap
sistojo, Schenectady, N. Y. 

Atvykusiųjų tarpe yra trys 
Lietuviai našlaičiai: Elena Ib-
brasaitė, 15 metų, ir Eimuntas 
Imbrasas, 17 metų. 

Be draugų ir giminių atvy
kusius pasitiko Lietuvos Gen. 
Konsulato attache A. Simutis, 
Ona Valaitienė nuo BALF, V. 
Tysliavienė ir spaudos fotogra
fas Urbonas. L.G.K. 

KAS platina Dirvą 
platina apšvietą. 

tas 

ALWAYS THEf 
NEWEST 

STYLE 
H A I R - D O  

Work Done and 
Supervised by 

JOSEPH and FRANK 
PORTARO 

and Staff consisting of 
20 Outstanding r 

HAIR STYLISTS 
Joseph Portaro Frank Portaro 

Permanent Waves — $8.50 and up 
At FRANK PORTARO Beauty Salon 

13592 EUCLID AVE. LI. 9191 LI. 7174 

Čia parodoma leidimas paskirų šovinių nakties laiku iš vieno 
naujo šaudymų prietaiso, kurių vienas matomas vaizdo prieš
akyje. Tai yra vienas iš naujų Amerikos kariuomenės šau-
oamų pabūklų, au kuriuo čia parodo bandymus. 

Delia E. Jakubs 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorf) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVKill!E ENdicott 1763 

CARPETS, RUGS, LINOLEUM 
Rakandų Valymas Jusų Pačių Namuose 

A&liekam apsiuvinėjimą, susiuvimą, patiesimą. Darbas 
geras, greitas ir garantuotas. Apkinavimas dykai. 

Darbą atlieka patyrę karpetų tiesėjai. 

BUBNICK CARPET CO. 
CE. 6031 Vakarais SK. 1993 

ii 

Kempteno. Vokiet i jo je.  Lietuvių Tautines  Bendruomenės pra
džios mokyklos mokiniai su savo mokytojais, užbaigę mokslo 
metus 1947 m. Balandžio mėnesj. Vaikučių sveikatai apsaugo
ti, mokslui ir išlaikymui reikalinga didelė BALF pagalba. Au
kas siųskite: BALF, 105 Grand St., Brooklyn, 11, N. Y. 

LIETUVIAMS TREMTINIAMS GYVEN
TI AR MIRTI?! 

Spalių mėnuo yra Lietuvių Tremtinių Vaikučių Paramos 
mėnuo. Aukokite kuodaugiausia Vaikučiams! 

Artėja ruduo ir žiema. Tiek 
seneliams, tiek vaikučiams ir 
našlaičiams tremtinių stovyk
lose reikia šilumą kune palai
kančio maisto — riebalų, cuk
raus, pieno. 

Reikia daugiau aukų. Atsi
daro mokyklų sezonas. Jauni
mas nori skubėti mokytis, bu
ti naudingu gelbėti tautą jos 
tragingoje valandoje. Reikia 
daugiau mokykloms įrankių, 
knygų, rašomos medžiagos. 

Artėja žiema, reikia šiltų 
rubų ir avalinės. Anksčiau pa
dovanotos reikmenys jau su

naudotos, Lietuviai tremtiniai 
pailgino amžių, atgavo sveika
tą (kai kurie), įgavo vilties 
gyventi ir tikėtis laimingesnio 
rytojaus. 

Vakarykštis rytojus yra ši 
diena. Jų kova už gyvybę te
būna tęsiama. Viltys užtik
rintam rytojui tebūna palaiko
mos. Lietuvių tautos ateitis-
vaikučiai tebūna paruošti gy
venimo kovai už tautos išlai
kymą. 

Rubus," pinigus tremtiniam* 
šelpti siųskite adresuodami: 

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 I 
Miestas Valstija 

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

ŠILDYK IT SAVO NAMĄ 

Automatiškai su MONCRIEF 
(i AS • COAL • OIL 

THE HENRY FURNACE CO., MEDINA, O. 

Palikit 

Judge Frank D 

Celebrezze 
TO THE 

MUNICIPAL COURT 
OF CLEVELAND 

Judge Celebrezze yra plačiai atsižymėjęs valdiškose tar
nybose. Jis buvo Assistant County Prosecutor per 12 
metų, Director of Public Properties, Director of Public 
Safety 4 metus, ir buvo paskirtas nariu Allied Military 
Government tarnybon Majoro laipsniu. 

PALIKIT TOLIAU 

JUDGE FRANK D. CELEBREZZE 
RINKIMAI ANTRADIENĮ, LAPK.-NOV. 4, 1947 



Dienos Klausimais 
Redaktorius—K. S. KARPIUS—Editor 

SSjffie 
6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio 

PASIŪLYMAS B. A. L. $. FONDUI Pradeda Melų Vaji* 

PREZIDENTUI Trumanui paskelbus šalyje visuotiną 
maisto taupymo programą, tikslu GELBETI Euro

pos žmones nuo bado šią žiemą ir kitą pavasarį, mums 
Lietuviams tas turi pasakyti pilniau ir tikriau kaip Eu
ropoje maisto padėtis yra kritiška ir kad mums taip pat 
reikia labiau ir rimčiau susirupinti kad ateinančią žie
mą ir pavasarį musų kraujo broliai Lietuviai tremti
niai nebūtų badavimo ir nedavalgvmo aukomis. 

Mums visiems Lietuviams Amerikoje reikia rim
čiau pagalvoti kas laukia musų brolių-sesučių atsidūru
sių svetimuose kampuose, kur jie yra dar sunkesnėje 
padėtyje negu paveizdan Prancūzai, ar Italai, ar Vokie
čiai gyvenanti savo šalyse, kur jie bent galėjo ką nors 
patys pasiauginti. 

" Dešimtvs tūkstančių Lietuvių tremtinių —• senų ir 
jaunų ir pilname amžiuje vvrų ir moterų — atsidūrę ki
tuose kraštuose, kalinių-belaisviu padėtyje, kuriems ir 
dabar skiriamo iš Amerikos maisto mažiausia teks, tu-

.ri buti musų pačių apruointi maistu, kad išliktų gyvi šią 
žiema, kad nenumirtų iki pavasario, ir kad galėtų buti 
gvvais ateičiai, ant kurios mes kaip tauta visą savo iš
likimą remiame. 

Amerikos Lietuviai, su tam tikra išimtimi, yra pa
siryžę ir toliau aukotis, remti ir gelbėti savo nelaimin
gus brolius-seseris tremtvie. Bet juos reikia išjudinti 
labiau ir karščiau. Tuo išjudinimu galima bus pasiekti 
ir kitus, kurie yra šaltesni tokiam reikalui, kurie dar 
nejaučia tos nuogos tikrovės. 

Prezidento Trumano ir jo kabineto nariu atsišauki
mas pajudino daugeli ir tų mūsiškių kurie iki šiol ne
jautė kaio ištikro reikalinga nagalba žmonėms Europo
je, o kartu ir musu pačiu broliams-seserims. 

Šiam reikalui ir darbui mes turime Bendra Ameri
kos Lietuvių šalnos Fonda (BALF'ą). kurio vedėjai pri
valėtu dabar patys i gauti daugiau Įkvėpimo, jeigu iš
klausė prezidento kalbos, ir parodyti dar didesnio gy
vumo savo tremtinių šelpimo pastangose. 

Mes pasiūlome BALF'ui pradėti Lietuviu spaudoje 
visuotina vajų siuntimui maisto savo vientaučiams, ku
rie iki šiol į mus Amerikiečius bendrai ir į BALF'ą at-
kreine akis ir rankas laukia. 

Dabar tuoiau, nelaukiant BALF'o seimo, ^ siūlome 
šiai organizacijai pradėti vaju už aukojimą siuntimui 
maisto ir rubu tremtinams Kalėdoms. Amerikos Lietu
viai i tai atsilieps prijausliai. 

Po seimo, vėl, priėmus seime gerus sumanymus ir 
planus, varyti nepertraukiamą vaju už aukojimą mais
tui musų tremtiniams gvvybę palaikyti. 

Butu gera kad BALF'o vadovybė plačiau ir gausiau 
primintų visuomenei spaudoje apie BALF'o rengiamą 
seimą. Primintų, ragintu, prašvtų siųsti seimui aukų. 

BALF'o vadovybė seimui dienas paskyrė labai ne
patogias, daug kas gal ir negalės į seimą atvažiuoti, ta
čiau kiekvienas gali pasiųsti savo auką jeigu tik bus 
raginamas ir prašomas. 

Amerkos lietuviai bendrai, kurie turi savų pimi-
nių ir artimųjų tremtinių tarpe, privalo taipgi pasijusti 
paraginti šiuo prezidento atsišaukimu, ir didesniu pasi
ryžimu imtis siųsti maisto pakietėlius saviesiems. 

Das vienas pasiūlymas BALF'ui: labai pageidauti
na kad BALF'o vadovybė sutvarkytų savo veikimą ir 
savo šelpimo budus Europoje, kad pertvarkytų geriau 
savo iki šiol laikomasi tvarką. Kaip vis ateinančios^ iš 
tremtinių žinios nusako. BALF'o vadovybė prisilaiko 
favoritizmu, kas šalpos darbe turi buti prašalinta. 

Pereitame seime, tuos dalykus žinantieji nutylėjo, 
tačiau šiame seime f^ali nenutvlėti, nes aukojimas, vi
sas BALF'o štabo išlaikymas ir vadu išrinkimas ̂  pri
klauso nuo visuomenės. Visuomenė BALF'a remia ir 
palaiko mielaširdystei, labdarvbei. šelpimui ir aprengi
mui alkanųjų, o ne pačios BALF'o vadovybės kokioms 
tai savotiškoms užgaidoms varinėti ir skirstinėti šelpia
muosius į "išrinktuosius" ir kitokius.... 

PRANAŠAUJA C. I.  O. SUARI)YxM4 
QRGANIZUOTU darbininkų rimtesni vadftį pradėjo 

permatyti kas laukia jų organizacijų jeigu jose bus 
leista ir toliau komunistams laikvti valdybų vietas. ' 

Štai Clevelande leidžiamas CIO dešiniųjų remiamas 
savaitinis organas Union Leader savo redakciniame ra
šinyje iškelia aikštėn jau numatomą faktą — kad rau
donieji sunaikins CIO per vieną metą laiko, jeigu jiems 
bus palikta ir toliau vadovauti tas unijas kuriose jie iki 
šiol turi savo rankose. 

CIO buvo tai antra šaka. organizuojama po John 
L. Lewis nesusipratimų ir skilimo su Amerikos Darbo 
Federacija. CIO atsirado kaip tik patogiu laiku komu
nistams pasinaudoti pagrobti Amerikos darbininkų or
ganizacijų vadovybę. Komunistai padėio dideles pa-' 
stangas ir jiems daug pavyko pačiupti CIO vadovybės. 
Ir dabar eilė paskirų industrinių unijų tebėra jų kontro
lėje, ju vadovybėje, nors nariai toli gražu nėra komunis
tai nei komunizmo simpatizatoriai. 

Kada CIO aukštieji vadai susigriebė apsisaugoti 
nuo komunistu itakos jie pamatė kaip giliai raudonieji 
yra isibriovę CIO unijose. 

Nežiūrint dešiniųjų CIO vadų pasimojimų atsikra
tyti komunistų vadovybės toje darbo organizacijoje, iš 
savo pusės komunistai, tiek kiek jie pajiegų turi, dirba 

Maisto kainoms iškilus ir vis 
padėčiai nesitaisant, politikie
riai griebėsi išnaudoti tą padė
tį savo naudai, pradedant me
lų vajų ir brangumo kaltę pri
metant kitiems. 

Štai Demokratų partijos na-
cionalis komitetas pradėjo va
jų įtikinti balsuotojus kad už 
kainų aukštumą kalta Repub-
likonų partija. 

Demokratai savo radio kal
boje paskelbė kad Republiko-
nai turėdami savo pusėje kon
greso narių daugumą galėję 
sulaikyti kainų brangumą, bet 
nieko nedarą. 

Bet jų kalbėtojas ignoruoja 
faktą kad per 14 metų pirm to 
Demokratai darė viską kas tik 
galima, kada turėjo kongresą 

Ar Quoddy Miestelis 
Teks BALF'ui? 

Nors BALF vadovybė rekla
muoja plačiai Quoddy miestelį, 
Maine valstijoje, kurį nori nu
pirkti įsteigimui ten Lietuvių 
Tremtinių Universitetui, neiš-
rodo kad yra daug vilčių tą 
tikslą BALF'ui atsiekti, nes 
Angliškoje spaudoje buvo pa
skelbta kad Karo Liekanų Ad
ministracija leido tą miestelį 
iš varžytinių ir aukščiausią 
kainą įsiūlė Grossman firma iš 
Quincy, Mass., medžio sandė
liams. 

Kodėl BALF valdyba vis re
klamuoja pirkimą to miestelio 
jeigu neužtikrinta • kad galės jį 
įgyti? Jeigu Grossman įsiūlė 
daugiausia, tai jis ir liks savi
ninkas. Jau buvo girdėta kad 
BALF sutiko savo tikslui kliū
tis Washingtone. šita gal ir 
yra svarbiausia kliūtis kad ki
ti daugiau pasiūlė. 

/ / # 

Pataria Patirti Rusus 

Gen. Clark, buvęs karo veik-
i * i-- smuose Europoje, nesenai kai savo kontrolei e, kad kainos , _, T * , * . , .V1 . nin;u„TOno bedamas Los Angeles Amen-butu įskeltos ir palaikomos VI- ®. . - v ,  i  k o s  L e g i o n o  s u v a ž i a v i m e ,  p a -same aukštume. | . _ i co Lrp • 

Ir dabar dar Demokratų ad-, tiesioginius pa-
ministracija supirkinėja iš lau- su sovietais. Pas juos 
kų daug derliaus, kad tik kai- vigkam atsakyma8> Ne!" 
nos butų palaikomos aukstos. | „Musų okupacin8se operaci-

# # # į jose mes užtikom Rusų atsto-
^ j u- • vus dėvinčius musų militarinės U. S. ARMIJOS vadovybe uniformas 

kaip Spalių 3 praneša u, Wa- " „A- eslJ tjkras masų nesusi. 
shingtono nesutiko leisti so- žmonės kurie links-
vietų Rusijos militariniams at- £ į komunizmo pusę, galėtų 
stovams pamatyti naujų įsras- pJatyti komunizmą veikmėje 

tų karis ų gin ų e . skuI,gtlJ persimesti i 
vun,, uz ta. kad A^os^at- g pusę„ 
stovai Rusijoje 
džiami matyti pačių Rusų ka 
riškų ginklų bandymų. SEPTYNI U:- S. Kfmgrem 

Neleido į tą ginklų demon- nariai, dabar keliavę Europoje 
stravimą ir Lenkijos bei Jugo- tyrinėti įvairių šalių ekonomi-
slavijos atstovų. Pernai tokia- nę padėtį, buvo priimti^ Popie-
me demonstravime Rusai buvo žiaus, kai jie apsilankė Itali-
pakviesti. joje. ^ -

visu atkaklumu pagrobti CIO j savo rankas, naudoda
miesi teisėmis vadovybės tų unijų kuriose }\e m vyrauja. 

Viršminėtas darbo organas pareiškia, Jeigu nacio-
nalė CIO vadovybė nesiims tokių pačių griežtų priemo
nių apsivalyti nuo komunistų įtakos ir jų vadų dauge
lio unijų eilėse, visa CIO gali i metą laiką subyrėti j da
lis 

«* -O /.> • 
*. i • 

YRA ŠALIS... 
Yra šalis kur liūdnai snaudžia, ^ 
Varpai bažnyčių guodžiai gaudžia, 
Šaltiniai muša iš pakriaušių, 
Upeliai šniokščia, girios ošia, 
Ir aibės žydinčių kriaušių, 
Akacijų sodybas puošia, 
Gintarais jura išdabinta 
Ir nuotakai ruta nuskinta! 

* 

Ten kalnas, bokštas Gedimino 
Šalies tos lukesčius gaivina. 
Tenai Mergelė Aušros Vartų 
Ir pėdsakai šventų žinyčių. 
Tenai Medvėgalis iškarto 
Parodo dvylika bažnyčių! 
Ten Nemunas tarp miestų rangos, 
Birutei lenkias juros bangos. 

# * * 

Ten senos pilys pamokina 
Tiek jauną vyrą, tiek merginą 
Kaip reik kovot už garbę, šlovę. 
Ten Geležinis Vilkas staugia 
Kai priešas niekina šventoves, 
Ir didvyrius į kovą šaukia; 
Milžinkapių dvasia pabunda 
Ir tuoj visa šalis sujunda! 

# * # 

Ar tu matei šalies tos veidą, 
Kai saulė jūron nusileido, 
Pilnaitis kopė į zenitą 
Ir Paukščių Kelias skriodė dangų? 
Kas aprašys tau grožį šitą, 
Taip mielą akiai, širdžiai brangų! 
galis ta Lietuva vadinas, 
Ir man, D. F., kasdien vaidinas. 

J. Gudauskis. 
Hanau, Vokietija, 1946. 

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. 8VIEDRYS. 

(Tęsinys iš pereito nr.) 

(9) PABAISKAS-UKMERGĖ 
ISTORINĮ Pabaisko miestelį jkurė kunigaik-

štįs Zigmantas. 1435 m. Rugsėjo 1 d šioje apy
linkėje vyko žiaurios kautynės tarp dviejų bro
lių : Švitrigailos ir Zigmanto. Kai pastarasis 
laimėjo šias brolžudiškas kautynes, įamžinimui 
šios vietovės jis pastatydino bažnyčią, o mieste
lį pavadino Pabaisku (Lenkiškai pabojovisko, 
reiškia kovos vietą). Surišta tu tomis kovomis 
yra 4ar viena vietovė, būtent, prie Vaitkuškio 
dvaro esąs Švitrigailos kalnelis. Įdomus ir pats 
dvaras, kuris yra pasipuošęs gražiais, bokštuo-
tąis mūrais ir dideliu sodu. 

Aplankę Pabaiską, mes nuvykome \ Bart-
kunų kaimą, kur yra įdomus Koplyčkalnio kal
nas, nuo kitų aukštumų atskirtas kanalu. Jo 
viršuje yra lygi aikštelė. Spėjama kad ši vie
tovė buvo naudojama religiniams ir gynimosi 
reikalams. 

Prie progos malonus Barbuniškiai mus pavai
šino žuvimis, nes ką tik buvo gryžę iš žuvingo 
Zirnajo ežero. 

Pasistriprinę vykome toliau. Pasiekėme 
Ukmergę, kūri guli labai gražioje vietoje. Ją 
ir istorini* piliakalnį supa dvi upės, kurių vin
giuotos pakrantės apaugusios pušynais, šią gra
žią gamtos vietą įamžino Lietuvos kunigaikštis 
Jogaila priėpięs krikštą (1386 m.), jis Įkurdino 
Ukmergės parapiją, kurioje 1387 metais buvo 
pastatyta pirmutinė bažnyčia. Pažymėtina kad 
toje pačioje vietoje sudegė net trys bažnyčios. 
Ketvirtoji dabartinė taip pat stovi toj pačioje 
vietoje. 

Norėdami pažymėti Ukmergės senumą, tu
rime prisiminti kad pagal archeologinius duome
nis ši vietovė buvo gyvenama 10-11-me amžiu
je. O jei tikėti padavimais tai, anot jų, Ukmer
gę įkūrė 9-me amžiuje Palemono įpėdinis Dov-
sjjrungas. ^ 

Kaip ten bebuvo, bet Ukmergė yra viena 
iš seniausiai gyvenamų vietų Lietuvoje ir turi 
garsią praeitį, čia buvusiai piliai ir jos gyven
tojams daug kartų teko atremti' piktųjų kry
žiuočių puolimus. Kai kartą pilį užpuolė pats 
kryžiuočių ordino magistras Konradas Valen
rodas, tai jis ją paėmęs negailestingai išžudė 
visą Lietuvių įgulą. 

Vienas iš seniausių pastatų Ukmergėje yra 
gana sveikai išlikęs Vytauto Didžiojo laikų kle
bonijos namas, kurio sienos yra net dviejų met
rų storumo. Prie bažnyčios stovi graži ir dai
lės atžvilgiu labai įdomi varpinė. 

Per ilgą istorijos laikotarpį Ukmergė ėjo 
iš rankų į rankas, pergyveno kilimo ir smu
kimo laikotarpius, aktyviai dalyvavo 1831 me
tų sukilime. 

Ukmergė vel atsigavo, iškilo, pagražėjo at
gavus Lietuvai nepriklausomybę. Per tą laiko
tarpį miestas pasipuošė naujais, moderniais pa
statais ir čia buvo susikūręs gana žymus kultu-
ros centras. 

Besigrožėdami Ukmergės apylinkėmis, gra
žiomis vasarvietėmis, pasiekėme netoli esantį 
Taujėnų dvarą, kuriame yra labai puošnus rū
mai ir didelis, gražus parkas, čia dar tebesto
vi didžiulės patrankos, kurias vietos gyventojai 
"pekla" vadina. Dvaras priklausė kunigaikščiui 
K. Radvilai. 

Iš čia mes vykstame į Užulėnį ir Siesikus, 
kut- Baigiame savo kelionę per žalių ežerų kraš
tą. 

(10) UžULENIS-SIESIKAI 
Pelenis, kur gimė a. a. Lietuvos Respubli

kos Prezidentas Antanas Smetona, yra vienas 
iš keturių Užugirio krašto kaimų: Lėnas, Užu
lėnis, Miškiniai, Naujasodis. Į šio krašto vie
tovę ineina Lėno ežeras ir aplinkui esančios di
delės, sunkiai išbrendamos girios. 

Seniau šis kampelis, ypatingai lietingu me
tu, būdavo visiškai atskirtas nuo pasaulio ir jo 
niekas negalėdavo pasiekti. Jei nori susidaryti 
vaizdą senovės Lietuvių girių su dideliais rais
tais, pelkėmis, sunkiai įžengiamomis vietomis, 
gali pamatyti čia apsilankęs, čia gali sutikti4 

šernų, lapių, opšrų, juodųjų gandrų, gervių ir 
kitų įvairiausių paukščių bei žvėrelių. 

Pačios įdomiausios vietovės su ypatingais 
gyvūnais ir augmenimis yra ties Užulėnio kai
mu, kurio vakarų pusėje yra didžiulis Lėno eže
ras, apaugęs dideliais, aukštais juodalksniais. 
Anksti rytą ar saulei leidžiantis gali pamatyti 
didelius erelius, kurie turi įsitaisę lizdus juod
alksnių viršūnėse. 

Nepriklausomybės pastarais metais šios vie
tovės nusausintos, išraižytos grioviais,- griove
liais, pravesti geri vieškeliai. 

Nors Užulėniečiai yra išskirstyti viensė
džiais, bet dar galima rasti senų namų, kurie 
išgražinti įvairiais ornamentais, stovylomis bei 
kitais papuošimais. Gyventojai tebeavi vyžas, 
senosios kartos vyrai ir moterys tebemoka dai
nuoti sutartines ir gražiai pašokti įvairius tau
tinius šokius bei ratelius. O kiek čia daug yra 
užsilikę pasakų, priežodžių, mįslių. Jų ir kal
bos tarmė ypatinga, su labai turiningu žodynu. 
Yra nuomonių kad Užugiriečiai taip kalba kaip 
kalbėdavo Lietuviai Kęstučio laikais. 

Susipažinę su įdomiomis gamtos vietomis, 
pabraidžioję po miškus, pabendravę su vietos 
gyventojais, mes buvome nepaprastai patenkin
ti kelione į šį kampelį. 

Mums susidarė aiškus vaizdas dėl ko a. a. 
Lietuvos Respublikos Prezidentas Antanas Sme
tona buvo taip pamėgęs šią vietovę ir čia labai 
dažnai lankydavosi, j ieškodamas poilsio po sun
kaus, įtempto kasdieninio darbo. Mes aplanko
me ir namą kuriame gimė Antanas Smetona, iš 
kur sužibo Lietuvių šviesos kibirkštėlė, žiebusi 
laisvės ir vienybės idėjas. Ant sukrypusios se
nos lūšnelės prikalta paminklinė lenta, o netoli 
stovi nauji rūmai, kurie simbolizuoja senąją ir 
naująją Lietuvą — padarytą didelę pažangą, kas 
yra aiškus nuopelnas šviesios atminties Respu
blikos Prezidento Antano Smetonos. 

Iš Užulėnio mus nusivežė į Siesikus, kur 
apžiūrėjome kunigaikščio Jaunučio statytą pilį 
ir jo sode eantį Aukštaičių "Baublį", kuriame 
per sukilimą dvi savaites slėpėsi sukilėlių vadas 
Mackevičiui. 

SEKA: "Lietuvos Šveicarija". Skaityto
jų domesį atkreipiame į šiuos straipsnius — 
TĖVIŠKĖS VAIZDAI, — primindami kad apra
šymas tų Vaizdų yra dar iš Lietuvos Nepriklau
somybes dienų, ne dabar, kuomet svetimi žiau
rus okupantai musų senąją tėvynę Lietuvą bai
gia gadinti ir sukoneveikti. Redakcija. 

(Bus daugiau) 

LIETUVIU KOVA SU NACIAIS 
Knygele 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
non; 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. 

Reikalaukit Dirvoje 

EKSTRA! 288 DAINŲ KNYGELĖ 

LEISKIT Į TĖVYNĘ 
(Kišeninio didumo — 272 puslapių) 

Kaina su prisiuntimu $1.00 
Dirva gavo Europoj naujai ,išleistą knygą 
įvairių Lietuviškų liaudies dainų ir kitokių 
pavadintą — "LEISKIT Į TĖVYNĘ". Tai 
nepaprasta knygelė — tiesiog didelė knyga, 
272 puslapių didumo, ir joje telpa net 288 
žinomų eilėraščių. Skubėkit įsigyti sau vie
ną iki jų turime. Ji suteiks jums didžiau
sio malonumo, nes rasite daugybę savo ži
nomų dainų, ir daug tokių kurias turėtumėt 
žinoti. Išleido "Mintis", Vokietijoje. 

MUSŲ KALENDORIUS 1947 
Kaina — 50c. 

224 puslapių didumo, knyga Kalendorius 1947 
metų, su šventėmis, su daug įvairių skaitymu. 
Tokių kalendorių Lietuviai Amerikoje pageidauk 
jai, ir štai dabar gauta jų keliolika greitam i§» 
pardavimui. Juos išleido "Musų Kelias", 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 knygyne. 
Su užsakymu siųskit pinigus. 

Reikalaukit Dirvoje 
6820 Superior Aire, Cleveland 3, Ohio. 
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Kur Eina 
Pasaulis...? 
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R a š o  
Dr. J. Audrūnas 

JUODI TAIKOS ŠEŠĖLIAI 

JAU praėjo trys meta! kai 
Cordell Hull paskelbė Amerikos 
užsienių politikos pagrindinius 
dėsnius. 1944 m. Kovo 21 d. 
pasauliui pagarsintas Amerikos 
memorandumas, kuriame pasi
sakyta visais svarbesniais tai
kos klausimais. Kaip atsime
name, karas tuo metu dar ne
buvo baigtas, bet jo išeitis ne
bekėlė niekam abejonių. Tuo 
laiku jau visuotinai buvo tiki
ma kad Vokietijos ir jos są
jungininkų pralaimėjimas ne
b e i š v e n g i a m a s ,  k a d  š i o  k a r o  
klausimas jau išspręstas ir kad 
belieka tik galvoti kaip ir ka
da pavyks įkurti taiką pasau
lyje. Vokietijos viešpatavima 
baimė jau beveik buvo galuti
nai išnykus, bet jos vieta buvo 
jau iš dalies užimta nauja ir 
dar didesne nerimastimi.. Ar 
Vokiečių rudoji vergija bus pa-

• keista Rusų raudonaja tirani-
ja? Ar Vokiškasis imperializ
mas su visa panieka kitoms 
tautoms, su savo liguistų pra
našumu ir nesiskaitymu bus pa
keistas Rusišku komunistiniu 
imperializmu ? 

Klausta ir bijotasi atsaky
mo: mat, nujautimas kalbėjo 
kad Vokietijos priešininkų vie
nybė, viešai skelbiama iš Tehe
rano ir Maskvos konferencijų, 
turi didelių ir juodų šėšelių. 
Pačioje Amerikoje vis daugiau 
ir daugiau girdėjosi nuomonių 
kad jau atėjo laikas Sąjungi-
nnnkams pasisakyti ką jie gal
voja apie ateitį, kaip jie mano 
sutvarkyti pokarinį pasaulį ir 
kokiais dėsniais jie norės vado
vautis taikai įgyvendinti. 

ATSAKYMAS* pirmasis atė
jo iš Amerikos. Cordell Hull'o 
buvo atvirai paskelbti šitokie 
dėsniai: tautų bendradarbiavi
mas turi buti pagrystas jų lais
ve, lygybe ir teisingumu; tarp-

• tautinis bendravimas turi vesti 
pasaulį į pastovią ir teisingą 
taiką, kuriai išlaikyti gali bu
ti pritaikinta net jėga; visos 
tautos — didelės ar mažos — 
turi turėti galimybių gyventi 
taikingai, laisvai ir patogiai; 
kiekviena tauta — didelė ar 
maža — turi vienodą teisę rei
kalauti saugumo, ir savaran
kumo; ir pagaliau -i- "nei žmo
nėms tei tautoms nėra geres
nių priemonių pasirodyti ver
tiems lasvės, kaip tik atkali ko
va". 

Buvo paskelbta kad šie dės
niai sudaro Amerikos užsienio 
politikos kertinius akmenis ir 
kad jų bus laikomasi pasauli
nei taikai sukurti, siekiant įgy
vendint Atlanto Čarterio visus 
reikalavimus. 

Sakoma kad skęsta n t y s i s 
griebiasi ir už raudonos gele
žies. Taip ir Europos tautos, 
matydamos kad jos gali pas
kęsti komunizmo bangose, kad 
visos jų pastangos išsivaduoti 
iš Vokiškos priespaudos g a 1 i 
buti paverstos niekais, ištiesė 
rankas pagalbai. Ištiesė į tuos, 
kurie ne tik žodžiais, bet ir 
veiksmais yra įrodę jog žmo
gaus pavergimas nesiderina su 
taikos idealais. 

PASIBAIGĖ karas ir prasi
dėjo taikos statyba.... Jau 
pirmieji žingsniai aiškiai rodė 
kad taikos rūmas bus panašus 
į Babelio bokštą. Ir nepraėjo 
net vienų metų, kai kalba apie 
taiką buvo pakeista šauksmu 
į karą: visur nutilo taikingo 
gyvenimo viltys, ir prasidėjo 
ruošimasis neišvengiamam j ė; 
gų išbandymui. 

Politikioje nereikia maiš y t i 
žodžių su darbais: čia dažnai 
daroma vienas, o* kalbama ki
tas. Ir kai ištisus dvejus me
tus visas pasaulis skambėjo ge
rais noriais gražiais pažadais ir 
kilmingiausių jausmų pareiški
mais, paprasti mirtingieji lau
kia ko kito ir žino gerai kad 
nedera savęs apgaudinėti. 

Du metu užsitęsęs diplomati
nis žaidimas skaitlingose kon
ferencijose atskleidė vis i e m s 
jog gerą, tvirtą ir taikingą tau
tų bendradarbiavimą sukuria 
ne sutartys, ne pasižadėjimai, 
ne komisijos ir ne tarptautinės 
organizacijos, o tautų intere
sai, jų dvasia, ^jų tikroji valia 
ir sąžiningas atsisakymas vie
špatauti, valdyti kitus, juos iš
naudoti ir kitiems jėgos keliu 
primesti tvarkymosi ir gyveni
mo budą. Kol tautų interesai 
nėra suvienodinti, kol jos sie
kia užkrauti kitoms savo vir
šenybes, tol geros ir pastovios 
taikos buti negali ir nebus. Kol 
valdžios bei atskiri vadai sieks 
tvarkytis pagal vieną griežtą 
ir jokių nuolaidų nepripažys-
tančią pasaulėžiūrą, kol jie bus 
įsitikinę jog tik jų pažiūra yra 
teisinga, o visų kitų klaidinga, 
tol visos pastangos geram su
gyvenimui, taikingam bendra
darbiavimui ir susipratimui ne
duos jokių laukiamų vaisių; tol 
visas taikos darbas bus pana
šus į norą pripilti vandeniu be
dugnį kubilą.... 

IR VIS DĖL TO mes mato
me tokį taikos darbą bedir
bant. Jau greitu pasibaigs mė
nuo kai Suvienytų Tautų Or
ganizacijos Visuotinas Susirin
kimas grando plytas taikai.... 
Jokia iki šiol įvykus pasaulinė 
konferencija nėra taip aiškiai 
kaip šioji parodžius kad reikia 
iš pagrindų pakeisti taikos sta
tybos metodus. Reikia siekti 
tautų interesų suvienodin i m o 
bent tokiame laipsnyje kad jos 
galėtų surasti vieningų tikslų. 
Visi gausieji klausimai, įrašy
ti Susirinkimo dienotvarkėje, 
nieku nepriartins pasaulio prie 
laimingesnio rytojaus. Juk jau 
darosi ne tik beprasmiška, bet 
ir ypatingai kenksminga vis 
dar žiūrėti įtaiką tomis pačio

mis akimis kuriomis buvo žiū
rėta karo eigoje. Kalbos kad 
Sovietų Rusija, bendradarbia
vus, karo metu su Amerika ir 
Anglija bei kitais kapitalisti
n i a i s  k r a š t a i s ,  g a l i  i r  d a b a r  
"taikos metui" bendradarbiau
ti su jais, yra visiškas nesi
skaitymas su pasikeitusia tik
rove, yra visiškas nepažinimas 
Sovietų Rusijos, nesupratimas 
komunizmo tikslų ir nepakan
kamas įsigilinimas į bolševikų 
metodus. 

Tas kas buvo galima ir So
vietams reikalinga kovai prieš 
Vokietiją, tas šiądien Sovietų 
kovai prieš kapitalizmą yra 
svetima. Vokietijai įveikti, So-
darbiauti su k&pitalistin i a i s 
kraštais. Gi dabar, kai Sovie
tai turi tikslą kapitalizmą nu
galėti ir visą savo dėmesį yra 
nukreipę į Ameriką, bent koks 
jų bendradarbiavimas su kapi
talistais yra priešingas jų teo
rijai, yra jokiti budu nesude
rinamas su komunistų vadų 
skelbtais dėsniais jog tik per 
kovą — ir tiktai per kovą — 
proletariatas tegalės įste i g t i 
savo diktatūrą ir pilnai įgy
vendinti komunistinę santvar
ką pasaulyje. 

Visoks Sovieti| dalyvavimas 
tarptautinėse organizacijose tu
ri vieną vienintelį tikslą: skal
dyti kapitalistinį pasaulį, sun
kinti jo ūkinį ir socialinį gyve
nimą maišyti jį viduje, neleisti 
jam tvirtėti ir visokiais budais 
ruošti kelią komunizmui. Tai
gi, pats Sovietų ir jų draugų 
dalyvavimas Suvienytų Tautų 
Organizacijoje yra paneigimas 
tų visų obalsių, kurie San Fran
cisco konferencijoje buvo dau
gumos priimti. Jokia tarptau
tinė organizacija neįmanoma su 
komunistais — neįmanoma tiek 
kad ji galėtų veikti ir atlikti 
savo uždavinius., T'ėn kur yra 
komunistai, tai arba toji orga
nizacija turės veikti taip kaip 
jie nori, arba jie jos darbą 
trukdys, jį skaldys ir ves prie 
nesantaikos. Todėl visus mėgi
nimus susitarti su komunistais 
reikia laikyti išanksto nepasi
sekusiais.* 

SOVIETŲ Sąjungos atstovo 
prokuroro Višinskio ilga kalba 
Rugsėjo 18 d. Visuotinami Su
sirinkime yra gražiausia kopija 
Vokietijos propagandos, kokią 
ji vėdė prieš karą ir karo metu. 
Višinskis pasirodė geriau s i a s 
mokinys nelaimingojo Goebbel-
so. .. . Kaip prokuroras, mokė
jęs išreikalauti nekalčia u s i ų 
žmonių prisipažinimo visuose 
Sovietų teismuose, Višinskis ži
no, kad norint pasiteisinti, rei
kia pirmiau pačiam pulti, smer
kti, kaltinti ir reikalauti mir
ties. Tokia Sovietų taktika pas 
juos Rusijoje yra užgirta ir 
palaikoma, ir jie mano kad tarp
tautiniuose santykiuose, o ypa

tingai kovoje su kapitalistais, 
nereikia niekados laukti kol ta
ve kitas puls.... 

Visa Sovietų diplomatija yra 
sudaryta iš melo, iš apgaulių, 
iš kaltinimų kitiems ir prisi
statymo pasauliui nekalčiausiais 
angelais. Ištisas dvi savaites 
Maskvos radijo visomis kalbo
mis perdavinėjo Višinskio kal
bą, kaip "atvirą, teisingą ir ne
paperkamą pareiškimą kapita
listams." 

Ir kaip Hitleriui po ilgų ir 
triukšmingų kalbų masė, lyg 
apkvaišus, plojo ir šaukė, taip 
šiądien ir tam pačiam Višins-
kiui siunčiami sveikinimai iš 
"visų Respubliką" su linkėji
mais "stovėti kaip uola darbo 
žmonių sargyboje" (taip per
duoda Maskva). Ir reikia* ste
bėtis ne Višinskio kalbos turi
niu, o ta drąsa kuria Sovietų 
Sąjunga prašneko į Ameriką. 
Ji peržengia visas ribas, ir ver
čia galvoti kad yra įvykęs lū-
niekur jo nenutraukti, taip da-
iki šiol Sovietai, visur energin
gai tempdami siūlą, stengėsi 
nekur jo nenutraukti, taip da
bar Višinskio kalba yra sulau-
žus visus "tiltus" su Amerika 
ir su Suvienytų Tautų Organi
zacija. 

Nei Siol tokie Juo
di šešėliai nebuvo užgulę tai
kos. ..., kaip po Višinskio kal
bos. Visi ginčai dėl veto tei
sės, visos diskusijos dėl Korė
jos, dėl Italijos, dėl Graikijos 
ir t.t. yra tik laiko praleidimas, 
yra tik gaištis, už kurią reikės 
b r a n g i a i  m o k ė t i .  K i e k  v i e n a  
diena, o gal ir valanda reika
lauja iš Amerikos vis daugiau 
ir daugiau aukų, pinigų ir pra
kaito. Ką bedarysi ir ką besiū
lysi — niekas pasaulio nebeiš
gelbės nuo naujo karo. Galės 
tik pratęsti vienus-antrus me
tus, bet jo išvengti nebegalima. 
Komunizmas ir kapitalizmas yra 
nesutaikomi, o Stalino progra
ma ir Cordell Hull'o paskelbti 
d ė s n a i  t u r i  v i s a i  p r i e š  i n g u s  
tikslus. • 

ne džiaugsmas, o tikrove 
verčia mus kalbėti atvirai. Ji 
verčia neužmiršti kad, kol nė
ra pasibaigęs karas, tol nėra ir 
taikos. 

VIENO TREMTINIO LAIŠKAS 
Europiečiai Nemėgsta Amerikiečių Karių Elge

sio, Europa Tiki Kito Greito Kaf0_ 

LIETUVIU TREMTI
NIU SVEIKATOS 

REIKALAI 

i  

H Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus Vyr. valdybos vice-pir-
mininko Dr. Ingelevičiaus pra
nešimo paaiškėjo kad tremti
nių sveikatos reikalai nera ge
ri. DP ligoninės, kuriose dau
giausia gydomi ir Liet u v i a i 
tremtiniai, nėra pakanka m a i 
aprūpinamos tyrimo priemonė
mis ir vaistais. Maistas blo
gas, menkas ir daugumoje se
nas. Mažai pieno, beveik visai 
nėra vaisių. 

Pagal surinktus nepilnus da
vinius, 1946 metais 3121 trem
tinys sirgo plaučių ir kvėpavi
mo organų ligomis. Virškini
mo organų ligomis sirgo 3113 
asm. Tuberkulioze sirgo 1586 
asmenys. Ligonių skaičius nuo
lat didėja. Priežastys: blogas 
maistas ir nuolat blogėjančios 
gyvenimo sąlygos. 

K. Pelėkis. 

Dirvos bendradarbis T. P. 
Jaras, iš Baltimore, Md., pri
siuntė sekančio turinio laišką, 
gautą iš savo giminiečio Eu
ropoje. To laiško svarbesnes 
dalis patiekiame: 

Laiško rašytojas, gavęs sa
vo dėdės fotografiją, džiaugia
si turėdamas tokį gražios pri
gimties, išsilavinusio žmogaus 
išvaizda dėčię. Toliau, prime
na kad gauna dėdės siunčia
mus jam į Europą Amerikos 
Lietuvių laikraščius, iš kurių 
labiausia gavėją imponuoja 
Dirva. 

Apie Vokiečių markės ver
tę sako: "Tamstai sunku yra 
suprasti kiek dabar tėra verta 
Vokiečių markė. Čia aš tam
stai pavaizduosiu: Už vieną 
Amerikoniškų cigarečių pokelį 
yra mokama 80 markių. Už 
vieną Am. dolarį yra mokama 
200 markių. Riebalų kilogra
mas kainuoja apie 400 markių 
(kilogr. yra virš du svarai), 
taip pat ir kitos prekės. Tai
gi, kaip matote, už vieną ci
garečių pokelį aš per Vokiečių 
paštą galiu apie šimtą laiškų 
į Ameriką pasiųsti. Tuo tarpu 
aš pats, kad ir pašto viršinin
kas, mėnesiui algos 'gaunu tik 
120 markių. Tai išeina kad už 
pusantro cigarečių pokelio tu
riu per visą mėnesį dirbti, ar 
ne juokinga? Kiek cigarečių 
pokelių per mėnesį uždirba A-
merikoje pašto viršininkas? 

"Betgi aš per mėnesį gau
nu 8 pokelius cigarečių nemo
kamai. Kad esu nerukorius 
tai pardavęs cigaretes gaunu 
640 markių ir dar alga 120 
markių, taip aš mėnesiui turiu 
760 markių, tai taip ir ver
čiuos. 

"Tamsta rašai kad aš iš au
kšto žiuriu j Amerikos karei
vius. Taip nėra, aš taip žiuriu 
kaip ir kiekvienas Europietis 
į tai žiuri. Bet kad aš esu ap
sivylęs A. kareiviais tai fak
tas. Tikriausia yra pasakyta 
kad ne A. kareiviai kariavo, 
bet A. dolariai! Paminėsiu čia 
vieną smulkmeną. Musų mo
kykloje buvo suruošta arbatė
lė del įvairių svečių. Na, pa
kvietėm ir Am. Lietuvius čia 
kariuomenėje esančius. Iškart 
jie prisistatė kaipo daug per
gyvenę per karą ir neva tai 
esą aukšto išsilavinimo. Du 
pasisakė kad Amerikoje esą 
net gimnaziją baigę. 

žinoma, mes kiek sąlygos 
leido nuoširdžiai priėmėm ir 
savo kukliom vaišėm vaišino
me. Na, o musų broliai Ame
rikiečiai, tuoj pradėjo rodyti 
savo meną! Pirmoje eilėje, Su
kėlė kojas ant stalų, sakydami 
kad taip neva yra sveikiau. To 
nepakako, dar pradėjo vaikš
čioti per stalus ir kedes^ na o 
su mergaitėmis elgimasis tai 
jau ir neklausk.... 

"Mes ir kalbamės, jei visas 
toks Amerikos jaunimas tai 
kas galima daryti?.... 

"Dabar kaslink mano išva
žiavimo į Ameriką. Vėl bu
vau konsulate, kur teiravaus, 
bet atsakymas tas pats: lauk
ti, o kiek ilgai tai neaišku. 

"Kaip liepėt kreipti į tą Ka
talikišką organizaciją, tai jau 
mano ten yra visaip išbandy
ta. Mano byla kaip tik per 
juos eina, o kadangi jie drauge 
dirba su konsulatu tai ten vie
nas ir tas pats. Be to tos or
ganizacijos viršininkas Lenkas 
ir visi tarnautojai yra Lenkai, 
tai Lietuvus visur stumia į už
pakalį, ir šiaip šios organizaci
jos jaučiamas nusistatymas 
prieš Lietuvius. 

"Amerikoje turbut nejaučia
ma,Lbetines_čia_Jcaip^ 

Šis jaunas Vokietis studentas, 
Hermann Nickel, iš Berlyno, 
atvyko į Ameriką studijuoti, 
studentų apsikeitime tarp Vo
kietijos ir Amerikos. Jis pri
pažintas laisvas nuo nacizmo. 

me netoli nuo Rusų sienos tai 
jau 'parako kvapą' užuodžiam. 
Mums atrodo ar tik neteks A-
merikonams nešti padalkas iš 
Europos. Su toka kariuomene 
kiek čia jos turi Amerikonai 
prieš Rusus nei vienos dienos 
nepasilaikys. Dabar veda vi
sokias konferencijas, su kurio
mis Rusai tik laiką lošia iki 
galutinai jie pasiruoš, o paskui 
tai jie parodys ko dar ponai 
Amerikonai nematė. 

Petras." 

A. S* Trečiokas 
INSURANCE AGENTŪRA 

Dirvos Atstovas 
Prenumeratoms, Skelbimams 

314 Walnut Street 
NEWARK 5, N. J. 

NORVEGAI, kurie yra 
bųs didžiųjų bangžuvių gaudy# 
tojai, išrado dirbimą bangžtl* 
vių mėsos dešrų, kurios jau 
parsiduoda Londone. 

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 n»» 
gu išmoka už nuostolius. 

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

Telef.: MAin 1773. 

2111 Prospect Ave. 
SUperior 3443 

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

FOOD — DRINKS 
Hall Space to Rent 

Joe Chester, pres. Al Samolis, MC. 

IŽMONĖS Iš VISŲ 
PASAULIO 

KRAŠTŲ 
atvyko ir apsigyveno Cleve-
lande, taupė ir dėjo pinigus 
į Society for Savings Bank, 
ir tėmijo kaip jii angin* 
jiems nuošimčius. 

Snrirtij f  r  Sauinfls 
Public Square 

Tai Žmonių Bankas 
Įsteigta 1849 

@ 

I Š R I N K I T  

RALPH J. 

HENRY 

Philadelphia, Pa., mokyklų mokiniai ilgose eilėse eina lankyti 
taip vadinamą "Freedom Train", kuris paruoštas vežioti po 
visą šalį rodymui suaugusiems ir mokiniams Amerikos Ne
priklausomybės dokumentų. Tie dokumentai sausiai sudėti 
po stiklais ir kitais permatomais uždangalais, išdėti tame di
deliame traukinyje iš septynių vagonų, šį rudenį Įbus pervežti 
per 300 įvairių šios šalies miestų. 

& 

ANGLIJOJE, kur socialistų 
valdžia pasiėmė diktatūriniu 
budu priversti visas savo ša
lies darbo pajėgas padidinti iš-
dirbįmą pragyvenimui reika
lingų dalykų, komunistai iš sa
vo pusės panaudoja visas pa
jėgas nedaleisti dirbti Angli-
jon suvežtiems Lenkams pa
bėgėliams. Kur tik darbo uni
jas valdo komunistai jie nelei
džia pabėgėliams dirbti. 

Anglijoje jau esama 37,000 
Lenkų tinkančių darbui kasy 
klose, dirbtuvėse ir tt., bet ko
munistai jiems užkelta kelius 
dirbti. * 

BEFORE 
YOU BORROW 

TO BUY A HOME 
GET OUR 

LOW RATES AND 
HELPFUL TERMS 

0 
VMS BANK !•« AIL THC MOPLt 

CLERK OF MUNICIPAL COURT 
OF CLEVELAND 

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

Balsuokit už RALPH J. HENRY 
j Clerk of Municipal Court 

Rinkimai Antradienį Lapkričio 4, 1947 

Š>®®®<«xe)<!x!xsxj^ 

I Š R I N K I T  

Wilbur H. Brewer 
JUDGE OF MUNICIPAL COURT 

Nebaigtai termili# daliai prasidėjusiai 
Sausio 1, 1946, baigiančiai Gruodžio 31, 1951. 

IŠRINKIT GERIAUSIA TINKAMĄ 

BALSUOKIT UŽ 

WILBUR H. BREWER 
FOR JUDGE 

JSXSSXaXsXaXaXSXSXsySXsXsXS^ 
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PAJIEŠKOJIMAI 
Jieškomieji ar apie juos ži

nantieji prašomi atsiliepsi į: 
CONSULATE GENERA^ OF 

LITHUANIA 
41 West 82nd Street ' 

New York 24, N. Y. 

Oleka, Antanas ir Juozas, iš Vii 
kaviškio ap., Boston. 

Pajaudis, Magdė, gyv. Boston, 
Pajaudis. Stasys, Boston. 
Pasabon-Kasperavičiute, Kazimiera ir 

Pasabon-Kasperavičiutė, Mar i j a, 
gyv. gal St. Paul. 

Paukštis, Antanas, iš Pajevonio v., 
Vilkaviškio ap., Chicago.^ 

Petrauskas, Stasys, iš Kapčiamiesčio 
Seinų ap. 

Petrauskas. Vladas, iš Pilviškių v., 
Vilkaviškio ap. 

Piktužienė - Glodente. Ieva, iš Pa-
balvės k., Tryškių vai., Šiaulių a., 
ir vyras Jurgis Piktužis, gyv. 
Chicago. 

Pivoriūnienė, iš Svėdasų, Rokiškio 
ap., žmona Jono, sunus Juozas, 
vedęs Vaisiunaitę. 

Proškinas (Proškinai), iš Žemaiti
jos, gi m. MarijoS Gedgaudaitės-
Sausdravienės. 

Pryšmanto, Vlado gim. ir pažysta
mi prašomi atsiliepti. 

Puodžiunas, Anita, Chicago. 
Puteika - Gutauskaitė. Elena, iš 

Kėdainių ap., gyv. Philadelphia. 
Ruseckas, Kazimieras ir Motiejus, 

iš Veiverių vai., gyv. Chicago. 
Rušinskas, Vincas, gyv. Chicago, 

Bet iš ten išsikėlė. 
S'amplinsik, Kazimier, Cleveland. 
Sankovvska - Surkevičiutė. Terese, 

iš Kėdainių, gyv. Philadelphia. 
Satkevičius, Jonas, jo sunus Jonas 

ir Satkevicienė, Salomėja, iš Jo
navos vai., Kauno ap. 

Sauklienė, Ona, gyv. Chicago. 
Sausdravai, iš Žemaitijos. 
Savukaitis, Antanas ir duktė Aldo

na. iš' Gražiškių vai., Vilkaviškio. 
Schultz, Teresa, gyv. Detroit. Mich. 
Siaurušaitienė, Marija, ir dukterys 

Antanina ir Julija, iš Šunskų. 
Skeberdis. Jonas, iš Biržų ap. 
Smolenckienė, Marcele, iš Suvalkų 

Kalvarijos vai., ir Smolenckas, 
Juozas. . . _ 

Svaravičius (Svaravičiai), gimines 
Marijos Gedgaudaitės-Sausdravic-
nės, iŠ Žemaitijos. 

šulte, Antanas, gyv. Chicago ar ap. 
Švitra, Julius, iš Leipalingio vai., 

Seinų ap., Chicago, vėliau Reno, 
Nevada. 

Tartilas, Kazimieras, iš Tauragnų 
vai., Utenos ap. 

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

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

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

Tamošauskas, Antanas ir Povilas,,iš 
Bačiūnų k., Rosalimo vai., Pane
vėžio ap. 

Teleisha - Kulikauskaitė, Anna, naš
lė Antano, ir vaikai Anna, Flora 
ir Tony. 

Tinziuliene - Juknaitė, iš Pandėlio 
vai., Rokiškio ap. 

Ūsas, Antanas, gyv. New Britain, 
Conn. Iš Suvalkijos. 

Vaikšnorienė, žmona Stasio, H Sei
nų ap. 

Vaišvilaitė, Isabelle, d. Kazio.ir Ma
rijos, gim. Amerikoje, gyv. Chi
cago. 

Varkulaitienė (Warkuleiciowa) -Gu
tauskaitė, Bronislava, iš Mirbališ-
kių k., Kėdainių ap., gyv. Phila
delphia. 

Venckus, Antanas ir žmona Marija 
Venckienė - Jankauskienė, jgyv. 
Newark, N. J. 

Verbickienė (Werbin) - Kudokaitė, 
Jadvyga, iš Panevežio ap., ir vai
kai Anele ir Viktoras, Chicago. 

Vilkončius (rodos Jonas), brolis So
fijos Kazlauskienės, iš Ukmergės 
ap., gyv. rodos apie Chicago. 

Vingilis*- Kulbokaitė, Magdalena, 
iš Marijampolės ap., ir vyras Ka
zimieras Vingilis, iš Vilkaviškio 
ap., ir dvi dukterys, gim Detroit. 

Vosylius - Mikalavičiutė, Ona, iš 
Pilviškių vai. 

Vingis, Adomas, iš Tauragės ap., 
Naumiesčio vai. _ 

Vyšniauskienė - Bagdonaite, Ona, 
iš Panevežio ap., Chicago ar New 
York. 

Wicht, Ludwig, iš Šilinės, Tauragės 
Warkuleiciowa - Gutowska, Bronis

lava. iš Virbališkių k., Kėdainių 
• ap., Philadelphia. 
Wilembrecht - Schmidtaitė, Adolfi

na, New York. v 
Wojtkevičienė, našlė Jurgio, is Šun

skų, Marijampolės ap., sunus ir 
duktė, Springfield, 111. 

Zdanaitis, Jonas, sunus Juozo, is 
Bartininkų vai., Vilkaviškio ap., 
gyv. Elizabeth. 

Zdanavičiūtė - Mičiulienė, Morta, is 
Bartininkų vai., Valkaviškio ap. 

žemaičio, Juozo, mirusio, š e i m a, 
gyv. Chicago. Velionis buvo is 
Kalnaberžės k., Kėdainių ap. 

Žemaitytė - Gudžinskienė, Morta, 
iš Kėdainių ap. 

Žemaitytė - Gudžinskienė, Moi ta, 
iš Kėdainių ap. 

Žiupsnvtė - Levgaudienė, Morta, is 
Kėdainių ap., Philadelphia. v 

Žukauskienė, Ona, iš Panevežio, 
Chicago. 

žuromskis, Augustas ir Martynas, 
broliai Motiejaus. 

Žymkus, Antanas, iš1 Varnių 'Nal., 
Telšių ap. 

Zajankauskas, Juozas, Petras, Vin
cas ir Mikalina, vaikai Simo, is 
Trakų ap., gyv. Nashua ar Bos
ton. . . 

Zajankauskas, Motiejus, sunus Ka
zio, iš Trakų ap., gyv. Nashua 
ar Boston. 

Zinkevičienė, Kotryna, Boston. 
Zurak-Mason, Anna, gyv. Brooklyn. 
Žemaitis, Jonas, iš Plokščių vai., 

šakių ap. 
žiupka. Stasys. 

j Nori pagražinti savo 
i namus? Šauk— 
! 

I  K .  Š T A U P A S  
Namų Dekoravimas 

musų specialybė. 

Kambarių Popieriavimas 
Namų Maliavoj imas 

16908 Endora Road 
Telefonas: 

KEnmore 8794. 
Cleveland, Ohio 

JONAS G. 
P O L T E R  

L i e t u v i s  

Namų Maliavotojas 

Popieriuotojas 

nemokamai. 

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

GATAVOS PASIRINKIMUI NAUJOS 

RUDENIUI SKRYBĖLES 
VYRAMS IR JAUNIEMS VAIKINAMS 

vėliausių stilių ir pavidalų 
Speciale kaina 2*45 — 7*50 

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

Už Populiares Kainas. 
ftYlf Al GREEN STAMPS su kožnu pirkiniu. DYKAI 
tJ I IX/A.i (• ja galit iškeisti savo Stamp Books. ' IX#^! 

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

VISOKIA APDRAUDA 
Mes esame pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

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

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

ir Apdraudas Ag-entura 
6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 

WilkeKis Funeral Home Į 
f PILNAS LAIDOTUVIU 1 

PATARNAVIMAS | 
—HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS— | 

6202 Superior Ave. HEnderson 9292 | 
miniu 
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THE PUBUC UTILITIES COMMISSION OF OHIO 
PATVIRTINA 

UŽDRAUDIMĄ VISOKIAM 
NAUJAM GASU ŠILDYMUI 

Pradedant su Spalių 4, 1947, the Public Utilities Commission of. Ohio išleido uždraudimą gaso kompani
joms, apimant ir the East Ohio Gas Company, teikti naturalį gasą bent kokiems naujiems šildymo įren
gimams. 

Šio žygio Komisija ėmėsi del to kad ji patyrė jog nepaprastai labai padaugėjo naturalio gaso naudojimo, 
pareikalavimai tuo laiku kai jo teikimo įmonės negali įsigyti didesnių galimybių ir daugesnio gaso aprū
pinimui Ohio Valstijos naudotojų, kas sudarė netikėtai sunkią padėtį ir tas gaso trukumas numatyta tę
sis dar mažiausia per ateinančią 1947-1948 žien% 

Visoje valstijoje pravestas Public Utilities Commission of Ohio 
įsakymas nustato tam tikras taisyklas kurių The East Ohio Gas 
Company turi prisilaikyti ir sulyg jų Operuoti. Musy kostumerių 
informacijai čia paskelbiame tas taisykles visame jų pilnume: 

RULE 1: Jokia viešų reikmenų tiekimo įstaiga neprivalo teikti ir 
negali buti reiklaujama teikti naturalio gaso patarnavimą jokiam 
sunaudoto j ui dabartyje ar businčiam Ohio Valstijoje j įrengimus^ 
taikomus apšildymui vietų kur tie prietaisai užimtų vietą kitokio 
kuro, arba priediniams vietų apšildymo įrengimams. 

RULE 2: Jokia viešų reikmenų tiekimo įstaiga neprivalo teikti ir 
negali buti reikalaujama teikti naturalio gaso pataravimą jokiam 
naudotojui dabartyje arba businčiam Ohio Valstijoje į naujus prie-
dinius įrengimus taikomus naudoti gasą vietų apšildymui jokiame 
budinke, išskyrus jei bus patiekta įodymai tai įmonei kad: 

(a) Gasu deginamas šildymo įrengimas buvo registruotas su the 
Utility ir užgyrimas tokiam įrengimo įvedimui buvo suteiktas 
prieš Rugsėjo 16, 1947, išskyrus tų teritorijų kur the utility 
neturėjo taisyklių ir nuostatų linkui gaso apribojimo iki Rug
sėjo 16, 1947, tokie įrengimai bus suregistruoti ir uigyriraas 
juos įdėti turės buti gautas iki Spalių 10, 1947.* 

(b) Atsitikime naujos statybos galiojantis kontraktas tokiai sta
tybai jeigu buvo jau iš anksčiau sudarytas pirm negu šitas 
patvarkymas įsigaliojo. Tokių kontraktų nuorašai privalo bu
ti patiekti ir užregistruoti su the utility dešimties dienų arba 
prieš jų suėjimą bėgyje nuo to kai tokiekontraktai įsigalioja 
privalo buti įteikta užregistravimui su utility iki nustatyto 
laiko kaip viršuje pasakyta. 

(e) Atsitikime naujos statybos namo ar pastarų skiriamų gyve
nimo reikalams, ar ar jį statydintų pats savininkas, kontrak-
torius savininkui, real estate subdivizijų įrengėjas ar koks M-
tas asmuo ar asmenys turinti įsigaliojancius kontraktus ir pa
sižadėjimus, kad obligacijos ar pasižadėjimai tokiai statybai 
ar pastatui ar jam medžiaga arba gasu šildymo įrengimas bu
vo sutartas prieš inėjimą gallon šio įsakymo. Nuorašai tokių 
kontraktų arba susitarimų turi buti patiekti ir užregistruoti 
su utility iki arba prieš dešimt (10) dienų nuo to kai šis su-
vržymas paskelbiamas, kartu su kitais visais įrodymais kokia 
iš utility pusės bus pareikalauti. Jeigu toki statybos progra-
ma arba projektas padengiamas tokiais kotraktais, sutartimis 
ir pasižadėjimais kur gaso apšildymo įrengimai buvo numaty
ti nebus pradėti bent kiek pažingėję statyboje iki Sausio 1, 
1948, gaso patarnavimas tos vietos apšildymui nebus teikia
mas. £ t 

RULE 3: Kitkas šiuose patvarkymuose pareiškiamas negali su
laikyti gaso naudotojų Ohio Valstijoje, ar tai per pačią utility ar 
per tam reikalingų padargų pardavėją, panaujinti arba pakeisti jų-
dabar turimą gasu kūrinamą vietos apšildymo įrengimą, jeigu jo 
talpa ir įrengimas neviršija savo didumu senojo turimo šildymo 
įrengimo. 

• 

RULE 4: Jeigu kokiame atsitikime paaiškėtų del utility kad ku
ris nors gaso naudotojas prisijungė gasu kūrinamą vietos apšildy
mo įrengimą, kuris sulyg 'šių taisyklių neturi teisės gavimui tam 
prietaisui patarnavimo iš utility's gaso teikimo linijų, tuo atveju 
utility tuojau praneš raštu įsakymą tokiam naudotojui išjungti sa
vo įrengtus prietaisus ir sulaikyti naudojimą tokio patarnavimo, 
ir tuo atveju jeigu tas naudotojas nepasistengs arba atsisakys tą 
išjungimą padaryti bėgyje dešimts (10) dienų, tada utility pati im
sis sulaikymo tokio gaso naudojimo iki tas prietaisas taikomas ga
so naudojimui nebus visai išjungtas. Užsitikrinimui nuo vėl pa
kartojimo prisijungimo tokio vietos apšildymo prietaiso, utility, 
prieš vėl atsukant gasą naudojimui tame name, stengsis imtis to
kių priemonių kokios bus reikalingos ir praktiškos apribojimui 
gaso teikimo į tą namą kad jo užtektų tiktai naudojimui kiek rei
kalinga tiktai valgių gaminimui ir vandens šildymui. 

RULE 5: Kiekviena Ohio Valstijoje veikianti šios viešos reikme-
nies natualio gaso aptaravimo įmonė įsakoma sulaikyti naturalio 
gaso teikimą industriniams naudotojams kuomet pasirodys reika
linga ir kuomet pareikalavimas į namus pasieks aukščiausio laip
snio, kaip tai nustato Commission's Administrative Order No. 46, 
ir tiktai tada tokį suvaržytą aptarnavimą atnaujins kuomet bus 
praėjęs netikėtas gaso reikalingumas namų reikalams. 

RULE 6: Jeigu iš gaso teikimo įmonės nebus imamasi priemonių 
prisilaikyti šių patvarkymų, tas bus laikoma neteisinga diskrimi
nacija arba sulaužymu patvarkymų kokius išleido The Public Utili
ties Commission Act, taipgi Generalinių šios Komisijos įsakymų, 
kurie yra taikyti, daryti ir reikalingi bendra visų gaso naudotoju 
gerovei dabar iki dar jo vis nėra pakankamai. 

RULE 7: Bent kurios gaso aptaravimo įmonės neprisilaikymas 
ir neparėmimas šio įsakymo patvarkymų užtarnaus tos įmonės at
sakingiems vedėjams, agentams arba tarnautojams tokias pabau
das kokios matysis reikalingos ir galimos pritaikyti sulyg The 
Public Utilities Commission 

"Šis įsakymas nebus taikomas lokiams gaso gaminimo ir tiekimo 
kompanijoms kurios turi pakankamai išteklių naturalio gaso savo 
nuosavuose šaltiniuose, kuriuos uri tinkamai savo kontrolėje arba 
iš lokalių gaminimo ir teikimo kompanijų kurios gali aptarnauti 
visus savo dabartinius ir businčius parekalavimus. <• 

"Toliau šiuomi įsakoma kad šis priedinis netikėto laikotarpio pa
tvarkymas ineina galion su šiuo paskelbimu, ir kad tolimesni vie
ši svarstymai šio klausimo bus laikomi Kovo 2, 1948." 

*Ta išimtis padaroma Rule 2(a) neapima teritorijos kurią aptarnauja Tj*e East Ohio Gas Company, ku
ri jau gavo apribojamas taisykles inėjusias galion Sausio 29, 1947. 
Pilni nuorašai šio Commission's orderio iš Spalių 4, 1947, galimi gauti musų kostumeriams bent kuria
me musų ofise. 

The Commission's patvarkymas neliečia naudojimo gaso valgių gaminimui, vandens šil
dymui, arba refrigeratoriams. Neigi tas paliečia naudojimą gaso įrengimams kurie bu
vo įvesti prieš Sausio 29, 1947, arba įvesti nuo to prisilaikant šios Kompanijos Emergen
cy Rules kurios buvo patiektos ir Komisijos užtvirtintos. 
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THE EAST OHIO US C O M P A N Y  
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M I R I M A I  
14IRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

(žinios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dyka' 

ŽIČKIENŽ Zofija j(Staniulio-
nytė), 61 m., mirė Rugp. 22, 
Dorchester, Mass. (Dusme
nį? par.) Amerikoj išgyveno 
46 metus. 

MATULEVIČIUS Jonas, 68 m. 
mirė Liepos 22, Dorchester, 
Mass. (Lukšių par.) Ameri
koj išgyveno 44 m. 

SIMONA VIčIENĖ Filomena, 
mirė Liepos 30, Racine, Wis. 

ČIULAD1ENĖ Ona (Kasevičiu-
tė), mirė Rugp. 23, So. Bos
ton, Mass. Amerikoj išgyve
no 36 metus. 

BALNIS Juoza», mirė Rugpj. 
17, Worcester, Mass. 

RUTĖNIS Jonas M., 35 įlietų, 
mirė Rugp. m., Mahanoy Ci
ty, Pa. 

URBANAVIČIUS Juozas, mirė 
Rugp. m., Shenandoah, Pa. 
Amerikoj išgyveno 40 m. 

KALAKAŪSKIENĖ Elena, 52 
m., mirė Liepos 18, Spring
field, Mass. 

METRULIENĖ Ona, tnirė Ru
gpjūčio m., Shenandoah, Pa. 

BRAIS Antanas J., 61 m., mi
rė Rugp. 9, Penn, Pa. (Kė
dainių ap. Grinkiškės par.) 

ŽVINIS Klemensas, 51 metų, 
mirė Rugs. 18, Clevelande. 
(Vilniaus krašto), Amerikoj 
išgyveno apie 30 metu. 

PATRAIKIS (Leighton) Stella 
34 m. amžiaus, mirė Rugs. 
29, .Clevelande, kur buvo ir 
gimus. 

JONUŠONIS Vincas, 55metų, 
nuo sužeidimo kasykloj mi
rė Rugsėjo 18, DuBois, Pa. 
(Alytaus ap. šventažerio p. 
Ežerėlių k.) Amerikoj išgy
veno 40 metų. % 

ČINGA Vincas, 72 metų, mire 
Birželio 6, Ashland, Wis. 

P A U L A K A I T I E N Ė  J . ,  m i r ė  
Rugp. mėn., Llewellyn, Pa. 

ŽILVITIS Kazys, 37 m., mirė 
Rugp. 24, Chicagoj, kur/ bu
vo ir gimęs. 

VISKAS Benjaminas, 17 m., 
mirė Rugp. m., Chicagoj. 

MOCKIENĖ Ona, mirė Rugp. 
mėn., Waukegan, 111. 

NAVICKIENĖ Barbora (šnie-
paitė), pusamžė,' mirė Rugp. 

• 18, Chicagoje. (Šilalės par, 
Zobelijos k.) 

LEVICKIS Pranas, pusamžis, 
mirė Rugpj. 16, Chicagoje. 
(Raseinių ap. Skaudvilės p. 
Očekių k.) Amerikoj išgy-

. veno 35 metus. 
TARUTIĖNĖ Katrr^aloii/fį-

tė), 62 metų, mirė Rugp. 18. 
Chicagoj. (Raseinių ap. Be
tygalos p.) Amerikoj išgy
veno 43 metus. 

KETURAKIS Andrius, pusam
žis, mirė Rugp. 21, Chica
goje. (Garliavos p. Kumpiš-
kių k.)' Amerikoj 'Išgyveno 
42 metus. •; < 

KAPOČIUS Petras, pusamžis, 
mirė Rugpj. 22, Chicagoje. 
(Panevėžio ap. Lydokių k. ir 
k.) Amerikoj išgyveno 37 m. 

&UIPIS Kazys, 62 metų, mirė 
Rugp. 13, Hartford, Conn. 
(Mažeikių - ap. Rekečių k.) 

BURNEIKIS Jonas, 49 metų; 
mirė Liepos 21, Cliffside, 
N. J. 

LIETUVIAI PRITA 
RIA NESS ' * 

Pažangesni Clevelando Lie
tuviai parodė didelio, suaidomė-
jiįno kandidatu į Clevelando 
mayorus Eliot Ness, kuris lai
mėjo nominacijas ir dabar vet-
da vajų už išrinkimą j Lapkričio 
4 d. Yra ir tokių Lietuvių ku
rie tiki tik kad partija yra tas 
tikrasis d'alykas rinkimuose, ne 
asmens tinkamumas. Na o net 
didieji Clėvelahdo laikraščiai, 
kurie buvo Demokratų parti
jos rėmėjai, atsisuko prieš tą 
partiją kai jos prezidentas ša
lį nuvedė į raistus ir*dabar ii" 
kitas tos pačios partijos prezi
dentas išgelbėti negali. Mes 
visi paskandinti skęiosę iki gy
vi busim. 

Ness yra atsakantis, bizniš-
kų pažiūrų žmogus, kuris nu
simano kaip vadovauti tok] di
delį miestą, kaip Clevelahdas, 
ir todėl padėkime jam atimti 
vadovybę iš miegančio-jnayoro, 
kuris miestą užleido ir nežino 
ką toliau darvti. ' 

M I R I M A I  
REGINA MEŠKAUSKIENĖ, 52 m. 

iš Pierpont, Ohio, mirė Rugs. 30, 
palaidota Spalių 4, Kalvarijos kapi
nėse; pamaldos atsibuvo Šv. Jurgio 
bažnyčioje. ' 

Liko vyras, Vincas, sųnuB Jonas. 

ALięE JAKUBAUSKIENE (Roos-
kes), 38 metų, nuo 5807 Clark 

avenue, palaidota Spalių 9, Kalva
rijos kapinėse; pamaldos atsibuvo 
St. Colman's bažnyčioje. 

Liko vyras, Stasys, sunus Stasys, 
duktė Jaqueline, dvi seserys, Mrs. 
Anna Revelt, Mr£ Josephine Beck, 
ir brolis John Rooskes. 

Abiejų laidojime pasitarnavo lai
dotuvių direktorė Delia Jakubs. 

LIŪDNI laišką iš Lietuvos 
gavo Marijona Galkauskienė. 
Juozas Kuliavas, brolis Kuni
go Mykolo Kuliavos, rašo kad 
per karą jie išdegė, ir prideda 
kad "neturime musų mylimo 
tėv&io". 

BALF'o VAKARĖLIS 
Pereitą šeštadienį, F. ir S. 

Mudrauskų namuose buvo su
rengtas BALF'o 68 skyriaus 
vakarėlis BALF naudai. Pel
no padaryta keliasdešimt dola-
riu. 

DAINININKE SU TRAGEDIJA 
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P i rm -  Kalė d i n i s  

60,000 Žaislų Išpardavimas 
Nekuriu kiekiai yra apriboti. Pirkit anksti kad turėtumėt iš ko pasirinkti Pii4kit juos dabar ir padekit Kalėdų laikui. 

* * 

Mediniai 
Lai v ūkai 

$1 Vertės 

Laiškų Dėžutė 
44c Bankas ĄĄ$ 

$1 VertSs 

A. B. C. Plastiškos 
Kaladukės 44c ^ob Rogutės 44c 

$1 Vertės $1 Vertes 

vmr m 
Toot-a-Toon Kraipančiosi 
Trumpėtas 44c Kaladukės 44• 

$1 Vertės $1 Vertės 

t 

^ ^ 1*1 1 < 

Rinkinviii»mX'^ ę-»«« 
Knygų * 44  ̂

4L'Vert4tf h 

'Mosaiškos 
Kaladukės 44c 

$1 Vertės 

- r'"' ' Y; »»• *'• v T-j • . >- f-y.m •'& f ry '̂ V -M is f . /, , f% 

Jewel Design 
Setus 44c 

$1 Vertės 

"Archie" žėrinčiom 
Akim 44c 

$1 Vertės 

Frontier 
Tvirtovė . 

« Vem 

5 Knvgos 
44c Dėžutėje 44c 

59c Vertes 

The May Company . . . Toy land * . . Septintas Aukštas, 

Mazgojami _ Duck Pins 
Gyvuliai ggc žaūlas 88c 

1.20 vwtes 1.25 "vertžs 

mmmm 
SB 

Skautų 
Šautuvaįįi 

2.06^ vertės 

Pautilvas ir Mašna 
88c Setas 88c 

1.25 vertes 

m 

Didelė Dėžė žaislinis 
Inygų 88c Telefonas 88c 

it> 1 Vertės $1 Vertės 

C 

"Ring Toss". . Dial-a-Word 
Žaislas žodžių žaislas 38c 

1.95 . vertės 2.50 vertės 

m 

Propolio . r . # Marmuro Bagatelle 
Pistoletai \ , 88c žaislas 88c 

$1 Vertės $1 Vertės 

• -f 

žaislas su Daktaro arba 
Slaugės Kit . 

$1 • Vertės 
Vaffeliais 88c 

$1 Vertės 

Gaila, Paštu, Telefonu ar C. O D/Užsakymai Nepildomi . . . 

Mušu viešnia dainininkė, p. 
Apolonija Augustinavičiene, iš 
savo jaunų dienų mėgus dai
navimą, betgi pradžioje studi
javo prekybinį mokslą ir jį 
baigė ir net Kaune pradėjo 
dirbti Valstybės Kontrolėje re
vizoriaus pareigose (moteris-
revizorė Valstybės Kontrolėje 
buvo retas dalykas). 

Baigus gimnaziją, p. Augus-
tinavišienė įstojo į Klaipėdos 
Prekybos Institutą, ir sekantį 
metą pradėjo lankyti Klaipėdos 
konservatorijos dainavimo kla
sę, nes turėjo dainavimui pa
šaukimą ir gabumą. 

Pabaigus Prekybos Institutą 
ji iš Klaipėdos persikėlė į Kau
ną, kur gavo tarnybą Valsty
bės Kontrolėje, bet popietinė
mis valandomis lankė Kauno 
konservatoriją. Dar konserva
toriją lankant, įvairiomis pro
gomis jai prisieidavo koncer
tuoti Lietuvoje. 

Atgavus sostinę Vilnių, jos 
darbovietė buvo perkelta į Vily 
nių, ir jai prisiėjo išsikelti į 
Vilnių, kur tęsė toliau muzi
kos mokslą. Dar nebuvo nei 
baigus konservatorijos kai bu
vo pakviestas į Vilniaus Operą, 
kurioje ir išbuvo iki prie Vil
niaus priartėjo frontas. 

Vokietijoj koncertavo Dres-
done, Hanau, Giessene, Frank
furte, Aschafenburge ir kitur. 
Koncertai buvo duodami Lie
tuviams, Vokiečiams, Ameri
kiečiams kariams ir kt. Vokie
tijoje ji taip pat visą laiką la
vino savo balsą pas geriausius 
profesorius ir paskutiniu me
tu buvo priimta į .Frankfurto 
radiofoną, o taip pat buvo ga
vus pasiūlymą į Coburgo opa-
rą Vokietijoje. 

Deja, Vokietijoje ją ištiko 
didelė nelaimė. Besiruošiant 
1946 m. Vasario 16 dienos mi
nėjimui, jai dainavimui prirei
kė parūpinti Lietuviškų gaidų. 
Jos vyras išvyko į kitą stovy
kla gaidų parvežti, ir jis iš tos 
kelionės gyvas negryžo, pake
lyje į namus jį užklupo tragiš
ka mirtis—nelaimingai pakliu
vo po traukiniu ir buvo vietoje 
užmuštas*.... Ji paliko su 23 
mėnesių kudikiu viena sveti
mame krašte. Amerikoje ji jo
kių giminių neturi, čia atvykti 
jai pagelbėjo Amerikiečių or
ganizacija. 

Ji pasiryžus čia tęsti daina
vimą, ir taigi Dirva parkviečia 
ją į Cleveland^ pirmam pasi
rodymui. • 

SLA 14 KF. VAKARIENi 
SLA 14 kuopa rengia pami

nėjimą SLA 60 metų gyvavi
mo, su vakariene ir kitais pa-
marginimais tam tikslui pri
taikintais. Atsibus šeštadienio 
vakare, Spalių 25, Lietuvių sa
lėje, 6835 Superior ave. 

Užsisakykit sau vakarienė! 
tikietus išanksto pas komisijofl 
narius ar 14 kp. valdybą. Jau 
senai kaip turėjom viešą pokl-
lj, bus labai smagu kad ir v11 
galėsime kaip .seniau pasival? 
šinti. Kviečia Komisij*. 

MOKYKITĖS ANGLIŠKAI 
Pradiniams mokytis Anglil* 

kos kalbos pamokos atsiburtft 
pirmadienį ir trečiadienį nuo 1 
iki 3 po pietų, Norwood Public 
Library patalpose, šia proga 
gali pasinaudoti naujai atvy
kusieji. 

Antradienį ir ketvirtadieni 
buna pamokos nuo 1 iki 3 vai. 
tiems kurie nori plačiau prasi
lavinti ištarti, rašyti Angliš
kai. 

Visos pamokos yra nemoka
mai ir yra globoje Cleveland 
Board of Education. Mokytoji 
Mrs. Pearl Z. McCracken. 

LANKĖSI DAYTONIETĖ 
Iš Davton, O., lankėsi Mari

jona Aržolait.ytė, ilgamečio te-
naitinio Dirvos skaitytojo duk
tė. Čia atvyko į savo giminie
čių Mr. & Mrs. Stan Swager 
25 metų vedybinio gyvenimo 
paminėjimą. Ji viešėjo pas se
nus savo draugus Joną Tulau-
skus, taipgi mlBilankė Dirvos 
redakcijoje. 
~ Antanas Zdanys su žmona 

lankėsi Dayton, Ohio. Ten bu
vo nuvažiavęs į veteranų na
mus ir pasimatė su Antanu 
Žuku, seniau gyvenusiu ir vei
kusiu Clevelande. A. Žukas 
yra I Pasaulinio Karo vetera
nas. 

BIZNIO NAMAI PARSIDUO
DA. 2 krautuvės, 2 garažai, 

muro namas, ir namas ant to 
paties loto su 5 kamb. viršuje 
ir 5 apačioje. Krautuvėse yra 
Cafe, kitoje krautuvėje mėsi
nė, nėra leases. Kreipkitės į 
savininką IV. 33&9. 

1 

SVEIKSTA 
Vincui Velloniškiui tapo pa

daryta operacija ant kojos, St. 
Luke's ligoninėje. Jis jau su-
gryžo iš ligoninės, gydosi na
mie. Vincas Velioniškis yra 
ilgametis Dirvos skaitytojas. 

Linkėtina jam greito pasvei
kimo. 

M A R G U T I S  
Skaitykit "Marguti", komp. 
A. Vanagaičio leidžiamą mu
zikos ir juokų žurnalą. Ei
na du kartu į mėnesį. Kaina 
metams $2. Prisiųskit 10c 
pašto ženklais, gausit vieną, 
numerį pamatymui. 

M A R G U T I S  
6755 So. Western Ave. 

Chicago, 111. 

1 I. J. S AMAS • JEWELER I 
E Persikėlė į naują didesnę ir gražesnę krautuvę = 

| 7007 Superior Ave. 

= Dabar jau turime didesnį rinkinį Deimantų, žiedų, Laik jjj 
= rodėlių ir visokių graždaikčiu, už nupigintą kainą. = 

FniiiiiiMiniiiHtiiiiiiiniiiiiHiiiiNiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiniiniiiiiHiiitiiiiiiHimį; 

Greta Ezella Theatre s 

Phone EX. 0117 Pilnai Paderima Apdrauda. 

W. DEBESIS PAINTING CO. 
liami} Pagražinimas iš Vidaus ir iš Lauko 

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

jiriiiiiiiiiiiiiiiriiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiKiitiiiM 
Į P J KEKSIS | 
E 609-12 Society for Savings Bldg—Cleveland, Ohio § 
E OFISO TELEFONAS: MAin 1773. | 

E Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuoe*, kjr*ip- E 
E kitės į mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai- s 
E nuose apdrauxics-insurance icikaluose. E 
E Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymas S 
E garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba asmeniškai. 5 
p 'iiiHiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifmiiiiiiiiiiiiiiiiitiiitin* 
L'iiiiimiiiiiimiimiiuiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiit^ 

!Automatinis G---" šililvmasl G A S U  
ANGLIM 

Lengviau — Pigiau — švelniau 
TA ĮSOM IR PARDUODAM VISOKIUS FURNASUS 

Elektriškus ir Gaso Padargus — Vandens šildymo Tankas 
Jeigu mes negalim pataisyt tai niekas Nepataisys. 
Automatic Controls Tools Hardware 

TRI-VET APPLIANCE SERVICE 
7502 St. Clair Avenue Cleveland =j 

PO. 9548 Frank Orpse (Urbšaitis) Sav. LI. 0237 § 
AKRONE kreiptis: HANK HOLLISH — STadium 4793 

t1 ir 

i fj? 
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D I R V A  

PUIKUS JUIILEJINB DIRVOS KONCERTAS 
I'** 
L' 

C* 

i- ,, *{ c Sekm. Spaliu-Oct. 19, l p. Slovenian Auditorium 
TIKIETAI PO: 75c, $1.00, $1.50 SALĖS A'DR. 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. Salė bus atdara nuo 1:00 vai. 

i t 

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 dainininkė Apolonija Augustinavičienė, tik 
šią vasarą atvykus iš Europos; Pranciškus Neimanas, tenoras, irgi šią vasarą atvažiavęs iš 
Europos į Clevelandą. Birute Smetonienė — pianistė. Dainoms akompanuos Regina Brazai-
tienė. Specialis svečias — Adv. Antanas Olis, iš Chicagos. 

Apolonija Augustinavičienė — Soprano 

Dainuodama čia ji dėvės savo tautišką kostiumą. 

Tai bus Naujoviškas 
^zimdzi-Drimdzi' 

Atsimenat anuos 'senus' lai
kus kai j Clevelandą atvyko iš 
Lietuvos komp. A. Vanagaitis, 
Juozas Olšauskas, Dikinis ir 
Dineika — nauji "grinoriai" iš 
Lietuvos? Kokį trukšmą jie 
sukėlė savo dainomis ir juo
kais ?! 

Tai buvo senasis # "Bzimdzi-
Drimdzi". 

Dabar mūsų naujai Cleve-
lande atvykęs "grinorius" dai
nininkas Pranciškus Neimanas 
pasiryžo susitikti su p. Vana

gaičiu ir suorganizuoti naujo
višką "Dzimdzi-Drimdzi" ir su 
iuo pasirodyti pirmą kartą 
Dirvos koncerte sekm. Spalių 
19, Slovenian auditorium. 

Primename publikai kad šio 
parengimo programą pradės A. 
Vanagaitis su savo nauju part
neriu. Programa prasidės ly
giai 2:15 po pietų. Salė atda
ra nuo 1 vai. Kurie pavėluos 
pradžiai — daug ko nematys. 

Gerb. Vanagaitis "protestuo
ja" pažymėjimą kad tai gali 
buti jo paskutinis Clevelande 
pasirodymas — reiškia, ateity
je vėl kada atsilankys mus pa
linksminti. 

Pranciškus Neimanas — Tenoras 
Pr. Neimanas, patyręs kad komp. Anta
nas Vanagaitis po Pirmo Pasaulinio karo 
atvykęs Amerikoje su savo "Dzimdzi-
Drimdzi' žmones sužavėjo, sako jis pa
rodys p. Vanagaičiui kad ir dabar Lietu
va išauklėjo neprastesnių dainininkų, ku
rie gali greta paties Vanagaičio stoti! 

i 
Komp. Antanas Vanagaitis 

VAKARIENĖ 
Po koncerto, Wade Park Ma

nor viešbutyje bus draugiška 
vakarienė vietinių su artistais 
ir svečiais iš kitur. Kurie nori 
dalyvauti prašomi užsisakyti 
sau tikietus iki Spalių 15, Dir
vos redakcijoje. 

Birutė Smetonienė Pianistė 

LANKĖSI DP VEIKĖJA 
Dirvos redakcijoje buvo ap

silankius p. Sue Stille, Ameri
kietė veikėja prie DP Europo
je, ji atstovauja Church World 
Service organizaciją. Pirmiau 
ji tarnavo Britų zonoje, dabar 
po atostogų namie, Dayton, O., 
ji perkelta j Amerikos zoną. Ji 
atvežė Dirvai sveikinimus nuo 
Lietuvių tremtinių. 

Daugiau vietinių žinių 
telpa ant 7-to puslalio. 

ATVYKO Iš EUROPOS , 
Pereitą savaitę atvyko j Cle

velandą iš Vokietijos Jaunutis 
ir Aldona Nasvyčiai, su dukra 
Aldona. Jaunutis Nasvytis yra 
p. Birutės Smetonienės brolis, 
o jo žmona Bartkunaitė, kurios 
tėvai tik pereitą vasarą atvy
ko ir apsigyveno Clevelande* 

APSIVEDĖ 
Pereitą savaitę aspivedė Jo

nas Virbickas su Aldonna Wil-
kelis. Vedybos buvo privatinio 
pobūdžio. Jonas Virbickas yra 
Onos Karpienės brolis. 

i 

( 

Clevelando Lietuviai, Rengkites Balsuoti už Eliot Ness Antrad. Lapkr.-Nov. 4 

Balsuokit YES už 
INDEPENDENT REPUBLICAN 

CANDIDATE FOR MAYOR 
NESS YRA VEIKLUS IR 

SUMANUS ŽMOGUS 
Mr. Ness dirbo už viską ką jis gavo. Jis 

yra Norvegų ateivių sunus. Jis pats dirbo 
savo mokslui kolegijoje, buvo narys darbo 
unijos ir važinėjo j darbą viešomis trans-
portacijos sistemomis. 

Jis dirbo valdžiai ir dirbo privatiniams 
individualams ir buvo pasekmingas abiem 
atvejais. 

Jis pasižada vykdyti šiuos dalykus: Duo
ti Clevelandui naują gyvą veiklumą, apva
lyti Transit System" pradėti pravesti pilną 
miesto įstaigų apvalymo programą, įsteig
ti gražias atilsio ir atsivėdinimo vietas pa-
ežeryje, prašalinti durnus kurie gadina vi
są miesto išžiūrą ir žmonių sveikatą. 

Clevelandui* reikia žmogaus kuris veiks dabar pridavimui miestui naujo gyvumo# 
Jųs žinot jį iš jo veiklos kaip saugumo direktoriaus nuo 1935 iki 1942. Jis įvede 
sekančias įstaigas padarymui šio miesto saugiu: 

Labor Relations Bureau Accident Prevention Bureau Police Academy 

School of Traffic Instruction Engineering Department 
of the 'Traffic Bureau 

Paleido Tuo Asmenis 
Boystowns of the Traffic Bureau kurie buvo Neteisingi 

NESS YRA TAM DARBUI TINKAMIAUSIAS 
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Sponsored by the Negs for Mayor Committee, Robert "W. Chamberlin, Chairman 
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