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RUSŲ NKVD NESUSIGAUDO 
LIETUVIŲ GYVENIME IR 
NERANDA SAU AGENTŲ 
TREMTINIŲ TARPE 

Nuduodami gerai žiną Lie
tuvių tautos gyvenimą RUSŲ 
enkavedistai specialiame savo 
melų laikraštyje Tėvynės Bal
se (Sp. 9)' išgalvotai tenden
cingai bando suniekinti Vaka- S 

rų Europoje esančius Lietu-i 
vius tremtinius. Tačiau tai, 
vykdydami Rusų enkavedistai 
visus įtikina kad jie neturi jo-i 
kio supratimo Lietuvių tautos 
reikalais. 

Rusai, pav., parašė apie, jų 
išgalvotą "BALFo įgaliotinį A-
merikos zonoje Adv. Daukšą". 
Tačiau tokio asmens Austrijos 

Naujos Pastangos už 
Įleidimą Amerikon 

KONGRESUI BUS PATIEKTA KAS KI
TO VIETON STRATTONO BILIAUS 

Rems Įsileidimą Atsto
vai kurie Lankėsi 

Europoje ? 

Washington. — Pradėta 
naujas smarkus vajus viso
je šalyje išraginimui Atsto
vų Rumų Hepublikonų va
dų kad sekančiame Kon-

Amerikiečių zonoje niekad ne- gen H: Taylor (^ZrT-! fes0
t PosMyje butų imta 

buvo ir nera. BALF o įgaho- *ao i o t ri o v» r \ \ r*4--ini/x įti i sv9»i stvnicis biliRus įleidi-įgalio 
tiniu Austrijos Amerikečių zo
noje yra visai kitas asmuo. 

Rusų enkavedistų tvirtini
mas kad Vokietijoje, Flensbur-
ge, esąs Juozas Senkus, yra 
nesąmonė. Tokio asmens viso
je Vokietijoje išviso nėra. 
• Taip pat lygi nesąmonė kad 
esą "kaž kokiame Bavarijos 
mieste, neoficialiame Lietuvių 
komitete pirmininkauja Dr. A-
domas Jasaitis". Tokio asmens 
visoje Bavarijoje nėra. 

Minimas Rusų enkavedistų 
laikraštis teikia ir kitas pana
šaus 'tikslumo' 'informacijas'. 

Vakarų Europoje esantiems 
tremtiniams atrodo piktai me
laginga provokacinė "informa
cija" kad esą kaž kokios jėgos 

tas, iš Idaho), raitas atjojo iš 
Kalifornijos į special} Kongre
so posėdį Washingtone, kaip 
šiame vaizde parodoma. 

IŠMETE KOMUNIS
TUS IŠ PRANCŪZI
JOS SEIMO RUM U 

Paryžius. — Prancūzijo
je tebesitęsia komu n i st ų 
sudaryta krizė, streikai ir 
sabotažas. Gruodžio 2, sa
botažo budu surengta ge
ležinkelio nelaimė, užmuš
ta 12 žmonių. 

Vyriausybė mobili z a v o 
daug kariuomenės kovai su 
kylančia netvarka. 

Iš Prancūzijos seimo im-
net prievarta laiko Lietuvius J ta išmesti komunistai at-
nuo gryžimo pas Rusus. Ir kad stovai, kurie stengėsi su-
t iafniTioi f vq m f i i-i i .i i <-i o Ko y. fiv trukdyti premjero Robert 

Schuman pasiūlytą įstaty-
Lietuviai tremtiniai dabar tik 
tada galį "gryžti" į Rusų oku
puotą Lietuvą kai jie slapta mą prieš streikus. 
pabėga iš stovyklų. | Kariuomenė užėmė dvie

jų komunistiškų laikraščių 
VISI tremtiniai patys gerai 

žino kad niekas niekam ne
draudžia ir niekas jėga ar kaip 
kitaip nelaiko norinčių gryžti 
j Rusų vergiją. Teisybė, ir tai 
Rusams nemiela,'kad tokių no
rinčių gryžti Lietuvių beveik 
visai nėra. Pramanytomis me
lagingomis ir piktai iškraipy
tomis informacijomis patys en
kavedistai Rusai Lietuvius dar 
kartą įtikina kad ką skelbia 
bolševikai viskas yra melas ar
ba tendencingai iškraipyta. 

Lietuviams tremtiniams įdo-

redakcijas Paryžiuje ir už 
darė tų laikraščių leidimą, 
kurie ugningai kurstė gy
ventojus streikams ir pro
testams prieš vyriausybę. 

Komunistams rašytojams, 
agitatoriams ir sabotaži
ninkams premjeras Schu
man reikalauja įvesti po 
10 metų kalėjimo bausmes. 

Gruodžio 4 iš Paryžiaus 
praneša jog seimas užtvir
tino Schumano streikus už
draudžiantį bilių po penkių, 
dienų karštų ginčų. Laike 

stymas biliaus įleidi 
mui padidintų skaičių Eu
ropos išvietintų žmonių į 
Ameriką. 

To biliaus rėmėjai skel
bia įgauną daugiau parė
mė jų savo pastangoms, ir 
tą reikalą užgyrė Preziden
tas Truman, Kuris tiki kad 
Amerika turi parodyti pa
vyzdį kitoms šalims įsiiei-
džiant savo dalį tų tremti
nių. 

Ar dabar bus sugryžta 
prie Strattono biliaus, su-
lyg kurio turėtų buti įleis
ta apie 400,000 tremtinių 
keturių metų bėgyje, ar 
bus patiektas kitas bilius 
tuo reikalu, dar nėra nusi-
tatyta. 

Kurie lankėsi Europoje 
pereitą vasarą, tarp jų ir 
Kongreso nariai, ir matė 
tremtinių likimą, dabar su
tinka išvietintųjų į Ameri
ką įleidimą remti. 

Tarp kongreso narių yra 
nuomonių kad įsileidimui 
butų nusistatyta 250,000 
skaičius vietoje 400,000. 

Ar tas klausimas bus pa
dėtas agendoje sekančiame 
Kongreso posėdyje sunku 
pasakyti, tačiau yra gerų 
vilčių kad gali buti. 

Nekurie kongreso nariai 
nerėmė Strattono bilių to
dėl kad sulyg jo įvažiuotų 
į šią šalį ir daug Žydų. 

$590,000,000 BILIUS 
JAU ATSTOVŲ 

RŪMUOSE 

Washington. — Senatas 
didele dauguma balsų pri
ėmė $590,000,000 bilių Eu
ropos gelbėjimo reikalams. 

Dabar, Gruodžio 3, tas 
bilius perduotas į Atstovu 
Rumus greitam apsvarsty
mui ir išrodo nedaug tru
kus bus priimtas. 

Atstovų Rumų užsienių 
reikalų komisija kartu su 
tuo bilium paragino vengti 
ilgų ginčų, padaryti tari
mą greičiausiu laiku. 

Iš to galima spręsti kad 
padėtis Europoje yra rim
ta ir kadv Washingtono va
dai ją pilnai permali 

" 
PALESTINOS RIAU-
ŠESE 30 UŽMUŠTA 

SPEKULIUOJA GRŪ
DAIS SU VALDŽIOS 

PARAMA 

Nuo to kai United Na
tions nubalsavo Palestinos 
padalinimą tarp Arabų ir 
Žydų, Arabijos atstovai iš 

Šį seną 30,000 tonų karo laivą valdžia pardavė senos geležies 
pirkėjams. Laivas turėjo buti įvežtas į Newark, N. J., uostą 
išardymui. Bet. Newarko mayoras tam pasipriešino, ir įvyko 
taip sakant "karas" už tai. Pagaliau abi pusės sutiko tartis. 

AR IR DABAR DUOSIS MOLOTOVUI 
SUMULKINTI? 

Keturių Didžiųjų Londo
no konferencijon sovietai 
atvyko pasirengę Ameriką, 
Angliją ir Prancūziją pa
likti ant juoko, konferenci
ją nutraukti ir palikti da
lykus po senovei, ir taip 
matyt padarys. 

Gen. Marshailo ir kitų UN posėdžio išėjo, protes
tui prieš tai. Arabai nesu-«| kalbėjimas kad jeigu Rusi-
tinka su Palestinos padali
nimu, jie Žydams teisiu į 
Palestiną nepripažysta. ? 

Pačioje Palestinoje pra
sidėjo demonstracijos pro
testui prieš tą nutarimą, ir 
įvyko susikirtimai su Žy
dais; riaušėse pastarų po
ros dienų bėgyje užmušta 
apie 30 žmonių, Žydų ir A-
rabu. 

SOVIETUOSE KYLA 
KARO BAIMĖ 

Išeinančios žinios iš so
vietų paduoda gana ypatin
gas žinias: kad Maskvoj ir 
kituose Rusijos miestuose 
žmonės tai]) apimti naujo 
karo baimės kad pradėjo 
visu smarkumu supirkinėti 
sau visokiausias reikmenis 
kokias tik gali pačiupti. 

Daugelyje miestų valsty-

mu kad tiek daug pinigų ski- balsavimų kariuomenė sau-
rianti špionažui Rusų NKVD gojo seimo salę. 
neįstengia susigaudyti net vie- Bausmės už sabotažą įra
šais pagrindiniais ir visai ne- tarta pakelti iki 10 metų 
slepiamais Lietuvių tautos rei
kalais. Tai duoda pagrindo 
manyti kad terorinė Rusų NK 
VD, vykdanti masinius Lietu
vių bei kitų tautų išnaikinimus 
ir gausiai atliekanti kitus nu
sikaltimus žmoniškumui, visai 
neturi sugebančių ir jai dir
bančių Lietuvių. 

Šia proga pažymėtina kptl 
pirmosios Rusų okupacijos me
tu NKVD išimtinai daugiausia 
"informuojama" buvo vienos, 
šiuo metu beveik nesamos, ma
žumos Lietuvoje (žydų). Vo
kiečių Gestapas į Lietuvių tar
pą irgi negalėjo įsiveržti, jam 
taip pat stigo agentų. 

Komunistiškam Rusų impe
rializmui dabar baigiant gy
venti paskutinį laikmetį, jo pa-

- grindinis ramstis, kruvina NK 
VD, ir prie didžiausių pastan
gų bei didelių piniginių sumų, 
nesuranda atsidavusių ištiki
mų, klusnių t* sugebančių ben
dradarbių. 

kalėjimo ir 1,000,000 fran
kų pabaudos. 

CIO VADAI praneša sa
vo nutarimą vėl kelti rei
kalavimus* darbini n k a m s 
aukštesnių algų, dėl to kad 
pragyvenimo rei k m e n y s 
vis brangsta. Bet algų pa
kėlimas reikš pabrangini
mą reikmenų gaminimo ir 

UN-AMERICAN Ąutivi 
ties komitetas sako sekan
tis jų tyrinėjimas bus imi
gracijos valdininkų, kurie 
kaltinami įleidimu į šią ša
lį komunistų, kriminalistų 
ir eks-nacių. Kongresma-
nas McDowell (iš Pennsyl-
vnijos) pats tyrinėjo ir su
sekė kad labai laisvai į šią 
šalį buvo leidžiama negeis
tini elementai, komunistai 
ir kitoki. Daug jų įleista 
net per aukštų valdžios na
rių pastangas. 

REPUBLIKONAI reika
lauja kad iš įvairių federa-
lės valdžios įstaigų butų 
paliuosuota dar 100,000 as
menų, sumažinimui išlaidų. 

Nuo karo pabaigos buvo 
jau paleista apie 103,000 

Į valdiškų tarnautojų. 

ja nesutiks dirbti išvien, 
nelaukiant daugiau suda
ryti U. S., Anglų ir Pran
cūzų zonų bendrą Vokieti
jos vyriausybę taipgi nie- . . vįskas iš iu 
kad matyt nebus padaryta. |!ą juJįvta

P 

Molotovas vos aU7 J^sį Kiti sako kad tas daro-
Vokiet a

gš!nia pasklidus gandams jog Denaią voKieįiją u • ±. • ičioicio namus m-

Vienas didelis kviečių au
gintojas Montana valstijoje, 
pranešė Prez. Trumanui kad 
jis laikosi sau 600,000 bušeliu 
kviečių. 

Agrikultūros Department a s 
taip pat paskelbė kad šį rudeni 
kviečių augintojai laikėsi sau 
628 milijonus bušelių kviečių, 
neleisdami juos į rinką. Tai 
yra apie pusė iš 1947 metų 

! 1,400,000.000 bušelių kviečių 
derliaus, kurie laikomi ukėse. 

Tie kurie laiko kviečius nuo 
| pardavimo, varo spekuliaciją. 
; Jie tiki kad kitų metų kviečių 
i derlius gali" buti blogas, nes 
šį rudenį buvo didelės sausros 
kai buvo kviečių sėjimas. 

Kita priežastis kodėl kvie
čiai brangus yra tai ta kad val
džia skolina kviečių auginto
jams pinigus ant jų kviečių 
derlius. Pav., jeigu ūkininkas 
nori gauna iš valdžios pinigų 
sumą paskolai, ir atsimoka kai 
grudus parduoda. Taigi, toks 
ūkininkas, turėdamas ir pinigų 
(valdžios paskolą) ir kviečius, 
visai nesirūpina skubiai kvie
čius parduoti. Kviečių kainos, 
tokiu budu, su valdžios pagal
ba, yra iškeliamos aukštai ir 
priklauso nuo spekuliantų ma
lonės. Mažai į rinką patenka 
grudų, jų kaina brangi. 

• 
MOS ŠALIES produkcija vi

sokių reikmenų šių metų bė
gyje pasieks aukštą kiekį — 

v .  4  - f  t  • J 'W sov ieta i  i š le i s ią  nau jus  p i-v,SŲ zonų, )Ska1tant nuverti*sią rubli. 

SOVIETAI NAUDOJA 
U. S. LAIVUS KOMPE 

TICIJAI SU U. S. 

sų okupuotą zoną, 
mas kad to jo plano kiti są-

binės krautuvės turėjo už- į "ple $23o,000,000,000 vertes. 
Tai rekordas kokio niekad pra
eityje nei ištolo nepriartėta. 

Nors ir daiktais pridaryta 
labai daug, tačiau tokią aukš
tą vertę tų visų išdirbinių su
daro daugiau kainų brangumas 
ne pati gamyba. 

BRITANIJA Lapkri č i o jungininkai nepriims, nes \ . davė $192 mili-
sulyg to visa Vokietija pa-l . - .tgs auĮ5S0 rezervo, 
t e k t ų  s o v i e t ų  Į t a k o n .  . 1  . 1  

U. S. VALDŽIOS biudžetas 
1949 fiskaliam metui numato-

. nJo Vulhas ir i ** vėliau nupirko vėl $60|ma sieks apie $40 bilijonų. 
TT Q Dpruirtmpn-• 1 Kezaamas ligias Kaioa^ milijonų vertės aukso iš; 1949 .fiskalis metas prasidės 

Tarptautinio *» .«» 

iš Amerikos gautais lend-1 iaįku Molotovas įrodė kad cl°-
lease laivais dabar gabena j nieko nebus pasiekta Vo-
iš Amerikos anglį į Švediją, kietijos ir Austrijos taikos 
daug pigesne karna negu 1 atžvilgiu, o dalykų užvilki-
gali vežti Amerikos laivai,! nįmuį _ nes Maskva lau-
ir tuo atvirai sudaro kom- kia prancūzų ko" 
peticiją. 

State Departmentas ir 
munistinės revoliucijos 
jis patiekė sumanymą kad 

vėl kainos turės kilti. ^ Ka- nežįno kaip atgauti ii so- konferenciia nutrauk-
da nors kas nors turi su-|vjeįu tuos laivus. j.~ i^ri vi-
protėti. 

Prez. Truman pareikala
vo kad butų pravesta tyri
nėjimai kokiu budu buvo 
atliekama militariškų vir
šininkų paaukštinimai, ku
rių skaičius pasiekė 28,000 
karo metu, ir kurie dabar 
išėjo iš tarnyboj su liuosa 
nuo taksų alga. 

" v 

ITALIJOJE, kovojant su 
komunistais, įvairiose vie
tose areštuota ir ištremta 
73 Jugoslavijos piliečiai, 
kurie aktyviai vadovavo 
streikus ir riaušes. 

Streikai Italijoje karto
jasi vienas po kito. Ko
munistai vis reikalauja pa-

Prancuzijos atstovas pa
siūlė Londono konferenci
joje duoti sovietams $100 
milijonų atlyginimų iš da
bartinių Austrijos gaminių 
kaip karo nuostolių atlygi
nimą Rusijai. 

Amerikoje gyventojų vėl 
padaugėjo: Spalių 1 buvo 
nustatyta 144,708,000. Per 
pastarus 7 metus nuo 1940 
gyventojų surašo, skaičius 
padaugėjo virš 13 milijo
nų. 

U. S. Atomines Energi
jos komisijos pirmininkas 
paskelbė kad U. S. šiądien 

— gaminasi naujus karo gin-
%sišalinimo De Gaspefį. \ty-, klus iš uraniumo ir pluto-
Viausybės. | niumo. 

ta porai mėnesių ir kad vi 
sos trys kitos valstybės pa
ruoštų savo taikos planus 
Vokietijai ir atsivežtų juos 
sekančiam Kįeturių Didžių
jų posėdžiui 

Amerikos Legionas pra
dėjo paruošti tinkamus as
menis sekimui komunisti
nio veikimo Amerikoje ir 
gaudyti raudonukus. 

; Amerikos kariamą, Vo
kietijoje pradėta aiškinti ir 
dėstyti kas yra komuniz
mas ir koks pavojus graso 
iš sovietų visam pasauliui. 

"Amerika ir toliau teikia 
sovietams UNRRA pagal
bą, kaip Kongresui patiek
ta raportas apie tai. 

Nors žymiai sumažėja val-
.... bGs r.aminės išlaidos, tačiau 

Santa Fe gelžkelio linija reikalinga bus žymios sumos 
šiomis dienomis užsakė pa- užsienio paramai, solyg Mar

shailo p'.ano. 
Jeigu bizniai eis gerai ir ki

tą metą, ir taksai nebus suma
žinti, valstybS tikisi 1949 fis-
kalio meto bėgyje ineigųfapie 
$45 bilijonus, ko užteks Mar
shailo planui ir dar liktų ge
ras perviršius. Tai yra opti
mistinis skaičiavimas. 

daryti jai 2050 naujų pre
kinių vagonų visokių pre
kių pervežimo reikalams. 

Hollywoode, Filmų artis
tai pareiškė, pasmerkimą 
komunizmui. 

MIRIMAI šioje šalyje šiais 
metais išrodo viršys pereitų 
metų mirimus, kaip praneša 
U: S. Viešos Sveikatos biuras. 

žinios iš 93 didelių šalies 
miestų iki šiolei parodė kad 
per juos visus bendrai šymet 
iki Lapkričio 22 d. mirimų bu
vo apie 7,000 daugiau negu tą 
patį laikotarpį pernai. 

1946 metais mirimų buvo 
423,510, 1S47 m. 430,554. 

-I 

Dr. Samuel D. Marble, 31 me
tų amž., yra jauniausias Ame
rikos kolegijos prezidentas. Jis 
šį rudenį tapo inauguruotas 
Wilmington kolegijos preziden
tu, Wilmington, Ohio, 

PRANCŪZIJOJE šios vasa
ros ankstyvos bulvės gerai už
derėjo, bet nukentėjo vėlyvos 
rudeninis bulvės, cie§ didelės 
sausros, 1 V* 



D I H V A 

PITTSBURGH 
LANKYSIS DIRVOS 
ATSTOVAS 

Jaunutis Nasvytis, antrasis 
Dirvos redaktorius, Dirvos rei
kalais lankysis Pittsburghe ir 
apielinkėse šios savaites pabai
goje. 8 

Jaunutis Nasvytis yra tik 
apie pora mėnesių atvykęs iš 
Europos, apsigyvenęs Cleve-
lande su savo šeima. 

GASO kompanijos Jausda
mos kad žiemos metu truks ga-
so svarbiam namų naudojimui, 
jau dabar pradėjo sulaikyti 
gaso teikimą del 150 dirbtuvių. 

Detroit, Mich., Naujienos 
* *-

ANGLIES kaina Allegheny 
apskrities gyventojams šią žie
mą bendrai imant bus trimis 
ketvirtdaliais milijono dolarių 
brangesnė, kadangi tapo pakel
ta kaina po 65 centų anlies to
nui. 

Tai yra trečias anglies pa
branginimas šių metų bėgyje. 

NUOMOS Pittsburghe paki
lo, kaip paaiški iš tų kurie no
ri gauti sau kambarius apsi
gyventi. Nuomų pakilimas ei
na nuo 20 iki 40 nuoš. daugiau 
negu mokėta pernai. Nuomų 
kainos iškeltos naujai išstaty
tuose apartmentuose. 

RESTAURANTŲ • tarnautojų 
streikas Pittsburghe veik pa
sibaigė šios savaitės pradžioje, 
gryžo dirbti darbininkai į 25 
restaurantus. Dar keli res-
taurantai nesusitaikė su savo 
darbininkais. 

NAUJI TAKSAI 
Pittsburgho gyventojai su

laukė sau naujos taksų naštos, 
kai miesto taryba ir mokyklų 
taryba nutarė aptaksuoti gy
ventojus daugiau, sukėlimui 
dar apie $8 milijonų. Tie pi
nigai bus sukelti įvairais ap-
taksavimais. 

Miesto tarybos ir mokyklų 
biudžetas bendrai sieks apie 
$49 milijonus. 

Mokytojoms algos bus kelia
ma dabar ir sekančiais metais. 

PHILADELPHIA 
ŠEŠI SUDEGĖ 

Philadelphijoje, Gruodiio 1 
d. sudegus vienos labdarybės 
organizacijos senam pastatui, 
kur dirbo seni benamiai žmo
nės prie Kalėdinių žaislų bied-
niems vaikams dalinti, gaisre 
žuvo ir^ šeši žmonės, 20 kitų 
tame gaisre sužeista. 

Mrs. Norma Lee Fisher, Pitts
burgh, Pa., su savo kudikiu. Ji 
yra vienatinė moteris narė na-
cionalės speleologiškos draugi
jos. Tai yra urvų tyrinėtojų ir 
apžiurinėtojų draugija. Laike 
tyrinėjimų nariai dėvi tokias 
kepures iš metalo, su lempa. 

SUSIRINKO 202 VAGONAI 
SU MAISTU EUROPAI 

Gruodžio 1 d. i Philadelphia 
atvežta 202 vagonai su mais
tu, surinktu iš plačios Ameri
kos, pasiuntimui Europos žmo
nių sušelpimui. 

Tas sumanymas, pradėtas iš 
Los Angeles, Kalifornijoje, iš 
ten* pradėjęs su apie tuzinu va
gonų. išplito j virš porą šimtų 
vagonų, kai traukinys važiavo 
iš vakarų j rytus. 

Prie tų 202 vagonų tiltima 
dar dadės savo keliolika vago
nų ir Naujoji Anglija. 

Philadelphijoje tas maistas i 
kraunamas į laivus ię, siunčia
mas Praneuzijon ir Italijon. 

BALTIMORE, MD. 
SMUCKIOS ŽINUTĖS 

Lapkr. 25, Lietuvių salėje 
įvyko BALF 64-to skyriaus 
susirinkimas, kuriame plačiai 
a p k a l b ė t a  s k y r i a u s  v e i k i m o  
planai, kaip sėkmingiau butų 
galima užbaigti savo BALF'ui 
kvotą, nes dar trūksta virš 
$800. 

Toliau sekė raportas komisi
jos rengiamo vakarėlio Lapkr. 
29; išrinkta tam vakarėliui rei
kalingi darbininkai. Po to bu 
vo pasiūlyta sumanymas reng
ti prakalbas; po trumpo pasi
kalbėjimo sumanymas priimtas 
ir nutarta kviesti p. Devenienę, 
kuri tik nesenai gryžo iš Euro
pos, atlankius išvietintus mū
sų tautiečius įvairiuose Euro
pos kampuose. Prakalbų su
rengimui išrinkta komisija. 

Jeigu nepavyktų gauti kal
bėti p. Devenienę, komisijai 
pavesta kviesti Adv. Leoną, 
mirusio Adv. Petro Leono sū
nų, kuris tikima šiomis dieno
mis atvyks iš Europos tiesiog 
į Baltimorę. 

ŠIOMIS dienomis vietos laik
raščiuose pasirodė keistoka ži-
žinutė, kad vienas valkata at
ėjęs j policijos* nuovadą prašė
si padėti jį į kalėjimą. Teisė
jas jo prašymą išpildė ir davė 
jam 15 dienų. Valkata tuo ne
buvo patenkintas ir prašė tei
sėjo kad* skirtų jam daugiau 
laiko. Tada teisėjas nusišyp
sojęs pasakė: "Mes visuomet 
norime kad musų kostumeriai 
butų patenkinti, ir duodu tau 
30 dienų". 

Tas valkata yra gimęs iš 
Lietuvių tėvų, yra 54 metų 
amžiaus, moka neblogai Lietu
viškai kalbėti ir yra neprastas 
siuvėjas, tačiau dirbti nenori 
ir valkatauja nuo I Pasaulinio 
Karo. Gerai kad teisėjas ne
klausinėjo jo tautybės, tas ne
būtų padarę lietuviams gar
bės. P. P. Jaras. 

I DAYTON,OHIO I 
' PASTABOS XS LAIŠKŲ 

Ona K. gavo du laiškus iš 
Lietuvos nuo sesers. Abudu 
laiškai yra visai vienodo turi
nio, tiktai pirmame laiške ne
parašyta kad mes gerai gyve
name, o antrame tas pridėta. 

Reiškia, tuoj aus reikėjo rašy
ti antrą laišką, vien dėlto, kad 
pridėjus jog "mes gerai gyve
name!" Tai yra bolševikiškas 
reikalavimas, visi rašydami iš 
tenai turi pridėti ir dabartinio 
skurdaus gyvenimo pagyrimą. 

Dabar pažiūrėkime, kaip jie 
tenai "gerai gyyena". Rašoma 
sekančiai: 

Miela sesute. Aš esu dar svei
ka ir gyva. Mamytė musų irgi 
gyva, tiktai visai nedrūta nuo 
to baisaus karo. Jai teko daug 
nukentėti, pavargti. Mano vai
kai jau yra dideli, vyriausias 
13 metų, antras 11, o trečias 
6 metų. Abudu didesnieji jau 
tarnauja tris metus, per vasa
rą gano. žiemą jie pareina gy
venti pas mane. čia jie būdami 
dainuoja senoviškas daineles 
ir laukia vel pavasarėlio kad 
galėtų vėl ganyti gyvulėlius. 

Jos vyras yra tremtyje, bet 
ji nei žodelio neužsimena apie 
savo vyro likimą. 

Antanina Z. gavo laišką iš 
Lenkijos nuo savo brolio su-
naus, kuris į ten yra pabėgęs 
iš Lietuvos, čia paduosime ke
letą sakinių iš jo: 

Tetule, jusų Amerikoje val
džia yra susipratus, kultūrin
ga,šviesi kaip saulė. Nesistebė-

' kite manimi kad aš likau toks 
vargšas, tai ne man vienam 
toks likimas atiteko, bet vi
siems Lietuvos, žmonėms taip 
yra. 

V ' >' 

Reiškia, ne vien patfBfeSWSt 
Lietuviai vargsta, bet ir pačio
je Lietuvoje vargas.... 

Jie tenai jaučia kad Ameri
kos valdžia yra "šviesi kaip 
saulė", o pas mus atsiranda to
kių žmonių, kurie garbina Sta
liną. D. Rejf? 

NUŠAUTA VIRŠ 30; 

BRIEDŽIŲ 

j Maine valstijoje šį rudeni 
j medžioklės metu tarp Lapkr. 
i 10 ir 30 nušauta 30,116 brie-
I džių. Tai yra apie 1,600 ma-
j žiau negu 1946 metais, kuomet 
buvo nušauta 31,728 briedžiai. 

Šymet medžioklę sutrukdė 
siautęs didelis girips gaisras 
Lapkričio pradžioje. 

KAS platina Dirvą 
platina apšvietą. 

tas 

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, vynų ir saiderį. (52) 

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

"URAGfi" SU $150,000 
TURTO 

Philadelphijos ligoninėje at
sidūrė sena 72 metų amžiaus 
"ubagė", kuri pasirodė turi in-
vestmentais apie $150,000 tur
to. Ji senįau buvus mokytoja 
ir gera piešėja. Senatvei at
ėjus pradėjo skurdžiai ir uba
giškai gyventi, taupydama sa
vo didelį turtą ateičiai. 

IŠRAŠYK DIRVĄ savo drau
gui ar giminei 1848 metams— 
dabar—kaina tik $3.00. 

Maisto krizė pasaulyje tęsis ir per 1949 metus, .kaip šie Uni
ted Nations nuskirti maisto ir agrikultūros komisijonieriai iš
skaičiuoja. Ilgas alkis bus priežastimi naujų neramumų ir 
politiškų suiručių, sako jie. Kairėje sėdi Britų atstovas, Sir 
John Boyd Orr, viduryje Lord Bruce iš Australijos, ir stovi 
dešinėje Amerikos Agrikultūros sekretoriaus pacy^ąs 
ris E. Dodd. s 

LIETUVIŲ BELGIJOJE 
LAIKRAŠTIS 

Mus pasiekė pirmas numeris 
Lietuvių Belgijoje išleisto žur
nalo formoje laikraščio, "Gim
toji šalis". Pirmas numeris 
išėjo Spalių 24 d., atspausdin
tas rotatorium ir dar su dau
geliu netikslumų, kurie palaip
sniui, tikime, bus išlyginti ir 
sutvarkyti. 

Šis laikraštuko numeris skir
t a s  s u p a ž i n d i n i m u i  B e l g i  j o j e  
esančių Lietuvių tremtinių. Ja
me šiek-tiek paliesta politika 
ir veikla. Jau ir Lietuvių pa
tarlė sako kad pradžia darbą 
gaišina. Taip ir šiam Belgi
jos Lietuvių laikraštukui, be 
abejo, buvo sunku prasidėti ir 
įsikurti. Ypač kad ten trem
tinių pateko nedaug, ir tik pas
kutiniais metais, kiek jų atva
žiavo anglies kasyklų darbams. 
Ir darbuose jie išskirstyti ma
žomis grupelėmis, tat organi
zuotas gyvenimas tiesiog sun-
kus. 

Galime įsivaizduoti kiek pa> 
stangų turėjo padėti "Gimto
sios šalies" leidėjai laikraštėlį 
pradėti. Ten ir valdžios viso-
ki formalumai nėra taip leng
vi. Belgų ir kalba Lietuviams 
buvo nepažystama. "Gimtąją 
Šalį" leidžia Sėjos Draugija. 

Linkėtina Sėjos Draugijai 
pasekmių ugdyti ir tobulinti 
Lietuvišką laikraštį, "Gimtoji 

! šalis", svetimoje Belgijoje. 

PADĖKOS DIENA PRAĖJO 
LAIMINGAI 

Kadangi per Padėkos Dieną 
čia buvo labai slidus keliai, ap-
snigę ir apšalę ledu, tai oro 
pranešėjai perspėjo automobi
liais važinėtojlis buti atsar
giems. Laikraščiai pranešė kad 
53 žmonės buvo sužeisti slidu-
mo deliai, bet nei vienas nežu
vo Michigan valstijoje, o tai 
jau skaitoma laimingu kad už
muštų nebuvo. 

Man paskutinė Padėkos Die
na buvo ypatingai maloni, nes 
ją praleidau Kanadoje su drau
gais ir Kanadiečiais. 

IŠREIŠKIMUI PADĖKOS 
SIUNTINĖLIS 

Prieš Padėkos Dieną, mums 
kilo mintis š^elpti vieną trem
tinę studentę, i tat susidėjome, 
ponios Valiukienė, Ramutienė, 
Marytė Navickaitė ir šių žo
džių rašytoja, supirkome mai
sto, dar pridėdamos drabužių, 
surišome ir tą pačią dieną iš
siuntėme. lįftai buvo geras 
jausmas ryt&faus dieną. 

SLA 352 KUOPOS*-
VAKARĖLIS v 

Jpapkričio 29.. d., Armono sa
lėje Įvyko SLĄ 352 kuopos va
karėlis. Buvo šokiai, bufetas 
ir gėrimai, tik gaila kad publi
kos atsilankė apie 50 asmenų. 

Kaip žinome, SLA 352 kuo
pa yra gana skaitlinga,- keli 
šimtai narių, bet veikime pasi
lieka mažutė, neįtakinga. Kas 
čia kaltas sunku spėti. Ar žmo
nės ignoruoja SLA, ar vakaro 
rengėjai nepasidarbavo tinka
mai. Gal paskutinis klausimas 
bus tikresnis, nes rytojaus die
ną, sekmadienį, teko sutikt ke
letą Lietuvių, ir paklausus ko
dėl nedalyvavo SLA vakarėly
je, atsakymas buvo kad neži
noję apie tai. 

Nesant laikraščio musų mie
ste, yra sunku sukviesti žmo
nes į parengimus, bet vis tik 
neklysiu sakydama kad jei 
rengimo komisija butų pakvie
tus atvirutėmis visus kuopos 
narius, publikos butų buvę 
bent du, tris kartus daugiau. 

Ruošti tokius vakarus kurie 
neduoda nei moralinės, nei me
džiaginės naudos visai never
tėtų. M. Sims. 

%— 
UNIJŲ VADAI TURI RIMTAI 
VEIKTJ, SAKO FORD 

Henry Ford H, kuriam ati
teko vadovybė . garsios Ford 
Motor Co. firmos, pastaroje 
savo kalboj Boston, Mass., kur 
jis buvo apsilankęs, pareiškė 
unijų vadams kad jie privalo 
imtis šalinti sąlygas kurios su
kelia nesusipratimus ir nege
roves su darbdaviais, jeigu jie 
nori pagelbėti darbininkams ir 
tarnauti darbininkų atstovais. 

Ford II sako kad derybose su 
dirbtuviu vedėjais dėl algų ir 
darbo sąlygų, unijų vadai įve
lia savo pačiu nesusipratimus 
ir dar leidžia komunistų mažu
moms prisidėti prie sudarymo 
sumiiimu ir sukėlimo neapy-
kai^Uro, nors tas nieko bendro 
neturi su darbininkų reikalais. 

Ford Motor Co. dirbtuvėse 
Detroite, po 34 metų uždraudi-

AMERIKOS VAKARĮ! 
ĮDOMYBES 

Rašo K. S. KARPIUS. 

(Tęsinys iš pereito iir.) 

Metropolitan Operos daininin
kė Astrid Varnay, Wagnerio 
veikalu artistė, parodoma ge
ria žalią kiaušinį, kas, ji tiki, 
prisideda prie pagerinimo bal
so. 

mo rūkyti, Henry Ford II pa
naikino savo dieduko Henry 
ivestą draudimą, pradedant 15 
Lapkričio. Leidžiama rūkyti 
laikinai išbandymui, žiūrėti ar 
darbininkai ir tarnautojai ne
sinaudos tuo perdaug, laiko 
aikvojimui. 

SENIAUSIAS LIETU
VIS ATLETAS 

AMERIKOJE 

Chicagb, UI 
Musų atletas veteranas Pra

nas Norkus paskutiniu laiku 
prisiminė kad jam nesenai su
kako 70 metų amžiaus ir kad 
šį metą suėjo 45 metai nuo to 
kada jis pradėjo dalyvauti 
sporte. Tai reiškia kad jis yra 
musų . seniausias atletas Ame
rikoje, dar tebesantis musų 
tarpe. 

Ta proga jis prisiminė savo 
svarbiausius sporto veikime 
įvykius. Pirmą kartą Norkus 
pasirodė viešai kaip stipruolis 
ir imtikas Rygoje 1902 metais 
rengiamoje Lietuvių Visuome
niškos Draugijos 'žaislas' pra
mogoje. Norkaus programa 
plakatuose ir laikraštyje Ry
gos Balsas buvo skelbiama to
kia: Kilnos sunkius daiktus, 
mėtys ant kaklo sunkiausią ge
ležinę kaltę, išlaikys ant kojų 
geležinę kartę su žmonėmis 
sunkumo 1500 svarų, išlaikys 
ant krutinės partapijonus, ant 
kurių muzikantas sugros mar
šą, išturės ant krutinės prieka
lą su dviem žmonėmis, kurie 
kūjais kals geležį, plika ranka 
perkals vinimi lentą pustrečio 
colio storumo, ir po to jis da
lyvaus ristynėse. • ' 

Po tos programos Norkus sa
vo stiprumo veiksmais pragar
sėjo taip kad salių savininkai 
duodavo salę dykai jeigu pra
mogoje dalyvaus Norkus. 

Jis prisimena kitą svarbų 
įvyki, kai 1912 metais Lietu
viu Rymo Katalikų Draugija 
Rygoje rengė pramogą atida
rymui Lietuvių mokyklos, kur 
buvo pakviestas Norkus kaip 
svarbiausias tos programos da
lyvis. Prieš programą jį pasi
tiko keli kunigai ir su didelė
mis ceremonijomis atlydėjo ant 
estrados, kur jį perstatė kaipo 
Drutuolių Karalių. 

Kitas jam svarbus įvykis 
buvo tai atvykimas į Ameri
ką 1913 metais. 

Pradžioje 1914 m. Chicagoje 
Lietuvių Baltos Rožės Dr-gija 
suruošė jam sporto pramogą. 
Tuo laiku laikraštis "Katali
kas" taip rašė apie jį: "Mes 
tankiai bedavojam kad mums 
stinga mokytojų ir vadų; da
bar musų tarpe randasi Atle
tikos mokytojas Pranas Nor
kus, kurio gabumus mes turim 
išnaudoti lavinimui jaunimo." 

Prieš atvykimą v į Ameriką, 
Norkus apvažinėjo Europą ro
dydamas %avo stiprumą ir at
vykęs čia jis aplankė beveik 
visas Lietuvių kolonijas, ste
bindamas žmones savo raume
ningu kunu ir nepaprasta svei
kata. 

šių žodžių rašytojas jį matė 
pirmą kartą pabaigoje 1914 m. 
suruoštoje pramogoje Lietuvių 
salėje. So. Boston, Mass., kur 
jis tikrai stebino žiūrėto jus 
savo įvairiais stiprumo aktais. 

Chicagos Lietuviai sportinin
kai įada rengti pramogą pa
gerbimui šio musų seniausio 
veterapo drutuolio musų tarpe. 

J. Jakubauskas. 

Pakeliui į Yellowstone 
Nacionalį Parką 

YELLOWSTONE Nftcioflalis 
(valstybinis) Parkas savo gar
sumu ir populiarumu bei gam
tiškomis įdomybėmis užima ly
gią vietą su Grand Canyon Na-
cionaliu Parku Amerikos žmo
nių tarpe, nors jų abiejų sa-
bės yra skirtingos. Ypatinga 
betgi tas kad abu šie garsus 
parkai yra lygaus tolumo nuo 
rytinių gyventojų, nors skir
tingose valstijose. Yellowstone 
Parkas yra Wyoming valstijo
je, taip sakant musų klimate, 
šiauriniame ruože, dar daugiau 
į šiaurę negu Chicaga, Cleve-
landas ar New Yorkas. Ten 
anksti rudenį pasirodo sniegas 
žemumose, nors ant kalnų ma
tai sniego ištisą vasarą. Ir vė
lai pavasarį, kartais net Bir
želio mėnesį (kaip šymet) ten 
dar pąsninga. 

Grand Canyon Parkas ran
dasi šiaurvakarinėje Arizonos 
valstijos dalyje. 

Arizona ekaitosi prie šiltų
jų valstijų, nes guli greta Ka
lifornijos, rytų pusėje. 

Lapkričio pradžioje suėjo ly
giai metas laiko kai pereitą ru
denį, su žmona važiuodami į 
Los Angeles, pietiniais keliais, 
užsukome į Grand Canyon par
ką, kurį po sugryžimo apra
šiau Dirvole. 

Dabar, ga\^ęs progą apsilan
kyti ir tame antrame išgarsė
j u s i a m e  Y e l l o w s t o n e  P a r k e ,  
galiu padaryti palyginimą tarp 
tų dviejų gamtos įdomybių. 

Daug yra Nacionalių arba 
valstybinių parkų, įvairaus di
dumo, bet įdomiausieji randa
si vakarinėse valstijose, Rocky 
Kalnynų srityje. 

Arizonos pietinė dalis šilta 
ištisą metą, bet šiaurinė, kur 
teka Kolorado upė sudaranti 
tą gamtišką prajovą, kuris pa
darė Grand Canyon parką, žie
mos metu sulaukia ir sniego, 
kas yra paprasta aukštumose. 
Matėme sniego ir jautėme ga
na stiproką šaltį būdami Grand 
Canyon Parke pereitą metą 
Lapkričio pradžioje. 

Didumu skirtumas tarp tų 
parkų yra toks kad Yellowsto
ne yra apie tris kartus dides
nis, ir be visų kitų įdomybių 
jame randasi ir tokia pat nuo
stabi upės praraja vadinama 
irgi Grand Canyon, šitą Yel
lowstone parke Grand Canyon 
vaizdą sudarius upė pavadinta 
Yellowstone, kuri turi prakir
tus tarp aukštų kalnų prara
ją, šimtų pėdų gylio, su viso
kiais akmenų paminklais, bok
štais ir kitokiais pavidalais, 
kaip kad Kolorado. upė turi 
pragraužus savo prarają per 
tą dalį Arizonos. 

Yellowstone parko Gr a n d 
Canyon nėra trumpesnis už 
visą Arizonos Grand Canyon 
svarbiąją dalį, prie to Yellow
stone parkas turi daug kitokių 
įdomybių ir įvairianybių. 

Pradėsime nuo įvažiavimo f 
Yellowstone Parką. Mes įva
žiavom iš pietų, per Gyvatės 
Upės vartus — taip ta vieta 
vadinama. Kad šis parkas tris 
kart didesnis negu Grand Ca
nyon parkas, čia ir įvažiavimo 
duoklė yra $3 (ten buvo tiktai 
$1) nuo automobilio. Už šitą 
mokestį parke ištaisomi keliai 
ir duodama sargyba ir priežiū
ra. Kadangi pradžioje kelias 
parku prastas, reikalaujantis 
taisymo tai išrodė kad $3 mo-
kesties už įvažiavimą neverta. 
Tačiau toliau radcn visai pui
kius kelius, ir kitur taisomus, 

me ir patyrėme, pasirodė kad 
trys dolariai pilnai verta mo
kėti. 

Yellowstone Nacionalis Par
kas tokiu buvo padarytas Kovo 
1, 1872 metais, Kongreso nu
tarimu. Kai tyrinėtojai aplan- • 
kę tą sritį pamatė kokie gam
tos prajovai ten randasi, buvo 
rekomenduota tą sritį paimti į 
valstybės žinią, apsaugojimui 
to visko mokslui ir žmonių pa
matymui. Ten kartu randasi 
ir daugybė įvairių gyvūnų, 
nuo meškų mažyn, kuriems ir
gi ten apsauga nuo žmonių 
naikinimo užtikrinta. 

Yellowstone Parko plotas 
yra 3,570 ketvirtainės mylių, 
taigi didesnis kaip nekurios 
rytinės valstijos. Pav., Rhode 
Island yra 1,250 ketv. mylių 
ploto, Delaware — 2,050 my
lių, ir Connecticut — 4,990 m. 

» s 

KAIP jau minėjau, šiame 
parke randasi tas pasaulyje iš
garsėjęs karšto vandens geize
ris. kuris išsilieja į orą kas 
valanda ir 6 minutos, ir kadan
gi tas Old Faithful vadinamas 
stebuklas randasi vakarinėje 
parko dalyje, tai visais keliais 
kas tik į Yellowstone Parką 
atvažiuoja, traukia pirmiausia 
prie to Old Faithful geizerio, 
kitką pamatyti palikdami pas
kiau. Ten, prie to Old Faith
ful geizerio, ir buna visas su
sigrūdimas, ir žmonių sutalpi
nimui nakvynei ir pavalgydini-
mui ten yra išstatytas mažas 
miestelis su hoteliu, valgyklo
mis, nakvynių kabinais, krau
tuvėmis, paštu, ir tt. Nežiū
rint kiek ten žmonių susigru-
da, veik visi sutelpa, o kurie 
nėra laimingi nakvynei patal
pas gauti vieną naktį prasnau-
džia ir savo mašinoje. 

šiame dideliame parke yra 
įrengti keli tokie miesteliai .ir 
jie ypač vasaros laiku buna už
pildyti lankytojais. J^os iren-
gus pati valdžia savo kaštais, 
tačiau biznius operuoti atida
vus privatiniams žmonėms kon
cesijų tvarka. 

Privažiavimui prie to geize
rio mes turėjome pervažiuoti 

'34 mylias kelio nuo įvažiavimo 
i parką. ! Pakeliui teko perva
žiuoti per to Kontinehtalio Pa
dalinimo kalnus, kurie parke 
yra gana aukšti, iki 10,000 pė
dų. Tas Kontinentalis Padali
nimas — nuo kurio upės skiria
si tekėti į rytus ir i vakarus,— 
neina lygia linija, bet kalnynų 
natūraliai išsirangiusiais čiu
kurais, taigi mums teko kelis 
kartus tą Padalinimo ribą per
važiuoti vykstant toliau parką 
apžiūrėti. 

(Bus daugiau) 

DIRVAI išsirašyti nereikia 
laukti pradžios metų. Išsira-
šykit dabar. Pusei metų $1.50. 

PRAŠOMI atsišaukti šie iš-
vietinti Lietuviai, priduodant 
savo pilnus tikrus adresus: 

Mokytojas Mokutis, 
ir p-lė Cibitytė. 
Atsiliepti į: , K. štaupas, 

16908 Endora Road 
Cleveland 12, Ohio. USA. 

KĄ DARYTI DEL SKAUSMŲ 

REUMATIZMO 
ARTHRITIS 

skau 
JęįfiTU^ jųs kenčiate nuo NugąjPOi 
auciejimo, Raumenų gėlimo, Sčia-

tikos, Strėnų skausmų, Neuralgijos, 
Sąnarių sustingimo. Neuritis. Poda
gros ir tt., pabandykit RADE TAB
LETS dėl gerų pasekmių. Mes no
rim kad jųs pamėgintumėt RAt)E 
TABLETS (Bandomąjį Kiekį) be jo
kių jums kaštų. Nesiųskit pinigų, o 
tiktai savo vardą ir adresą, ir mes 
jums tuoj pasiųsime tabletėlių. Vi
si nurodymai ant pakelio. Nieko 
jums nekaštuos jei nepatiks. (51) 

NORTHWAY PHARMACAL CQ. 
439 North Street 

o prie to ką tame parke matė- Dept. 41 Rochester 5, N. Y. 
VaiMIIIIIIIBMIIIIIIIHIIIHMINMiaiaillHIMIIHIIIIHIHMIIIIIIUIIMIIIIHHiaillHaHMUaiHIIIIIIIIfiaiMllllMiiMHii, 

N A U J O J I  A U Š R A  
% 

Mėnesinis iliustruotas Lietuvių kulturos žurnalas. 
v 

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

Įdedu /į,.. ir prašau siuntinėti man žurnalą šiuo adresu 
per vteus metus: (52) 

Vardas 

Ad refirc ,'M 

Miestas Valstija-

"N. Aušros1' ad#t 10729 Šo; State St' Chicago < 
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Jungo Netilta! ^ 

Pasenę Fabrikų įrengimai. — Tremtiniai Skriau
džiami ir Gąsdinami, — Klasių Sistema. 

Daug Priklauso nuo Laimės 

Tomas Banga 

Per žiaurią bolševikų ir Vo
kiečių okupaciją, Lietuvoje ir 
badmirio dienas Vokietijoje mes 
jau beveik pamiršome normalų 
gyvenimą. Į Angliją važiuo
jant musų pasamonėje buvęs 
normalaus, žmogui priderančio 
gyvenimo vaizdas atsinaujino. 
Darbo nebijom, tat m a n ,ė m e 
kad žmoniškai gyvensime šia-
me

w.taip civilizuotame krašte. 
Tačiau smarkiai apsivylėme. 

PRAMONĖ Anglijoje žiuri 
tik biznio. Užtat darbininkų 
sveikata ar gerove visiškai ne
sirūpina. Fabrikuose tobulina
mi tik tie įrengimai kurie di
dina produkciją; kas liečia svei
katą, — tai labai apsiledžiama. 
Pav., tekstiles fabrikuose prie 
medvilnes apdirbimo pilna med
vilnės dulkelių. Po 8 vai. darbo 
visa patalpa nuklota baltu mi
nėtų dulkių sluogsnių. O dar
bininkai visas tas aštuonias va
l a n d a s  t u r i  j  s a v o  p l a u č i u s  
traukti šitas mažytes "snieguo
les". Moterys kurios dirbo Vo
kietijoje prie tokio pat darbo, 
pasakoja kad ten šitas dulkes 
sugerdavo specialus siurbliai. 

Ir apie anglių kasyklas Di
džioje Britanijoje panašiai at
siliepia visi kurie yra dirbę Vo
kietijos ar Čekoslovakijos ang
lių kasyklose. Dėl primityvių 
įrengimų Anglijoje dirbti po že
m e  r e i š k i a  r i z i k u o t i  g y v y b e .  
Įrengimai pasenę, atsilikę ma
žiausia 50 metų nuo moderniš
kų įtaisymų. Mat, nesirūpinta 
darbininkais, o žiūrėta vien tik 
kaip iškasti daugiau anglies. 
Man atrodo kad didesnis rūpi
nimasis darbininkais atsilieptų 
ir gamybai ir apsimokėtų. Gal 
dabar Vyriausybė investuos elft 
didesnius kapitalus ? 

Jeigu Anglas darbininkas ne
turi galimybės prasimušti į ge
resnį gyvenimą, nepajėgia savo 
vaikų leisti į mokslus, tai už
sieniečiui darbininkui duodama 
dar mažiau vilčių. Kai kurie 
Anglai biznieriai galvoja kad iš 
Vokietijos atvykę tremti n i a i 
nieko nesupranta ir kad juos 
galima SKRIAUSTI. 

Štai kokios sąlygos užsienie
čiams yra Bobbingtono (prie 
Wolverhamptono) geležies fab
rike, kuriame dirba ir keletas 
Lietuvių. Drauge dirba užsie
nietis ir Anglas, abu paprasti 
darbininkai, abu lygiai tiek pat 
padaro, o Anglas už savaitę dar
bo gauna 15 svarų, užsienietis 
tik 3 ar 4. Nors dirbama akor-
diniai, bet išmoka tik kelintą 
dalį uždarbo. O kai kvietė į tą 
fabriką darbininkus tai buvo 
pažadėta kad kiekvienas dienai 
uždirbs mažiausia po 1 svarą. O 
k u r g i  ž m o g u s ,  n e m o k ė d  a m a s  
kalbos, pasiskųs? Bijo kad 
neišmestų ir iš to darbo. 

PRIE tokio menko uždarbio 
prisideda dar ir nepapras t a i 
prastos gyvenimo sąlygos. Ben
dras kambarys, kuriame gyve
na iki 20 asmenų, įrengtas že
mame barake. Duryse didelė 
sklyė. Kuro duodama vienam 
kartui į dieną pasikūrenti. Drėg
na. Drabužiai pelyja. Valgyti 
duoda du kartu į dieną. Už 
tokį gyvenimą tenka sumokėti 
po 26 šilingus į savaitę. Ka
dangi maisto reikia dar ir fa
brike dasipirkti, tai kas lieka 
iš viso uždarbio? Ir čia vėl pa
sireiškia bendroves Nati o n a 1 
Service Hostels Corporation 
noras pasipelnyti — už pigiai 
kainuojantį butą ir prastą mai
štą imti kaip už kviečius! 

Nenuostabu tat kad keletas 
Jį to fabriko pabėgo. Tačiau 

perenamoje stovykloje juos su
tiko labai šaltai, apibarė, siūlė 
gryžti atgalios. Girdi, dabar 
už maistą turėsite patys apsi
mokėti ! O kitokio darbo ne
duoda, siūlo tiktai anglių ka
syklas — kurių visi labai bijo, 
nes ten gyvybei nuolatinis pa
vojus, — ir darbą pas ukinin-
kus. Tai darbai kurių Anglai 
labiausiai nemėgsta. Išviso, 
Darbo Ministerija gero darbo 
tremtiniams neduoda net ir 
tuo atveju jeigu tremtinys su
siranda pats ir iš bendrovės 
pristato dokumentus. Jeigu 
nuo Spalio 1 d. patys Anglai 
neturi laisvės darbo pasirinki
me tai tremtiniai — nei tiek! 

Childs Ercall pereina m o j e 
stovykloj esantis Latvis vertė
jas mėgsta dar pagąsdinti ir 
pagrąsinti: "Grąžinsime į Vo
kietiją atgalios! O kukuruzinė 
duona turbut jau žinoma!.." 
Tačiau vienas jaunas vyrukas 
Latvis Balodis A. tiesiog at
kirto: "Grąžinkite!" — O jis 
tikrai labai ir labai jaudinasi; 
mat, jo tėvai ir sesuo su mažu 
vaiku yra likę Vokietijoje. Jis 
labai susirupinęs jų likimu. 
Jam labai skaudu kad jis ne
galės jų atsikviesti į Angliją, 
nes iš kur jis galės apmokėti 
už jų išlaikymą po 30 šilingų 
per savaitę? Tad su nusimini
mu beveik norėtų grįžti atga
lios į merdinčią Vokietiją — 
pas savuosius. Toks yra ne jis 
vienas. Tokių yra ir Lietuvių 
ir kitų tautybių. 

KITI, kurie nėra surišti taip 
artimais šeimos ryšias su Vo
kietija, kenčia tylėdami, čia 
vis dėlto yra geriau negu 
Vokietijoje! šiek-tiek esi sotes
nis, esi saugesnis (toliau Ru
sai; be to, nėra tų taip baisių 
screeningų) ir gali nors vege
tuoti, kiek laisviau atsikvėpti. 

Tačiau didžiumoje paėmus 
tremtiniai yra apsivylę Angli
ja. Mes negalėtume kaltinti 
Anglų bloga valia musų atžvil
giu. Ne, čia ir pats Anglas 
darbininkas amžinai pasmerk
tas skursti, čia, man atrodo, 
daugiausia nulemia pasenus D. 
Britanijos visuomeninė siste
ma. čia jau įprasta kad dar
bininkas prastai gyventų. 
Bet iš Vokietijos atvykę trem
tiniai nori prasimušti gyveni-
man. 

Labai charakteringas įvykis 
buvo su vienu mano draugu, 
kuris nuvyko 'į Londoną aplan
kyti ligoninėje dirbančios savo 
žmonos. Vyriausi ligoninės se
sutė jį įtarė kaip šnipą, nes ji 
negalėjo patikėti kad juoda
darbis darbininkas gali gražiai 
ir tvarkingai apsirengti. "Aš 
uždirbsiu du svaru į savaitę, 
bet pirksiu patį geriausią ir 
brangiausią kostiumą!" — iš
didžiai pasakė tas mano bičiu
lis. 

TAČIAU į tokią liūdną, be
veik tragišką padėtį, patenka 
ne visi. čia kaip lioterijoje — 
viską nulemia laimė. Be to, 
ne visi fabrikantai skriaudžia 
tremtinius. Toks neteisingas 
yra gal tik tas vienas geležies 
fabrikas. Kai kur sąlygos yra 
net labai geros, maisas pui
kiausias, darbas nesunkus, va
dovybe at j aučianti tremti
niams. 

Pav., beveik visose ligoninė
se prie Londono dirbančios Pa-
baltietės labai patenkintos. Ir 
iš ligoninės Hill Top miestely
je, Lietuvaitė M. šlapkauskai-
t§ rašo kad taip gerai ji savo 
gyvenime nėra turėjus. Kitos 
Lietuvaitės, patekusios į teks-

Jiįs Kurie Išlikote Gyvi... 
* "Lietuva Tironų Pančiuose" — Išleido L VS. 

X)idelė dalis Amerikos Lietu
vių, betarpiškai nepergyvenu
sių paskutiniųjų Lietuvos tra
gedijos metų, nežino tikros da
lykų eigos ir dažnai savotiškai 
iškraipo pastarų septynių Lie
tuvos nelaimės metų istoriją. 

lą nušviečiančios medžiagos lei
dimas svetimomis kalbomis. 

Aišku kad negalėjimo tiesio
giniai paveikti Lietuvos bylos 
dar mums neleidžia užimti pa
togios stebėtojo rolės, čia rei
kia padėti dar daugiau pastan-

Čia be abejo yra ir Lietuvos! gų kad asmenys, nuo kurių ga-
pnešų propagandos įtakos, bet 
dar daugiau ir musų pačių ap
sileidimo, nes ypač Ameriko
je gyveną Lietuviai nebuvo pa
kankamai informuoti. 

Kas gi kita šiuo metu čia 
Amerikoje gali labiau kliudyti 
Lietuvos laisvės reikalui kaip 
kad nevieningumas ir nežino
jimas pačių Lietuvių tarpe? 

Todėl nepaprastai sveikinti
na yra Lietuvai Vaduoti Są
jungos išleista knyga, "Lietu
va Tironų Pančiuose". 

Tiesa, yra ir daugiau leidi
nių nušvienčiančių 1940 metų 
bolševikų invaziją Lietuvon ir 
jų valdymą, bet tai daugiausia 
atskirų asmenų pergyvenimai 
ir šiaip nepagrindiniai veikalė
liai. Daug apie tai buvo rašy
ta ir musų spaudoje, bet tru
ko didelio, rimto, autoritetin
go ir visumą apimančio veika
lo. "Lietuva Tironų Pančiuo
se" be abejo atitinka šiems 
reikalavimams. 

Šioje knygoje, kruopščiai su
rinktais faktais ir autentiškais 
dokumentais, musų žymiųjų 
veikėjų dideliu aiškumu nupie* 
šiama Lietuvos padėtis antrojo 
Pasaulinio Karo pradžioje ir 
Maskvos imperialistų klastin
gai užmaskuotas Lietuvos už
grobimo ir laisvės užgniauži
mo smurtas, čia randami vi
siškai aiškus atsakymai į bol
ševikų propagandas vartoja* 
mus melus, atskleidžiami ta* [ 
riamų "rinkimų" davinių klas« 
tojimai, atpasakojamas baisu# 
ir planingas Lietuvių tauto# 
naikinimas. 

"Lietuva Tironų Pančiuose'* 
nėra propagandinė knyga. Tat 
knyga kurioje patiekiami tilį 
faktai, tik tikrai įvykę atsiti* 
kimai. Tai visiškai neperdėta-
teisybė ir smulki bei objektyvi 
1939-1941 metų Lietuvos isto 
rija. 

Būtinai reikalinga^ šią kny 
gą kuoplačiausia paskleisti. J$d 
perskaičius tik visiškai apaku* 
siam žmogui gali dar kilti ko
kių abejonių dėl sovietinių* 
Rusiškų imperialistų įvykdyt*! 
smurto ir nusikaltimo Lietu* 
vių tautos ir valstybės atžvil* 
giu. 

Lauktina greit pasirodant if 
antro šio leidinio tomo. Naciš
koji okupacija, apie kurią buap 
kalbama antrame knygos "Lie
tuva Tironų Pančiuose" tome^ 
yra nemažiau verta teisingd 
atpasakojimo kaip ir sovietiš
ka. Reikia tikėtis kad čia bu* 
teisingai nušviesti ir Vokiečiu 
grobikų darbai ir Maskvos ber
nų ir agentų begėdiškas kola
boravimo, užmetimas vakartį 
Vokietijoje . besirandančių Li«* 
tuvių tremtinių daliai. 

Lietuvai Vaduoti Są ju n g a; 
žada šią knygą išleisti ir Ang*> 
lų kalba. Atsiminus kad Lie* 
tuvos likimo tiesioginis spren
dimas nėra musų rankose, da
rosi suprantamas nepaprastai 
svarbas teisingai Lietuvos by* 

lės priklausyti Lietuvos klausi 
mo sprendimas, butų gerai ir 
teisingai informuoti visais Lie
tuvos bylos klausimais. Todėl 
nors ir labai svarbus šios kny
gos išleidimas Lietuvių kalbo
je, gal dar svarbesnis butų jos 
pasirodymas Anglų kalboje. 

Iš kitos pusės, vis aštrėjant 
santikiams tarp Suvienytų Val
stijų ir Sovietų Sąjungos, tei
singa informacija yra labai 
reikalinga ir plačiajai Ameri
kos visuomenei nušviesti. Ma
tome kad Pabaltijo kraštams 
pavergti bolševikų panaudotas 
receptas su pasisekimu varto
jamas ir tolimesnėje bolševiki
nių niekšybių grandinėje, argi 
ne laikas parodyti ir šios šalies 
žmonėms ką Stalino "demokra
tai" nuveikė Lietuvoje didžio
jo bolševizmo "kryžiaus karo" 
užuomazgoje bendradarbiauda
mi su naciais viename fronte 
prieš Angliją ir Ameriką. * 

Bet gi jau praėjo kuris* lai
kas, o šio Angliška kalba lei
dinio vis nesulaukiame. Lai
kas bėga, priešai nesnaudžia, 
argi mes galime delsti? 

šia proga prisiminkime Lie
tuvos sukilėlių-partizarių šūki: 
"Jųs kurie išliksite gyvi, pra
neškite pasauliui kad jie išžu
dė mus už tai kad mes mylė
jome Lietuvą." 

Tūkstančiai žuvusiųjų yra 
amžiaus nutilę ir tolimo Sibiro 
plotuose, ir sovietiškuose kalė
jimuose ir baisiuose Vokiškuo
se koncentracijos lageriuose. 

T u k s t a nčiai karštai savo 
kraštą mylinčių jaunolių padė
jo galvas ir 1941 metų sukili
me. Likusi Lietuvių dalis ken
čia kietą bolševikinę priespau
dą pavergtoje tėvynėje, tiktai 
mes čia, laisvoje Amerikoje, 
galime atsiliepti į žuvusiųjų ir 
kenčiančiųjų šauksmą. 

Lietuvai Vaduoti Sąjunga 
atliko dadelę musų pareigos, 
bet dar daugiau darbų laukia 
musų ateityje. Musų balsas 
turi buti stiprus, lyg kalbėtu
me visos tautos vardu. Taip, 
mes turime pranešti pasauliui 
kad musų tauta žudoma ir kan
kinama tik todėl kad ji mylė
jo ir myli savo tėvynę. J. 

PIENAS reikalingas ir se
nesnio amciaus žmonėms, ne 
tik vaikams, nes jis palaiko 
kaulu^ nuo trūkimo ir lūžimo. 

Wuerzburgo kareiviniu vaizdas, kur gyvena 1000 Lietuvių 
tremtiniu. 

RUSAI VIS GROBI-
ŠAUJA 

Rusai vis bus Rusai, ar jie 
jie butų balti ar raudoni. 

Štai kokios žinios ateina iš 
sovietų užimtos rytinės Vokie
tijos. Maršalas Sokolovsky, so
vietų komandierius Vokietijo
je, paskyrė Vokiečius komunis
tus šnipinėti Rusų komunistų 
ir karininkų elgesius Vokietijo
je. Sovietų valdininkai pradė
jo lupikauti, sukti, kyšius im
ti ir kitokias Rusiškas niekšy-
stes daryti. \ " 

Net sunaikintoje Vokietijo
je, kur beveik nieko gero nė
ra, sovietų valdininkai randa 
kaip sau kyšius gaudyti. 

1948 

KALENDORIAI 
DIRVA DUOS DOVANŲ 

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

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

Dirvos Administracija. 
6820 Superior Avenue 

Cleveland 3, Ohio. 

Per šimtmečius vis buvo žmonių kurie buvo inspiracijos 
stumiami: "Viskas galima padaryti geriau!" 

Jie dirbo prie tūkstančio skirtingų dalykų... didesnės muzikos 
. .. dirbimo nuerdyjančio prieno ... nugalėjimo 

ligų su savo tyrinėjimų Įnagiais 
... piešimo paveikslų kurie gyventų 

per milijonus metų. 

tilės fabriką prie Manchesteriė 
taip pat džiaugiasi gražiaii 
kambariais, minkštais baldais^ 
geru maistu. 

Pagal paskutinius oficialius' 
davinius į Angliją -"Westward 
Ho!" planu yra atvykę 25,000 
tremtinių iš Europos (Lietu* 
vių gal apie 3,000). Ir . kaip 
įvairiai sustoja jų laimės ra* 
tas: vieniems nulemia skurdą* 
sunkią dalią, kitiems — atneš* 
džiaugsmą ir laimę! 

4 i 

Tokių pačių nenuilstančių, niekad 
nepasitenkinančių vyrų yra ir Sohio laboratorijose 

Jie jieškojo geresnių budų lubrikavimui 
automobilio inžinų. Jie rado tą geresnį 

bu4ą- Vardas to geresnio motorinio aliejaus 
yra "H. Q." (Highest Quality). 

r 

Jųs galit rasti jo ribotais kiekiais daugumoje 
Sohio stočių. Mes tikime H.Q. neturi sau lygaus 

tarp vis motorinių aliejų reikalingų 
apsaugai šių dienų brangių karų visokiogą 

važinėjimo sąlygose ... ilgm keliui, 
išlaikymui įtempimo, lengvam pradėjimui, 

bendram inžino apsaugojimui, ir 
gerai tirštumo sudėčiai. 

THE STANDARD OIL CO. (OHIO) 

kvorta 

plus taksai; 
tik uždarose dėžėse 

PETROLEUM 

PASTlTMftJA 
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Redaktorius—K. S. KARPIUS—iii ditor 

Dienos Klausimais 
GARąiS BALSAS 

6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio 

PRAŠYMAS IŠ LIE-
TUVOS 

Taip 
1 AO 

Tačiau tėvynė dar nepražuvus; 
Nušvis jos vėliai garbė spindėjus; 
Nuslinks ta šmėkla kaip ir nebuvus; % 

Saulutė džiugins vėl patekėjus. 

kalbėjo kadaise poetas Maironis*'.'...Kalbėjo prieš 
60 metų, kai dar nedaugelis tesvajojo apie Lietuvos 

laisvę. Tamsus tada buvo metas: caro valdžia pikčiau
siomis priemonėmis slopino Lietuvių tautos pabudimą, 
neleisdama jai nei galvoti kad aušra geresnės dienos at
e i n a  . . . .  

Ir nedaug teturėjo tada Lietuva žmonių kurie pa
laikė viltį, kurstė ją ir su dideliais pavojais skelbė kad 
^uslinks^ šmėkla" ir kad "saulutė vėl patekės''. 

' Ir kai palygini anuos laikus su dabartiniais, randi 
daug panašumo (bet ir didelio skirtumo): kaip anuo me
tu taip ir šiądien Lietuva vėl neturi laisvės, ir jos žmo
nės neša naujo ir dar baisesnio "caro" vergiją. Bet jei 
anuo metu — prieš 60 metų — buvo galima ant pirštų 
suskaityti visus tuos kurie reikalavo savo kraštui teisių 
ir kurie dirbo greitesniam tautos sąmonės pabudinimui, 
tai šiądien dešimtimis tūkstančių galime skaityti tokių 
kurie nepaliaujamai aukojasi už- naują Lietuvos išlais
vinimą, kutie tvirtai ir vieningai reikalauja teisvbės. 

Kalėjimas, persekiojimai, ūkinė ir dvasinė priespau
da laiko musu pavergtoje tėvynėje musų tėvus, brolius 
ir seses žiauriuose pančiuose; laiko prislėgę jų balsą, jų 
vaitojimus, jų maldas. Bolševikiški budeliai norėtų už
gniaužti balsą ir tų Lietuvių kurie suspėjo ištrukti iš 
Stalino nagų ir kurie jau treti metai beldžiasi į pasaulio 
sąžinę, skelbdami savo valią gyventi lai&vai savo na
muose. % 

Tie 70 tūkstančių išsilaisvinusių iš sovietiškos ver
gijos Lietuvių sudaro didelę jėga musų giminės atkūri
mo pastangose. Jų dvasinė galia yra, galima sakvti, 
tas pagrindas kuriuo remdamiesi mes galime parodyti 
pasauliui jog Lietuva per 20 Nepriklausomybės metų su
gebėjo išugdyti aukšta žmogaus vertės supratimą, su
spėjo tikrai pamilti laisvę ir pažangą ir išmoko naudo
tis brangiomis krikščionybės, teisingumo ir pasiaukoji
mo vertybėmis. 

Jų spauda, jų teatrai, chorai, mokyklos, organiza
cijos — visa tai rodo kad ta Lietuvių tremtinių masė 
turi platų sugebėjimą prisitaikinti prie gyvenimo rei
kalavimų. moka praktiškai galvoti, turi aukštos kultu-
ros ir nėra jokia palaida žmonių krūva. Mes tikrai 
džiaugiamės kad Lietuviai tremtiniai taip plačiai ir taip 
reikšmingai dalyvauja Lietuvos vardo skelbime, ir visi 
daviniai rodo kad jie savo jėgomis, drausme ir organi
zaciniais sugebėjimais galėtų nustebinti ir kultūringiau
sias tautas, jei tik jiems butų tinkamos sąlygos gyventi 
ir dirbti. 

(The New York Times 
vedamasis, Lapkr. 22) 

Pirmasis po-nacinis atsišau
kimas prieš tautų žudymą, t.y. 
ištisų tautų išnaikinimo krimi
nalą, UN buvo patiektas Lie
tuvos Pasiuntinybės Washing-
tone, atstovaujančios vieną iš 
trijų Pabaltijo tautų, kurias 
Rusija užpuolė ir prisijungė, 
bet kurios tebėra Suvienytų 
Amerikos Valstijų pripažįsta
mos nepriklausomomis. Pa
siuntinybė savo atsišaukimu 
kaltina kad Rusijos valdinin
kai masiniais areštais ir žmog
žudystėmis vykdo Lietuvių 
tautos išnaikinimą, ypač ištrė
mimu didelio skaičiaus gyven-
jų į priverstino darbo stovy
klas Sibire. Lietuvos atstovy
bė kreipiasi į UN prašydama 
imtis atitinkamų žygių Lietu- UN sesija eina prie pabaigos, 

kojvoja prieš Rusijos hegemo
niją, atrodo yra pasmerkti to
kiam pat likimui, kad padarius 
vietos išimtinai Rusų gyvento
jams pasienyje. 

šitas kriminališkumąs pa
stato UN prieš problemą. UN 
generalinis susirinkimas praei
tų metų Gruodžio mėnesyje 
vienbalsiai priimta rezoliucija, 
tautų žudymą paskelbė tarp
tautiniu kriminalu už kurį vy
riausieji nusikaltėliai ir jų pa
dėjėjai, ar tai pavieniai asme
nys, yra baustini. Speciali su
tartis del tarptautinio bendra
darbiavimo šio kriminalo pa-
naikinijnui dar yra ruošiama 
UN komisijų, bet tas negali 
atpalaidoti UN, nuo pareigos 
vykdyti savo rezoliucijas. Ma
žų mažiausia atrodo, UN turė
tų nors ištirti daromus kalti
nimus. Jei Rusija ir atsisaky
tų leisti reikalą ištirti vietoje, 
yra pakankamai precedentų 
padaryti nagrinėjimus Ispani
jos ir Graikijos bylose pasire
miant vien tik prieinamais da
viniais. UN negali daeiti ligi 
to, kad tik atsuktų savo nuga
rą ir žiūrėtų į kitą pusę, kada 
mažųjų tautų atstovai prašo 
išklausyti šitokius gyvybinius 
kaltinimus. Kadangi dabartinė 

vių tautai nuo pavergimo ir iš
naikinimo apsaugoti, prisilai
kant pagrindinių teisių užti
krintų United Nations čarte-
ryje. 

Panašus kaltinimai buvo iš
kelti anksčiau neutraliuose ra
portuose, kurie yra patvirtinti 
daugelio Lietuvių pabėgimu iš 
tėvynės arba susitelkimu į# po
grindžio rezistencines jėgas. 

Ištrėmimai ir išsklaidymai 
ištisų tautų ir jų išnaikinimas 
priverstino darbo stovyklose 
pasidarė paprastu dalyku Ry
tų Europoje, nes Rusai yra 
ypač jautrus dėl "nedraugin
gų" tautų strateginėse pasie
nio srityse. Jie likvidavo čeče-
no-Ingušo ir Krymo respubli
kas kaipo nedraugingas ir iš
trėmė jų gyventojus į Rusijos 
gilumą. Trijų Pabaltijo valsty
bių gyventojai, kurie taip pat 

uždavinys nagrinėti tokius 
kaltinimus, atrodytų , atiten
ka "Mažajam Parlamentui", 
kaip išbandymas, ar jis pajė
gus siekti tų tikslų, kuriems 
jis buvo sudarytas. 

AMERIKOS Darbo Federa
cija praneša jog ji kovos prieš 
Maskvos klastingą propagandą 
varomą pasaulyje prieš Ameri
ką. Federacija ragina savo na
rius remti alkanų Europos 
žmonių maitinimą kaip priemo
nę kovai su komunizmu. 

VIENAS mokslininkas, pro
to ligų tyrinėtojas, skelbia kad 
Amerikoje vienas asmuo iš 16 
yra beprotis. Amerikos proto 
ligų ligoninėse randasi 800,000 
bepročių, o dar apie 8 milijo
nai visokiame laipsnyje pažei-

! stu protu vaikšto gatvėse. 

yra skubiai reikalinga. . 
Nuo musų priklauso ar Lietuvių tremtinių balsas 

kovoje už Lietuvos Nepriklausomybę išlaikys iki šiol tu-
rpta st.inruma. ar i is silpnės ir skęs kasdieniškame var-

LAISVĖ butų labai pigus daiktas jeigu ją galėtum įsi
gyti be vargo ir be kančių. Kai reikia už ją apmo

kėti didelėmis aukomis, net gyvybės kaina, ji pasidaro 
brangesnė už auksą.... Ir kas kartą laisvę pažino tas 
niekados nesutiks bevilkti pančiu, tas nepaliaus jos rei
kalavęs ir tojo balsą užspaus tik mirtis. Veltui tat ir 
bolševikai, talkininkaujami kai kurių asmenų iš IRO, 
mėgina visokiais budais susilpninti Lietuvių tremtinių —v 

ir visų kitų išvietintųjų šauksma į teisybę; mėgina šlykš- j • 
čiausiomis' priemonėmis sumažinti jų reikšmę teovoje 
už jų kraštų laisvę. 

Istorija atskleis didelę gėda ateičiai, kai pasirodys 
trumparegystė ir apgailėtinas žmogaus supratimas vi
s ų  t u  k u r i e  š i ą d i e n  m a ž i a u  a r  d a u g i a u  y r a  a t s a k i n g i  u ž ;  
begėdišką pasaulio padėtį. Daug karčių žodžių reikė-1 

tų pasakyti adresu visų tu politikos vyrų kurie tokiu 
nusikalstamu lengvumu užleido piktai sėklai didelį ir 
visos žmonijos pažangai taip brangų Europos lauką. 
Bet nuo to Lietuvos ir Lietuvių tremtinių dienos nepa
gerės .... Gi didžioji kantrybė, iki mirties užsispyrus 
viltis ir tikėjimas į laimingesnę ateitį per trejus metus 
yra parodęs nuostabiai kilnių dalykų Lietuvių tremti
nių tarpe. Nežiūrint ja pusiau gyvuliškų gyvenimo są-
lygų, nežiūrint paniekos ii* nesiskaitymo, nežiūrint al
kio ir šalčio jie nepasidavė nusiminimui. 

Mes, Amerikos Lietuviai, juos rėmėme. Vieni ma
žiau, kiti daugiau. Jų visų kančių ir persekiojimų ke
lyje buvome kartu su jais. Kiek jiems kuo padėjome te
gul kalbės jie patys. Betgi vienas dalykas mums yra 
aiškus: musų medžiaginė ir dvasinė pagalba nebuvo 
jiems pakankama. 

BALFas ir kitos Amerikos Lietuvių organizacijos 
darė ir, žinoma, toliau darys viską kad pagalba nenu
truktų. Bet reikia žinoti kad kuo toliau tuo Lietuvių 
tremtinių medžiaginė padėtis greičiau blogėja, ir pagal
bos klausimas darosi vis svarbesnis. 

Musų yra čia Amerikoje apie milijonas. Jų ten 
Vokietijoje ir kitur apie 70 tūkstančių. Ar butų jau to
kia sunki našta jei aštuoni ar dešimt Amerikos Lietuvių 
globotų vieną Lietuvį tremtinį? Ar nors vienas iš mu
sų subankrutuotų jei pasiųstų savo globojamam tremti
niui tik vieną maisto bei rubų siuntinį į mėnesį? 

Mes žinome kad iki šiol buvo taip: vieni šimtus ir 
net tukstančius siuntinių yra išleidę tremtiniams, o ki
ti tik po keletą arba nei vieno. Kiekvienoje kolonijoje 
galima iau rasti tremtiniu adresų. Yra ir komitetų ku
rie apsiima atlikti išsiuntimo darbą. Ir reikia tik tru
putį daugiau sučidomėjimo, daugiau Lietuviškos sąži
nės ir daugiau tautinės pareigos supratimo — ir tada 
Lietuviai tremtiniai pajustų gyvą paramą, kuri jiems 

rėta stiprumą, ar jis silpnės 
ge ir piktose išsilaikymo grumtynėse. 

Garbė, sąžinė ir kraujas reikalauja kad visi Ameri
kos Lietuviai kuriems Lietuvos Nepriklausomybė yra 
širdies reikalas, prisidėtų prie Lietuvių tremtinių šelpi
mo, ne tik atiduodami savo duoklę BALFui, bet ir atski
rai pasiimtų savo globon vieną kurį nors tremtinį. ^ Šia 
kryptimi musų organizacijos galėtų ir turėtų išplėsti sa
vo veiklą. 

RUGSĖJO SAUL® 
(B. Brazdžionis) 

Viršum kalnų — Rugsėjo saulė, 
Pušų viršūnės lyg ugnyj, į 
O tavo, elgeta, pasaulis 
Ūkuos paskendusiam slėnyj. 

j* 
Ūkuos paliko tavo žemė 
Ir tavo vasaros žiedai. 
Tikėjai — čia nebus sutemę, 
O ką radai, o ką radai? 

TREMTINIO BĘZIGNACIJA 
Aš sėdžiu vakare 
tamsoj, ir nežinioj, ir laukime — 
Ir nežinau ar tolimi pakluonės beržai 

mane apkabina, 
ar pavasarių kvepėjimas atplaukia iš 

. tinai, 
ir kaip saldus svaigina vynas. 

Aš nežinau,^ * 
o gal man paukščiai tebeskamba 

gimtuose miškuos, 
ar žemėje anoj ištroškusi širdis" jieškos 
nors lašo sulčių ilgesiui tam užgesint. 

Aš nežinau — ^ 
Ir nieko nemąstau, 
ir nieko iš dienų jau nebenoriu tų. 
lik tolumoj, gimtojoj tolumoj, tirpstu. 

Ale Rūta. 

S K A I T Y M A I  

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

(Tęsinys) 

(21) VYŽUONOS-S VEDAS AI 

Kaip visas Lietuvos Šveicarijos kraštas taip 
ir Vyžuonos yra gražioje gamtos aplinkoje, ku
rią puošia Vyžuonos upė, Balčio bei Lydekio eže
rai, kalnai-kalneliai, šilai, kloniai, pušynai. 

Be gamtos grožybių Vyžuonos miestelis dar 
žinomas ir garsus kaip gyvas liudininkas senovės 
Lietuvos pagonystės laikų, nes ir pats vietovės 
vardas yra kilęs iš tų romantiškų musų istorijos 
laikų kada musų prosenoliai garbino stabus, o 
tos apylinkės gyventojai savo dievaičiu laikė 
žaltį Vižą. Jie turėjo iš akmens iškaltą žalčio 
galvą, kurią garbino ir jai savo maldas aukojo. 
Ta žalčio galva ir dabar dar yra užsilikus iš pa
gonystės laikų ir kai 1891 metais perdirbo se
ną 1406 metais statytą bažnyčią, tą galvą paėmė 
iš jos rūsio (kur ji buvo laikoma nuo senų lai
kų) ir įmūrijo į bažnyčios sieną, šalia tos žal
čio galvos yra įmūrytas ir akmeninis apskritas 
sviedinys, kuris ym išlikęs ii Švedų-Lietuvių 
karų laikotarpio. 

Apie žaltį dievaitį Vižą vietos gyventojai 
pasakoja daug legendų, kurios visos pinasi apie 
jo gerus darbus, ypatingai padedant žmonėms 
įvairių nelaimių atsitikimais. Ir dar tais lai
kais, kai bažnyčiose skambėjo varpai ir žmonės 
meldėsi tikrajam Gėrio, Grožio ir Artimo Dievui, 
žalčiai buvo laikomi didelėje pagarboje ir buvo 
laukiami bei mylimi svečiai, su kuriais ypatingai 
mielai žaizdavo vaikai. 

Pasakojama kad Kartuvių kalne, kuris yra 
ūkininko Saladžiaus žemėje, buvęs dievaičio Vi-
žo aukuras, kur smilkus'vaidelučių globojama ir 
kūrenama amžinoji ugnis. 

Apie ši Kartuvių kalną (jis minimas ir mu
sų Nepriklausomybės kovų istorijoje, čia kovėsi 
1 pėstininkų pulkas su raudonaisiais) dar pasa
kojama kad jie senovėje buvęs kaip kovų išeities 
taškas ir čia priešų užpulti žmonės rinkdavosi 
apsaugoti dievaičio Vižo maldyklą ir kartu ap
siginti nfao jų. Susirinkę kalne jie naikindavo 
priešus ginklais, kartu paleisdami į juos rąstus, 
akmenis. Tie priešai, kurie dar likdavo gyvi, 
bebėgdami pasikardavo ant pušų šakų. Todėl 
ir tą kalną žmonės vadina Kartuvių kalnu, 

šiuo metu ant to kalno yra. pastatyta® Vy
tauto Didžiojo paminklas, kuris yra skirtas ir 
tiems Lietuviams savanoriams,' kurie žuvo sa
vo krašto Nepriklausomybės kovose. To pa
minklo atsiradimo istorija yra gana įdomi. Trys 
apylinkės kaimo jaunuoliai, norėdami pagerbti 
Vytautą DTciįjį ir dėl jo garbingų idealų žuvusių 
brolių savanorių atminimą, su kuriais kartu 
jie dėl amžiaus negalėjo dalyvauti Nepriklau
somybės karuose, nutarė savo lėšomis ir darbu 
pastatyti paminklą. Patys parengę projektą, 
laisvu nuo ūkio darbų laiku, paminklo statybą 
jie pradėjo 1927 metais, baigė tik po kelių metų 
įtempto darbo. 1931 metais ant šio kalno išau
go trikampio j ieties pavidalo, per 6 m. aukščio 
turįs paminklas, kuris buvo iškilmingai atideng
tas ir pašventintas. 

Lankantis Vyžuonos vietos gyventojai pa
sakoja kad miestelio laukuose senovėje buvęs ku
nigaikščio Radvilo dvaras. * Mes tą vietą apžiū
rėjome/ bet jokių liekanų kad tai butų galima 
patvirtinti neradome. 

Iš Vyžuonos vykome toliau į Svėdasus, ku-
ris, remiantis miestelio įsikūrimo istorija, spė
jama bus įkurtas tais laikais, kai Lietuvoj gy
veno švedai. Tą faktą pavirtina dar ir tas kad 
dar dabar tebestovinčios katalikų murinės baž
nyčios statybos dalį atliko švedai. Be to, netoli 
nuo miestelio yra užsilikęs švedų supiltas Taura-
kalnio piliakalnis (be jo apylinkėje dar yra Juod-
kalnio piliakalnis). 

Be to, Svėdasai, dar garsus tuo kad šioje 
apylinkėje gimė Ran. Juozas Tumas-Vaižgantas, 
šiame miestelyje, gražioje vietoje, yra pastatytas 
jo paminklas. Mes lankėnjės ir jo gimtame kai
me, kur jis praleido vaikystės dienas, ir Kunigiš
kiuos, kur jis lankė pradžios mokyklą (čia dabar 
yra jo vaydo pradžios mokykla). Paskaitykime 
ką apie jo gimtinę rašo biografai: 

"Juozas Tumas gimė 1869 m. Rugsėjo 8 
(20) d. Malaišių kaimę Svėdasų parapijoje, Ro
kiškio apskr., gražiame ir poetiškame Aukštai
čių kampelyje. Tumai turėjo gražų 24 dešim
tinių valaką; ūkis'buvo gana gerai sutvarkytas; 
prie trobų augo malonus sodelis. Tumai buvo 
pasiturį žmonės. Baudžiavos laikais lažo nėjo, 
nes brolis Karolis buvo nuolatinis dvariškic Sa-
vičiunų dvare. Tačiau baudžiavos laikai ir jiems 
paliko niaurių bei liūdnų atsiminimų^ kuriuos kai 

kada mėgdavo tėvelis pasakoti savo mažajam 
Juozukui. Kadangi Juozukas gimė Šv. Marijos 
Mergelės gimimo-dieną ir dar "per pat Sumą", 
tai dievobaiminga jo motina savo ką tik gimu
sį kūdikį paaukojo Dievui tarnu, kitaip sakant, 
paskyrė ji buti kunigu. Ta kryptimi jis ir bu
vo auklėjamas." 

Svėdasų apylinkėje yra Alaušo ir Beragio 
ežerai, kurie aprašyti ir Vaižganto kūryboje. Iš 
kiekvieno Vaižganto raštų puslapio trykštų didi 
savo tėvynės meilė, gilus jautimas savo tautos 
dvasios: "Miela, malonu Lietuvoje ne tik dėl to 
kad įvairu; dar ir dėl to kad įdomu, slėpininga" 
— sako Vaižgantas — "Visa jos gamta tai vie
nas ištisas geriausis senovės dokumentas: tik 
mokėk jo raides paskaityti. Niekur kitur nera
si — tai visi žinovai pasako — tiek geografinių 
vardų kaip Lietuvoje, čia kiekvienas kalnelis, 
kiekvienas pievokšlis, ką besakyti apie upelius ir 
ežerėlius, kalba mums tokiais senoviniais vardais, 
kurių reikšmės nei neatspėsi. (Pragiedruliai, 113 
p. — Vaižganto Rastai, IX t.). 

šiais Vaižganto žodžiais baigėme kelionę per 
Lietuvos Šveicariją. Toliau kaliausime į Lie
tuvos paju% ft aš ten į Žemaitiją. 

(Bus daugiau) 

Kastytis Gliauda 

MANO ATSIŠAUKIMAS 

O, broli Lietuvi Amerikos žemėj, 
likimo apgintas nuo priešų žiaurių, 
atjauski gi tą kas klajonėj benamėj, 
lyg blaškomas lapas rudens sukuriu. 

Kai musų tėvynėj sutemo paadngė 
ir Laisvė pargriuvo po smūgiais žiauriais, 
turėjo apleist musų motiną brangią 
jos sunųs varguoliai didžiuliais būriais. 

Vieni, lyg vergai, užkaltuose vagonuos 
į Sibiro speigą nuožmiai tremiami, 
ten darbo stovyklų vergijoj, be duonos, 
jie žūsta šventų kankinių mirtimi. 

Juos skiria nuo mųs uždanga geležinė, 
mes esam bejėgiai jiems ranką ištiest; 
negalim parblokšti tą šmėklą mirtinę 
ir kenčiantį brolį paguoda paliest. 

IGiti musų broliai audros sukuriuose, 
tikėję vylingais "didžių" pažadais, 
tikėję kad Laisvė atgims pelenuose, 
išklydo sutikti ją vargo keliais. 

Tikrovės šalnoj jųjų viltys nuvyto, 
kaip rudenį vysta gėlelė trapi; 
Europos tamsoj jie ilgėjosi ryto — 
jiems metė į veidą tik vardą DiPi. 

Sutiko juos skurdas ir paniekų bangos, 
beteisio, benamio sunkioji dalia, 
į jufcdąją neviltį kelias jų rangos, 
tremtiniui vadintis žmogum nevalia! 

Tremtinių barakuose siautėja badas, 
nejaugi mums brolių verksmų negirdėt, 
nejaugi mųs širdys bus šaltos kaip ledas? — 
Jiems galim, jiems norim, jiems turim padėt! 

Mažyčiai vaikučiai ten pieno nemato, 
ten motinos graudžiai sau laužo rankas, 
matydamos nykstant vaikučių sveikatą, 
apverkdamos pikto likimo aukas. 

Džiova ten ateina puošnia karalaite 
ir kviečia jaunimą skubėt į kapus: 
ne rožės mergaitėms veideliuos p?it|: 
džiovos pabučiavimas spindi šiurpus. 

Ten musų tautos atkaklus atžalynas, 
ten musų tautos karalija minties; 
juos skurdas ir badas, džiova juos naikina; 
jie taip reikalingi darbams ateities! 

Į tamsą barakų, kur siautėja vargas, 
kas spindulį meilės, pagalbos numes? ' 
Te musų šalpa bus jiems angelas sargas! 
Juos galime gelbėt tik mes, vien tik mes! 

O broli Lietuvi Amerikos žemgj, 
atfhink — tavo brolis dėl priešų žiaurių 
netekęs tėvynės, klajonėj benamėj, 
lyg blaškomas lapas rudens sukuriu. 

Tebūnie mųs rinkliavos musų paradas, 
negalim mes delsti, negalim tylėt; 
nebus gi mųs širdys bejausmės kaip leda®, 
mes galim, mes norim, mes turim padėt! 

Detroit, Spalių 2, 1947. 

(Šis atsišaukimas deklamuotas per Detroito 
Lietuvių radio pusvalandį Tag Day išvakaZ 

r§s«< Deklamavo p. Marija Gliaudienė^) 
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TRAGIŠKA "BLIND ALLEY9 

"Aš NUSPRENDŽIAU viso
mis jėgomis j ieškoti priimtino 
susitarimo, kuris leistų paga
liau išeiti iš tragiškos 'blind 
alley' ir kuris pagreitintų tai
kos ir vilties atėjimą Europai 
ir visam pasauliui", taip kal
bėjo Amerikos užsienių reika
lų ministras Gen. Marshall 18 
dieną Lapkričio Chicagos uni
versitete, prieš vykdamas į 
Londono konferenciją. Taigi, 
ir atsakingiausi politikos vy
rai jau mato kad pasaulis inė-
jo į tragiškąją "blind alley", 
kurioje negalima surasti nei 
taikos nei vilties. Mato ir su
pranta kad iš tos aklosios gat
vės reikia išeiti kuogreičiau, 
nes kitaip gali ateiti galas vi
sam pasauliui. Taip, mes esam 
baisiame politikos maiše. Bet 
kad iš to maišo butų galima 
išeiti, reikia žinoti kas ir kaip 
įvedė pasaulį į jį. 

štai prieš mane guli Quen-
tin Reynolds, Collier's Magazi
ne korespondento knyga: "Ka
ro Užkulisai". Vienoje vietoje 
šis korepondentas pasakoja sa
vo pergyvenimus Maskvoje 
1943 metais. Jis pasakoja ma
tęs fronte, užfrontėje, mies
tuose ir kaimuose, laukuose ir 
miškuose ~ visur Amerikos 
pagamintus ginklus, iš Ameri
kos atsiųstą maistą, aprangą 
ir reikalingiausius gyvenimui 
dalykus. Bet nei kartą neradęs 
sovietų laikraščiuose nei vieno 
žodžio apie tai kiek ir ko Ame
rika atgabena į Rusiją. 

American Press atstovas 
Henry Cassidy kreipėsi iš ne
kantrumo į Staliną, prašyda
mas jį pasisakyti kokios pa
galbos gauna Sovietų Sąjunga 
iš Amerikos. Ir atsakymas bu
vęs toks: "Sąjungininkų pa
galba Sovietų Sąjungai yra 
tikrai mažiausia, palyginus ją 
su tuo ką Sovietų Sąjunga 
duoda sąjungininkams atstum
dama stiprias fašištų jėgas". 
Tada tas pats American Press 
atstovas kreipėsi į Amerikos 
ambasadorių Maskvoje p. 
Standley lyg su skundu kad 
Stalinas taip nužemino Ameri
kos pagalbą Rušijai. Ir Stand
ley jam atsakęs: "Mes esame 
nuoširdus Rusijos sąjunginin
kai. Karo metu į smulkmenas 
nereikia kreipti dėmesio. Pa
galiau kam reikalinga diplo
matija tarp draugų ir sąjungi? 
ninku ?" 

Va, kur yra šuo pakastas! 
Užsimaskavusio' priešo laiky
mas draugu yra pati pagrindi
nė visos nelaimės pradžia. Ma
nymas kad karo metu nereikia 
kreipti dėmesio į smulkmenas 
<nors Amerikos pagalba Rusi
jai ne smulkmena, o "didžiau
sioji stambmena") praskynė 
kelią į "blind alley". Klaidin
gas Sovietų politikos vertini
mas, pasitikėjimas jais ir gal 
vojimas kad "diplomatija yra 
nereikalinga tarp sąjunginin
kų" privedė prie to kad visa 
žmonijos ateitis įpuolė į tokią 
padėtį, iš kurios laimingai iš 
vesti nebegali jokia diplomati
ja, jokios konferencijos, joks 
susitarimas. 

MES PRISIMENAME gerai 
1943 metus: Vokiečių verži 
masis prie Volgos buvo sulai 
kytas jų pralaimėjimu Stalin
grade ; geriausia Vokiečių ka
riuomenė priversta trauktis iš 
Kaukazo; sovietai ėjo į priekį; 
Anglai-Amerikiečiai dienos ir 
nakties oriniais antpuoliais ar
dė Vokietijos pramonę ir silp 
nino jos karinį pajėgumą; ka 

ras Vokiečių jau pralaimėtas. 
Vokieijos likimas jau buvo 
aiškus, ir visi kartojo klausi
mą: kaip susitvarkys Ameri
kiečiai su Sovietais ? Padary
tos klaidos aiškėjo vtš dau
giau. 

Pirmutinė buvo ta: kodėl A-
merikiečiai nenutraukia siuntę 
karinę pagalbą Rusijai? Juk 
Vokietija jau yra karą pralai
mėjus, kam gi tad beremti So
vietus, kuriems terūpėjo tik 
vienas dalykas: kaip Vokieti
jos pralaimėjimą kuopia č i a u 
išnaudoti komunizmo tiks
lams. Antra klaida: kam An
glai-Amerikiečiai remia komu
nistus Europos valstybėse jų 
slaptoje ,pasipriešinimo ir sa
botažo kovoje prieš Vokiečius? 
Kodėl Churchill atsisakė teikti 
pagalbos Jugoslavijos Gen. Mi-
Jiailovičiui ir taip iškilmingai 
pasisakė už Tito? Per komu
nistų požemio judėjimus prieš 
nacius atėjo į daugelį Europos 
valstybių (Prancūziją, Italiją. 
Bulgariją, Rumaniją, Lenkiją 
ir tt.) komunistinė dvasia ir 
jėga, kuri kartu su Vokiečiais 
naikino ir visus tuos kurie bu
vo priskaitonU prie . "liaudies 
priešų". 

Ir pagaliau trečia klaida: 
kam Anglai-Amerikiečiai lei
do sovietams ateiti iki Elbos ir 
Dunojaus? Perilgai ir per-
ramiąi Amerikiečių ir Anglų 
armijos laukė prie Europos 
krantų, leisdamos sovietams 
peržengti Vislą, Oderį, Vieną 
ir Berlyną. 

Tai trys didelės ir ypatingai 
pavojingos klaidos, padarytos 
Anglų - Amerikiečių — Chur-
chillo ir Roosevelto — dar ka
ro metu. Bet taip jau gyve
nime buna kad vieną klaidą 
būtinai turi sekti kita. Ir ka
ro metu padarytas klaidas tuoj 
sekė naujos pokarinės klaidos. 
Jų yra tiek daug kad net ne
įmanoma visų išskaičiuoti. Ta
čiau keletą pagrindinių galima 
ir net būtinai reikia prisiminti. 

Nereikėjo suktos ir prašmat
nios Goebbelso propagandos 
kad butų buvę galima prama
tyti jog tą pačią valandą kai 
mitils ginklai prieš Vokietiją, 
prasidės gili nesantaika tarp 
sąjungininkų. Pasigirdo tada 
balsų, kurių niekas neklausė, 
deja, kad Anglams-Amenkie-
čiams nereikia gaišti nei va
landos; kad tuoj pat jie turi 
pradėti naikinti ir antrąją ti-
raniją_— sovietišką. 

Bet šiurpas nukrato prisimi
nus su kokia klaidinga pažiūra 
į sovietus keliavo Amerikos-
Anglijos kariai per Vakarų Eu
ropą. Stačiai reikia laikyti ne 
klaida, o nusikaltimu kad vi
sur tie kariai syeikino komu
nistų gaujas, iš pasalų ar ai# 
virai puolusias Vokiečius, ^ ir 
padėjo joms naikinti geriausius 
laisvės draugus. Apgaulingais 
demokratijos šūkiais, skleidžia
mais iš Maskvos, Amerikos ir 
Anglijos politikos vyrai buvo 
taip susižavėję, kad kiekvienas 
kas tik mėgino atviriau pasi
sakyti dėl sovietų ir jų klas
tingos politikos buvo laikomas 
net demokratijos priešu. 

Demokratai maskvietiško sti
liaus buvo aukštai vertinami, o 
socializmas buyo padarytas to
kiu naudingu daiktu kad ^ lyg 
kokia liga butų apsėdus žmo 
nių protus: demokratija, sočia 
lizmas, socialdemokratija ;— 
neatskirant suklastuotos sovie
tiškos demokratijos nuo tikro
sios ir nežinant kur yra riba 
tarp socializmo ir komunizmo. 

Amerikos ir Anglijos okupa
cinė. politika Vokietijoje ir jų 
diplomatija kitose Europos ša
lyse pirmais pokariniais metąis 
taip giliai sudrumstė vandeni 
kad sovietai su malonumu ir 
stebėtinais pasisekimais jame 

sočiai pas i žvejo jo.... Gi An
glai-Amerikiečiai stovėjo ant 
kranto ir žiurėjo kaip sovietai 
pelnosi. Istorija pasakys kiek 
naujo kraujo reikės atiduoti 
už tą naują pokarinę Anglų -
Amerikiečių politikos klaidą. 

Betgi visų galvojančių žmo
nių nustebimas pasidarė neiš
matuojamas kai Amerikos-An-
glijos kariuomenė iš Europos 
susikrovė į laivus ir iškeliavo 
atgal į namus, šis "pabėgi
mas" iš Europos taip pagyvi
no komunistinę bangą kad ji 
be jokių didelių sunkumų valė 
sau kelius ir lengvai ritosi per 
Prancūzijos, Italijos, Graikijos 
ir kitas žemes. Su 250 divizi
jų sovietai ištiesė tokį baisų 
barjerą per visą Europą kad jo 
šešėlis užtemdė beveik visas 
tauriųjų žmonių viltis, užslopi
no visas laisvės pastangas ir 
nuolatinėje baimėje suparali-
žiavo žmonių valią stipriau 
priešintis komunistiniam įžulu-
mui. 

Tik po dviejų metų susipra
to Amerika kur ir kada buvo 
padarytos klaidos, įvedusios 
pasaulį į tą tragišką "blind al
ley", apie kurią kalba Valsty
bės Sekretorius Gen. Marshall. 
Bet kaip iš jos išeiti? 

ATSAKYMAS tegali paaiš
kėti tik po to kai bus gerai su
prasta kas atsitiks jeigu dar 
ilgiau pasaulis bus laikomas 
toje "akloje alėjoje". Ar visi 
Amerikos žmonės gerai žino 
kad tuo metu kai Amerikos 
valdžia skiria bilijonus dolarių 
Europos gelbėjimui nuo skur
do, ji paliko vargšę Europą 
tokioje padėtyje kad per de
šimt dienų sovietai ją visą 
gali paimti j savo nasrus? Gal 
net ir be karo nebūtų sunku 
šiądien sovietams užimti pas
kutines Europos valstybes — 
Italiją ir Prancūziją. Užtektų 
keletą kareivių grupių nuleisti 
iš oro, užtektų išmėtyti gink
lų, užtektų keletos divizijų — 
ir vietinių komunistų pagalba 
tie kraštai lengvai butų užim
ti. Taip ir įvyks — tikrai 
įvyks — jei ir toliau bus tik 
kalbama, o ne veikiama. 

Amerikos ir Anglijos kariai 
ir politikos žmonės mano kad 
ir tada kai sovietai užims visą 
Europą, nebus dar vėlu gink
lui veikti. Gi Europos žmonės, 
kurie komunizmą plačiau pa
žysta, atvirai skelbia kad, jei 
Europa >bus atiduota sovie
tams, jos išsilaisvinimas pasi
darys beveik neįmanomas. . 

Galima paabejoti ir dėl vie
nų ir dėl kitų tvirtinimų. Ta
čiau vieno dalyko nereikia pa
miršti: užėmus sovietams Eu
ropą, jie turėtų savo valdžioje 
1,400 milijonų gyventojų, iš 
kurių galėtų sudaryti 700-800 
divizijų. Amerika pasiliktų su 
savo 140 milijonų ir imtų dus
ti ūkiškai. Atominė bomba pa
sidarytų sovietams nebebaisus 
ginklas, nes milžiniškas žemių 
platumas silpnintų bombos vei
kimą. Gi sovietų pagaminti 
nauji ginklai galėtų veikti la
bai pavojingai į Amerikos pra
monę. Taigi, yra pagrindo sa
kyti kad užleidus visą Europą 
sovietams, karas gali buti pra
laimėtas prieš bolševikus. Štai 
koks yra atsakymas į klausi
mą, kas atsitiks, jei nebus 
greitai išeita iš tos tragiškos 
"blind alley." 

Išėjimas yra tik vienas: ne
gaištant nei valandos, griežtai 
pareikalauti iš sovietų sustab
dyti jų veiklą, skirtą visos Eu
ropos sukomunistinimui, parei
kalauti atstatyti piliečio ir 
žmogaus teises ir laisvę visose 
valstybėse kurias jie karo me
tu pavergė. Toks reikalavimas, 
aišku, reikštų karą. Tai baisus 
ir piktas žodis! Bet kitokios iš
eities nėra. To žodžio visi bijo
si, bet jis yra neišvengiamas. 
Ir kuo ilgiau pasiliks pasaulis 
toje akloje ("blind") alėjo
je, tuo bus sunkiau iškovoti ir 
atstatyti laisvą gyvenimą lais
vam žmogui. "Reikia paskubė
ti", pasakė Gen. Marshall, lip
damas į lėktuvą, kurs jį vežė į 
Londono konferenciją. Taip, 
tikrai jau laikas paskubėti. 
Laikas veikti šiądien, nes ry
toj gali buti pervėlu: pasaulis 
uždus blind alėjoje, uždus nuo 
"raudonų mikrobų", nuo sovie
tiško maro, kurs taip nuskur
dino Europą ir kurs suirimais, 
vargais ir vergija grąso užlie
ti visą pasaulį. 

I 
PO DVIEJŲ METŲ klai

džiojimo Amerikai reikia su-
gryžti prie to nusistatymo ku
rį išreiškė 1941 metais Birže
lio 24 d. Senatorius Harry 
Tfruman, dabartinis Preziden
tas, prasidėjus Rusų-Vokiečių 
karui: "Amerika turėtų teikti 
pagalbos tai pusei kuriai gręs 
pavojus pralaimėti, kad Rusai 

D I R V A  

su Vokiečiais žudytus! kiek ga
lima daugiau". 

Ta Harry Trumano pažiūra 
buvo visiškai teisinga. Jeigu 
jos butų t>uvę laikomasi tai pa
saulis nebūtų inėjęs į tragišką 
"blind alley". 

Bet kuris gi šėtonas sugun
dė Rooseveltą ir Churchillį el
gtis taip negu istorijos išmin
tis reikalavo? O kas gundo 
dar ir šiądien Prezidentą Tru-
maną tiems žodžiams kuriuos 
jis pasakė spaudos atstovams 
Lapkričio 21 d.: "Amerika ne
turėtų nutraukti tiekimą me
džiagų reikalingų Sovietų Są
jungos pramonės atstatymui"? 

Na, jei šitaip tai Gen. Mar-
shallo noras kuogreičiau išeiti 
iš tos "blind alley" turi reikšti 
liūdną ir tfcagišką Europos ir 
pačios Amerikos £alą. 

* 

mtiaišmmm 

5 

SEA-GULL SHIPPING 
CO. PRANEŠIMAS' 

• 

Valdžios* Ttarnautojų 
Patikrinimas Vykdo

ma Visoje Šalyje 

Federalės valdžios visose įs
taigose varoma pilnu smarku
mu patikrinimas tų įstaigų tar
nautojų ištikimybės. Du mi
lijonai tarnautojų turi padary
ti savo pirštų nuospaudas ir 
išpildyti ištikimybės pareiški
mus. Paskirta specialė komi
sija nustato planus kuriais at
sikratys iš valdiškų įstaigų vi
sų komunistų, fašistų ir jų ša
lininkų. 

Valdžiai tą atlikus, reikia ti
kėtis tą pradės daryti ir darba
vietėse, išgaudymui komunis
tiškų žiurkių. Kaip dabar da
lykai stovi tarp Amerikos ir 
Rusijos, pavojinga komunistus 
laikyti ir dirbtuvėse. 

Jau įvesta unijų viršininkų 
pareiškimų padarymas kad jie 
nėra komunistai. , 

Visiems tiems kurie dabar 
yra komunistai, arba iš savo 
žioplumo į komunistų veiklą 
įsivėlė, gali ateiti "graudžių 
verksmų" dienos, kada dirbtu
vėse bus pravesta komunistų 
patikrinimai. 

Pirmoji Lietuviška pakietų 
siuntimo įstaiga, vedama pa 
čių buvusių tremtinių, praneša 
Amerikos Lietuviams kad į ją 
kreipiasi laiškais daug Lietu
vių tremtinių, gyvenančių Vo
kietijoje, kurie būdami alkani, 
prašo atsiųsti jiems maisto pa
kietų. 

Pati įstaiga negalėdama vi
siems padėti ir išvardinti visų 
prašančių, šiuo kreipiasi į ge
raširdžius Amerikos Lietuvius 
prašydama padėti ir sušelpti 
nelaimėje atsidūrusius ir šau
kiančius pagalbos musų bro
lius ir seses. 

Musų įstaigft slunčifk stan
dartinius maisto pakietus, po 
21 ir 11 sv., kuriuos galima už
sakyti ri paštu. 

Kas panorėtų sušelpti ba
daujančius — tesikreipia į pa
čią įstaigą. 

Musų įstaiga sutinka pasiųs
ti 11 svarų pakietą net ir už 
$3.50. 

Tos rūšies patarnavimus mu
sų įstaiga atliks dykai ir nie
ko neims už darbą, skaityda
ma produktus tik savikaina. 

Užsakyti pakietai bus pa
siųsti pačio užsakytojo vardu 
ir pagal jo nurodymą, o pa
čiam užsakytojui bus pranešta 
kam toks maisto pakietas yra 
pasiųstas, nurodant šeimos 
stovį ir pristatytas "Certifica
te of mailing", bei paties pra
šytojo atsiųstas laiškas. 
SEA—GULL SHIPPING CO. 

560 Grand. Street 
BROOKLYN 11, N.Y. 

Amerikos Lietuvis Baltramaitis kalbasi su tremtinių vai
kais Vokietijoje, Seligstato stovykloje. 

(Nuotrauka B. Gaidžiuno.) 

NEKURIE daro išvadas kad 
po šio karo Italijai yra lemta 
užimti industrinės Europos va
dovybę, vietoje Vokietijos, ku
ri tą vietą laikė iki šio karo 
pradžios. 

Tokie dalykai galimi, tačiau 
pirma turi paaiškėti kur nu

svirs Italija, ir ar komunistai 
ją neužvaldys. 

ŠIOJE šalyje, vidutiniai išei
na kiekvienai šeimai po apie 
500 skardinių dėžučių įvairių 
konservuotų valgomų dalykų 
suvartojamų per metą. 

ŠYMET per pirmus devynis 
mėnesius Rusijon išsiųsta vi
sokių reikmenų už $113,000,-
000, kas buvo daroma ̂ vis dar 
tuo pačiu paiku noru nuramin
ti Rusiją ir pataikauti jai. Tą 
paskelbė Kongr. Taber, Repu-
blikinas iš New Yorko. 

L I E T U V I Š K I  

KALĖDINIAI IR 
NAUJIEMS METAMS 

SVEIKINIMAI 
DIRVOJE galite greitai gauti jums reikalingų 
Kalėdoms ir Naujiems Metams Sveikinimo laiš
kų. Turime dvejopų kainų, sekančiai: 

Didesni BALF laiškai 

Vidutinės rūšies, įvairus 

f už $1.00 

15 už $1.00 

Skubiai siųskit savo užsakymus, gausit sveikini
mo laiškus tuojau. Siųskit kartu pinigus.# 
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NAUJOS RŪŠIES TELEFONO 
NUMERIAI TUOJ BUS PRADEDA

MI NAUDOTI CLEVELANDE 

IVTAUJAS METODAS pradėta vartoti užvardinimui telefono exchanges neku-
riose Clevelando exchanges. Vietoje tik exchange vardo, šitos naujos ex

changes turės vardą ir plus skaitlinę. Paveizdan, naujoji exchange UTah 1 tu
ris buti ištarta "Utah One" ir dialed "U T 1". Likusios kitos keturios telefono 
skaitlinės šioje naujoje exchange reikės ištarti arba dialuoti kaip ir bent kitus 
Clevelando numerius, šaukiant telefoną naujoje Utah 1 exchange, visas nume
ris turės buti pasakytas "Utah One (pauza) du trys keturi penki", 
arba dialed "UT 1-2345". Dial reikia sukti JUODAS raides U ir T ir RAUDO
NAS skaitlines 1, 2 3 4 ir *5.' 

&ie nauji telefono numeriai dar nesiranda dabartinėje Clevelando telefono kny
goje, bet jie bus gaunami "Information" atsiklausiant kaip tiktai jie bus pradėti 
yiaudoti. Kiti Clevelando telefono numeriai pasiliks nepakeisti, taip kaip jie 
yra pažymėti dabartinėje knygoje. 

• 

Šitas mažas pakeitimas telefonų numeriavime yra dar vienas žingsnis musų il
gos programos numatytos teikimui jums gerenio, greitesnio ir lankstesnio tele
fono patarnavimo. Tas duos galimybę musų inžinieriams įtaisyti daugiau nau
jų dial įrengimų su mažiau exchange vardų, ir taipgi sujungs jusų exchange su 
*Jsos šalies planavimu greitesniam long distance patarnavimui ateityje 
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NATURALIO GASO PRITRUKIMAS 
Rimtai, mes susirupinę . . . nes šios žiemos 
šalčiausiomis dienomis, jųs Naturalio Gaso 
naudotojai norėsit tris kart tiek gaso kiek pa
čią didžiausią dieną 1939 meteis. Daug ta
po padaryta — ir yra daroma, — padidinti 

Mes prapletem savo 
galimybes... 

Naturalio Gaso išteklių musų kostumeriams. 
Mes, ir musų teikėjai, praleido milijonus do-
larių patenkinimui jusų nuolatinių pareika
lavimų. Štai kas jau iki šiolei buvo iš musų 
puses padaryta. 

lAKč 
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NAUJA PIPELINE nuo Toledo, su
jungianti su Panhandle Eastern Pipe
line Company, kuri sujungia mus su 
Naturalio Gaso Plotais esančiais di
džiuose šiaurvakariuose, $3,250,000. 

NAUJA KONTROLĖS STOTIS. 
$50,000. 

KITA NAUJA KONTROLĖS STO
TIS. $525>000: 

ANTRA NAUJA PIPELINE—iš po
žeminių patalpų. $1,925,000. 

PRIEDAI PRIE KOMPRESORINIŲ 
STOČIŲ. $807,000. 

POŽEMINIS GASO TALPOS PRO
JEKTAS. šaltiniai, Leasai, Pipelines, 
Sutalpintas Gasas. $10,200,000. 

Iff  
FU o, haline 

CUYAHOGA 
FALIS \ KENT 

°'Ą WARREN 

SO MILES— 
20" PIPELINE | 

BARBERTON 
WADSWORTH 

DOYIESTOWN 

S S 
RAVENNA 

?OA 

AKRON 

NILE* 
GTRARD HUBBARD> 

cV  ̂ I 

I 

lOUDONVILlE 

WOOSTER 

SHREVE 

ORRVILIE 

MASSILLON 

Underground Storage Area 
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POLAND \ LOWELL-
VILLE 

NEW MIDDLETOWN 

PETERSBURG 

EAST PALESTINE 

\\ 

GANN 

DANVILLE 

DOVER 

NEW PHILADELPHIA 

UHRICHSVILLE 

DENNISON 

NAUJI PASTATAI—Didelis Garažas 
ir modernine Meter Shop jusų geres
niam aptarnavimui. $2,500,000. 

DVI KONTROLĖS STOTYS ATSTA
TOMOS. $280,000. 

NAUJA KONTROLĖS STOTIS. 
$600,000. 

TREČIA NAUJA PIPELINE, į West 
Virginia. $4,600,000. 

84 MYLIŲ 20 COLIŲ PIPELINE ku
ri tiesiama 1984 metais. - §8,200,000. 

NAUJI SUJUNGIMAI su Big ir Little 
Big Inch Pipelines, gavimui šiaurva
kariu Gaso iteklių. 

va 

i 
\ 

Mes prisijungem prie dideliu Naturalio 
Gaso Lauku Texas, Oklahoma, Kansas 
ir Louisiana . .. 

HOPE NATURAL GAS COMPANY'S 
HASTINGS KOMPRESAVIMO STO
TIS ATSTATOMA. "Didžiausia pa
saulyje". 
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WEST VIRGINIA B 

HOPE 
NATURAL 
GAS CO. 

HASTINGS 
Compressor Sto. 

KONTRAKTAI GAVIMUI WHOLE
SALE GASO IŠTEKLIŲ su Panhand
le Eastern Pipeline Company ir su 
Big ir Little Big Inch Lines. Hope 
Natural Gas Company kontraktai per
tvarkomi. 
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T  l  •  i  •  •  1  "  •  •  . . .  R i m t a s  Naturalio Gaso ttfukumas gali reikšti J US Cf&HT pnsiaetl šaltus namus, uždarymą dirbtuvių, bedarbę. Jei 
gaso šildymo įrengimai bus įdemami ir poliau, tokis rimtas trukumas gali užeiti. Be
veik kiekvienas gali pagelbėti pagerinti gaso išteklių ateinančioms šaltoms dienoms: 

LA. 

\ \ ,  GULF OF MEXICO! 
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Vienok ... ir to dar nepakanka 
Nežiūrint viso laiko ir pinigų praleis
tų iš musų ir musų teikėjų pusės—už 
pipelines, didesnes kompreso stotis ir 
požeminių patalpų įrengimus, etc.— 
mes negalėsime patenkinti jusų didė

jančių reikalavimų daugiau Naturalio 
Gaso šią žiemą. Nes tie reikalavimai 
augo taip greitai kad jie daugiau ne
gu sumaišė efektą šios musų plėtimo
si programos. 

MIESTAI gali pagelbėti atsisakydami išduoti 
leidimus įvedimui gasu šildomų padargų. 

NAMŲ NAUDOTOJAI gali atidėti planus pri©-
liniam šildymui, ir taupyti gasą kaip jie dary
davo karo metu. 
PARDAVĖJAI gali pagelbėti susilaikydami nuo 
pardavimo gasu šildomų padargų taikomų pa
keisti nuo kitokio kuro. 

KOMERCINIAI NAUDOTOJAI—restaurantai, 
hoteliai, etc.—gali taupytf gasą užsukant jį sa
vo pečiuose ir kituose įtaisymuose kuomet ak
tualiai nenaudojama. 
INDUSTRIALIAI NAUDOTOJAI gali įsakyti 
savo darbininkams operuoti padargus naudojan
čius gasą tik kada reikia, ir žemiausia praktiška 
temperatūra. Naudoti daugiausia pąšalinio ku
ro kiek tik galima. 

Atminkit—Naturalis gasas dabar sutaupytas reiškia tiek daugiau jo lieka požeminėse 
patalpose jusų pasinaudojimui kada ateis tikrai šaltas oras. 
Ši Kompanija nuoširdžiai prašo jusų kooperavimo bendrai gerovei ir visų kitų musų 
musų kostumerių. 

THE E A S T  O H I O  G I S  COMPANY 
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M I R I M A I  
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

(Žinios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dyka 

ŽYLI E NĖ Agota, pusam., mi
rė Spalių 3, Chicagoj. (Tau
ragės par.) Amerikoj išgy
veno 35 m. 

BIELSKIS Pranas, seno amž., 
mirė Spalių 4, Chicagoje. 
(Kražių par.) Amerikoj iš
gyveno 40 metų. 

SAVOKAITIS Jonas, pusamžis, 
mirė Spalių 3, Chicagoje. 
(Vilkaviškio ap. Vištyčio p.) 

TVAšKIENĖ Marcelė, 50 m., 
mire Rugs. 22, Philadelphia, 
Pa. . ' 

JAKAITIENĖ Gertrūda, 56 m. 
mirė Rugs. 10, Sebg&topol, 
Pa. 

RYBAS Vladas, 53 metų. mire 
Rugs. 15, Philadelphia, Pa. 

JASAS Jonas, -pusamžis, mirė 
Spalių 3, Chicagoj.. (Laigu-
vos p.) Amerikoj ISgyveno 
40 metų. 

JCAPSEVIčIUS Liudvikas, 64 
m., mirė Ruffs. 23, Washing
ton, Pa. 

SADULIS Povilas, 67 m., mi
rė Rugp. 28, Detroit, Mich. 
(Panevėžio ap.) 

TVASKA Kazys, viduramžis, 
mirė Lapkričio 15, Detroit, 
Mich. '. -

RAMANAUSKIENĖ M., mirė 
Rugs. 29, Wilkes-Barre, Pa. 

KUBAšINSKAS Simas, mirė 
Rugs, m., Shenandoah, Pa. '• 

BURNEIKIS Jonas, 50 metų,* 
mirė Rugs, m., Haverstown, 
Pa. (Ukmergės ap.) Ameri
koj išgyveno 35 m. .« 

LIETUVOS VAIZDAI 
26 VAIZDAI U2 $1.00 

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

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

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

ŽALINSKAS Vincas, viduram
žis, mirė Rugp. mėn., Suf-
field, Conn. 

GUTAUSKAS Danielius, 58 
metų, mirė Rugs. 25, Brock-

< ton, Mass. 
SEIMONAS Kazys, mir§ Spa

lių 3, Elizabeth, N. J. 
KUPČIUNAS Andrius, 70 m., 

mirė Rugs. 18, Philadelphia, 
Pa. 

LELA&fS Pranas, pu samžis, 
mrė Spalių 6, Chicago, 111. 
(Kauno miesto). 

KLEM Motiejus, pusamž., mi
rė Spalių 6, Chicagoj. (Jur
barko par. šakių k.)% 

MILKINTAS Jonas, pusamžis." 
mirė Spalių 6, Chicagoj. A-
merikoj išgyveno 46 metus. 

POŠKA Pranas, seno amžiaus, 
mirė Spalių 6, Chicagoj. (Ra
seinių ap. Unikių k.) Ame
rikoj išgyveno *50 metų. 

KARKLELIS Nikodemas, pus
amžis, mirė Spalių 6, Chica
goj. (Švenčionių par.) Ame
rikoj išgyveno 52 metus. 

KIŠKUNIENĖ Agota (Serei. 
taitė), pusamžė, mirė Spa
lių 8, Chicagoj. (Panev. ap. 
Naujamiesčio p. Stroliorrių 
k.) Amerikoj išgyveno 37m. 

JERECKIENĖ Petronė (Dau
girdaitė), 72 metų, mirė Sp 
10, Chicagoj. (Tauragės ap 
Gaurės p.) Amerikoj išgy
veno 37 metus. 

RADZEVIČIUS Viktoras, pus
amžis, mirė Spalių 10, Chi
cagoj. (Tauragės ap. Kalti
nėnų p.) Amerikoj išgyveno 
45 metus. 

ANUSAITIENĖ Ona (Jasevi-
čiutė), pusamžė, mirė Spa
lių 11, Chicagoj. (Vilkaviš
kio ap.) 

JUšINSKAS Ignas, mirė Spa
liu m., Tamaqua, Pa. 

P AJ IEŠKOJIMAI 
Jieškomicji ar apie juos ži

nantieji prašomi atsiliepsi j: 
CONSULATE GENERAL OF 

LITHUANIA 
41 West 82nd Street 

New York 24, N. Y. 

Astrauskienė - ilikaitė, TffeiS, iš 
Vilkaviškio aps. 

Austrevičius, Petras, iš Simno vai., 
Alytaus ap. 

Barerskas, Juozas, iš Liubavo. 
Balčiūnas, Silvestras, ii Linkuvos 

vai., Šiaulių ap., gyv. Chicagoje 
ar apylinkėje. 

Balčiūnienė (Judickaitė?)' Ona, gy-
ven. Baylston. 

Balzer - Ramanauskaitė, Mary, i3 
Viekšnių, Mažeikių ap. 

Baukus, iš Sintautų vai., Šakių ap., 
gyv. Grand Rapids ar Chicagoje. 

Bekeris, Antanas, iš Salako valšč., 
Zarasų ap., ir sesuo Sakalauskie 

Ramanauskaitė, Kaziuni", 

KING PIN CLUB 
2111 Prospect Ave. 

SUperior 344$ 

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

FOOD — DRINKS 
Hall Space to Rent 

Pirkdami tuos vaizdelius ne | joe tester, pres. A1 Samolis, set 
tik pamatysim kokia graži bu-| • 
vo paskutiniais laisvės laikais j ,, 
Lietuva, bet taip pat paremsi- j 
me ir netiesioginiai ir Lietu
vius tremtinius ir jų kulturini 
gyvenimą. Jie tokiose sunkio
se sąlygose visa tai išleido, o 
Dirva platina. 

Taigi, siųskite $1.C0 šiądien, 
ir tuoj gausit 26 vaizdelius 

DIRVA. 
6820 Superior Ave. 

Cleveland 3. Ohio. 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

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

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

Telef.: MAin 1773. 

S 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 
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J I. J. SAMAS -JEWELER | 
| Persikėlė į naują didesnę ir gražesnę krautuvę r 

Greta Ezella Theatre £ | 7007 Superior Ave, 
5 * Ei  
s Dabar jau turime didesnį rinkinį Deimantų, žiedų, Laik^ g 
S r .  r o d ė l i u  i r  v i s o k i ų  . g r a ž d a i k č i u ,  u ž  n u p i g i n t ą  k a i n ą .  5  
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| P J KEiiSIS 
E 609-12 Society for Savings Bldg—Cleveland, Otyo | 
| OFISO TELEFONAS: MAin 1773. § 

S Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuoee, kreip- s 
5 kitės j mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai- £ 
S riuose apdraudcs-insurance reikaluose. S 
S Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildypM 5 
S garantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba asmeniškai. • * S 

ne. 
Bernis 

iš Viekšnių, Mažeikių ap. 
Bindokas, Konstantas, iš Keturvala

kių vai., Vilkaviškio ap. 
Bladžius - Domarkaitė, ir vyras, i;  

Plungės vai., Telšių ap., ir sunut> 
Leonardas, gyv. Chicagoje. 

Botčkus Povilas, iš Kvėdarnos vai., 
Tauragės sap., vedęs Šiuparaitę. 

Budi'iunas, Helene ir Ona, lankėsi 
Lietuvoje 1934 metais. 

Bukauskienė - Steckaitė, Olimpija, 
gyv. Bostone, turi dukterį Liudą-
Eleną 

Čepaitis, Vincas, iš Sarakų km., Pa
ežerių vai., Vilkaviškio ap., ir 
dukterys Anėlė, Amilė ir Eleono
ra, gyv. Baltimore. 

Čepaitytė - Lion, Magdalena, duk
tė Vinco ir Mągdalenos, iš Sara-

• kų km., Paežerių vai., Vilkaviš
kio ap., turi keturias dukteris, 
viena Eugenija, kita Irena Mit
chell, gyv. Cedar Rapids, Iowa. 

Černauskienė - Paužaitė, Natalija, 
gyv.. rodos, Chicagoje, i& Šakių 
apskr. 

Čėsna. Antanas, Jonas ir Vincas, 
iš Pilviškių vai., Vilkaviškio ap. 

Dementavičius, Jonas, iš Rumšiškių 
vai., Kauno ap. 

Denbowska, Stefanija, iš Lietuvos, 
gyv. Nanticoke, Pa* 

Dilys, Stanislovas, sunus Katrės 
Nastopkaitės, gyv. New Yorke. 

Domarkaitė - Bladžius ir vyras, iš 
plungės vai., Telšių ap., ir sunus 
Leonardas, gyv. Chicagoje. 

Dumčiutės, Marija ir Uršulė, ište
kėjusios, iš Pajavonio vai., Vilka

viškio ap. 
Fliotavaitė, Ida iš Tauragės. 
Galinauskis, Juozas, iš Kalino. 
Geringas, Motiejus, i& Gražiškių v., 

Vilkaviškio ap. • 
Gindrėnas, Juozas, iš Anykščių vai., 

Utenos ap. gyv. Fort Dodge. 
Gpštautas, Kazimieras, sunus Vla-

*do gyv Brooklyne ar Chicagoje. 
Gudelienė - Vasiukonytė, Elena, 

gyv. Pittsburghe, Pa. iš Seinų a. 
Gumauskienė - Ramanauskaitė, E-

niilija, iš Viekšnių, Mažeikių ap. 
Gutauskas (Gilman), Adolfas, iš 

Joniškio vai., Šiaulių ap., gyv. 
New Yorke, kirpėjas (barber). 

Ivanauskaitė, Johana, ištekėjusi iš 
Babtų vai., Kauno ap. 

Ivanauskas, Jonas, iš Rumšiškių V., 
Kauno ap. 

Jftkaityta. Ona ir dvi jos seserys, 
iš Kidulių vai. Šakių ap., gyv. E-
lizabethport, N. J. 

Jas iunaitė, Emilija, ižtek5jusios pa
vardė nežinoma, duktė Mateušo 
ir Domicėlės, gyv. Philadelphijo-
je, iš Rokiškio ap. 

Jeršova-, Jokūbas, gyv. New Yorke, 
lankėsi Utenoje. 

Jogminas, Pranas, iš Rietavo vai., 
Telšių ap. * 

Juška, Feliksas ir Vincentas, iš Se^" 
dos vai. 

Karvelis, Jonas, sunus Mykolo iš 
Ukmergės ap., gyv. Philadelphi-
joje. Pa. . 

Kazakevičius. Juozas ir sesuo Ele
na Stegvilienė, iš Marijampolės 
ap., gyv*. New Yorke. 

Kem'šytė. Valė. iš Krekenavos vai. 
Kiesel - Brokschaitė, Matilda, duktė 

Leopoldo ir -Emilijos, gyv. Pitts
burghe, Pa. 

Kisielius. Jonas, gyv. Pittsburgh. 
Klimavičienė - Mackevičiūtė, Stefa

nija, iš Pąnevėžio ap., gyv. Chica
goje. 

Klivįnskienė, Juzė. 
Kožukauskis, Konstantinas, sunus 

Vladislovo, iš Kaltinėnų parap., 
ir jo pusbrolis Kožukauskis Pet
ras, sunus Aleksandro. 

Kuglentas, Vladislovas, iš Jonavos 
vai., Kauno ap.. ir jo žmona Ma-

•vn gyv. Brooklvne. 
Labuckas, Jurgis, Justinas ir Pra

ras, iš Bikėnų-Tiltiškių Zarasų 
aP-, gyv. Milwaukee, Wire. 

Lion - Čepaitytė, Magdalena, duk
tė Vinco ir Magdalenos, iš Sai*a-
kų k., Paežeri j v., Viikaviškio ap. 

Liubancas. Antanas, iŠ Raseinių ap. 
gyv. Chicagoje. 

Lizdas, Jonas, gyv., rodos, Wilkes-
Barre ir pažinojęs Juozą Žinaiti. 

Lyrikas (ar Linikas, ar Lenk-k), 
Jonas ir Vincas, dar vienas' brolis 
ir sesuo Ona, ištekėjusi, vaikai 
Simo. 

! Mackevičius. Jurgis, iš Degesių km. 
j Kidulių vai., šakių ap. 
Mikalauskas, Pranas-Juozas, sunus 

Juozo ir Marijonos Paukštytės, 
iš šakių ap. 1 

I\likšiunas, Vincentas ir Mikšiunaitė 
TJršulė, iš Papilės vai., Šiaulių a. 
gyv Chicagoje. 

Možeik - Schimmelpfenigytš, Ama-
• lie ii Jurbarko, gyv. Bridgeport. 

Narkevičiūtė, Juzefą, gyv. Wor-
! ccster, Mass. 
; Narvičieno - Venckevičiutė. Antani-
j na, iš Kalvarijos, ir dukterys E-
į Iena ir Onutė, gyv. New Yorke. 
O 'avas, Jurgis, iš Tauragės ap. 

| Pabiržis, Bernardas, iš Kauno ap. 
Petruševičius, Jonas ir Agota, iš 

Kybartų. • 
Povįlauskienė (Kemešy t# ?), Fetro-

TAKSU MAŽINIMUI 
SUMANYMAS 

Kongreso atstovas Gearhart 
iš Kalifornijos, paruošė Kon
gresui bilių sumažinimui inei-
gų taksus, kuris paliuosuotij 

| nuo taksų mokėjimo apie 20 
milijonų mažas ineigas uždir
bančių žmonių. 

Dabar nuo taksų paliuosuo-
jama pavienis iki $500 uždar

bio, Gearhart siūlo paliuosuoti 
iki $1,000. Vedusius paliuo
suoti nuo taksų iki $2,000 už
darbio metuose. ; 

Trukumą valdžiai taksų ko
kis susidarytų tą palengvini
mą padarius biednesniems, jis 
siūlo sudaryti uždedant 10% 
taksų ant išdirbys^ llž Jų 
gaminius. 

DIRBA ir 1948 metais bus 
$3.00. Atsinaujinkit ją dabar. 

Šiame vaizde norima Įrodyti kaip valgant daugiau vištienos 
galima sutaupyti daugiau grudu siuntimui Europai. Tai yra 
Chicagoje Paukštienos ir Kiaušinių nacionaje taryba, kurios 
teigimu, jei kiekviena šeima valgys po vieną vištą kas savai
tę per šešias savaites, ji taip sutaupys 64 svarus grudų. Jei
gu vištos bus laikomos gyvos kiek jų dabar yra, jos turės su
lesti daug grudų. 

nuo Kauno. 
Radavičius, Stasys, sunus Dominin

ko, gimęs Amerikoje, gyv. Chica
goje. tėvai išvyko Amerikon iš 
Kražių. 

Radzevičius, Adomas, sunus Adomo, 
iš Gelvonų vai., Ukmergės ap., 
brolis Apolonijos Kunigelienės. 

Ramanauskaitė, Emilija (Gumaus-. 
kienė), Kaziunš (Bernis), ir Ma
ry (Balzer), iš Viekšnių, Mažei
kių ap. 

Rėklaitis (Rėkiat?), Gustavas, su
nus Viliaus, gyv. Bridgeport. 

Rimkus, Jonas ir sesuo Marija 
Rimkiute, ištekėjusi, vaikai M®-
rijošiaus, iš Vilkaviškio ap. 

Sadunas, Antanas ir Jonas, sun.' 
Vlado, iš Utenos ap. 

Sakalauskienė - Bekerytė, ir vyrai 
Mykolas Sakalauskas^ iš Salako 
vai., Zarasų ap. 

Sakalauskienė, Uršulė, iš Pajavcnio 
vai., Vilkaviškio ap., duktė Jono. 

Schimmeipfenigis, Gustavas - Eduar
das, gyv. Bridgeport. 

Sieniniškis, įpėdiniai Stasio Siem-
ni.'kio, gim^ Philadelphijoje. Jų 
tčvas buvo iš KalvarijoŠ m. 

Stengvilienė - Kazakevičienė, Elena 
iš Marijampolės ap. 

Strumskis, Juozas, iš Obeliu vai., 
Rokiškio ap., turėjo laikrodžių 
prekyba New Yorke, bet ketino 
keltis kitur. 

šabonaitė, iš Babtų vai., Kauno ap. 
Šivinskierė - Vaičiūnaitė, Ona iš 

Gižų vai., Vilkaviškio ap. 
Šlikas, Juozas. ir sesuo Teresė A-

Btrauskienė, iš Vilkaviškio ap. 
Šustauskas, Benediktas, Grigalius 

ir Juozapas, iš Kražių vai., Ra
seinių ap., Chicagoje. 

Trilupaitis, jpėdiniai Mečislovo Tri-
lupaičio, kilusio iš Girkalnio vai. 
Raseinių ap. , 

Urbonss. Juozas ir Mykolas, kilę iš 
Grinkiškio vai. 

Urbonavičiūtė •- Puišienė, Etotta, .'iš 
Kauno apylinkės. 

Vai? itinai. Petras ir Prar.\s, ir re-
suo Ona Šivinskienė, iš Gižų vai., 
Vilkaviškio a p. 

Valiukonytė, Marija, iš Grinkiškio 
"• vai. 
Vasiukonytė - Gudelienė, Ele&a, iš 

Seinų ap., gyv. Pittsburgh®. 
Venckevičiutė - Narvičienė, Antani

na, i'I -Kai vari jos, ir dukterys E-
lena ir Onutė, gyv. New Yoike. 

VenskutS, Zcsė, ištekėjusi, iš Kau
no ap. į. 

Voitkevičius (Woit), Leonas, gyv. 
! Bronxville. New York. 

Vyzgienė. Magdalena, iš Pajevonio 
vai.. Vilkaviškio ap., duktė Jono. 

Žvirblienė - Grigaitvtė, Antanina, 
gyv. Michigan valst, Marquette. 

Žalkovsky - Misiūnaitė, Ona, iš 
Smilgių vai., Panevėžio ap. 

Žilaitis, Juozas, iš Eržvilko vai., 
Tauragės ap. 

Laikas Siųsti Kalėdinius 
A Laiškus ir Dovanas 

Dabar 

Paštas kreipiasi į visus 
kurie tik rengiasi siųsti Kalė
dinius siuntinius, sveikinimus 
ir dovanas, kad prisidėtų prie 
paskubę j imt> išsiųsti {--avo laiš
kus ir siuntinius anksti. Bet 
pataria nesiųsti viską vienu 
kartu, o padalinti po biskį per 
kelias dienas, kad į paštą nuo
lat suplauktų siuntiniai po da
li, o ne viskas kartu. 

Normaliais periodais, pašte 
atliekama kanceliavimas laiškų 
ir siuntiniu po apie 900,000 į 
parą, o Kalėdų aukščiausio su
sigrūdimo laikotarpiu išpuola 
po 4,500,003 į parą. 

Daugybė žmonių turi savo 
Kalėdinių sąrašų adresus gala
vus anksti, bet atidėlioja siun
timą jeigu trūksta dar vieno 
ar kito adreso. Tuo gi tarpu 
paštas prašo taip nedaryti, bet 
siusti kiekviena dieną po kelis 
siuntinius ar laiškus. 

Dovanų siuntinius suriškite 
tvirtai ir saugiai. Kalėdinius 
sveikinimus taipgi suriškit po 
pundeli i krūvą, bet sudėię taip 
kad adresai ir pašto ženklai bu
tu sutaikyta ant tų pačių kam
pu. 

Kitur siunčiant, Kalėdinius 
laiškus ir siuntinius pal-:iskit 
apie 10 Gruodžio, o vietinius 
anie 15 Gruodžio. 

Pilnai Padengta Apdraudą. Phone EX. 0417 

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

Kreiptis arba šaukti telefonu vakarais tarp 6 ir 9 vai. 

7526 Star Avenue Cleveland 3 
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-Automatinis G A S U  
ANGLIM šildymas! 

I Lengviau J- Pigiau — švelniau 
= TAISOM IR PARDUODAM VISOKIUS FURNASUS 

TRI-VET APPLIANCE SERVICE 
75C2 St. Clair Avenue Cleveland 

5 PO?" 9548 Frank Orpse (Urhlaitis) Sav. LI. 0187 § 
5 AKRONE kreiptis: HANK HOLLISH — STadium 4793" | 
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VISOKIA APDRAUDA 
Mes esame pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

tirtas Informacijas ̂ r praktiškus patarimus reikale viso
kios Apdraudos (Insurance) visai dykai. pirma 
šaukite mus negu ugniagesius (firernonus). 

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

ir Apdraudos Agentūra 
Superior Ave. Cleveland HEnderson 671® 

Puisjienė . Urbonavičiūte, Elena, Į ̂ WVWW^VVW^WAWV^WWWAWW^WW 
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Mes Duodam ir Iškeičiam 

Eagle Stamps 

Kitas Pirkinys! 

Išpirktos Iki Paskutinės 

Pereitą Kartą 

0 

m* e 

m 

1 
S } . ^ 
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Panelems Mieros 10 iki 18 

Moterims Micros 38 iki 41 

Mes buvom gana laimingi galėda
mi gauti kitą dideli siuntini šitų 
puoluj siūty! Ge"o darbo, filnai 
iškirpti, dailiai užbaigti. Naujau
siu stilių, su ilgesniais žakietais, 
ilgesniais sijonais, pamuštais šo
nais. 

Basement Suits 

Gaila: PaStu ir Telefonu Užsakymai Nepildo m i 

Proga! 
liil 

Neperslaropamae Zelatt Medžiagos 

Du gražių stilių žakietais visokiam 
dėvėjimui įėjimuose — pasiūti par
davimui aukštesne kaina! Abu prie
šakyje su zipperiu, vienas surauk
tu juosmeniu—kitas su nutaikomu 
šniureliu juosmeniu. Naturalšs ar
ba rusvos spalvos, mieros 12 iki 18. 

Telef ana Užsakymai Upildomi 
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CLEVELANDO IR APIEUNKĖS ŽINIOS I 
DIRVA—6820 Superior Avenue. ENdicott 4486—Atdara vakarais į 
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Lithuanian Digest  
MITINGAS TREMTI-

NIŲ REIKALU 

Clevelande rengiama Great 
Lakes Konference on Displac
ed Persons — Išvietintų Asme
nų j Ameriką Įleidimo reikale 
didelė konferencija. Ji atsibus 
Hotel Cleveland, šeštad., Gruo
džio 6. Svarbiausiu kalbėtoju 
DP klausimu pakviestas Gene
rolas Joseph T. McNarney, da
bartinis Komandierius Wright 
Field, Dayton, Ohio, kuris bu
vo visų U. S- Kariuomenių ko
mandierius Vokietijoje. 

Kiti svarbus kalbėtojai toje 
konferencijoje bus Vysk. Wil
liam T. Mulloy, iš Covington, 
Ky., ir Dr. Edgar Dewitt Jo
nes iš Detroit, buvęs pirminin
kas Federal Council of Chur
ches. 

Konfemcijoje bus apkalbama 
budai ir priemonės išdavimui 
Kongrese greito perleidimo įs
tatymo įleidimui į Ameriką di
desnių skaičių išvietintų įmo
nių iš Europos. 

čia dalyvaus vadai religiniu 
grupių, visuomeniškų organiza
cijų, veteranų organizacijų ir 
organizuotų darbininkų. Kon-
ferencijon suvažiuos atstovai 
iš sekančių valstijų: Ohio, Mi
chigan, Kentucky, West Virgi-
nia, vakarinės Pennsylvania ir j 
New Yorko. 

Gęn. McNarney kalbės II mi-
litariško ir tarptautinio atžvil
gio išvietintų žmonių klausimu 
ir ypatingai apie padėti Ameri-. 
kos zonoje okupuotoje Vokieti
joje. 

šią konferenciją rengia Citi
zens Committee on Displaced 
Persons, kurios centras randa
si New Yorke, išvien »u Cleve
land Committee on Displaced 
Persons. 

PERSERGĖJIMAS 
ŠVENTĖMS 

RffO KEITH'S 105TH 
STREET THEATRE 

Keith's įnįth Street Theatre 
šiomis dienomis rodoma šios 
geros filmos: 

Dec. 3 iki 6, "Nightmare Al
ley". 

Dec. 7 iki 9, "Key Witness", 
ir "Wild Horse Mesa". 

PER 11 pastarų metų Cleve-
lando gatvekariai ir busai už
mušė 152 asmenų, tačiau veik 
visais atsitikimais policija ne
gali išgauti jokių davinių iš 
gatvekarių ir busų motormanų 
apie nelaimes. Gatvekarių li
nijos advokatai viską laik'j už
gniaužę, ir negalima net tin
kamų tyrinėjimų pravesti. 

COCA-COLA Co. rengia sta
tydinti didelę savo pilstymo 
Įstaigą sekančių 12 mėnesiu 
bėgyje, Woodland ir Woodhill 
gatvių dalyje. Ta Įstaiga kaš
tuos apie $1,500,000. 

ŠELPIMO NAUDAI 
Dr. Vinco Kudirkos Draugi

ja surengė kortavimo vakarą 
Lietuviu salėje, šeštad Gruo
džio 6, nuo 7:30 vai. Kviečia
mi norintieji pakortuoti, bus 
dovanos; ižanga tik 4Cc. 

Vakarėlio pelnas eis Lietu
viams tremtiniams šelpti. 

BALF'ui per Dirvą 
Pasiuskit Savo Auką 

Daugelis Clevelandiečij| no
rėtų paremti BALF'o Kalėdini 
vajų surinkimui daugiau pini
gu šelpimui musų vargstančiu 
tremtinių Europoje. Bet patys 
neprisirengdami pinigus išsiųs
ti taip ir praleidžia savo gerus 
norus tuščiai. 

Primename visiems perskai
tyti šiame numeryje 4-me pus
lapyje telpanti BALF'o pirmi
ninko atsišaukimą, ir tada at
neškite savo auką Dirvos Re-
dakcijon, čia jums patarnausi
me aukos persiuntimui Į BALF 
ir iš ten jums bus prisiųstas 
aukos priėmimo paliudymas. 

Skubėkit kad jusų.auka pa
tektų į Kalėdinj vajų. 

Jus e?at viena iš tn Seimu 
kurios nori nralei«ti Kalėdines 
šventes -saugiai ir linksmai. Jei 
tnip tai Cleveland Fire Pre-
v^rtio^ Bureau patiekia jums 
sekančius patarimus: 

1. Pat'krink visus Kalėdinių 
šviesu žiburius ir vielas įSirm 
naudojant žiūrėk kad viskas 
butu geroje tvarkoje ir nesu
traukyta. 

2. Naudok tiK, elektros švie
są. 

3 Apžiūrėk savo eglaitę pa
tikrinimui ar džiūsta. Jeigu iš-
džiuvus, išmesk ją. Papuoštas 
medelis namuose yra gražus 
vaizdas, bet medelio gaisras 
nemalonus. 

4. Apžiūrėk eglutės šakas 
arti lerr pučių. Jei spygliai da
rosi rudi, perkelk lemputes ki
tur. 

5. Neperpildvk jiegą sujun
giant perdaug elektros šviesų. 

6. Nepalik eglaitės šviesas 
degančias kai nieko n€ra na
mie. 

7. Niekur nenaudok degan
čių papuošalų. Apžiūrėk' kalėdi
nius vainikus ar jie nedeganti, 
laike pirkimo. 

8 Nekišk elektros vielų po 
patiesalais. 

9. švieson iškabinamos lan
guose turi buti nors 6 coliai 
atstu nuo langų užtiesalų. 

Atsitikime gaisro tuoj šauk 
Fire Department MA 1212 ar
ba užsuk aliarmą artimiausio
je Fire Alarm dėžėje ir lai kas 
nors pasilieka prie dėžės nuro
dymui ugniagesiams kur gais
ras. 

Captain C. W. Hali. 
Fire Prevention Bureau. 

I R I M A I  
DOBILAS Juozas. 47 m., ne

vedęs, nuo 1428 E. 63rd St., 
staiga mirė Lapkr. 29, palaido
tas Gruodžio 1, Highland Park 
kapinėse. 

Velionis paėjo iš Kudirkos 
Naumiesčio, Suvalkijos, Ame
rikoje išgyveno 47 rrfetus. 

BAKŠIS Juozas, 55 mrtų, nu-) 
13 M E. č8 St., po ilgo« ligos 
mirė Lapk. 29. palaidotas Gr. 
2. Lakeview kapinėse. Ame
rikoje išgyveno 36 metus, visą 
laiką Clevelande. Paėjo iš Tur-
liojiškio k., Kalvarijos par. 

Šių abiejų laidojime pasitar
navo Wilkelis Funeral Home. 

6S£Q SUPERIOR AVE. CLEVELAND 3, OHIO PHONE': ENdicott tfflS 

Progressive Joe IStiifninas as seen by Others 
REFLECTIONS OF 

AN EDITOR 
By FRANK M. SPARKS 

(Reprint from Grand Rapid? Heral:!) 

JITOZAS VELYKIS su žmo
na išvažiavo žiemos sezonui i 
Floridą, žada ten išbūti iki 
Gegužes mėnesio. 

SKUNDAS PRIEŠ SOVIETUS 
Viena vietos Lietuvaitė pa

siuntė United Nations Genera
liniam Sekretoriui. į Lake Suc
cess, N. Y., skundą prieš So
vietu Sąjungą, kuri neišleidžia 
iš Lietuvos jos motiną, laiko 
ją už tos "geležinės uždangos". 

United Nations turi Įsteigus 
Commission on Human Rights, 
kurioje dalyvauja' ir p. Roose-
veltienė. šita komisija priima 
tokius skundus kur valstybes 
laiko pavergusios kitų valsty
bių piliečius, kaip pav. Sovietų 
Sąjungą. Prieš sovietų agre
singą elgesĮ be abejo ten pri
siųsta daugybė tokių skundų, 
kas Višinskiui nemaloniai kve
p i a . . .  .  

CLEVELANDIEčIŲ BUV. 
TEMTI NIŲ SUSIRINKIMAS 

Clevelande apsigyvenę buvę 
tremtiniai Lietuviai pasiryžo 
aplankyti a. a. Prezidento An
tano Smetonos grabą Knol1-
wood Mauzoleume. Po ten apsi
lankymo, Įvyks jų draugiškas 

j susirinkimas Dr. S. T. Tamo-
j šaičio rezidencijoje, 26001 La-
I ke Shore Blvd. Ten bus paro-
j dyta ir a. a. Prezidento Smeto-
I nos laidotuvių filnia. 
j Tas viskas atsibus sekmadie-
inj, Gruodžio 14. 
j Norintieji važiuoti Į kapines 
buv. tremtiniai prašomi susi
rinkti Dirvos redakcijon 1:30 
vai. po pietų, Gruodžio 14. Va-

Į žiavimas prasidės lygiai 2 vai. 
Kurie turite gimines su auto-

į mobiliais, paprašykit jus pa
vėžėti. Kitiems bus parūpinta 
nuvežimas, tik ateikite į re
dakciją laiku. 

Iš kapinių visi važiuos į Dr. 
S. T. Tamošaičio namus. Ten 
nauji Clevelandiečiai bus senų
jų Lietuvių pavaišinti užkan
džiu ir bus pravesta pačių 
tremtiniu programa. 

Norintieji iš kitų miestų at
vykti i šią apeigą prašomi. 

SVEIKSTA. Marcelė Micku-
nas. po sunkios operacijos, ku-

turėjo Polyclinic Ligoninė-rm 1 
j e, s sveikta. 

RAY T. MILLER, buvęs De
mokratas Clevelando mayoras 
apie 15 metų atgal, dabar pa
siryžo kandidatuosi į Ohio gu
bernatorius. Rinkimai bus se
kančiais metais. 

Buvo kalbos kad ir buvęs 
gubernatorius Lausche gali vėl 
kandidatuoti, tačiau Miller iš
ėjo pirmiau. Miller yra dabar
tinis Cuyahoga Demokratų va
das. Jis nerėmė Lau=che kan
didatūros seniau, dėl to kad 
Lausche nesidavė Millerio par
tijos mašinos kontrolei. 

PARSIDUODA 

DIDELEI ŠEIMAI NAMAS 
1451 E. 71st Street, 5 kamba
riai apačioj, 4 viršuje, 2 baigti 
kambariai trečiame aukšte, vi
sas namas naujai numaliavotas 
ir išdekoruotas. 
3 garažai. Kaina $8,300. 

Telefonas SW 9393. 

Moterys Imtikes Daly
vaus Central Armory 

# 
Jack Ganson parkvietė dvi pui

kias moteris imtikes, Nellie Stewart 
iš Birmingham, Ala., ir Ann Miller, 
i« Baltimore, Md., kurios dalyvaus 
Clentral Armory imtynėse antradie
ni. Gruodžio 9. Jos imsis iki per
gales už tai kad laimėtoja galėtų 
turėt progą imtis su Mildred Burke, 
Moterų Imtikių čampione artimoje 
ateityje. 

Promoteris Ganson taipgi turės 
Australišką Tag-Team imtynę. šį 
kartą jis turės tam gabiausius im-
tikus, Bobby Bruns ir Doc. E I Mes-
ke prieš du didžiausius ir žiauriau
sius imtikus — Hy Lee, 290 svarų, 
6 pėdų, 7 colių milžiną iš Teksas, 
ir Doc. Lrn Hali. 

Prie jų lus kitos poros ?rery im-
tikų. 

HIPODROME 

'Her Husband's Affa irs' 
Štai viena *ilma kuri plačiai rek

lamuojama tarp žmonių • kaip viena 
iš geriausių Columbia's komedijų, 
"Her Husband's Affai vs", kuri p ra 
dedama rodyti Hippodrome Theatre 
trečiadieni. Gruodžio 10. Tai yra S. 
Sylvan Simon produkcija, viena iš 
juokingiausių komedijų kokia buvo 
pagaminta oer eile metų. 

Lucille Ball ir Franchot Tone čia 
suporuoti vadovaujamoms rolėms, ir 
jie vaidina skelbimų filmos ir jo 
pagalbingos "mažos žmonelės" ro
les. Jiedu pasirodė yra geriausi to 
se rolėse kaip tik galima tikėti. 

Prie jų pagalbines roles atlieka 
eilė kitų žymių artistų kaip Edward 
Everett Horton, Mikhail Rasumny 
ir Gene Lockhart ir eilė kitų. 

JONAS G. 
POLTER 

L i e t u v i s  

Namų Maliavotojas 
Popieriuotojas 

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

nemokamai. 

Nori pagražinti savo 
namus? Šauk— 

K. ŠTAUPAS 
Namų Dekoravimas 

musų specialybė. 

Kambarių Popieriavimas 
Namų Maliavoj imas 

16908 Endora Road 
Telefonas: 

KEnmore 8794. 
Cleveland, Ohio 

UNDER. NEW MANAGEMENT 

IT IS NOT impossible that the; 
election of Joe Bachunas as Presi
dent of the West Michigan Tourist 
&  R e s o r t  A s s o c i a t i o n  m a y  b r i n g  
about the results we have so long 
been seeking but which seemed al
ways to escape capture. I say the 
election of Joe but what I really 
mean is the election of somebody 
from outside the City of Grand 
Rapids, preferably a resort opera
tor. And Bachunas is perhaps the 
biggest resort operator in Michigan. 

When the West Michigan Tourist 
& Resort Association was formed 
it was recognized that Grand Ra
pids would be the key City, because 
of its geographical location, its size 
and its ability to pay. Therefore 
it was Hugh Gray's thought that it 
would be well to have as president 
of the organization a Grand Rapids 
business man. 

BACHUNAS KNOWN AS 
HARD WORKER 

THE PLAN worked out success
fully until a few years ago when 
it seemed that a mild spirit of re
sentment over what was called a 
Grand Rapids domination had arisen 
among resort operators and others 
from outside this City. It appeared 
rather logical that since the founda
tion stone upon which the organiza
tion was erected was the resort op
erators and since they would be the 
ones most directly benefited, they 
should have perhaps, a major voice 
in the conduct of the association. 

This year for the first tame that 
major voice has been given. Joe 
Bachunas operates his principal re
sort at Sodus on the St. Joseph Riv
er and also places at Spring Lake 
and Macatawa. Joe always has been 
a most active and enthusiastic mem
ber of the association. He has been 
an indefatigable worker and he will 
take the time from his personal af
fairs to promote the interests of the 
Association. 

HE HAS BEEN president enly 
since Oct. 17 yet already has manag
ed to accomplish some desirable 
results. In that time more than 
$10,000 worth of advertising has al
ready been sold for "Care Free 
Days," the beautiful publication is
sued annually for the information 
and enlightenment of the prospec
tive tourists and resorters. •" This 
is a substantial chunk of advertis
ing. Much of it came fr«m persons 
who never had advertised before. 
Some of it came . in voluntarily? 
This would seem to prove that a 
good number of those advertisers 
at least approve the naming of a 
resort operator as head of the or
ganization. 

Again, a large number of new 
members have come in. Some of 
these likewise came without solici
tation. Again, perhaps the thought 
that a resort operator is head of 
the organization had something to 
do with this new enthusiasm. 

ALL OF THIS 
ONLY THE START 

BUT THIS IS only a beginning, 
a substantial one but still to gain 
momentum as things go along. • Joe 
is the kind of worker who never 
tires when he is engaged in a task 
which meets his approval. The ac
tivities of this Resort Association 
meets his approval. Therefore he 
will be putting all his energy be
hind these activities. He will get 

, results if such a thing is at all 
possible. 

Bachunas informs me that \ this 
year he will pass up his annual 
Florida vacation in order to devote 
his personal attention to the a/fairs 
of the Association. He is working 
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Hy Kj j Harnei, 
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right along with Chester Wells, the 
new secretary-manager who like
wise is full of energy and ideas. 
Results, already are being shown. 
More will be shown as time goes 
on. 

NOTICE 

WHAT'S NEW? 
(In Cleveland) 

KALĖDINIŲ Sveikinimi! — 
Lietuvišku — galite gauti Dir
vos krautuvėje. 

BOWLING 
THE Lithuanian Club maintained 

their slim lead over Omarlo's by 
brushing past Tri-Vet Appliances 
and whisking away three games in 
the process. Omarlo's kept right 
on the tail of the league leaders by 
burying Lasnik's and relegating the 
same outfit to eighth place. Willie 
Meske was the big gun in this fine 
triple victory. He knocked 'em for 
three game total of 670 — two wax 
orchids for the "Old Crow Kid." 
Sukys and Parker Hardware re
mained in a deadlock for third place 
honors when they both dropped two 
to Leimon's Cafe and Jakub's Fu
neral Home, their respective oppo
nents. Brazis' Clothes — ahh, they 
dropped two again. 
BASKETBALL 

BOTH St. George Senior Basket
ball teams are entering the final 
phases of training in preparation 
for the season which opens the 1st 
week in January. In a scrimmage 
last week tfie "A" team blasted the 
"B" outfit by some thirty odd 
points. Lack of height and reser
ves proved to be the difference. It 
also revealed the "A" Quintet is 
very susceptible to a fast and ag
gressive attack. Let's get in shape 
men! 
TRIVIA 

PHRASE OF THE WEEK—"I'll 
shoot you a game for a beer." 

TALES and inquiries from Joe 
Shmick (Vladislov Ostrochopetch is 
on vacation) the No. 2 kibitizing 
pinboy from the local aleeys. . . . 

AL BENNIS is awaiting delivery 
of the wax orchid presented to him 
last week—seems he knows someone 
he'd like to give it to. Who's been 
trying to get that Vic Mature look 
at Bonds? That's the time men, 
11:30 at Slovenian Home. Seems 
strange seeing a tan Mercury in a 
number of places lately instead of 
the usual spot. "Hey look buddy, 
I saw 'Desert Song' last week— 
who's got a spare water pump? 
What, no weiner roast this week ? 
Too bad—a certain person quit as 
usherette at the Allen. Hasty tasty, 
hmm—holy smoke, 117,000. Since 
when has George Kodis become the 
mediator in complicated love intri
gues?? Ah Revior! 

Mrs. Anthony Machuta, 1715 Ho-
lyoke Avenue, Cleveland, President 
of St. George's Post 613 Women's 
Auxiliary, Secretary of the Lith
uanian Roman Catholic Women's 
Alliance, Chapter 26 and Represen
tative of the Lithuanian Women on 
the Cleveland /Diocesan Board of 
the National Council of Catholic 
Women, is a member of the Com
mittee for "Our Lady's C h a pe 1 
Fund" being sponsored in the Cleve
land Deanery by the Catholic Fede
ration of Women's Clubs of the 
Cleveland Diocesan Council of Cath
olic Women. 

"Our Lady's Chapel" isxpart of 
St. John's Cathedral, ' being rebuilt 
at Superior and Ninth St. An op
portunity is being . given to every 
Catholic woman in the Cleveland 
Deanery to take part in this per
sonal gift of "Our Lady's Chapel", 
to the new Cathedral. The names 

SAFE BY A NOSE . . . Mrs. 
Walter Politte of St. Louis brave
ly (no understatement) demon-
stxatesf how tame is "Snooper," 
her pet ocelot, by letting it nib-' 
ble at her nose. 

of the donors will be recorded in 
a bound book, to be presented to 
Bishop, Edward F. Hoban, to be 
placed in the altar in the Chapel. 

DIRVAI išsirašyti nereikia 
laukti pradžios metų—pasiu
skit prenumeratą dabar ir 
Dirva jus tuoj lank 

t R O K E N  

G L A S S E S  
EYE GLASS LENSES 

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

Just Bring the Broken Piecta 

Strong-Kennard 
Manufacturing Opticians 

2044 EAST 9th ST. 

WEST SIDE 
UNITED BANK BLDG. 

•NMUNIIIIINV 

i PATARNAVIMAS j 
5 —HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS— E 
5 <• / £ 

= 6202 Superior Ave. HEnderson 9292 | 

Delia E. Jakubs 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763 

PIETUS IR VAKARIENĖ 

L a s n i k  C a f e  
f 

6824 Superior Avenue 
Skanus Lietuviški ir Amerikoniški Valgiai — Visokie 

užkandžiai ir Sandwiciai iš musų švarjps virtuves 
Geras ir greitas patarnavimas. Lietuviai atsilankykit. 

PUIKIAUSIA MODERNIŠKAI ĮRENGTA 
LIETUVIŠKA UŽEIGA CLEVELANDE 

Kviečia Lietuvius Kastantas ir Ona Lesnikauskai, Sav; 

MONCRIEF 1947 EILĖ 
Automatinių Šildymo Padargų 

pas savo '-MONCRIEF Pardavėją. GAS-OIL-COAL 

MATYK 
JUOS 

DABAR! 

?HE HENRY FURNACE CO., MEDINA, O. 

Gatavos Jusų Pasirinkimui! 
VYRAMS TR VAIKINAMS ŽIEMINĖS 

STAEV SKRYBĖLĖS V» 
KELNES Pasirėdymui ir Darbui 

Marškiniai — Sweateriai — Apatiniai — Kojinės — Diržai 
Pirštinės ir Antkaklių setai. Pilniausias pasirinkimas 

» vyriškų aprangalų už populiares kainas. 

QYHAI GREEN STAMPS su kožnu pirkiniu. DYlfAI 
" • čia galit iškeisti savo Stamp Books. " • iV/\» 

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

* , • i * . H . ' % * v'., J * '  -
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