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VOKIETIJOJE IŠNYKO 
SMULKUS PINIGAI 

Visai netikėtai Vokietijoje iŠ 
apyvartos išnyko smulkus pi
nigai. šiuo metu paštuose, ge
ležinkelių stotyse, tramvajuo
se ir kitus grąžą duoda pašto 
ženklais. 

Maza toj smulkių pinigu ver» 
te pakilo juodoje biržoje: už 19 
pf. monetą mokama iki 5 RM. 
Taip pasidarė pasklidus gandui 
kad Vokiečių valiuta bus nu
vertinta, jvesti nauji pinigai, 
o smulkios monetos ir toliau 
liksiančios rinkoje. 

Pasakojama kad šiuos gan
dus skleidžia kai kurie speku
liantai, norėdami pasidaryti 
sau didelį pelną pardavinėdami 
smulkius pinigus. K. Pelėkis. 

Didelis Sovietų Pavėrgtų 
Tautų Mitingas Paryžiuje 

SURENGTA TAI KAS ANKSČIAU NET 
NEDRĄSU BUVO IR SVAJOTI 

KOMUNISTAI LEIDŽIA 
LAIKRAŠTI TREMTINIAMS-

Komunistai norėdami apgau
ti tremtinius ir juos suvilioti 
Maskvos rojum, Vilniuje pra
dėjo leisti laikraštį, "Tėvynės 
Balsą", skirtą tremtiniams. 

Savo straipsniuose redakto
riai labai šviesiomis spalvomis 
vaizduoja dabartinį gyvenimą 
Lietuvoje, žinodami kad trem
tiniai nemėgsta Stalino ir ko
munistų partijos, tame laikra
štyje vengia juos garbint. Lai
kraštį redaguoja gnomas .par
sidavėlis Maskvai J, Šimkus. 

U.S.A. KONGRESO NARIAI 
APLANKĖ LIETUVIUS 

Rugs. 9, du U.S. kongreso 
nariai aplankė Lietuvių trem
tinių stovyklą Kasselyje. Jų 
apsilankymo tikslas buvo vie
toje ištirti tremtinių gyvenimo 
sąlygas. 

Aukštieji svečiai apžiurėjo 
stovyklą ir pripuolamai užėjo 
į butą kuriame gyveno vieni 
vyrai. 

Vieną darbininką jie paklau
sė kodėl jis nenori gryžti Lie
tuvon. šis atsakė todėl kad 
Sovietų Sąjungoje nėra lais
vės, žmonės įtarinėjami, su
imami, tremiami, 

— Kur tamsta norėtum dir
bti? — paklausė jį atstovas. 

— Sutinku vykti į bent ku
rį kraštą, kur nebučiau perse
kiojamas ir turėčiau laisvęi 
Tačiau pirmoje eilėje pagei
dauju į USA. ar Kanadą. 

Panašiai jam atsakė ir Lie
tuvis ūkininkas, kurio žemę 
buvo atėmę bolševikai. Jis-pa
sakė: 

— Aš myliu žemę ir mielai 
norėčiau dirbti žemės ūkyje. 
Galiu dirbti ten kur žemė iš 
žmogaus nėra atimama, kai ji 
savo rankom uždirbta. Į Lie
tuvą gryžt nenoriu, nes bijau 
persekiojimų ir trėmimų Sibi
ran. 

Svečiai stovykloje išbuvo l 
vai. 15 minutų. Jie taip pat 
apdovanojo tremtinius cigare
tėmis, kramtoma guma. Susi
darė įspūdis kad jie norėjo su
prasti DP padėtį ir jiems gel
bėti. 

KAS {VYKS KAI Id STOVY-
KLŲ IŠRINKS DARBINGtJS 
ASMENIS 

Kai kuriuose Anglų zonos 
Lietuvių tremtinių stovyklose 
buvo išrinkti beveik visi pajė 
gųs darbą dirbti. Jie išvežti 
darbams į Kanadą arba Angli 
ją. Stovyklose liko beveik iš 
imtinai moterys, vaikai, seniai 
ar nepajėgus invalidai. Savai
me aišku kad tokios stovyklos 
neliko darbo ir emigracijos 
siūlytojų objektu. Niekas jo
gais pebesidomi. 

Adolphe Menjou, filmų akto
rius, kuris Kongreso komisijo
je liudijo kad Hollywoodas už-
visęs komunistais ir kitokiais 
šios šalies santvarkai priešin
gais gaivalais. Jis pataria su
gaudyti Amerikoj esančius ko
munistus ir išvežti į Rusiją. 

ANGLAI KRATOSI 
SOCIALIZMO 

Kaip Prancūzijoje mies
tų ir miestelių savivaldybių 
linkimuose žmonės parodė 
atsimetimą nuo komunistų, 
ir rėmė De Gaulle partijos 
narius, taip Lapk. 1 Angli
joje savivaldybių rinkimuo
se žmonės parodė atsimeti
mą nuo darbiečių, piršusių 
socializmą ir įvedusių vi
sokį nedateklių, vietoje ža
dėtų gerovių. 

Darbiečiai pralaimėjo iš
viso apie 690 vietas, kon
servatyviai laimėjo 636. 

Reiškia, kaip Prancūzi
joje taip ir Anglijoje žmo
nės šalinasi nuo tų kurie 
tik žadėjimais juos mulki
na, o darbais į skurdą stu
mia. 

RUMANIJOJE bolševi
kai sumanė pakarti Dr. J. 
Maniu, kaip padarė Bulga
rijoje ir kitur su žymes
niais opozicijos vadais. Iš
kėlė jam bylą, ir toje byjo-
je įvelia net Amerikos mi-
litarinės misijos narius, pa
darymui bylos didesne. 

NUSIŽUDĖ. John G. Wi-
nant, buvęs U. S. ambasa
dorium Anglijoje karo me
tais, nusižudė savo namuo
se nusišaudamas Lapkr. 3, 
Concord, N. H., kaip pra
nešimas skelbia/ Jis jautė
si prastai, tarnaitė pasako
ja. Winant buvo 58 metų 
amžiaus. 

' , (Pranešimas iš Paryžiaus)* 
Spalhi 28 dieną Paryžiuje Įvyko Sovietų pi^ergtų 

tautų atstovų mitingas, kuriame dalyvavo apie 900 tų 
tautų atstovų ir prijaučiančių Prancūzų* 

Mitingą globojo ir pirmininkavo buvęs senatorius 
Gustave Gautherot, knygos "Už Geležinės Uždangos" 
autorius. Kalbėtojai buvo: Rusų, Baltų, Lenkų, Rumu
nų, Jugoslavų, Vengrų atstovai. Visų Pabaltiečių var
du kalbėjo Prof. George Matore, kuris Lietuvoje yra 
pergyvenęs bolševikų okupaciją ir buvo bolševikų kali
namas. Jis pabrėžė kad yra ne tik "geležinė uždanga", 
bet toliau yra dar "plieninė uždanga", už kurios kenčia 
Lietuva, Latvija, Estija^... Trumpai bet labai įtiki
nančiai jis pavaizdavo kokia yra padėtis juose kraštuo
se ir kaip jie yra parodę pasauliui kad yra verti laisvės. 

Mitingo pirmininkas po tos kalbos pareiškė: "Ty
los sąmokslas apie Baltijos kraštus yra nasaulio gėda 
ir mes turime viską daryti tai gėdai prašalinti!" 

Mitinge pasakvtos kalbos ir priimta atitinkama re
zoliucija bus išleista atskiroje knygelėje Prancūzų kal
ba, kuri vėliau gal bus išversta ir į Anglų kalbą. 

TOKIO mitingo suorganizavimas yra didelis Įvykis Lietu
viams, kaip ir visiems kurių kraštai yra. patekę į Sovietų prie
spaudą. Anksčiau Prancūzijoje nebūtų buvę galima ir pagalvo
ti apie tokį mitingą — tiek čia bu-vo stipri komunistų įtaka dP-
ba jų baimė. O dabar toks mitingas įvyko vienoje įį didžiau
sių Paryžiaus salių, Wagram salėje. 

Galimas dalykas kad tas mitingas b«tu praėję mažai pa
stebėtas, jeigu komunistai nebūtų sukėlę dėl jo milžiniško truk-
šmo. Per laikraščius ir plakatus jie prieš kelias dienas pradėjo 
raginti visus savo šalininkus eiti tą vakarą į Wagram salę, su
trukdyti mitingo, kur, esą, susirinksią "fašistiški šunes, provo
katoriai prieš mylimiausi musų sąjungininką". 

Mitingo trukdytojų vis dėlto nesusirinko tiek kiek buvo 
galima tikėtis iš milžiniškos komunistų propagandos, trukusios 
kelias dienas išanksto. Susirinko apie 4,000, kurie apgulė visus 
inėjimus į salę ir trukšmavo prieš "fašistus". Bet valdžia at
siuntė ir policijos bei kariuomenės apie 3,009, kurie trukšmada-
rius pamažu nustumė nuo salės durų ir mitingas galėjd įvykti 
vos 20 minutų pavėluotai. Tiesa, kai kurie policininkai, gal ir 
tyčia, suklaidino daugelį į mitingą ėjusių, sakydami kad mitin
gas atšauktas. Spėjama kad apie kita tiek dalyvių taip suklai
dinti gryžo namo nepriėję iki salės.... 

Be to, kai kurie policininkai, irgi spėjama, tyčia, vietoje 
trukšmadarių, sumušo kelioliką spaudos atstovų bei fotografų, 
jų tarpe net vieną-kitą Amerikos laikraščių atstovų. ... Ir iš 

Lietuvis Vyskupas Padolskis laiko pamaldas vienoje iš buT 

vusių koncentracijos stovyklų Vokietijoje. 
(Nuotrauka B. Gaidžiuno.) 

ĮVEDA PROPAGAN
DĄ PRIEŠ RUSUS 

Su U. S. militarinės val
džios sutikimu leidžiamas 
Vokiečių laikraštis Berli-
ne, Den Abend, jau gavo 
Amerikos cenzorių sutiki
mą iškelti Sovietų draugiš
kumą su naciais prieš šį 
kaitą. Laikraštyje be strai
psnių įdėta net atvaizdai iš 
1939 metų Molotovo pasi
matymų ir švaistymųsi po 
Berlyną. Tai buvo dienos 
kada Stalinas darė sutartis 
su Hitleriu. Vienas vaiz
das parodo Molotovą drau
ge su Ribbentropu ir Gen. 
Keitei. Ribbentrop ir Kei
tei jau pakarti, militarinio 
teismo pripažinti karo kri
minalistais. Molotovas dar 
v a i k š t o  g y v a s . . . .  

Kiti pranešimai iš Ame
rikos zonos Vokietijoje sa
ko kad Gen. Clay, Ameri
kos militarinis komandie-
rius Vokietijoje gavo įsa
kymą atkreipti Amerikie
tišką propagandą prieš so-
yietų propagandą Vokieti
joje. Ta Amerikiečių pro
paganda organizuojama vi
su smarkumu. 

Vokiečiai redaktoriai (ir 
be abejo tremtiniai Lietu
viai) savo laikraščiuose tu
rės pilną laisvę atakuoti 

SKIRS EUROPAI $3 
BILIJONUS? 

policininkų tarpo buvo keletas sužeistų, vienas peiliu gana sun
kiai. Sako, "apibraižytų" išviso buvę net iki 300. . . . .. . v. . . 

šitas trukšmas tiek išpopuliarino mitingą kad dabar Pran- komui}}zmą, kas iki šiolei, 
cuzijoje visi apie jį žino. Tiesa, laikraščiuose daugiau rašė apie draugiškumo sovietams de-
trukšmą lauke negu apie mitingo turinį, bet mitingo prasmė ir 
taip visiems aiški. . Visi žino kad dar yra kas kelia balsą prieš 
neteisybę. Mitingą visi vadina "mitingu tų kurie pasirinko lai
svę". K< v# 

(Nuo REDAKCIJOS: šis yra tai susirinkimas kurį, kaip 
pereitą savaitę aprašė Amerikiečių spauda, buvo užpultas 33,000 
Paryžiaus komunistų.) - "4-

Teko nugirsti - kad Anglų val
džia mano tokias stovyklas pa
versti prieglaudomis ir atiduo
ti jas Vokiečių žinion. 

ATLEIDŽIA DAUG LENKŲ 
IŠ SARGYBŲ KUOPŲ 

Nemažas skaičius Lenkų tar
navo pas Amerikiečius sargy
bų ir darbo kuopose, šiuo me
tu jie visi bekeik be išimties 
atleidžiami. Po to jie vežami 
į pereinamasias stovyklas, čia 
jiems pasiūloma vykti į Pran
cūziją, Belgiją, Holandiją arba 
repatrijuoti į Lenkiją. Į jau 
senai veikiančias Lenkų stovy
klas jie nenoriai grąžinami. 

K. Petekis. 

V -  '  •  n "  . . .  .  

HENRY WALLACE, so
vietų apaštalas ir Stalino 
agentas Amerikoje, lanko
si Europoje. Jis paskiau
sia turėjo pasimatymą su 
Italijos komunistais. Kas 
purvina, klastinga ir pra
žūtinga tas Wallace miela. 

Jis lengvai gautų leidi
mą išvažiuot į sovietų "ro
jų", kodėl nepabando ten 
apsigyventi? 

PENKIOS geležinkelių 
darbininkų unijos pradėjo 
skelbti jog reikalaus algų 
pakėlimo 350,000 operuo
tiems gelžkeliečiams. Rei 
kalausią net 30 nuoš.% dau-
giau. , 

i—a i . -
SU Spalių 25 d. pradėta 

šalyje taupymas grudų al
koholio varyklose, degti
nas darymas sulaikyta 60 
dienų. 

liai, buvo suvaržytas. 
Propagandos ofisui bus 

duota daugiau pinigų. Ir 
be to Vokietijoje bus įstei
gta informacijos arba pro
pagandos centrai, kur bus 
galima gauti visokias in-
formaciajs apie Amerikos 
užsienio politiką, Amerikos 
principus, ir, aišku, apie 
Amerikos pasiryžimą gel
bėti Euroją. 

KARE ŽUVO 15 MI
LIJONŲ ŽMONIŲ 

Valst. Sekr. George Mar
shall savo kalboje Chicago-
je pareiškė kad šio karo 
metu alijantai ir ašies pu
sė neteko suvirš 15 bilijo
nų militarinėse tarnybose 
buvusių savo žmonių. 

U. S. nuostoliai buvo pa
lyginamai maži, nes žuvo 
vienas iš kiekvienų 500 gy
ventojų. Vokiečiai prarado . 
po 1 iš kiekvienų 25 savo PERU respublikoje, Pie-
gyventojų. Rusai po vieną tų Amerikoje Lapk. 2 įsti-
iš 23 gyventojų, imant 19401 ko žemės drebėjimas. Dre 
metų skaitlines. Į bėjimas apėmė plačią sritį, 

Japonai neteko po vieną joję žuvo apie 60 žmonių, 

RUSŲ okupuoto j Vokie
tijoj, netoli Irgebirge, bol
ševikai jieško uraniumo, iš 
kurio tikisi darysią atomi
nes bombas. Vienoje to
kioje kasykloje užmušta 80 
Vokiečių darbininke, kasy
klai užgriuvus. 

Iš Washingtono praneša 
kad Kongresui susirinkus 
specialiam posėdžiui, Prez. 
Truman gali prašyti skirti 
tiesiog $3 bilijonus vakari
nės Europos gelbėjimui su-
Ivg Marshallo plano 1948 
metais, nesilankant griežtų 
formų, nes pagalba būtinai 
reikalinga. 

Jeigu Amerika mokės iš
dalinti tą sumą naudingai, 
ir jeigu paruoš paskolas 
taip kad dar laisvos nuo 
sovietų žabangų esančios 
šalys galėtų buti pagelbė
tos, bus gerai. Jeigu gi ir 
toliau tik taip blaškys pi
nigus kaip darė iki šiolei, 
gelbstint bolševikišką "de
mokratiją" alkanose Euro
pos šalyse, tai tik nusikals 
sau didesnį ginklą, kurį pa
ves priešui panaudoti prieš 
Ameriką. 

Nuo karo pabaigos iki 
šiolei iš Amerikos išdalinta 
apie $20 bilijonų šelpimui 
svetimų kraštų; iš tos su
mos buvo padovanota so
vietams ir jų pakalikėms 
šalims $1,600,000,000. 

Europos šalims teko su
virš $9 bilijonai, ir Tolimų 
Rvtu šalims $2,100,000,000. 

RAUDONŲJŲ TAft. 
DYMĄ SULAIKĖ 

Buvo plačiai rašoma apie 
Washingtone vykdomą at
kaklų tardymą raudonųjų 
veiklos ir įtakos Amerikos 
filmų industrijoje Holly-
woode. Dešimt asmenų ap
kaltinta neft Kongreso pa
niekinimu, kai jie atsisakė 
prisipažinti ar yra komu
nistais ar ne. 

Prieita iki to kad buvo 
įrodoma jog nekurie filmų 
pasaulio žmonės steng ė s i 
išgauti atominės energijos 
paslaptį ir padovanoti Ru
sijai — įr staiga Lapkr. 29 
tie tardymai nutraukti. 

Kas toliau tuo atžvilgiu 
bus daroma ir pasilieka ne
aišku. 

iš kiekvienų 46 gyventojų. 

6IO RUDENS futbolo 
Sezonu iki Lapkr. 3 žuvo 
15 futbolo lošėjų nuo sužei
dimų laike lošimų. 

kiti sako žuvusių skaičius 
siekia 100 žmonių. 

ĵKhj 
XOWA valstija yra pati der

lingiausia žemėr iš visų civilizuo
ti! sričių pasaulyje. 

DEMOKRATŲ p a r t i j a  
pasirinko 1948 metų savo 
konvencijai laikyti Phila-
delhia. Pa., ten kur atsibus 
Republikonų partijos kon
vencija. Demokratų kan
didatas į prezidentus jau 
žinomas: Truman. Jis tik 
bus formaliai nominuotas, 
ir bus parinkta kandidatas 
į vice prezidentus. 

ANGLIJA uždraudė pirkimą 
visokio tabako iš USA. Taip
gi pranešė kad kitais metais 
sumažins 644 milijonais im
portavimą maisto ir žaliavų iš 
tų šalių kurios apyvartą daro 
dolariais. 

Sumažinus importavimą sau 
maisto, Britanija sumažins ir 
valgymą. Karo metu, kada 
maisto klausimas buvo sunkus, 
Britanijos žmonės vidutiniai 
gavo 3000 kalorijų maisto kas
dien. Dabar gauna po 2870 ka
lorijų ir kitą metą sumažins 
iki 2700 kalorijų. 

Tai tau ir socializmo gero
vės Anglijai, kur darbiečių 
partija, 1945 metais laimėjus 
rinkimus, pradėjo vykdyti tą 
į komunizmą vedančią nesą- v 
monę. 

• 

NAMŲ statyba visoje šaly
je eina pirmyn kiek sąlygos 
leidžia, šymet, kaip Statybos 
Produktų Institutas praneša, 
iki Gruodžio 31 bus pastatyta 
apie 800,000 paskirų gyvena
mų butų. P'astarų dviejų mė
nesių bėgyje, kaip skelbia, gy
venamų namų statyba eina di
džiausiu mastu negu kada bu
vo statybos istorijoje. 

Taip kaip^ Rugpjučio 1r 
sėjo mėnesiais statyba ėjo, sa
ko per metą butų pastatyta 
apie 950,000 paskirų gyvena
mų butų. 

1925 metais, kada statyba 
buvo pasiekus aukščiausio lai
psnio, buvo išstatyta 937,000 
gyvenamų Imtų. 

• 
• 

AVALŲ industrija praneša 
kad Naujoje Anglijoje žymiai 
sumažėjo pigesnių avalų išdir-
bimas, del pirkėjų pareikalavi
mo brangesnių avalų, kurie ii-
dirbami kitose šalies dalyse. 

Mass., Maine ir New Hamp
shire per Liepos mėnesį paga
mino 9,834,000 porų, arba 23 
nuoš. mažiau negu Liepos mė
nesį 1946 metais. 

Produkcija per pirmus sep
tynis šių metų mėnesius buvo 
26.5 nuoš, žemesnė negu per 
tą patį laikotarpį 1946 metais. 

• 
ALAUS gamyba šioje šalyj* 

1950 metais pasieks 100 mili
jonų bačkų, kaip paaiškėjo iš 
bravorų sąjungos suvažiavimo 
raporto. 

50 metų atgal šalyje buvo 
1,400 mažų bravorų gaminan
čių po apie 10,000 bačkų alaus 
kiekvienas. Dabar 460 didelių 
bravorų kiekvienas pagamina 
po suvirš 100,000 bačkų alaus 
metuose. 

• 
FLORIDOS galvijai šeriami 

ir taip vadinamais grapefruit 
vaisiais, kurie Floridoje auga. 
Patyrimas parodė kad maiti
nami greipfruitais galvijai per 
dieną daauga po netoli du sva
ru. Kornais penimi galvijai 
per dieną paauga arti pustre
čio svaro. Taigi grapefruit yra 
maistingas. 

KORNŲ derlius šioje šalyje 
1946 metais buvo didžiausias 
istorijoje, ir viena priežastis 
to buvo naudojimas daugiau 
komercinių trąšų. 

• 
Už TRIS Amerikos cigare-

tus Vokietijoje gali gauti visą 
toną Ruhr kasyklų anglies. 

, T  .  ,  ,  ' R «  ^  u 4* '  .  ,  *  
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D I R V A  

l'ENNSYLVANIJOJE Detroit, Mich., Naujienos 
3i4-

PlTTSBtmGjH 
" LSF,TUVIŲ TAG^DAY 1 

L PKRICIO-NOV.* 15 į. 
4 Pi gi liau ir PittsbUrghe su
rengia na Lietuvių vieša au-j 
kų : ii kliava, Tag Day. Nors! 

,išda ie> tai ir velu, bet ką pa-
v<dar\si, geriau vėliau negu nie-
' kad. Musų komiteto pirminin
kas Adv. Ėd. Sehultz daug pa
dėjo p. įstangų, bet vis atsirado 

Ikliu'iy.nų, pv. reikėjo gauti ne 
* tik miasto bet ir valstijos lei
dimas tam tikslui. Pirminin-

^kas turėjo važiuoti net j Har-
risb įr.'rą, kol galutinai viskas 
pavyko sutvarkyti. 

Dab-ir viskas jau tvarkoje ir 
ta ( id >lė diena — Tag Day — 
bus š štadienj, Lapkričio 15. 

Kokios pasekmės bus gau
tos pi klausys nuo to kaip mes 
prisidėsime prie to darbo pa
daryne pasekmingu. Aukoms 
gab ės a rinkti reikalinga šim
tai pakantrių jaunų moterų ir 
merginų bei mergaičių, taipgi 
dešimtys vyru su automobiliais 
tų aukų rinkėjų išvežiojimui 
ir parvežimui. 

Kad ingi Lapkr. 15 yra šes-
tadier s daugybė mokyklų mo
kiniu jalės pagelbėti aukų rin
kimą. 

ši vaji# pravesti yra susiko 
pę vi: i vietos Lietuviai, visos 
mu^ų parapijos su jų klebonais 
prit šakyje. Visi ragina ir pra
šo or e rinkimo prisidėti savo 
moters ir mergaites, ir tikima 
PittsL irghietės gausiai pasiro
dys a ikų rinkimo darbe. 

Gar >ė bus visiems šio mies
to Li tuviams kai daug surin
ksime aukų ir padarysime sa
vo ra ',sią pagalbą Europoje iš
blaškytiems musų tautiečiams. 
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GRINIUS LANKYSIS 
?s Lietuvos Prezidentas 
. Grinius lankysis Pitts-

jam prakalbu ir pri-
s rengiama sekmadienį, 

9. L. P. salėje, S. S. 
;albos prasidės 3 vai. po 
Įžanga nemokamai. Va
jus vieša vakarienė toje 
• salėje. 

Juozas Virbickas. 

šis berniukas, Forrest Hoff
man, iš Cheyenne, Wyo., trys 
metai atgal buvo nuskirtas 
mirčiai, ir visa šalis pagelbėjo 
tą metą atšvęsti Kalėdas Lap
kričio mėnesį, nes daktarai sa
kė Kalėdų jis nesulauks. Bet 
po rizikingų operacijų jis pa
sirodo išliko gyvas ir neatrodo 
ligotu. 

1948 
KALENDORIAI 
DIRVA DUOS DOVANŲ 

savo skaitytojams puikius 
1948 metų kalendorius ir 
šį metą. ' Viskas ko reikia 
tik užsimokėkit savo pre
numeratą $3.00 ill 1948 
metus. • 

Prašant kalendoriaus, iš 
kitų miestų pridėkit 10c 
persiuntimo kaštams, ir 
pažymėkit kokio kalendo
riaus norit, svietiško ar 
religiško. 

Dirvos Administracija. 
§$20 Superior Avenue 

Cleveland 3, Ohio. 

VIEŠŲ REIKMENŲ darbi
ninku CIO vadai praneša jog 
užveda, derybas su valstija iš
gavimui algų pakėlimo po $30 
mėnesiui. 

Reikalavimas apima valsti
jos įstaigų tarnautojus ketu
riuose skirtinguose departmen-
tuose. 

ATVYKO 11 LIETU
VIŲ Iš EUROPOS 

KOVOJA PRIEŠ KOMUNIS
TUI TTNIJŲ VADUS 

l it 0)urgho Distriktas 17, 
CIO i lieno darbininkų unijos, 
pas ryto iškelt reikalavimą se-
karci; me savo organizacijos 
suv iž ivime kad butų uždrau
sta k< munistams ir jų šalinin
kams užimti USW unijos val-
dyfc 3j - vietas. 

United Public Workers uni
ja, CIO narė, taip pat pradėjo 
vaj \ >rašalinimui raudonųjų iš 
unijos skyrių vadovybės. 

VAKARINĖJE Pennsylvani-
joje (.egtinės varyklos pranešė 
kad nesulaikys savo darbinin
kams mokėjimą algų per 63 
dienų laikotarpį, kada bus su
laikyta naujų grudų naudoji
mas degtinės darymui. Grudai 
bus taupoma per 60 dienų su-
lyg visuotino plano pagelbėti 
Europiečiams nuo bado šią žie
mą. 

TINGINYSTĖ IR IŠNAUDO
JIMAS 

Pittsburghe buvo pravesta 
Kongreso komisijos tvrinėji-
mas gyvenamų namų brangu
mo. Tyrinėjimuose paaiškėjo 
tarp kita ko kad seniau mūri
ninkai, nors gaudavo mažiau 
mokyti, per dieną sumurydavo 
1,000 nlytų. Dabar jie sumu-
rija tiktai 400 plytų. 

^ Unija suvaržius ėmimą dau
giau jaunų žmonių mokvtis 
murininkystės amato, priima 
tik mažą skaičių vyrų iki 24 
metu amžiaus, už 85c mokes-
ties valandai. Bet to amžiaus 
vyrai nenori pradėti dirbti už 
8oc valandai, todėl mūrininkų 
labai trūksta, ir unijistai mu-
rinii kai laiko visą statybos 
indu -ti i ją savo kontrolėje. 

P; ai kėjo ir kiti ir įvairios 
kito kliūtys, išnaudojimai ir 

'.trukdymas statybos darbų. 

S2KRETAI DYKAI 
(FREE) 

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

LIETUVIŲ NAUJIENOS 
$32 N. 6th St. Philadelphia 6, Pa. 

PHILADELPHIA. — Lietu
vaitė tremtinė, Izolina Nema-
jauskaitė, 18 m. amžiaus, vos 
7 mėnesius pabuvus šioje ša
lyje, taip išmoko Anglišką kal
bą kad dabar ii jau gavo sti
pendiją studijuoti kolegijoje 
netoli Morristown, N. J. 

Jos tėvą, pulkininką Lietu
vos kariuomenėje, bolševikai 
ištrėmė 1941 metais ir jis din
go be žinios. Jos motina mirė 
nuo bolševikų persekiojimų, o 
ji pati su kitais Lietuviais bu
vo laiminga ištrukti iš raudo
nųjų žabangų ir atsidurti va
karų Europoje, iš kur gavo 
progą atvažiuoti j Philadelphi-
ją pas pažystamus. 

U. S. DARBO Sekretorius 
Schwellenbach agituoja už pa
naikinimą komunistų partijos 
šioje šalyje ir už uždraudimą 
komunistams buti nariais dar
bo unijose. 

Tiems kurie "bijo" kad ko
munistų partijos uždarymas iš-

,šauks komunistų veikią pože
myje, Schevvllenbaeh pasakė: 
"Devyniasdešimtas nuošim t i s 
dabartinės komunistų veiklos 
ir taip atliekamas slaptai, tai 
kame skirtumas?" 

Dabar, draudimas komunis
tams užimti unijose viršininkų 
vietas, o leidimas šalyje veikti 
komunistų partijai, per kurią 
jie gali išrinkti komunistus į 
kongresą, yra nesutaikomi da
lykai, sako Schwellenbach. 

Spalių 27 d. atplaukusiu Er
nie Pyle laivu atvyko 11-ka 
Lietuvių, kurių vienas US pi
lietis, iš Lenkijos ir dešimts su 
imigracijos vizomis. Atvyku
sieji išsiskirstė pas gimines bei 
pažystamus: 

Marijona Eidukaitienė atvy
ko ir apsistojo pas sunų Pra
ną Eidukaitį, Brooklyn, N. Y. 

Valdemaras ir Iraida Grupil-
jonai su sunum Jurgiu apsisto
jo pas gimines, West Bridge-
water, Mass. 

Stasys Juška apsistojo pus 
gimines, Chicago, 111. 

Adolfina Mališauskiene, ap
sistojo pas sunų, Chicago, 111. 

Vincas Mickus, U. S. pilietis, 
apsistojo pas Vaclovą Draugelį, 
Philadelphia, Pa. Karo audrų 
iš Lietuvos nublokštas į Lenki
ją, kame Lenkų policija norėjo 
jam primesti bolševikų piliety
bę ir išduoti bolševikams. Tik 
U. S. ambasados Varšavoje in
tervencijos dėka jis buvo išgel
bėtas. 

Mykolas ir Elena Naujokai
čiai su sunum Antanu ir dukra 
Marija išvyko pas brolį Dr. 
Naujokaitį, Pomona, Cal. 

Tarpe atvykusiųjų yra ir 
Vilniaus universiteto studentė 
Janina Banukewicz, Viln i u j e 
gyvenusi iki 1946 metų galo, 
puikiai kalbanti Lietuviškai ir 
pažystanti daug Vilniaus Lie
tuvių. 1946 metais bolševikų 
buvo kalinta Vilniuje kartu su 
eile Lietuvių visuomenininkų. 

Atvykusius be g i mi n i ų 
draugu pasitiko Lietuvos Gen. 
Konsulato Attache A. Simutis. 

AMERIKOS VAKARU 
ĮDOMYBĖS 

ŽIEMKENČIAMS kvieči a m s' 
šjo rudens ilgas sausas oras ne
paprastai pakenkė, kaip iš kvie
čių auginimo sričių pranešimai 
skelbia. 

Perdidelis lietus sugadino šių 
metų kornų derlių; dabar saus
ros pakenkė kitų metų žiemken
čiams kviečiams. 

AMERIKOS žmonių gyvena
mi namai šiuo laiku turi aukš
čiausias paskolas - morgičius ne
gu kada turėjo. Morgičiai sie
kia $.24,600,000,000, kaip prane
ša Federal Home Loan Bank. 

Noriu misirašyti su Lietu
viais Amerikoje, esu gimęs 
Lietuvoje 1924 m., dabar gy
venu tremtyje. Prašau nuly 
ti: 

Jonas Palionis, 
Starnherg, Jagerhubest st. 4 

(13b) ueber Muenchen 
Ober Bayern Germany 

Jieškau savo giminių Ame
rikoje, • esu sunus Petro šnio-
lio, Šiaulių ap. Noriu susira
šyti su Amerikiečiais. 

Vladas šniolis, 
D. P. Camp 554 
Hanau, Lamboystr. 

USA. zone Germany 

Mae West, Amerikos filmų ir 
scenos artistė, dabar nuvyko į 
Londoną, kur vaidins panau
jintame veikale 'Diamond Lil\ 
kuriuo ji pragarsėjo. 

jai dovanelės labiau reikalin
gos. M. Sims. 

JAU RENGIAMASI PAVA
SARINIAM KONCERTUI 

Lietuvai Vaduoti Sąjungos 
6-tas skyrius jau ruošiasi prie 
pavasarinio koncerto, sekančių 
metų Balandžio 11 d. Tai bus 
antras sekmadienis po Velykų. 

Šis koncertas bus rengiamas 
buvusioje Lietuvių salėje, kur 
bus galima pasišokti .po pro
gramos, ir veiks bufetas. 

Apie šį koncertą savu laiku 
bus pranešta plačiau. 

RADIO CHORO PRAMOGA 
šeštadienį, Lapkr. 1, Lietu

vių Balso radio choras turėjo 
savo pasilinksminimo pramogė
lę Dr. Jono Sims name. Cho
ristai atsivedė ir muzikantą, 
jauną Dobilų sunų, kuris jau
nimui pagrojo, o tėvas Dobi
las parodė filmas, kurias pa
gamino savo aparatu. Buvo 
vaizdų net prieš 15 metų atgal 
trauktų, kada vieni buvome 
jauni, kiti dar maži. Pramogė
lė atsibuvo skiepe įtaisytuose 
sporto kambariuose. 

Su choristais dalyvavo* cho
ro vedėjas Jonas Valiukas ir 
anaunceris Ralph Walatka. čia 
jaunieji buvo prisigaminę val
gių ir gėrimų. Jauku matyti 
jaunuosius Lietuvius gražiame 
būryje pramogaujančius. Ne
žinau pavardžių to vakarėlio 

"šeimininkių, bet jos buvo jau
nos ir kuklios Lietuvaitės. 

Išeidamos jos visa sutvarkė, 
išvalė kad namų šeimininkei 
nereikėjo visai rankų pridėti. 
Bendrai, choristai apsiėjo man
dagiai ir tvarkingai, kas darė 
malonujną mums senesniems. 

DETROITAS NEPRISIĖMĖ 
TORONTO KOMUNISTŲ 

Musų bolševikų radio per du 
mėnesiu skelbė kad Lapkr. 2 

|ju koncertą pildys atvykę iš 
Toronto Kanados Lietuviai ko-

•'munistai su savo choru. 
Deja, Lapkr. 1, kai jie atva

žiavo, į Windsor, U. S.-Kanados 
sienos punktą, jie buvo grąžin
ti atral. Sako, Kanadiečiai bol-
ševikeliai graužė sau pirštus 
žiūrėdami skersai Detroit upę 
į Detroito miestą, o mūsiškiai 
šio i e pusėje, žiūrėdami į Ka
nada, iš didelio apsivylimo. 

Jiems buvo sunku išaiškinti 
publikai, kiek jos ten buvo, 
kodėl ji suviliota, kodėl nėra 
to žadėto choro; 

Valdžios virvl vir žemyn ir 
žemyn leidžiasi ant bolševikų 
kaklo. 

AR SIUNTI KALĖDŲ DOVA
NĖLĘ TREMTINIUI? 

Dabar tarpe Amerikos Lie* 
tuviu dažnas klausimas, ar 
siunti tremtiniui Kalėdų dova
nu pakietą? 

Man teko patirti kad dauger 

lis Lietuvių ruošia, pakuoja 
Kalėdų dovanėliu siuntinius sa
vo giminėms, pažystamiems, ar 
šiaio per laiškus susipažintiems 
Lietuviams. 

Štai Matilda Maitienė išsiun
tė 4 pakietėlius savo giminėms. 
Ji gryžus iš pašto man sako, 
"Aš tikrai neatjaučiau tiems ku
rie nuolat riša siuntinėlius, pa
kol rati nepradėjau jų siusti. 
Sudėiau, surišau keturis nakie-
tus, dabar rankas skauda". Jos 
žodžiai labai tikri ir nuoširdus, j kurimui. Tiems geriems tau-
nes nei vienas negali taip gerai' tiečiams begalo dėkosime, 
suprasti ir atiausti tokiam dar- f "Venezueloje negalime pasi-
bui iki pąts jo nėra mėginęs. . likti dėl žiauraus tropikališko 

Antanas ir Helena Raubai ir-'klimato; mums šiauriečiams 
gi sekmadienį, savo poilsio me-1 čia ilgai gyventi neįmanoma, 
tu. sudėjo, surišo taipgi keturis ; nes negalime atsikratyti tro-
pakietus ir išsiuntė savo vvro1 piškų ligų. 
giminėms Kalėdų dovanu užiu- "Noriu paminėti kad iš Salz-

RaSo K. S. KARPIUS. 

(Tęsinys iš pereito nr.) 

"Pažadėta Slėnis" ir 
Jos Gyventojai 

MIRČ MARIJONA ŠIRVAI-
TIENfi 

Marijona širvaitienė (Use-
liutė), 53 metų, žmona Leono 
Širvaičio, nuo 4308 Tyler st., 
palaidota Rugs. 15. Velionė 
buvo gimus Mt. Carmel, Pa. 

Rytinėje Detroito Lietuvių 
kolonijoje ji buvo žinoma kaip 
gabi dainininkė ir darbšti Lie
tuvaitė. Ji dainuodavo visoms 
Lietuvių organizacijoms, • kas 
tik ją paprašydavo. 

širvaičiai išaugino savo gra
žią šeimą, du sunus ir tris du
kteris. Jai mirus jau buvo du 
jos anūkai. 

Laidotuvių pamaldos atsibu
vo Šv. Jurgio Lietuvių bažny
čioje. šermenyse ir palydėji
me į kapus, dalyvavo didelė mi
nia žmonių. Vyt. Markuzas. 

L. ŠIRVAIČIO PADĖKA 
Mirus mano žmonai, Marijo

nai, kuri buvo palaidota Rug
sėjo 15 d., šiuomi noriu išrei
kšti širdingą padėką draugi
joms, Moterų Sąjungos kuo
pai ir Lietuvos Dukterų Drau
gijai, taip pat visiems Lietu
viams kurie dalyvavo šerme
nyse, pamaldose ir palydėjime 
į kapus. Ačiu tiems kurie pri
siuntė gėlių ir užpirko mišias. 

Leonas širvaitis 
ir šeima. 

LIETUVIAI VARG
STA VENEZUELOJ 

Dirvos Redakcija gavo laiš
ką iš Venezuelon patekusių iš-
vietintų Europos Lietuvių, ku
rie iš ten norėtų kuogreičiau-
sia ištrukti. 

Jie taip pat kaip ir Europo
je likusieji tremtiniai, jieško 
geros širdies šiaurinėje Ame
rikoj gyvenančių Lietuvių kad 
pagelbėtų jiems atvykti į USA. 

"Musų pagalbai pasišventu
sių tautiečių mes neapsunkic-
sime atvykę į USA. Kelionei 
pinigų turėsime ir atvykę įsi-

KAS tflE MORMONAI, ku
rie apgyveno "Pažadėtą Slėnį" 
ir kuriuos iš visur kitur mušė, 
vijo, neleido apsigyventi? Už 
ką? 

Viskas prasideda nuo vieno 
asmens, kurio vardas, labai 
Amerikoje paprastas, buvo .Jo
seph Smith. 

Tas Joseph Smith, milžinas 
vyras, įsteigė naują Ameriko
je tikybinę sektą, dar tais lai-j 
kais kai Amerikoje buvo gi
lus tikybinis fanatizmas. I 

Jis vėliau buvo net užmuš-1 
tas, nužudytas Illinois valsti
joje, 1845 metais, ir jam, tos 
religijos įsteigėjui, neteko pa
matyti tos "Pažadėtos Slėnies" 
į kurią jo pasekėjai pagaliau 
atkeliavo Liepos mėnesio pa
baigoje 1847 metais. Kaip jau 
minėjau, šymet vasarą ten ir 
joje, 1844 metais, ir jam, tos 
rašiau, šią vasarą ten ir buvo 
apvaikščiota 100 metų sukak
tis Mormonų įsigyvenimo ir 
apsilikimo toje srityje, kur jie 
įsteigė savo miestą, Salt Lake 
City, Utah valstijojfe, rytinia
me pakraštyje didžio Druskos 
Ežero. 

Kaip Joseph Smith buvo di
delis taip jis buvo ir nuožmus, 
agresingas, ir kartą įgavęs sa
vo "įkvėpimą" naujai tikybai, 
ją plėtė veik taip kaip Moha-
metas savo tikvbn 7-me šimt
metyje: visu atkaklumu, žiau
rumu ir prievarta. 

Mohamedas pažadSjo savo 
pasekėjams, skurdžiams, bied-
niems, kurie nepajėgė išlaiky
ti kelias pačias, daug pačių 
danguose po mirčiai, jeigu at
kakliai kovos už Mohameto ti
kybos platinimą ir žus kovose. 

Taip Mohametas ir po jo ki
ti jo pasekėjai užkariavo visus 
Artimus Rytūs, šiaurės Afri
ką, ir buvo įsiveržę ir užkaria
vę visą Ispaniją. 

Joseph Smith davė teisę, su-
lyg jo tikėjimo, turėti po ke
lias žmonas savo pasekėjams, 
dar gyviems esant, gyvenant 
ant žemės. 

Nežiūrint skurdaus gyveni
mo kokis Amerikoje buvo apie 
1820^30 metus ir per daug me
tų po to, Smitho pasekėjų eilės 
daugėjo ir jie kiekvienas pajė
gė susirasti sau ir išlaikyti po 
dvi ar daugiau žmonas. 

Už tokią jo tikybą, kuri tu
rėjo ir kitų keistenybių, fana
tiški pereito šimtmečio pra
džios žmonės ėmė neapkęsti ir 
guiti, net mušti, naikinti tos 
naujos tikybos "pranašus". 

JOSEPH SMITH savo tiky
bą pavadino "Vėlesnių Dienų 
Šventųjų" Bažnyčia. 

Po savo tikybos įsteigimo jis 
su savo pasekėjais persikėlė iš 
New Yorko valstijos į Kirt-
land, Ohio, netoli Clevelando. 
Čia jie išstatę savo maldnamį, 
pradėjo platų savo misijų dar
bą, ir gavo daugiau ir daugiau 
pasekėjų. Jų misijonieriai bu
vo pasiekę jau ir Missouri val
stiją. Iš Ohio išvyti jie parsi-
kėlė į Illinois su ^avo pasekė-
jais, gyvuliais, manta. 

Kadangi tada buvo religines 
neapykantos dienos, Vėlesnių 
Dienų šventųjų tikyba pradė
ta persekioti kaip tik ji pradė
jo plisti ir gauti daugiau pase
kėjų. * f 

Gaujos žmonių, užpuldamos 
priversdavo juos bėgti, šalintis 
paliekant savo namus, gerai iš
dirbtas ukes, ir net maldna-
mius, kurie būdavo net sudegi
nami. 

Illinois valstijoje juos pra
džioje sutiko nuoširdžiai, atvy
tus iš Missouri ir iš Ohio. Jie 
nusipirko užleistus pelkynus 
prie Mississippi upės, juos nu
sausino ir ten išstatė miestą, 
pavadindami Nauvoo vardu — 
jis išaugo į didžiausį tų dienų 
Illinois miestą. Iš ten pradėjo 
plisti jų misijonieriai po Ame
rika ir net pasiekė Angliją. 

Tačiau ramybė Nauvoo mfes-
te jiems buvo trumpa. Vėl iš
kilo religinė neapykanta, su
rasta klastingi apkaltinimai, ir 
Joseph Smith su jo broliu bu
vo sugauti, uždaryti kalėjime 
Cartage miestelyje, iš kur juos 
minia išplėšus nužudė Birželio 
27, 1844 metais. 

Brigham Young, buvęs su
manus ir ištikimas Smitho pa
sekėjas, užėmė Mormonų tiky
bos vadovybę, ir tęsė darbą to
liau. 

Iš Illinois tada Mormonai iš
sikėlė ir iškeliavo į savo naują 
nužiurėtą vietą, už Rocky kal
nų, kur keliavo net du metu 
laiko, bet kai pasiekė tą "Pa
žadėtą Slėnį" iš tų tyrynų jų 
jau niekas neišvijo, nes jie bu
vo pirmutiniai ir vienatiniai 
balti tos slėnies gyventojai. 

Jie ten vėl ėmėsi darbingu
mo: statė miestą, maldnamį, 
dirbo žemę, kurią iš saulės iš
degintų tyrų pavertė derlinga, 
ir turėjo kuo misti ir gyven
ti. 

Jie ten praktikavo savo pri
imtą daugpatystę, ir save va
dino "šventaisiais" arba "pra-
nešais". 

Daugpatystę jie- buvo priver
sti panaikinti "1890 metais, ka
dangi Utah*1 tapo- pripažinta 
federalė valstija, o Federaliai 
įstatymai jiepripažysta šioje 
šalyje daugpatystės, už tai net 
persekioja. 

Bus: Kaip Joseph Smith sa
vo religiją įsteigė ir iš kur jis 
tą pradžią gavo. 

JAU APIE 3000 UNIJŲ pa
sirašė su Nacionale Darbo Ta
ryba, pateikdamos savo finansi
nius raportus ir affidavitus del 
jų valdybų ne-komunistinio są
stato. Tas įstatymas nėra nei 
kiek kenksmingas darbininkų 
judėjimui, Jis tik apsaugoja uni
jas labiau, ir užtikrina vieną 
svarbų dalyką: kad unijų vadai 
negali slėpti iš darbininkų su
renkamas duokles, ką iki šiolei 
darydavo. 

Kurios unijos nesilaiko to nu
statymo ir su Darbo Santikių 
Taryba nepasirašo, jos negali 
reikalauti kad darbdaviai tokias' 
unijas pripažintų. 

% 

nn. H. Raubienė pririnko labai 
gražiu ir tvirtų drabužių jš sa
vo darbo draugių ir ji pati iu 

burgo (Austrijos) atvyko Ve
nezuelon 58 Lietuviai jauni 
vyrai tarp 22-35 metų, jų tar-

nemažai aukojo. Visa bus prei- j pe viena našlė motina su 5 vai-1 

tai išsiųsta tremtiniams Kalė-! kais, vyriausia iš jų 16 metų 
du dovanų. 

Net natvs tremtiniai atvykę 
čia prie« kelis mėnesius ar me
tus. nakietus ruošia. Algirdas 
Andriušis, kuris čia atvyko šiu 
metu Vasario pradžioje, nuolat 
siunčia maisto savo draugams 
tre^tvie. o io šeimininkė p. Ta
mošiūnienė surenka daug dra
bužių ir pridėius maisto siunčia 
Lietuviams kurie tik šaukiasi 
pagalbos. 

Jei kiekviena Lietuviška šei
ma pasiųs bent po viena pakie-. 
teli tai n^abeiotina kad tremty* 
je esanti visi gaus tų dovanų, 
nes neretai, kurie gauna iš Ame
rikos mčalpos, pasidalina su 
savo, likimo draugais. 

Kol kas jais rūpinasi emigraci- i 
jos biuras. Kai kurių apran
gos stovis labai blogas. Ener-
gingesni jau susiranda- darbus, 
džiaugdamiesi kad nebereikės 
priklausyti UNRRA lageriams 
ir bent kokiems šalpos komi-
teUiOiB. 

^ Celius Balys." 
Venezuela yra vieną iš pa

čių šiaurinių Pietų Amerikos 
valstybių, turi drėgną karštą 
tropišką orą, neš randasi visai 
prįe ekvatoriaus.' 

Veršis su dviem galvom, kaip šiame vaizdo matote. Kitaip 
sakant, viena galva, tik "dviem snukiais, kurie nukreipti į vie
ną ir į kitą šoną. Veršis turi vieną galvą, bet keturias akis, 

• dvejas nosis ir tik dvi ausis. Jo savininkas yra ūkininkas ne
toli Easton, Pa. 

; ANGLIJOS geležinkėfiai su
sideda iš 52,000 mylių bėgių, 
turi 600,000 darbininkų, 20,000 

Taigi, sesute Lietuvaite, ne-! lokomotyvų, turi 1,260,00^ pre-
pasilik nepasiuntus dova'nėlės įjų vagonų, 41,000 pasažierių 
ir užjurio sesutei, tokiai pat j vag0nų ^q0 pasažierių stočių, 
Lietuvait-ei kain ir tu. tik ją : 
karo audra padarė nelaiminga,'51,000 Kyvenamu? .',,amu8 

įstūmė 4 skurdą ir vargą, ir^53 hotelius. , , • į 

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

KAIP PADARYT JUSŲ NAMUS . . . 
MALONIAIS GYVENIMUI 

Originaliai Tvariniai 
Papuošimui Jusų 

Pusryčių Kambario 

PULLMAN 
SEATS 

CIRCULAlf LOUNGES 
... skaidrus, smagių spalvų baldai pada
rys "niūrų" kambarj žėrinčiu naujai. Ir 
taip lengva išlaikyti švariai. Stebuklin
gas bakelite viršus nusivalo šlapiu skaru
liu. Mazgojasi šiltu vandeniu ir muilu.- CORNER NOOKS 

19 metų patyrimo—pilnas Parodymas dirbtuvėje 
An««kaičiavimai be išlygų. F. H. A. Išsimokėiin»ai 

SUN RADIATOR COVER CO. 
MANUFACTURERS OF CUSTOM BUILT FURNITURE 

FOR THE HOME SINCE 1928 

8832 CARNEGIE AVE. RA 5361 CLEVELAND. OHIO 
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D I R V A  

Tegul meilS Lietuvos 

Dega mūsų šird>W — — 
•itiifti L A I S V A  L I E T U V A  

v-

Laisvę pažinus Tauta — * i 
Jungo Nevilks! 

"Statyba Pagal Planą" 
Suglerėjima* ir Neišmanėlių Pastangos Lietuvą 

Tvarkyti 

APIE tarybinio ūkio "laimi- be reikalo sielojasi, 
jimus" mums aiškiai byloja so
vietiniai laikraščiai. Jie, iš
keldami visas s^vo gyvenimo 
negeroves, bando suversti at
sakomybę už tat paskiriems as
menims, bet tas gudravi m a s 
baltais siūlais siutas. Niekur 
pasaulyje nėra tokio neįsivaiz
duojamo chaoso viešame ūky
je kaip tai siaučia Sovietijoje. 
Ir mus pasiekianti, per geleži
nę uždangą, Lietuvoje leidžia
mi komunistiniai laikraš č i a i, 
atskleidžia itiums šiurpų di
džiausios ūkines netvarkos vai
zdą, kas dabar kaip vėžys grau
žia Lietuvos kuną. štai vie
nas iš daugelio tos garsios "sta
tybos pagal planą" pavyzdžių. 
Tokiomis "statybomis" ir re
miasi Stalininės "piatilietkos" 
Nenuostabu kad Rušų ūkinin
kas tebevaikšto su vyžomis. So
vietai pila užsieniui durninti 
milijonus liuksusinių leidinių, 
kur akiplėšiškai triubija apie 

. savo "laimėjimus", o štai jau 
ne užsieniui skirtas Vilniaus 
"Tiesos" š. m. numeris 93 

"Tiesos" korespondentas Klai
pėdoje J. Mešys penkių kolum-
nų ilgio straipsnyje rašo apie 
nevykusius bandymus atstaty
ti Klaipėdos mineralinių trąšų 
fabriką "Artojas". Pasirodo 
kad pagal Tarybų Lietuvos 19-
47 m. Valstybinj planą, "Arto
jas" turėjęs duoti kraštui (Ko-

'kiam kraštui? mes klausiame) 
20 tūkstančių tonų zuperio. Bet 
planas lieka planas, o buvo ne-
apsižiurėta tik tiek kad tas 
fabrikas dar nebuvo, planą pla
nuojant paruoštas gamybai. To
dėl, k^i jau reikia zuperį pilti 
į laukus, susirupinta bolševiki
niais tempais fabriką atstaty
ti ir "kraštui" reikiamus 20,-
000 tonų zuperio duoti. Apie 
tą fabriko atstatymą ir kalba 
draugas J. Mešys iš Klaipėdos. 

Kaip gi atstatymo darbai vy
kdomi? O gi štai draugas P. 
Petrovas "iš tolimos Bondiugos 
atvyko padėti tarybinei įmo
nei prisikelti vėl gyvenimui," 
n u r o d o  k o r e s p o n d e n t a s ^  K a s  
gi jis toks, gal koks nepamai
nomas specialistas kad taip iš 
tolo reikėjo jį vilkti Lietuvon. 
Ne, jis tik švino siūlių virin-
tojas (tinner), bet apie jį kal
bama lyg apie atomo energi
ja tyrimo specialistą. 

Neaplenkta paminėti dar ke
li atstatymo darbininkai: Žu
kauskas, kuris "elektros laiduo-
sę suvedinėjo galą su galu, nes 
nebuvo jokio brėžinio, rodan
čio kelią laidų labirinte" (visos 
citatos korespondento); kros-
ninkas Feitušas ir M i k a i t i s 
tvarkė krosnis piritui deginti, 
bet "jie niekuomet anksčiau 
nematė tokių sudėtingų kros
nių" (tai specialistai!). Dar 
pasižymėjo darbe ir buvęs' tan
kistas Jokūbas Kapela. 

Tuos vardus paminėjęs ko
respondentas tariasi įrodęs kiek 
geros' valios ir entuziazmo bu
vo parodyta iš darbininkų pu
sės, juk darbą dirbant (ir tai 
patalpose!) "didžiulėse fabriko 
pastatuose buvo toks šaltis jog 
atrodė kad viduje šalčiau kaip 
lauke", naiviai prideda kores
pondentas, išduodamas mums 
baisias darbininko darbo sąly-
gfes "darbininkų^ tėvynėje". 

1 IR ŠTAI atrodo, kad šie keli 
įvardinti žmogeliai atliko di
džiulio fabriko atstatymo dar
bą. Ateina pavasaris ir zupe
ris byra į sovehozų ir kolcho
zų laukus. Bet kur tau! Pa
sirodo jog "vadovavime įmo
nei nebuvo jokios sistemos". 
Pasirodo kad "pirmuoju direk
torium buvo paskirtas... .siu-
Viji*". $et gi korespondentas 

tai 
kai 

juk 
kaip tik "sistema". Juk, 
sovietai užgrobė Lietuvą, vi
sur aukštų kvalifikacijų asme
nys buvo pakeisti tais kurie 
galėjo pasisakyti sėdėję kalė
jime prie "kruvinos Smetonin-
kų valdžios" ir dargi "už po
litiką", nors jų asmenines by-
las tvarkė kriminalinių polici
jų skyriai. Vargšas Rusų pa
s a k ė č i ų  r a š y t o j a s  K r y l o v a s ,  
dar prieš šimtą metų taręs: 
Bėda jei pyragus pradės kepti 
šiaučius, o batus siūti kepėjas, 
jau tikrai dėl šios "sistemos" 
apsivertė savo garbe. 

Bet kai išvarė tą direktorių 
siuvėją, padėtis nepagerėjo. Įsi
brovė "liaudies priešas", kores
pondento žodžiais tariant: "kaž 
koks Bilvinas, žmogus nevertas 
jokio politinio pasitikėjimo, bu
vęs aršus Smetoninkas, akty
vus škulys, o vėliau Vokiečių 
batlaižys". šis, pilnas "mirti
nų nuodėmių" žmogus buvo ta
me fabrike antruoju iš eilės di
r e k t o r i u m .  K u r  j i s  v a r g š a s  
randasi dabar, davinių neduo
dama. Aišku be komentarų! 

Tuo tarpu "planas" eina to
liau, bet "kapitalinės statybos 
viršininkas drg. Automatov ne* 
išsprendė vietoj nei vieno svar
baus klausimo, liečiančio įmo
nės statybą ar technologiją". 
Nesuspėta net laiku paduoti 
"Ministerijai" pareiškimų iš
skirti fabrikui azoto ir sieros 
rukšties. Todėl teko "atremon
tuotą" fabriką išbandyti, kaip 
sako korespondentas, "ant sau
sųjų". Tai yra bandė "tinka
mumą darbui, bet.... be sieros 
rukšties". O juk, kukliai pas
tebi korespondentas "bent pir
mai pradžiai reikia sieros ruk
šties šimtais tonų". 

Galų gale gavo pranešimą, 
kad fabrikas gauna tam tikrą 
kiekį azoto ir sieros rukšties. 
Bet kur ją supilti, pasirodo, 
kad nėra rezervuarų rukštims 
supilti. Bakai stovi, o reikia 
dar izoliacinės medžiagos, nes 
be jos rukštys sugrauš metalą. 
Todėl į pranesimus kad fabri
kui yra siunčiama rukštys, bu
vo atsakyta neigiamai — ne
turime kur supilti. O čia pat, 
Klaipėdos prekybiniame nuoste, 
pasirodo tušti, specialus rukš
tims supilti rezervuarai. Ten 
rukštis supylus fabrikas jau 
galėtų pradėti darbą. 

Bet "jei ir atvyktų cisternos 
su rūgštimis, vagonai sustos 
už kilometro, nes ikšiol įmonė 
neturi savo geležinkelio šakos". 
Esą, "jau ir dabar už kilometro 
po atviru dangum supilta fa
brikui pirito ir apatito krūvos". 
Gi' bėgius reikėtų nutiesti tik 
vieno kilometro ilgyje ir per 
lygią vietą. ,Bet.... "kai pa
sirašė sutartį su rangovu, lini
jai nutiesti, Ministerija atšau
kė skirtus kreditus"* Ir dar 
blogiau su finansais: "fabrikas 
neturi lėšų net kaulinius miltus 
apmokėti". 

Nevykėliai vadovai" laukia 
griausmus korespondentas. Tei
singai, "nevykėliai vadovai" te
galėjo įgyvendinti tokią opere
tinę sistemą, ne tik "Artojo" 
atsatyme bet visos šalies gyve
nime. Prieš tą vėją nei iš Bon
diugos atvykęs Petrovas, nei 
krosninkas Petiušas nieko nepa
darys, nors ir entuziastingai jie 
darbo prie "anksčiau nematytų 
sudėtingų krosnių". 

BET AR EIS darbas, jei ir 
rūgštys bus fabrike ir visoms 
skylėms užlopyti fabrikas ste
buklingai ras reikalingų kredi
tų. Pasirodo, toli gražų ne! 
Nėra reikalingų speci a 1 i s t ų. 
Draugas Malcevas, kadrų vedė
jas "ftkaičiuojft kad Atvyks iš 

broliškųjų respublikų žadėti 
specialistai " Tačiau iš sa
vų darbininkų niekas darbui ne
paruoštas. Išviso fabrike tik 
keli nusimananti žmonės, o ju 
reikės kelios dešimtys. Dėl to, 
pradėjus gamybą, teks ją labai 
siaurinti dėl specialistų stokos. 

O jei ir susirupintų tuo klau
simu vadovybės, nėra kur bu
simus "kadrus", kurie čia mo 
kytųsi apgyvendinti.... Fab
r i k a s  n e g a l i  p a s i ū l y t i  j i e m s  

ne tik buto bet ir lovos ben
drabutyje". Ir toliau apie dar 
bininko buities smulkme n a s 
dabartinis bendrabutis nejau 

kus, nešvarus, šaltas, žmonės 
čia nenorom užeina po darbo 
(matyti į mitingus?). JKą jau 
bekalbėti apie kulturingą poilsį 
Fabrike nėra valgyklos. Darbi
ninkai negauna net karštos ar
batos stiklinės atsigerti". 

Fabrikas turi ir pagelbinį ukį, 
kur 'pagal planą buvo numatyr 
ta 10 ha žemės skirti bulvėms, 
15 ha javams ir 7 ha daržo
vėms. Vienok dar Balandžio pa
baigoj neturėta "nei vieno gra
mo sėklų", o dar iš senų, ge
rų laikų likusios trąšos fabri
ko sandėliuose "jau baigiamos 
iššvaistyti į kairę ir į dešinę". 
Dar toliau, vėl korespondentas 
aimanoja: "trąšos plaukia į 
nežinia kieno rankas". Tai vis 
kalbos apie likusias nuo senų 
laikų trąšas fabriko sandėliuo
se. Tai vis kapitalistinių lai
kų palikimas! 

Fabrikas turi 7 gyvenamus 
namus, bet jie nenaudojami. 
Juos reikėjo atremontuoti, bet 
"niekas nesiėmė to darbo". 

Praslinko ruduo, žiema. Ne
atsakingi asmenys išplėšė lan
gus, . duris, išlupinėjo grindis. 
Dabar reikia beveik išnaujo at
statyti šiuos namus".' Ir dar 
gražiau: "du kart išeilės vago
nai su pakrautais rąstais nu
važiavo nežinia kur, o į sta
tybą nepateko". 

Ir čia, galų gale, išlenda yla 
iš maišo. Korespondentas J. 
Mešys, pats to nejusdamas, 
smerkia režimą, sukurusį tokią 
chaotišką ūkininkavimo siste
mą. Pasirodo kad tai viskas 
nutiko dėl to kad "Klaipėdos 
miesto partijos komitetas ir 
jo sekretorius drg. Smirnov iš
leido iš akių esminius reikalus 
ir išeikvojo energiją ir brangų 
laiką mažareikšmiams klausi
mams spręsti", "nebuvo kam 
nuolat, kasdien kontroliuoti ad
ministracijos veiklą", "Vieti
nės Pramonės Minsterija nuo 
savo aukšto sosto nepastebi ir 
nežino kas dedasi 'Artojuje', 
nerodama jokios iniciatyvos iš 
vidaus". 

Perfrazuojant musų patarlę, 
galima tarti apie šią sistemą: 
kur devyni šeimininkai ten de
šimtas badas. O kur dar tos 
"kontrolės" baimė, kur atėjūno 
nesąžiningumas, darbo pavedi
mas neišmanėliui ar žulikėliui, 
žmogaus vertinimas pagal jo 
"politinį veidą'".... 

Vis tai tos "sistemo#" puoš
menos. Ir viskas tai 
... .butų labai labai juokinga, 
j e i g u  n e b ū t ų  t a i p  g r a u d u . . . .  

Kas. 

NEVYKUS POLITINI SPEKULIACIJA 
Anglijos Pastangos Tarpininkauti Sovietams 

ir Amerikai —- Ką tas Atneš? 

SENA patarlė sako: "Nuo 
varnų atsiliko, o prie povų ne
tiko." ši patarlė dažnai pritai
koma atskirų žmonių gyvenime 
bet atsitinka kad ji gali cha
rakterizuoti ir 'ištišų valstybių 
politiką, ypač kai jai pradeda 
vadovauti tam uždaviniui ne
tinkami žmonės. 

Kaip tik tokios politikos pa
vyzdį matome dabar D. Brita
nijoje, kuri savo darbiečių vy
riausybės pastangomis baigia 
nuriedėti nuo garbingos vietos, 
kurią ji taip senai užėmė pir
maeilių pasaulio valstybių tar
pe. 

Kokia gi tikrumoje yra da
bartinė D. Britanijos padėtis? 

Jau virš metų darbiečių vy
r i a u s y b ė  u ž s i s p y r u s i a i  s i e k i a  
vaidinti pasaulyje nepra š y t o 
tarpininko-taikintojo vaidmenį 
ir mėgina taip laviruoti kad 
priešingumai tarp Maskvos ir 
Washingtono sumažėtų, o gal 
ir visai išnyktų. Ar tos pas
tangos tikrai nuoširdžios tai 
kitas klausimas, tačiau darbie-
čiai stengiasi kad pasaulis tų 
pastangų nuoširdumu patikėtų 
ir jau dabar laikytų šią bebai
giančią išsipardavinėti imperi
ją^ busimuoju Sovietų Sąjun
gos ir J. Amerikos Valstybių 
"namų draugu", kuris bent tuo 
budu atgaus dalį savo buvusio 
svorio. * 

Tačiau šiuo atveju darbiečių 
vadai padarė pagrindinę klai
dą, kuri visai Anglų tautai tu
rės brangiai kainuoti ir kurios 
atitaisyti, kaįp^troc^.Jau ne
pasiseks. 

Pirmiausia jie užmiršo kad 
įvesdami pas save socializmą, o 
be to dar tokį kuriame nėra ne 
tik savų piliečių šaudymo, bet 
net ir koncentracinių stovyklų, 
jie sau užsitraukė Maskvos val
dovų neapykantą, nes tie jau 
seniai pretenduoja į socializmą 
statybos meisterių vardą ir ne
pakenčia nieko kas toje srityje 
kur nors daroma ne pagal jų 
receptus ir ne jiems vadovau
jant. Maskvos diktator i a m s 
daug malonesnė kokia nors fa
šistinė diktatūra ar net ir kon-
servatyviškiausias kapitalizmas, 
nes į juos galima nuolat rody
ti pirštu ir sakyti: "Kokie jū
sų piliečiai vargšai!", o kartu 
kurstyti tuos piliečius prieš jų 
krašto santvarka ir tuo pačiu 
plėsti tuose kraštuose savo įta
ką. Dabar šios taktikos D. 
Britanijos atžvilgiu jie panau
doti negali, o nesutrukdžius jos 
socializmo įgyvendinimo, jie tik
rai gali susilaukti jog objekty-
viškesni viso pasaulio socialis
tai ir net dalis komunistų nusi
suks nuo Maskvos ir ims gė
rėtis Londonu. 

Tokiom sąlygom esant, Ang* 
liškas socializmas So v. Sąjun* 
gai yra nepaprastai pavojingas 
ir tik darbiečių politikai galėtų 
rimtai tikėtis kada nors laimė
ti bolševikuose sau draugų ar 
bent pakenčiamus kaimynus. 

Gen. Paul R. Hawley, kuris ga
li užimti veteranu administra
toriaus Gen. Bradley vietą, jei 
Gen. Omar Bradley pataps ar
mijos štabo viršininku ateinan
čiais metais. 

KITAS pasaulio gal i u n a s, 
Amerika, neveltui jau kelis me
tus domisi Europos žemynu kad 
pagaliau nepastebėtų jog pas
kutiniu laiku jos tikrumoje ben
dradarbiavo ne su tariama de
mokratija, bet su bjauriausia 
diktatūra ir teroru, kas vieš
patauja Sovietų Sąjungoje. 

Reikia hianyti kad bent U. 
S. A. vyriausybei tikroji Sov. 
Sąjungos esmė buvo žinoma ir 
prieš karą. Tačiau plač i o j i 
Amerikos visuomenė neb u v o 
tiek gerai informuota ir todėl 
Roosevelto vyriausybei pasise
ki ją galutinai ftikinti kad Ru
sų komunistai tai avinėliai pa
lyginus juos su naciais ir faši
stais. ši nuomonė Amerikiečių 
tarpe buvo taip greit prigijus 
jog po karo prireikė net dvie

jų metų kad eilinis Amerikie
tis pradėtų suprasti susidariu
sią padėtį. O tą padėtis yra 
tikrai liūdna ir rimta. 

Sovietų Sąjunga jau virš dvi
dešimts metų ruošiasi karui su, 
kaip ji vadina, kapitalistiniai-
imperialistiniu pasauliu ir jei 
propagandą už tą karą prieš 
kelis metus buvo priversta lai
kinai pertraukti, tai tik todėl 
kad tuo laiku ji buvo reikalin
ga pagalbos ir kaip tik iš tų 
valstybių kurias ji buvo ir yra 
numačius ateityje sunaikinti. 

Tą pagalbą ji gavo ir net to
kiame kiekyje jog šiądien ji 
jau nemato reikalo ilgiau slėpti 
savo ketinimų ir ruošiasi perei
ti nuo žodžių prie veiksmų. Sa
vo vakarykščius sąjungininkus 
Sov .Sąjunga vis dažniau pa
vadina fašistais bei naciais, kas 
reiškia kad juos visus reikia 
sunaikinti kaip fašistus ir na
cius. 

Išvada aiški — karas neišven
giamas ir šį kartą demokratiš
kajam pasauliui reikės stipriai 
susiglausti bei dar daugiau su
sivienyti kad atlaikyti jam ruo
šiamą smūgį iš priešais ir iš 
užpakalio bei iš vidaus. 

Ir kaip tik šiuo momentu D. 
Britanijos vadai nutarė paspe-
kuliuoti. 

šypsodamiesi bolševi k a m s, 
jie prašo pinigų iš Amerikie
čių. Kasdien netekdami įta
kos kaipo ūkiniai ir kariniai pa
jėgi valstybė, jie norėtų kad 
ateitis grąžintų jiems praras
tą svorį bei didybę. Kokiomis 
sąlygomis tai butų įmanoma? 

Atrodo kad taip galėtų atsi
tikti tik tuomet jei Rusų ko
munizmas ir Amerikiečių kapi
t a l i z m a s  p a g a l i a u  s u s i  k a u t ų ,  
nuvargtų, nusilptų ir kad iki 
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Lietuvių žemės ūkio specialistų atstovų suvažiavimas Vo-
kietijoje. (Nuotr. B: Gaidžiuno.) 

tam laikui D, Britanijai pasi
sektų išlikti neutraliu stebėto
ju. Tuomet ji kad ir silpna, 
bet savaime atrodytų pasida
rius stipresnė ir galėtų vėl at
gauti šiokią-tokią reikšmę. 

Nors apie tokią galimybę dar
biečių vyriausybė niekad neuž
simena, tačiau galima įsivaiz
duoti kad kaip tik apie ją gal
voja ir jos laukia, nes iš ligšio
linės jų politikos į tai panašu. 

Atrodo jog darbiečiai nesu
pranta kad be jų pagalbos lai
mėjus pasaulio demokratija nie
kad neužmirš D. Britanijos, kad 
ši pavojaus valandą leidosi į 
spekuliacijas ir norėjo pasišil
dyti prie svetimų namų gaisro. į 

O jei laimėtų komunizmas? 
— Tuomet darbiečiai pakibtų 
ant tų pačių medžių, ant kurių 
kabos Franco, Salazaras, Peron 
ir kiti ir tai butų padaryta grei
tai ir be karo. V. N. 

Narių Mokesčiai, ir Pi
nigai už Knygas 

ATOMAS PATARNAUJA 
LAUKŲ TRĄŠA 

Japonijoje, Nagasaki apielin-
kėse, kur atominė bomba išardė 
tą miestą,, ūkininkai iš savo že
mės šymet gauna nepaprastai 
didelį derlių. Kviečių šymet už
derėjo 2C0 nuoš. daugiau, vatos 
iki 300 nuoš. daugiau; įvairių 
Japoniškų daržovių derlius irgi 
pasirodė 50 auoš. didesnis. 

LVS CENTRAS 
LOS ANGELES, Calif., LVS 

11-tas skyrius laikė savo susi
rinkimą Rugsėjo 28 d., pirmi
ninko Petro Žilinsko namuo
se. Tarp kitų padarytų apta
rimų, šie nariai užsimokėjo sa
vo duokles: 

Jonas Uždavinys 
Antanas šilimas t ' 
Mrs. A. šilimas 
Mrs. Prue 
Jonas Petrauskas 
Adelė Zeimis 
B. Gedimino auka 
Už knygą "L. T. P." 

Auka už knygą "Lietuva 

2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
3.00 
3.00 

Ti
ronų Pančiuose", kuri buvo 
paaukota BALF laimėjimui. 

Skyrius iš savo kasos paau
kojo išsiuntimui į BALF dra
panas surinktas tremtiniams, 
ką pasiėmė atlikti J. Uždavi
nys. 

Skyrius savo kasoje turi bė
gantiems reikalams $11.25. 

Ižd. Anna Gillis. 

A. N. Yovish 
G. Balsat, Fostoria, O. 
J. Klimitas 

Pottsville, Pa. 
G. Martinkus, Taft, Fla. 

6.00 
3.00 

420 
1.00 

SKAITYKIT IR PLATINKIT 5IAS KNYGAS 

LIETUVA TIRONU PANČIUOSE 
r 

(Su Lietiivos žemėlapiu, m daug vaizdų iš bolševikų žiaurumų su Lietuviais 1940) 
Ši 312 puslapių didumo knyga atskleidžia kokias Idastas Maskva vartojo ruoš
damosi pavergti Lietuvą. Kaip pats aprašymas taip ir vaizdai parodo bolševi
ku žiaurias masines žmogžudystes Lietuvoje. Lietuviškos knygos kaina $3.00 
(Ši knyga ruošiama išleisti Angliškoj e kalboje, Lietuviai prašomi aukoti tam 
reikalui. Kas prisius $5.00 už Lietuvišką, parems ir Angliškos išleidimą.) 

"TIMELESS LITHUANIA'' 
LIETUVOS ISTORIJA ANGLU KALBOJE Kaina $3.00 

4-

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

AMERIKOS LIETUVIŲ MISIJA 
IR JOS DARBAI 
Tuoj reikalaukit sau vienos arba daugiau šių įdomių knygų-albumų su plačiu 
aprašymu apie Amerikos Lietuvių Misijos veikimus Washingtone ir San Fran
cisco. Albumas 32 pusi., 9x12 colių dydžio, su gausybe fotografijų ir Lietu
viškais ir Angliškais aprašymais apie Misijos žygius. Auka $1.00 už vieną. 

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

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

Visų šių knygų pelnas eina tęsimui kovų už Lietuvos Nepriklausomybę. 

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA 
6820 Superior Ave. Cleveland 3,.Ohio , 

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

"Ą 



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

AMERIKA TURI PASILIKTI GALINGA 

Ą RTĖJANT Lapkričio 11-tai— Pirmo Pasaulinio Ka-
r o paliaubų dienai — U. S. Army ir U. S. Air Force 

Recruiting Service išsiuntė visos šalies visuomeninėms 
organizacijoms ir spaudai atsišaukimą primenantį Pa
liaubų Dieną Lapkričio 11 ir pareiškimą — 

"AMERICA SHALL STAY STRONG". 
Tas atsišaukimas pareiškia kad Amerika nemano 

apleisti Europos ir Pacifiko sričių, ištraukimu savo ka
riuomenių. Atsišaukimas ragina savanorius stoti į Ar
mijos ir i Oro Jėgų tarnybą, įrodant kad tos dvi pajėgų 
šakos turi parūpinti okupacines jėgas Europai ir Paci-
fikui; jos turi paruošti vyrus šalies apgynimui; jos tu
ri palaikyti karingumo efektivingumą toli numatančiais 
tyrinėjimais ir pasiruošimais. 

Tų atsakomybių išlaikymui, kiekvieną mėnesį turi 
suplaukti po 30,000 laisvanorių — iš ji - 21,000 Armijai 
ir 9,000 Oro Jėgoms. 

Priimami jauni vyrai, kuriems dabar duodama $75 
mėnesiui pagrindinės mokesties, kuomet pereitą karą 
mokėta tik po $50 mėnesiui. Kiekvienam įstojusiam tar
nybon bus tuoj mokama priedų, žiūrint sulyg jų pada
romos pirmynžangos, bėgyje trijų metų. 

Atsišaukimą pasirašo Maj. Gen. St. Clair Streett, 
Chief of the Military Personnel Procurement Service 
Division.* Jis pareiškia kad "Kongreso patvarkymu Ar
mijos ir Oro Jėgos turi susidaryti iš suvirs milijono lais
vanorių. To skaičiaus išlaikymui, reikalinga nuolatinio 
plaukimo kas mėnesį po 30,000 laisvanori .', 

Jauni vyrai, jusų vaikai, išeidami tarnybon taikos 
metu, turės daug progų įvairiai prasilavinti, pamatyti 
ir pažinti pasaulį. Turės progą ir susutaupyti pinigų, 
nes per tris metus gaudami algą, gaus dykai ir maistą 
ir rubus ir sveikatos priežiūrą. 

Taip, AMERIKA TURI PASILIKTI GALINGA, jei 
ne tai visa šios šalies garbė ir pasiekimai bus paniekin
ti ir atimti — ir tai trumpu laiku. 

Reikia apgailėti kad Amerika, šio karo metu pasie
kus aukščiausios pasaulyje galybės, taip neapgalvotai, 
leHgvatikiškai leido žmonijos., laisvės priešui Sovietams 
paglemžti visą eilę valstybių, sunaikinti tautų nepri
klausomybes, ir pagrobti apie 300,000 ketvirtainių my
lių svetimų žemių. 

SLAPTOS SUTARTYS IŠEINA AIKŠTĖN 
gUVĘS Valstybės Sekretorius Byrnes' gana ankstyvai 

po įvykių, pradėjo rašyti savo atsiminimus iš savo 
patyrimų Amerikos santikiuose su Sovetais, pradedant 
nuo Amerikos patapimo Rusijos karo sąjungininke. Jis 
atskleidė kiek galima visas Roosevelto derybas ir tary
bas su Stalinu ir Prezidento Trumano suteiktus pažadus 
Sovietams, iš ko visko Kremliaus kruvinieji carai pui
kiai pasinaduojo, Amerikai nepajėgiant niekur atsikir
sti nei susilyginti savo sumanumu ar sukrumu. 

James F. Byrnes, kaip žinoma, važiavo su Preziden
tu Rooseveltu į Jaltą taryboms su Stalinu, dar nebūda
mas valstybės sekretorium. Byrnes keliais atvejais pa
mini Pabaltijo valstybes, Lietuvą ir kitas, ir sąryšyje su 
Jaltos konferencija, sako, Stalinas jau tada skaitė tas 
šalis, kurias buvo pagrobęs 1940 metais, Sovietų teri
torijomis. Kai 1944 metais gryžo atgal vydami Vokie
čius iš Rusijos, Sovietai tas šalis vėl pasisavino, ir nieko 
iš Amerikos pusės nebuvo daroma įtikinimui kad pagro
bimas tų šalių sukels iš šios pusės pasipriešinimą. 

Priešingai, kaip dabar paaiški, iš Roosevelto ir jo 
karo patarėjų pusės buvo sutikta 1945 m. net prailgin
ti su Vokiečiais karą taip kad Raudonoji armija spėtų 
atžygiuoti ir užimti Berlyną! 

Šitą misteriją iškėlė vienas svarbus Kongreso narys 
kuris lankėsi Europoje ir turėjo pasikalbėjimą su Gen. 
Pattonu tik ką prieš jo nelaimingą mirtį. (Patton už
muštas automobilio nelaimėje važiuojant keliu Vokie
tijoje.) 

^Tas garsus generolas esąs pasakęs jog karas galė
jo buti baigtas aštuoni mėnesiai anksčiau, bet jam buvo 
užkirsta galimybė Vokiečius mušti, sumažintas jo auto
ritetas, jis turėjo priklausyti nuo kitų vyresnybės, ir jis 
buvo tada Amerikoje pradėtas šmeižti. Tą šmeižimo va
jų tada vadovavo tas pats Amerikos laikraščių kolum-
nistas ir radio komentatorius, kuris, pasitarnaudamas 
Sovietams, gal net už Maskvos grašius, šmeižė Lietuvą 

"ir Prezidentą A. Smetoną — tai Drew Pearson. ^ Dabar 
tas Pearson jau atsisuko prieš sovietus ir prieš Staliną, 
atsidarė jam akys, praregėjo jis kas ištikro Sovietų bu
deliai yra ir kokie jų tikslai. 

Drew Pearson paskleįdė melagingas žinias Ameri
koje, buk Lietuva, su jos vyriausybės sutikimu, su jos 
prezidento žinia, tarėsi su Berlynu prieš Rusiją ir buk 
Vokiečiai panaudojo Lietuvą užatakavimui Rusijos. Tai 
buvo melagystė, dėl to kad tada kai Pearson rašė, ir kai 
Vokiečiai pradėjo karą prieš Rusiją, raudonosios armi
jos valdė ir radosi Lietuvoje, o ne Vokiečiai. 

Tas Pearson, matomai parsidavęs sovietams tada, 
pradėjo šmeižti Gen. Pattoną Amerikos spaudoje, kad 
sunaikinus visuomenėje jo populiarumą ir jam pritari
mą vadovauti kariuomenes smarkiau iki greitesnės per
galės. Tuo pat metu ėjo visokios machinacijos oficia
liuose rateliuose, ir Amerikos kariuomenės sulyg nusta-

TYRINĖJIMU UŽGAU
TA KUR SKAUDA 

Kongreso komisijai vedant ty
rinėjimus komunistų įtakos fil
mų industrijoje Hollywoode, iš
kelta jau apie dešimt žymių bet 
Už scenų veikiančių komunistų 
partijos narių arba ištikimų ko
munizmo rėmėjų. 

Tuo pačiu laiku, pereitą sa
vaitę patiekė ilgą savo raportą 
Prez. Trumano paskirta komisi
ja tyrimui civilinių žmogaus tei
sių. Ta komisija savo raporte 
tarp kitko pareiškė persergėji
mą šalies žmonių nuo hysteri-
jbs prieš komunistus. 

Tas komitetas pastebi jog vi
suomenės subruzdimas prieš ko
munistus perėjęs šaltumo ribas 
ir tuomi esą susidaro pavojus 
tikrajai demokratijai. 

Tokio tai nusistatymo, nelai
mei, laikosi komunistai ir jų pa
kalikai. Taigi, tos komisijos ra
portas kvepia blogai. Preziden
to parinkta komisija matomai 
susidėjo iš rausvų gaivalų. 

Tikrenybėje yra tai tas kad, 
komunistų veiklą tardant di
džiausia hysterija sukilo pačių 
raudonųjų ir jų globotojų eilėse. 

Kiek jau dabar patirta ir kiek 
buvo jaučiama, Hollywoode tik
rai buvo įsigalėjus stipri komu
nistinė įtaka. Kongreso komisi
ja privalo ištirti iki pat dugno. 

Tie kurie pradėjo rėkti prieš 
Kongreso komisijos pirmininko 
Rep. Thomas tardymus parodo 
kad jis užgavo ten kur labiausia 
skauda. 

Kai Kongreso komisija susi
dūrė su komunistų ir jų agentų 

'atkakliu pasipriešinimu ir net 
Kongreso paniekinimu, prastas 
yra Amerikonizmas iš pusės tų 

D I R V A y 

kurie šoka raudonuosius užtar
ti. Komunistai turi buti iškelti 
į šviesą. 

Taigi, visa patriotinė Ameri
kos spauda užgiria ir ragina kad 
Rep. Thomas prispirtų komunis
tines žiurkes pasisakyti Yes ar
ba No pagrindiniu klausimu: ar 
jie yra komunistai. 

t t t 

U. S. NEAPGINA SA. 
VO PILIEČIŲ PO 

SOVIETAIS 
U. S. State Departmentas 

žino kad sovietų užimtose ša
lyse, Pabaltijyje ir kitur liko 
daug tūkstančių Amerikos pi
liečių, daugiausia tokių kurie 
buvo gimę Amerikoje, o buvo 
jauni su tėvais parvežti į tė
vų gimtuosius kraštus. 

Dabar Amerikos valdžia jau 
žino kad tokie šios šalies pilie 
čiai, kad ir norėdami, negali iš 
sovietų okupuotų kraštų išva 
žiuoti, jie ten laikomi belais
viais, kiti jau nukankinti, iš
tremti, įkalinti. Bet Amerikos 
valdžia negali jiems pagelbėti 
ir nesiima sieko jų pagalbai 
daryti. 

Nekuriems sunku jau įrody
ti savo pilietybė, jie galėtų tik 
iš Amerikos savo dokumentus 
partraukti, bet tiems negali
ma niekur prie Amerikos įs
taigų prieiti, o kurie ir galėtų 
prieiti bijo, nes jie yra nuolat 
šnipų sekiojami ir gali po nak
čiai jau buti išvežti iš namų. 

State Departmentas žino ir 
tai kad daugybės Amerikos pi
liečių sovietų valdomose ribose 
jau ir negalima "surasti": so
vietai net "padeda" j ieškoti ži
nomų Amerikos piliečių, jeigu 
apie juos gauna žinią Ameri
kos atstovai Rusijoje ar kito
se okupuotose šalyse. Komu
nistai pasirūpina tuos žmones 
pirma suimti, išvežti į kalėji
mus arba ištremti į Sibirą, o 
tada jų "jieško" ir paprastai 
praneša Amerikos atstovams 
kad jų negalėję surasti.... 

tyto iš viršaus įsakymo buvo sulaikytos nuo sumušimo 
Vokiečių, kad Sovietų raudonosios armijos,# kuinais ir 
ratukais važiuodamos, galėtų atvažiuoti ir kad Stalinui 
butų suteikta garbė kaip Berlyno užėmė jo. Tas buvo 
padaryta sulyg Franklino D. Roosevelto noro. 

PASIKALBĖJIMAS SU MUZA 
Mano Muza pasipūtus, 
Ji kaž ko pikta. 
Ką sumanius, ką padarius 
Kad vėl but .gera? 

Jei žmogelis bučiau menkas, 
.Pulčiau ją maldaut, 
Ir už nuodėmes nebūtas 
Imčiau atgailaut. 

Bet tada savęs netekčiau, 
Likčiau vien šliužu, 
įyg miegūsta gulbė kiščiau 
Snapą po sparnu. 

Viens dalykas — tave gerbti 
Ir tikrai mylėt; 
Kits dalykas — sprandą lenkti, 
Keikti, bet kentėt. 

Argi Tu mane norėtum 
Šliaužiojant matyt? 
Man atrodo kad galėtum 
Meiliai apkabint. 

Tuomet lyra suskambėtų 
įstabiais garsais; 
Ir toli toli aidėtų 
Kloniais bei kalnais. 

Mano Muza! Aš tikiuosi 
Tu atgausi protą; 

!

r tą mintį vėl nešuosi 
kūrybos puotą. 

Andrius Vity^viškietk* 
Yverdon, 1945. XII. 20. ^ 

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. SVIEDRYS. 

(tęsinys iš pereit© nr.) 
(13) IMBRADAS-ANTAZAVĖ-OBELIAI 
Iš Stelmužės vykdami į Rokiškį, mes Ap

lankome Imbradą, Antazavę ir Obelius. 
Imrbadas—mažas bažnytkaimis, prisišliejęs 

prie Imbradėlio ežero. Seniau čia buta gražaus 
ir didelio grafo Molio dvaro. Apylinkės gražios: 
kalnuotos ir daug ežerų, šioje vietoje mes kiek 
ilgiau sustojome norėdami aplankyti kalnus ir 
piliakalnius, apie kuriuos vietos gyventojai pa
sakoja daug įvairių ir šiurpių padavimų. 

Knipiškių kaime yra Raganų kalnas, kur 
senovėje susirinkdavusios plačios apylinkės ra
ganos, ten gyvenę vyriausi raganiai. Apylin
kės gyventojai, ypač maži vaikai, nuo raganų 
labai nukentėdavę, nes juos jos vogdavusios ir 
savo rumuose apgyvendindavusios. 

Apie Kuklių kaime esantį Baisųjį kalną gy
ventojai pasakoja apie 50 įvairiausių variacijų 
padavimų. Tame kalne gyvenę vaiduokliai, ku
rie naktim išklysdavę į miškus, raistus, kaimus, 
lankydavę arkliaganius įj jiems daug baimės 
įvarydavę. O šiurpiausių dalykų pripasakoja 
apie Odkalnį, kuris esąs supiltas iš raganų nu
luptų nuo jaunų mergaičių bei vaikinų kailių. 
Ypač joms nepatikdavusios įsimylėjusios poros, 
kurios ypatingai turėdavusios saugotis kad ne
patektų raganoms į nagus. 

Tokių ir panašių padavimų čia išgirsi ir 
apie žydkalnį bei žydkapį, kuriame dar yra 
pilies ar šventyklos liekanos, apie Opšrakalnį ir 
kitus kalnus bei piliakalnius. 

Batarėjos viensėdijoje yra Batarėjos kal
nas, Vaidmenų kaime — šaltinėlių kalnas, kur 
srovena sieros mineralinių druskų šaltinėlis. 

Aplankę tuos visus kalnus bei kalnelius, 
piliakalnius, prisiklausę įviriausių padavimų, nuo 
kurių net kūnas pagaugais nueina, mes pasuko
me į Antazavę. 

šio bažnytkaimio apylinkės taip pat gražios, 
ežeringos. Vietos bažnytėlėje pastatydinta žy
mios Pliaterytės (1796 m.) rupesčiu. Anta
zavės valsčiuje yra Ropo dvaras, kurį pųpšia di
delis ir gražiai prižiūrimas parkas. 

Nuo Antazavės pavažiavę apie 19 km pa
siekėme Obelius, nedidelį miestelį prisiglau
dusį prie Obelių ežero ir Kriaunos upės. Mies
telyje pirmoji bažnyčia buvo pastatyta 1629 
metais, kuri vėliau sudegė. Dabar stovinti ba
žnyčia buvo perstatyta 1894 metais. * 

Netoli nuo Obelių, Papilio kaime, yra pilia
kalnis. O ant Junkonių kaimo ežero kranto 
stūkso kitas piliakalnis, su gana dideliu įdubimu 
viršuje. Mes aplankėme ir Bagdoniškių dvarą, 
kuriame gimė buvęs Vytauto Didžiojo Uni
versiteto rektorius Prof. M. Roemeris. 

Tojimesnis musų keliopės tikslas Rokiškis. 

(14) ROKIŠKIS 
Atvykę į Rokiškį pirmiausia aplankome 

Kraštotyros muziejų, kur mums suteikė medžia
gos apie miesto istoriją. Turima žinių kad mie
stas buvo įkurtas kunigaikščio Krošinskio lai
kais, maždaug prieš porą šimtų metų. Kaip 
paprastai, miestui pradžią davė pastatyta ne
didelė medinė bažnyčia. Pq to jis ėmė plėstis 
nuo dvaro ir jau 1920 metais gavo miesto tei
ses. Prisimintina dar ir tai kad 1919-1920 me
tais šioje apylinkėje vyko ganu atkalioa kovos 
su bolševikais. 

Miesto pažiba ir puošmena yta katalikų go
tiško stiliaus bažnyčia, kuri yra laikoma viena 
iš gražiausių Lietuvoje. Jos fundatoriui grafui 
Thisenhausui, neskaitant miško medžiagos ir 
pačių parapijiečių darbo, bažnyčios statyba kaš
tavo apie vieną milijoną rublių. Ji tiek brangiai 
kaštavo dėl to kad dauguma įvairių papuošimų 
buvo atsivežta iš užsienio. Papuošimų meniš
kumas ir pati statyba bažnyčią padarė turtingu 
architektūrišku pastatu. 

Rokiškio bažnyčia pastatyta 1877 metais, 
jliagal architekto Veinerio (iš Tirolio) projektą. 
Langų vitražai su Lietuvos ir Lenkijos bajorų 
herbais buvo dirbti Vienoje. Didysis altorius 
yra atvežtai iš Paryžiaus. Jo užpakalyje yra 
Prūsų ir Lietuvių globėjo šv. Meinhardo ir Šv. 
Stanislovo paveikslai. Iš ąžuolo pastatyta sa
kykla, labai graži ir menilfca, Atvežta iš Bel
gijos. 

Bažnyčios presbiterijoje stovi dvi bronzines 
/Įtatulos, kurių pakojos pagamintos iš raudono 

marmuro. Viena statula yra bažnyčios funda
toriaus, o kita iš Švedijos atvykusio riterio En-
gelbrekto Thuesenhuseno. Kur yra grafų Przez-
jdzieckių ložos, sienoje įmųryta juodo marmu
ro* lenta su Vyskupo Valančiaus parėdymu lai

kyti pilnoje Thisenhausų ir jų įpėdinių nuogft* 
vybėje dvi ložas ir katakombas. 

Nusileidę į katakombas randame labai gis* 
žų grafo Reinholdo Thisenhauso raudono mar
muro sarkofagą. Katakombos, kuriose buvo lai
dojami steigėjų palaikai, |rengtos puošniai, mi*-
tiškai. 

Apžiūrėdami puošnią Rokiškio bažnyčią, mes 
matėme ir labai brangių, meniškai vertingų baž
nytinių reikmenų, kokių, anst musų vadoVO, 
kitos Lietuvos bažnyčios neturi. 

Viešėdami Rokiškyje mes dar # aplankėme 
Tumo-Vaižganto vardo gimnazijos rumus ir ki
tus naujai pastatytus modernius pastatus. Gra
žus ir dvaro rūmai, kuriuose yra paveikslų ga
lerija. o dvaro sode įdomios ir retos musų kraš
te augmenijos. 

Rokiškio apylinkdjč, Ignališkių dvare yttt 
Ožakmenio akmuo, padąyimais apvainikuotas, o 
Kokšių kaime yra milžinkapių, kurie apdėti di
deliais akmenimis. ) 

Iš Rokiškio apskrities yni kilę daug į$£-
mių meno, mokslo ir politikos vyrų: kan. Juo
zas Tumas-Vaižgantas-Svedasų vai., Malaišių 
kaime; kun. Ant. Strazdas-Strazdelis — Kriau
nų v., Kriukiškių kaime.; kan. Jonas Katelė — 
Kupiškio vai. Savainių kaime; dail. P. Kalpo
kas — Kvietkų v., Meškinės v.; buvęs ministras 
pirmininkas Juozas Tūbelis — Panemunėlio v., 
Augustinavo vns.; buvęs ministras pirmininkas 
Antanas Merkys — Skapiškio v., Bajorų k. 

(15) KAMAJAI-JUŽINTAI-ROMUVA 
Iš Rokiškio per Kamajus ir Južtintus vy

kome į Romuvą pasakiškai gražų Lietuvos kam
pelį. 

Kamajuose aplankėme žymiojo poeto kupį-
go Antano Strazdo-Strazdelio kapą,' nulenkėme 
galvą prie jo paminklo .šventoriuje ir po pieti^ 
tęsėme toliau kelionę į Južintus. * 

Miestelis nedidelis, už Kamajus žymiai ntyy 
žesnis, kurį dar gerokai sunaikino 1933 metais 
kilęs gaisras. 

Jūžintų bažnyčią pastatydino 1723 metais 
dvaro savininkas Veisenhofas, kuris yra laiko
mas ir paties miestelio įsteigėju. Be gražios 
gamtos, miestelis daugiau nieko įdomesnio ne
turi ir mes dar iki vakaro suspėjome aplankyti 
Petrašiūnų ir Dauliunų piliakalnius; iš jų pir
majame buvo rastą įvairių senienų: varinių pa
puošalų, geležinių durklų, apyrankių ir kt. 

Pernakvoję Južintuose, anksti rytą išvy
kome į Romuvą — gražią vasarviete, kuriai šį 
vardą davė ifaujos tikybos skleidėjas Domas šid-
lauskas-Visuomis. * 

šios vietovės pažymėtos žemėlapyje nera|J-
me, nes šiai vasarvietei yra paskirti 7 kaimai: 
Bradesių, Velikuškio, Pakacinių, Marimanto, Za-
duojos ir Pazaduojos, kurie priklauso Antaza
vės ir Dusetų valsčiams. Norint pačiame žemė
lapyje šią vasarvietę pasižymėti, reikia apvesti 
apskritimėlį Sarto ežero pakraščiuose, netoli ajįo 
Dusetų ir šiaurės rytus. 

Romuvos vasarvietė, kuri suteikia pasakfl-
kai gražių vaizdų, yra labai turtinga miškais ir 
ežerais. Sunku ir apsakyti kuri iš šių vietovių 
yra gražiausia, nes^kur tik pažvelgi ten akį ve
ria. Visa apylinkė nusėta aukštais kalneliais, 
tarp kurių yra gilus slėniai, skaidrus, tyvuliuoją 
ežerai, kurių krantai apaugę miškais. Užkopęs 
ant aukštesnio kalnelio matai plačios apylinkės 
labai gražius vaizdus ir imi galvoti kad šiai vie
tovei parinktas šis vardas labiausia tinka. Tai 
tikra, mistiška musų Lietuvos Romuva, priglau
dusi paslaptingus piliakalnius, kurie mena mums 
gražią, didžiąją Vytauto tėviškę. 

O kokie grąžus, spalvingi, gana status Sff^ 
tų ežero krantai, pasipuošę medžiais ir krumap^ 
iš kur sklinda dangiška lakštingalų muziką. 

Sartų ežeras ir šventoji upė Romuvos va
sarvietę jungia su Nerim ir Nemunu. 

čia pat, galima sakyti panosėje, yra Duse
tos, kur mes nutariame paviešėti kiek ilgesnį 
laiką. ' 

(Bus daugiau) 

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

Nauja Sapnų knyga, aiškinanti visokius 
sapnus, vėl galima gauti Dirvos knygyne. 

^Su užsakymu siųskit pinigu^ 

LENGVAS BU PAS IŠMOKTI 
ANGLIŠKAI 

s * 
Paranki knygelė mokytis Angliškai. 

Kainą su prisiuntimu 40<c. 
(Galit siųsti pašto jženkląis) . ' 

Reikalaukit ĖĮirvoje . i 
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Dr. J. Audrūnas 

TARP UŽTVARŲ IR POSŪKIŲ 

PREZIDENTO TRUMANO nu
tarimas sušaukti Kongresą ne
paprastai sesijai atsirado ne 
staiga. Po to kai Paryžiuje su
sirinkusios 16 valstybių papra
šė tokios milžiniškos sumos iš 
Amerikos, buvo sunku tikėti 
(kad tas prašymas bus greitai 
patenkintas. Sovietų spa u d a 
jau buvo bepradedanti įrodinė
ti kad paprašyta. kaina už Eu
ropos parsidavimą padengia la
bai tolimus ir labai svarbius 
Amerikos politinius reikalavi
mus. 

Ar Europos gelbėjimo pla
nas yra sujungtas su Amerkos 
politiniafs siekimais galės tik
rai pasakyti tik ateitis. Bet 
kad jis turėtų toks buti verčia 
manyti daugelis aplinkybių. Tuo 
tarpu mums rupi parodyti ko
kia politinė muzika s k a-m b a 
Europoje nuo pirmos dienos 
kada buvo suiinota apie Ameri
kos norą pritaikinti Europai 
platų ir tvirtą gelbėjimo planą. 

"KAD POLITIKOJE nepada
rytum klaidų, reikia niekados 
nežiūrėti į praeitf, o tik į atei
tį", taip moko Stalinas viena
me rašte. Vadinasi, pagal Ru
sijos diktatoriaus -mokslą poli
tikoje nežiūrėk nei ką tu esi 
padaręs, nei ką pašakęs: '• -Visa 
tai kas buvo vakar nebeturi jo
kios reikšmės, jei tik tatai ta
vo rytojaus tikslams netinka. 

Su tokia pažiūra į politiką 
galima labai toli nueiti; bet yra 
labai sunku sugryžti. Kai pa-
sižvalgai Sovietų Sąjungos po
litikoje, ten randi šimtus prieš
taravimų, paneigimų to kas bu
vo dar vakar garbinama, ir iš
aukštinimų tų kurie vakar bu
vo keikiami. Ir nebesusivoki 
žmogus kur ta pagrindinė lini
ja pagal kurią Sovietai veda 
savo politiką. 

Juk Višinskio ir Manuilskio 
kalbos Suvienytų Tautų Susi
rinkime atrodo tokios priešin
gos Sovietų tikslams; juk Ko-
minterno atkūrimas atrodo toks 
nenaudingas Sovietų Sąjungos 
dabartiniams uždaviniams; juk 
Petkovo pakorimas .atrodo taip 
n e s u d e r i n a m a s  s u  š i ų  d i e n ų  
Maskvos siekimais.... Ir vis 
dėl to ir toliau Višinskis kalba 
kaip kalbėjęs; ir toliau ruošia
masi pakarti Rumunijoje žino
mą politiką Maniu; ir toliau 
naujo Kominterno šefas žda-
novas skelbia karą kapitalisti
niam pasauliui ir kviečia visus 
komunistus į žygį "prieš Ame
rikos imperialistus ir karo kur
stytojus". 

Dar pernai ig Maskvos aiš
kino pats Stalinas kad komu
nistai gali sugyventi taikoje su 
kapitalistais; dar prieš metus 
Sovietų viešpatavimas Bulgari
joje, Rumunijoje ir Vengrijoje 
buvo atsargus; dar 1946 metais 
Maskvos radio kalbėjo apie 
Ameriką ir Angliją su tam tik
ra pagarba. Gi šiądien viskas 
apvirto aukštyn kojom, lyg nie
ko nebūtų buvę. Paklausykite 
Maskvos ir jos kontroliuojamų 
radid stočių programas ir pa
matysite kokia baisi neapykan
ta prieš Ameriką ir Angliją 
sklinda iš ten. 

Visas Amerikos gyveni m a s 
piešiamas juodžiausiomis spal
vomis ir pristatomas pasauliui 
į v a i r i a u s i o m i s  k a l b o m i s ,  k a i p  
baisiausio išnaudojimo ir "ne
žmoniškos kapitalo vergijos" 
pavyzdys. Iš Sovietų spaudos, 
radio, mitingi} ir atsišaukimų 
galėtum pasakyti kad Sovietai 
tai tikrieji "taikos angelai V ir 

kad Amerikiečiai tai. "žmonijos 
budeliai". v 

Kas nepažysta Sovietų poli
tikos tam gali ilgainiui įsikal
ti mintis kad tikrai Maskva 
yra taikos lopšys. Gi iš teisy
bės ji elgiasi taip kaip tas 
vagis, kurs vejamas pats šau
kia: "laikykite vagį". 

MASKVOS nutarimas atgai
vinti komunistų pasaulinės or
ganizacijos (Kominterno) vei-

'kimą reiškia labai stiprų pošū
kį Sovietų politikoje. Pats Žda-
novas, kurs atstovauja Rusi
jos komunistų partiją toje or
ganizacijoje ir kurs ją vienas 
valdo Stalino vardu, Spalių 6 
d. paskelbė naują komunistų 
evangeliją, kurioje jis išdėstė 
kam reikalingas Kominternas 
ir kokie dabartiniai viso pasau
lio komunistų uždaviniai. Anot 
šio komunistų pusdievio žda-
novo Amerika su savo planais 
nuėjus Hitlerio keliais ir nori 
užvaldyti visą pasaulį. Tam 
reikalui ji ruošia naują karą, 
pjudo tautas, kursto valstybes 
ir gaminasi ginklus. Iki šiol 
tik viena Sovietų Sąjunga jai 
trukdė savo grobuoniškus pla
nus įvykdyti. Už tai dabar 
Amerika taip labai ir neapken
čia Sovietų Sąjungos; mat, So
vietų Sąjunga atstovauja tik
rąją demokratiją, atsto v a u j a 
tikrąją laisvę visiems žmonėms 
ir visoms tautoms! Dabar jau 
atėjusi valanda, kad reikia vi
soms komunistų partijoms bur
tis ir suvaidinti "istorinę rolę", 
stojant į pirmasias eiles apsi-
ginimui nuo "Amerikoniškos 
vergijos". 

Matote kam reikalinga pa
saulinė komunistų organizaci
ja! Matote koks yra jos tiks
las: gintis nuo Amerikos kapi
talistų. O kai šitokį tikslą nu
statė Maskva visiems komunis
tams tai ir Višinskiui, Gromy-
kui ir Manuilskiui reikėjo pa
sirodyti prieš pasaulį "karžy
giais" teisingos ir tvirtos tai
kos". 

MacNeil, Britų atstovas, at
sakydamas Višinskiui, turėjo 
drąsos paskaityti ištraukas iš 
Sovietų laikraščių apie tai ką 
jie rašė 1940 metais, dar prieš 
Sovietų'karą su Vokietija. O 
tada jie ralšė labai įdomių daly-
kių: gyrė Hitlerį, aukštino Vo
kietiją, teisino Vokietijos pra
dėtą karą ir įrodinėjo kad Vo
kietija kariauja už teisingos 
santvarkos įgyvendinimą ir kad 
Anglų-Prancuzų kapitalistai yra 
pasmerkti išnaikinimui. ^ 

Korespondentai skelbia kad 
MacNeil skaitant tokias ištrau
kas iš Pravdos ir kitų Sovietų 
laikraščių, Višinskis su Manuil-
skiu siuto kėdėse, o kiti dele
gatai kvatojo iš džiaugsmo. Bet 
kadangi Sovietų diplomatai ne
turi nei gėdos nei garbės, ir 
težino tik vieną dalyką, kad 
"niekados nereikia žiūrėti praei
tin", tai ir jokie žodžiai jų ne
gali paveikti. Sovietų Sąjun
ga nori kad kiti jos klausytų 
ką ji kalba; gi ji pati iki šiol 
dar nėra davus nei vieno pa
vyzdžio kurs rodytų kad kam 
nors yra pavykę ją įtikinti, pri
sipažinti kaltu ar sutikti su 
kitų nuomone. Tokia yra ko
munistų pažiūra | gyvenimą! 

Iš ĮVAIRIŲ kalbų, kurias 
girdėjome ryšium su Komin
terno veiklos atnaujinimu, rei
kia tikėti kad ta veikla yra 
dalis Maskvos bendros politi
kos plano. Ir patys komunis
tai nebeslepia kad Kominternas 
yra reikalingas tam kad butų 
galima sėkmingiau sulai k y t i 
Amerikos įtalpą Europoje ir pa
saulyje ir kad jo pagalba butų 
galima lengviau sulaužyti vi
sas užtvaras, kurias Amerika 
— ąrba tiksliau — kapitalisti
nis pasaulis statosi prieš ko-
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ILietuvių tremtinių žurnalistų suvažiavimas Vo
kietijoje. Pirmoje nuotraukoje matome sėdin
čius: Pulgis Andriušis, Bernardas Brazdžionis^" 

Stasys Santvaras, J. Gaučys ir J- Brazaitis. ^ -
Antroje nuotraukoje: Naujai išrinkta žurnalistų, 
sąjungos valdyba. Iš kairės: V. Trumpa, J. Gau

čys, H. Blazas, D. Penikas, A. Merkelis, J. Kar
deliu ir S. Urbonas. Trečioje nuotraukoje visi 
suvažiavimo dalyviai. (Nuotr. B. Gaidžiuno.) 

munizmą. 
'Tisų šalių proletarai, vieny

kitės" toks buvo Maskvos 
šūkis iki 1943 metų Gegužės 
20 d., kada buvo nutarta panai
kinti Kominterną, nebegiedoti 
Internacianalo ir nebesiekti pa
saulinės revoliucijos... .Didelis 
tada buvo džiaugsmas ir Ame
rikoje, manant, kad velio n i s 
Rooseveltas jau pradeda keisti 
Sovietų Sąjungos veidą. 

James Byrnes savo atsimini
mų knygoje, "Speaking Frank
ly" — atskleidžia daug dalykų, 
kurie parodo kaip Sovietai mo
kėjo apgaudinėti Anglų-Ameri-
kiečių diplomatus, kaip jie mo
kėjo vaidinti ir prisiderinti prie 
Roosevelto ir Churchillo nuo
monių. ... 

Bet anas laimingas amžius 
jau praėjo: šiądien Sovietų kau
kės krenta viena po kitos. Kren
ta kaukės kuriomis jie maska-
vosi, apgaudinėjo, vaidino ir 
mulkino. Ir Kominterno at
n a u j i n i m a s  y r a  a t i d e n  g i r n a s  
vienos Sovietų veido dail i e s, 
yra paneigimas viešų pasižadė
jimų nebekurstyti pasauli n ė s 
revoliucijos ir sugryžimas į sa
v o  s e n ą  k l a s i ų  k o v o s  k e l i ą .  
Tarptautinėje politikoje jis reiš
kia labai didelį posūkį. 

Kominterno veiklos rezultatai 
turės greitai pasirodyti pilnu
moje. Tuo tarpu tik Pietų 
Amerikos kai kurios valstybės 
— Brazilija, Čile— griebėsi ap
sigynimo priemonių, nutrauk-
damos diplomatinius santikius 
su Sovietais ir paimdamos ko
munistų partijas už pakaklės. 

Europoje Kominterno veikla 
tai parodys savo vaisius. Ita
lija ir Prancūzija sudaro patį 
pagrindinį lauką, ant kurio su
sitiks naujoji Sovietų politika 
"Kominterno" vardu su Prezi
dento Trumano ir Gen. Mar-
shallo planais. 

Savo atsišaukime į Ameri
k i e č i u s  P r e z i d e n t a s  T r u m a n  
Spalių 26 d. pasakė: "Ateinan
ti žiema sudaro sprendžiamą 
laikotarpį pasaulio istorijoje". 
Ta žiema bus svarbi istorijai 
ne dėl to kad ji, gal but, bus 
šalta arba kad Europiečiai tu
rės mažiau kalorijų. Ne — ji 
bus svarbi todėl kad ji sudarys 
laikotarpį kuriame spręsis di
delės reikšmės klausimas: užims 
komunistai likusią Europos da
lį ar ne. 

Sakoma kad mirtingieji ne
privalo užsiimti paranašystėmis. 
Tad tegul įvykiai parodys. Bet 
verta prisiminti kad Sovietų 
Sąjunga laiko pasienyje nuo 
Baltijos iki Viduržemio Juros 
per šimtą gerai ginkluotų di
vizijų ir kad per 30 dienų ji 
gali sumabilizuoti per 13 mili
j o n ų  k a r i u o m e n ė s ,  ž i n o v a i  

tvirtina, kad užtektų 48 valan
dų Sovietų tankams ateitį į 
Dunkirką — prie Anglijos sie
nų 

Taip, kaip niekas nežino Die
vo valios, taip niekas nežino 
ką galvoja ir kam! Puošiasi Sta
linas. Tačiau kai flangus trau
kiasi juodomis debesimis yra 
leista kiekvienam manyti jog 
galės buti lietaus, nors kartais 
jie išsisklaido ir be vandens. 

"Kominternas" yra juoda de
besis Europos padangėje, de
besis prie kurios slenka nesu
sipratimai Korėjoje, judėjimai 
Kinijoje, persitvarkymai Len
kijoje ir pasiruošimai Vokieti
joje. Viskas ir iš visur kau
piasi j vieną vietą, ir visa žmo
nija jaučiasi lyg vaikščiotų ant 
barikadų. 

JAU MES esame kalbėję kad 
politikos vyrų akys šiądien nu
suktos į Prancūziją. Pats Prez. 
Truman, reikalaudamas iš Kon
greso suteikti Prancūzijai sku
bos pagalbai 357 milijonus do
lerių, parodė kad laikas stipriai 
spaudžia ir kad laukti nebega
lima. 

Nesenai įvykę Prancūzijoje 
savivaldybių rinkimai dar aiš
kiau atskleidžia vieną didelę 
teisybę: komunisų jėgos Pran
cūzijos žemėje yra gana stip
rios ir artimiausiu laiku ten 
prasidės žut-butinės grumtynės. 
Komunistai, - vykdydami Mask
vos nurodymus, streikais sprog
dins visas Prancūzijos atsikū
rimo pastangas. ' Of de Gaulle 
partija taip gi nepaliaus reika
lavus šaliai tvirtos anti-komu-
nistinės valdžios. Pats de Gaul
le yra daug kartų pasmerkęs 
dabartinį režimą, ir visą savo 
politinę veiklą jis tvarko taip 
kad išjungtų partijaš iš politi
nio gyvenimo. Toks jo pasi-
nešimas sukelia jam daug sun
kumų ir užkuria krašte didelį 
politinį gaisrą. Jo griežti pa
sisakymai prieš Sovietų Sąjun
g ą  i r  u ž  A m e r i k o s  p o l i t i k ą  
įtraukia visą Prancūziją į tarp
tautinės propagandos sųkurį ir 
pastato ją tarp dviejų judan
čių uolų: tarp Sovietų Sąjun
gos ir Amerikos. Komunistai 
tempia į sovietus; de Gaulle 
traukia į Vakarus — Ameriką. 

Pavojus gludi tame kad kai 
sovietai pamatys jog komunis
tai vieni nebepajėgia atsilai
kyti prieš de Gaulle, bandys 
patys įsikišti, sukeldami pilie
tinį karą panašiai kaip Grai
kijoje. O tada ir Amerikai at
sivers naujas uždavinys — už
davinys toks pat kokį ji turi 
Graikijoje. Lengva suprasti ką 
reikštų Europai ir pasaulio tai
kai pilietinis karas Prancūzijo
je. Tai reikštų pradžią naujo 

IIP! 

visuotino karo. 
šia prasme Prezidento Tru

mano žodžiai kad "ateinanti 
žiema" bus lemtinga, turi la-
*>ai gilią reikšmę. Gi ždanovo 
šauksmas "paimti komunis
tams pasaulio likimą į savo 
rankas" nepraskambės taipgi 
tuščiomis. 

Nuo Varšavos iki Belgrado, 
nuo Stockholmo iki Romos vi
sur vyksta paruošiamieji dar
bai; visur renkasi jėgos ir vi
sur laukiama valandos ir žen
klo pradėti "sprendžiamą žie
mą". Taigi pasaulis vaikšto ir 
gyvena tarp bedugnių, užtva
rų, posūkių ir pavojingiausių 
šlaitų. 

RUSAI BĖGA IŠ SO
VIETU "ROJAUS" 

Kaip daromi degtukai. Švedijoje, Lidkoping mieste, parodo
ma moderniška mašina kuria gaminama degtukai, švedų deg
tukų trusto įsteigėjas Otto Krueger jau miręs, bet* j o pradėk 
tas darbas eina pirmyn. Du iš kiekvienų trijų a&ae&ų pa&au* 
lyje Vartoja Švedijoje gamintus degtukus." * 

Spauda praneša kad iš Ru
sų zonos į Amerikiečių zoną 
pastaru laiku labai daug per
bėga Rusų kareivių. Ypatin
gai bėga tie kurie gavo įsaky
mą gryžti iš Vokietijos į Rusi
ją. Tokių pabėgėlių yra jau 
prisirinkę iki 75,000 ir jie A-
merikiečių karinei vadovybei 
sudaro daug klapato. 

Rusų karinė valdžia paskel
bė kad visus gyventojus (Vo
kiečius) kurie duos tokiems 
bėgliams prieglobstį, baus mir
timi a»ba trėmimu į Sibirą. 

Taigi, jeigu Vokietį tik už 
prieglobsčio suteikimą Rusų 
valdžia baudžia mirtimi tai ką 
jau kalbėt apie bausmę pačiam 
bėgliui - kariui ? Jam turbut 
bolševikai skiria šimtą mirties 
bausmių iš karto! 

Ir vis tik bėga.... 
Svarbu turėti mintyje tai 

kad dabartiniai Rusų kareiviai 
yra gimę ir užaugę bolševiki
niame rojuje, aklai uždaryta
me garde ir išauklėti komunis
tinėje dvasioje. Bet nepaisant 
to, pabuvoję trumpą laiką Vo
kietijoje ir pamatę kaip žmo
nės gyvena — jau gryžti atgal 
į Rufeiją nenori. 

Kaip greit žmonoms atsida^. 
ro akys ir kaip greit jie pama
to kur yra melas ir apgaulė! 

Užtai bolševikai ir laiko pa
vergtas tautas uždarytas ^įuo 
vigo pasaulio geležine uždanga. 

LIETUVIAI STUDEN
TAI AUSTRIJOS 

UNIVERSITETUOSE 

BACILĖS skiriasi didumu 
viena nuo kitos, bet jos tokios 
mažytės kad jų ilgis vidutiniai 
yra apie viena penkt-tukstanti-
nė colio dalis. 

LIETUVOS VAIZDAI 
26 VAIZDAI UŽ $1.00 

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

Antras rinkinėlis susideda iš 
12 vaizdų. Jie vaizduoja Lietu
vos kaimą,.laukus, liaudie^ dar
bo kryželius ir parodė kokia 
graži buvo Lietuvos šąlis. 

Tuos abu rinkinėlius, viso £6; 
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 paremki
me ir netiesioginiai ir Lietu
vius tremtinius ir jų kulturinį 
gyvenimą. Jie tokiose sunkio
se sąlygose visa tai išleido, o 
Dirva platina: 

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

^ j dirvą, ; ' . 
-..£820 Superior Ave. 
,4 Cleveland 3, Ohio. 

Austrija, kaip ir sovietų zo
na Vokietijoje, griežčiausia at
skirta, tik tiek Austrijoje ge
riau kad nėra persekiojimų, iš
vežimų (jau nekalbant apie 
Vieną). Bet svetimšaliai smar
kiai varžomi. 

Tas pat ir universitetuose 
Maistas menkiausias. Stovyk
lose už butus mokama. Kiek 
anksčiau ir svetimtaučių spau
da nebuvo įsileidžiama. 

Lietuvių yra gyve n an B i ų 
Salzburge, Insbruke, Bregence 
ir kitur. Kiek didesnis judė
jimas Insbruke, kur yra geras 
Lietuvių skaičius studijuojan
čių vietos universitete. 

Dar 1945 m. rudenį* buvo 
135 Lietuviai studentai, vėliau, 
del sąlygų sumažėjo ir liko tik 
53 vyrai ir moterys. 

Iki šiol Insbruko universite
tą baigė, ekonomikos fakulte
tą, ir gavo diplomuoto ekono
misto vardą Jurgis Budzeika, 
už darbą "Tautos Pajamų Ap
skaičiavimas" (jis jau parašė 
dizertaciją, tema "Monetarinių 
Konjunkturų Teorijų Kritika", 
ir j4 apgynęs, assenai gavo 
daktaratą). 

Jonas Dagys — "Aukso Va
liutos Kritika", -ir Alfonsas 
Viliunas — "Socializacijos Pa
dariniai". 

Be to, kiti tik daktarizavosi, 
parašė dizertacijas, apgynė ir 
gavo daktaratą; paminėtini — 
Antanas Vytautas Danebrava, 
teisių daktaras; Kostas Volod-
kevičius, ekonomijos daktaras; 
Aleksandras Vabalas, ekonomi
jos daktaras; Jonas Juodikis, 
ekonomijos daktaras; Petras 
Neniškis, ekonomijos daktaras; 
Juozas Mačernis — filosofijos 
daktaras; Juozas Koncevičius, 
ekonomijos daktaras; Klemen
sas Liutkus, ekonomijos. 

Medicinos daktarai: Gedimi
nas Balinkevičius, Marija Arš-
tinaitytė, Ona Grajauskaitė, 

Motiejus Neniškis, Mijolė Bra
žėnaitė, Juozas Sungaila. 

Dar eilė diplomantų rašo di
zertacijas daktaruotis: Stasys 
Balys, Mykolas Morkūnas, Jo
nas Leonavičius-Leonas, Bronė 
Balšaitytė; Kun. Petras Bačin-
skas, Kun. Kazys Kuzminskas, 
Jurgis Sasnauskas. 

Keturi medikai laiko valsty
binius egzaminus. 

Bregenco Aukš. Technikos 
Mokyklą baigė: Leonas Geš-
tautas ir Juozas Dabkus, jie 
gavo diplomuoto inžinieriaus 
laipsnį. 

Tai tik viename universite
te tiek jaunų mokslinių jėgų 
išeina- į gyvenimą, o kiek dar 
kituose: Tiubingeno, Freibur-
go, Muencheno, Heidelbergo, 
Evlangeno, Frankfurto, Kara-
ruchės, Stuttgarto universite
tai išleidžia ir išleis. Dar kas 
sveikintina kad dizertacijoms 
temas imą įft Lietuvos gyve
nimo. 

Insbruko Lietuviai studentai 
susiburę į studentų sambūrį 
'Lithuania', jam vadovauja iš
rinkta jų pačių taryba. 

Tos kolonijos klebonu yrm 
Kun. Kl. Razminas. Veikia 
skautų vyčių Maironio vardu 
draugovė, slidininkų, krepšinio 
ir šachmatų komandos. Spor
to sekcijai vadovauja žižys. 

Daug tą sambūrį šelpia fili 
LF. Šymet Gegužės mėn. 5-
leido leidinį "Sambūrį", spaus
dintą rotatorium. Sėkmės "Li
thuania!"! J. Zanavykas. 

Iš VOKIETIJOS bolševikai 
išveža vaikus į sovietiją arba { 
komunistinimo* centrus, paruo*. 
Šimui jų komunistiniam apnuo-
dijimui. Vokiečių katalikų vy
skupai del to įteikė protestą 
sąjungininku kontrolės tary
bai. 

Iš to protesto bus tiek nau
dos kiek buvo iš kitų iki šiol 
darytų protestų prieš sovietus. 

WYOMING valstijoje, kuri 
yra laukinė kalnų ir girių sritis, 
briedžių skaičius nustatytas iki 
65,000 galvų. 

EKSTRA! 288 DAINŲ KNYGELf 

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. 

Reikalaukit Dirvoje 

I4ETUVIU KOVA SU NACIAIS 
Knygelė 48 pusi. Kaina 30c. 

Jai įdomi 48 pusi. knygelė, išleista Vokie-
joje, apsakanti kaip Lietuviai kovojo su 

fjuclais naciais 1941-1944 m*, laikotarpyje. 
jCnygelė su daug iliustracijų, ir kalba apie 

acius nuo pat jų įsiveržimo į Lietuvą, Lie-
uvių kovą už savo žemę, prieš nacių norą 

priversti Lietuvius įsikinkyti jų karo maši
non; kaip naciai išžudė Lietuvoje žydus; 
yios slaptos Lietuvių kovos prieš nacius vi-

* su jų buvimu Lietuvoje. 
Prisiųskit laiške tris dešimtukus, arba 
pašto ženklų už 30c, gausit šią knygelę. 

Reikalaukit Dirvoje 
-r* 4>82Q Superior Ave. Clevelanė i, Ohio* 
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PAJIEŠKOJIMAI 
Jieškomieji ar «apie juos ži

nantieji prašomi atsiliepsi į: 
CONSULATE GENERAL OF 

LITHUANIA 
41 West 82nd Street 

New York 24, N. Y. 

Abromavičius, Vincas, is Gražiškių 
v., Vilkaviškio ap., sun. Vinco. 

Andriulevičiutč, Anelė, iš Jezno v., 
Alytaus ap. 

Ardavičius (Ardar), Jurgis, iš Jez
no vai., gyv. Brunswick. 

Aukštikalnis, Pranas, iš Vabalninko 
vai. Biržų ap., gyv. rodos Newark. 

Avižiene - Varanauskaite, Elzė, iš 
Tauragės ap., Chicago. 

Bagdžiunas, Motiejus. 
Bagdžiutė, Petrutė, ii Butrimonių 

vai., Alytaus ap. 
Balčiūnas. Stasys, iš Kupreliškio a., 

Papilio vai., Biržų ap. 
Baliukevičiutė, Antose, iš Alytaus a. 
Balsys, Jurgis ir jo brolis ir ju se

s u o  B a l s y t ė ,  v a i k a i  P e t r o  n e l e s  
Grigalauskaitės-Balsienės, iš Ku
lių vai.. Kretingos ap. 

Baltrūnas, Jonas, iš Skapiškio vai., 
Rokiškio ap., gyv. netoli Chicago. 

Balulieru1 - Sniževičiutė, Ona, iš 
Rudaminos vai.. Seinų ap., ir jos 
dukterys Elena ir Ona (Moconie-
nė), Baltimore. 

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

Baranauskas (Baranauskaiiš Gut-
kaimio k., Kybartų vai. 

Barkūnas - Čelkys, Jonas, ii Jur
barko. Raseinių ap. 

Barkus, Balys ir Kazys, ir Barkie-
nė-Purvinytė, Rozalija, iš Dūkšto 
vai., Zarasų ap. 

Bartaška, Jonas, iš Salako ar Dūk
što vai., Zarasų ap., gyv. Chicago. 

Bartkus, Jokūbas, tremtinys, prašo 
atsilipti geraširdžius, norinčius jam 
padėti. 

Bartušienė - SaicytS, Zose, d. Pran
ciškaus. 

Beiter - Spiridonovaitė, Tatjana,, iš 
Vilkaviškio ap. 

Bitschkusz - Neumanaitė, Louise, 
iš Klaipėdos krašto. 

Bogdziewicz, Juozas, gyv. Chicago. 
Bonik - Kybartaitė, Berta, iš Šakių. 
Borkowicz, Mrs. Elena, gyv. Chica-

g°. 
Bružas, Jonas, iš Ukmergės ap. 
Budrys, Matas, iš Jurbarko vai., 

Raseinių ap., gyv. "Northfund-
lake" (?) 

Burovskytė (Burauskaitė), Marija, 
gim. Amerikoje, ištekėjusi. 

Butkevičius, Ignas, gyv. Alytaus a., 
Amerikon gryžo 1938 Chicago. 

Cekelis, Juozas, tremtinys, prašo at
siliepti geraširdžius, norinčius jam 
padėti. 

Cuzelaitės, Antosė ir Juzefą, iš Tel
šių ap., Chicago, vyrų pavardes 
nežinomos. 

čelkys, Gediminas, iš Jurbarko, Ra
seinių ap. 

čelkys - Barkūnas, Jonas, i§ 'Jur
barko, Raseinių ap. 

čerekavičienė - šmitaitė, Marijona, 
iš Vištyčio vai., Vilkaviškio ap., 
Chicago. 

černiutė, Emilija, iš Rokiškio ap. 
Daunaravičius, Vladas, iš Bublelių 

vai., šakių ap. 
Dolangauskaitė, Konstancija, sesuo 

Janušauskienės. 
Duda, Antanas, iš Ukmergės ap. 
Kndrulis, Friedrich, iš švek.šnos v., 

Turagės ap., Brooklyn. 
Galubauskas, Juozas, iš Mijaugonių 

k., Kietaviškio vai., Trakų ap. 
Gargasaitė - Ramzis, iš Batakių v., 

Tauragės ap., ir duktė Ona, ro
dos Chicago. 

Grigaitis, Vincas ir seserys Anta
nina Žvirblienė ir Razolija Misiū
nienė, gyv. Michigan vai. 

Grikštienė - Girdvainytė, ir vyras 
Petras Grikštas, iš Kretingos ap. 

Grinskienė - Valentaitė, Elzbieta, iš 
Subačiaus vai., ir (vyras) Jonas 
Glinskis iš Kupiškio vai. 

Grybauskas, Juozas, sun. Gabrie
liaus, iš Švenčionių ap. 

Ignotas, Izidorius ir SUDUS Leonas, 
iš Šiaulių, ir duktė Elena, gyv. 
rodos Waterbury. 

Jakuneit, Jakob, iš Šilutės ap., Klai
pėdos kr. 

Janavičius, Mykolas ir sesuo Mari
jona Leščinskienė, iš Babtų vai., 
Kauno ap. 

.Iešmantas, Jurgis, ir jo brolis, iš 
Gražiškių vai., Vilkaviškio ap., 
Brooklyn. 

Januška, Petras, iš BataMt| vai., 
Tauragės ap. , 

Joniką, Antanas, tremtinys, prašo 
atsiliepti geraširdžius, norinčius 
jam padėt. 

Juška, Adolfas, iš Kretingos ap., ir 
jos sunųs. 

Kadlubauskienė - Nalivaikaitė, Vikte, 
iš' Semoškų k., Kapčiamiesčio v., 
Seinų ap. 

Kapočienė, Magdė, iš Kybartų vai., 
Vilkaviškio ap. 

Kazakevičiūte, Ona, iš Daugų vai., 
Alytaus ap., Chicago. 

Kazlauskienė, JVIikalina, iš Seinų a., 
ir dukterys: Elena, Mikalina ir 
Ona. 

Kiankeris, Juoz.W ir Vincafį 14 Ky
bartų vai., Vilkaviškio ap. 

Kivienas, Juozas, iš Ramygalos 
Panevežio ap., New York. 

Klibavičienė, Magdalena,* iš Žeimių, 
Chicago. 

Knyšius, Jurgis, iš Jezno vai., Aly
taus ap. 

Krakaitis, Antanas, ir Krakaitis, Pi
jus, sunųs Jurgio iš Lankeliškių 
prap. Vikaviškio ap. 

Kvederavičius, Audrins ir Juozas, 
iš Linmarkų k., Marijamp. ap. 

Lazauskienė - Nalivaikaitė, Anta
nina, iš Semoškų k., Kapčiamies
čio vai.. Seinų ap. 

Leščinskienė - Janavičiūtė, Marijo
na, iš Babtų vai., Kauno ap. 

Liaudanskas (Levdanski)r Povilas ir 
Zofija, iš Ukmergės. 

Liepis, Antanas, Juozap;is ir Pran
ciškus, ir sesuo Petrojoele Liepy-
tė, iš Kretingos ap. 

Liuiza, Jonas iš Nemanftunų vals., 
Alytaus ap. 

Maladauskas, Jonas ir sesuo Mala-
dauskaitė-Monkevičienė. 

Margevičius, Juozas ir setto Uršu
lė, New York. 

Matulevičienė - Nalivaikaitė, Petru-
sė, iš Semoškų k., Kapčiamiesčio 
vai., Seinų ap. 

Michalkevičius, Stasys, sun. Prano 
ir Marcelės, gimęs ir gyveaia New 
York. 

Minderis, Juozas, gyv. Brooklyn. 
Misiūnienė - Grigaitytė, Rozlija, gy.v 

Michigan vai. 
Mockevičius, Antanas, Brooklyn ar 

New York. 
M ockus, Andrius ir Jonas, iš Nau

miesčio, Tauragės ap., broliai Sta
sio. 

Moconienė - Balulytė Ona, jos mo
tina Ona, gim. Sniževičiutė, ir se
suo Elena, Baltimore. 

Monkevičienė - Maladauskaitė. 
Pajarskas. Feliksas, tremtinys, pra

šo atsiliepti geraširdžius, norin
čius jam padėti. 

Palaikis, Juozas, iš Pavabalkšnio k., 
Marijampolės ap., gyv. Philadel
phia. 

Paulauskas, Alfonsas, tremtinys, pra
šo atsiliepti geraširdžius, norin
čius jam padėti. 

Paulius, Adolfas, sun. Julijono ir 
Zofijos Legačinskaitės, iš Kauno tu

ri fotografijos Įmonę Chicago. 
Petraitis, Stasys, iš Naujamiesčio 

vai., Panevežio ap., Chicago. t  

Petrulis, Juozapas ir Povilas, is 
Vabalninko vai., Biržų ap., Bos
ton. Mass. 

Pilipavičienė, Teresė, iš Žeimių, gy
vena Chicago. 

Pluščiauskienė - Žarinskytė, Petro-
nelė, iš Vevirženų, Kretingos a. 

Podelys - Vasiliauskaitė, Julija, iš 
Gruzdžių vai., S. Boston, Mass. 

Puidokytė," Agota, iš Slavikų vai., 
Šakių ap. 

Puišys, Jonas, iš Jurbarko vai. 
Purvinytė - Barkienė, Rozalija, ir 

Barkus, Balys ir Kazys, iš Dūkš
to vai., Zarasų ap. 

Pyragas, Simonas, gyv. Pittsburgh. 
Radzvila, Petras, daktaras, atvykęs 

1945 m. 
Ramzis - Gargasaitė, iš Batakių v., 

Tauragės ap., ir duktė Ona, ro
dos Chicago. 

Rastokienė (Rastokas), našlė An
tano, ir sunųs bei dukterys. 

Ražaitienė, Ieva, iš Rudenų k., Gu
delių vai., Marijampolės ap., Chi
cago ar Broklyn. 

Ribinskas, Jonas, ir Antosė Ribins-
kienė - Bukelevičiutė, abu Seinų 
p., ir vaikai: Eduardas, Jonas ir 
Ona. 

Riklikas, Povilas, ii Eržvelko vai., 
Raseinių ap. 

Rumševičius, Jonas, žmona Ona, ir 
vaikai: Runševičius, Vladas, ir 
Rumševičiutės, Barbora, Michali
na, Morta, Ona ir Stanislava, iš 
Radviliškio, Šiaulių ap. 

Rutkauskas, Vladas, iš Bubelių v., 
Šakių ap. 

Sabas, Juozas, iš Starkų k.» Vilka
viškio ap. 

Siulickas, Antanas, iš Raguvos v., 
Panevežio ap. 

Skusevičius, Julijonas ir Leonas, iš 
Gerkonių * k., Dūkšto vai., Zarasų 
ap., Julijonas gyv. Philadelphia. 

Slanina, Jonas, gimęs Amerikoje, 
gyv. Žiežmarių vai., Trakų ap. 

Smalukienė - Vaikšnoraitė, Karoli
na, Druskininkų v. Gardino aps. 
Philadelphia. 

Sopkauskas, Antanas, ii Ukmergės 
ap., gyv. Brooklyn, N." Y., ir jo 
šeima. 

Stankevičienė - Bagdžiutė, Pranė, iš 
Butrimonių vai., Alytaus ap. 

Stankevičius, Vincas, iš Panevežio 
ap., žmona Darata, sunus Bronius, 
rodos Detroit. 

Stumbras, Juozas ir Ksaveras, iš 
Daugų vai., Alytaus ap. 

Subačienė - Vaikšnoraitė, Elzbieta, 
iš Druskininkų vai., Gardino ap., 
Philadelphia. 

Šalčius, Antanas, Chicago. ' 
Šileris, našlys Petronės Maladaus-

kaitės - šilerienės, netoli Detroi
to, ūkyje. . 

Tarasevičienė, su vaikais, našlė 
Liudviko, gyv. Brooklyn. 

Valaitytė, Pranė, ištekėjusi, iš Ki-^ 
dūlių vai., Šakių ap., Chicago. 

Valiulis, Jonas, iš Pašiaušės- vals., 
Šiaulių ap., dirbo Fordo dirbtu
vėse. 

Varanauskaite, Marė, ir Ęlzė (Avi
žiene), abi iš Šilalės vai., Tau
ragės ap Chicago. . 

Vasiliauskaitė - Podėlys, Julija, iš 
Gruzdžių vai., S. Boston, Mass. 

Visockas, Adomas, Antanas ir Juo
zas, iš Leipalingio parap. 

Volčiskaitė Ieva, iš Lazdijų, gyv. 
Nemaniūnų vai., Alytaus ap. 

Zaica. Pranciškus, iš Raseinių ir 
duktė Zosė Bartušienė, Chicago. 

Žarinskytė - Pluščiauskienė, Petro-
nelė, iš Vevirženų, Kretingoj ap. 

Žvirblienė - Grigaitytė, Antanina, 
gyv. Michigan vai. 

Clevel&nde Statoma 'Merry Widow', 'Roberta', ir 'Desert Song' Didžiojoje Public Auditorium 

IŠ LAIKRAŠČIŲ 

N A U J O J I  A U Š R A  
i 

Mėnesinis iliustruotas Lietuvių kulturos žurnalas. j 

Kviečiam visus užsirašyti: Metinė kaina: U.S. ir Kanadoj $2 { 
kitur $2.50. Pasinaudokite šia atkarpa, j 

J dedu $2 ir prašau siuntinėti man žurnalą nurodytu adresu f 
per visus metus: (52) j 

Vardas 

Adresas 

Miestas Valstija... 

"N. Aušrom" adr: 10729 So. State St. Chicago 28, 111. 
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•Automatinis anG
sum šildymas j 

| Lengviau — Pigiau — švelniau 1 
| TAIKOM IR PARDUODAM VISOKIUS FURNASUS I 
5 Elektriškus ir (iaso Padargus — Vandens šildymo Tankas g 
| Jeigu mes negalini pataisyt tai niekas Nepataisys. 1 
= Automatic Controls Tools Hardware i 

TRI-VET APPLIANCE SERVICE i 
75ft2 St. Clair Avenue Cleveland 5 

g PO. 9548 Frank Orpse (Urbšaitis) Sav. LI. 0287 g 
g AKRONE kreiptis: HANK HOLLISH — STadium 4798 | 
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A. BIMBA, kruvinojo Stali
no pastumdėlis, savo raudonam 
lape jau atvirai grąsina tiems 
Lietuviams kurie ištrukę iš 
komunistinio teroro laimingai 
pasiekia šią laisvėa ir demo
kratijos šalį. 

Bimba sako, "Anksčiau ar 
vėliau teisingoji ranka pasieks 
juos ir čionai". Reiškia, komu
nistai šnipai prie pirmos pro
gos ims persekioti ir žudyti vi
sus Stalinui neištikimus Lietu
vius, kaip jie jau yra nužudę 
Trockį ir kitus. 

Matomai Bimbos troškimas 
nekalto Lietuvių kraujo neduo
da jo sąžinei (jeigu jis dar ją 
turi) ramybės ir jį sekioja gy
vais išlikusių tremtinių šmėk-
los. 

Kiek vėliau tas pats Bimba 
savo lape jau skundžiasi kad 
jam baugu ir į gatvę išeiti, vi
sur jį šmėklos seka. 

Nebus jokia naujiena jeigu 
kada Antanas Bimba bus at
rastas kur po sausa šaka pasi
kabinęs, kaip Judas, kuris iš
davė Kristų. 

NAUJIENOS labai piktinasi 
kad Stalinui parsidavęs Palec
kis šmeižia buvusį Lietuvos 
prezidentą Dr. K. Grinių. 

Taip ir kiekvienas padorus 
žmogus piktinasi tokiu komu
nisto Paleckio akiplėšiškumu 
šmeižti tą senelį ir buvusį Lie
tuvos prezidentą. 

Tačiau koks yra skirtumas 
tarpe komunisto Paleckio ir so
cialisto Grigaičio, kaip šmeiži
kų? Grigaitis dar žiauriau ir 
dažniau puolė ir šmeižė Lietu
vos Prezidentą A. Smetoną nuo 
pat jo atvykimo į šią šalį, ir 
dar ir dabar nepaliauja pyl£s 
pamazgas ant velionio karsto. 

Tai vienas niekšišk i a u s i ų 
žmonių Amerikos Lietuvių tar
pe, kuris tik šmeižimu jam ne
patinkamų žmonių ir gyvena. 

KAIP išvietintų Lietuvių lai
kraščiai rašo, Grigaičio tipo so
cialdemokratų randasi ir trem
tyje, kurie svaido pagiežos ak
menis į jau senai mirusį gar
bingą Lietuvos Prezidentą, An
taną Smetoną. 

Tokius paukščius lengva pa
žinti iš jų balso, kur jie nebū
tų. 

TŪLAS Pypkius Sandaroje, 
pacitavęs Jaro rašinį, tilpusį 
Dirvoje apie Devenienės kelio
nę į Europą, sako: 

"Jeigu kalbėti apie pažiūrų 
skirtumą tai p. Jaro pažiūros 
atitinka penkių metų 'vjfrro' 
kelinaičių pločiui". 

Tačiau tas Sandaros mandra-
pypkius (veikiausia pats Vai-
dyla) jokių pažiūrų dar nėtu-
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ALAN 'JONBS 
"MHftY WIDOW 

DOROTHY SANDLIN 
MERRY WIDOW PATRICIA BOWMAN 

MIRtV WIDOW ISAAC VAN GROVE 
ARTISTIC DIRICTOR 

GERTRUDE NIESEN 
ROMRTA 

"Roberta" bus stotoma per sa
vaitę pradedant Lapk. 17, kas va
karą. 

"Desert Song" bus trečias ir pas
kutinis sezono perstatymas, prade
dant Lapk. 24 ir baigiant 29 d. 

Isaac Van Grove, žymus veikėjas 
scenos meno srityje su Max Rein-
hardt, su Chicago Light Opera Co. 
ir su daug kitų perstatymų New 
Yorke, tapo prikviestas artistiniu' 
direktorium šio Fall Festival. Stt 
juo bus eilė kitų gabių toje srityje 
asmenų. 

žymiausias roles atliks pakviesti 
garsus artistai, o prie jų parinkta 
eilė jaunų gabių dainos mėgėjų ir 
jau prasisiekusių vaikinų ir panelių 
kurie surinkta iš plačios Ohio. 

Public Hali perdirbama lyg at
viro oro teatras, ir statoma naujo
viška apvali scena auditorijos galė, 
iškišta toli j salę. Visas tas per
tvarkymas turės savo žavėtinumą 
vertą pamatyti. 

Tikietus šiems veikalams galima 
jau dabar įsigyti, pasirenkant ge
riausias. Galima pirkti visam se
zonui, arba paskiriems vakarams. 

Gaunami Taylor's Ticket Office, 
28 Taylor Arcade. Kainos su tak
sais šios: $3.50, $3.00, $2.40, $1.80, 
$1.20. Pardavimas prasidėt apie 
Spalių 15. 

"DtMRT SONO 

TO APPEAR IN C L E V E L A N D  5 0 0 s  
STAR STUDDED FESTIVAL 

CLEVELAND PUBLIC HALL, NOV. 10-29 
Ohio suteikta galimybė pasiekti 

aukštesnį laipsnį meno pasaulyje 
kai susidarė plačiau permatančių 
žmonių grupė pasivadinus "Cleve
land 500", organizacija kuri nenori 
padaryti pelnų bet tiktai paremti 
muzikos meną, kuris čia apsireikš 
metiniais vaidinimais ir bus žino

ma kaip Fall Festival of Ohio. 
Tam tikslui jau sudaryta visa 

programa, su žymiom dainos žvai
gždėmis, ir laikas nustatytas pra
dedant Lapkričio 10 ir baigint 29 
vakaru. Tai yra vienas iš didžiau
sių teatrališkų pasikėsinimų šioje 
šalyje. Trys muzikališki perstaty

mai už populiares kainas parinkta 
pirmutiniam sezonui už populiares 
kainas. Vaidinimai atsibus gražiai 
išpuoštoje Cleveland Public Hali, ir 
bus statoma šie veikalai: 

"Merry Widow" bus pirmutinis 
perstatymas, tęsis nuo Lapkričio 10 
iki 15, šešis vakarus. 

HIPPODROME 

"It Had To Be You" 
Tai naujausia Columbia filmą, 

kuri pradedama rodyti Hippodrome 
Theatre trečiadienį. Veikale supo
ruoti du garsus artistai, GingSj^ 
Rogers ir Cornel Wilde. Tai vms-
na iš linksmųjų filmų. , 

Veikalas apima juokus ir grafeų 
Hmiansą, vaizduoja New Yorką ir 
povandeninius vaizdus. 

Ginger Rogers, turtuoles panelis 
rolėje, kuri atsiduria prie slenksčio 
vedybinio gyvenimo, nors tą ji pa
daro net keletą kartų su skirtingais 
milijonieriais. Wilde galutinai ją 
užkariauja. Prie jų vaidina Percy 
Waram, Spring Byin,gton, Thurston 
Hall ir Ron Randeli. 

KAS platina Dirvą — tas 
platina apšvietą. 

ri. Jo pažiūros dar tebėra vie
nų metų kūdikio vystykluose. 

VIENYBĖ rašo kad nuo 
naujų metų Waterbury, Conn., 
pradės eiti naujas Lietuvių lai
kraštis, kuris \ neturės jokios 
spalvos, > 

Tie kurie sumanė tokį laik
raštį leisti veikiausia nežino ką 
daro. t 

Prie dabartinių sąlygą, taip 
sparčiai nykstant senajai Lie
tuvių kartai, kėsintis išleisti 
naują laikraštį yra tai kasimas 
duobės esantiems laikraščiams, 
į kurią naujagimis greičiau ga
lės įpulti ir buti palaidotas. 

Argi tiems naujo laikraščio 
sumanytojams neužtenka Vie
nybės, Dirvos, Amerikos Lie
tuvio ! ir kitų laikraščių ? 

Ar ne gudriau jie padarytų 
prisidėdami nuoširdžiai remti 
senuosius laikraščius? 

P. P. Jaras. 

MEDAUS derlius šioje šaly
je 1947 metais buvo du nuo
šimčiu mažesnis negu pernai, 
ir 10 nuoš. mažesnis negu 1945 
metais, kada buvo pasiekta 
aukščiausias visų laikų rekor
das. 

Nori pagražinti savo 
namus? šauk— 

K.  Š T A U P A S  
Namų Dekoravimas 

musų specialybė. 

Kambarių Popieriavimas } 
Namų Maliavojimas j 

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 

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

nemokamai. 

Mes Duodam ir Iškeičiam Eagle Stamps 

THE MAY CO's 
BASEMENTE 

Ilgom Ranknrfm 

Užsimaunamų 
Stylių! 

i M 

Maži Vilnos Sweaters 11 

Specialiai žema kaina šių puikių vilnonių il
gom rankovėm užsimaunamų sweateriu—tinka 
davimui dovanoms. Mieros 8 iki 14 raudonos, 
fuchsia ar mėlynos spalvos. 
Paltu ar Telefonu Užsakant—šauk CH 3009 

Basement Girls' Wear 

Kiek Nereguliarės 
IS Aukštesnių Kainų 

Rusių! 

> -.m •'* 

Moterims geros pilno ilgio plono nylon kojinės, 
gero darbo, su mažais nereguliarumais kurie 
nekenks ilgam dėvėjimui. Mėgiamose spalvos#* 
mieros SVs iki 10%. 

Basement Hosiery 

Nuostobios Kopijos iš Originalu! Patogus 

Alligator Grain Leather 
Kasdieniniai Avalai 

Gražiu 

Nauję Stylių! 3* 
Šie kasdieniniai avalai yra gražus—iš minkštos plonos 
odos, nudirbtos išrodymui kaip tikro alligatoriaus. Ru
dos spalvos kuri galima dėvėti su bent spalva—su že
mais patogiais wedge kulnais ir- tvirtais padais. Ne
praleiskit progą įsigyti porą šių avalų. Mieros 4 iki 9. 

Paštu ir Telefonu Užsakant—Saukit CHerry 3000 
i ' 

Basement Shoes 

/ 



D I R V A  

MIRIMAI 
MIRĘ, IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

(Žinios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dyka: 

MIRĖ 17,500 IŠEIVIU 
LIETUVIU 

es * /' % Sti šiame numeryje. paduo* 
damais mirusių vardais, miru-
jAų skaičius talpinamų Dirvoje 
jliu pasiekė 17,500 nuo Vasa-

.rio men., 1937 metų, kada čia 
įnirusių- sąrašas pradėta skel
bti. 

MEš^AUSKIENfi Regina, 58 
mirė Pierpont, Ohio, Rugsė
jo 30. 

JAKUBAUSKIENĖ Alice (po 
tėvais Ruškytė), 38 m., mi
rė Spalių m., Clevelande. 

ZAKšEVSKIS Juozas, 58 m., 
mirė Rugsėjo 25, Norwood, 
Mass. 

TRASKAUSKAS Petras, 83 
metų, mirė Rugs, mėn., Ma-
hanoy City, Pa. 

S A V A T S K I E N Ė  O n a ,  m i r ė  
Rugp. mėn., Fracville, Pa. 

PILIčKAUSKAS Juozas, mirė 
, Rugp. mėn., fWanamie, Pa. 
BRAČIUL1S Norma ntas, 33 

metų, mirė Rugp. 16, Ply-
- mouth, Pa. 

MARTINKIENĖ Petronėle, 68 
m., mirė Rugp. 3, Chicagoj. 
(Kvėdarnos p. Gorainių k.) 
Amerikoj išgyveno 50 meti|. 

GRICIUS Edvardas, 30 metų, 
mirė Rugs. 3, Chicagoj, kur 
buvo ir gimęs. 

KASPUTIS Dominikas, 53 m., 
mirė Rugsėjo 3, Chicagoje. 
(Tauragės ap. Skaudvilės p. 
Puželių k.) Amerikoj išgy
veno 35 m. , 

PETKUS Antanas, 76 m., mi
rė Rugs. 27, Waukegan, 111. 

JZIGMONTAS Vincas, 80 metų, 
mirė Rugp. m., Milwaukee, 
Wis. ' 

BARTUšIS Augustas, 60 me
tų, mirė Rugs. 5, Chicagoje. 
(Tauragės aps. žygaičių k. 
Pryšmontų k.) 

ČUKINIS Jonas, 34 m., mirė 
Rugp. 30, Luzerne, Pa. 

IVANAUSKAS Juozas, 47 m. 
mirė Ru*P- 15, Worcester, 
Mass. 

TUšKENIS Jonas, mirė Birž. 
- 9, Buenos Aires, Argentinoj. 

(Ukmergės ap. Anykščių p.) 
Argentinoje išgyveno 22 

metus. 
EUDALONIENĖ Elena, 

Augs. m., Shenandoah, Pa. 
STAČIOKIENĖ Marijona, mi

rė Rugs, m., Maizeville, Pa. 
KRUGELIS Jonas, mirė Rugp. 

22, Lynn, Mass. 
ZEVALIAUSKAS Jonas, mirė 

Rugp. 28, Norwood, Mass. 
KULBOKAS Kazys, 65 metų, 

- mirė Rugsėjo 4, Brooklyn, 
N. Y. 

STANKEVIČIUS Jonaą, pus
amžis, mirė Rugs. 7, Chica
goj. (Utenos ap. Debeikių p. 
Karajedų k.) Amerikoje iš
gyveno 36 metus. 

BENEDICT Juozas, mirė Rug
sėjo 9, Brooklyn, N. Y. 

VENCKUS Antanas, seno am-
v ' žiaus, mirė Rugs. 8, Chica

goj. (Tauragės ap. Skaudvi
lės p. Ketenių k.) Amerikoj 
išgyveno 45 metus. 

SKUžINSKAS Jonas, 76 metų, 
mirė Rugp. m., Grand Ra
pids, Mich. 

PETRONIUTĖ Emilija, 32 m. 
mirė Rugp. m., Grand Ra
pids, Mich. 

PETRAUSKAS Jonas, 65 m., 
mirė Rugs, mėn., Grand Ra
pids, Mich. 

MITUZIENĖ Suzana, 75 metų, 
mirė Rugs, mėn., Grand Ra
pids, Mich. 

BALTRUKONIS Simas, 72 m., 
mirė Rugs. 11, Gaj*y, Ind. 
(Marijampolės ap. Garliavos 
par.) 

TALOČKIENĖ Ona (Apukai-
tė), pusamžė, mirė Rugs. 12, 
Chicagoj. (Skaudvilės p. Ra
seinių ap.) Amerikoj išgy
veno 35 m. 

ĮAJKOŠIUS Antanas, mirė 12 
Rugp., Detroit, Mich. (Kė
dainių ap. Josvainių p. Ru-
seinių k.) Amerikoj išgyve
no 40 metų 

VALIUK1S Vincas, mirė Lie
pos m., Binghamton, N. Y. 
(Panevėžio ap. Pumpėnų p.) 

SEMAŠKA Max, mirė Rugpj. 
mėn., Binghamton, N. Y. 

PALILIONIENĖ (K n i z ikevi-
čiutė) Rozalija, mirė Rugp. 

Hnėu., Binghamton, N. Y. 
(Panevėžio ap. Pušaloto p. 
Gailiumi k.) 

ŽUKAUSKAS Antanas,, mirė 
Rugs, m., Shenandoah, Pa. 

ČEBATČRIUTĖ Elena, mirė 
Rugs, mėn., New Yorke. 

LAKONIS Mykolas, mirė Rug
sėjo m., Girardville, Pa. 

•Prez. Trumanui paskelbus antradienius be mėsos, žuvies pre
kiautojai pasišoko padaryti antradieniais daug biznio, aprtipi-, 
nant valgyklas ir maisto prduotuves žuvimi, či parodoma vie
nas Chciagietis, Joseph Prouke, sveria dideles žuvis savo biz? 
nio įstaigoje. " ' . • \ 

SOVIETŲ ŠNIPAI 
AMERIKOJE 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

Kada jusų naniai arba ra 
kandai tampa sunaikinti arbs 
sugadinti ugnies, kreipkitės j 
P. J. KERŠIS, del apkainavi 
mo, ko visada reikalauja ap 
iraudos kompanijos pirin ne 
2U išmoka už nuostolius. 

P. J. KERŠIS 
409-12 Societv for Savings Bid 

Telef.: MAin 1773. 

Veteranas Atnetikos užsie
nių korespondentas Junius B. 
Wood skelbia kad sovietai tu
ri šioje šalyje apie 800 savo 
slaptų požemio veikimo agen
tų, gerai paruoštų Tarptauti* 
nėje Leninio mokykloje, kurią 
kiekvienas turi išeiti tris me
tus. Tada jie grąžinami atgal 
į Ameriką čia perversmui ruo
šti. Jie visu įšėlimu dirba su
kėlimui Amerikoje komunisti
nės revoliucijos. 

Be to ką čia privažiavę pa
čių Rusijos piliečių, kurie at
lieka pražūtingą darbą, visaip 
įtakodami Amerikos mažai nu
simanančius žmones, dar iš 
čia laisvai gauna leidimus iš
važiuoti j Rusiją parinkti ko
munistai, kurįe ten kviečiami 
ir noriai įleidžiami. Ten pa
ruošti komunistiškos akcijos 
darbui, jie vėl kaip nieko dėti, 

v kaip Amerikos piliečiai parva
žiuoja čia varyti savo pražū
tingą darbą, nuo užkariavimo 
unijų, iki ruošimo sabotažo ir 
sukilimo, laikui priėjus. 

2111 Prospect Ave. 
SUperior 3443 

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

FOOD — DRINKS 
Hall Space to Rent 

Joe Chester, pres. A1 Samolis, sec 

Delia E. Jakubs 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 
• REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 fcDNA AVKMJE ENdicott I7l»3 

MIRTYS NUO VĖŽIO šioje 
šalyje* daugės, jeįgu nebus pada
ryta koks žymus progresas už
kirsti vėžiui kelią. ' • _ 

žinovai sako, apie 1930 metus 
mirčių nuo vėžio bus 82 nuoš. 
daugiau negu buvo 1940 me
tais. 

Yra tokių gydytojų kurie tik
rina kad nuo vėžio pagalbos ne-
bust išrasta. . ! 

LOWELL, MASS. 

B ALF AUKŲ RINKĖJAMS 
VAIŠĖS 

Spalių 25, D.L.K. Vytauto 
Klubas buvo surengęs iškilmin
gą pokilį tiems kurie darbavo
si aukų rinkime B ALF'o vaju
je. Pokilis buvo vienas iškil
mingiausių kokis kada turėta 
Lietuvių tarpe šioje kolonijo
je. Atsilankė svečių iš kitų 
miestų. Vienas svečių buvo 
Adomas Biekša, iš Brocktono, 
kuris pagyrė musų koloniją už 
tokį darbštumą Lietuvių reika
lais. 

Antras kalbėtojas buvo Jo
nas Pavelis, tik prieš kelias 
savaites atvykęs iš Vokietijos. 
Jis nušvietė kaip sunkiai gy
vena Lietuviai likę Vokietijo
je. 

Kalbėjo taipgi Jonas Rusas, 
klubo pirmininkas, kurio dska 
buvo surengtas šis pokilis klu
bo kaštais. Kalbėjo BALF 65 
skyriaus pirmininkas V.. Pau
lauskas. Visų darbininkų ir 
svečių nuotaika buvo smagi ir 
visi rodė pasiryžimo dar sun
kiau darbuotis Lietuvos labui 
kiekvienoje progoje. 

Pereita savaitę sugryžo iš li
goninės žinomas musų veikėjas 
St. Kučinskas,. Linkime jam 
greitai pasveikti ir stoti į dar
bą Lietuvybės reikaluose. 

Spalių 27, mirė Adelė Na-
rankevičienė; ji buvo ilgametė 
šio miesto gyventoja. Užaugi
no savo šeimą Lietuvių dvasio
je. Ilsėkis ramybėje. 

DLK. Vytauto Klubo nariu 
dėmesiui pranešama kad meti
nis klubo susirinkimas bus lai
komas I apk. 9, nuo 3 vai. po 
pietų. Visi nariai prašomi da
lyvauti, nes bus renkama klu
bo valdyba 1948 metams ir 
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yra kitų svarbių reikalų apta
rimui. 

Dar yra laiko pasiųsti CARE 
pakietą į Vokietiją musų trem

tiniams Kalėdų dovanų. Kreip
kitės* į A. Raudeliuną. JI® duos 
antrašus. 

Vvt. Ramanauskas. 
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I I. J. S AMAS - JEWELER § 

S Persikėlė į naują didesnę ir gražesnę krautuvę »• 

| 7007 Superior Ave. Greta "Ezella Theatre 
S «3 
5 Dabar jau turime dideiltf rinkinį Deimantų, žiedų, Laik^ s 
E fodėlių ir visokių graždaikčių, už nupigintą kainą. = 

Pilnai Padengta Apįrauda. Phone im. M17 

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

Kreiptis arba šaukti telefonu vakarais tarp G ir 9 vai. 
7526 Star Avenue • Cleveland 3 
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1 P J KEISIS j 
5 Sodsty for Savings Bldg—Cleveland, Ohio S 
5 OFISO TELEFONAS: MAin 1773, I 
— v -
S Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuoee, kreip- s 
5 kitės į mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai- S 
3 riuose apdraudcs-insurance reikaluose. 
5 Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymas 
«3 garantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba asmeniškai. 
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VISOKIA APDRAUDĖ 
Mes esame pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

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

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

ir Apdraudos Agentūra 
6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 
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Telefonų Naudojimas šio

je šalyje Viršija Kitss 
Paskiras šalis 

s 
CARPETING FOR THE 

DISCRIMINATING 
-V 

. *  '  <  •  
« •  
'< • 

IMMEDIATE DELIVERY 
;; Luxurious Textures — Colors — Patterns ^Weaves 

A VISIT OUR STORE WILL BE GRATIFYING.v 

R. W. Dul<e Co. 
•THE HOME OF FINE CARPETING" 

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

TERMS ARRANGED EASY PARKING 

Open, Tuesdays and Fridays Until 9 P. M. , r 

Suv. Valstijo3, kur randasi beveik 
trys penktadaliai viso pasaulio te
lefonų ir kur pereitais metais atlik
ta 42 bilijonai telefonais pasikalbė
jimų, užtarnauja sau vardą "šne
kiausios" šalies pasaulyje. 

1946 metais vidutiniai kiekvienam 
Amerikos gyventojui išpuolė y o 301 
pasikalbėjimą telefonu, kaip skelbia 
naujos Pasaulio Telefono Statisti
kos, patiektos per The Ohio Bill 
Telephone Company. Jokia kita ša
lis net nei nepriartėjo prie 42 bi
lijonų pasikalbėjimų.® 

Šių metų pradžioje Suv. Valsti
jose turėta vienas telefonas beveik 
ant kiekvienų keturių asmenų, pa
lyginant su likusiu pasauliu, kur 
vienas telefonas ičeina d^l kiekvie
nų 43. New Yorkas užima pirmą 
vietą pasaulyje kaipo miestas ku
riame veikia daugiausia telefonų, 
suvirs 2,200,000 viename mieste, 
kas yra daugiau negu visoje Pran
cūzijoje. 

Nuo gyventojų skaičiaus imant 
tai San Francisco užima pirmą vie
ta didžiųjų, miestų tarpe, nes ten 
telefonu išeina vienas ant kiekvie
nų dviejų asmenų. Washington, 
D .  C . ,  s e k ė  a n t r o j e  v i e t o j e  t u o  a t 
žvilgiu, po to Stockholm, Švelijoje, 
ir ^Denver, Colorado. Priešingai gi, 
YolTohama, Japonijoje, turi vieną 
telefoną ant kiekvienų 90 asm?nų. 

, I'vno pasaulyje yra naudojama 
54,600,000 telefonai ir tas reiškia 
kad per pastarus septynis metas 
padaugėjo 12.090,008. Iš tų, 10,-
800,000 buvo naujų telefonų įvedi
mu šioje šalyje. 

Suv. Valstijos turėjo 31,611,0,0 
a-ba 57.9 nuoš. viso pasaulio tele
fonų šiu metų padžioje, o nuo to 
nadauptjo dar 2,000,000 telefonų iki 
?iai dienai. 

Clevelande, šio karo į>abai£oj3 
turėta 335,000 telefonai ir iki da
bar jau padaugėjo iki 447,000, kas 
sudaro daugiaa negiT visoje Brazili
joje, nes ten turi apie 440,003 tele-, 
fonų arba mažiau negu vjeną del 
kiekvieno 100 gyventojų. Cl«ve» 
landė išpuola 34 telefonai kiekvie
nam ICO gyvąntojų. 

Sovietų Sąjungoje išpuola vienas 
telefonas ant 140 žmonių, taip toli 
ta šalis atsilikus. 

Telefonu galima dabar- pasiekti, 
90 nuošimčių viso pasaulio vietų 
kur tik telefonai turima,; * 
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Metas po meto, tūkstančiai Ohio 
žmonių gauna Sohio Guarantuotą 
pradėjimą važiuoti. Kodėl? Nagi, 
labiausia todėl kad gera žinoti jog 
karas turi geriausią galimą apsaugą 
žiemai. Jie yra laisvi važiuoti kur 
tik nori žiemą ... be to seno ru
pesnio, "ar mano karas pradės va
žiuoti?" 

Garantuotas Pradėjimas yra tik
ras Sohio patarnavimas, ypatingai 
pritaikytas Ohio's keistiems žiemos 
mėnesiams. Jis duoda karui visišką 
apsaugą blogame ore. Ir jis sutau
pys jums laiką ir pinigus. 

Xitas naudingas 

Pradėk itomą suSohio gasolinu, 
motorui aliejum ir gear lubrikan-
tais ir leisk Sohio O.K. jusų bateri
ją—tada mes duosim jums RAŠTU 
garantiją kad jųs galėsite pradėti 
važiavimą — arba mes užmokėsime 
jusų garažo važiavimo pradėjimo 
patarnavimo billą! 

Per 9 Ohio žiemas Sohio Garan
tuotas Pradėjimas parodė savo ver
tybę. Daugiau karų savininkų nau
dojasi juo kas met. Kodėl jums ne
sinaudoti tuo ekstra karo važiavimo 
užtikrinimu šią žiemą? Jis nekaš
tuoja daugiau virš reguliarės ,kainos 
už produktus ir patarnavimą — bet 
koks malonumas jaustis kad jį turi! 

1 (somo) GMumm mtm $mtm , 
pafaMcaaviimiM fie-dUtra kaštų . . . "Ta Važiuosi arba Mes Mokėsi*!* 

V Petrolejus yra Progresyvia • 

's . % W'+O,,'* ' • -i • ^ ~ 



CLEVELANDO IR APIEUNKĖS ŽINIOS I 
i 

4 
DIRVA—6820 Superior Avenue. ENdicott 4486—Atdara vakarais 

BURKĖ VĖL IŠRINK
TAS MAYORU 

Miesto valdybos rinkimuose, 
Lapkr. 4 may oro vietą laimėjo 
vėl senasis mayoras, Thomas 
A. Burke, gaudamas 148 74S 
balsus, Eliot Ness gavo 73,932 
balsus. Tokiu budu miesto val
džioje pasiliko tie patys Airiai, 
kurie maža grupė sau šeimi
ninkauja. Tautinės grupjs vi
sada apsidžiaugia kada rinki
mus laimi kas nors kitas negu 
Airiai, pav. Frank J. Lau«che, 

BIJOSI TARYBINIO 
"ROJAUS" 

Tūlas ĖiJas Petras, nesuras
damas kaip atsakyti j Dirvoje 
tilpusj straipsnj, kuriame mi
nima kad aktyvus komunistai 
ir Amerikos santvarkos prie ai 
bus išgaudyti ir išsiųsti į so
vietų Rusiją, sovietišką "ro
jų", taip jtužta, kad sovietiš
koje Lietuvių kalba darbinin
kijai klaidinti leidžiamoj spau
doj visokiais Maskvos propa
gandos terminais, šmeižtais ir 

progresyvus, kaip kad save va
dinate, ir nenorėkite nei sau 
nei kitiems tokio likimo kokio 
susilaukė žmonės Sovietų Są
jungoj'e. J. 

assx «=== 

„ , . - .A. , , ... . koliojimais puola Dirvos re-
Burton ir kiti, kurie plačiau Į c]aktoriu 
skaitosi su visais miesto gy-1 

ventojais. 
Šiais rinkimais pasikeiti*'lt 

iš 32 miesto tarybos narių, j 
pralaimėjusiu vietas išrinkta 
arba Republikonai arba' Demo
kratai. 

Nutarta ant visada kas va
sarą su Balandžio m5ncsiu pa
varyti pirmvn visa valanda 
laikrodžius, iki Rugsėi^ pabai
gai, kada vėl bus atsukama. 

Ikšiol tas klausimas būdavo 
kas kartas sprendžiamas nau
jai. 

Visoje Ohio, nutarta mokė
ti kareiviams bonus, taip kad 
taksų mokėtojams kaštuos net 
$300,000,000 daugiau. 

L'žgirta vėl mokyklų ir mie
sto taksų levies, tokiu budu ne
sumažės taksai, bet gali vėl pa
didėti. 

Kitą metą bus prezidento ir 
gubernatoriaus rinkimai. 

VETERANU ŠOKIS 
Šv. Jurgio parapijos CWV 

Post G13 rengia šokių vakarą 
parapijos salėje, sekm. Lapkri
čio 9. Pradžia 8 vai., bus gera 
muzika, Gene Sullivan ir jo 
orkestrą. 

Tą vakarą bus jvesdinimas 
Posto naujų viršininkų ir pra
džia vajaus narių į šį postą. 

TRAFIKO nelaimėse Cleve-
Iando gatvėse iki Lapk. 1 už
mušta 72 asmenys, šymet už
mušimų skaičius yra mažesnis 
negu pernai, nes pernai iki tai 
dienai užmuštų buvo 94. 

IŠVYKO J NEW YORKĄ 
Dirvos red. Karpius, Dr. S. 

T. Tamošaitis, ir P. J. žiuris 
išvyko i New Yorką dalyvauti 
BALF metiniame seime ir ki
tuose Lietuvių veikėjų pasita
rimuose. 

SUSIRINKIMAS # 

LVS 1-mo skyriaus susirin
kimas bus laikomas Dirvos re
dakcijoje penktadienio vakare, 
Lapkričio 14, nuo 8:15 vai. 

Nariai prašomi įsitėmyti šį 
susirinkimą. 

Naujos Parapijos 
Bazaras 

N. P. Pan. švč. parapijoje, 
18022 Neff Road, eina rudeni
nis bararas pilnu mastu. Jau 
trys lazaro dienos praėjo Spa
lių mėnesį, o trys svarbiausios 
kuriose visi norėsit dalyvauti, 
bus šios savaitės gale: lapkri
čio,7, 8 ir 9. 

Penktadienio vakare bus žu
vies vakarienė svečiams kurie 
atsilankys nevalgę. Kitas dvi 
bazaro dienas bus visokių ki
tokiu pramogų ir vaišių. 

Paskutinę diena, sekmadienį, 
bus leidimas Hudson automo
bilio. Kurie turit bilietėlius to 
laimėjimo atsilankykit. 

Kviečia Klebonas ir komisija. 

Bolševizmo platintojai ir dar
bininkų mulkintojai patys išsi
gando savo taip dievinamos ir 
aukštinamos Sovietų Sąjun
gos! Ko gi išsigandote? Ar
gi jau i:atvs netikite sovietiniu 
rojum? O gal bijota kad so
vietiniame rojuje gyv< nsite 
blogiau negu "kapitalistų iš
naudojami" šioje šalyje? Ta
rybiniame rojuje "gal but" ne
turėsite savo automobilių, nuo
savų namelių ir minkštų bal
dų 

Jųs, tariamų progresyvių p> 
liečių vadai ir Sovietų Sąjun
gos agentai, gerai žinote kad 
niekur pasaulyje darbininkas 
negyvena blogiau negu sovie
tiniame 'rojuje', todėl jųs taip 
ir inir£tate kai primenama kad 
teks traukti į savo giriamą ša
lelę! Gera jums agituoti, val
gant baltą šios šalies duoną ir 
naudojantis visomis laisvėmis. 
Nemanykite, tačiau, kad erkės 
užantyje ilgai pakenčiamos! 

žilas Petras vaikiškai naiviai 
kaltina Dirvą karo kurs'tymu, 
vis dar nors jau ir žilas, nega
li suprasti kad vieninteliai pa
saulio karo kurstytojai šiuo 
laiku yra tik Sovietų Sąjunga, 
laikanti užgrobus visa eilę val
stybių ir tautų, trukdanti U. 
N. organizacijai nuol a t i n i u 
priešinimusi atstatyti taiką pa
saulyje, tariama komunistine 
ideologija prisidengus visoms į" 
Sovietų Sąjungos jungą pate
kusioms tautoms primetus ver
giją, įvedus terorą ir davus ne
apsakomą skurdą. 

Negraudink, žilas Petrai, ka
re žuvusių ir nukentėjusių žmo
nių vaizdais, geriau prisimink 
kiek žmonių kenčia ne karo, 
bet tariamos taikos metu "so
vietų rojuje", kiek tavo paties 
tautiečių kasdien miršta toli
mame Sibire ir Lediniuotojo 
vandenyno pakraščiuose. 

Ne kas kitas, o tik Sovietų 
Sąjunga kartu su savo bičių- į 

liu Hitleriu ir pradėjo šį, tiek j 

daug kraujo kainavusį, karą, | 
1939 metais užpuldama Lenki
ją. o ir dėl naujo karo gandą į 

kalti tik Sovietų Sąjungos va- j 
dai, gerai žiną kad tik per į 
žmonių kraują ir ginklu savo j 
nežmonišką režimą gali plėsti, j 
Pats "apaštalas" Leninas skel-1 
bė, komunizmas tik karu gali j 
plėstis, ir tik karo metu jis ir j 
išsiplėtė. Tai dėl to ir ruošia- j 

si karui bolševikai, tikėdamie- j 

si dar daugiau kraštų paimti į 
savo pragaištingą valdžią. 

Atsikrapštyk pats savo ap
temusias ir Maskvos gerai ap-j 

m o k a m ų  a g e n t ų  a p d u m t a s  a k i s ,  j  
žilas Petrai! Nedaryk kad at
ėjus laikui reikėtų į.ailėtis sa-j 
vo paklydimo ir neklaidink sa-1 
vo brolių tautiečių. Pasaulis Į 
jau gerai žino kas yra ištikro | 
bolševizmas ir kokių tikslų tu- j 
r i  S o v i e t ų  S ą j u n g a .  N e n . a n y - j  
k i t  k a d  m e l a i s  i r  v a i k i š k a i s  i š -  j  
vedžiojimais visą laiką prigau- į 
dinėsit žmones. Bukit tikrai 

MIESTO policijon paimta 33 
natiii policininkai, tuo budu su
sidarė pirmą kartą aukščiau
sias policininkų skaičius 1 11). 

Ugniagesių skaičius Cleve-
lande irgi pasiekė aukšč^au^j 
laipsni — 1,0?6, kiek dar- nie
kad neturėta. 

Policijoje tarnauja keli Lie
tuviai; rčdos ir ugniagesių ko
mandoje randasi vienas - kitas 
Lietuvis, tik apie juos mažai 
žinoma. 

RKO KEITH'S 105TH 
THEATRE 

Nov. 5 iki 11 — rodoma gra
ži filmą, 'Mother Wore Tights', 
ir 'Ski Holiday". 

Nov. 12 iki 15: "Foxes of 
Harrow", ir "Television Tur
moil". 

Nov. 16 iki 19: "The Un
suspected" ir "Reading and 
Riding". 

SERGA. Juzė Aleknienė, ži
nomo veiklaus vietinio tautie
čio Jono Aleknos žmona, turė
jo pavojingą operaciją šv. Jo
no ligoninėje; dabar jau galės 
gryžti j namus. Dėkoja ji ją 
lankiusiems ir prisiuntusiems 

| suraminimo laiškučius, 
i Linkėtina jai greitai pasvei
kti. 

PA.JIEšKOMA Ona Marozie-
nė. Prašoma atsikreiptis Dir
vos redakcijon, 6823 Superior 
ave. 

CLEVELAND AS tikisi pa-
didėjant prekybos su užsieniu 
1948 metais. Jau dabar ateina 
čia mažesni laivai iš Europos 
uostų. Kitą metą tos linijos 
žada turėti daugiau laivų ku
rie čia atplauks su prekėmis ir 
iš Clevelando vešis sau reika
lingų prekių. 

čia ateina Švedijos, Norvegi
jos ir Holandijos laivai. 

PADĖKA 
Šiuomi dėkoju savo visiems 

draugams Cievelande pas ku
riuos viešėjau, ir tiems kurie 
mane kvietė ir negalėjau apsi
lankyti savo buvimu Clevelan-
de. Aeiu visiems. 

Jonas Verbela. 

LANKĖSI Dirvos Redakci
joje Dirvos skaitytojas Gustas 
Balsat, su savo sunais, iš Fos-
toria, Ohio. Jis užsimokėjo už 
Dirvą ir nusipirko keletą kny
gų pasiskaitymui. 

IMTYNĖS LAPKR. 11 
Imtynių promoteris, Jack Ganson, 

pakvietė sekančioms imtynėms an
tradieni. Lankr. 11, smarkią Aus
traliečių Tag-Team porą, kurią su
daro Mike ir Ben Sharpe, kuriedu 
imsis vienas TTeta kito su Fndijonu 
Bob Wajrner ir Doc. Leo Hall. 

Bob Warner jaučiasi kari:* ame 
upe mo to kai jj ir jo partnerį 
Jack Moore smarkiai s.iamdė tiedu 
Sharpe Broliai trys savaitės atgal. 

Imtynės b"" ' Ar*" ory. Tai 
bus vienc- ' įdomiausių Cievelande 
surengtu imtynių. 

Prie jų bus kitos poros gerų im-
tikų, Bobby Bruns, prieš Bvbby 
Becker iš No..- Yorlrc, i" kitos ge
ros poros. 

PARSIDUODA NAMAS 
Parduoda savininkas, namas ran

dasi 1352 ADDIŠON RD., 11 kam 
barių, su 15 garažų, di;!elis lota-
GO per 320 pėdų. Jei įdomaujate 
pasiteiiaukit. tai yra irevo invest-
mento nuosavybė, ir geroje vietoje. 

M I R I M A I  
MARĖ TAMAŠAUSKIENĖ, 75 

metų amžiaus, našlė, seniau 
gyvenus New Philadelphia, Pa. 
Mirė Spaliu ,°»1. savo dukters, 
Mrs. M. Waluinas, namuose, j 
1046 Lakeview ave. Kūnas iš
vežtas j New Philadelphia, Pa., 
Lapk. 2. palaidojimui. Pamal
dos ir laidotuvės j vyko Lapk. 
6, Šv. širdies Kapinėse, New 
Philadelphia, Pa. 

Liko 3 sunai, Silvestras, Al
fonsas, ir Jonas; 4 dukterys, 
Mrs. A. Armul, Mrs. M. Wa
luinas, Mrs. O. Coyle, Mrs. M. 
Chittock. 

Laidojime pasitarnavo laido
tuvių direktorė Delia Jakubs. 

u a n i an 
6820 SUPERIOR AVE. CLEVELAND 3, OHIO PHONE: ENdicott 4486 

The Baltic Countries and Europe 
The following article was written 
by H. Laretei, formerly Estonian 
Minister in Sweden, Norway and 
Denmark. The article appeared in 
"Kobenhavn", the organ of the Dan
ish Government, on Aug. 16, 1947. 

WHEN ;• the TTanes, Norwegians 
and other nations waged their cou
rageous and steadfast struggle in 
opposition against the occupying 
power, a struggle admired by all 
of us, their efforts were not con
sidered as propaganda against the 
Third Reich. . Neither did we call 
the Danes or Norwegians commu
nists for the reason that these lat
ter also bought Germany simultane
ously. Is the struggle of the Bal
tic nations for their freedom now 
called propaganda against the So
viet Union and the Baltic refugees, 
who mainly carry on this struggle, 
often termed Nazis for the reason 
that they have hitherto failed to 
regain their freedom and indepen
dence ? 

It may as well be said that we, 
the Baltic nationals, wherever we 
may happen to be, shall continue 
our struggle for the freedom and 
independence of our countries by 
every legal means at our disposal. 
Morally we have every right to do 
so. The occupation and absorption 
of our countries in 1940 was at the 
time condemned by all the nations 
united in the League of Nations. 
The Atlantic Charter dnd thte Sta
tues of UN discounternance againsj 
every kind of violence against free 
countries and undertake to restorfc 
the independence of countries who 
have been forcibly deprived of all 
their freedom. Most of the demo
cratic powers, the USA and Great 
Britain among them, have not re
cognized the absorption of the Bal
tic States. This gives us courage 
and the moral right to continue our 
endeavors. 

But we are no utopists. We at 
present 'know every nation and all 
states have their own worries and 
many problems to solve which to 
them are of vastly greater impor
tance than the Baltic problem. We 
know that no nation is willing to 
take up . 'the question of the resti-

JIEšKOMA mirusio Kazio 
Andriuškevičiaus giminės A-
merikoje. Velionis paėjo Aly
taus ap., Ūdrijos vai., Čižikų k. 
Gyvenęs Chicagoj, Detroite ar 
Cievelande. Rašykit.: Dirva, 
6820 Supeyor av. Cleveland, O. 

Laurynas čiuželis ir jo sū
nūs Steponas, kilę Plungės v., 
Gaižupių k. Girdėti gyveno ar 
gyvena Cievelande. Kreipkitės 
i Dirvą/ 6820 Superior av. 

Parisas ar Parish, Liuteronų 
tikybos, gyvena Cleveland. At
sišaukti Dirvoje. 

Andrius Senkus, Kazys ir 
Vncas, gyvena Cievelande. At
sišaukite Dirvos redakcijon. 

tution of their freedom to the Bal
tic States. We do not demand this 
of any nation even if we have the 
right to do so, as the members of 
the UN have undertaken to repair 
the injustices done to small nations. 

Whereupon are we basing our 
optimism? . ' 

The Baltic problem Ja not an' in
dependent one. It is not a problem 
that can be solved separately, — 
distinctly from the other problems 
of our day. The Baltic problem is 
part, perhps only a small part, but, 
nevertheless a part, of the great 
problem of Europe's future fate. 
If the. Communist offensive, reso
lutely and systematically ptirsued 
in the whole of Eastern Europe 
with the, for us only too evident, 
object to incorporate this part of 
our continent in the communist sy
stem, is successful and thereby a 
base is provided for future encroach
ments, then those citizens of Eu
rope who value their freedom and 
democratic way of thinking should 
begin looking for the ships to flee 

j from Europe as we, the Baltic na
tionals, looked for ships to flee 
from our countries a few years ago. 

Am I, perhaps, exaggerating? 
No, I do not think so. I dare 

say so because we have more ex
perience of the communist menace 
than any other nation in Europe. 
We have already undergone all the 
things that are happening now in 
Eaftern Europe. The system and 
the methods are identical with all 
those applied to our countries, only 
the pase was somewhat quicker in 
the Baltic area in the fateful year 
of 1940 than it is in the other 
East-European countries. Already 
three-four years ago we predicted 
that a crisis between East and 
West will arise on the termination 
of the war. At that time too, this 
forecast was called anti-Rus s i a n 
propaganda against an ally of the 
Western powers. We had to suffer 
much abuse for our predictions at 
the time. Now the whole world is 
faced with this crisis which accord
ing to many may bring on another 
war. This crisis will be among the 
gravest in the history of Europe 
and of the whole world. In the 
struggle which is already going on 
between democracy and totalitarian 
communism the democratic countries 
are already handicapped. The com
munist movement is an internatio
nal movement and there is ample 
proof in both Lenin's and Stalin's 
writings that its ultimate aim is 
the introduction of communist sy
stem and regime in the whole world. 

Particularly Stalin has openly in 
his writings stated that all means 
are legitimate in this contest for 
communist hegemony: intrigues, fal
sifications, unfounded accusations, 
organization of unjustified strikes, 
etc. In this struggle all the ad
vantages of the totalitarian state 
are on the side of the communists: 
the absence of an opposition, an 
obedient Press, arbitrary legisla

tion, the rightlesg status of the ci 
tizens, their ignorance of world ev
ents, their eforced blind obedience 
to the state, etc. 

Commuhism's strength lies in this 
internationad discipline and the de
mocratic powers facing this disci
plined army are skittered by a 
multitude of divergent interests. 

The democratic powers are also 
handicapped by certain moral rules 
which are a component part of the 
Western way of life. They cannot 
neglect these rules without endan
gering their whole system. The 
communist doctrine, on the contrary 
knows no scruples of any kind. Any 
and every means are justified in 
its eyes if they lead to victory. ' 

M A T Y K  . . .  

"MERRY WIDOW" 
ALLAN JONES 

Dorothy Sandlin, Patricia Bowman 
ir nuostabi grupė iš 100 

Neiftirtinga 
FRANZ LEHAR MUZIKA 

Prasideda Pirmadienį 
PUBLIC HALL 
LAPKR. 10-15 

Tikietai pas TAYLOR'S 
arba iš 

PUBUC HALL Box Office 
pf 6:00 val. vakaHft, 

* Kainos: 
$3.60, $S, $2.40, $1.80, *L2Q tax inc 

Lap. 17-22—"Roberta" 
Lap. 24-29—"Desert Song" 

ON THE NOSE . . Goal-keeper, 
GYVENTI VIETA porai be in a recent soccer match at Paris, 

va:\'ų, SU visokiais patogumais France, assumes a prayer-like pose, 
kokie tik gali buti reikalingi, perhaps imploring the ball to go 
Lietuvių šeimoje, puiki vieta, away as he safeguards his goal. 
Galima matyti sekmadienį ir So what happens? The ball socked 
vakarais. 17818 NEFF Rd. him right on the nose. 
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Linkėjimai mano prifeteliams Lietuviams 

JACK A. PERS'KY 
si 
B 

a 

STATE SENATOR 

D a v i n g s  w i l l  a l w a y s  

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

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

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

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

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

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

Savers always welcome 

J A U  A T I D A R Y T A !  

Lasnik Cafe 
6824 SUPERIOR AVE. 

(Šalia Dirvos Redakcijos) 

Kastantas ir Ona Lesnikauskai — Savininkai 

PUIKIAUSIA MODERNIŠKAI ĮRENGTA 
LIETUVIŠKA UŽEIGA CLEVELANDE 

Kur jums bus smagu užeiti ir sutikti savo 
kaimynus ir draugus. 

U'žkviečiame Lietuvius iš kitų miestų sustoti pas mus. 
Prie U. S. Route 20 .ir U. S. Route 6. 
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TALL FESTIVAL 
D A N C E  

Sponsored £y St. George's CWV Post 613 

SUNDAY, NOV. 9T* 
ST. GEORGE'S AUDITORIUM — Superior Ave. at E. 67th 

Music by Gene Sullivan and his 10-piece orchestra. 

8:00 P. M. Door Prize. 

Naujas Modern is Namas Nebaigtas 

be MONCRIEF Automatinės šilumoi 
GAS — OIL — COAL 

THE HENRY FURNACE CO., MEDINA O. 

Defiance, Ohio, gyvena šiedu visai kaip vienas dvynai, John ir 
Louie Bucholtz. Jie ne tik vienas j kitą panašus, bet nuosto-
biai vienodai atsižymėjo šią vasarą beisbolo lošime, padaryda
mi lygiai tiek pat punktų vienas kaip ir kitas. 

Wilkelis Funeral Home 
PILNAS LAIDOTU VIU I 

PATARNAVIMAS į 
-HAMMONP VARGONAI PER ŠERMENIS— s 

| 6202 Superior Ave.. HEnderson '9292 | 

Gatavos Jūsų Pasirinkimui! 
J VYRAMS IR VAIKINAMS ŽIEMINĖS 

SKRYBĖLĖS 

m 

KINGSI.EY 
ir BARCLAY 

Visokių Pavidalų 
Visokių Spalvų 

KELNES Pasirėdymui ir Darbut 
Marškiniai — Sweateriai — Apatiniai — Kojinės — Biržai 

Pirštinės ir Antkaklių setai. Pilniausias pasirinkimas 
vyriškų aprangalų už populiares kainas. 

nYlf Al GREEN STAMPS su kožnu pirkiniu. ^Vl/ A I 
" • IX#%I čia tralit iškeisti gavo Stamp Books. Iir J IVf%l 

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


	seq-1
	seq-2
	seq-3
	seq-4
	seq-5
	seq-6
	seq-7
	seq-8

