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PALECKIS RAŠO POEZIJĄ 
TREMTINIAMS 

Dar nepriklausomos Lietuvos 
laikais Rusų papirktas liaudi-
ninkas-socialistas, dabar komu
nistas, T. Tilvytis, vos tik 1940 
metais sovietų tankai f riedėjo 
į Kauną, ypatingai įžūliai nie
kino tada į vakarus pasitrau
kusius Lietuvius. 

Justinas Paleckis šiuo metu, 
Maskvos kompartijos ir NKVD 
nuolatos verčiamas įvykdyti iš 
Vak. Europos Lietuvių tremti
nių perdavimą į NKVD rankas 
sunaikinimui, vyriausias Lie
t u v o s  i š g a m a ,  i r g i  a n u o  m e  t  
liaudininkas, socialistas ir so
cialdemokratas, šiądien su du
žia ir kunu komunistas, dar 
Nepriklausomos Lietuvos lai
kais Rusų agento Kaune Poz-
dniakovo irgi nupirktas degti
ne, Rusų ikra ir smulkiais čer
voncais, visaip per Lietuvos, 
Maskvos bei Rusų užimtos Vo
kietijos radio nuolat šaukiąs 
"tėvynainius" gryžti, ėmėsi ir-, 
gi poezijos ir "parašė veikalą" 

"Pabėgusiems karo nusikal-
tiliams". 

LIETUVOJE NAUJA KOMU-
NISTIšKAI-RUSIšKA 
VISUOMENĖ 

Lietuvių tauta baigiama lik
viduoti masinėmis žudynėmis 
\detoje ir trėmimu katorginei 
mirčiai Sibire. Kraštas pilnas 
privežtas kolonizatorių Rusų, 
kurių vyriausia paskirtis, kaip 
dabar pasididžiuojančiai rašo 
Vilniuje einąs Rusiškas "Lite
ratūra ir Menas" (nr. 37, Spa
lių 5) "pilnai ryžtingai atiduo
ti savo kūrybines jėgas tary
binei santvarkai stiprinti (t.y. 
Lietuvą sukomunistinti ir su-* 
rusinti), ir visoms praeities 
kliūtims nugalėti (t. y. galuti
nai iki paskutinio žmogaus iš
naikinti Lietuvių tautą) nau
jai, komunistinei visuomenei 
Lietuvoje sukurti' (t. y. vieto
je visiškai išžudytos Lietuvių 
tautos galutinai apgyvendinti 
Rusų tautos atžalą prie Balti
jos juros — kaip anuomet Vo
kiečiai Mažojoje Lietuvoje — 
kuri sudarytų komunisti š k a i 
Rusišką visuomenę Lietuvoje). 

NEPAVYKO FILMĄ APIE 
IŠDAVIKĄ CVIRKĄ 

Vienas didžiausių Tr arogan-
tiškiausių Nepriklausmos Lie
tuvos išdavikų, taip pat pigiai 
Rusų čekistinio agento* Kaune 
Pozdniakovo degtine, Rusų ik
ra ir keliais červoncais nupir
ktas, dabar norima šalia kitų 
išdavikų: Salomėjos Neries, 
Liudo Giros bei Zarasų žydės 
komjaunuolės Melnik visaip 
įamžinti". Išdaviko Cvirkos 

. jparbei kurta "kronikinė doku
mentinė *ilma." Tačiau iš to 
neišėjo ir kaip rašo Vilniaus 
Rusiškas "Literatūra ir Me
lnas." (jJr.37. Spalių 5d.) fil 
moje yra daug "diktorinio tek
sto ir scenarijaus klaidų." 

KOMJAUNUOLIAI RAŠEI
VOS NIEKO NEPARAŠO 
' Spalių 1 komjaunuoliai ir 

Rusų apmokami "rašytojai' 
Vilniuje darė susirinkimą. Jo 
Rietu paaiškėjo kad nors ir 
4aug Rusai papirkimams ski
ria pinigo bei teikia ypatingą 
NKVD, ir komportijos globą 
vis dėlto visų komjaunuolinių 
rašeivų apysakų ir novelių siu-
ietai iš dabartinio socialistinio 

" gyvenimo yra silpnai pagrįsti, 

• J  :  

Kongreso atšt. Harold Knut-
son (Rep., Minn.) stovi kairė
je), sutiko savo vajų už prave^ 
dimą taksų sumažinimo biliaus 
kai Atstovų Rumų kalbėtojas 
(pirmininkas) Joseph W. Mar
tin (Rep., Mass.) pasipriešino 
patiekti tą bilių balsavimui da
bartiniame posėdyje. 

KILS KITAS KARAS JEI EUROPA NE
BUS STIPRIAI IR SKUBIAI REMIAMA 

VYRIAUSYBĖ UŽ-
TVIRTINTA 13 BAL

SŲ DAUGUMA 

RENGIA TAIKOS MĖ
TO PASKOLĄ 

U. S. IŽdo Departmentas 
planuoja pravesti milžiniš
ką paskolos vajų, nauju bo-
nų pardavimu. Tie pinigai 
bus reikalingi gelbėti Eu
ropai. 

Iš EUROPOS atplaukė 
kitas laivas su Amerikos 
karių lavonais. Parvežta šį 
kartą 4,212. Tai yra vis tų 
karių lavonai kurių gimi
nės pageidauja kad butų 
parvežti j šią šalį. 

ALASKOS pakra S t y j e 
audra sudaužė U. S. karei
vių transporto laivę, žuvo 
apie 50 vyrų. 

LONDONE, pereitą sa
vaitę, per karaliaus duk
ters vestuves žiūrėtojų mi
nios buvo tokios didelės, 
užpildžiusios visas gatves 
ir namus kuriose gatvėse 
turėjo pravažiuoti vestuvių 
dalyviai, kad susigrudime 
keli tūkstančiai žmonių bu
vo sužeisti, porai tūkstan
čių reikėjo suteikti pirmą 
pagalbą. 

ITALIJOJE tęsiasi riau
šės ne tik miestuose bet ir 
kaimuose, ukėse, kur ko
munistų sukurstyti žmonės 
prieina net prie muštynių. 
Pastarų trijų savaičių to
kiose riaušėse įvairiose da
lyse Italijos žuvo jau apie 
30 žmonių iš abiejų pusių. 

Prancūzijoje pradėta dar 
kas naujo: susidarius nau
ja vyriausybė griebėsi de
portuoti iš Prancūzijos vi
sus sovietų agentus, užkir
timui kelio jų darbininkų 
kurstymo darbams. 

Lapkr. 26 praneša apie 
sugaudymą ir išvežimą 19 
Rusų, Maskvos agentų, ku
rie apkaltinti kišimusi į vi
daus reikalus, kurstyme ir 
vadovavime streikų. 

Socialistas Blum pereitą 
savaitę naujo ministru ka
bineto sudaryti negalėjo, jo 
seimas neužtvirtino. Kabi
netą sudarė dešinysis Ro
bert Schuman. Jis ir ėmė
si atviros kovos prieš so
vietų agentus. 

Silpnai stovi ir Schuma-
no vyriausybė, kuri gavo 
tik 13 balsų didumą viso 
seimo atstovų. 

Schuman pareiškė seimui 
kad stengsis šalį tvarkyti 
geriausia galimomis prie-
momis ir jėgos imsis tiktai 
kaip paskutinės priemonės 
kada kitaip negalės komu
nistų suvaldyti. 

Iš Maskvos prisiųstų ko
munistų agentų Prancūzi
joje pilna, jie dirba su vie
tiniais komunistais revoliu
cijos pravedimui ir pagro
bimui valdžios. 

Prancūzijoje tęsiasi mi
lijoninis darbininkų strei
kas, komunistų vadovauja
mas. 

Iš U. S. Karo Laivyno 
Departmento pašalinta 22 
tarnautojai kurie pasirodė 
nėra pakankamai ištikimi. 
Tai yra pasekmė komunis
tų medžiojimo valdžios įs
taigose. Karo metu, įvai
riomis protekcijomis paties 
Roosevelto ir kitų, į laivy
no departmentą ir kitur 
buvo priimta daug komu
nistų ar komunistuojančių 
gaivalų. Dabar jų prašali-
nimui užtenka tik parodyti 
kad tas ir tas buvo komu
nistas ar jų rėmėjas. 

ATMETĖ SIŪLYMĄ 
MAŽINTI PARAMOS 

SUMĄ * 

Senate, svarstai skyrimą 
greitai pagalbai Europai 
$597,000,000, keli senatoriai 
pasišoko sumažinti tą su
mą iki $400,000,000. Ta
čiau tas siūlymas atmesta, 
Senatas priėmė pilną, ne
sumažintą $597 milijonų 
sumą. i 

Pagalba bus Grubiai tei
kiama Prancūzijai, Italijai 
ir Austrijai. 

Demokratas Sen. Connal-
ly pareiškė kad komunistai 
užsimoję paversti vakarų 
Europą savo vergų kraštu, 
ir ragino Demokratus bal
suoti už pilną $597 milijo
nų sumą, kovai su komuni
stine totalitarine tiranija. 
^ Republikonų Sen. Smith, 

iš New Jersey, skelbė kad 
sutrukdymas šios skubios 
pagalbos Europai reikštų 
kilimą trečio "pasaulinio ka
ro. Jife pasakė: "Jei greita 
pagalba nebus parūpinta, 
Prancūzija, Italija ir Aus
trija bus nušluotos komu
nizmo bangosvo tada Grai
kija ir Turkija atiteks ko
munistų globai, po ko jau 
ir Anglija bus atkirsta." 

Senatas 56 balsais prieš 
30 atmetė siūlymą suma
žinti šelpimą iki $400 mili
jonų. 

NEBEIS ĮVESTI SU
VARŽYMŲ 

Šio specialio Kongreso 
posėdžio metu Demokratai 
su Prez. Trumanu nori pa
sinaudoti išgauti preziden-

Filipinų salose teikiame medikalė pagalba karo nualintiems ir 
įvairiai sergantiems ir negalojantiėms žmonėms. Filipinai 
tapo paskelbta Nepriklausoma Valstybė. Vaistų pagalba su-
teikta Filipinams iš aukų surinktų per Amerikos bažnyčias. 

MOLOTOVO SENA 
GIESMĖ LONDONO 

TARYBOSE 

Londone prasidėjus Ke
turių Didžiųjų konferenci
jai sudarymui taikos su 
Vokietija ir Austrija, atvy
kęs į tą konferenciją sovie
tų Molotovas pradėjo dai
nuoti tą pačią dainą kaip 
ir Višinskis New Yorke U. 
N. konferencijoje: il g o j e 
savo kalboje jis drožė kal
tinimus Amerikai už jos 
"imperialistinius" siekimus 
ir ruošimą trečio pasauli-
no karo. Maskva taip vei
kia sulyg savo plano: kal
tinti Ameriką visur tiesiai 
į akis, žinant kad Amerika 
dėl to iš konferencijų nepa
sišalins. Tada gi komunis
tai per visą pasaulį ir savo 
valdomose šalyse paskelbia 
kuoplačiausia kad va Ame
rika tikrai turi užsimojimą 
"pasaulį pavergti". 

U. S. Valstybės Sekreto
rius Marshall, išklausęs tos 
Molotovo dainos, pareiškė: 
"Nežiūrint ką jis sako, aš 
esu įsitikinęs kad sovietų 
delegatas pats netiki tam 
ką jis nori pasakyti". Ta
da Marshall pridėjo: "Mes-

tui įvairių specialių teisių | kim tuos įsivaizdavimus ir 
kuriomis pasinaudodam a s imkimės darbo." 

negyvi, , neįtikiną, stilistinės 
priemonės senos, kompozicija 
silpna. Su komjaunuolinių ra
šeivų poezija dar blogiau: — 
"jos negalima spausdinti, poe
tai tebedainuoja senųjų deka
dentinių poetų motyvais." 

RUSŲ KOMUNISTINĖS BRO
ŠIŪROS — LIETUVOS 
"KULTURA" 

Kaip nepaprastą "tarybinės" 
Lietuvos "kulturos laimėjimą" 
Vilniaus Rusiškas "Literatūra 
ir Menas" (Nr. 37, Spalių 5) 
praneša kad į negausias krašto 
bibliotekas vargais-negalais su
rinkta ir pasiųsta po 400-500 
Rusiškę komunistinių brošiū
rų. 

GUB. DEWEY primeta 
Prez. Truftianui kad šis 
linkęs palikti Kiniją komu
nistų malonei. Prezidentas 
rūpinasi gelbėjimu Euro
pos nuo komunistų, o Kini
ją stumia į komunistų na
gus. Kinijai reikalinga ir
gi skubi pagalba, sakp De
wey. 

Iš Amerikos ir Britų zo
nų Vokietijoj sutinka siųs
ti sovietams reikalingą ge
ležį ir plieną mainais už 
žemės ūkio produktus ku
rių Rusai turi rytinėje Vo
kietijoje. Tai vis sovietų 
sugabumas iš Amerikiečių 
išgauti sau reikalingą plie
ną ir geležį, ginklavimuisi 
prieš pačią Ameriką. 

prezidentas galėtų įv e s t i 
savotiškus suvaržymus ir 
pažabojimus valdiškų de
partment^ panašiai kaip 
tą gavo Rooseveltas karo 
metu ir kuo naudojosi Tru
man iki po karo pabaigos. 

Prez. Truman nori grą
žinti kainų kontrolę ir ra-
cionavimą daugelio svar
besnių reikmenų, tačiau ir 
tas nedaleidžiama, nes tas 
tuoj sugrąžintų karo metu 
žinomą "black market". 

Demokratai nori tų viso
kių suvaržymo įvedimo kad 
galėtų pasinaudoti 1948 m. 
prezidento rinkimais. 

ARABŲ atstovai United 
Nations konferencijoje pa
reiškė kad milijonų Žydų j persimesti 
gyvastys atsidurs pavojuje' ~ 
jeigu United Nations im
sis Palestinos padalinimo 
Žydams ir Arabams. 

Arabai tikrina kad prieš 
Žydus ten kils didžiausios 
riaušės ir jų daugybė žus. 
Rytų šalių Mohametonai 
rems Palestinos Arabų ka
rą prieš žydus, kurių žudy-
nė paplis ir kitur, ne tiktai 
Palestinoje, Arabai sako. 

Varžytinė kilo už tai ku
riai pirmiau taiką gaminti, 
Marshall stovėjo už ėmimą 
pirmiau Austrijos klausi
mo, Molotovas varėsi už 
svarstymą pirmiau Vokie
tijos taikos. 

Amerika, Prancūzija ir 
Britanija pareiškė sudarys 
savo trijų sutartį jeigu so
vietai nekooperuos. * 

Visi jie sutinka kad rei
kalinga centralinė Vokieti
jos vyriausybė, tačiau Mas
kva turi savotiškus planus: 
pavergti visą Vokietiją ko
munistų tvarkai. Britų at
stovas Bevin padarė per
sergėjimą kad tokia cen 
tralinė valdžia negalės bu 
ti nei keno pastumdėlė, nei 

į diktatūrinę. 
Tarp kitų klausimų Vo

kietijos atžvilgiu iškilo ir 
Lenkijos sienų klausimas. 
Molotovas sako, Lenkijai 
priskirta rytinė Vokietija 
iki Odero ir Neisse upių 
turi taip ir pasilikti. Mat, 
Maskva nesisavina tos da
lies, nors ji valdo. Lenki
jos vardu tiki atplėšti tiek 
Vokietijos nuo kuriamos 
naujos Vokiečių valstybės. 

NAUJAS U. S. ARMI
JOS ŠTABO VIRŠI

NINKAS 

Gen. Dwight D. Eisen
hower pasitraukė iš Armi
jos vyriausio štabo vado 
pareigų. 

Prez. Truman paskyrė į 
tas pareigas Gen. Omar 
Bradley, kitą žymų gene
rolą. 

Iš U. S. Armijos ir Oro 
Laivyno jėgų nuo 1940 me
tų, del sveikatos, senatvės 
ir kitų priežasčių paliuo-
suota iš tarnybos 462 gene
rolai. Dabartinis generolų 
skaičius yra apie 550. 

Iš LENKIJOS eina pra
nešimai kad ten žmonės, 
Amerikos apvilti, Lenkija 
paleista Maskvai sudoroti, 
dabar sovietų propagandos 
nuodijami, nustoja pasiti
kėjimu Amerika. 

Ne tik Lenkai bet ir ei
lė kitų tautų nustojo Ame
rika tikėti, nes ji nusmerkė 
daug laisvų žmonių komu
nizmo vergi j on ir nesiren
gia jų išlaisvinti. 

GĘN. MEYERS, b u v ę s  
karo metu reikmenų supir
kimo dalyje, darė slaptą 
biznį su savo firma kuriai 
jis priklausė. Tam dalykui 
išėjus aikštėn, generolui 
nuplėšiama garbės ženklai 
ir jo laukia didelė bausmė 
kalėjimu. 

Amerikoje vėl rengiama 
telegrafo darbininkų strei
kas, kuris numatyta prade 
ti apie Gruodžio 4. ̂ Valdžia 
deda pastangas prie strei
ko neprileisti. 

DARBAI šioje šalyje Spalių 
mėnesį buvo pasiekę aukščiau
sio laipsnio pokariniu laikotar
piu ir neišrodo jokių žymių su
mažėjimų darbingumo, prane
ša Darbo Statistikų Biuras. 

Industrijose Spalių mėnesį 
dirbo 43,250,000 darbininkų— 
200,000 daugiau negu mėnuo 
pirmiau. 

Išviso, imant ukes ir darbo 
vietas kur patys dirba, Spalių 
mėnesį sudarė 59,200,000 dir
bančių. Bedarbiais buvo dar 
užsirašiusių 1,700,000. 

Plieno gamyba per Spalių 
mėnesį pasiekė aukčiausios ga
mybos taikos metu, pagamin
dama virš 7,500,000 tonų. 

• 
AUTOMOBILIŲ išdirbi m a s 

pereitą savaitę šioje šalyje ir 
Kanadoje taip pat viršijo vi
sus gamybos kiekius, kai buvo 
vieną savaitę padaryta 111,228 
automobiliai ir trokai. 

• 
SAUSIO mėnesio eksportui 

grudų Europos šelpimui, Ame
rikos valdžia yra numačius ar
ti 36 milijonų bušelių. Tai bus 
du milijonai bušelių daugiau 
negu numatyta išsiųsti Gruo
džio mėnesį. 

Tačiau, tai iris sako nebus 
pakankama, turint mintyje kad 
iki Birželio 1948 metų reika
linga bus Europai duoti 570,-
000,000 bušelių grudų. 

Valdžia dabar turi išvežimui 
į Europą 90,000,000 sv. kiau
šinių, 2,454,000 bušelių bulvių, 
149,000 bušelių saldžiųjų bul
vių ir 66,000 tonų pynacų. Be 
to, turi numačius supirkti 
000 tonų džiovintų vaisių. 

• 
ANDERSON, Agrikultu r o * 

Sekretorius, ragina Kongresą 
suteikti vyriausybei "plačias 
teises" supirkti maistą užsie
niuose ir tą maistą gabenti į 
Europą karo nukentėjusių Sa
lių žmonių maitinimui. 

• 
KANADA Įvedus suvaržymą 

importo, atsigriebimui finansi
škai, ten sulaikyta įvežimas 
iš U. S. A. kuo ne visokių 
plieno produktų, tarp jų ir ge
ležinkelių bėgių, elektriškų na
mams padargų, tam tikrų lei
dinių, saldainių, kramtomo gu-
mo. Daug visų kitų dalykų už
drausta importuoti, tikslu tau
pyti savo dolarius. 

• 

LAIKRAŠČIAI šioje šalyje 
šymet leidžia net $170 milijo
nų savo įstaigų pagerinimams 
ir naujų spausdinamų mašinų 
ir kitų padargų įrengimui. Tai 
yra didžiausias modernizavimo 
darbas laikraščių ir spaudos 
industrijoje nuo 1929 m« 

John Nancy Garner, buvęs vi
ce prezidentas Roosevelto pir
mu terminu, dar tebėra gyvas 
ir gyvena savo ukėje Uvalde, 

, Texas. 

BOSTON, Mass. — Rytinių 
valstijų audimo industrijos C. 
I. O. vadai pakėlė reikalavimą 
mokėti daugiau algų 100,000 
vatos ir rayon audinėse ir prie 
to pridėjo dar 80,000 darbinin
kų dirbančių vilnonėse. 

Reikalaujama pakelti algas 
15 nuoš. pradedant Sausio L 

• 

ŠIOJE ŠALYJE, nuo telefo
no išradimo 1875 metais, buvo 
padaryta suvirš 18,000 paski-
i'U išradimų kurie prisidėjo 
prie pagerinimo telefono iki to 
koks jis šiądien yra. 
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PENNSYLVANIJOJE 
PHILADELPHIA 

Detroit, filich., Naujienos 

GRAŽIOS VESTUVĖS 
"Sekmadienį, Lapkr. 23, 1 v. 

po pietų, šv. Kazimiero bažny
čioje įvyko vestuvės jaunikai
čio Petro Dauko su p-le Alice 
Matyukas. Moterystės sakra
mentą suteikė Kun. V. Vėžys. 

Vestuvių skaitlinkat pokilis 
įvyko šv. Kazimiero parapijos 
salėje. Prie skanių valgių ir 
gėrimų ir skambios muzikos 
šokiams, vestuvninkai ir sve
čiai linksminosi iki vėlumos, 
linkėdami jaunai gražiai Lie
tuvių porelei smagaus, malo
naus sugyvenimo. Taipgi šių 
žodžių rašėjas ir šeima irgi 
sveikina ir linki jaunavedžiams 
Petrui ir Alice gražaus ir ma
lonaus .sugyvenimo. F. P. 

ATVYKO 32 LIETU
VIAI TREMTINIAI 

IŠ VOKIETIJOS 

PASTABA APIE PHILADEL-
PHIEČIUS VEIKĖJUS 

Perskaičius Dirvos pereitam 
numeryje, "Pittsburghiečių ry
šiai su Maskva", nors tai kita
taučių, ne Lietuvių, ryšiai, tu
riu pastebėti štai ką: 

Ir Philadelphiečių ryšiai su 
Maskva yra nemažesni, ir tai 
ne kitų, o pačių Lietuvių. Da
lykas štai kame: Pas visus mū
sų žymesnius Lietuvius eks-
veikėjus, ar jie yra dievoti ka
talikai, ar liberališkų pažval-
kų žmonės, pas juos rasite tą 
Maskvos bimbišką šlamštą 'Be
laisvę'. Kaip ji pas juos atsi
rado? 

Ve taip: Tie žmonės nėra 
girtuokliai, anaiptol. Bet stik-
lelį-kitą degtinės ar stiklą ru
džio išmesti jie neatsisako. Tat 
tos "Belaisvės" platintojai nu
sivedę juos i karčiamą, užfun-
dija ir sugeba įpiršti jiems tą 
bimbišką šlamštą. 

Kaslink prenumeratos užsi
mokėjimo už tą šlamšta, nela
bai tas svarbu (matyt Maskva 
prenumeratas apmoka), šlamš
to agentai, užfundiję ir įgavę 

-draugiškumą, tik pakiša jiems 
po nosia popieros lakštą kad 
jie patys savo ranka sau tą 
šlamštą užsirašytų; patys, taip 
sakant, savą "dūšią" parduo
tų 

Taip tai tie žmonės nuo Lie
tuvos vadavimo darbo nuo tū
lo laiko visai atšalo, tas dar
bas kaip ir apmirė. 

O dabar gi, kada FBI agen
tai, apsaugojimui šalies nuo 
vidujinių priešų, pradėjo rau
donuosius ir jų rėmėjus į savo 
sąrašus traukti tai tie svaiga
lais apdumti "belaisviečiai" su
sirūpino kaip čia iš tų raudo
nųjų žabangų išsisukti, nes 
valdžia visų jų parašus komu
nistų štabuose ras. Tuli jų iš 
to rūpesčio pradėjo jau ir ne
užmigti. 

Tiems kurie skaito komunis
tišką spaudą, kurie prenume
ruoja ją per paštą, ir kurie pa
tys pasirašė šlamštų agentams 
prenumeratos korteles, laikui 
atėjus gali prisieiti labai kar
šta Patriotė. 

Ted Lewis, iš Gallup, N. Mex., 
sudėjo deimantus į savo dirb
tinius dantis. Jis dantyse turi 
$10,000 vertės deimantų, kurie 
žėri su jo burnos atidarymu. 

PITTSBURGH 

Lapjcričio 20 d. laivu MADI
NE TIGER atvyko 32 Lietu
viai, kurių, 10 JAV piliečiai re-
patrijantai, o likusieji su imi
gracijos vizomis. Dėl audrų 
laivas pavėlavo šešias paras. 
Atvykusieji išsiskirstė pas gi
mines ir pažystamus. 

Stasys Abramavičius su vai
kais Gražina-Marija ir Stasiu 
visi JAV piliečiai, apsistojo N. 
Braddock, Pa. 

Antanina Bendorienė su du
krelėm Aušrele ir Jura ir su-
num Pauliu, visi JAV piliečiai, 
laikinai apsistojo New Yorke, 
o toliau ruošiasi keliauti į Los 
Angeles, Calif. . 

Petras Bernotavičius, apsi
stojo Cicero, 111. 

Pranas Burška, 
Waterbury, Conn. 

DR. Romualdas 
su žmona Barbara 
Brooklyn, N.Y. 

Vytautas ir Janina Gurkos 
su sunum Arvydu, laikinai ap-

NUšOVĖ 500 MEŠKŲ 
Pennsvlvanijoje per savaitės 

medžioklės laikotarpį, Lapta*. 
17-22, nušauta 500 legalio di- *ew Yorke. '  v  _ X/vfontQc? iv» Stalnmai 
durno meškų, kaip praneša .val
stijos komisijonierius. 

apsistojo 

POETĖ ALĖ RUTA-NAKAI-
rĖ DETROITE 

Jei kada Detroito Lietuviai 
džiaugėsi susilaukę Lietuvos 
tremtinių, tai šį kartą gali ypač 
pasididžiuoti, nes čia atvyko ir 
apsigyveno poezijos knygos "Ifce 
Tavęs" autorė, Alė Ruta Nakai-
tė-Arbačiauskienė. Ši jauna, kū
rybinga moteris, buvusi moky
toja, yra tikrai gražus kultu-
ros indėlis šio miesto Lietu
viams. 

Autorės Alės Rūtos eilės iš
leista 1S46 metais Stuttgarte. 
Vokietijoje. Tai graži 132 pus
lapių knyga. Autorė šioje kny
goje suaudė ir sudėjo savo 
meilę, ypač Tėvynei Lietuvai. 
Toji meilė skambą ištisai par 
visą knygą. Gilus ilgesys, sa
vo šalies liūdėjimas, savo žmo
nių pasiilgimas nuolatos kan
kina jautrią, tėvynę mylinčią 
Lietuvaitės sielą. Ji labai bu
dingai savo ilgesį skiria savo 
sesutei, kurią irgi tik mintimis 
siekia. čl& ir pacituoju tas 
mintis: 

programai baigiantis, bet salė
je vistiek atsirado; jaunieji at
vyko šokiams. Dalyvavo daug 
čia atvykusių apsigyventi bu
vusių tremtinių, šokių irtetu 
veikė bufetas. M. Sims. 

AMERIKOS VAKARŲ 
i 

BAČIUNO SVARBUS 
. STRAIPSNIS 

ftišo K. S. KARPIUS. 

sinys iš pereito nr.) 

Buivydas, 
apsistojo 

REIKALAUJA DAUGIAU 
ALGŲ 

Pitttfburgho miesto policija 
ir ugniagesiai Įteikė miesto 
valdybai reikalavimą pakelti 
jiems algų tiek kad tas sudaro 
bendrai apie milijono dolarių 
sumą daugiau metuose. 

Policininkai reikalauja pakė
limo 15 nuoš., ugniagesiai nori 
gauti 25 nuoš. algų daugiau. 

Pittsburgho miesto operavi-
mo biudžetas 1948 metams pa
sieks netoli $31,000,000. 

Prasidėjo streikas ir dauge
lyje restoranų, kurių patarnau
tojai svarsto ar priimti siūlo
mą algų pakėlimą, ar streikuo
ti su kitais, jau pradėjusiais 
streikuoti. 

NUSIŽUDĖ JAUNAVEDŽIAI 
Netoli Greensburg, Liutero

nų kapinėse, Lapk. 24 atrasta 
auton!obilvje jauna pora, kurie 
buvo slaptai apsivedę prieš ke
lias dienas, o dabar nusižudę 
automobilio dujomis. Jaunikis 
turėjo kišeniųje $218 pinigų. 
Jiedu nežinomų priežasčių de-
lei nutarė nusižudyti, net jų 
šeimos nariai nesupranta ko
dėl taip padaryta. 

Ta porelė paėjo iš Bellevue. 

LIETUVIS PARAŠE 
ANGLIŠKĄ DAINĄ 

Vytautas ir Salomėja Janu
laičiai su sunumis Kazimieru 
ir Mindaugu apsistojo Zim, 
Minnesota. 

Barbara Jusienė, JAV pilie
tė, apsistojo Pittsburgh, Pa. 

Aleksandra Jucevičienė, ap
sistojo Pittsburgh, Pa. 

Dr. Vincas Katelė, vyksta į 
Chicago. 111. Iki pat išvykimo 
Dr. Katelė profesoriavo Balti
jos Universitete Hamburge. 
Jis yra vienas labiausia pasižy
mėjusiu veterinarijos specia
listu. 

Viktoras ir Filiomena Na
vickai, apsistojo * Hartford, 
Conn. 

Algimantas Penkauskas, ap
sistojo Pittsburgh, Pa. 

Valentinas Remeikis, apsi
stojo Baltimore, Md. 

Pranas Strodomskis su su-
numi Juozu, JAV piliečiai, ir 
dukra Vanda, apsitojo Hart
ford, Conn. 

Jonas Vidžiūnas su dukra 
Daiva, apsistojo Los Angeles, 
California. 

Vanda Viskerienė, apsistojo 
Detroit, Mich. 

Aleksandra žemaitifenė, ap
sistojo Detroit, JMich. 

Atvykusius be giminių ir 
draugu pasitiko Lietuvos Gen. 
Konsulato New Yorke attache 
A. Simutis ir Ona Valaitienė 
nuo Bendro Amerikos Lietu
viu Fondo, kurie pagelbėjo at
vykusiems su formalumas. 

SEKRETAI DYKAI 
(FREE) 

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

LIETUVIŲ NAUJIENOS 
o-')2 N. Oth St. Philadelphia G, Pa. 

LAWRENCE, Mass. — Jo
nas Kancevičius, jaunas vietos 
Lietuvis, parašė žodžius Ang
liškai dainai, vardu "Katheri-
ne", ir tą jo dainą išspausdino 
su gaidomis Nordyke Publish
ing Company, Nordyke Bldg., 
Hollywood, Calif. 

Ta daina tinkama radio sto
čių dainininkams, muzikos par
davėjams ir šiaip sau jaunimui 
namuose, pasidainuoti sueigo
se. Ta daina galima gauti ne-
kuriose muzikos parduotuvėse 
arba tiesiog iš Hollywood, Ca
lif., virš pažymėtu adresu. 

U. S. STEEL Corp. užtvir
tino skyrimą $52 milijonų di
dinimui savo dirbtuvių. Bus 
išstatyta nauja plieno vielų iš-
dir'oystė Maple Heights - Bed
ford srityje. 

Kitos įvairios industrijos ir 
įstaigos rengia planus sekančių 
penkių metų plėtimosi ir geri
nimo darbams, kas apims $450 
milijonų. 

Clevelande darbai dabar eina 
gerai palyginant su 1937 me
tais, kada Lapkričio mėnesi 
buvo pasiekta aukštas darbin-
gumasv Tada dirbtuvių darbi
ninkai gavo per savaitę algų 
$4,100,000, dabar savaitinės 
algos siekia $10,000,000. 

1937 metais dirbtuvėse čia 
dirbo 149,000 darbininkų; da
bar dirba 212,000. 

KĄ D AKYTI DEL SKAUSMŲ 

REUMATIZMO 
ARTHRITIS 

Jeiiru jųs kenčiate nuo Nugaros 
skaudėjimo. Raumenų Kėlimo. Scia-
tikos, Strėnų skausmų, Neuralgijos, 
Sąnarių sustingimo. Neuritis. Poda
gros ir tt., pabandykit HADE TAB
LETS del R'erų pasekmių. Mes no
rim kad jųs pamėfdnt-imėt RAI)E 
TABLETS (Bandomąjį Kiekį) be jo
kių jums kaštų. Nesiųskit pinigų, o 
tiktai savo vardą ir adresą, ir mes 
jums tuoj pasiusime tabletėlių. Vi
si nurodymai ant pakelio. Nieko 
jums nekaštuos jei nepatiks. (51) 

NORTH WAY PHARMACAL CO. 
439 North Street 

De§& 41 Rochester 5, N. Y. 

V, 

Du Amerikiečiai lakūnai, savo laisvu laiku apskridę aplink 
žemę, parodoma prie savo lėktuvo nusileidusio Alaskoje. Jie 
turi užniršę ant savo lėkuvo vėliavas tų šalių kurias jie pra
skrido. Kairėje George Trumai, dešinėje Clifford Evans. 

"Al tą šalį matau savo 
• žvilgsniuos visuos 

Ajr palangėj rutoš žaliuoja, 
sesuo? 

Ar dainuoji dar vis, kaip ta
da dainavai ? 

Kur vyresnysai brolis ir kur 
gi tėvai ? 

Tu tyli, tolima mylimoji se
suo — 

Tavo dalią slepiu savo 
žvilgsniuos visuos." 

Kaip kukliai ir tyliai autorė 
pasiskundžia, pasiklausia savo 
mylimos sesutės apie kitus sa
vo šeimos artimus narius, nors 
žino kad sesutė jai atsakyti ne
gali ; bet ji skausmo nesuval-
danti, kaip tikra sesutė, gera 
Lietuvaitė kalbasi nors minti
mi. 

Mes Detroito Lietuviai pasi
tinkame autorę Alę Rutą-Na-
kaitę-Arbačiauskiene su džiau
gsmu širdyse ir linkėjimais jai 
Čia stipriai Įleisti savo gyveni-
nimo šaknis, pažinti musų se
nesnės kartos Lietuvius, su 
mumis veikti, mums padėti, 
vardan tos Lietuvos.... 

RADIO KLUBO VAKARAS 1 

BUVO SĖKMINGAS • 
Pereitą šeštadienį, Lapk. 22, 

Amerikos Lietuvių Balso ra
dio klubo koncertas buvo įdo
mus ir sėkmingas. Mišrus cho
ras, merginų ir-vyrų atskiri 
dainavimai ir mergaičių kvar
tetas išpildė programą. Pasi
rodė ir naujo talento, tai dvi 
jaunos Lietuvaitės, Valencija 
Stepulionytė ir Therese žalia-
giraitė, kurios gražiai sudaina
vo solo. Valencija Stepuliony
tė, eidama vos 14-tus metus, 
jau gana gražiai dainuoja ir 
gerokai išlavintas jos balsas. 
Nejaus nuostabu jei po keturių-
penkių metų matysim šią Lie
tuvaitę dainuojant operetėje, ar 
net operoje. Solo dainavo ir 
kiti choro nariai, Agota Juod-
snukaitė ir Ralph Valatka. 

Marijona Gliaudienė padek
lamavo savo vyro Kastyčio ei
lėraštį, 'Musų Daina'; p. Gliau
dienė dėvėjo savo puikius tau
tiškus rubus. 

7:30 valandą, Lietuvių radio 
pusvalandžio laiku, programos 
dalis buvo transliuojama iš sa
lės per radio, kas gražiai vyko, 
anaunseris Ralph Valatka ir 
choro vedėjas Jonas Valukas 
tvarkė reikalingu budu. čia 
ir publika gavo progos padai
nuoti dvi dainas į mikrofoną, 
kuris perdavė į radio. Nebu
vusiems radio stotyje ir nema
čiusiems kaip radio programos 
vedamos, čia buvo įdomus pa
tyrimas kaip tas viskas daro
si. Namie klausiusieji radio 
programos sakė kad gražiai 
viskas skambėjo. * * 

Programa užsitęsė arti tri-
jų valandų, kas butų p?rdaug 
ilgai, bet esant tokiai įdomiai 
programai, viskas praėjo grei
tai. Dainininkus publika kar
štai sutiko negailėdami delnų 
plojimų. Koncerte buvo išdai
nuota apie 30, pačių patriotiš
kiausių ir gražiausių dainų, 
liaudies ir klasiškų dainų, ke
lios dainos buvo Angliškos. 
Jaunas Dobiliukas smagiai pa
grojo akordeonu. 

Pagaliau tenka prisiminti 
kiek sielos ir darbo įdėjo į kon
certo suruošimą choro vedėjas 
Jonas Valiukas, ir kiek pasi
darbavo jaunas musų anaunse
ris Ralph Valatka; tai gali įsi
vaizduoti tik tie kurie patys 
yra koncertus rengę. 

Džiugu kad ju darbas liko 
įvertintas, nes dalyvavo daug 
publikos; kai kurie .atėjo Jau 

a 

Reiort Management žurnale, 
Lapkričio numeryje, telpa la
bai pamokinantis ir bendrai 
biznio žmonėms reikalingas ir 
naudingas straipsnis, "A Let
ter From Joe . . ADVER
TISING — The Resort Opera
tor's Daily Bread". To straip-

,snio autorius yra musų žino
mas Tabor Farm ir kitų resor-
tų savininkas Juozas J. Bachu-
nas, kuris straipsnio pradžioje 
pažymi kad tą straipsnį paruo
šė su pagalba Mr. William W. 
French, kuris yra sales promo
tion manager Dodge Manufac
turing Corp. 

Nors straipsnis -atlkleidžia 
visas ypatybes kaip resortų sa
vininkai privalo išdirbti savo 
reklamą visuomenėje, iš jo ga
li ir pasimokins kiekvienas ki
tos rūšies biznierius ir pramo
nininkas. 

Juozas J. Bachunas dabar 
operuoja tris resortus, kurie 
yra: plačiai žinoma iš seniau 
Tabor Farm, Prospect Point, 
ir Hotel Macatawa. Visi jo re-
sortai yra vakarinėje Michigan 
valstijoje, artimai Michigan 
Ežero. 

Pakeliui į Yellowstone 
^acionalį Parką 

' NUVAŽIAVĄ į pat pakalnes 
to "Garden City" vietoje pa
matėme po paprastą namuką 
vienoje ir kitoje pusėje kelio, 
vienas tų pastatų išrodė gyve
namas, o antras kaip 4 tvartas. 
"Mieste" pasirodė išviso vienas 
žmogus, jaunas vyras, ir ma
no žmona paklausė jo kur yra 
tas Garden City. 

čia ta vieta, atsakė jis! 
Mes nusijuokėm iš tokio di

delio tos vietos pavadinimo. 
Ir tikrai t^utų bloga jeigu 

tokį punktą taikytum priva
žiuoti vėliau vakare, pervargęs 
tiek kad toliau negalėtum va
žiuoti. 

Pamatėm kad nėra ko ti-f 

kėti čia nakvynės j ieškoti, net 
negautum, paklausėm kur bu
tų galima sustoti. Jis paminė
jo toliau į šiaurę vieno pasau
lyje garsaus miesto vardą, Pa
ris, sako ten rasit nakvynei 
kabins. Pavažiavę apie 20 my
lių "Meškos" paežerių, pasiekę 
tą "Paryžių" apsivylėm, -nes 
J*, čia "mioofao" Knun tiplf "di-

LOWELL, MASS. 

SMULKIOS ŽINIOS 
D. L. K. Vytauto Klubo me 

tiniame susirinkime buvo ren
kama 1948 metams valdyba. 
Išrinkta sekančiąi: Pirminin 
kas, Jonas Rusas; vice pirm. L. 
Paulauskas; kasierius, S. Sau 
linas; užrašų rašt., R. Stanu 
lionis; direktoriai, M. Jankevi-
vičius, J. Versiackas, J. Kas
paravičius, P. Saulinas ir B 
Baumilas. 

Linkime valdybai pasisekimo 
ir kad 1948 metais turėtume 
jau naujas klubo patalpas, ku
riomis rupinargasi. 

Susirinkimas priėmė vieną iš 
svarbiausių įnešimų, kad klu
bas paskirtų piniginę pašalpą 
Lietuviams norintiems lankyti 
aukštesnius mokslus, kurie fi
nansiniai patys neišgali. Suma
nymas nutartas vienbalsiai. 

Išrinkta komisija, kuri tuo 
reikalu rūpinsis: Dr. V. Kriau
čiūnas, L. Paulauskas ir V. 
Ramanauskas. Kurie norėtų iš 
klubo tokią pašalpą gauti pra
šomi kreiptis į komisiją. 

Šiomis dienomis atvyko iš 
Vokietijos Dr. P. Kriaučiunas, 
kuris tarnavo Amerikos armi
joje. Jis mano apsigyventi Lo
well mieste. Jis prisirašė prie 
D. L. K. Vytauto Klubo. Lin
kėtina jam pasisekimo naujose 
sąlygose. Musų kolonija jau 
turės du Lietuvius daktąrus; 
geistina kad jie darbuotųsi su 
savo vientaučiais. 

Lapk. 5 d. atsiskyrė su šiuo 
pasauliu du Lietuviai, V. Na-
sutavičius, šio karo veteranas, 
ir K. Chmieliauskas, buvęs vie
nas iš pirmutinių Lietuvių ap
sigyvenusių šiame mieste. Pri
klausė prie Lietuviškų organi
zacijų. Palaidotas iš šv. Juo
zapo Lietuvių bažnyčios. Pali
ko nuliudime keturias dukteris 
ir sunų. Ilsėkis ramybėje. . 

Vyt. Ramanauskas. 

PASIDARĖ GRABĄ, UŽSIDA
RĖ IR NUSIŠOVĖ JAME 

Stonington, Conn., tūlas 67 
m. amžiaus nevedęs farmeris, 
iš paprastų lentgalių pasidirb
dino grabą, išsiklojo ji blanke-
tais, įsilipo į jį ir užsidengęs 
viršų, 'nusišovė. Tas įvyko 21 
Lapkričio. 

ir šis "miestas" buvo tiek "di 
delis'' kad jame nebuvo jokių 
nakvynės kabinų ir mums rei
kėjo keliauti pirmyn 

Toliau dar už 10 mylių šiau-
rėn matėsi ant žemėlapio di
desnis miestelis, tai Montpel-
lier, kur ir šovėme, ir nuvažia
vom ten kaip tik prieš sutemą. 
Nakvynės vietos, tie vadinami 
kabinai, visi buvo užimti, bet 
radome kambarį viešbutyje,, ir 
ten nakvojome, čia susieina 
rytuose žinomas kelias U. S. 
30, einantis nuo Atlantic City 
iki pat Pacifiko pakraščio, kur 
užsibaigia prie Astoria mies
teliu. 

žvėrių jei ir matai kokių tai 
ir tie išrodo lyg prijaukinti, 
kaip paveizdan meškos. 

LIEPOS 20, sekmadienį (tai 
mano gimtadienio diena), gra
žiame ore, išvažiavom paskuti
nei daliai kelio, nepilnai pora 
šimtų mylių, iš Montpellier, 
Idaho valstijoje, nes mes vis
tiek turėjom pervažiuoti per 
kampą tos bulvėmis pragarsė
jusios valstijos, į Wyoming 
valstiją, kurios šiaurės vakarų 
kampe randasi tas garsus Yel
lowstone Nacionalis Parkas. 

Kadangi Yellowstone parkas 
randasi apie 1,000 mylių šiau-
rėn nuo Los Angeles, šioje ke
lionės dalyje jau radome dau
giau artimesnę mums gamtą, 
tyrynai beveik pasibaigę, slė
niuose matosi ūkės ir dirbama 
žemė, nors ši visa dalis kuria 
mes važiavom yra pati kalnuo-
čiausia Wyoming dalis. Dėl to 
mums teko pravažiuoti prie la
bai kalningas vietas, ir šalia 
šio kelio yra dar valstybiniai 
miškai, tokie kaip Bridger Na
tional Forest, Teton National 
Forest, Grand Teton National 
Parkas, su aukščiausiu kalnu, 
Grand Tettm, 13,766 pėdų auk
ščio. 

Bet iki pasiekėm Grand Te
ton Nacionalį Parką, su tais 
aukštais kalnais, mums prirei
kė pervažiuoti vienu "detour", 
ko automobilistai labiausia ne
mėgsta, ir tas detour buvo net 
40 mylių ilgio.... Kelias ei
na per kalnų kalnus, siaurytis 
net sunku prasisukti jeigu k$ 
sutiktum, ir nupiltas ne žvyru 
bet akmenais kumšties didu
mo. Niekad savo amžyje tokio 
kelio nebuvom matę. Tas ke
lias sugaišino didelę musų k e/ 
lionės dalį. Važfavrm per gi
rias ir slėnius, kuriuose matė
me ne tik stirnų bet ir plačia-
ragių briedžių, "mopse" vadi
namų, kurie mėgsta po vande
nį braidžioti, vandenine žole 
daugiausia minta, Ir yra geri 
plaukikai. 

Svarbu pastebėti tai kad at-
sidurus tokiose toli nuo viso 
pasaulio vietose, neima jokia 
baimės mintis kad tave kas 
gali užpulti žvėrys ar žmonės. 
Miestuose, kaip iš laikraščių 
matome, kasdien įvyksta už
puolimai, apiplėšimai, o ten gi
liose kalnų švarpose, kur vie
nišas kelias tiesiasi per dešim
tis mylių, kur galėtų tave kas 
užpulti ir apiplėšti, nes žino 
kas kelionėse žmonės turi prie 
savęs ir pinigų, o užpuolimai ir 
apiplėšimai yra labai didelė re
tenybė. 

Kelionėje matėme ir vadina
mų "cowboys" raitų genančiu 
galvijus. Vienoje vietoje gal*; 
vijai užblokavo mums kelią if'" 
turėjom sustoti. Tie "cowboys" 
gena galvijus sau keliu, pra-t 

važiuoti negalima. . i.; 

Nuo pat Los Angeles važiud*' 
jant iki šiolei stebino tas kaif 
vidurvasarį o nėra jokių vaba
lų kuriais apliptų automobilio 
priešakiniai stiklai ir radiato
rius, kaip esti rytinėse valsti
jose. Rytinėse valstijose va
sarą važiuojant, peteliškėmis 
ir kitokiais sutiškančiais vaba
lais aplimpa visi priešakiniai 
stiklai, ir reikia dažnai valyti. 
Čia gi, vakaruose, per visą sa
vaitę važiavime*, nei vieno vir
balo nebuvo atsimušę į stiklą. 
Vabalų nėra nei visoje Kali
fornijoje n$i kitur vakaruose^ 
kiek plačiai mes juos jau btl-, 
vom pervažiavę. 

Ten mat naktys buna vėsios, 
nors dienos ir karštos, - taiffi • 
bavalai lengvai nesiveisia. 

Važiuojant slėniu šiaurėn ift»; 
ilgai Grand Teton National 
Park, prisižiurę jom tų milži
nų kalnų eilės, kuri iš kaires 
vakarų pusėje buvo patys auk
štieji. Dešinėje ėjo kita eile 
ne tiek aukštų kalnų. Reiškia, 
pirm pasieksiant Yellowstone 
parką reikia pervažiuoti kitu 
žymiu parku, su jo sniegu pa
dengtomis kalnų viršūnėmis. 

Artėjant prie Yellowstone ir 
išvažiuojant iš Grand Teton 
parko, kairėje vėl guli milži
niškas ežeras, Jackson Lake, į 
kurį atiteka iš Yellowstone 
parko gyvatės vardu upė, Sna
ke River. 

Į Yellowstone Parką įvažia
vom apie 5 vai. pavakare, tai
gi pradėjo rūpėti kur nakvo
sim. Kadangi tai buvo sekma
dienis, tame parke buvo didelis 
susigrūdimas žmonių iš visos 
Amerikos. Kaip mes taip ir 
visi kiti važiuoja vis į tą vieną 
žymiausią vietą — kur veikia 
tas didysis geizeris — vadina
mas Old Faithful (Ištikini|t» 
sis), kurį visi nori pamatyti. 

Kadangi čia oras veikia dau
giau kaip Clevelande ar kur 
kitur rytuose šiaurėje, ne kaip" 
Kalifornijoje ; ar apie Druskos 
Ežerą ir tuos tyrynus, tai po 
karštos dienos vakarop virš 
kalnų pasirodė debesys, ir vė
liau šiek-tiek palijo. 

Visu Jackson paežerių ir pe? 
pirmą dalį Yellowstone parko 
pietinio kelio, kelias buvo la-
gai prastas, duobėtas ir sun
kiai važiuojamas. Matyt dar 
šis kelias nespėtas pataisyti ir 
atnaujinti po karo, kas jau bu
vo padaryta su kitais keliais. 

Atidėję parko apžiūrėjimą 
sekančiai dienai, važiavom pa
lengva link' Old Faithful vieto
vės, kur yra ir viešbutis ir ki
tokios nakvynei vietos, susi
rasti sau vietą nakvoti ir va
karienę pavalgyti. 

Kol davažiavom į tą numa
tytą vietą, palengva apsidairi-
nėdami kas pakelėje buvo įdo
maus, jau ir pradėjo temti. 

Kadangi Yellowstone parkas 
yra didelis ir turi daug ko įdo
maus be to Old Faithful geize
rio tai apie jį aprašymą palie
ku kitam numeriui. 

(Bus daugiau) 

LĖKTUVAS KURIS 
VEŽTA 400 KARIŲ 

Kalifornijoje, prie San Die
go, pereitą savaitę buvo dary
ta bandymai naujai padirbdin
to lėktuvo, didžiausio sausže-
mio skraidymui orlaivio pasau
lyje. Bandymas pasirodė pa
sekmingas. Tas lėktuvas pa
gamintas vežimui net 400 ka
reivių, turi šešis motorus ir 
sveria 200,C00 svarų. Tas lėk
tuvas padirbdintas Amerikos 
armijai. Lėktuvas gali skristi 
iki 220 mylių į valandą grei
tumu. 

M A R G U T I S  
i 

Skaitykit "Margutį", komp. 
A. Vanagaičio leidžiamą mu
zikos ir juokų žurnalą. Ei
na kartą į mėnesį. Kairji 
metams $2. Užsisakant siu
skit ir pinigus. 

M A R G U T I S  "  
67p5 So. Western Ave. 

Chicago, 111. 

DIRVAI išsirašyti nereikia 
laukti pradžios metų. Išsira-
šykit dabar. Pusei metų $1.50. 
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Vfful meili Lietuvos 
Degą musų širdyse — — 

Laisvę pažinus Tauta — ' '\L_ 
Jungo Nevilks! 

N i e k š o  D a r b a s ! !  
Paleckis, tas Bejėgis Rusų Pastumdėlis. Kaip Niekšiš

kai Jis Tarnauja Savo Duondaviui. Jo Prigavingas 
Viliojimas Pabėgėlių Gryžti į 'Tarybų Lietuvą" 

KAI 1941 metais Rusų žiau
ri NKVD, pagal išanksto Mas
kvoje išdirbtą planą, pradėjo 
visoje Lietuvoje masinį niekuo 
nekaltų žmonių išvežimą j Si
birą, Lietuvoje kraujas ir aša
ros pasipylė upeliais. Pradžio
je žmonės manė kad tai vyks
ta "politiniai" nusikaltusių ir 
politiniai veikusių žmonių su
ėmimai, bet kai paaiškėjo kad 
vežami mažyčiai kūdikiai ir 
vaikai, visai pasenę ir ligoti 
seneliai,* kac| vežami ne tik ta
riami- "buržujai" bet ir eiliniai 
fabrikų ir ūkių darbininkai — 
visus nukrėtė šiurpas. Visiems 
paaiškėjo baisus ir žiaurus ka-
capų tikslas — išnaikinti Lie
tuvių tautą!, 

Tuomet atitinkamos organi
zacijos arba pavieniai asmenys 
kurie asmeniškai pažinojo tuo
metinį "prezidentą" Justą Pa
leckį ir jam "bėdoje" nekartą 
buvo padėję, kreipėsi į jį kaip 
į "vyriausį krašto šeimininką", 
prašydami pagalbos del vieno-
kito asmens, arba bendrai su
stabdyti tą pasaulyje nematy
tą ir negirdėtą žmonių gaudy
mą ir vežimą. Bet Paleckis, 
kaip ir kiekvienas svetimai 
valstybei parsidavėlis, šaltu to
nu atsakydavo kad čia jis nie
ko pagelbėti negali, nes tai yra 
daroma Maskvos įsakymu. 

Nors taip ir buvo nujaučia
mą, po to galutinai visiems pa
aiškėjo kad tariamoji "Lietu
vos TSR vyriausybė" ir jos 
"prezidentas" yra nulis ir jie 
be Maskvos burliokų nurody
mų nieko nedaro ir daryti ne
gali. 

Kaip žinoma, tuomet tapo 
išvežta apie ' 45,000 Lietuvių. 
Yra žinoma kad didesnė dalis 
jų jau yra nužudyta, o kaf dar 
liko gyvas — yra kankinamas 
priverčimų darbų stovyklose 
Sibire. Tai buvo pirmas ma
sinis Lietuvių išvežimas. Sku
biai bėgdami iš Lietuvos bol
ševikai paliko savo bylas ir iš 
jų paaiškėjo kad po pirmo iš
vežimo buvo numatytas antras 
ir tolimesni išvežimai ir kad 
Lietuviai bus vežami tol kol 
Lietuvoje nepaliks Lietuvių, o 
pasiliks tik Stalino batų laižy
tojai ir kacapai. 

KUOMET pirmą kartą (1046 
m.) prie Lietuvos artėjo Rusai, 
bemaž visi Lietuvos gyvento
jai niekur nebėgo ir sutiko pri
imti tą svetimą okupaciją kaip 
likimo skirtą bausmę. Daugu
ma Lietuvos gyventojų stengė
si dirbti kaip dirbo ir dėjo 
nuoširdžių pastangų geruoju 
sugyventi su nauja santvarka 
ir naujais viešpačiais. Visi 
stengėsi priprasti prie visokių 
burliokiškų išdaigų: nusavini
mų, garsiai reklamuojamų ly
gybių ir laisvių, o faktiškai 
bjauriausių nelygybių ir įvai
rių suvaržymų; ant kiekvieno 
žingsnio propagandos draibsto-
mo melo ir žmonėms akių mui
linimų ir net pavienių asmenų 
suėmimų ir šiaip jau burnos 
užčiaupimo ir teroro. 

Bet Lietuviai nepaprastai iš
sigando tų masinių išvežimų, 
kur žmonės brutališkiausiu bu-
du buvo gaudomi ir grūdami į 
gyvulinius vagonus! 

žodis "Sibiras" — jau nuo 
carų laikų Lietuvių tarpe ne
buvęs populiarus, — d ab k r 
kiekvieną žiurpas nukrėsdavo 
tą žodį ištarus. 

Todėl, kai 1944 metais Rusai 
vėl artėjo prie Lietuvos, dau
gelis Lietuvių, bijodami bolše
vikų kankinimų ir trėmimų į 
Sibirą, bėgo į Vokietiją ir tapo 
taip vadinamais Displaced Per
sons — D. P. 

v 

Tų DP yra ne tik Lietuvių, 
yra tūkstančiai Latvių, Estų; 
yra apie pusantro milijono Uk
rainiečių, Lenkų ir visų kitų 
tautų, kurių tėvynes okupavo 
bolševikai. 

Kadangi nei nuo vieno pa
saulyje režimo nebuvo ir nėra 
tiek daug politinių pabėgėlių 
kaip nuo bolševikų tai tas reiš
kinys net bolševikų simpatikų 
tarpe sukelia daug klausimų, 
abejonių, nepasitikėjimų. Kiek
vienam kyla klausimas — ko
dėl vis tik nuo bolševikų taip 
masiškai žmonės bėga? Mato
mai čia yra kas nors netvar
koje 

Bolševikams Sis faktas yrą 
labai nemalonus ir žalingas. 
Todėl jie okupavę bent kurį 
kraštą tuojau jį stengiasi at
kirsti nuo viso pasaulio, nes 
jokis pabėgėlis iš po "geleži
nės uždangos" netyli ir yra 
gyvas liudininkas bolševikų iš-
glerusios santvarkos — jų me
lo, darbo žmonių skurdo, ne
teisybių ir žiaurumų. Mat, bol
ševikai žudydami ir tremdami 
į Sibirą žmones nori kad nieks 
apie tai nežinotų. Jie nori bū
ti "gražus" ir "nekalti" kaip 
aniolėliai, nes jų tolimesniame 
pasiryžime yra užvaldyti ir pa
vergti visą pasaulį. 

Todėl Maskvos valdžia, pa
sinaudodama po šio karo susi
dariusia labai palankia sau po
litine padėtim, tuojau griebė
si gaudyti pasklidusius po visą 
Vokietiją pabėgėlius. Didžiau
sią dalį pabėgėlių jiems pavyko 
sučiupti jų pačių okupuotoje 
Vokietijos zonoje; dalį pabėgė
lių jie sugaudė kitų kariuome
nių okupuotose zonose (kur jie 
labai drąsiai jautėsi pirmuose 
mėnesiuose po karo); dalį pa
bėgėlių jie sugaudė apgaulin
gais budais su pagalba nesąži
ningų ir pakirktų Vokiečių po
licininkų arba okupacinių zonų 
karių. 

Bet didumos pabėgėlių dėl 
sąjungininkų pasiprieš i n i m ų 
jiems pačiupti nepavyko. Tuo
met jie metė brutališką gaudy
mą ir griebėsi švelnesnių prie
monių — raginimo melagin
gais pažadais geruoju gryžti 
namo. Pradžioje tą raginimą 
Rusai atlikinėjo patys, bet ne
sulaukę pasisekimo, pavedė tą 
darbą tariamų tarybinių respu
blikų vyriausybėms. Pasėkoje 
to, šiądien mes turime įvairių 
atsišaukimų, o jų tarpe ir Lie
tuvos TSR vyriausybės "Parei
škimą", ir Justino Paleckio 
brošiūrą "Kelias į Lietuvą At
viras". 

SKAITAI žmogus vieną ir 
kitą ir galvoji. Kad Justinas 
Paleckis yra menkos vertės 
žmogutis, kiekvienas Lietuvis 
tą gerai žino, bet kad jis yra 
didelis niekšas tai parodo jo 
pasirašytas pareiškimas ir ta 
brošiūra. Jis puikiai žino kad 
Lietuvio pabėgėlio gyvenimas 
yra sunkus. Jis puikiai žino 
kad niekas tiek nėra pasiilgęs 
savo tėvynės kaip pabėgėlis. 
Visi Vokietijoje esantieji pabė
gėliai vienbalsiai sutiks gryžti 
j jų mylimą Lietuvė pėkščiom, 
jeigu tik Rusai - bolševikai iš 
ten pasitrauks. Jiems nerei
kia jokių emigracijų į sveti
mus kraštus, net į tą pačią 
Ameriką, — jie visi nori gryž
ti Lietuvon. Bet tik Lietuvon, 
ne į Sibirą!...:, 

Bet Paleckis sadistiškai žaiz-
damas pabėgėlių sunkia buiti
mi ir tėvynės vardu, drysta ra
šyti: 

"Brangus Tautiečiai ir/ Tau
tietės! Jus atplėšė nuo {pras

tos aplinkumos, nuo darbo sa
vo specialybėje, nuo giminių ir 
pažystamų, nuo ginutosios že
mės. Jųs išsiilgote Tėvynės. 
Tiems kas atitraukė jus nuo 
gimtųjų namų, nepakanka jū
sų ilgų metų kančių svetima
me krašte, jie nori amžinai'jus 
atplėšti nuo' tėvynės. Jie vi
sais budais atkalbinėja jus nuo 
gryžimo į tėvynę, į Lietuvą, 
kuri taip artima jusų širdžiai. 
Ar jųs nesate pagalvoję kad 
tie žmonės kurie šmeižia savo 
tautą (?!), neapkenčia Tary
bų Lietuvos, nori paversti jus 
benamiais klajokliais. Ant dau
gelio jų sąžinės yra vaikų, mo
terų ir senelių nekaltai pralie
tas kraujas". Ir tt. ir tt. 

ARGI ne niekšas? Jau pir
mi jo žodžiai "Brangus tautie
čiai ir tautietės" yra pasity
čiojimas. Jeigu tau, Justai, 
yra brangus Lietuviai ir bran
gi Lietuva, tu netarnautum ka-
capams, bet gintum Lietuvį ir 
Lietuvą nuo kacapų žiaurumų 
ir tėvynės niekinimo. Juk tu 
puikiai žinai kas atitraukė pa
bėgėlius nuo jų gimtųjų namų 
— tai tavo duondaviai kruvini 
bolševikai; juk tu puikiai žinai 
ant kieno sąžinės yra vaikų, 
moterų ir senelių nekaltai pra
lietas ir dabar liejamas krau
jas—tai ant tavo ir tavo vieš
pačių bolševikų nagų ir sąži
nės! 

Juk tu puikiai žinai kad pa
bėgėliai nėra jokie fašistai ar 
hitlerininkai ir jie jokių nusi
žengimų prieš savo tautą ir 
tėvynę nėra padarę, ir tą ku
ris dirbo Hitleriui, tam di
džiausiam Lietuvos prięšui, se
nei yra pasmerkę! 

Bet gi jie lygiai taip pat 
smerkia ir tave kad tu esi Sta
lino batlaižys, Stalino kuris 
pagrobė musų tėvynę Lietuvą 
ir baigia Lietuvių tautą nai
kinti, o mus privertė tapti be
namiais. 

VISAIS anksčiau pacituotais 
žodžiais rodomos pab ė g ė 1 i ų 
kančios yra tavo ir tavo darb
davio Stalino darbų išdavos. 
Niekas musų neatkalbinėja į 
Lietuvą gryžti ir niekas mums 
nevaržo gryžti. Gryžimas yra 
negalimas dėl kacapų viešpata
vimo Lietuvoje! 

Nors tu ir sakai kad "Tary
binė Vyriausybė užtikrina jums 
laisvę ir neliečiamybę", bet mes 
gerai žinome iš 1941 metų fak
tų kad kaip tu taip ir tavo "vy
riausybė" yra nulis ir kad nei 
tu nei tavo vyriausybė mus 
nuo Rusų neapgins! 

Šitai tu gerai žinai. Tai kam 
meluoji, kam saldliežuvauji, 
kam tyčioj ies iš vargo prispau
stų ir tėvynės pasiilgusių žmo
nių! 

Taip daro tik parsidavėlis, 
taip daro paskutinis niekšas! 

B. Zambyla. 

Irma Mohaupt, gimus Cincin
nati, Ohio, sugryzo į Ameriką, 
pabėgus iš Rusų vergų darbo 
stovyklos Ukrainoje, kur ji iš
buvo tris metus. Jai pasisekė 
pabėgti į Amerikos zoną Vo
kietijoje. Rusai bolševikai iš
veža, įkalina ir pastato į ver
gų darbus ir Amerikos pilie
čius, su niekuo nesiskaito, ir 
tik tie išlieka gyvi kurie pajė
gia iš ištrukti. 

DANIJOS LIETUVIU GYVENIMAS 
*-

Rugsėjo mėn. 7 d., didžiau
sioje Danijoje esančių Lietu
vių pabėgėlių stovykloje prie 
Thisted miesto įvyko didelės 
iškilmės. Buvo tai paminkli
nio Lietuviškio kryžiaus pa
šventinimas, į kurį atvyko Da
nijos katalikų kurijos sekreto
rius Italas kunigas Ballin, Lat
vių kunigas K. Vilnis iš Švedi
jos ir Vokiečių kunigas iš kitos 
pabėgėlių stovyklos Danijoje. 

Kryžius pastatytas iš pačių 
dirbančių už stovyklos ribų Lie
tuvių pabėgėlių aukų, o jo pas
tatymu rūpinosi ir visus su tuo 
surištus darbus atliko stovyklos 
Lietuvių komitetas ir dar keli 
tam darbui ypatingai pasiau
kavę asmenys. 

Į iškilmes atvyko daug dir
bančiųjų tautiečių iš tolimų, po 
visą Daniją išmėtytų darbo
viečių, o be to ir nemažas skai
čius vietinių Danų pareigūnų 
bei šiaip svečių. 

šis kryžius tai pirmas šios 
rūšies Danijoje Lietuvių pabė
gėlių pastatytas paminklas, nes 
tame evangelikų krašte pana
šių kryžių bendrai neužtinka
ma. 

Rugsėju 28 d. Thisted 
Lietuvių pabėgėlių stovykloje 
buvo surengta maža Lietuviš
kų audinių, rankdarbių ir vie
no gabaus pabėgėlio čia pat 
stovykloje pagamintų muzikos 
instrumentų parodėlė. 

Šios parodėlės suorganizavi
mu pasirūpino viena veikli tos 
stovyklos Lietuvaitė, kuriai te
ko nugalėti gana daug įvairių 
kliūčių ir į šio sumanymo įvyk
dymą įdėti daug pastangų bei 
darbo. ! 

Tą pačią dieną Lietuvių pra
džios mokyklos ir vaikų darže
lio mokytojų pastangomis pa
bėgėlių vaikai suvaidino simbo
linį vaizdelį iš paukščių bei 
žvėrelių gyvenimo (Miško Kam
pelis) ir padeklamavo bei pa
dainavo Lietuviškų ir Daniškų 
dainelių. 

Į parodėlę ir į valkų pasi
rodymą susirinko nemažai Da
nų iš apylinkės, kuriuos Danų 
Raudonojo Kryžiaus stovyklos 
administracija ta proga apdė
jo tam tikru mokesčiu. Tuo 
budu buvo surinkta virš 2,000 
kronų, kurias Danai žada skir
ti badaujančiu Europos vaikų 
šelpimui. Lietuvis. 

IŠPLATINKIME LI
KUSIUS KALĖDI

NIUS ATVIRU
KUS 

AŠTRI KOVA DEL 
LIETUVOS JAUNI 
MO SUKOMUNIS-

TINIMO 

Su ypatingu įžulumu 1940-
1941 m. užpuolikai Rusai sten
gėsi sukomunistinti ir surusin
ti Lietuvos jaunuolius. Dar 
nepaprastesnių įtužimu jie vy
kdo dabar tarp Lietuvių tautos 
likučių tą savo darbą. 

Okupantai Rusai dejuoja kad 
Lietuviai jaunuoliai yra ištiki
mi Lietuvių tautai visuomet: 
"Tuc tarpu musų specifinės są
lygos (reiškia ruošiantis nau
jam pasauliniam puolamajam 
karui), dar didelis nacionalis
tinio ir ypač religinio raugo 
buvimas (reiškia nepalaužto 
Lietuvių tautinio atsparumo) 
ne tik šeimoje, bet kai kur net 
mokyklose, reikalauja specia
lios literatūros vaikams ir jau
nimui, kad butų galima sėk
mingiau kovoti prieš reakcijos 
įtaką vaikams ir jaunimui" 
(Vilniaus Rusiškas "Literatū
ra ir Menas", nr. 37, Spalių 5.) 

Tame pat laikraštyje Vil
niaus NKVD ragina paspartin
ti "tą aštrią kovą, kuri musuo-
se vyksta dėl jaunimo" — su
komunistinti ir tada paversti 
Rusais visus dar gyvus Lietu
vius. 

Dr. Kfist Kernnvis. 

BALT Centre dar nuo parei
tų metų yra užsilikusių gražių 
Kalėdinių atvirukų, kuriais ne 
visi galėjo pasinaudoti. Kadan
gi tų atvirukų pelnas eina gry
nai šalpos reikalams, tai prašo
me visų skyrių pasistengti jų 
dar paplatinti šiemet. • 

Atvirukai sudėti į setus po 
aštuonius atvirukus (po du 
kiekvienos rūšies). Jie tinka 
Kalėdų švenčių proga pasvei
kinti Liettivf ir kitautį Ameri-
ketį. 

Kiekvienas setas kainuoja po 
$1.00. 

BALF skyrių valdybos ir na
riai prašomi šiame Kalėdinių 
atvirukų platinimo darbe mums 
kooperuoti. Visus užsakymus iš-
pildysime neatidėliojant. 

Iki šiol šie BALF skyriai už
sisakė atvirukų didesniais kie
kiais: 13 skyrius, Los Angeles 
Cal., 24 skyrius, Elizabeth,N.J., 
17 skyrius, So. Boston, Mass., 
14 skyrius, Cicero, 111., 38 sky
rius, Cleveland, Ohio, Chicagos 
BALF apskritis, V.E. Beliajus, 
Chicago, 111. Atvirukai buvo pla
tinami taip pat Tarptautinėje 
Moterų Parodoje New Yorke. 

Atsiminkite kad kiekvienas 
parduotas atvirukas pagelbės 
skurstančiam Europos tremti
niui. Kadangi laiko labai mažai, 
tad paskubinkite savo užsaky
mus. Užsakymus siųskite: Uni
ted Lithuanian Relief Fund of 
America, Inc., 105 Grand St.* 
Brooklyn 11, N.Y. 

BALF Valdyba. 

Wuerzburgo stovykloje (Vokietijoje) Inž. Krulikas suor
ganizavo amatininkų kursus. Daug Lietuvių mokosi naujo 
darbo. 

NEIŠLAIKĖ STALI
NO "LINUOS" 

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

Parsidavę Rusams likusieji 
negausus Lietuvos rašyt o j a i 
kiekviena proga vis įžuliau 
p r i e v a r t a u j a m i  i r  s i e k i a m a  
juos "pagal planą" padaryti iš
tikimais tautų plėšiko Stalino 
bato laižytojais. Net ir vaikų 
literatūros kūrėjai yra šanta
žuojami teroru ir grąsinimais 
Rusiškos NKVD. 

štai šį rudenį Lietuvoje bu
vo išspausdinta mažytė, atrodo 
visai nekalta, knygelė vaikams. 
Tai Danutės Čiurlionytės vei-
kaliukas, "Jonuko Dunduliuko 
Teatras". Vos tik knygutė pa
sirodė Vilniaus Rusiškas "Li
teratūra ir Menas" (nr. 37, Sp. 
5) iškoneveikė autorę, tiesiog 
enkavedistiškai terorizuojan t : 
"nedovanotina duoti jaunimui 
tokią originalią lektūrą kaip 
Danutės Čiurlionytės 'Jonuko 
Dunduliuko Teatras'." "Reikia 
mokėti į populiarę formą įdėti 
pažangų, politinį turinį ir nuo 
pat mažens vaiką pakreipti tei
singa tarybine kryptimi, sutei
kti jam tarybinio gyvenimo są
monę. Tuo tarpu Čiurlionytė 
pasielgė ir formos ir turinio 

atžvilgiu taip pat kaip elgėsi 
musų buržuaziniai rašytojai — 
Vytė Nemunėlis, Stepas Zobar-
skas ir kiti. Jų knygos atplėš-
davo vaiką nuo gyvenamos tik
rovės,. kreipė jo žvilgsnį į prie
tarus, reakciją...." 

Taigi, Čiurlionytė kalta kad 
ji dar nesugeba biuti bolševi
k e . . . .  

EUROPOS ir kitų šalių šel
pimas, sulyg Kongreso užgir-
tų taisyklių, iki šiol Amerikos 
gyventojams atsieina po $376 
nuo šeimos metuose. 

Kai bus priimta dabar siūlo
mas planas duoti dar $597 mi-
jonus, Amerikiečių prisiimta 
šelpimo našta bus dar apie $40 
didesnė. 

Jeigu bus užtvirtinta keturių 
metų Europos rėmimo planas 
skiriant dar $16 bilijonų, sulyg 
Marshall plano, tai dar $448 
bus dadėta prie minėtos su
mos, nuo šeimos. 

PIRMU* kartu nuo 1&41 
tų, cukrus bus gaunamas pa
kankamai eksportui iš Filipinų 
salų, kur dabar jau renkamas 
1947-48 metų derlius. 

SKAITYKIT IR PLATINKIT SIAS KNYGAS 

LIETUVA TIRONU PANČIUOSE 
r 

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

"TIMELESS LITHUANIA" 
LIETUVOS ISTORIJA ANGLŲ KALBOJE Kaina $3.00 

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

AMERIKOS LIETUVIŲ MISIJA 
IR JOS DARBAI 

Tuoj reikalaukit sau vienos arba daugiau šių fdomių 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 $5; 1$ už $10. Beikalaukit 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 SĄJUNGĄ 
6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio * 

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

\ 
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D, I R V A 

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

RAMYBfi DUOSNIOS ŠIRDIES 
ĮMONĖMS 

Ar Truman Susipras? 

Nito Rfedakdjos^ frriduodaM Šiam ^raipsniui 
delęs svarbos, norėdami pasitarnauti kuodaugiausia 
musų nelaimingų tremtinių pagalbai, talpiname šį 
BALF'o pirmininko Kun. Dr. J. B. Končiaus atsi-
šaukiną Kalėdinam aukojimui lietuvių tremtinių 
paramai šioje vietoje: 

§•  #  *  

ARTINASI KALĖDOS, ramybes ir džiaugsmo šventė. 
** Nuo Atlanto iki Pacifiko sužėrės kalėdinės eglutės, 
skleisdamos aplink save meilę ir šilumą, tikėjimą ir vil
tį. Milijonai žmonių džiaugsis sulaukę tų švenčių ir siųs 
padėkos žodžius Aukščiausiajam Meilės Skleidėjui, pra
šydami tikros ir pastovios taikos sau ir visai žmonijai. 

lįlETUVIŲ tautos nariai, deja, ne visi gales tomis 
šventėmis pilnai pasidžiaugti, nes visus juos atlankys 
Kalėdų Senelis ir ne visi turės žibančią eglutę ir sotesnį 
ifcionos kąsnį ant kalėdinio Stalo. 

ŠIMTAI tūkstančių musų brolių ir seserų ištremtų 
jfcga ir prievarta iš savo numylėtos tėvų žemės į tolimą, 
šaltą Sibirą žiauriam likimui ir mirčiai, o kiti vėl klai
džioja kaip šešėliai po Europos griuvėsius be šiltesnės 
pastogės, suplyšusiais drabužiais, alkani ir išblyškę. Jų 
vaikučiai jau kelinti metai kai nemato Kalėdų Senelio, 
nei jo taip laukiamų dovanėlių. Jų eglutės tamsios ir 
liūdnos, kaip jų vargšana dalia, nes jie neturi kuomi jų 
papuošti, nei žvakučių uždegti.v 

JŲ VARGAIS ir nelaimėnffs pats Dangus beMK&gi 
|įmusų širdis ir jausmus, į musų artimo meilę ir gerą 
vklią. Džiaugiamės gyvendami šalyje kur visko yra su 
perteklium, kur nuolat uždirbama naujas pinigas ir ga
lima juo laisvai pasinaudoti kam tik norima. Tačiau 
nepamirškime kad už tai turime buti dėkingi ne vieni 
sau, bet ir tiems savo tautiečiams kurie, kovodami už 
savo tėvynės laisvę, kovoja ir aukojasi už visų žmonių, 
vadinasi, ir už musų krašto, už musų gerovę ir ateitį. 
Priešas šiądien yra bendras, kova su juo taip pat. Ame
rika visu savo milžinišku ukiniu pajėgumu remia varg
stančią ir kovojančią Europą, o mes remkime savo bro
lius ir seseris tremtinius JQuropoje, negalinčius; pasi
džiaugti net Kalėdų šventėmis. 

JIEMS stinga visko: maisto, drabužių, vaistų, vai
kučiams žaislų ir pagerinimo jų liesam ir skurdžiam 
Kalėdų stalui. 

SIŲSKITE todėl BALF'o Kalėdiniam Seneliui, ku
ris perduos vargstantiems tremtiniams: kalėdinių do
vanėlių atskirais pakietukais su prisegtais Jusų sveiki
nimais ir adresais kieno yra dovanėlės; duokite savo 
dovanų, duokit dovanų pinigais, už kuriuos bus nupirk
ta dovanų k ausiųsta tremtiniam* su jų sveikinimais ir 
linkėjimais, 

PASISTENGKITE kad šitos jau ketvirtos musų 
tremtiniams liūdnos ir tamsios Kalėdos butų linksmes
nės, o jų vaikučius galėtų aplankyti jusų duosnios šir
dies pasiilgtas BALF'o Kalėdinis Senelis su gausiomis 
dovanėlėmis. 

LAUKDAMAS galimai daugiau aukų Kalėdiniam 
BALF'o Seneliui, linkiu visiems duosniems aukotojams 
linksmų Kalėdų švenčių, taikos ir ramybės. 

VISAS aukas siųskite šiuo adresu: 
United Lithuanian Relief Fund of America, Inc. 

105 Grand Street, Brooklyn 11, N. Y. 

Amerikos laikraščiai pradėjo 
ptačiau prikaišioti Prez. Tru-
manui kad prasikrapštytų akis 
ir sulaikytų davimą ar parda
vimą Rusijai bent ko kas rei
kalinga pačiai Amerikai ir ko 
reikia kitoms šalims kurios ei
na išvien su mumis prieš ko
munizmą. 

Spauda durte duria preziden
tui į akis faktu kas atsitiko z 

su Japonija, kuriai buvo par
duodama visu smarkumu sena 
geležis (scrap iron), iš kurios 
Japonai, pasalomis, visu sku
bumu gaminosi ginklus Ameri
kos užpuolimui, ir laikui atėjus 
užpuolė. 

Amerika davė Rusijai karo 
metais už 11 bilijonų dolarių 
lend-lease reikmenų, už ką ne
gavo nei padėkos nei pažymė
jimo. 

1946 metais iš čia nugaben
ta Rusijai 352 milijonų dolarių 
reikmenų, kurių 85 nuoš. buvo 
lend-lease ir UNRRA; šymet 
per pirmus 9 mėnesius Rusijai 
duota reikmenų už 113 milijo
nų dolarių, ir to pusė dovano
ta, kita pusė duota už pinigus. 

Šitokio savo duosnumo. Ame
rika gali labai greitai ~ po 
laiko — apgailėti. 

r t t 

LENKAS valstiečių vadas S. 
Mikolajczyk jau atvyko Ame
rikon. Jis nesenai pabėgo iš 
Varšavos, nuo komunistų jam 
taikomų kartuvių ar kalėjimo 
iki gyvos galvos. 

Jis buvo vienas iš tų Lenkų 
laikinos vyriausybes Londone 
narių kurie, kaip ir daugybė 
Amerikos vadų, tikėjo kad su 
bolševikais galima gražiuoju 
susitarti. Pirmiau turėjo pats 
nudegti nagus kad galėtų ir ki
tiems pasakyti.... 

Hollywoodo Komunis
tai Netenka Darbų 

Hollywoodo filmų industrijo
je, kurią pakrapščius surasta 
komunistiškų žiurkių lizdas, 
tų raudonų žiurkių vaikymas iš 
jų lizdų prasidėjo. 

Šiomis dienomis iš darbų ir 
iš atsakomingų vietų paleista 
visi tie 10 filmų industrijos 
rašytojų, direktorių ir kitokių 
svarbių asmenų kurie Kongre
so un-American Activities ko
miteto buvo parodyti kaip ko
munistai arba jų šalininkai. 

Jų atleidimą nutarė atlaikę 
savo posėdį 50 aukštųjų filmų 
industrijos vadų. 

Nors jie ir dabar dar sten
giasi visi bendrai per vieną ad
vokatą savo teises ginti (taip 
komunistai visada daro: jie tu
ri ąpvo smarkius advokatus), 
tačiau iš darbų vistiek paleis
ti, ir Kongreso nutarimu ras
ti kaltais. 

Jie norėjo sulaikyti Kongre
są nuo išnešimo jiems kiekvie
nam apkaltinimo už Kongreso 
paniekinimą, tačiau Kongresas 
tą tarimą jau padarė: visi tie 
dešimt, kurie atsisakė tyrinė
jimo komisijai pasisakyti ar 
jie yra komunistai ar ne, di
dumos Atstovų Rumų narių 
balsais pripažinti kaltais. 

t t t 

FEDERALĖ valdžia atlieka 
tardymus visų 1,600,000 valdiš
kų įstaigų tarnautojų, kaip tai 
praneša. Ypatingai atsargiai 
surašomi visi State Departmen-
to, Armijos, Karo Laivyno ir 
Atominės Energijos Komisijos 
departmentų tarnautojai; daro
ma jų pirštų nuospaudos. 

Užtai kiti Amerikos veikėjai 
ir sako, jeigu valdžia prašalina 
iš darbo kiekvieną susektą ko
munistų partijos narį ar šali
ninką tai kam dfir leidžia komu
nistų partijai egzistuoti? Kam 
nekurie net Kongreso nariai už
taria palikimą komunistų parti
jos? 

§ t t 
KUBOS svarbiausi bizniai iš 

eilės stovi šitaip: cukrus, ta
bakas, ir turistų lankymasis. 

S K A I T Y M A I  

A. Merkelis. 

MUSU KELIAS 

PRANCŪZIJA — IR AMERIKA 

Musu. Europos bendradarbio, Dr. J. Audruno* straips
nis, "Raudonas Tvanas Kyla" (5 pusi.) atvaizduoja 

kokio beveik galo liepto priėjo Prancūzija šiądien, ir 
kaip iš visko matyti, del, daugiausia, vienos mažos klai
dos kurią padarė populiarus Prancūzijos laisvės kariau
tojas Generolas de Gaulle. Nors jis ir šiądien gauna 
pasekėjų minias, kurie stoja po jo vėliava pasiryžę gel
bėti Prancūziją nuo paskutinio laipsnio nusvyrimo į ko
munizmą, tačiau iš to straipsnio aiškiai matyti — ir mes 
patys gerai atsiminsime kad taip įvyko — šių dienų tos 
valstybės bėdos didumoje yra dėl to kad pats Gen. de 
Gaulle 1944 metų pabaigoje nusiskubino į Maskvą pas 
Staliną ir su juo pasirašė sutartis, kaip valstybė su val
stybe dažnai daro. 

Tarp tos sutarties punktų vienas buvo, rodos visai 
ttekaltas, tai kad de Gaulle Prancūzijoje pravedė įstaty
mą, kuriuo buvo dovanota bausmė ir sugrąžinta pilieti
nės teisės komunistų partijos generaliniam sekretoriui 
Maurice Thorez. Tas Thorez, karo metu, pabėgo iš ka
riuomenės ir pasislėpė Maskvoje. Ten jis buvo ruošia
mas komunistų revoliucijai Prancūzijoje vadovauti, bet 
kaipo karo meto dezertyrui sulyg valstybės įstatymų, 
jam nebuvo galimybės gryžti į Prancūziją. Generolas 
de Gaulle pats buvo Stalino tiek apgautas kad sutiko 
atidaryti tam išdavikui, geriausia paruoštam išversti ir 
paties de Gaulle vadovaujamai vyriausybei, duris į sa 
vo šalį, kuriai į pečius smeigti jis parsinešė iš Maskvos 
durklą. 

Komunigtai dirbo ir dirbo, per tris metus, be atb-
laidos, iki dabęr veik prieita prie jų galutino smogimo 

Prancūzijai peiliu į pečius. 
Gen. de Gaulle pradėjo organizuoti savo naują ju

dėjimą šaliai gelbėti, bet komunistai jau tiek toli nuėjo 
kad jie gatavi pradėti revoliuciją — sulaikyti patį Gen. 
de Gaulle., 

Eina slapti gandai kad komunistų pasimojimas už
valdyti Prancūziją Maskvos vardu reikštų Amerikos ir 
Anglijos iššaukimą j karą prieš Sovietus. Ar taip bus? 

Dabar prisiminkime kaip Prez. Roosevelt amnesta
vo komunistu vadą Browderj, kriminališkai nusikaltusį, 
uždarytą kalėjiman, taipgi Stalino pareikalavimu. Ne
užteko to, Roosevelt taip susidraugavo su Stalinu kad 
visose valdiškose vietose laisvai priėmė komunistus — 
ir Amerikos komunistai jau pakampėmis kuždėjosi kad 
"pusė metų po karo pabaigos čia bus įvesta sovietai". 

Prancūzijos komunistų pasimojima i pablokšti tą 
valstybę iškilo viešumon visu žiaurumu. Todėl, tie ku
rie nebūdami sargyboje Amerikos laisvės, tik kalba k^d 
čia komunizmui progos nėra, gali tai}) pat kurią dieną 
staiga išvysti komunistiško žalčio iltis — nes nuo to 1 

Roosevelto trumparegiško pasielgimo iki šiai dienai ko
munistai Amerikoje labai sustiprėjo. 

RUGIAGĖLĖS SESUTĖ 
Mergaite, gryno lino plauko, 
Tave mačiau aš šokant Yverdone, 
Dabar po taip prailgusio tremtyje laiko 
Aš sutikau tave Davose tarp ligonių. 

Tu stengies but įdomi ir linksma, 
Gėriesi svetima gamta, jos grožiu, 
Bet tau vaidenasi mama ir Lietuva, 
Palikę pančiuose, po atšiauria pastoge. 

Ir nors Davoso šlaitai žavus, 
Kriokleliai veržlus paslaptingai šnabžda, 
Bet tu žvelgi kur obelis žiedais nukarus, 
Kur peteliškės tyra meile plazda. 

Nenusimink, apvytusi rugiagėlės sesute, 
Gyvenimo rūstybių nepabūk! 
Tikėki tekančia Gimtinės mųs saulute, 
Tremties vilionėse apsivalyk, nežuk! 

Andrius Vilkaviškietis. 
Davos-Dorf, 1947. X. 20,. 
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DVIEJŲ METŲ IR ĮOO-JO NUMERIO 
SUKAKTIES PROGA 

1945 METŲ vasaros pradžioje kūrėsi Lie
tuvių tremtinių stovyklos, jose organizavosi ko
mitetai, buvo steigiamos mokyklos ir kursai, į 
chorus būrėsi dainininkai. Į stovyklas plaukte 
plaukė tremtiniai įvairiomis susisiekimo priemo
nėmis. 

Naujakuryste daug riipėsčių kelia ir nema
lonumų teikia. Rodos, visi tik ir buvo susisie
loję kaip čia jaukiau ir kiek galint patogiau įsi
kurti buvusių kareivinių griuvėsiuose, skirtuose 
DP stovyklų gyventojams. Tačiau taip pat ne
mažai kiekvienas domėjosi ir tuo kas dedasi 
plačiame pasaulyje. Buvo domimasi ir tuo kaip 
gyvena Lietuviai kitose stovyklose, ką jie vei
kia. 

Kas dedasi pasaulyje buvo galima daug ko 
sužinoti iš radio ir iš svetimomis kalbomis (dau
giausia Anglų ir Vokiečių) laikraščių, kurių 
vienas-kitas jau tada užklysdavo į DP stovyk
las. Tačiau nei per radio, nei iš svetimomis 
kalbomis laikraščių nebuvo galima patirti apie 
Lietuvius tremtinius, kurie stovyklose pradėjo 
savotišką gyvenimą. Tokių, kas kart dabiau 
pasigendamų, žinių galėjo duoti tik Lietuviški 
tremtinių laikraščiai. Jų ir laukta. 1 

1945 m. Rugpjučio pabaigoje Amerikiečių 
zonos vienos didelės stovyklos aikštėje pasirodė 
vyrukas, su pundu Lietuviškų laikraščių kupri
nėje. Stovyklos gyventojai jf bematant apspi
to, grobstydami po 3 RM laikraštį, kurio nomi
nale kaina buvo pažymėta tik 30 Rpf. žmonės 
sužinoję kad aikštėje pardavinėjamas Lietuviš
kas laikraštis, bėgo lyg prie kokio stebuklo. 
Laikraštis tuoj pat buvo išgrobstytas (jo kaina 
kiek vėliau pakilo net iki 7 RM) ir būreliai 
tremtinių skaitė pirmutinį savo Lietuvišką laik
raštį. 

Tai buvo Lietuvis. Vokietijoje gyvenančių 
Lietuvių laikraštis Nr. 1, 1945 m. Rugpjučio 16 
d., Hassendorf (Kreis Rotenburg in Hann). Laik
raščio leidėjas ir vyriausias redaktorius Kazys 
Kemežys. Spaudžia Kari Sasse, Rotenburg in 
Hann. Laikraštis keturių puslapių, iš kųrių 
vienas skirtas pa j ieškojimams artimųjų. 

"Lietuvis" buvo leidžiamas Anglų zonoje ir 
f Amerikiečių zoną jo nedaug teatkeliaudavo. 
Buvo daromi žygiai ir Amerikiečių zonoje leisti 
Lietuviškus laikraščius. Pirmiesiems toks žy
gis pavyko Dillingeniškiams Lietuviams, 1945 
metų Rugsėjo 1 d. buvo pradėtas leisti "Musų 
Kelias", neperiodinis informacinis leidinys, lei
džia Lietuvių Sąjungos Dillingeno Skyriaus Val
dyba ; Redakcinis kolektvyas: vyr.. redaktorius 
D. Penikas, redaktoriai — Al. Laikunas ir Ant. 
Musteikis. Redakcijos adresas: Dillingen a/D. 
Lietuvių stovykla. 

"Musų Kelias" buvo leidžiamas kas dvi sa
vaitės. Nuo 1945 m. Spalių 15 "Musų kelią" 
perėmė leisti Redakcinis Kolektyvas iš aukščiau 
minėtų redaktorių, ir "Musų Kelias" virto "Dvi
savaitinis laikraštis Lietuviams" ir tokiu jis iš
buvo iki tų metų pabaigos, išleisdamas devynis 
numerius. 

"Musų Kelio" redakcija savo vedamajame 
('Darbą Pradedant') pažymėjo kad "mums svar
bu turėti informacinį organą kuris padėtų ug
dyti musų tarpusavio ryšius. Ir juo gausesnę 
skaitytoju ir bendradarbių šeimą pavyks šiam 
musų leidiniui apie save sutelkti tuo gilesnė ir 
platesnė bus jo varoma kulturinio darbo vaga, 
tuo sėkmingiau ji# n&lės šio ir kitų užsibrėžtu 
tikslų siekti". 

IKI TREMTIES visų musų keliai daugiau 
ar mažiau buvo skirtingi. Tremties nelaimė ir 
vargai mus sulygino: visi esame benamiai var
gšai su neaiškiu likimu prieš akis, ir visų musų 
kelias tas pats kelias tremtinio, pasiryžusio gry
žti į laisvą tėvynę. Bendrasis vargų kelias žmo
nes suartina, ar bent turėtų suartinti, nes ki
taip tas kelias butų nepakeliamai sunkus. 

Tat teisingai ir sako "Musų Kelio" redak-
ęija savo jau minėtame įžanginiame straipsny
je: "Musų Kelio" leidinys ir sieks kad visa mu
sų bendruomenė taptų viena tiesiog neišskiria
ma šeima. Tą tikslą visi musų bendruomenės 
nariai turi visada turėti prieš akis ir stengtis 
vengti visokių smulkių nesutarimų kurie gali 
mus nuo kits kito tolinti. Musų išsilaikymas, 
musų geresnės svetimoje šalyje egzistencijos pa
grindas yra musų pačių vienybė ir susiklausy
mas". 

Dar ir* šiądien atsimintą tai" ką tuometinis 

tS'ciai 

Lietuvių Sąjungos pirmininkas Prof. Dr. J. 
Krikščiūnas savo sveikinimuose ir linkėjimuose 
"Musų Keliui" pareiškė: "Aš tikiu ir laukiu",— 
rašė jis, — "kad šis pirmasis Pietų Vokietijoje 
pasirodąs laikraštis padės mums kovoti už Ne^ 
priklausomos Lietuvos atkūrimą, pagelbės mUsgr 
vargstantiems tautiečiams susirasti savuosiuš, 
kels tautiečių vieningo darbo, susiklausymo 
mintis ir aiškins kilnias demokratines santvar
kos idėjas — idėjas kurios Lietuvių visuomenės 
tarpe niekuomet nebuvo užgesusios ir kurios 
Lietuviams, lygiai kaip ir visoms pasaulio tau
toms, žada laisvę ir nepriklausomybę". 

Reikia pripažinti kad "Musų kelias" 
kiek įstengdamas ir laikosi čia nužymėtų Lietu
vių Sąjungos pirmininko, dabar jau a. a. Prof. 
Dr. J. Krikščiūno, gairių. Jau nuo pat pirmuti
nio savo numerio "Musų Kelias" stengėsi buit 
tokiu laikraščiu kuriame kuoplačiausia atspin
dėtų visas Lietuvių tremtinių gyvenimas. Pir
mutiniame numeryje net nei žodelio nėra apie 
tai kas darosi plačiajame pasaulyje. Apie pa
saulinius politikos įvykius po kiek pradedama 
rašyti tolimesniuose numeriuose, ir'ilgainiui po
licinių įvykių informacija "Musų Kelyje" daro
si pakankama. 

"Musų Kelias" pirmutinius savo žingsnius 
pradėjo kukliai. Pirmutinis keturių puslapiu 
numeris neturėjo net visų Lietuviško raidynd 
akcentų. Tačiau jau nuo antro numerio jis pra
dėta leisti su Lietuvišku raidynu ir šešių pus
lapių. 

Pradedant nr. 4-5 "Musų Kelias" pasipuošė 
skoninga dail. V. Dobužinskį© (junior) antraš
te ir vinjetėmis. 

Nuo 1946 metų nr. 5 "Musų Kelias" pradė
ta leisti aštuonių puslapių, o švenčių progomis 
ir daugiau. Nuo 1945 m. nr. 4-5 "Musų Kelias" 
pradėta iliustruoti. Tiesa, jis nėra tiek gausiai 
iliustruotas kaip "žiburiai", ir daugiau deda to
kias iliustracijas kurios yra susijusios su spaus
dintu tekstu. ' i: ̂ 

"Musų Keliui", palyginti, gana greitai pa
sisekė susidaryti savą laikraštinį veidą. Jis yra 
sutelkęs apie save nemažą laikraštininkų ir ra
šytojų burį. Kai kas "Musų Keliui" stengias 
primesti tam tikrą "partinę spalvą". Tačiau aš 
drysčiau tvirtinti kad nei "Musų Keliui", nei 
"Tėviškės Garsui", nei*-"žiburiams", nei "Min
čiai", nei "Lietuvių žodžiui" jokios partinės 
spalvos negalėtume priskirti. Visi jie stengiasi 
stovėti viršum partinių reikalų ir sielojasi ben
draisiais savo tautos ir tremtinių visuomenės 
reikalais. Jei vis dėl to kartais kuriame nors iš 
jų ir šmėkšteli partiškumas tai ne tų laikraščių 
redaktorių padiktuotas, bet paskiro bendradar
bio, gal but, kartais į laikraštį patenka dėl ne
pakankamo redaktorių apdairumo. 

Tokia Lietuvių tremtinių laikraščių vada-
moji linija yra sveikintina, ir linkėtina kad ji 
butų išlaikoma. 

iVAJONfi 
(B. Brazdžionis) f 

Tu kaip vasaros žiedas šilkinis, 
Kaip žvaigždė aukštame, danguje, 
Ir nuliudusios mano krutinės 
Tu paguoda saldi, bet deja, 

Tu kaip žiedas nuvysti nuskintas, 
Kaip žvaigždė nukrinti nuo dangaus, 
Pro krutinę praskrieji, lyg mintys 
Apie laimę ir nieko daugiaus. 

Ir kai vėlei verkiu nusiminęs, 
Kai viskas — tik nutrukus gija, 
Žydi tu, tartum žiedas šilkinis, 
Švieti tu, lyg žvaigždė danguje. 
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S A P N I N I N K A I  
Kaina su prisiuntimu $1.50 

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

MUSŲ KALENDORIUS 1947 
Kaina — 50c. 

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

kieti joje, redagavo A. Merkelis. 
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RAUDONAS TVANAS KYLA 
MASKVOJE 'Swn«airt» bol-

ševikų revoliucijos 30 metų su
kaktį, Molotovas Lapkričio 6d. 
pasakytoje kalboje išsireiškė: 
'Trisdešimt metų patirtis mums 
rodo kad visi keliai veda pasaulį 
į komunizmą.' Molotovas ir ap

skritai, visi bolševikai mato ir 
vertina "pasaulį taip kaip juos 
yra išmokę komunizmo dievai.. 

1919 metais Zinovjev&s kal
bėjo panašiai kaip Molotovas: 
ir jis pranašavo greita ir nesu
laikomą komunizmo bangos iš
siliejimą ant visos planetos. Bet 
kol ta banga išsiliejo, Zinovje-
vas, kaip 'niekšingas išdavikas 
ir Spalių revoliucijos dezerty
ras', 1936 metais garsiame Ma-

'skvos teisme, prieš prokurorą 
Viš inskį ,  pr i s ipažino ve ikęs  
prieš tą 'nesulaikomą bangą', 
kuri turėjo 'išsilieti ant visos 
planetos', ir buvo sušaudytas 
kartu su savo penkiolika drau
gų.... Ar Molotovo pranašystė 
baigsis panašiai parodys, gal 
but, netolima ateitis. 

Tuo tarpu iš jo kalbos galima 
pasilaikyti tik vieną teisybę: 
tarp visų kelių kurie veda į ko
munizmą, tikras kelias yra tik 
vienas: bado, šalčio, vargo, ne
tvarkos, melo ir teroro. 

Šituo vienu vieninteliu keliu 
plačiai, greitai ir audringai ver
žiasi komunizmo bangos; tik 
tuo keliu gali ateiti raudonasis 
tvanas, ir jis tikrai ateis, jei rie
bus laiku ir energingai pasiprie
šinta. 

Visais keliais ir šunkeliais 
Sovietai stumia raudonąją ban
gą link Viduržemio juros. Stu
mia nuo pat pirmos dienos jų 
garsingos revoliucijos — nuo 
1917 metų. Ir tikrai per 30 me
tų ta banga užliejo didelius plo
tus, išnaikino daug laisvės ir 
kulturos vertybių, išdraskė ir 
išmėtė daug žmonijos šventeny
bių. Nerimsta ta banga ir toliau, 
ji bųtinai nori apimti visą Eu
ropą. šiuo metu ji stovi ne prie 
Elbos, ne prie Gen. Lucius Clay 
tvirtovių, ne prie Dunojaus, o 
prie Reino ir prie Italijos sienų. 

PRIEŠ DVI SAVAITES mes 
turėjome progos užsiminti apie 
Prancūziją pasakydami kodėl 
tiek daug tuo kraštu rūpinama
si Amerikoje ir kitur.... Pa
skutinieji įvykiai rodo kad A-
merikos susirūpinimas Prancū
zijos ateitimi, jei dar nėra visiš
kai beviltiškas reikalas, tai vis 
Kieno kaltė ir kas turi už tuos 
apsileidimus atgailauti, tegul 
paliks tie klausimai istorijos 
teismui.. 

Pati Prancūzų tauta šiądien 
draskosi ir brolžudiškai vienas 
kitą kaltina. Viena partija kal
tina kitą; vienas ministras prie
kaištauja kitam; viena įstaiga 
apgaudinėja kitą; prekybinin
kai kaltina pramoninkus; var
totojai — prekybininkus; dar
bininkai darbdavius; darbdaviai 
darbininkus. Ię taip mes galėtu
me tęsti 'iki begalybės' skundų, 
priekaištų ir nusivylimų ir pa-
kaltinimų sąrašą, po kuriuo vi
sa Prancūzija šiądien sunkiai 
alsuoja, lyg ruošdamasi riaujai 
didžiai revoliucijai. t 

JaU Prancūzija dagyveno iki 
tol kad nieko nebeliko švento 
nei jos žmonėms, nei jos įstaty
mams. Galėtum pasakyt i kad 
beveik kiekvienas Prancūzas 
šiądien skelbia viešai tai ką 
kadaise (1791 m.) revoliuci
niame parlamente yra pasakęs 
žinomas ,Prancuzų revoliucionie
rius Mirabeau: 'Aš prisiekiu 
kad aš to įstatymo neklausysiu' 
Taip, tikrai mažai kas beklauso 

šiądien Prancūzijoje fstatymų, 
nors jų gausybė yra pralenkusi 
žmogaus vaizduotę. Pasirodo, 
teisingai sakoma kad kuo vai 
stybė blogesnė tuo daugiau ji 
turi įstatymų. Prancūzijos pa
vyzdys dar kartą pamoko kaip 
nereikia valstybei tvarkytis. 

Bet musų uždavinys yra ne 
Prancuzus mokyti, o patiems 
pažiūrėti ir gerai suprasti kaip 
atrodo tas kelias kuriuo ateina 
raudonasis tvanas ir kur ta No
jaus Arka kurioje galėtų išsi
gelbėti taip pasauliui brangus 
Prancūzijos žemėje išaugę žmo
gaus ir Piliečio Teisių Deklara
cijos dėsniai. 

Taigi, kaip atrodo Prancūzi
jos politinis veidas? Sumaišy
tas, suskaldytas, tamsus ir vie
tomis jau kruvinas. Kaip priva
čiame gyvenime taip ir politiko
je, daug reiškia pirmosios nuo
dėmės: jos įneša neramumo, 
pagriaužia kiek sąžinę ir pakan
kina truputį viduje. Bet kartą 
viską išgyvenus, naujų nuodė
mių pasikartojimas pasidaro 
tik įkyrus pergyvenimas. 

Prancūzų politikoje jų pir
mutinės nuodėmės prasidėjo 
tuoj pat kai Gen. de Gaulle pa
sisakė išbrauksiąs iš Prancū
zijos istorijos Vokiečių okupa
cijos metus ir Maršalo Petaino 
valdymo laikotarpį. Generolas 
manė kad tautos gyvenimas 
yra panašus į virtuvę, iš ku
rios gali išmesti visus senus 
indus ir su naujais virti tiek 
pat skanų valgų kaip ir su se-
naisais. Jis manė kad keturių 
metų režimą ir dvasią galima 
be jokios kraštui skriaudos iš
rauti ir jo vieton pasodinti 
"naują ir protingą" (kaip bu
vo jo pasakyta). 

Deja, kas buvo nauja, nebu
vo protinga, o kas buvo pro
tinga tas nebuvo nauja. Ar 
galima laikyti protingu dalyku 
Maršalo Petaino ir kitų jo ben
dradarbių kalinimus ir pasmer
kimus? Ar buvo protinga ke
liasdešimt tūkstančių žmonių 
išmesti į gatvę ir tik už tai 
kad jie buvo anti-komunistiš-
kai nusistatę, kad jie netikėjo 
į senųjų partijii programas ir 
kad savo darbu palaikė Petaino 
politiką? 

O kas buvo nauja toje Gen. 
de Gaulle veikloje *kuri pasi
reiškė jo kelione į Maskvą 1944 
metų gale? Kas naujo buvo jo 
bendradarbiavime su komuni
stais? Kas naujo tame įstaty
me kuriuo jis amnestavo ko
munistų partijos generalinį se
kretorių Maurice Thorez, pa
bėgusį iš kariuomenės ir pasi
slėpusį Maskvoje? Jei kas ir 
buvo naujo tuose Gen. de Gaul
le veiksmuose tai "protingo" 
juose  buvo nedaug. . . .  

Prašau nemanyti kas tais 
žodžiais norime pasirodyti esą 
gudresni už generolą. Kaip 
kareivis iaip ir generolas gali 
klysti. Ir tai ką Gen. de Gaul
le darė "protinga ir nauja" bu
vo ne kas kita kaip klaida, ku
ri padėjo įsigalėti Prancūzijo
je komunistams. Tat # ne bc 
pagriido Šiądien dažnai girdi
si Prancūzijoje priekaištai* ir 
tam pačiam generolui. 

JEI KAS IŠ ŽINGEIDUMO 
paklaustų kas šiądien valdo 
Prancūziją tai reikėtų tikrai 
ilgai j ieškoti teisingo atsaky
mo. šiaip vyriausybė sudary
ta iš socialistų, išdalies krikš
čionių-demokratų ir iš taip va
dinamų radikalų socialistų. Bet 
ne vyriausybė viena valdo da
bartinę Prancūziją. Dar ją 
valdo Gen. de Gaulle, valdo ko
munistų partija, valdo profesi
nės sąjungos. Ir kai tiek daug 
'Vyriausybių" tat kraštaįf if 

žmonės ir nesusigaudo kerio 
valios beklausyti, kam pritar
ti, su kuo eiti kartu ir kam 
priešintis. Už tai vieną ir tą 
pačią dieną mes matome Pran
cūzijoje prieštaringiausių da
lykų: Marselyje kruvinos riau
šės kad nauju burmistru ne 
komunistas, o (^gaullistas (de 
Gaulle šalininkas); Paryžiuje 
susirėmimai su policija kad 
vyriausybė leidžia susirinkimus 
prieš Sovietų Sąjungą; gra
žiausias Sovietų Sąjungos iš-
garbinimas per radio pusvalan
džius, kuriuos ruošia "Prancu-
zų-Sovietų Draugystės Sąjun
ga". 

Tai yra tik maža dalis tų 
vaizdų kuriuos lydi šimtai 
įvairiausiu prieštaravimu, me
lų, klaidžiojimų ir blaškymosi. 
Tokio visuotino pakrikimo, to
kios smulkios partinės kovos ir 
tokio skandalingo nesugebėji
mo tvarkytis rezultatas yra 
kad darbininkas negali išmai
tinti savo šeimos, valdininkas 
turi gyventi pusbadžiai, pensi
ninkas turi vaikščioti apskuręs 
ir kad didelė daugumo visos 
tautos vieningai šaukia: nie
kados nebuvo taip bloga kaip 
dabar". 
Štai tas tikrasis kelias kuriuo 
ateina raudonoji banga. Jį pa
ruošė pats Gen. de Gaulle, o 
praplatino socialistai. Treti 
metai diena iš dienos kainos 
kyla, pragyvenimas minutėmis 
brangsta, infliacija siaučia, 
trukumai visus persekioja, o 
vyriausybė tik ramina kraštą 
ir po kiekvieno kainų ir algų 
pakėlimo skelbia jog tai bus 
paskutinis Jokia valstybė, 
nors ji susidėtų vien tik" iš die
vų, ilgai gyventi taip negali* 
Ir tos visos riaušės, kurios šią
dien Prancūziją drasko ir ku
rios nepaliaus draskiusios, yra 
ne vien kylančio raudonojo 
tvano pirmieji atgarsiai, bet ir 
pirmas viešas šauksmas kad 
kraštas nori tvarkos, nori iš
mintingos (valdžios, duonos ir 
vyno. . . .  

Taigi, gyvenimas Prancūzi
joje yra sunkus, abejingas ir 
kuone beviltiškas. Verstis gali 
tik prekybininkai, pramonin
kai ir aukštesni valdininkai. 
Šiaip visi kiti kelia ir gula su 
ramybę naikinančiais klausi
mais: ką valgyti, kaip apsi
rengti ir kuo užkišti šimtus vi
sokių skylių ir skylelių kasdie
niniame gyvenime. Viltis kad 
ko nepadarė viena partija, pa
darys kita, senai jau išstatyta 
pasijuokimui; tikėjimas kad 
nauji rinkimai pataisys padėtį 
arba kad naujoji vyriausybė 
išveš kraštą į gerą kelią — 
pasidarė panašus į pasaką kad 
rytoj prasidės aukso amžius 
ar rojaus gadynė. 

Prancūzų tauta yra minkš
taširdė, lengva, greit viską už
mirštanti ir dar greičiau atlei
džianti. Ji jau užmiršo visas 
Gen. de Gaulle klaidas, ir įve
sta į uždarą gatvę, šaukiasi to 
paties generolo pagelbos, tarsi 
jis tik vienas tegalėtų ją išgel
bėti. Iš tikrųjų, jokia vidaus 
politika nebegali sugrąžinti 
Prancūzijos į ten iš kur ji pra
dėjo savo naują pokarinį gy
venimą. Joks žmogus nebegali 
jos sulaikyti galutinai nuo rie
dėjimo pakalnėn.... Gal tik 
prilaikys greitį, bet nesustab
dys. Musų įsitikinimu Prancū
zija yra pasmerkta naujai re
voliucijai: jai yra lemta išmė
ginti tai ką prieš 30 metų iš

mėgino caristinė Rulija. Ir jos 
.šiandieniniai socialistai su Ra-
madier ir Leonu Blumu prie
kyje ar tik neatlieka tą patį 
vaidmenį kokį atliko Keren-
skis Rusijoje. Atlieka, žinoma, 
nesąmoningai. 
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lyginti Amerikos pagalbą tei
kiamą Prancūzijai su kadaise 
Anglijos ir tos pačios Prancū
zijos duota pagalba Baltaru
siams, pagalba Denikinui, Kol-
čakui, Wrangelui kovai 
prieš bolševikus. Anglų išsikė-
limas Archangelske 1918 m. 
Liepos mėn. neišgelbėjo Rusų 
tautos. Prancūzų pagalba mo-
narchistui Wrangeliui taipgi 
nieko negalėjo padėti. Wilsono 
mėginimas sutaikinti Rusijos 
partijas 1919 metais Sausio m. 
pasibaigė nepasisekimu. O 
kaip baigsis Amerikos pagalba 
kuri esmėje turi tą patį tikslą 
kaip ir prieš 30 metų duotoji 
Anglų pagalba Rusams? Paly
ginimas, aišku, nėra dar išmin
tis, bet reikia daug mokytis iš 
praeities. Gi toji praeitis kalba 
kad ten kur susiduria akla jė
ga, beveik savos rūšies pami
šimas, su protu, apskaičiavi
mu, planu ir diplomatiniais 
pramatymais, nulemia ne iš
mintis, ne atsargumas, o ta 
pamišusi jėga. * 

Prancūzijoje jos yra daug, 
visur, visokios. Ji yra ta jė
ga kuri neša raudonąjį tvaną. 
Ir jį neša ne vien komunistų 
partija streikais, riaušėmis, sa
botažais, propaganda ir visu 
tuo kas sudaro kiekvienos re
voliucijos ginklą; jį neša pati 
vyriausybė savo abejojimais, 
nesugebėjimu, blogais įstaty
mais, nevykusiais sprendimais, 
klaidžiojimais ir ga u s i o m i s 
klaidomis. 

Jį — tą raudonąjį tvaną — 
neša pats Gen. de Gaulle savo 
užsispyrimais, staigmen o m i s, 
tuščiais šūkiais ir žodžiais ku
rie prieštarauja jo darbui. 

Jį neša visa Prancūzų tauta, 
nebesilaikydama ir nebegerb
dama įstatymų, nebemėgdama 
darbo, pasinėrus j netvarką, į 
egoizmą, susiškaldžius if iškri
kus.  . . .  

Vaizdas, kaip matote, ne 
koks.... Visi jaučia kad arti
nasi tvanas. Ir vieniems No
jaus Arka—Amerika; kitiems 
— Sovietų Sąjunga. Trečio pa
sirinkimo nėra. 

Prancūzijos likimas surištas 
ne su Gen. de Gaulle, ne su ko
kia partija, ne su kokia vyriau
sybės kombinacija ar kokiu įs
tatymu: jis yra surištas su A-
merikos ir Sovietų Sąjungos 
santikiais ir priklauso nuo to 
kaip atrodys pasaulio ateitis. 

Jei, anot Molotovo, "visi ke
liai veda į komunizmą", tai ir 
Prancūzija juo nueis. Jei tik 
vienas kelias teveda į komu
nizmą (kelias bado, šalčio ir 
vęrgo) tai, anot Trumano, ne
reikia praleisti progos apsau
goti pasaulį ir Prancūziją nuo 
vergijos. Tebūnie Tavo valia! 

RAUDONOJO CARO 
PUOSNUS BALIUS 

Berlyno korespondentas ap
rašo kaip bolševikai šventė 30 
metų komunistinio režimo Ru
sijoje šventę. 

šventė įvyko buv. Kaizerio 
rumuose  Potsdame,  šventės  
raute dalyvavo visų okupacinių 
kariuomenių atstovai ir daugy
bė įvairių svečių. Gatvėse ju
dėjimą tvarkė eilėmis sustaty
ta sovietų policija. Trijų ke
lių privažiavimas prie Kaizerio 
rumų buvo puošniai dekoruo
tas — kas 50 pėdų keitėsi pa
veikslas tai su Stalino portre
tu, tai su įvairiais motyvais iš 
Rusų revoliucijos laikų. Prie 
ineinamų durų ir ištisos salės 
apkabinėtos sovietų didžiūnų 
ir viso politbiuro sąstato por
tretais. Visur stipri šviesa ir 
iliuminacija. 

Rumų viduje daugybe gau
siai įvairiais skanėstais ap
krautų ir dekoruotų stalų. Pil
nos dėžės vodkos ir šampano. 
Rusai daugiausia uniformuoti, 
visi blizgančiais caro pavyzdžio 
antpečiais ir apsikabinę orde-
nais. Jų moterys madingai su
sišukavusios ir puošniai pagal 
naujausiai 1 triadas- pasirėdžiu
sios. 

Tokio puošnaus baliaus Ber
lynas senai jau nematė, žmo
nės žiurėjo ir stebėjosi kokia 
milžinišką pažangą į ponišku
mą per taip trumpą laiką pa
darė "darbininkų ir valstiečių" 
vyriausybė! 

O kur  tas  vargšas  Rusų dar
bininkas ir kur tas vyžuotas 
Rusų valstietis-mužikas ? 

Jų į tą balių niekas nei iš 
tolo neprisileido.... 

.  .  - r  
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Veideno (Vokietijoje) tremtines Lietuvės pasipuošusios 
tautiniais rūbais. ( Nuot. B. Gaidžiuno.) 

Rusijoje Jaunimui Už
drausta Religija 

Rusijoje, jaunų Komunistų 
organizacija išleido griežtą pa
tvarkymą, uždraudžiantį orga
nizacijos nariams eiti į mald-
namius ar turėti ką bendro su 
religija. Pats Stalinas pasakė: 
"Partija negali buti neutralė 
religijos atžvilgiu. Partija at
stovauja mokslą ir todėl turi 
buti nusistačius prieš visokias 
religijas". 

SUV. VALSTIJOS dabarti
niu laiku veikia suvirs 10,000 
įvairių pensijų ir pelno dalini
mosi planų darbininkams. Tie 
planai apima apie 3,700,000 vi
sokių rūšių darbininkų. Tai 
vis yra privatiniai projektai ir 
nieko bendro neturi su valdžios 
mokamais atlyginimais. 

StTASSEN, kuris nori patek
ti į prezidento kandidatus, ne
apsikentęs pareiškia kad Ame
rika privalėtų sulaikyti davus 
Rusijai įvairias mašinerijas ir 
elektrinius produktus iki nebus 
tarp tų dviejų šalių aiškiai ir 
atvirai susitarta. 

Stassen pereitą pavasarį bu
vo nuvykęs ne tik į Europą bet 
ir pas patį Staliną. Nors Sta
linas jam gerai užfundijo, ta-
linas jam gerai užfundijo, ir 
Stassen sugryžęs pradėjo skel
bti kad su Stalinu galima susi
kalbėti. Tačiau dabar, blaiviau 
pagalvojęs Stassen skelbia kad 
Amerika bereikalingai duoda 
Rusijai visokias svarbias reik
menis tuo metu kai Rusai kliu
do visas Amerikos, pastangas 
Europai atstatyti. 

VALDŽIA Washingtone kal
ba apie šalies sutvarkymą eko
nominiu atžvilgiu. Bet darbu 
to neparodo. Pats Prez. Tru
man pakartotinai ragino uni
jas reikalauti algų pakėlimų, 
tuomi iškeldamas pragyvenimo 
reikmenų kainas. OPA savo 
veikimo laikotarpiu nepajėgė 
sukontroliuoti juodos rinkos; 
valdžios programa namų staty
mui sugriuvo; valdžios vykdo
ma nesąmonė mokėti ūkinin
kams už bulves, kad bulvių 
perviršių butų galima sunai
kinti, niekuo nepasitarnavo ge
resniu kaip tik palaikymu auk
štų kainų. 

Tie dalykai iškils 1948 me
tais prezidento rinkimų vaju
je ir Demokratams atsirūgs. 

AUSTRALIJA dabar turi 
376 mezgimo dirbtuves, apdir
bimui savo vilnos; tai 63 dirb
tuvės daugiau negu 1939 me
tais. 

f 948 
KALENDORIAI 
DIRVA DUOS DOVANŲ 

savo skaitytojams puikins 
1948 metų kalendorius iir 
šį metą. Viskas ko reikia 
tik užsimokėkit savo pre
numeratą $3.00 ui 1948 
metus. 

Prašant kalendoriaus, II 
kfitų miestų pridėkit 10c 
persiuntimo kaštams, ir 
pažymėkit kokio kalendo
riaus norit, svietiško Sr 
religiško. # 

Dirvos Administracija. 
6820 Superior Avenue 

Cleveland 3, Ohio. 

Vytautas Markuzas 
Dirvos Atstovas 

Prenumeratoms, Skelbimais# 
3907 Lillibridge 

DETROIT 14, MICH. 

L I E T U V I Š K I  

KALĖDINIAI IR 
NAUJIEMS METAMS 

SVEIKINIMAI 
DIRVOJE galite greitai gauti jutos reikalingų 
Kalėdoms ir Naujiems Metams Sveikinimo laiš
kų. Turime dvejopų l^inų, sekančiai: 

Didesni B ALF laiškai 

Vidutinės rūšies, įvairus 

8 už $1.00 
1$ už $1.00 

Skubiai siųskit savo užsakymus, gausit sveikini
mo laiškus tuojau. Siųskit kartu pinigus. 

D I R V A  
6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 

' *i 

JIEŠKOMAS Juozas ValaitisJ 
gyveno Toronto, Kanadoj. Iš 
Kupčiškių k., Šunskų par. At
sišaukti į brolį: 

4 J. Valaitis 
2418 St. Clair Avenue 

Cleveland, Ohio 

Italijoje, Siena mieste, palaikoma senoviškos tradicijos atžy-
mėjimas, ir šiame vaizde parodoma jauni vyrai apsirengę is
toriškais penkto šimtmečię iaęv&is ir ginklais, išpi|4yme tąm 
tikros tradicinės programos, ;x • -

Virginia Lee, Amerikietė Ki-
nietė, dėvi senovišką Kiniška 
vestuvių papuošalą, įtvęšfcą iš 
Pekingo. 

EKSTRA! 288 DAINŲ KNYGELĖ 

LEISKIT Į TĖVYNg 
(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 

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

Tai įdomi 48 pusi. knygelė, išleista Vokie
tijoje, apsakanti kaip Lietuviai kovojo su 
rudais naciais 1941-1944 m. laikotarpyje. 
Knygelė su daug iliustracijų, ir kalba apie 
nacius nuo pat jų įsiveržimo f Lietuvą, Lie
tuvių kovą už savo žemę, prieš nacių norą 

.priversti Lietuvius įsikinkyti jų karo maši
non; kaip naciai išžudė Lietuvoje žydus; 
vios slaptos Lietuvių kovos prieš nacius vi
su jų buvimu Lietuvoje. 

Prisiųskit laiške tris dešimtukus, arbar 
pftšto ženklų už 30c, gausit šią knygelę. 

Reikalaukit Dirvoje 
6820 Superior Ave. Cleveland 3,'OhiS» 
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D I R 'V A 

YRA GERU ŠIRDŽIŲ C 4U 
Yienis Lengvas Kelias Padėti Musų Tremtiniams 

PrrLapieni. 

S|«pendž!ant iš kai kutfų mu-
SjJ labdary bes vajų, atrodo kad 
Amerikos Lietuviai užkietėju
siomis sir limis — tie vajai ne
duoda laukiamų rezultatų. Kai 
kurie žiju nes tiesiog nesidrovi 
viešai pa reikšti pasipiktinimo 
ir nusūkisti kad, girdi, jie dir
ba, steig>asi, o visuomenė #ie 
įvertinanti. 

Musų visuomenininkams yra 
žinomi tik tokie žmonės kurie 
prisideda prie Lietuviškos vei
klos. Jie nuolat dalyvauja daž
nuose susirinkimuose, jų var
dai ir adresai dažnai patenka 
į laikraščius. Kur jie nuvyks 
ta vis jie prašomi aukoti. Tie 
patys žmonės prašomi ir palai
kyti Lietuvišką spaudą, musų 
bažnyčias, įvairius koncertus. 

Tie patys žmonės susilaukia 
ir daug laiškų iš tremtinių, ku
riuose jiems ryškiau negu mu
sų vadą prakalbos, nušviečia 

Hfcjenamių musų tautiečių būtis. 
Reišl ia, sąmoningesnė Lietu
vių da) s turi tiek darbo kad 
sunk ai jį Įveikia. Pailsta jie 
belar kj iami susirinkimus, pra
deda r lilsti beaukodami. Ne
reikėtų stebėtis jei ir rezulta
tai ] a 'ių vajų neina geryn, o 
prieš-n ai. 

Tu d arpu šių aktyvistų yra 
maž; s Lietuvių išeivijos nuo-
šimt s. Neperdaugiausia ir tų 
kuri\ ardai nuolat musų spau
doje 1 iksniuojami kaip paau-
kavi: 4 tokią ir tokią sumą 
lokiam ir toliam reikalui. 

K: ii jau minėjau, visa tai 
nepa;e kina musų reikalų. Net 
ir k.ii kurie tremtiniai stebisi 
kode'., girdi, .kitos tautos dau
giau i \ mus sukelia ir kodėl 
tie kit tautiečiai tremtyje su
silauki. žymiai daugiau para
mos tt užsienio. 

O v ?gi galėtų biiti kit&ip ir 
su nu uis. Geromis šircfimis 
žmonii mes turim žymiai dau
giau n ;gu kas gal įsivaizduoja. 
Didtlif Lietuvių nuošimtis ne
dalyta įja mitinguose ir negir
di mu ų vadų žodžio. Senes
nieji i al ir nebenori girdėti, 
nes jų daugelis dar pereito ka
ro Ir ik i tapo kai kuriais vadais 
nusivylę ir pasipiktinę tais ek-

A. S. Trečiokas 
IN31 RANGE AGENTŪRA 

Dirvos Atstovas 
Preni meratoms, Skelbimams 

f 14 Walnut Street 
I EWARK 5, N. J. 

J. Žemantauskas 
N o t a r a s  

"Dirvos" Agentas 

130 Congress Avenue 
TVaterbury. Conn. 

stra patriotais, buvusiais užsi
mojusiais padovanoti besiku
riančiai Lietuvai puikiausį lai
vyną, kuriuo Amerikiečiai ga
lėtų važinėti pamatyti Laisvos 
Lietuvos, o sukolektuotais pi
nigais vos nupirkę varpą.. 
Bet ir tie žmonės tebeturi jau
trias širdis savo tautos reika 
lams. Jie gaili varge esančių 
ir nori jiems padėti. Tik jie 
nori jiems gelbėti tiesioginiai. 
Kad taip tikrai yra aš galiu 
spręsti iš kai kurių faktų ku
rie tai liudija. 
DAUGELIS NORI PADĖTI 
TREMTINIAMS 

Pereitą vasarą aš paskelbiau 
viename laikraštyje laišką vie
nos tremtinės, belaukiančios 
kūdikio; ji kreipėsi j Ameri 
kietes prašydama jai prisiųsti 
naujagimiui muilo ir vystykle 
lių. Mano maloniausia nuos
taba buvo kad atsiliepė net 
virš 30 moterų! Visos jos klau
sė tos šeimos adreso ir siūlėsi 
su pagalba. Keli vyrai atsiun 
tė po penkinę tam pačiam rei
kalui. 

Laiškų, panašių paskelbta
jam, aš turėjau daug. Veik kas 
antrai moteriai vis pasiunčiau 
kitokį adresą, nes gi butų ne
padoru vienai visą pagalbą pa
sukti, kuomet tų žmonių gyve
nimas veik visų vienodas. Jie 
užmezgė "pažintis" su iki tol 
jiems nežinomais žmonėmis ir 
aš išgirdau man padėkos žo 
džius už tarpininkavimą. 

Šita paskatino mane ir ki
taip veikti. Aš kai kuriems 
žmonėms, kurie nedalyv a u j a 
musų visuomeniniame gyveni
me, bet kurie yra gerais Lie
tuviais, pasiunčiau po laiškutį 
su tremtinių adresais, papasa
kodama koki kokios šeimos na
riai, ko jiems daugiausia trūk
sta. Atsakymai kuopuikiausi. 
Net man visos dėkoja už adre
sų prisiuntimą, vienos pažymė-
damos kad kaip tik savo dra
bužines ruošėsi tvarkyti ir bu
sią vienas malonumas pasiųsti 
savo vaikų išaugtiniai drabu
žėliai į ten; kitos klausia kaip 
galėtų su užjuryje esančiais 
Lietuviais susirašinėti, nes ne
moka Lietuviškai rašyti; klau
sia ir koks maistas ten butų 
geriausia pasiųsti. Viena net 
abejoja kad gal geriau butų 
supirkti naujų medžiagų, siū
lų ir adatų ir tegul jie ten pa
sisiūtų. žodžiu, atsiliepimas 
jautrus, tiesiog jaudinantis. 

šitą patyrus, man savaime 
peršasi mintis ar negeriau mu
sų BALF'o vadai ir vadukai 
padarytų kad jie daugiau pa
stangų padėtų sueiti į glaudes
nį kontaktą su platesnėmis 
musų žmonių masėmis, ypač 
su tais žmonėmis kurie nesi-

N A U J O J I  A U Š R A  
Mėnesinis iliustruotas Lietuvių kulturos žurnalas. 

Kviečiame visus užsirašyti. Metinė kaina: U. S. ir 
Kanadoj $3.00. Kitur $3.50. Pasinaudokit šia proga. 

Įd<?du $ ir prašau siuntinėti man žurnalą šiuo adresu 
pr.- visus metus: (52) 

Metropolitan Opera, New Yorke, atidarė savo 63-čią metinį 
operų sezoną su Verdi veikalu "Un Balio in Maschero" (Kau
kių Balius), šiame vaizde parodoma Metropolitan Operos vi
dus, kurį užpildė tarp kitų ir patys didžiausi Amerikos turtuo
liai, kurie laiko garbe lankyti Metropolitan Operą. 

Vardas 

AdiTSJ.-; 

Mic .t?. Valstija. 

"N. Aušros" adr: 10729 So. State St., Chicago 28, III. 
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Lengviau — Pigiau — švelniau I 
ĮSOM IR PARDUODAM VISOKIUS FURNASUS | 
riškus ir Gaso Padargus — Vandens šildymo Tankas s 
u mes negalim pataisyt tai niekas Nepataisys. 5 
>matic Controls Tools Hardware s 

-RI-VET APPLIANCE SERVICE I 
7502 St. Clair Avenue Cleveland i 

9548 Frank Orpse (Urbšaitis) Sav. LI. 0237 I 
AKRONE kreiptis: HANK HOLLISH — STadium 4798 S 

afišuoja patriotinėmis plunks
nomis, bet kurie tebėra geri 
Lietuviai. 

Senai apskaičiuota kad jei 
kas dvi Amerikos Lietuvių šei
mos paimtų globoti po vieną 
tremtyje esantį žmogų, ten 
vargo nebūtų ir jokie fondai 
nebūtų reikalo auginti. Jei 
daugiau noro, gal tai butų ga
lima ir įvykdyti. 

Taip, dabar permažos skiria
mos kvotos į Ameriką, ir Lie
tuviai veržiasi į visas šalis kur 
tik gali išvykti. Bet tos kitos 
šalys tevilioja tik fiziniai stip
rius žmones, tik viengungius. 
Seneliai, vaikučiai ir silpnos 
moterys reikalingi musų para
mos viskuo. 

Aš bijau kad sekančiame 
BALF'o seime vėl nebūtų pa-
simota kokio naujo fondo stei
gti, kad ir kokiam tai univer
sitetui į čia atkeldinti. 

"Atkelkite kelioliką tūkstan
čių tremtinių į bent kurią lai
svą šalį, o mokslo įstaigos, jei 
bus reikalo, pačios išdygs, kaip 
jos išdygo Europos karo griu
vėsiuose", maždaug taip patys 
tremtiniai reaguoja į BALF'o 
viršininko pinigų švaistymą 
besivaikant savo ambicijos ar
kliuką. O kiti dar sako, jei 
jau, girdi, BALF operuojąs mi
lijonais tai kodėl nepadaryti 
tokio menko dalyko kaip atkel-
dinimas čiurlionies Ansamblio 
į  A m e r i k ą  1 . . . .  

Musų tautai butų daug svei
kiau kad be jokio didelio de
monstravimo savo išminties ir 
galios, mes sutelktume visas 
jėgas kuodaugiau apčiuopia
mos pašalpos nusiųsti reikalin
giesiems, kad jie ten badu ne
išmirtų iki mes sukursime 
Naują Lietuvą. 

Reikėtų vajus skelbti afida-
vitams medžioti, kuodidesnį 
nį skaičių Amerikiečių supa
žindinti su jų broliais tremti
niais, įteikiant anų adresus, ar 
tai pavienių žmonių, ar jų sto
vyklų. Neabejotinai rezultatai 
butų geri. 

Iš skaitytojų kas norį už
megs t i "pažintį" su vienu iš tų 
kuriems mes senai renkame 
škurlius ir pinigus, bet kurie 
gyvena pusbadžiai ir apiplyšę, 
parašykit man, o aš pasiųsiu 
adresų kokių kas nori: jaunų 
vyrų ar mergaičių, mokytų 
žmonių ar paprastų darbinin
kų. Adresuokite man: 

Prane Lapienė, 
P. O. Box 526 

Stony Brook, N. Y. 

Telefonų Daugėjimas 
Reikalauja Naujų ir 
Didesnių Centralinių 

Stočių 

Nepaprastas telefono patarnavimo 
plėtimasis Clevelande padarė reika
lingu daryti planus $6,000,000 didi
nimo ir plėtimo programai, kas ap
ima įvedimą devynių naujų telefono 
centralinių' ofisų ir naujų numeria-
vimo planų nekuriems dabartiniams 
nautotojams ir daugybei naujų at
eityje, praneša F. P. Merrick, divi
sion commercial manager iš The 
Ohio Bell Telephone Company. 

"Pirmas panaudojimas naujų nu
merių kurie turės skaitlinę po dvie
jų raidžių nurodančių centrinę, bus 
padaryta įkergiant naują Utah cen-
tralinj ofisą 5400 Prospect Avenue 
šį Lapkričio mėnesį", skelbia Mr. 
Merrick. "Šiuo laiku numeriai da
bartinių Victory naudotojų bus pa
keisti įkergiant skaitlinę '3' po tų 
dviejų raidžių ką atžymi centralinį 
ofisą". 

Naujas Utah 1 centralinis ofisas 
numatytas pradėti veikti šj šešta
dienį, Lapkričio 29, dabartinėse pa
talpose Henderson centrinės kuri 
randasi ant Prospect Avenue ir E. 
55th Street. 

Kiti Clevelando telefono numeriai 
pasiliks taip kaip yra pažymėti da 
bartinėje telefonų knygoje. 

Vietoje tik vardo, šie nauji cen 
traliniai ofisai turės vardą ir prie 
dinę figūrą. Pav. naujas UTah 1 
reikės pasakyti "Utah One" arba 
ant dial "UT 1". Likusieji keturi 
numeriai reikės pasakyti arba dial 
pasukti taip kaip ir kiti Clevelando 
numeriai. Šaukiant telefonu Utah 
1 ofisą, visas numeris reikės pasa 
kyti "Utah One (pauza) two — 
three — four — five", arba dialu 
.pasukti "UT 1 - 2345". 

"šis pakeitimas telefono numerių 
metodo yra kitas žingsnis ilgos pir-
mynžangos kokią the Ohio Bell tei
kia Clevelandiečiams, geresniam ir 
greitesniam patarnavimui", praneša 
Mr. Merrick. 

Nauji centraliniai ofisai kurie nu
matyti pradėti veikti bėgyje sekan
čių 18 mėnesių turės šiuos priedus: 
Utah 1, Tyler 1, Vulcan 3, Ulster 1, 
Tower 1, Trinity 1 ir Tuxedo 5. 

IS LAIKRAŠČIŲ 

NAUJIENOS gerai pasitar
navo BALF šaukiamam seimui 
įdedamos fondo pirmininko pa
skutinį kvietimą į BALF sei
mą lygiai į savaitę po BLAF 
seimui. / 

DABARTINIAI SLA i virši
ninkai, kurie savo nesugebėji
mu veda tą organizaciją į ne
smagią ateitį, pirmutiniai ko
kio ten "Gerovės Komiteto" 
vardu paskleidė už save agituo
jančius lapus, net su savo at
vaizdais. 

Reiškia, SLA viršininkai pa
tys pirmutiniai pradėjo politi
nį vajų už vietas Susivieniji
me, kuriose, kaip jie per savo 
klapčiukus sako, nėra tinka
mai apmokami ir kad jie dir
ba organizacijai sau nuosto
lius nešdami. 

Ar ne keista kad negaudami 
tinkamo atlyginimo, kaip sako, 
aukoja šimtines agitacijai kad 
butų palikti tose taip "mažai" 
apmokamose vietose? 

NORS SLA ir yra diplomais 
apsikaišiusių asmenų rankose, 
tie diplomuoti vadai per du 
metu po pereito SLA seimo ne
pasirūpino sužinoti valstijų įs
tatymus ar jie leidžia SLA da
ryti tokias pakaitas kokios per
eitame seime padaryta ar ne. 
O jų pareiga buvo tai atlikti. 

Nors jie išrodo nėra tinka
mi buti prie SLA vairo, jie pa
tys pirmutiniai apipylė narius 
pundais* lapelių, maldaudami ir 
save girdami, kad nariai ir vėl 
už juos balsuotų. Mat, geros 
akys dumų nebijo, kaip sako 
sena Lietuvių patarlė. 

Tie diplomuoti poneliai sėdė
dami SLA vežime, taip nusipo
litikavo kad neišgali pasamdy
ti nei organui išleisti redakto
riaus. Tai vis mat dirbama 
SLA gerovei. 

KADA V. M. K. per Am. 
Lietuvį ir Vienybę rašė pagy
rų korespondencijos Hartfordo 
Am. Liet. Piliečių klubui ir jo 
pirmininkui, ištolo atrodė kad 
tas klubas tikrai yra pažiba 
Hartfordo Lietuviams. 

N-nų nr. 263, tūlas Hartfor-
dietis pakėlė o klubo uždangą 
ir parodė kad scenoje yra di
delė komunistų gūžta. Tas 
klubas dar nėra nei cento da
vęs nei Lietuvos laisvinimo 
reikalams nei šelpimui tremti
nių, o į Brooklyną bolševikams 
pasiuntė $600. 

Ką veikia tame klube Lietu
viai patriotai? Kur jų Lietu
viškumas ir tėvynės meilė? 

P. P. Jaras. 

HIPPODROME 
'Thunder In The Valley" 

Twentieth Century-Fox ga 1 i a u s 
pagamino į spalvuotą filmą šį kla
sišką veikalą, "Thunder In The 
Valley", ir jis pradedamas rodyti 
Hippodrome Theatre kitą trečiadie
nį, Gruodžio 3. Jose vadovaujamas 
roles turi Lon McCallister su Peggy 
Ann Garner, Edmund Gwenn, Regi-
nanl Owen ir Charles Irwin. 

Dalykas apima žavėjančią jaunų
jų meilš Škotijos kalnuose, papras
tų žmonių gyvenimą, ir š^velnų ro
mansą tarp Maggie ir David, avių 
ganytojų vaikus. 

Lon McCallister vaidina jauni
kaičio piemens rolę. Vėliau jis su-
sipažysta ir įsimyli su Peggy Ann 
Garner, kuri vaidina pirmą suaugu
sios panelės rolę. Veteranas akto
rius Edmund Gwenn vaidina tėvo 
rolę, to atkaklaus, užsispyrėlio tė
vo, kuris sudaro daug nemalonumų 
jauniesiems 

AKRON, OHIO , 

Goodyear Tire & Rubber Co. 
susitarė su unija ilgesnėms 
darbo valandoms, pirmą kartą 
apleidžiant šešių vadandų dar
bo dienos sutartį nuo karo pa
baigos. Dabar sutarta dirbti 
8 valandas į dieną, 40 valandų 
savaitėje, ir darbininkams pa
kelta po ll1/2 centų islandai -
mokesties daugiau. 

šešių^ valandų darbo diena, 
36 valandų savaitė gumo dirb
tuvėse buvo įvesta 1936 pie-
tais, depresijos pabaigoje. Per 
karą dirbta ilgesnes valandas, 
o karui pasibaigus vėl sugryž-
ta į 36 valandų savaitę. Nau
ja sutartimi, dirbs po 40 . va
landų savaitėje. ?< - ' 

AKINIAI 
galima gauti pas 

D-RĄ MATULAITI f4 

(Lait) 
7829 Euclid Ayenue 

JONAS G. 
POLTER 

L i e t u v i s  
Namų Maliavotojas 

Po pier i uoto j as 

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

nemokamai. 

THE MAY CO.'S BASEMENTE 
KOKS PILNAS PASIRINKIMAS! KOKIOS ĮDOMIOS VERTYBĖS! 
Jeigu Jieškot Ekonomijos ir Puoš numo, Rutinai Pamatylrit Šituos — 

.qC4 -> 1 

CASUAL COATS 

Vincent B. Archil 
Dirvos Atstovas 

Prenumeratoms, Skelbimams 
331 So. Rampart Blvd. 

LOS ANGELES, GALIF. 

Petras Lalas 
Dirvos Atstovas 

Prenumeratoms, Skelbimąmg 
AMSTERDAM, N. Y. 

39 Union Street 

LIETUVOS VAIZDAI 
26 VAIZDAI UŽ $1.0# 

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

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

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

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

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

DIRVA. 
6820 Superior Ave. 

Cleveland 3, Ohio. 

DIRVAI išsiraSyti nereikia 
laukti pradžios meti 
skit prenumeratą dabar 
Dirva jus tuoj lankys. 

įkf 

Mieros 10 ikr 18 
Gražių Naujų 
Languočių 
Mėgiamų Vienų 
Spalvų 
Ilgesnių Ilgių 
Trump Palaidi 
Paltai 

Nėra reikalo mokėti 
aukštos kainos įsigi
jimui gražių stilių ge
ros rūšies vii n o n i ų 
paltų šį metą! šitie 
paltai, už šią žemą 
25.00 kainą yra nau
jausių stilių . . trum
pi ar pilno ilgio, pa
lais pečiais. Nekurie 
su nusegamais gobtu-
rais> nekurie vienodų 
spalvų su languotais 
apvedžiojimais, neku
rie kailio panašumo 
medžiagos, šie ir dau
gybė kitų mierose 10 
iki 18. 

Kitų Stilių, 
Mieros 33 iki 43 

Basement Coats 
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D I R V A  

M I R I M A I  
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI ' 

(Žinios apie mirusius Lietuvius Siame skyriuje talpinama dykai 

MIRĖ 17,600 IŠEIVIU 
LIETUVIU 

Su šiame numeryje paduoda
mais mirusių išeivių Lietuvių 
vardais, čia skelbiamų skaičius 
pasiekė jau 17,600, nuo Vasa
rio mėn., 1937 metų, kada Dir
voje pradėta mirusių Lietuviu 
vardai paduoti. 

PAULAUSKAS Steponas, 58 
metų, mirė Rugs. 15, Nor
wood, Mass. 

RAČKAUSKAS Jurgis,J>5 m., 
mirė Rugs. .11, So. Boston, 
Mass. (Šiluvos p.) Amerikoj, 
išgyveno 37 metus. 

BARKAUSKAS Viktoras, 55 
< m., mirė Rugs. 13, So. Bos

ton, Mass. Amerikoj išgyve
no 37 metus. 

VALANAS ^Marijona, mirė 24 
Rugs. Chicagoj. (Žagarės p. 
Kilbinų k.) Amerikoj išgy
veno 40 m. 

PAUKŠTYS Antanas, mirė 22 
Rugs., Chicagoj. 

LAURINAITIS Jonas, 72 m., 
mirė Rusgėjo 20, Chicagoje. 
(Raseinių ap. Jurbarko par. 
Kuturių k.) Amerikoj išgy
veno 37 metus. 

MAŽEIKA Martynas, seno am
žiaus, mirė Ruga. M., Maha
noy City, Pa. 

NORVAINIS Kazimieras, pus
amžis, mirė Rugs. 23, Chica
goj. 

PUODŽIUS Alfonsas, pusam
žis, mirė Rugs. 23, Chicagoj. 
(Panevėžio par. Stetiškių k.) 
Amerikoj išgyveno 33 m. 

AMBRAZAITIENĖ Magdalena 
(Jackauskaitė), 56 m., mirė 
Clevelande, Lapk. 6. (Sasna
vos par. Marijampolės aps.) 
Amerikoj išgyveno 37 m. 

ABAKAS Mykolas, 60 m., mi
rė staiga Lapk. 15, Spring
field, Ohio. (Paliepių k. Ai-
riogalos par. Kėdainių ap.) 
Lietuvoje turėjo likti (jeigu 
jie ten dar yra gyvi) žmo
na, Elena, duktė ir sunus. 
Tremtyje randasi jo sesuo, 
kuri buvo į jį atsišaukus, 
bet Mykola| jai pagelbėti 
jau rfegalės.": , 

ŠIAULIS J., mirė Rugp. 24 d., 
McKees Rocks, Pa. Paliko 
čia žmoną, sunų, dukterį, 3 
anukus, ir Lietuvoje buvo 
dar jo gyva sesuos 

RUIBIS Leonardas, pusamžis, 
mirė Rugsėjo 25, Chicagoj. 
(Kulupinių k. Kartenos par. 
Kretingos ap.) Amerikoj iš
gyveno 41 m. 

ADOMINIENĖ Pranė, 79 sm., 
mirė Rugp. 24, Wilkes-Bar-
rė, Pa. 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

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

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

Telef.: MAin 1773. 

LUKOšIENĖ Marė (Zigmaitė), 
seno amž., mirė Rugsėjo 26, 
Chicagoj. (Girdiškės parap. 
Klurkių k.) Amerikoj išgy
veno 55 metus. 

TOLEIKIENĖ Ona, pusamžė, 
mirė Rugs. 26, Gary, Ind. 
(Tauragės ap. Naujamiesčio 
P^r.) 

VALAVIČIUS Vincas, pusamž. 
mirė Rugsėjo 27, Chicagoj. 
(Pašušvės p. Daugžnagių k. 
Kėdainių ap.) Amerikoj iš
gyveno 44 m. 

MARTUSEVIČIUS Pranas, 59 
m., mirė Rugp. 12, Miners-
ville, Pa. (Marijampolės ap.) 

BURDZIENĖ Barbora, 64 m., 
mirė Rugp. 19, Westville, 
111. (Raseinių ap.) 

VASILIAUSKAS Mikas, pus
amžis, mirė Rugs. 25, Chica
goj. (Panev. ap Vadoklių p 
Debekonių k.) Amerikoj iš
gyveno 37 m. ^ 

BALNIS Juozas, 20 metų, mi
rė Rugpjučio 17, Worcester, 
Mass., kur buvo ir gimęs. 

ŠILINSKAS Klemensas, 61 m., 
mirė Rugp. 25, Harvey, 111. 
(Panev. ap. Daumenų k.) 

STANAITIS Juozas, mirė 20 
Rugs., Worcester, Mass. 

PAUKŠTIENĖ Agota, mirė 22 
Rugs., Edwardsville, Pa. 

KAVALIAUSKAS Simas, mirė 
Rugs, mėn., Pittston, Pa. 

LESKIS Juozas, seno amž., mi
rė Rugs, m., Mahanoy City, 
Pa. 

KLIUČINSKIENĖ Mari, mirė 
Rugs, m., Mahanoy City, Pa. 

VAŠKAITĖ Barbora, 50 metų, 
mirė Rugs. 4, Newark, N. 
J., kur buvo ir gimus. 

ANTANAVIČIUS Leonas, 63 
m., mirė Rugs. 17, So. Bos
ton, Mass. Amerikoj Išgyve
no 42 »m. 

SUDEIKIENĖ Emilija, pusam
žė, mirė Rugs. 30, Chicagoj. 
(Raseinių aps. Kražių par.) 
Amerikoj išgyveno 34 m. 

MIKUTSKIS Kazys, pusamžis, 
mirė Rugsėjo 30, Chicagoj. 
(Raseinių ap. Kražių p. Pa
liškių k.) Amerikoj išgyve
no 42 metus. 

VIRŠILAS Jonas, pusamž., mi
rė Spalių 1, Chicagoj. (Pa
nevėžio ap. Upytės p. Zubiš-
kių k.) į 

DŽIUGAS Kazys, pusa m ž i s ,' 
mirė Spal. 2, Chicagoj. (Pa
nevėžio ap. Naujamiesčio p.) 
Amerikoj išgyveni 46 m. 

ZAMBACEVIČIENĖ Veronika 
(Staneikiutė), mirė Spalių 2, 
Chicagoj. (Marijampolės ap. 
Višakio Rudos p. Karalių k.) 

AČZAS Kazys, pusamžis, mirė 
Spalių 2, Chicagoj. (Raseinių 
ap. Nemakščių p. Užkalnių 
kaimo.) 

BANIS Petras, mirė Spalių 1, 
Waukegan, 111. 

KUNDRAT Vladas, pusamžis, 
mirė Spalių 3, Chicagoje. 
(Grinkiškės p. Raseinių ap.) 
Amerikoj išgyveno 42 m. 

BURDULIS Jonas, 57 m., mi
rė Rugs. 24, Wilkes - Barre, 
Pa. ; 

URBONAVIČIUS Antanas, 67 
m., mirė Rugsėjo 28, Sweet 
Valley, Pa. 

PAJ IEŠKOJIMAI 
Jieškomieji ar apie juos ži

bantieji prašomi atsiliepsi į: 
CONSULATE GENERAL OP 

LITHUANIA 
41 West 82nd Street 

New York 24, N. Y. 
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| I. J. SAMAS . JEWELER ' Į 
I Persikėlė į naują didesnę ir gražesnę krautuvę | 

I 7007 Superior Ave. Greta Ezella Theatre E 
s = 

§ Dabar jau turime didesni ttnktnf Deimantų, žiedų, Laik^ S 
| rodėliu ir visokių graždaikčių, už nupigintą kainą. | 
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P J KISJiSIS 
609-12 Society for Savings Bldg—Cleveland, Ohio 

OFISO TELEFONAS: MAin 1773. 

S Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuoee, kreip- g 
S kltės j mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimu įvai- s 
S riuose apdraudcs-insurance reikaluose. g 
B Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymas S 
S garantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba asmeniškai. £ 
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Adomavičius, Juozas, iš Kelmės vl. 
Augustat, Richard, iš Prienų vai.,. 

Marijampolės ap., gyvenęs Kau
ne, dabar apie Philadelphia, Pa. 

Abromaitis, Frank, gyv. Bridgeport 
Conn. 

Arūnas, Petras , gyv. Water bury, 
Conn. 

Augustinavičius- Malinauskas, Jur
gis, iš Šiaulių, ir sunus Jurgis. 

Bagdoninė, Stanislava, gyv. Chica
goje. 

Balčiūnaitė, Ona, gyvenusi Pašvi
tinio- Linkuvos vai.. Šiaulių ap. 

•Balickas, Antanas ir Jurgis, iš Ky
bartų vai., Vilkaviškio ap. 

Barkučia, Jadvyga, duktė Vincento, 
Utenos ap., ištekėjusios pavardė 
nežinoma. 

Bernotas, Antanas, žmona Antani
na, sunus Vytautas ir duktė Biru-? 
tė, dantų gydytoja ištekėjusi; gyv 
Worcester, Mass. 

Bielovolskytė - Kudukienė, Stani-
' slava, kilusi iš Krekenavos vai., 

Panevėžio ap., jieško savo gimi
niu - tetos Riniavičiutės ir kitų* 

Burinskaitė - Kaluškevičienė, Ve
ronika, iš Seinų ap. 

Bačys, Leonas, iš Joniškėlio vai., 
Biržų ap. 

Bajelytė, Elena, iš Linkuvos vai., 
Šiaulių ap., ištekėjusi. 

Bundza, Andrius ir jo seserys Mari
ja ir Rozalija, iš Šakių ap., gyv. 
Pittstono ar Pittsburghe. 

Čekanauskienė - Stulgytė, Marcelė, 
iš Salako parap., ir vyras Jurgis 
Čekanauskas, abu Zarasų ap. 

Čėsna. Albinas, Antanas ir Petras, 
ir Čėsnatė, Alesė, gim? Ameriko
je, gyvenę Liudvinavo vai., Mari
jampolės ap., gyv. Chicagoje ar 
New Yorke. 

Čepas, Petas, iš Smilgių vai., Pane
vėžio ap. 

Čeoas, Petras, iš Smilgių v., Pane-
Panevėžio ap. 

Daukšis. Jona ir Vincas, iš Mari
jampolės ap., ir Daukšis, Albi
nas. gimęs New Yorke. 

Dailydas, Juozas, tarnavo Ameri
kos kariuomertėje, šio karo metu 
Vokietijoje. 

Daukša, Vladas, iš Mažeikių ap. 
Dzendzeliauskienė , Petronėlė, iš 

Kauno ir dukterys Jogasė ir Mi
kalina, gyv. New Yorke. 

Elinskas, Pranas, gyv. Waterbury. 
Gailius, Nikodemas, iš Tauragės a. 
Gavorskytės - Neveravičienės, Bea

tričės ir Fabijono Neveravičiaus 
giminės ir pažįstami prašomi at
siliepti. 

Crigaitis, Vincas ir seserys Antani-
• na Žvirblienė ir Rozalija Misiū

nienė, gyv. Michigan valstijoje, 
Marquette. .* • ^ •į.\ 

Grikietis, Jonas, iš • "SSIW'^§tęr., rTi»~ 
sunus Albinas, giirięs Amerikoje. 

Grinius, Benediktas, ir sesuo Gri
niūtė, Amelija, gyvenę Radviliš
kio vai , Šiaulių ap. 

Iškauskaitė (ar Jaskauskaitė? ),' 
Phyllis, studijavo Kaune Teolo-
giją-Filosofiją ir gryžo Amerikon 
apie 1936 m,, gyv rodos Bing-
hamton. 

Ivanaitienė - Juršynienė - Norky-
tė, Magdalena, iš Vilkaviškio ap., 

Insodžiutė, gyv. Shenandoah, Pa. 
Jagoldienės - Žmuidzinaitas, Kon

stancijos, giminės prašomi atsi
liepti. 

Januškevičius, Baltrus, iš Veprių v. 
.Ukmergės ap. 

Jarutytė - Mitienė. Adelė, iš Rena-
vos, gyv. New Yorke. 

Jasulaitis, Kazimieras, Petras ir 
Tamošius, iš Vilkaviškio ap., gyv. 
New Yorke. 

Juzėnienė- Glaveckaitė, iš Marijam
polės ap. 
gyv. Chicagoje S. Wolcott avė. 

Janu aitis, Mary ii. šakių ap., ir 
duktė Vanda Janušaitis, vargonin-

kė, gyv. Macedonia, Ohio. 
Juršynienė - Ivanaitienė - Norkytė, 

Magdalena, is Vilkaviški© " ap., 
gyv. Chicagoje. 

Kaluškevičienė - Buinskaitė, Vero
nika, iš Seinų ap. 

Ketvirtis, Juozas iš Kamajų vai., 
JRokiškio ap. '" *• 
Kniukštaitė, Paulina,, Chicago

j e .  ;  .  . . .  
Križauskienė, iš Radviliškio, Šiaulių 

ap., gyv. Chicagoj. 
Kvietinskienė - Norkytė, Liucija, 

ii! Vilkaviškio ap. ir sunųs But* 
vydas ir Domininkas. 

Kamantauskas, Pranas, ii Liubavo 
vai., Marijampolės ap. 

Kazakevičius, Juozas, ir sesuo Ele
na Malionienš, vaikai Jurgio, 
gyv. rodos, Hudson. 

Kazla, Mikas, iš Marijampolės ap. 
Kinderiena, .Mareijona, $ Tauragės 

apskr. 
Lelingis ( L^nikas )v Juoaas ir Mo

tiejus, iš Kauno ap., gyv. Brook-
lyne, N.Y. 

Leščinskaitė, Stasė, ištekėjusi, turi 
seserį Rozaliją Baniulienj, gyv., 
rodos, Chicagoje. 

Linkevičius, Juozas, iš Kalvarijos, 
gyv. Chicagoje ar Philadelphijoj. 

Lohsen - Bagdonaitė, Marie, k;lusi 
iš Tauragės ap., gyv. Philadel-
phijoje. 

Lukauskas, iš Ginteliškės ( vėliau 
Plateliu vai., Telšių ap. ), brelis 
Onos Petrauskienės, pirmojo ka
ro metu buvo sužeistas, gaudavo 
pens: ją."** 

Malinauskas- Augustinavičius, Jur
gis, iš Šiaulių, ir sunus Jurgis. 

Marsalskienė, Ieva: vyras turi ga
liūną Worcester, Mass. 

Mikoliūnas, šeima mirusio Kazimie
ro Mikoliūno, žmona Ona, kilusi 
iš Šeduvos apylinkės, Panevėžio 
ap., du sunųs ir daikte, vienas su
nus spėjamai dirba siuvyklose 
Brcoklyne. 

Mileiis. Antanas, ii Raudonis vai, 
Raseinių ap. > 

Misiūnaitė - Žalkovsky, Ona, fš 
Smileių vai., Panevėžio ap. 

Malionienė - Kazakevičiūtė, Elena, 
turi dvi dukteris ir sunų Joną, 
gyv. Hudson. 

> •  t 
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Anglijos mažiausias arklių lenktynių jojikas, Jimmy Lane, 
sveriantis ,49 svarus. Jis toks mažas kad aftt arklio j reikia 
užkelti. , įf r •: 

Maciuta. Jonas, iš Jadagoflių km., 
gyv. New Yorke. 

Moe - Kniukštąitė, Paulina, gyv. 
Chicagoje. ' 

Markauskas, Jonas, i& Alytaus, gyv. 
Pittstone ar Pittsburghe. 

Matusevičius, Antanas, gyv# ytMar-
ouette, Michigan. 

Misiūnienė - Grigaitytė, , Rozalija, 
gyv. Michigan valstijoje, Mar
quette. 

Mileška, Pranciškus, LinkuVos vai., 
Šiaulių ap., gyv. Chicago^#. 

Mitienė - Jarutytė, Adelė, iš Rena-
vos, gyv. New Yorke. 

Mizerienė - Levickaitė, Ona" iš Mi-
zarų. 

Narbutas, Juozas, brolis Kazakėyi-
čienės. 

Naujunas, Antanas ir Jurgis, kilę 
iš Kazlų Rudos, gyv. New* Yorke. 

Neveravičiutės, Danutės ir jos tė
vų Fabijono ir Betričės Neveravi-
čių, giminės ir pažįstami prašo
mi atsiliepti. , ! 

Normantai ir Normaritalt?§:-"gimi
naičiai Emilijos Normaijt&itės >-
Sragauskienės. 

Novogruckienė - Paulauskafte, Va-' 
• lerija, iš Rasinių ap., gjrv. New 

Yorke. 
Pečkis, Petas ir Vincaž, iš 'Giidelių 

valsčiaus. v 

Parnarauskifc, Antanai, 'i& Bf^žvilko 
vai.*; Tauragės ap., tarnavo ̂ "poli
cijoje ir Parnarauskįenė,fb, Ona, 
gyv. Danville-. ar Westvill<» 

Petrauskas, Kazimieras ir Stanislo
vas. sunus .Tono ir Onos (Gaižau
skaitės iš Kauno ap. 

Petruškienš - Valinskaitė, Magdė, 
iš Keturvalakių vai., ViJU^iyiškio 
a p s k r .  y , , , ,  .  

Pežienė, Magdė ir . gunus/,,failas, 
gyv. Brooklyne, ., , 

Po^erys, Antanai, ii' Pyplių,,. gyv. 
New Yorke. 

Prižgintas, Jurgjįę, iš Šiaulių ap., 
gvv. Bostone. t 

Pudėiunienė - Pirkaitė, 0®%', gyv. 
St. Louis. ' ,-0-v 

Rac'ecki, Joseph,' i& Garliavos vai., 
gvvenęs Kaune. 

Razminas, Juozas, iš Kelmes vai., 
Raseinių ap., gyv. New Yoke. ^ 

Ruhmke - Hermanaitė, Berta, iš 
Tauragė ap.. ir vaikai Arthur ir 
Lena, gyv. New Yorke. 

Rutkus, Simonas ir Vladas, ir R'lt-
s kaitė, Elzbieta, iš Linkuvos vai., 
Šiaulių ap., gyv. Chicagoje. 
Sakalauskas. Juozas, sunus Adomo. 
Schink - Ziglerytė, Karolina. iš 

Garliavos vai., gyvenusi Kaune. 
Snarskis, Juozas, gyvenęs Detroit 

Mich. 
Stanelis, Juozas, gyv. Brooklyne, 

New Yorke ar Bostone. 
Staniulis, Martynas, iš D.eveniškio 

vai., gyv., rodos, Jersey City. 
Etankaitienė, Liudvina, iš Gaurės 

vai., Tauragės ap. ' 
Stankevičiūtė, Anelė, iš Kalvarijos, 

i.štekėjus, gyv.. Chicagoje ' ar Phi-
ladelohijoje. 

Stasiulaitis, Saliamonas, iš Šeduvos 
vai., Panevėžio ap. * 

Stoll. Max, tėvas Philipp ir .pjotina 
Širkaitė - Pudžiunienė, Oną' ir vy-

rr>s gvv.'St. Louis. 
Strikaitisjl titanas, iš Renavos pa., 

Židikų vai.. Mežeikių ao. 
Marija Stoll - Augustatx* 'kilusi 
iš Prienų vai., Marijampę$fą ap., 
gvv. apie Philadelphia. ' 

Stulgys, Petras, iš TiltiŠkiųy parap. 
Salako vai., Zarasu apr * : 

Sukaitienė - Jurgaitytė, Vsronika, 
iš Panevėžio ap. . 

Sieoleckas, Antanas. Vaclovas ir 
Vladi lovas, iš Ukmergės ap., 
gyv. New Yorke. 

Skinbirauska3, Juozas, iš Kauno, įr 
šeima. . 

Stasevičius, Jonas, iš šeduyos vai, 
Panevėžio ap. 

Šimkūnas, Petkas, iš Salako vai., 
gyv. New Yorke At Chicagoje. 

švetkauskienė - Vaitkevičiutš, iš 
Mi"f>slavo-Slabados vai. • 

Taraškevičįutė, Mikalina, iš Deve-
niškio vai., Vilniaus krašto, gyv. 
New Yorke. 

• Undzilienė - Slavėnaits, Marė, nuo 
» šeštokų. 
Urbanavičius, Petras, .įš "lankų vai., 

šakių ap. 
Valangevičiųs, Jonas ir žmona 

Liaudanskait?, gyv. B^ooM',/ne. 
Valatka. Benadas ir jo seserys, iš 

Čekiškės vai. gyv. Illinois valst. 
Varnagirienė, Magdaleną. 
Vasiliauskienė, našlė Baltraus Va

siliausko, kilusio iš Naumieslio, 
šakiu ap:, ir du sunus, gyv. Pitts
burghe, vienas sunus vardu Vik
toras. 

1 Vainauskas," Afitanas, iš Ylakių pa. 
Mažeikių ap., gyv. New Yorke. 

u -s v 

Velyvis, Jonas. 
Valaitis, Petras. i$ Silgalių - Bub-

lelių vai., Šakių ap., gyv. Brook
lyne. 

Vėžys, Bronius, prašo atsiliepti A-
Zlatkus, Juozas, iš Rokiškio 'ap., tu

ri sunų Alfonsą. 
luntiškius, Kurkliečius ir Skiemo-
niečius. 

Zaborskis. turėjo tris sunus: Anta
ną, Feliksą ir Kazį, gyv. Brook
lyne. i 

Želmaitė, Emilija, iš< Židikų vai., 
Mažeikiu ap., gyv. Brooklyne. 

Žmuidzinaitės - Jagoldienės, Kon
stancijos, giminės prašomi atsi
liepti. 

GAISRŲ NUOSTO
LIAI IR MIRTYS 

NUO GAISRŲ 

Amerikiečiai savo neatsar-
gumu, ignorantiškumu ir ne
paisymu ką daro, šymet viso
je šalyje pridarys gaisrų nuo
stolių už apie $700 milijonu. 
. Jeigu taip eis ir toliau tai, 
žinovų spėjimu, 1950 metais 
gaisrų nuostoliai pasieks visą 
bilijoną dolarių. 

Iki galo šių metų, apie 11,-
000 žmonių bus žuvę gaisruo
se ir daugybė kitų sužeista iš 
tos priežasties. 

Pereita metą, nežiūrint gy
venamų namų trukumo, šiojė 
šalyje per paprastą neatsargu
mą su ugnim buvo sunaikinta 
daugiau gyvenamų namų negu 
išviso jų randasi visoje Nab-
raska valstijoje. 

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

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

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

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

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

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

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

Savers always welcome 

ŽIURKIŲ NUOSTO
LIAI PO $400,000,000 

METUOSE 

Valdžios žinovai apskaičiuo
ja kad visoje šalyje žiurkės 
per metą laiko sunaikina mai
sto net už 400 milijonų dola
rių. Tiek sunaikino šymet ir 
tiek sunaikins nuo dabar per 
metą, o tai didelė daugybė 
maisto, kuris galėtų buti iš
vežtas maitinimui badaujančių 
žmonių Europoje. 

Pereitą metą, kaip apskai
čiuota, žiurkės sugadino 4'/< 

šios šalies grudų. 
Vienoje Louisiana valstijoje 

sandėliuose pernai žiurkės su
gadino 4,284,000 sv. cukrau!, 
33,000 svarų miltų, 25,000 sv. 
ryžių, daug kavos, pupų ir kt. 

Kitam metui žiurkių kovai 
reikalinga $100,000, išgelbėji
mui ukėse grudų ir sandėliuo
se sudėtų maisto dalykų. Hį# 
pilnai apsimokėtų išleisti. 

NEUŽMIRŠKIT 3c 
Rašydami Dirvos Redakcijijį 

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

Pilnai Padengta Apdrauda. Phone EX. 0417 

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

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

f CARPETING FOR THE 
DISCRIMINATING 

IMMEDIATE DELIVERY 
Luxurious Textures — Colors ~ Patterns — Weaves 

f A VISIT TO OUR STORE WILL BE GRATIFYING 

j R. W. Duke Co. 
4> "THE HOME OF FINE CARPETING" 

| 20156 SO. MORLAND BLVD. — SK. 6464 ? 
j? (At WarrensvtU# and Kinsman) 

| TERMS ARRANGED EASY PARKING 

j. Open Tuesdaj's and Fridays Until 9 P. M. 

VISOKIA APDRAUDA 
Mes esame pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

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

i P. P. M U L I O L I S 
J Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate 
i ir Apdraudos Agentusa 

6S06 Superkir Ave. Cleveland HĘnderson 6729 

CjūtcUM. 
P'Miijimui 

m—,""" 

I TRUMPIAU NEGU 30 MINUTŲ 

0̂«IN0|3 
* 

KAIP 
ATNAUJINT 
DIRVĄ 
Kaip tik jusų prenume-

j rata už Dirvą baigiasi, 
paimkit pas jus esama 
Dirvos voka ir atnauji
nimo kortelę, įdėkit $2 
popierinius ir įrašę sa
vo pilną adresą, isšiųs-
kit, užlipinę ant vojpo 
už 3c pašto ženkleli. ~ 

D I R V A  
6820 Superior Ave. 

Cleveland, Ohio ' 

Tai. greitas džiuvimas, mes žinom, bet jųs 
tai galit atlikti kas kartą, bent kada, su mo
dernišku Electric Clothes Dryer. 

Džiovinami šiuo patogiu budu, beveik vi
sokių rusių skalbiniai buna gatavi prosiji-
mui bėgyje 30 minutų. 

Greitumas, žinoma, yra tik vienas pato
gumas iš Electric Clothes Dryer. Kiti yra: 
laisvė nuo "oro rūpesčio" ir trukdymų.... 
laisvė nuo nelauktų apnešimų suodžiais ar 
dulkėmis šviečiai padžiautų skalbinių.... ir 
nereikia vaikščiot prie džiaunamos virvSs su 
sunkiomis kašėmis. 

Klauskit savo Electriško Pardavėjo pilni| 
informacijų apie naują, pagerintą Electric 
Clothes Dryer. Jie yra geriausi koki buvgj 

A I* W A Y t 

KLAUSYKIT "TEN O'CLOCK TUNES" DAINŲ ' 
VI0OS NAUJAUSIOS DAINOS — VISI ŽYMIAUSI ŽVAIGŽDYS 

Penkias Dienas Savaitėje—Pirmadienį iki Penktadienio 
Rytais nuo 10—WGAR 1220 • Vakarais nuo 10—WHK 1420 

k. 
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CLEVELANDO IR APIEUNKES ŽINIOS ! 
DIRVA—6820 Superior Avenue. ENdicott 4486—Atdara vakarais J 
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L i t h u a n i a n  D i g e s t  
6820 SUPERIOR AVE. CLEVELAND 3, OHIO PHONE: ENdicott 4486 

Dirbama už Tremtinių 
įsileidimą 

;. __—_ 

Clevelande plečiama judėji
mas atidarymui duris tremti
niams | Ameriką, kurių suvirs 
850,000 randasi išmėtyti Euro
poje ir leidžia jau trečią žiemą 
Vokietijos, Austrijos ir Italijos 
DP stovyklose. 

Tuo tikslu Cleveland:? ren
giama plati konf-rcnci a Gruo
džio 6, Hotel Cleveland. Tarp 
Mitu žymiu dalyvių kalbas Gan 
•Joseph T. McNarney, kuri? . u-
vo U. S. kariuomenes korran-
dierium Europoje karą baigus 

Kadangi Amerikos valdžia 
dabar išleidžia po $180 milijo
nų metuose tų išvietintų žmo
nių laikymui stovyklose, Ame
rika galėtų pasitarnauti pada
rymui jų naudingais piliečiais 
šioj% šalyje. 

PRADEKIME KOVĄ į Pasiuskit Savo Aul ą 
SU KOMUNIZMU BALF'ui per Dirvą 

CleveJandas—March of 
Time Filmoje 

Rupesčiu ir pastangomis vie
nos iš didžiųjų Clevelando įs
taigų, Cleveland Electric Illu
minating Co., tapo pagaminta 
filmą 'Opportunity—The Story 

I of the Best Location in the 
Nation', kurią paruošė žinomų 
March of Time filmų gaminto
jai. šios "Opportunity'' filmos 
pirmas privatinis rodymas at
sibuvo antradieni, Public Mu
sic Hall. Buvo sukviesti spau
dos atstovai, industrijų vadai 
ir valdžios žmonės, nuo Ohio 
gubernatoriaus žemyn. 

Ta filmą dabar bus rodoma 
visoje šalyje ir kartu Europo
je ir kitur, parodymui kaip gy
vena laisvoje Amerikoje dide
liame mieste žmonės, kaip jie 
dirba, ką atlieka ir ką turi. 

Prie filmos buvo dar turi
ninga muzikalė programa, ku
rią išpildė Cleveland Summer 
Orchestra, ir solistė pianistė 
Eunice Podis. 

25 METŲ SUKAKTUVĖS 
Lapkričio 22, Justinas ir Ma

rė Miščikai minėjo savo 25 me
tų vedybinio gyvenimo sukak
tuves. Ta proga turėjo vaka
rienę su artimais savo drau
gais Plantation restorane. 

Miščikai, atvykę čia iš Scran-
ton, Pa., darbuojasi ir po šiai 
dienai Lietuvių Darželio Sąjun
goje, SLA 14 kuopoje, Dr. Vin
co Kudirkos Draugijoje, Mote
rų Ratelyje, ir prisideda su au
komis Lietuvių ir Lietuvos 
reikaluose. 

Jie išaugino dvi dukreles. 
Linkime jiems geros sveikatos 
ir energijos darbuotis Lietuvių 
labui ir toliau. 

MEDŽIOKLĖJE Ohio vals
tijoje pereitą savaitę per pir
mas penkias dienas nužauta ar 
patys nusišovė 11 medžiotojų. 

Nuo šūvių visokiomis prie
žastimis Ohio valstijoje 1946 
metais neteko gyvasčių 74 as
menys, iš jų 35 laike medžiok
lių, o 39 visokiais nusišovi-
mais arba per klaidą nušovi
mais namuose. 

Lapk. 22, namuose 1871 E. 
G6 st., tūlas Padens nušovė sa
vo žmoną, juokaudamas su sa
vo biznio partneriu, esą jo ki
šenių j e turėtas revolveris esąs 
tuščias. Tuo "tuščiu" r.vol-
veriu, parodymui kad "nieko 
neatsitiks', jis paspaudė gai
duką vieną ir antrą kartą, at
statęs revolverį į savo žmoną 
sėdinčią skersai stalą. Trečiu 
paspaudimu "tuščias" revolve
ris iššovė, pataika žmonai į 
akį, ir ji nuvežta ligoningn jau 
buvo negyva. 

Gausit 1948 Dirvos 
Kalendorių 

Visiems Dirvos skaitytojams 
pranešame kad šymet Dirva 
vėl duos didelius sieninius ka
lendorius tiems kurie užsimo
kės prenumeratą už 1948 me
tus, seni arba nauji skaityto
jai. 

Kalendoriai bus duodami su 
pradžia Gruodžio mėnesio, iki 
jų turėsime. 

Dirvos kaina metams $3.09. 
KALĖDINIŲ Sveikinimų — 

Lietuviškų — galite gauti Dir
vos krautuvėje. 

Clevelandiečiai parodvk i m e 
musų Lietuviškiems bolševi
kams kad lazda turi du galu. 

Per kelis pastarus metus jie 
"u^ koliojo ir užgauliojo, net 

*-«iM?iai skundė esą.mes fašis
tai. račiai.... 

Laikai pasikeitė jų nenaudai. 
" r'aba-* br malo ramia pą-
Žii:e, turime kiekviena— to-

"?."v! rurkiui dirbtuvėje, bizny-
ai* politikoje prikišti jo my

limą vardą — komunistas. 
žinoma, šis darbas turi bu-

:i dirbamas visų musų bsndro-
nis pastangomis: katalikų, sc-
?ialistų ir tautininkų kartu, 
nes bolševizmas visų yra vie
nodas priešas, žudo musu bro
lius, tėvus Lietuvoje. Tiems 
vietiniams parsidavėliams Ru
sui mes negalime leisti laisvai 
šypsotis iš musų a^arų. 

Kadangi musų Prezidentas 
Truman stojo į kovą prieš ko
munistus Amerikoje, pravesda-
mas suregistravimą visų rau
donųjų priešų valdiškose įstai
gose, ir ėmėsi gelbėti Europą 
nuo komunizmo pavietrės, tai 
mes Lietuviai turime laikyti 
*au už garbę prezidentui tame 
darbe padėti ir kovoti su tuo 
kenksmingu gaivalu atvirai. 

Kadangi darbo su tais sufa-
natikintais Maskvos bernais 

us nemažai tai turime dirbti 
organizuotai, kad darbas butų 
našesnis; turime susiburti į 
Lietuvišką organizaciją sukur
dami ją kovai su komunizmu 
visais frontais. | 

Vieniems jiems reikės išpir
kti bilietai važiuoti pas Stali
ną. o kitus, Stalino "mokslu" 
apglušintus, reikės palydėti į 
Newburgą atostogoms. 

Tokiems Bimbalams, Vaba
lams ir kitiems raudoniems dy
kaduoniams, kurie tik tranko
si iš miesto j miestą rinkdami 
dolarius komunizmui palaikyti, 
turėsime šluotas padovanoti — 
kitaip jie įtrauks ir kitus, dar 
nesuklaidintus, į valdžios ran
kas, kuri imasi komunistų me
džioklės. 

Kaip kam gal kils mintis 
kaip pažinti kuris bolševikas. 
Tai visai lengva, nes jie patys 
pasirodo: skaito bolševikiškus 
lapus, priklauso kiti jų draugi
jose, rengia pramogas ir jose 
džiaugiasi iš Lietuvių tautos 
nelaimės ir giria Staliną kiek
viena proga, guldami ir kelda
mi garbina tik Rusiją ir ko
munistinę tvarką; tuo pačiu 
kartu jie viską niekina kas 
Amerikoniška, kas gera ir nau
dinga šios šalies gyvenimui. 

J kovą visi prieš komunizmą 
ne žodžiu bet darbais! 

Amerikos Patriotas. 

Itnllilt Wants of Red Threat WHAT'S NEW? 
(In Cleveland) 

L 

Daugelis Clevelandiačių n> 
rėtų paremti BALF'o Kalėdirr 
vajų surinkimui daugiau p'ni-
~ų šclprrui musų varg^tan -i'j 
tremtiniu Europoje. B t pny-
u prisirengdami pinigui išsius-

;i laip ir praleidžia savo gerus 
i" tušč:'ai. x 

Primename v:si°ms perskai
tyti Marpe numeryje ^-m? pus
lapyje telpantį BALF'o pirmi
ninko atsir aukimrj, ir tada at
neškite savo auką Dirvos Ra-
dakcijon, čia jums patarnausi
me aukos persiuntimui į BALF 
ir iš ten jums bus prisiųstas 
aukos priėmimo paliudymas. 

Skubėkit kad jusų auka pa
tektų j Kalėdinį vajų. 

The Cleveland News 
22-ras Metinis Kalėdų 

Žaislų Vajus 

BUS DI2DIOJOJ ARENA 
ANTRA D. GRUODŽIO 2 

Ed Bang sutraukė į kumšty
nes pačius geriausius kumšti
ninkus kokius Clevelandiečiai 
kada matė. Ezzard Charles 
su Fitzy Fitzpatrick bus svar
biausia pora. Jiems nustatyta 
laikas 12 rounds. 

Abu jie jau anksčiau čia yra 
gerai pasirodę kumštynėse su 
kitais; Charles paskutiniame 
savo dalyvavime Arenoj išmu
šė Jimmy Bivins pereitą pava
sarį. 

Prie to bus trys kitos po 10 
rounds kumštynės ir dvi po 4 
rounds kumštynės. 

Kitose porose bus Steve Bel-
loise su Billy Arnold, Jimmy 
Edger su Sonny Horne, abi tos 
poros yra vidutinio svorio, po 
10 rounds. 

Sonny Horne dažnai kumš-
čiuojasi Madion Square Gar
den New Yorke ir daug atvejų 
laimėjęs. 

Šių kumštynių pelnas eina 
News Christmas Toyshop Fund 
kaip ir kitais metais. Tikietai 
po $10, $7.50, $5, $2.50. Pat
rons tikietai po $15. 

Tikietai parduodami išanks-
to News Building, 1801 Supe
rior Ave., ir Arena box office. 

FORMALIS LASNIK CAFE 
ATIDARYMAS 

Lasnik Cafe, 6824 Superior 
avenue, nors veikia jau kelios 
savaitės, tačiau formalis iškil
mingas atidarymas rengiamas 
šį trečiadieni ir ketvirtadienį, 
Gruodžio 3 ir 4. Svečiai galės 
gauti kalakuto vakarienę, ti-
kietas $2; abu vakaru vakarie
nė bus duodama nuo 5 vai. iki 
vėlumai. 

Ti kietus vakarienei galima 
įsigyti išanksto, arba gauti tą 
pat vakarą. 

GUB. HERBERT sušaukė 
Ohio legislaturos specialį po
sėdį, Gruodžio pradžioje. Tą 
žygį jis darė dėl to kad vals
tijos Aukščiausias Teismas iš
nešė sprendimą jog legislaty-
viu budu padaryta klaida už
kirto valstijos vieškelių skyriui 
naudotis taksais gaunamais už 
gasonilą kelių statymui. 

Bus svarstoma ir iš kur pa
ims $300,000,000 karo vetera
nų bonams išmokėti, kas tapo 
nubalsuota Lapkričio 4. 

KEITH'S 105TH STREET 
THEATRE 

Pamatykit šią įdomią filmą, 
"That Hagen Giri", kuri rodo
ma RKO Keith's 105th Street 
Theatre Lepkrięio 26 iki 29. 

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

KLAIDA. Pereitame nume
ryje pažymint Alvinos Luizie-
nės atidarymą Alvina's Beauty 
Salon, įvyko klaida telefono 
numeryje. Tikras numeris yra 
GLenville 3834. Adresas: 2186 
Noble Road. 

DAINININKUI VAKARĖLIS 
Lapk. 22, čiapų namuose bu

vo smagus vakarėlis, kurį ren
gė K. štaupo vadovaujamas 
choras, naujai atvykusiam dai
nininkui Pranciškui Neimanui 
pagerbti. 

ŠELPIMO NAUD.M 
Dr. Vinco Kudivkos Draugi

ja surengė kortavimo vakarą 
Lietuvių LC.r j;?.d Gruo
džio 6, "uo 7:3) vai. Kviečia
mi nor ntieji pakortuoti, bus 
dovanos; įžanga tik 40c. 

Vakarėlio pelnas eis Lietu
viams tremtiniams šelpti. 

6 Dienų Dviračių Lenk
tynės Gruod. 7-13 

Clevelande rengiama dviračių len-
ktynbės, j kurias stoja ;"ym.;s Ame
rikos dviratininkas, Cecil Yatss iš 
Indianapolis, Ind., laimėtojas 19-kos 
lenktynių; jis dalyvaus čia rengia
mose šešių dienų lenktynėse, kurios 
atsibus Public Hali, Gruodžio 7 iki 
13 dienos. 

Jo įstojimas į šias lengtynes su
daro jau septynis įsirašiusius su 
Prsscia, kuris renka geriausią pa
saulyje talentą šiam įvykiui Public 
Hali. 

Kiti dviratininkai iki šiol įstoję 
yra Bill Anderson iš Clevelando, 
Torchy Peden iš Kanados, Rene Cyr 
iš Montreal, Erwin Pesek iš Chica
go, Charlies Yaceino iš Chicago ir 
Stanley Rinella iš Alameda, Calif. 

Yates čia ilgai atmenamas savo 
nepaprastais pasižymėjimais Cleve
lande. Jis yra laimėjęs daugiau pi
niginių dovanų negu koks kitas dvi- ( 

ratininkas. Per 15 metų važinėjimo 
jis dalyvavo 98 profesionalėse lenk
tynėse, kuriose tarp pirmutinių tri- į 
jų laimėtojų buvo 45 kartus. 

Clevelande tas lenktynes pirmą i 
kartą pasiima remti Junion Cham
ber of Commerce, ir didesne dalį 
pelno skirs biedniems vaikučiams. 

Tikietai parsiduoda nuo pirmadie
nio Richman Brothers, 736 Euclid 
Avenue ir Public Hall Box Office. 

By DAN*MARKEL 

(Re p: in t from Detroit Times) 

WASHINGTON, Nov. 18—The U 
S. with its capitalist cconomy "is 
today tKe only goose that is lcying 
golden eggs for the entire worli." 

• Soviet Russia and its Communist 
lift': column here is determine J to 
kill the American system that pro
duces those golden eggs. 

And if "we try to squeeze too 
many golden eggs out of it." while 
aiding needy nations, we shaft kill 
it ourselves." 

These warnings today soun
ded by William C. Bullitt, former 
ambassador to Russia, at the Ameri
can Legion's first national counter-
subversion seminar. 

"AMERICA IS IN DANGER," 
Bullitt told Legionnaires from 25 
states who are attending the'1 semi
nar. 

"THE AMERICAN COMMUNIST 
PARTY IS A TROJAN HORSE. 

"Communism is Red fascism. 
"Stalin, like Hitler, will not . stop. 

He can only BE stopped." 
Bullitt reviewed the Communist 

creed of destruction as pronounced 
from the lips of Lenin and Stalin. 

JUSTIFIES MURDER 
"The supreme end, the Commu

nist believes, justifies all means for 
its achievement, including war, muty 
der and character assassination," 
the former ambassador declared. 

"The Soviet government believes 
that wars are inevitable between 
the Soviet Union and the non-Com
munist states which it calls 'capita
list' or 'imperialist'—that is to say, 
states like the United States, Great 
Britain. France, Belgium, Canada, 
Australia. 

"Peace to the Soviet Union is — 
an armistice in which to prepare to 
attack." 

TWO ALTERNATIVES 
The former ambassador to Moscow 

told the Legion seminar that in Rus
sia the Soviet teaches its conspira
tors that a world Communist dic
tatorship can be achieved by two 
means: 

Class warfare, or revolution with
in states which are not Communis
tic, and "liquidation" — that is to 
say, murder—of all who oppose com
munism. 

Conquest by the Soviet Union of 
non-Communist neighboring states, 
followed by annexation or the i*i« 
stallation of puppet governments dk 
rected from Moscow. 

Directing its forces "as the gen
eral staff of the Communist world 
army the Soviet government employs 
as offensive weapons not only the 
enormous military, political and the 
economic power of the Soviet Union, 
but also fifth columns in all nations 
where it is permitted to install them, 
Bullitt amplified. 

Only the United States is still 
strong enough to resist the armed 
assaults of Soviet imperialism, the 
former ambassador asserted. 

"Present strategy of the Soviet 

KING PIN CLUB 
2111 Prospect Ave. 

SUperior 3443 

A food place to eatt drink 
and have a good timą. Where 
all Lithuanians meet. 

FOOD — DRINKS 
Hall Space to Rent 

Joe Chester,' pres. A1 Samolis, sec. 

government is based on the military 
estimate that it is not yet strong 
enough to attack the United States 
successfully, but must seize addition
al strategic areas and bring more 
races and resources under its con
trol before attacking us." 

Bullitt j ointed out that Soviet Rus
sia already has clutched 120 000,000 
Europeans into its power since the 
end of World War II. 

Today, he said, it is attempting to: 
Conquer Italy and' France by in

ternal action of its fifth columns. 
Conquer China, using the Chinese 

Communists, so that it may even
tually mobilize the 450,000,000 Chi
nese for war against us, 

Control all Asia through control 
of China. 

"We must give immediate econo
mic aid both to China and to Eu-
,rope," Bullitt said. "We shall not 
find it easy to do. Every dollar's 
worth of food, goods or machines 
that we send to the menaced coun
tries must be paid for by the tax
payers of America. 

\ « 
MUST PROTECT ECONOMY 

"The capitalist economy of the 
United States is today the only 
goose that is laying golden eggs 
for the entire world. 

"If we try to squeeze too many 
golden eggs out of it we shall kill 
it. * 

"We are obliged to draw a fine 
line between the maximum that we 
should like to give to foreign coun
tries and the maximum that we can 
give without wrecking our own eco
nomy. 

"Gen. Marshall, as chief of staff 
during the war, faced the same prob
lem in the military field. He was 
then obliged to establish military 
priorities. Now he will be obliged 
to establish economic and financial 
priorities. Even so, each one of us 
will feel the burden of helping the 
free peoples of the world to sur-
viw." 

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

B U Y  Y O U R  

E X T R A  
SAVINGS 

BONDS 
N O W  

SECURITY 

PROTECT YOUR FUTURE 

* WE VE been hearing many com
plaints from those readers who en
joy seeing thei" narre in print (need 
we mention names?) Under this 
delude we thought we'd give the 
glory-boys a break. We also hope 
that we can create an interest in 
lotfal affairs. Touchė! 

'• £t. George, this year, will have 
t vo Senior Basketball team? due to 
the overflow of pla;*e:'s. I et's horK 
that they're not powerhouses like 
last year's team. We'd like to see 
St. George represented at Detroit 
this yęar! Nuff sed! 

A third of the season is gone and 
the teams are starting to string out 
in the CWV Post 613 Bowling-
League. The Lithuanian Club quin
tet took three games last Sunday to 
break a tie with Omarlo's for first 
place. The Omarlo gang dropped 
one to Parker Hardware despite the 
fact that A1 Bennis rapped out a 
220 game. He totaled 617 for three. 
Hand the man a wax orchid! The 
league is anchored by Joe's Bar who 
always seem to spot a few too many 
pins. 

The "Boys" buzzed out to Brazis* 
"Grand River Farm" last Satur
day night for the last (?) of a 
series of three hayrides. The affair 
ended on a happy note with every
body happy. — Who ever heard of 
anyone traveling sixty mileg to get 
looped — fun though, huh 111 De
layed after-thought: Where did Wil
lie "Old Crow" Meske pick up the 
nickname^ Where was N. S. and 
her beau ? — Something amiss ? ? 

Phrase of the week: "Kiss me 
Rosy —Who was the "inno
cent bystander" with a glass in
stead of a fem in his lap? 

Tales and inquiries from Vladis
lav Ostrochopetch, the kibitzing pin-
boy at the local alleys — 

Willie Meske trying to Sell his 
•"pencil ball" — "Casanova*' Pinch 
— A1 Bennis killing the boys at the 
shop with his "pool" pickings. Who 
has a "sure thing" this week? Gęt 
it, A1 ? Ifey, Bennie, what's the 
joke? — Who's "Mumbles"? — 
And who goes to the Allen no mat
ter what picture is playing — won
der what her name is? Who's the 
guy who takes his son for a ride, 
come Sunday afternoons ? What 
happened to the Shaker Heights "in
vasion"? Who's the blond that Joe 

m 

i i 

Nori pagražinti savo 
namus? šauk— 

K.  Š T A U P A S  
Namų Dekoravimas 

musų specialybė. 

Kambarių Popieriavinmg 
Namų Maliavoj imas 

16908 Endora Road 
Telefonas: 

KEnmore 8794. 
Cleveland, Ohio 

Šioje Padėkavonės Dienos Šventeje 
Linkime Jums Visiems Geros Laimės ir 

Geriausios Sveikatos 

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

Registruotas Farmacistas visada gatavas patarnavimui. 

^M!iimr<;fif<imimiii!mi>"smmiii!imiiniifiimiimiiiciiiiiiiiiiiiii!iiiiiiimiiiiir£ 

i Wilkelis Funeral Home | 
1 PILNAS LAIDO-UVIU ( 
1 PATARNAVIMAS f 
| —HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS— | 

| 6202 Superior Ave. HEndferson 9292 2 
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiS 

NOT CUTE BUT COSTLY . , . 
The price tag on this charaetfe!^— 
a shoe-billed stork—read $1,400, 
but the Philadelphia zoo paid it.% 
He is sometimes called a whale-
head, and his habitat is the upper 
reaches of the Nile^ 

• 
Guzauskas took to the Case-Reserve 
game on Thanksgiving a.m.? "Son-
ja the Russian" wants to know what 
the joke fit Wie gehts. - ^ 

PARŠIDUODA NAMAI 
Du muro apartmentai, 5 suites 

ir 4 suites, 4 krautuves, ar
ti pre Euclid Beach. 
Kaina $40,000. ' KE. 4071 

B R O K E N  

G L A S S E S  
EYE GLASS LENSES 

All Senses are ground in 
our own laboratory, thus 
assuring you of an exact 
duplicate of your original 
prescription. 

J list Bring the Broken PiecM 

Strong-Kennard 
Manufacturing Opticians 

2044 EAST 9th ST. 

WEST SIDE 
UNITED BANK BLDG. 

-JJ 

DeBIa E. Jakubs 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota LaidotuviŲ Direktorė) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONI AI,IS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763 

IŠKILMINGAS ATIDARYMAS 

L a s n i k  C a f e  
6824 Superior Avenue 

PUIKIAUSIA MODERNIŠKAI ĮRENGTA 
LIETUVIŠKA UŽEIGA CLEVELANDE 

Trečiad. ir Ketvirtad. Gruodžio-Dec. 3 ir 4 
Du vakarus. Tikietas\$2.00 ypatai. Pradžia 5:00 vak. 

Kviečia Lietuvius Kastantas ir Ona Lesnikauskai, Sav. 
mmr. 

Naujas Modernis Namas Nebaigtas 

be MOJSCRIEF Automatinės Šilumos 
GAS — OIL — COAL 

r HENRY FURNACE 'CO.,-MEDINA, O. 

Gatavos Jusų Pasirinkimui! 

KINGSLEY 
ir BAKCLAY 

VYRAMS IR VAIKINAMS ŽIEMINĖS 

SKRYBĖLES Xigokių Pavidalų 
J Visokių Spalvų 

KELNES Pasirėdymui 4r5 Darbui 
Marškiniai — Sweateriai — Apatiniai — Kojinės — Diržai 

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

nvif Al GREEN STAMPS bu kožnu pirkiniu. ftYlf Al 
" • čia galit iškeisti savo Stamp Books. • IV#%I 

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

Lt, i' 'i**: *•» 
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