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Reikalauja Teismo 
Atominės Bombos 

Šnipams 

LVS Seimas -
šeštadienį, spalių 2 d., nuo 

2 vai. p. p. Clevelande prasidės 
metinis Lietuvai Vaduoti Są
jungos seiręas. Seimas posė
džiaus šeštadienį ir sekmadie
nį, Carter Hotel, Prospect ir 
E. 9th St. 
, Šeštadienio vakarą, _ 8 vai., 
ten pat įvyks bendra seimo da
lyvių vakarienė, kurioje žada 
dalyvauti ir eilė. Clevelando vei» 
kėjų. 

Ilgai Užtrukęs 
Nutarimas 

Jau nuo pat ankstyvo pava
sario buvo girdėti, kad pasita
rimai su Amerikos Lietuvių 
Taryba dėl "ketvirtosios sro
vės" įsijungimo į bendrą darbą kurie įtarti gelbėjimu pa-
Lietuvos reikalais baigti, stin- tiekti sovietams atominės 
ga tik Tarybos galutinio nusi- ! bombos paslapčių, pareika-
statymo. Buvo aiškinama, kad j lavo, kad tiems keturiems 
Taryba turinti atlikti daug for-' asmenims butų iškelta ša-
malumų tuo reikalu. lies išdavystės byla. 

Dabar praneša, kad tie for- Komisija savo rap orte 
malumai jau baigti ir Taryba kaltina Roosevelto ir Tru-
jau galutinai nusistačiusi vyk-j mano administracijas dėl 
dyti 1946 metų Chicagos Kon- j nepasirupinimo žinomus iš-
greso nutarimą, t. y., kviesti į j davikus patraukti atsako-
Tarybos sąstatą apie Amerikos mybėn ir už slėpimą žinių 
Lietuvių Misiją, Lietuvai Va- apie tai nuo visuomenės, 
duoti Sąjungą ir Amerikos Lie
tuvių Tautininkų Centrą susi-
burusios srovės atstovus. Tuo 
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Berlyno Kl ausimas Saugumo Taryboje 

Washington. — Un-Ame
rican Activities komisija 
po ištyrimo davinių apie 
tris vyrus ir vieną moterį, 

RUSAI KENKIA PASAULINEI TAIKAI, 
PAREIŠKĖ VAKARŲ SĄJUNGININKAI 

U. N. KONFERENCIJOJE 

Bevinas įrodinėjo Sovie
tų Nenuoširdumą Siū
lant Nusiginklavimą 

Paryžius. — USA., Bri
tanija ir Prancūzija iškėlė 
Sovietų^ Sąjungai apkaltini
mą United Nations Saugu
mo Taryboje. 

Tas klausimas, kaip pas
kutinės žinios sako, bus pa
imtas svarstymui pirmadie-

ba butų pripažinta negela-
lišku karo meto ginklu. 
Bevin kaltina Sovietus 

Britanijos užsienių 'sek
retorius Bevin Rugs. 27 d. 
pareiškė jog Rusija viena 
bus atsakominga jeigu bai
sus atominis karas apims 
pasaulį. Rusija dabar ne
liaujamai tęsia "nervų ka
rą" ir "šalt4 karą" prieš 
vakarų valstybes Vokietijo
je, ir ypatingai Berlyne. 

•Bevin įrodė kad sovietų 

fco CURE FOR A HEADACHE B r  C O L L I E R  

nį, Spalių 4 d. 
Itartipii vra- Nors sovietai iki šiol ta-!sįulymas sumažinti ginkla-
riarpnpp F Hfektv pJip rybas d^l Berlyno blokados1 vimąsi nėra nuoširdus siu-

miios Drofėdrius PoTvtech"1 * nieko aiškaus ne-'lymas, nes sovietai niekad 
u a i • - u-i 1,1 • ,m.^os PIot^sorius rolytecn pasakyti o visiškai nesutiko pasakyti ir paro-
budu daug g.ncų kelęs klaus, mkos f nieko p

P
ageriJin;ui padgti£. dyti savo' ginklav.mosi ir 

tvrinėiimo sritvie Colum nesi.ryžo daryd' 'ie prieši-'kariuomenės skaičių. 
bla ir Chicaeos universite- inosl' kad ,Berlyno klausi- Rusai tik lošia savo seną 
tuose karo metu. tion^kon^JiS"'^ Na" ^ 

Marčia Sand, Hiskey's °Vak£f^S^Sis tofiau 
buvus žmona, kuri P buvo pareiškusios, kad kels rysj tarp sovietų agento ir - - K - » 

mas pagaliau bus išspręstas. 

BALF'o. Seimas 
Vienas iš svarbiųjų musų vi

suomenės gyvenimo įvykių ar
timoj ateity, be abejo, bus BA 
LF'o seimas, kuris įvyks spa
lių 15-16 d. Chicagoje, Morri
son viešbutyje. • 

Kadangi šiuo metu visiems 
labai rupi ne tik tremtinių šel
pimo, bet ypatingai jų jmigra 
cijos 
seime bus plačiai svarstomi, tai 
manoma, kad atvyks daug at
stovų iš visų vietų. Ištikrųjų 
šį kartą reikėtų stengtis daly
vauti, net ir svarbioms kliū
tims nepasiduodant. 

Svarbus Posėdis 
Spalių 17 d., 10 valandą, Chi-

c a g o j e ,  M o r r i s o n  v i e š b  u t y j e  
(tame pačiame, kur bus B A 
LF'o seimas) įvyks Amerikos 
Lietuvių Misijos, Lietuvai Va
duoti Sąjungos ir Amerikos 
Lietuvių Tautininkų Centro Re
organizacijos Komisijos posė
dis. 

Komisija yra sudaryta gegu
žės 15 d. įvykusiame minėtų 
organizacijų ir veikėjų pasita
rime Tabor Farmoje. Jos pir
mininkas yra Adv. A- A. Olis. 

Šis posėdis buyo jau anks
čiau numatytas. Bet dabar, pa
sigirdus žinioms apie Ameri
kos Liet. Tarybos apsisprendi
mą, posėdžio svarbumas ypa
tingai padidėja, ypač, kad^ jis 
įvyks netrukus po LVS seimo. 

Advokatų Susirinkimas 
Spalių 16 dieną, po BALF'o 

seimo, numatomas ir Lietuvių 
Advokatų Draugijos susirinki
mas. Paskutiniu laiku ši drau
gija mažiau veikė. Manoma, 
kad jos veikimas bus pagyvin
tas. Vienas iš svarbesnių klau
simų busiąs — bendravimo už
mezgimas su naujai atvyku
siais lietuviais teisininkais 

ALTC Metinis 
Parengimas 

Amerikos Lietuvių Tautinin
kų Centras yra nutaręs atei
nančių metų pradžioje Brook-
lyne, N* Y., ruošti didesnį pa
rengimą, ' 

Buvo _ numatyt* tai daryti 

tų mokslininkų. 
John H. Chapin, kuris 

dirbo su Hiskey tyrinėji
mų srityje. 

Steve Nelson, Jugoslavas 
bet ypatingai jų pirmininkas komunistų par-
reikalai, kurie BA^ t..og vakarįneje Pennsylva-

nijoje. 
Jie palaikė ryšius su so

vietų agentu Arthur Alek
sandro vič Adams (reiškia 
tikru bolševiku rusu, kuris 
tam tikslui buvo pastaty
tas, ir kuris dabar sakoma 
pabėgo iš U. S.) 

Prie to, Kongreso komi
sija jieško dar vieno miste
riško "mokslininko X", ku
ris taip pat žymią rolę lošė 
atominės bombos paslapčių 
perdavime sovietams. 

LENKAS generolas, Mo-
delski, tarnavęs ikšiol Len
kijos atstovybėje, pašauk
tas grįžti į Lenkiją, atsisa
kė ir kreipėsi į U. S. vy
riausybę, kad butų leista 
jam pasilikti Amerikoj#. 

FORTUNE žurnalas tik
rina kad Dewey bus išrin
ktas prezidentu. Sako, da
viniai įrodo jog Dewey ei
na tarp 44 ir 31 nuoš. pir
ma Tromano. 

NEW YORKE vėl sulaiky
ta penki komunistai, ne-
piliečiai, kurie čia dirbo sa
vo tautiečių tarpe kursty
dami išversti Amerikos val
džią. Jie bus deportuoti. 

vasario 13 d. Bet paaiškėjo 
kad New Yorko Lietuvių Tary
ba tą dieną rengs Vasario 16 
d. paminėjimą New Yorke. To
dėl ALTC Valdyba nusistatė 
savo parengimą atkelti į vasa 
rio 6 dieiią. Parengimas nu
matomas Brooklyne, Grand Pa
radise salėje. 

Nors parengimą sumanė AL 
TC valdyba, tačiau ji yra nu
sistačiusi kviesti dalyvauti ren
gime ir visą eilę kitų su ALTC 
paprastai bendradarbiaujanč i ų 
organizacijų. V 

tą klausimą UN susirinki 
me, jeigu sovietai blokados 
neatšauks, ir tą padarė. 

Rusija apkaltinta išsta
tymu pasaulinės taikos pa-
vojun su Berlyno blokada, 
kas privedė tą Vokietijos 
miestą prie ekonominio su
krikimo. 

U. S., Britanija ir Pran
cūzija nutraukė su Rusais 
derybas dėl Berlyno bloka-
pareiškė, jog baimirnir,įt 
dos pora dienų anksčiau, 
kuomet sovietai vis reika
lavo kontrolės sąjunginin
kų oro susisiekimo ir įvedi
mo visam Berlynui vienų, 
sovietų kontroliuojamų pi
nigų, ir visų keturių vals
t y b i ų  k o n t r o l ė s  B e r l y n u  
prekybos. 
Rusai vis nesiskaitė 

Tarybas su sovietais ve
dant, Rusai atmetė "galuti
ną notą", kurią vakarų są
jungininkai buvo įteikę. 
' Maskvos spauda, komen
tuodama apie šį vakariečių 
žygį, pareiškė buk šios at-
sikreipdamos į U. N. su 
Berlyno byla "susprogdino 
legalį pagrindą kuriuo ke-
turos didžiosios valstybės 
galėjusios dalyvauti bend-

padengti savo piktus norus, 
pareiškė Bevin. 

RUSAI NEPRADES-
KARO, DIPLOMA-

TAI TIKRINA 
Amerikos diplomatai pa

tiekė Washingtone užtikri
nančių žinių, jog sovietai 
nėra pasirengę pradėti ka
rą prieš Ameriką, jie tiktai 
nori po senovei tęsti pro
pagandos karą, kurstymus, 
ruošti vidaus perversmą, ir 
tuomi kiek galint susidary
ti sau ilgesnį egzistavimą. 

Amerikiečiai sako, Ame
rika pasiryžus stovėti tvir
tai ir daugiau nesiims Ru
sus numaldyti. 

Jeigu, Rusai pradėtų ka
rą, Amerikos pareiga bus 
jį užbaigti.— ir užbaigti 
taip kaip užbaigta pirmes
ni du pasauliniai karai — 
priešą visiškai sunaikinant. 

SAKO, NORĖTA NU
ŽUDYTI ARGENTI
NOS PREZIDENTĄ 

Buenos Aires, Argentino
je, Rugs. 25, jvyko riaušės 
po Prezidento Perono kal-

«ollieV 

D§de Šamas turi savo galvos skaudėjimus, kaip tai infliaci
ja, aukštos kainos, brangus pragyvenimą®, ir jam pagelbėti 
siūlo savo vaistus visokie gaivalai. 

Sveikiname LVS Seimą! 

DIRVOS Redakcija 

Pranašauja Atpigimą 

TRUMANO TUŠTI 
PRIEKAIŠTAI 

rai Berlyno administravi-j kuris įtarė "tarptauti-
me". Maskva kaltina va- niug kapitalistus" i™™™™* 
kariečius už suardymą ta
rybų dėl Berlyno. 
Višinskio tirada 

Pradedant U. N. konfe
renciją, Rugs. 25, sovietų 
atstovas Višinsky vėl atvy
ko pasiruošęs "išperti kai
lį" vakariečiams: jis rėkė-
kaltino Ameriką ^ ruošiant 
atominį karą prieš sovietus 
ir šaukėsi į U. N. kad bu- . 
tų nutarta sumaži n i m a s1 atkakli propaganda pries 
visuotino ginklavimosi visu Peroną. 
trečdaliu. Tas buvo laukia-

kėsinusis 
jį nužudyti. 

Riaušėse sužeista 80 as
menų. 

Peron įtarė buvusį Ame
rikos ambasados narį John 
R. Griffiths, buk jis kurs
tęs žmones sukilti ir nužu-
nužudyti jį ir jo žmoną. 

Pora metų atgal, iki U. 
S. dar buvo sovietų glėby
je.' Amerikoje buvo varoma 

SPAAK APKALTINA 
SOVIETUS 

ma iš sovietų pusės 
Višinsky kaltino kad U. 

S. S. rengiasi atominiam 
sunaikinimui Maskvos, Le
ningrado, Kijevo, Kharko-
vo ir Odesos. 

Prez. Truman, važinėda
mas savo rinkimų agitaci
jos reikalais, kaltina dabar
tinį Republikonų didumos 
Kongresą, kad jis pravedęs 
taksų sumažinimą ir kitus 
dalykus, kurių Truman ne
užtvirtino. Bet (Kongrese ir 
Demokratai prisidėjo prie 
rėmimo tų bilių, ir todėl jie 
praėjo, nežiūrint preziden
to veto. Pav.: 

Senate, 27 iš 37 Demo
kratų balsavo apmesti Tru
mano veto taksų sumažini
mo klausime. Atstovų Ru-
muose, 82 iš 166 Demokra
tų balsavo prieš preziden-
tą. , 

Viešų namų statymo bi
lių atmesti rėmė 17 Demo
kratų, priešingai preziden
to pasiulymui. 

DP įleidimo reikale pu
sė Demokratų balsavo tik 
už 100,000 asmenų įleidimą 
vietoje 200,000, ir tik Repu-
blikonai senatoriai pravedė 
200,000 DP skaičių. 

Truman vis tikrina kad 
jokių komunistų nebuvę jo 
valdžios įstaigose kurie bu
tu pasitarnavę sovietų šni
pais ir savo šalies ^ įsdavi-
kais, tuo tarpu kai patys 
komunistai, susipratę ir pa
metę savo kenksmingus už
davinius, pripažįsta ką Įie 
darė, būdami valdiškose įs
taigose, patarnavimui so-

ęhicago. — Baigta^ ^esl" 
sipratimai tarp auto nidus- r„... > 
trijos unijos ir išdirbyscių vietams ir pavogimui ato-
ir anie 100 000 darbininkų j^į^ės bombos paslapčių. ̂  
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Paryžiuje, U. N. Konfe
rencijos posėdyje, kur da
lyvauja 58 valstybių atsto
vai, Belgijos atstovas Paul-
Henri Spaak griežtai kal
tino sovietus palaikymu vi
sose šalyse penktų kolonų, 
tose šalyse suirutėms ir su
kilimams ruošti. Sovietų 
penkta kolona yra tokia 
milžiniška kad buvusi Hit
lerio užsieniuose organiza
cija prilygsta tik skautų 
grupei, sakė jis. 

Spaak tikrino, jog Sovie
tų Sąjunga turi penktas ko
lonas kiekvienoje U. N. or
ganizacijai priklausančioje 
šalyje. 

Kitą sovietus smerkian
čią kalbą sakė Prancūzijos 
užsienių reikalų ministeris 
Schuman, kaltindamas Ru
siją nenorėjimu draugiškai 
su vakarų valstybėmis tar
tis bei sugyventi. 

• — 

U. S. ARMIJAI reikalin
ga bus 4,000 daugiau gydy
tojų iki ateinančio birželio 
mėnesio. Armijai vis dar 
stokuoja įvairių specialistų 
nežiūrint smarkaus jų pa
ruošimo. 

Oro jėgų plėtimo progra
mą vykdant, pašaukta vėl 
10,000 daugiau rezervistų 
karininkų aktyvei tarny
bai bėgyje sekančių 10 me-
nesių. 

galėjo grįžti dirbti. 
Dar streikuoja ame 45,-

Jisai siūlė susirinkimui ^ vakarų pakraščio lai 
nutarti kkd atominė bom-l^ darbininkų. 

Kanadon vėl atkėliau j a 
apie 800 DP iš Vokietijos. 
Jų tarpe r yra dikčiai ir lie
tuvių. 

Lenkijoje, Osuchow mie
stelyje, ugniagesių sureng
tame baliuje, užsidege klo
jimas kuriame balius vyko 
ir gaisre žuvo 22 žmonės. Ikyti patalpų. 

VALDŽIOS ekonomistai Wa
shingtone kalba apie atpigimą 
šios šalies pragyvenimo reik
menų kainų, kas prasidSs 
tikrose srityse paskirai. 

Tam kelią praves vyrų rū
bai, avalai, namams baldai ir 
reikmenys, toliau tekstilės ga
miniai. Kainų kritimas, sako, 
pasirodys kelių sekančių mėne
sių bėgyje. 

Kalba kad ir maisto kainos 
turėtų tuoj pradėti pigti, svar
biausia todėl, kad šią vasarą 
taip gausiai užderėjo grudai ir 
kiti valgomi dalykai. 

Mėsos kainos gal but pasUak 
kys dabartiniame aukštyje, ar 
net pašoks, sako. Kiaušiniai 
pabrangs, kaip paprastai žie-
bos sezone pabrangsta. 

Pieno kainos, sako, gal pa
siliks kaip yra, o gal dar pa
brangs, dėl stokos ukėse dar
bininkų. 

FEDERALINIAI ekonomistai 
jrodinėja, kad dabai „inės dide
lės šios šalies gyventojų inei-
gos ir darbingumas tęsis ir per 
visus 1949 metus. 

Ūkininkai šymet turi išeigų 
dvigubai tiek, ir todėl jų pir
kimo pajėgumas bus dvigubai 
didesnis negu buvo 1935-39 me
tais. 

Bendrai imant, sako, į pabai
gą kitų nfletų pradės pasirody
ti visuotinis ineigų mažėjimas 
lyginant su šiais metais. 

• 
ŪKININKAI šioje šalyje šy

met gavo valdžios užtikrinimą 
parėmimui 100,000,000 bušelių 
grudų, jeigu grudų kainos ei
tų pigyn negu dabar yra nu
statyta jų kaina. 

Kviečiai tame kiekyje suda
ro 97,781,560 bušelių. 

Pereitą metą tik apie treč
dalis tiek kviečių buvo paimta 
valdžios kalnų parėmimo pro-
gramon. 

Kadangi šymet geras uždere-
jimas grudų kainas numušė že
miau negu valdžia jas pare
mia, ūkininkai pasipelnys ir 
tuo pat metu duonos kaina ir 
toliau bus brangi. 

• 
MUILO išdirbėjai parodė su

sirūpinimo valdžios leidimu iš
vežti į užsienį muilui dirbti rei
kalingus riebalus. Todėl mažų 
nepriklausomų muilo išdirbėjų 
sąjurtgos direktoriai kreipėsi į 
Agrikultūros Departmentą rei
kalaudami, kad valdžia sulaiky
tų eksportavimą muilui daryti 
reikalingų riebalų. Tų riebalų 
nesant pakankamai, ir muilo 
kainos turi buti aukštos, sako 
jie. 

Muilo išdirbėjai taipgi pra
šo valdžią palengvinti suvaržy
mus importuoti copra ir cocp-
nut aliejų, kurie tinka muilo 
gamyboje. 

• 
VISOJE ŠALYJE dabartiniu 

metu siaučia mokslo įstaigoms 
pastatų trukumas. Trukumui 
yra dvi priežastys, sako ekono
mistai: karo metu buvo beveik 
sulaikyta mokyklų patalpų sta
tyba, tuo gi laikotarpiu gyven
tojų skaičius padaugėjo keletu 
milijonų, ir dabar augančiam 
jaunimui trūksta mokslui lan-

-im 
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PENNSYLVANŲOJE 
PITTSBURGH 

STAID TILTUS, ORLAIVIŲ 
STOTI, NAUJUS KELIUS 

Allegheny apskritis už dve
jeto metu, 1950 metais, turės 
du naujus tiltus, Rankin ir 
Dravosburg, kurie kiekvienas 
kaštuos po suvirs $6 milijonus. 
Suvirs $25 milijonai paskirta 
išplėtimui ir pagerinimui lėk
tuvu stoties. Prie to, bus iš
statyta didelis platus Airport 
Parkway kelias, kuris sujungs 
lėktuvų stotį su Routes 22-30. 

Pats Pittsburgho miestas pa
skyrė arti tris milijonus dola-
rių gatvių taisymui, platini
mui, ir išstatymui gerų laiptų 
j kalnuotas miesto dalis, kur 
gyventojai turi prilipti į savo 
namus. 

PHILADELPHIA 

ŠELPIMO KAŠTAI DIDĖJA 
Kaip išrodo, visuomenė ne

gali apsieiti be pasirupinimo 
šelpti ir globoti savo biednuo-
menės dalj. šelpimo reikalas 
visada yra nemažas klausimas, 
kurj turi aprūpinti visuomenė 
savo taksais, nežiūrint privati
nių organizacijų dedamų pas
tangų aprūpinti tam tikrą da
lj biednuomenės. 

Pennsylvania kas mėnesj da
bar išmoka po pusdevinto mi
lijono dolarių šalpos reikalams, 
kas apima senelių, neįgalinčių, 
ir jaunamečių likusių be tėvų 
išlaikymą, bei aklų globojimą. 

Allegheny apskritis gauna 
savo šelpiamųjų išlaikymui kas 
metą iš valstijos iždo po virš 
$18 milijonų. 

Allegheny apskrityje šelpimo 
ir pagaH)«s reikalai šiaip sto
vi, sulyg išleistų sumų: 
1933 m. išleista $14,142,628 
1936 m. 

PENNSYLVANIA 
REKLAMUOJASI 

Pennsylvania, savęs parekla-
mavimui, surengė traukinį iš 
septynių" vagonų, kuriuose su
talpinta parodai šios valstijos 
industrinė galybė. 

Traukinys išvyko iš Philadel
phia aplankymui 16 kitų mies
tų. Tame traukinyje keliauja 
Gubernatorius Duff, žymus fil
mų artistas James Stewart ir 
eilė kitų reikalingų žmonių. 

To traukinio kelionė pataiky
ta taip vadinamai "Pennsylva
nia Savaitei". Miestuose kur 
jis sustoja, žmonės gali lan
kyti ir pamatyti visas • įdomy
bes perstatančias Pennsylvani-
jos industrinį sugabumą. Sa
vu keliu, žymiems svečiams bu
na surengiama priėmimai. 

4% 
Detroitį Mich., Naujienos 

BAN KAI TURTINGI 
Pennsvlvanijos 1003 bankai 

šiuo laikotarpiu turi beveik $12 
bilijonų kapitalo, palyginus su 
$400,000 kapitalo pirmutinio 
šios šalies banko, kuris 1780 
metais buvo šioje valstijoje įs
teigtas Jurgio Washingtono lai
kais. 

Pirmutinis Amerikoje ban
kas buvo įsteigtas Philadelphi-
joje, ir privatinė, finansinė įs
taiga tada gelbėjo valdžios fi
nansavimą, kuomet reikėjo pi
nigų armijai palaikyti. 

BALTIMORE, MD. 

LVS SKYRIUS RENGIA 
PRAKALBAS 

Kaip jau buvo kartą praneš
ta, Spalių 10 d., sekmadienį, 
LVS 4-tas skyrius rengia pra
kalbas. Kalbės Vincas Raste
nis, naujas Dirvos redaktorius. 
Prakalbos įvyks Lietuvių salė
je, antrame aukšte. Pradžia 2 
vai. p. p. Po prakalbų bus už
kandis. Tikietus galima gauti 
iš anksto pas LVS narius. 

GRĮŽO Iš ATOSTOGŲ 
JULĖ RASTENIENĖ 

šį pirmadienį grįžo iŠ Cleve-
lando Julė Rastenienė, Adv. N. 
Rastenio žmona, praleidusi apie 
tris savaites atostogų pas savo 
motiną Baltrukonienę, gyve 
nančią Clevelande. Paskutinę 
atostogų dieną turėjo pasima 
tymą su ką tik iš Brooklyn, N 
Y., į Clevelandą persikėlusiais 
Vincu ir Emilija Rasteniais, su 
kuriais aptarė Spalių 10 dienos 
prakalbų programą ir kai ku
riuos tolimesnio veikimo klau
simus. Rep. 

1939 m. 
1944 m. 
1947 m. 
1948 numatyta 

43.726,045 
4J .641,518 
>f*)86,452 
15,588,869 
16,500,000 

ŽUVO 10 VAIKŲ MOTINA 
Lock Haven, Pa. — Rugs. 27 

važiuojant per geležinkelio bė
gius buvo užmušta 10 vaikų 
motina, Minnie B. Lucas, ir 
automobilį vairavęs George W 
Sweeley, 72 metų amžiau?. 

Amsterdam, N. Y. 

Tos skaitlinės parodo kaip 
nuo 1933 metų, depresijos pra
džioje, šelpimas pakilo per se
kančius kelis metus. *1938 me
tais buvo pasiekta aukščiausio 
laipsnio — Allegheny apskrity
je įvairiems šalpos reikalams 
prireikė išdėti net $46,011,214. 

1945 metais nupuolė iki že
miau $10 milijonų, bet paskui 
vėl pradėjo kilti aukštyn. 

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

PRANEŠKIT 
Savo Antrašo Permainą 

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

Dirva Cleveland 3. O 

J. Žemantauskas 
N o t a r a s  

"Dirvos" Agentas 
130 Congress Avenue 

Waterbury. Conn. 

NEUŽMIRŠKIT 3c 
Rašydami Dirvos Redakcijai, 

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

IR MES RŪPINAMĖS TREM
TINIAIS 

Ypač malonu pažymėti kad 
čia augę ir Amerikos kariuome
nėje tarnavę taip pat siunčia 
tremtiniams siuntinius ir su
darinėja dokumentus jiems į 
Ameriką parkviesti. Toki pa
vyzdingi lietuviai, kiek teko su
žinoti, yra šitie: 

B. Kručinienė su sunum, bu
vusiu kareiviu; 

J. Nikštėnienė su sunumis, 
buvusiais kareiviais, dabai* ko
legijos studentais; 

MargevičienS su sunum, bu
vusiu kareiviu; 

Klebonai ir jų sunus, buvęs 
kareivis; 

Ligmaliai su dukra. 
Daug gelbsti taip pat Ona 

Biliutė, Kadzvt.es, Gaškai.... 
Gaškienės pusbrolis Stasys Lie
pa yra žinomas dainininkas. Jis 
dar Vokietijoje. Nesenai trem
tinių laikraščiuose buvo labai 
gražiai aprašytas jo koncertas. 
Gaškienės, jos pusseserės, ru-
pesčiu gal susilauksim čia pas 
savy to dainininko, kuris gal 
čia pagražins savo dainomis 
musų parengimus. Gaškienė 
padeda ir kitiems tremtiniams. 
Sako, mes neinam į nereikalin
gas pramogas, verčiau tuos pi
nigus paskiriam tremtiniams 
pagelbėti.... 

Gaila tik, kad dar ne visi tais 
gražiais pavyzdžiais seka. 

P. Lalas. 

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

S. BOSTON, MASS. 

RENGIAMAS RADIJO 
PIKNIKAS 

Bostono Lietuvių radijo ve
dėjai, Steponas ir Valentina 
Minkai rengia pikniką, kuris 
vadinamas "Piknikas po Stogu 
ir Gražuolės Balius". Piknikas 
įvyks Spalių 9 dieną, Munici
pal salėje, Broadway, tarp G ir 
H gatvių, Sauth Bostone. 

Piknikui gros J. Dirvelio va
dovaujamas orkestras, bus net 
aštuonios dovanos. Bus rodo
mi spalvuoti judomi paveiks
lai, kur bus galima matyti kaip 
buvo renkama "Miss Lithuania 
of New England". Dalyvaus 
ir pati šių metų gražuolė p-lė 
J. Kvaraciejutė. 

NAUJA APDRAUDOS 
AGENTŪRA 

South Bostone, 71 Farragut 
Road, atidaryta nauja apdrau-
dis agentūra vardu W. T. Wil
liamson and Co. Jos savinin
kai yra Wilfred ir Irena Palta-
navičiutė Williamsonai. Irena j Detroite, tam tikrose dirbtu-
yra Bostono lietuvių radijo ve- VgSe aptaisoma ir paruošiama 
dejų St. ir V. Minkų giminaitė. pi}nai tinkamam stoviui kariš-
N Ali J A GELIŲ IR |ki tžmkai, kurie buvo parvežti 
DOVANŲ KRAUTUVĖ dar nevisai sugadinti iš karo 

Ir patys Minkai nesnaudž ia :  j laukų visame pasaulyje. Tas 
Dorchesteryje (666 WTashing- j daroma vykdant šalies apsau-
ton St.) jie atidarė naują jau 'gos programą. 
trečia, gėlių ir dovanų krautu-1 Surudiję ir šovinių sulanks-
vę, kurioje yra ne tik gėlių, bet j tyti -tankai įvažiuoja į Armijos 
ir šiaip gražių dovaninių pre- dideles dirbtuves, ir iš ten iš

tina atitaisyti, nudažyti, nuži
binti, su nauja dądėta jėga. 

Dabar naujų tankų bus da
roma po apie 50 kas mėnesį, o 
kitą vasarą tankų gaminimas 
bus padaugintas iki 15 nuoš. 
kiek karo metu buvo išdirba
ma. 

IŠRINKTA "GROŽIO 
KARALAITĖ" 

Pereitą sekmadienį, rugsėjo 
26 d., "Birutės Darže", Lietu
vių Balso radijo klubas turėjo 
nepaprastą pikniką, kuriame 
išrinko lietuvaitę "Grožio Ka
ralaitę". Pirmą dovaną laimė
jo Elzbieta Vilutytė — auksi
nį laikrodėlį. Antrą dovaną lai
mėjo Irena Galinskaitė, ir tre
čią Glorija Karon. Joms buvo 
įteikti perlų šniūreliai. Visos 
laimėjusios dovanas buvo apdo
vanotos gėlėmis. Valutytei bu
vo įteikta graži rožių puokštė. 

Visos stojusios į kontestą 
turėjo buti netekėjusios ir iš 
abejų lietuvių tėvų. Mergaitės 
rinkimų metu kartu su Jonu 
Valiuku dainavo lietuviškas 
dainas. Na, jos negailėjo daž
nų šypsų. 

Pats piknikas buvo labai sėk
mingas. Prigužėjo žmonių taip 
kaip dar niekados. Diena, kaip 
tyčia, atšilo, saulutė kvieste 
kvietė į orą. šeimininkės pri
truko valgiu © šeimininkai alu
čio. • i 

Man, kaip vienai ii Lietuvių 
Balso radijo klubo tvėrėjų, bu
vo didelis džiaugsmas ir pasi
tenkinimas. Prie šio klubo pri
klauso visos srovės ir be vieno 
kito fanatiško pasireiškimo, 
klube visi gražiai veikia ir su
sikalba. Neabejoju, kad šis 
piknikas davė gerą pelną. 

Pirmadienio spaudoje buvo 
įdėtas "Miss Lithuania E. Vi-
lutis" paveikslas. 

PAMINĖTOS VARDINĖS 
Rugsėjo 24 d. paminėtos -var

dinės Dr. B. Kazlausko, Dr. E. 
Gurskaitės, ponios St. Douvan 
ir jusų korespondentės. Rugsė
jis, kaip matote, mums visiems 
keturiems brangus mėnuo. Jis 
davė mums vardus, na ir pa
rodė šį šviesų pasaulį. Tat ir 
pepraleidom nępaminėję. Ačiu 
musų draugam^ ,už. sveikinimus 
ir dovanėles. t. 

Vardinių proga, Dr. E. Gurs-
kaitę aplankė jos sesutė Ruta 
iš Waukegan, III. M. Sims. 

Išlaikysim Egzaminus 

U. S. Taiso ir Paruošia 
Kariškus Tankus 

kių. 

AREŠTUOJA KITA-
TAUČIUS KOMU

NISTUS 
Valdžia pradeda areštuoti ir 

učius komunistus veikė- - ------
jus. štai Chicagoje, tapo su-' Pavadinti "General Patton". Jie 
laikytas George Pirinsky, Bul- dar tebėra slaptuose sąrašuose, 
garas, Amerikos-Slavų kongre- tai^ Jie bus žymiai veikmin-
so sekretorius. Jis areštuotas &esr|i ir smarkesni už iki šiol 
už tai kad, būdamas ne-pilie- daromus tankus. 
tis, priklauso organizacijai ku
ri skelbia jėga išvertimą Ame
rikos valdžios. Pirinsky atvy- rame stovyje išlaikytų Boeing 

Naujame«imigracijas įstaty
me pasakyta, kad tremtiniai iš 
Europos į šį kraštą galės at
vykti tik tada, kai kas nors iš 
Amerikoje gyvenančių pažadės 
atvykstančiam duoti butą ir 
padės surasti darbą. Taigi, nuo 
musų priklausys, ar mes pa
jėgsime juos iš Europos praga
ro ištraukti. 

Mums yra uždėtas didelis 
tautinio susipratimo ir žmoniš
kumo bandymas. Busime tikri 
ir ištikimi Amerikos piliečiai, 
busime susipratę lietuviai ir 
pagaliau žmonės pilna to žodžio 
prasme, jei, pasirašydami blan
kus, pagelbėsim Amerikos val
džiai jos pastangose tremtinius 
gelbėti ir musų tautiečiams į 
šį kraštą atvykti. Priešingu 
atveju, busime neišlaikę egza
minų. 

Detroite egzftittfaai vyksta 
neblogai. Susidomėjimas dide
lis ir blankų pasirašymas eina 
pilnu tempu. Tačiau darbas 
yra didelis ir prie jo turi jau
sti pareigą prisidėti kiekviena 
lietuviška šeima. Todėl tuos, 
kuriems šis dalykas dar nebu
vo žinomas ir kurie gali pas 
save tremtinius priglausti, pra
šome prisidėti prie kilnaus ar
timųjų gelbėjimo ir pasirašyti 
tremtiniams atsikviesti blan
kus. Darbo ir duonos Ameri
koje pakaks visiems ir atvyku
sieji niekam sunkumų nesuda
rys. 

Detroit® tremtiniams atsi
kviesti blankai yra gaunami 
pas šiuos asmenis, kurie pade
da juos ir užpildyti: 

Kun. I. Boreišis, 5v. Antano 
parapijoje, telef. TA 5-1284 

T. Dambrauskas, 955 Wild-
wood, Detroit 3, tel. T. 5-3726. 

B. Keblaitienė, 3822 W. Euc
lid Ave., Detroit 6, TY 7-3878. 

M. Kasevicienė, 16856 Litt-
lefield, UN 3-3975. 

M. Sims, 2207 Oakman Blvd. 
Detroit 6, HO 6702. 

A. Dainius, 13516, Mendota, 
Detroit 4; WE 4-3075. 
J. Paškauskas, 2008 Hubbard 

Ave., Detroit 9, TA 5-0234. 
Blankai duodami ir užpildo

mi nemokamai. Jei kas gali, 
prašoma, pagal savo nuožiurą, 
aukoti kiek tremtinių 
cijos reikalams. Kas neišgali 
ir to nereikalaujam. 

Detroito BALF 76 Sk. 
Tremtiniams Jkurdinti 

Komitetas. 

TABOR FARM, Mich. 

ATVYKO P. BABICKAS # 

Čia, pas J. J. Bačiuną, apsi
gyveno nesenai iš Pietų Ame
rikos atvykęs rašytojas Petras 
Babickas. 

Jis jau nebe pirmas naujaku-
ris, apsigyvenęs svetingoje Ta-

T r • i , --a- u bor Farmoje. J. J. Bačiunas, Kitą metą numatyta įsdirb- , , , , . 
r  „  , i  •  1  t u r  b u t ,  p r a l e n k i a  v i s u s  t r e m -

kitataučius komunistus veikė-,t! nauji lengvi smarkus tankai, tiniams pagelbėjime. Jis jau 
yra išdavęs kelioms dešimtims 
šeimų atvykimui reikalingus 
dokumentus. Ir šiaip daug yra 
pagelbėj ęs atvykstantiems. 

Ą . . . _ . . , . , Jeigu gerai. seksis, tai pen-Anzonoj, vienoje vietpje ty
ruose yra sustatyta 1,500 ge-
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NAUJIENOS 
Paveiksluotas y 32-jų puslapių 

Už $1.00 lankys Tamstas kožna mėnesi per ! meta. 
Insteigfos Gegužio 15, 1938. 

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

ko į Ameriką 1926 metais ir 
gyvena New Yorke. Jis suim
tas nuvažiavus į Chicagą daly
vauti tame Slavų kongrese. 

Nacionalės Išdirbėjų Sąjun
gos pirmininkas Sayre, kitu at
veju kalbėdamas Chicagoje, ra
gino dirbtuvių savininkus ir ve
dėjus padėti pastangų, kad to
liau nereikėtų rūpintis, jog jų 
dirbtuvėse algas ima komunis
tai. • > / 

Tuoj r teis tos dienos kad ko
munistuojantys gaivalai turės 
b.uti prašalinti iš darbų. Tokių 
gaivalų dikčiai yra ir lietuvių, 
kurie atvirai dirbtuvėse skel
bia komunizmą ir agituoja už 
sovietus. 

B-29 Supertvirtovių lėktuvų. 
Jie yra apdengti tam tikra me
džiaga kuri neduoda lėktuvui 
gesti nei rudyti. Iš ten nuolat 
paimama po tam tikrą skaičių 
tų bomberių ir išsiunčiama į 
reikalingas vietas. 

New Yorko Gubernatorius THOMAS E. DEWEY, Republikonų 
Partijos kandidatas į prezidentus, kalbasi su savo talkininkais 
savo pastaro vajaus klausimais. Gub. Dewey dabar važinėja 

vakarinėse valstijose, sakydamas kalbas. 

BALF METINIS SEIMAS CHICAGOJE 
SPALIŲ 15-16 

Visiems BALF skyriams ir 
Lietuvių visuomenei skelbiama 
kad Bendro Amerikos Lietuvių 
šalpos Fondo metinis seimas 
įvyks Spalių-October 15 ir 16 
dienomis, Morrison viešbutyje, 
Chicago, 111. 

BALF seimo sesijos prasidės 
Spalių 15, nuo 2 vai. po pietų, 
iki 6 vai. vakaro. 

Spalių 16 d. seimo sesijos 
prasidės 9 vai. ryto ir tęsis iki 
5 vai. vakaro. >• 

Poseiminis bankietais įvyks
ta Spalių 16 d., 8 vai. vakare, 
tame pačiame Morrison viešbu
tyje. Bankiete dalyvaus gar
bingų ir įžymių svečių, Lietu

vių tautos draugų. 
BALF valdyba prašo skyrius 

prisiųsti kuodaugiausia deleg£» 
tų. Kviečiami ir draugijų at
stovai bei svečiai. Nuo jusį 
dalyvavimo pareis BALF sei-
mo pasisekimas. 

Vykstantieji iš toliau delegS* 
tai rezervuokitės kambarius rS« 
šydami į: Morrison Hotel, Ml*-
dison and Clark Sts., Chicagtfc 
111. * 

Norintieji apsigyventi . pas 
privačius žmones, galite rašyti 
svečiams priimti komisijos pir
mininkui : Pranas Pumputi#, 
4433 S. Campbell Ave., Chicle 
go 32, Illl 

kios J. J. Bačiuno vasarvietės 
ir jo Tabor Farm ukis taps tik
ros Lietuviškos kolonijos. 

LOS ANGELES, Calif. Čia 
tapo pabranginti Amerikoniški 
dienraščiai — fki šiol pardavi
nėti po 5c.» dftbar. parduodami 
po 7c. 

CHARLES & SON 
F U N E R A L  H O M E  

NAUJA MODERNIŠKA KOPLYČIA 

~| 
Charles Stapanauckas, Licensed Embalmer 

7321 Puritan Detroit 21, Mich. 
Telef. University 4-4&77 Namų: HOgart 8100 

ase 

Liūdnos Žinios nuo 
Gruzdžių 

Šios žinios yra gautos visai 
privačiu keliu. Susipažinus su 
budu, kuriuo žinios buvo pra
neštos, atrodo, kad jo« yra pa 
tikimos. Neliesdami smulkme
nų, kurios be reikalo galėtų iš
aiškinti žinių perdavimo budą, 
paduodame tik sąrašą asmenų, 
kurie po 1944 metų Gruzdžių 
apylinkėje (Šiaulių apskrityje) 
esą vienu ar kitu budu nužu
dyti: 
Povilas ir Stasys Kumpikevi-

čiai, Valdomų km., darbinin
kai. 

Aleksas Vaitkus, Gruzdžių m., 
tarnautojas. 

Vladas Vaitkus, Gruzdžių m., 
darbininkas. 

Tadas Vasiliauskas, Šiaulių 
"Lietūkio" vice^ direktorius. 

Antanas ir Vladas Kvederai, 
Biržų km., ūkininkai. 

Domas Žeimys, Karvelii| km., 
ūkininkas. 

Albertas žalevičius, Dargaudžių 
km., ūkininkas. 

Vilius ir Adolfas žalevičiai, 
Dargaudžių km., ūkininkai
čiai. 

Vaitkus, Lukošaičių knu, ūki
ninkas. 

Pranas Petryla, Sauginių km., j 

tarnautojas. 
Augustinas Petryla, Sauginių 

km., mažažemio sunus. 
Juozas Vilius, Skaisgirio km., 

tarnautojas. 
Vincas Kumpys, Raubaičių k., 

ūkininkas. 
Pranas Pocius, Šakynos bažn., 

darbininkas. 
Algis Trečiokas, Gruzdžių m., 

medicinos Studentas. 
Jasiunas, Dargaičių km., darbi

ninkas. 
šaltekšnis, Ąžuolinės km., ūki

ninkas. 
Petryla, RauBaičių km., ūkinin
kas. 
Juozas Burnickąą, Daunoravo 

girininkas. 
Pranas Alsys, Poviliškių km., 

ūkininkas. / 
Vladas Bernatonis, Gruzdžių m. 

gimnazistas. 
Julius Stakaitis, Poviliškių k., 

ūkininkas. 
Stepas Buiša, Mikolaičių km., 

ūkininkas. 
Jonas Trumpulis, Nuomininkų 

k., buvęs seniūnas. 
Pranas Kymantas, Vizgirdžiij 

km., ūkininkas. 

Sykiu nužudyta Kymanto žmo
na ir trys nepilnametės duk

terys — viso 32 asmenys. 

ARKLIŲ MAŽĖJA 
Arklys, per amžius buvęs 

žmogaus pats vertingiausias jė
gos vienetas darbe ir transpofw 
tacijoje taikos metu ir visHB| 
naikinančių karo mašinų, pra^ 
dėjo Amerikos scenoje smar
kiai nykti. Statistikos parodu, 
kad arklių skaičius sumažėjo 
dvidešimčia milijonų pastaru 
trijų dešimtų metų bėgiu. 

Dabartiniu metu arkliai už
ima žymią vietą dar tik vieno
je transportacijos srityje: jife 
geriausia tinka pieno išvežiojl-
mui namas nuo namo, kaip il
giausia darbo jėga. Veik kiek
viena pieninė miestuose dar ui-
laiko tam tikrą skaičių arklių, 
kurie naudingi dar ir tuo, kad 
žino ir savo gatves kurias jie 
turi apvažiuoti, ko motorinis 
vežimas negali atlikti. 

MARENGO, IU. * — Gaisrui 
sunaikinus Curtis Candy Co. 
ūkės tvartą netoli čia, Rugs. 27 
gaisrte sudegė 23 geros rūšies 
galvijai, tarp jų du buliai. 

PAJIEŠKAU savo seserf Ro
zaliją Bogužytę, jos vyras Juo
zas Dunauskas, gyvena Chica
goje. Prašau jų atsišaukti ar
ba kas žinote jų adresą pra
neškit. 

Klemensas Bagužis, 
Neva Gerono, lala de Pinos 

Cuba. 

JIEšKOMAS Jonas Rožans-
kas, iš Bijeikių k., Skiemonių 
v. Prašau atsiliepti arba ži
nantieji apie jo likimą praneš
kite. 

Juozas Andrikonis 
(20) Lehrte bei Hannover 

Churchill Camp Germany 

KAS PAŽĮSTA 
Adomą Menčinską arba 

Petrą Menčinską, 
Vartų k., Prienų par., 
malonėkit atsiųsti ji} 
adresą: 

Dr. F. M. Lait 
7829 Euclid Avenue 

Cleveland 3, Ohio 
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D I R V A  

Tegul meilė Lietuvos 
/ 

Dega musų širdyse — — L A I S V A  Laisvę pažinus Tauta — 
JungQ Nevilksl 

Už Spygliuotu Vielų 
Rašo KAZYS ŠKIRPA. 

(Tęsinys iš pereito nr.) 

Labai metesi j akis jog daugumą naujųjų 
kamaradų buvo aktyvus Prancūzijos rezistenci
jos dalyviai, nacių prigriebti, bet dar ne visiš
kai. Dažnas iš jų džiaugėsi kad neatsitiko jam 
dar blogiau, nes kiekvienas žinojo ką jis buvo 
prieš Vokiškąjį okupantą nuveikęs. 

Pažymėtina jog "Schloss Eisenberg" buvo 
internuoti kuone visi Prancūzų departamentų 
(administracinių krašto apygardų) viršininkai, 
taip vadinami "prefet'ai". Netruko ir generolo 
de Gaulle artimųjų, būtent, radau jo brolį, inži
nierių, kuriam papasakojau apie mano susitiki
mą su jo seserim, Mme. Cailliau ir kaip jai eina
si. 

Kariškių tarpe atnaujinau pažintį su pulki
ninku Re'a, buv. Prancūzų Karo Attache padė
jėju Berlyne, o karo metu ėjusiu II Skyriaus vir
šininko pareigas Prancūzų Generaliniame štabe. 

Kitų tautų atstovų buvo, bet irgi nedaug, 
kaip "Hotel Dreesen", būtent, vienas Belgų ku
nigas, Jėzuitas Lebrunjr šeši Lenkų karininkai, 
priešakyje su pulkininku Langer, buv. Lenkų 
Generalinio štabo II skyriaus viršininku. 

.Iš Prancūzų "Petainistų" radau čia tik vie
ną, Dr. Menetrelle, apie kurį jau esu užsiminęs. 
Gal buvo ir daugiau, bet nesuspėjau išaiškinti, 
nes jie jautėsi "rezistentų" prislėgti. 

"Garbės darbas" buvo mums su kunigaikš
čiu lygiai privalomas, kaip ir kitiems internuo
tiems. Tačiau musų Prancūziškieji kamaradai 
parodė link mudviejų tam tikro atydumo: nesky
rė mus valyti išviečių. Mudviem buvo pavesta 
šluoti vieną griozdiškai didelį karidorių. antra
me aukšte, kur mudu gyvenome. Tai buvo vi
sai nesunkus darbas ir tikrai garbingas. Visų 
pirma dėl to kad tarnavo kitų internuotųjų svei
katos apsaugojimui nuo piktų dulkių ir šiukš
lių, kurių tame karidoriuje visada atsirasdavo; 
antra, dėl to kad dirbant visi musų kamaradai 
eidavo pro mus ir būdavo visada malonus mums 
tarti po komplimentą, "bravo", "taip gerai", tt. 

Tik kartais skirdavosi mudviejų pažiūros į 
mums pavestą darbą. Kunigaikštis tvirtai lai
kėsi nusistatymo kad tą darbą turėtų atlikti pa
tys naciai už tai kad atėmė iš musų laisvę; aš 
gi į klausimą pirmiausia žiurėjau rocionalumo 
akimis: skaičiau jog valytojo darbą turiu atlik
ti sąžiningai, kad tuo budu prisidėjus prie ben
dras hygienos išlaikymo pilyje, kol tebesam mes 
patys joje uždaryti, o ne naciai, kurių eilė jun
tamai tada jau artėjo. Stiprus hygienos prida-
bojimas buvo juo labiau reikalingas, kadangi 
maitinimas buvo nepakenčiamai blogas ir visiš
kai nepakankamas: kava su juoda duona rytą; 
koki nors buza su keletą bulvių pietums, geriau
siame atsitikime šmotelis konservų dešros; bu
za arba arbata su sūrio ar margarino gabalėliu 
vakarienei. Cukraus gaudavom tik prisiminimui 
kad toks maisto produktas dar tebeegzistuoja; 
kai kada padalindavo po šmotelį dirbtino medaus 
arba pp mažą kiekį sucukrinto pieno. ^ 

Senieji internuotieji, o tokių buvo daugu
ma, kai kurie net jau išbuvę po du-tris metus, 
džiaugėsi maisto pagerėjimu nuo to momento 
kai prisijungėme mes, atkeltieji iš "Hotel Dree
sen". Pirmiau buvę dar blogiau. Jei ne siste-
matingai gauti iš Tarptautinio Raudonojo Kry
žiaus maisto siuntinėliai, tai esą dauguma inter
nuotųjų nebūtų išlaikę: butų'išmirę nuo maisto 
stokos ir iš priežasties užsinuodijimų, kai turė
jo kišti į pilvą visokį šlamštą. Ypač visus kan
kindavo, viena buza, kurią Prancūzai buvo pra
minę "rutabaga". Neva ji skaitėsi daržovių sriu
ba, bet joje buvo visokių priemaišų, kurių nei 
paprastas gyvulys neėstų. Tai buvo tikras šar
mas, pilnas visokių nešvarumų. 

Deja, kai mes buvome atkelti j "Schloss 
Eisenber", siuntinėlių iš Raudonojo Kryžiaus 
jau nebuvo galima susilaukti. Todėl visi vėl ken
tėjo nuo nepakankamo maisto. Kaip tai veikė 
j žmogaus organizmą, pasako svorio kritimas: 
"Hotel Dreesen" tebuvau netekęs vos apie po
rą kilogramų'svario, ir tai, išbuvęs anoje stp-
vykloje aštuonis mėnesius; tuo tarpu persike
liant į naują vietą ir išbuvus "Schloss Eisen-
berg" nepilnus pusantro mėnesio, nustojau dau
giau kaip aštuonis kilogramus. 

Kunigaikštis Mykolas, kuris fiziniai buvo 
už mane silpnesnis, be to, anksčiau nematęs var
go ir pripratęs prie geresnio valgio, greitai blyš
ko ir džiūvo. . Į galą buvimo Schloss Eisenberg" 
jis atrodė kaip skeletas: veidai susitraukė už 
žandikaulių, o jo aristokratiška ilgoka nosis pa
sidarė panaši į dalgės galą — plonutė ir nenatu-
rališkai ilgai. Kadangi jis, be to, nebuvo stip
rių plaučių tai visi buvom susirupinę dėl jo svei
katos ir ar jo organizmas beištvers iki galo, t. y. 
iki išsilaisvinimo. 

Kadangi iš pasikalbėjimo su komendantu 
von Knorr supratau jog jis nėra apie mane iš 
anksčiau orientuotas, tai Kovo • 30 d. įteikiau 
jam komplektą nuorašų mano protestų pasiimtų 

\ 

iš "Hotel Dreesen" Valstybės Sekretoriui von 
Steengracht, von Ribbentrop, Himmler ir Hit
ler, paprašydamas kad šis visą tai dar kartą 
persiųstų į Berlyną. 

Pagyvenęs savaitę laiko ir įsitikinęs jog 
"Schloss Eisenberg" galiu buti numarintas, nu
sprendžiau pasiųsti Reicho vyriausybei dar vie
ną protestą, kuris buvo paskutinis. Jį adresa
vau Himmler'iui, kaip mano kankinimo tikrajam 
kaltininkui, ir įteikiau komendantui von Knorr 
Balandžio 8 d. 

Po trumpos įžangos, kurioje priminiau kad 
laike mano areštavimo 1944 metų Birželio 10 d. 
ir pasiuntimo į "Hotel Dreesen"* man buvo iš 
Vokiečių pusės užtikrinta jog mano asmeniui ne
bus padaryta nieko pikto ir kad busiu aprūpin
tas, atsižvelgiant mano padėties, kaip svetimos 
valstybės Pasiuntinio, geru maistu ir gera pa
talpa, pareiškiau štai ką: 

"Po to kai aš susipažinau su gyvenimo są
lygomis Schloss Eisenberge, apgailestauju kad 
turiu konstatuoti jog jos visiškai neatitinka 
duotiems užtikrinimams: nei patalpinimas nei 
maistas, nekalbant apie bent kokį komfortą, jo
kiu budu negali buti palyginami su tais . kuriais 
naudojausi Hotel Dreesen. Priešingai, Schloss 
Eisenberg jie yra ant tiek nepatenkinami ir ne-

Iš Tremtinių Gyvenimo 
KAUNO ARKIVYSKUPUI 
75 METAI 

Rugsėjo mėnesį Kaūho arki
vyskupas metropolitas Juoza
pas Skvireckas šventė savo 75 
metų amžiaus sukaktį. Jubi
liatas ilgą laiką vadovavo Lie
tuvos bažnytinei provincijai. 
Jis yra išvertęs į Lietuvių kal
bą visą šventąjį raštą, sulau
kusį jau keletos laidų, šiuo 
metu jis, kaip ir daugelis kitų 
tremtinių, gyvena tremtyje, 
viename Austrijos vienuolyne. 

DU MIRUSIEJI 
Rugsėjo viduryje, maždaug 

vienu laiku, tremtyje mirė du 
musų žymus asmenys. Vienas 
jų Prof. kun. Pranas Petraitis, 
buvęs * Kauno seminarijos rek
torius, šiuo laiku gyvenęs Kon
stancoje prie Šveicarijos sienos 
ir daug padėjęs Lietuviams šal
pos darbe. Jau bolševikų oku
pacijos metu velionis buvo oku
pantų žiauriai kankinamas ir 

užtektini kad pastato mano sveikatą į didelį pa- varomas j Cervenę. Tik stebu-
vojų. Vidaus tvarka ir gyvenimo sąlygos šioje Į k,0 dėka jam> kaip ir pulk Pet. 
stovykloje prilygsta greičiau kalėjimo režimui, 
negu daugiau-mažiau padoraus viešbučio "gar
bės internuotiems", kokiu aš ir .esu skaitomas. 

"Kadangi jokio teismo nesu nubaustas, to
dėl ir nesu joks nubaustasis, tai mano patalpi
nimą Schloss Eisenberge tegaliu sau aiškinti tik 
kaip pasityčiojimą iš mano asmens. Aš jį skai
tau tokiu pat nepagrįstu ir priešingu tarptauti
nei teisei, kokiu yra pats mano internavimas, ir 
todėl šiuomi pareiškiu prieš tai formalų pasiprie
šinimą. 

"Dabartinis pasunkinimas mano padėties 
yra man tiek pat nesuprantamas kaip yra nesu
prantamas išdavimas manęs žemesnių organų 
malonei ar nemalonei. Tai yra juo labiau nesu
prantama, jei atsižvelgti jog daug metų mano 
diplomatinės veiklos (10 metų kaip Karo At
tache ir nuo 1938 metų kaip Lietuvos Pasiunti
nys) buvau paskyręs palaikymui gerų kaimyni
nių santikių tarp Lietuvos ir Vokietijos. 

"Paėmus grynai teisiniai, turėtų buti Vo
kiečių organams aišku jog aš savo laiku buvau 
akredituotas prie Reicho Vyriausybės ne tam 
kad pakęsti kokius nors personalinius kankini
mus iV išniekinimus mano asmens, bet kad at
stovaučiau mano krašto interesus Vokietijoje. 
Jeigu dėl kurių nors priežasčių Reicho Vyriau
sybė nebeskaito manęs persona grata tai aš ga
liu rasti sau asyliumą kurioje nors neutralinėje 
šalyje ir esu pasirengęs neatidėliojant apleisti, 
Vokietijos teritoriją, kad neapsunkinti Reicho 
Vyriausybei, šiai pastarajai telieka tik suteik
ti man ir mano šeimai reikalingas išvykimo vi
zas." " . 

ruičiui, buvo pavykę mirties 
išvengti. 

Antras — J. Vilkutaitis-Ke-
turakis, žymus jau iš pereito] dėjo austi tautiniais raštais 

lus ir tt. Taigi tų bado normų 
— tų 2015 kalorijų — kurios 
IRO nustatytos kiekv i e n a m 
tremtiniui (išskiriant vaikus ir 
ligonius) negaunama. 

Moksliškai yra nustatyta kad 
be didesnio judėjimo žmogus 
per parą turi gauti mažiausia 
2300 kalorijų; atliekant nesun
kų darbą reikia gauti bent 2916 
kalorijų. 

KAIP SKURSTA KLAIPĖDOS 
KRAŠTO LIETUVIAI 

Britų zonoje tebegyvena la
bai daug Klaipėdos krašto Lie
tuvių, kurie neturi IRO ar ki
tų labdaringų organizacijų glo
bos. Vargo prispirti, kai ku
rie net grįžta į bolševikų oku
puotą Lietuvą. 

K, Petekis. 

TAUTINIUS RŪBUS AUDŽIA 
IR TREMTYJE 

Tremtinys K. Prišmantas, 
dar Lietuvoje išmokęs staliaus 
amato, ir Wuerzburgo Lietuvių 
stovykloje pasidirbo stakles ir 
mechaninės stalių dirbtuvės 
kampelyje įkūrė "Juostos" au
dyklą. Susigraibęs siūlų, pra-

šį griežtą pareiškimą padariau ne vien pro
testuodamas prieš mano asmens, kaip svetimos 
valstybės atstovo, kankinimą, bet ir dėl to kad 
buvau nacių pastatytas į desperatišką padėtį iš 
priežasties sukliudymo man rūpintis savo šei
mos likimu. Iš jos jau nuo Sausio mėnesio ne
buvau gavęs jokios žinios. Maniau, gal dėl to 
kad bastėmės iš vietos į vietą. Tikėjausi kad 
perkėlus mus į kitą galutiną stovyklą, žmonos 
laiškai mane pasivys. Kada jų nei vienas ma
nęs Schloss Eisenberge nepasiekė, turėjau rim
to pagrindo pamanyti ar su ja ir musų vienin
teliu šuneliu neatsitiko kokia nors nelaimė. 

Kai vėliau atgavau laisvę, patyriau iš žmo
nos jog ir ji mano laiškų nUo Sausio mėnesio 
nebegaudavo. Tai mane begalo kankino, daugiau 
kaip nedavalgymas.' Ypač bijojau kad žmona su 
vaiku nepatektų į nagus bolševikams, kurie ta
da supo Berlyną iš pietų-vakarų pusės, tiiigi jau 
galėjo pasiekti Luckenwalde, kur mano žmona 
buvo prieš tai apsigyvenus. Ji nebuvo eilinė 
moteris, bet Lietuvos Pasiuntinio žmona. Tai 
reiškė jog bolševikai, jeigu butų patekus į jų 
nagus, ne tik butų jos nepalikę ramybėje, bet 
butų ją, be abejonės, tuojau suėmę ir gal net 
kankinę, kaip pas tuos pusiau Azijatus prakti
kuojama, kad privertus ją išduoti tarnybines 
mano paslaptis ant kiek ji jas, kaip mano žmo
na, galėjo nujausti bei žinoti. 

Todėl naktys man nebuvo naktimis, o die
nomis nežinojau kur pasidėti nuo tokių*baisių 
minčių!' Kelis kartus reikalavau per komentan 
tus, iš pradžios per Raiitenberg'ą, vėliau per von 
Knorr'ą, kad Reicho Vyriausybė, vardan žmoniš
kumo ir elementariško džentelmeniškumo sveti
mos valstybės diplomato šeimos atžvilgiu, paim
tų ją į savo aukščiausią globą. Tačiau, tos vi
sos mano pastangos atsimušdavo 4 komendantų 
tuščius pažadus kad apie tai pranęš savo aukš
tesnei vyresnybei, ir faktinai nedavė jokių kon-
kretiškų rezultatų. , 

daugiau) 

šimtmečio laikų musų tautos 
kovotojas ir kultūrininkas, pa
garsėjęs jo paties parašyta ko
medija "Amerika Pirtyje", ku
ri buvo vaidinta visose Lietu
vos vietose ir net Amerikoje. 

LIETUVIAI KREPŠININKAI 
NUGALĖJO VOKIEČIUS 

Rugs. 10 d. Augsburge1 susi
tiko rungtynių Lietuvių trem
tinių krepšininkai su Vokiečių 
Amerikos zonoje "krepšininkų 
rinktine, kuri, Vokiečių spau
dos nuomone, esanti geriausia 
visoje Vokietijoje. 

Vokiečių sportininkų atsto
vas, sveikindamas Lietuvius, 
pasidžiaugė, kad. Lietuvos spor-
tininai patys pirmieji po karo 
stojo į tarpvalstybines rungty
nes su jais. Vokiečiai parodė 
griežtą pasipriešinimą, tačiau 
po įtemptos kovos laimėjo Lie
tuviai 44:25. 

LIETUVIŠKOS KNYGOS 
VARGAI TREMTYJE 

Valiutos reforma padare di
delį perversmą lietuviškos kny
gos Vokietijoje leidimo bare. 
Atpuolė vargas rūpintis popie
rium, o be to Vokiečių patar
navimas pasidarė mandagesnis, 
greitesnis. Tačiau knygos pir
kėjai, t. y. patys tremtiniai, li
ko nebepajėgus knygas pirkti. 
Apytikriai dabar išperkama tik 
dešimta dalis knygų, kaip pir
miau. Amerikoje ir kitur gyve
nantieji Lietuviai nepar e m i a 
musų knygų leidimo darbo. 

kaklaryšius, juostas, žiurstus, 
o vėliau ir tautinius rubus mo
terims. 

Stovyklą keliant į Schwein-
furtą, K. Prišmantas su savo 
audykla irgi persikraustė. Pra
džioje įsikūrė tamsiame rūsy
je, vėliau negyvenamo pastato 
trečiame aukšte, ir vėl audžia 
ir audžia be pertraukos. 

Ne tik pats audžia, bet išmo
kė aštuonias i jaunas audėjas. 

Mokymui ir daugėjantiems 
darbams jis pasistatė dar vie
nas stakles juostoms, žiurstams 
ir kiklikams austi, o taip pat 
ir kitas elektriškai mechanizuo-

LVS Seimas Bus Clevelande 
Spaliu 2-3 d. d. 

Kvietimas LVS Skyriams ir Rėmėjams 
Lietuvai Vaduoti Sąjunga rengia savo 8-tą metinį 

Seimą, šeštadienį ir sekmadienį, Spalių 2 ir 3, 1948, Cle
veland, Ohio. 

Visi LVS rėmėjai kurie iki šiol gausiai prisidėjo su 
aukomis, paremdami LVS nuveiktus didelius darbus, ir 
dabar prašomi pasistengti prisiųsti seimui savo auką. 

Aukas seimui siųskite Centro adresu. Jusų aukos 
bus seime paskelbtos, ir vėliau aukotojų vardai tilps Dir
voje. Prašome jusų visų talkos! 

LVS CENTRO VALDYBA 
6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio. 

11 MILIJONU UŽ 
ŽODŽIO LAISVE! C-

Sunkios Dienos Pran
cūzijoje 

tas pagelbines darbo mašinas 
siūlams susukti ar jiems išsuk
ti. Jo pagamintų staklių pa
vyzdžiu, stalius A. Sodeika, 
šaltkalviai A. Genys ir Buikus 
jau irgi pagamino keletą mažų 
juostoms austi staklių, kurio
mis dirba ir kitos mėgėjos-au-
dėjos. 

Tautiniu# rubus mielai pas 
K. Prišmantą užsako, ypatingai 
mergaites išvykstančios į už-
jurius. 

Deja, Schweinfurto stovykla 
vėl išblaškoma, o "Juostos" au
dykla, audimo priemonės ir au
dėjas taip pat keliauja šimtus 
kilometrų, sutrukdydamas dar
bo laiką ir nežinodamas kur ir 
kaip v61 pavyks įsikurti. 

(K. Krul.) 

Kai Paryžiuje vyksta pasau
linės reikšmės UN konferenciT 

ja, pasaulis su nekantrumu 
žvelgia į pastarųjų dienų įvy
kius pačioje Prancūzijoje. Tre
čią UN konferencijos dieną su
streikavo Paryžiaus susisieki-
ko tarnautojai, visa Prancūzija 
pergyveno dviejų valandų Ge
neralinio streiko bandymą.... 

Prancūzijos frankas tiesiog 
šuoliais krinta, gyvenimas fan
tastiškai brangsta, politinės 
aistros nebesuranda ribų. Po 
visos eilės kabinetų krizių, gy
venimas neįstengia ineiti į nor
malias vėžes. 

UN konferencijos išvakarėse 
per visą Prancūziją perbėgo 
žinia apie aštrius generolo de 
Gaulle šalininkų susikirtimus 
su komunistais Grenoblyje, kur 

le rėmęs. Ir. tt. 
šis nelauktas pranešimas su

kėlė visą audrą parlamente ir 
krašte. Parlamentas, di d e 1 e 
balsų persvara priėmė nutari
mus peržiūrėti potvarkius "dėl 
republikinių laisvių gynimo ir 
viešos tvarkos saugojimo". 

Šitą nuotaiką dar daugiau 
tirština ilgi ginčai dėl besiarti
nančių rudens rinkimų, senatui 
papidyti. Įtempta vidaus nuo
taika lyr ir derinasi su susi
kaupusiais apie UN konferen
ciją sunkiais tarptautinės pai
niavos debesimis. Z. Umbra. 

OKLAHOMA valstijoje stik
lo išdirbimas pradėta 1905 me
tais. Ten yra gausybė natu-
ralio gaso, kas sudaro galimy
be stiklą lengvai .traminti. 

DP ŽURNALISTAI 
IŠSIRINKO VALDYBĄ 

Šiuo metu Vokietijoje, Ame
rikiečių zonoje išeina per 40 
DP laikraščių įvairiomis kalbo-
mis. 

Rugsėjo 7-8 dd., Bad-Kissin-
gene sušauktas visuotinis DP 
žurnalistų suvažiavimas. Nau
ju DP žurnalistų sąjungos pir
mininku išrinktas Lenkas Bia-
lasievicz, pirmuoju vice pirmi
ninku Estas Dr. Jaska, antru 
vice pirmininku Lietuvis J. Vi-
tėnas. 

BADO NORMOS DP 
STOVYKLOSE 

D. P. stovyklose asmeniui 
skiriama maisto 2015 kalorijų. 
Bet tai tik popieriuje. Kasse-
lio-Mattenbergo D. P. stovyk
loje gydytojai nustatė kad 
kiekvienas DP per parą gauna 
ne daugiau kaip 1865 kalori
jas. Tas trukumas susidaro 
dėl blogos maisto kokybės. Pv 
bulves skaičiuoja pagal svorį, 
neatmetant žemių ir supuvi
mo ; prie mėsos 

U. S. NETURI GANA 
TRANSPORTO 

LĖKTUVŲ 

Kpt. Eddie Rickenbacker, žy
mus Amerikos žinovas lėktuvų 
srityje, įrodinėja kad U.S. Oro 
Jėgų vadovybė neįsigyja pa 
kankamai transportinių lėktu
vų. Pastaru laiku pirkta 2200 
lėktuvų, iš kurių tik 127 yra 
transportiniai. Jeigu kiltų ki
tas karas, musų transportiniai 
lėktuvai negalėtų aptarnauti 
su karu surištų reikalų, sako 
jis. 

Dabar Amerika turi tik 537 
operuojančius oro transportus 
Karo metu turėjo 15,600. 

Svarbu oro kovų lėktuvai, sa
ko Rickenbacker, tačiau taip 
lygiai svarbu ir transportai, 
nes be jų Amerika negali tikė 
tis išlaimėti jokio karo. 

/ WISCONSIN valstija, su tū
kstančiais pieno ūkių ir sūrio 
gaminimo išdirbysčių, pagami
na visą pusę sūrių kurie par-IĮ£ Al oupu • * i 1IW •'—•f 

priskaito kau-J duodami Suv. Valstijose. 

/o m * * * * * '  % ą  *t , * , n  > '  * 

pirmą kartą de gaullistai pa 
vartojo ginklus prieš demon 
struojančius komunistus ir vie 
ną jų nušovė. "Ar tai ne pir- j 

mutinės Prancūzijos pilietinio j 

karo aukos?" klausia kai kurie į 

Šveicarijos laikraščiai. Į 

Įvykiai Grenoblyje persikėlė ! 
į parlamentą, kur vidaus rei- j 
kalų ministeris generolo de j 

Gaulle nenaudai paskelbė nepa- į 
prastus pranešimus. Ministeris j 

socialistas (social istai labai j 

priešingi de Gaulle atėjimui Į i 
valdžią) Jules Moch sako, kad į 
d e  G a u l l e  s a v o  š a l i n i n k ų  y r a j  
stipriai saugojamas. Esą, su- j 
organizuoti specialus gaullistu į 
smogiamieji daliniai, kurių da-1 
lis visada lydi generolą per jo j 
"kalbų keliones". Visa palyda j 
susidedanti iš dešimties gerai į 
ginkluotų sunkvežimių ir visos j 
eilės policijos automobilių, ku- j 
riuos dar lydi radijo automobi- Į 

liai, kad reikalui esant butų ga- j 
Įima iškviesti daugiau pagal- j 
bos. Visą šitą "armiją" tei-1 
kianti ir aprūpinanti reguliari 
Prancūzijos kariuomenė, kuri 
vien šiam reikalui paskiriant i 
apie 300 literių benzino mėne
siui. Pulkininkas Remy sav<> 
žinioje turįs apie 15,000 vyrti 
smogiamuosius dalinius, kurie 
kiekvienu momentu pasiryžę 
gtoti už generolu. 

Ministeris Jules Moch tuos 
dalinius ypač puolė. Jie esą 
nelegaliai apginkluoti. Po šių 
žodžių vidaus reikalų ministe
ris parlamente išskaičiavo kiek 
valdžiai kainuojančios generolo 
kelionės: kad butų išlaikomas 
konstitucinis saugumas, valdžia 
paskui generolą de Gaulle siun
čianti ištisus burius policijos, 
kurie jau sukorė 204,000 km. 
kelio ir sunaudoję 57,000 litrų 
benzino. Tas valdžiai kainavę 
11,000,000 frankų. Vien Mar
selio kongresas valdžiai nušvil
pęs 2,500,000 frankų. Kol bu
vęs karo ministru Rene Mayer, 
tol jis viskuo generolą de Gaul-

No. 5 
*4-98 9 SV. KAVOS rupelių 

No. 4 
S29 5  9 ŠVARA1  CUKRAUS 

No. 9 10 sv. kvietinių miltų 

No. 7 200 Chesterfield cigarecių 
$2-®® (Išskiriant Y uk. ir ltalim > 

No. 8 16 sv. sūdvtų silkių stati-
$5-95 nėlė (Tik į Vok.ieti.up 

No. 6 4,5 sv. cukraus 
$4.00 ,5 sv. kavos pupfllių 

2 sv. tauku, kiaulinių. 
No. 1 2 sv.bekono 
$ft 00 ^ S V ' s a 'a m ' dešros 
8" 2 sv. kenuotos jautienos 

1 sv. pieno miltelių. 

2 sv. kiaulinių taukų 
No. S 2 sv. bekono 

50 ~ sv* cukraus 
2 sv. aukšč. rieh. sūrio 
1 sv. kavos pupelių. 

PRISTATYMO LAIKAS: 8—21 
DIENOS! f VISUS KRAŠTUS! 

Geriausi eksportiniai produktai. 
Pristatymas .vykdomas iš sandė

lių Europoje. ° 

Siunčiant money order, - tekį ar 
kt. mok. priemonę, tiksliai ntiro 
dykite gavėjo adresa ir užsako 
mų siuntinėlių tipo numerius 
Galima užsakyti keli pakielėliai 
tam pačiam gavėjui. 

EXTRA RIEBALU b SV.'! 
2 sv. kenuoto sviesto 

No. 10 ~ s v- bekono 
»—ot- 2 sv. kiaulinių taukų 
* ' 1 sv. šokolado, blocks 

1 sv.cukraus 
1 sv. kavos pupelių. 

2 sv. bekono 
2 sv. kenuotos jautieno> 
2 sv. pietų Afrik- apelš. 

marmelado 
1 sv. cukraus 
1 sv. kavos pupelių 
1 sv. šokolado, blocks 

SEND, Ine 
(CHICAGO 21, ILL. 

Tel. ENGLEWOOD 5028 

Čia nurodytose kainose į>kait> 
tos persiuntimo, draudimo ir ki
tos išlaidos. 

Ncdehdami šiandien pa Muškit* 
««vo giminėms. dn<ufcam> muji 
vinelių: * 

SENI) PRIIMA 
MAISTO SIUNTINIU UŽSAKY 
MUS Į VISAS VOKIETIJOS IK 
AUSTRIJOS ZONAS ANGLIJA. 
PRANCCZIJĄ, ITALIJA, OLAN
DIJA. BELGIJĄ, ŠVEICARIJĄ. 
LENKIJA. ČEKOSLOVAKIJA, 

JUGOSLAVIJĄ. 
Maisto siuntinėliai APDRAUSTI 
draudimo firmose, pristatvmas 
GARANTUOJAMAS. Nesuradus 

. adresato—pinigai grąžinami. Pa 
kely .dingęs" siuntinys pakeičia
mas kitu. 

1 '41 
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Dienos Klausimais 
Redaktorius—VINCAS RASTENIS—Editor 

Lietuvai Vaduoti Sęjunga 

6820 Superior Ave., Cleveland, O. 

Pasimatymas Baltuo
siuose Namuose 

ĮZIEKVIENAS susipratęs lietuvis nori ir siekia, kad 
Lietuva butų išvaduota iš dabartinės nelaisvės. Kas 

kaip moka ir gali, prisideda prie kovos už tą išvadavimą, 
Tad galima sakyti, kad visa lietuvių tauta yra viena di
delė Lietuvai vaduoti sąjunga. 

Organizacija, kuri šiuo vardu vadinasi, yra tik tos 
didžiosios Lietuvai vaduoti sąjungos šaka. Gyva ir reik
šminga šaka, nes savo žygiais kovoje už Lietuvos teises 
ji užėmė vietą veikliausių kovotojų eilėse. 

Aišku, yra visuotinis reikalas, kad didžiojo Lietu
vos vadavimo medžio šakų veikimas suderintai siektų 
tikslo. Bet tai nereiškia, kad šakos turi buti nukapotos, 
ar nudžiovintos. Kai viena svarbi šaka nudžiusta, daž
nai ir visas medis nustoja savo tvirtumo. 

Štai per paskutinius metus LVS palyginti daug ma
žiau veikė, negu pirma. Taip atsitiko daugiausiai todėl, 
kad norėta prisiderinti prie visuotinio pageidavimo — 
kuris buvo ir pačios LVS pageidavimas — jokiu žings
niu nepakenkti išlaisvinimo veiklos vienybei. 

Bet argi nuo to bendroji veikla pasidarė stipresnė? 
Priešingai, per daug aiškiai regima, kad tuo pačiu metu 
ir kitų šakų gvvumas gerokai apvyto. 

Iš to išvada — bendrą veikimą derinti ir stiprinti 
galima jo atskiras šakas ne slopinant, o gaivinant. To
kia turėtų buti prasmė šios savaitės gale įvykstančio 
LVS seimo. 

Aplinkybės taip siHlare, kad. j LVS yra susidėję dau
giausiai vienos Amerikos Lietuvių visuomenės srovės 

žmonės. Srovės, kuri nėra nei Lietuvos, nei Amerikos 
politinė partija, bet kuri turi savas pažiūras į Amerikos 
Lietuvių visuomenės veikimą. 

Bet^LVS nėra ir negali buti srovei atstovaujanti or
ganizacija. Visų pirma dėl to, kad tos pačios srovės lie
tuviai ne visi yra Lietuvai Vaduoti Sąjungoje. Daugelis 
jų veikia prie kitų, taip pat šios srovės žmonių sudarytų 
organizacijų. 

Iš kitos pusės — LVS tikslas yra tik laikinis ir jis 
neapima visų Amerikos Lietuvių visuomeninių reikalų. 
Lietuvos išlaisvinimo tikslas juk pagaliau bus pasiektas, 
ir tada;LVS bus baigusi savo darbą. O visuomeninė sro
vė dėl to neišnyks, nes ji turi "amžinesnių" tikslų — ne 
tarptautinėje srityje, o čia pat, Amerikoje, lietuviškame 
visuomeniniame gyvenime, kuris juk nepasibaigs Lietu
vai, laisvę atgavus! 

Argi tie susipratę lietuviai, kurie šiandien energin
gai veikia Lietuvos reikalui yra nusistatę apleisti lietu
višką veikimą, kai LVS tikslas bus pasiektas? Tur but, 
lie. 

O taip išeitų, jeigu LVS butų lyg tvora atsitvėrusi 
nuo kitu Amerikos lietuvių visuomeninių reikalų. Štai 
kodėl LVS veikėjai, drauge su kitų ligi šiol su LVS ben
draujančių organizacijų veikėjais, jau ne nuo šiandien 
tralvoja apie sudarymą tikslingesnės ir plačiau siekian
čios veikimo sistemos, kurioje LVS tikslai kaip tik įgy
tų derlingesnę dirvą. 

Šis LVS seimas, manoma, apsvarstęs tą reikalą, pri
ims nutarimus, kuriais remiantis galės buti sudaryta to
kia tobulesnė veikimo sistema.' 

Petys Į Petį 
Petys gi j petį, visi, kas tik gali, 
Sustoję į darbą už mylimą šalį, 

Prikelkime Lietuvą musų!" 

prieš pusšimtį metų Maironis taip ragino tautą į vie
ningą darbą Lietuvai prikelti. Ne veltui tie žodžiai 

tada nuskambėjo. 
Dabar ir vėl reikia įsiklausyti į tuos žodžius, išgir

sti juos ir įvykdyti. 
Žinia, kad Amerikos lietuvių visuomenėje pagaliau 

baigsis susiskaldymas Lietuvos prikėlimo darbe, be 
abejo, visiems sukelia džiaugsmo ir vilties. 

Tiesa, vestuvės po per ilgai užtrukusio susižiedavi-
m© nebūna tokios linksmos, kai]) tos, kurios įvyksta greit 
po jaunųjų susipažinimo. Taip ir šis darbo suvieniji
mas po taip ilgai užtrukusių svyravimų, svarstymų ir 
delsimų gal ąęsukels tokio visuotinio nudžiugimo, kokio 
butų buvę prieš porą metų ar . bent prieš metus. O vis 
dėlto "geriau vėliau, negu niekad". 

Bet kad visų srovių bendras darbas Amerikos Lie
tuvių Taryboje butu sėkmingas, yra būtina iš anksto nu
sistatyti nebeįjungti į tą darbą dalykų, kurie savo laiku 
sukėlė nesutarimus ir nuvedė liki skyrybų. 

Niekas negali drausti įvairioms visuomenes srovėms 
turėti savo skirtingas pažiūras į įvairius visuomenės vei
kimo, pasaulėžiūros ar politikos dalykus. Bet kai skir
tingų pažiūrų žmonės turi kokį bendrą tikslą ir susita
ria bendrai jo siekti, tai savo bendrajame darbe turi mo
kėti palikti nuošaliai kitus reikalus, dėl kurių jų nuomo
nės skiriasi. 

Amerikos Lietuvių Tarybos tikslas — padėti Lietu
vai atgauti laisvę. Ji jungia Amerikos lietuvių, daugu
moje Amerikos piliečių, veikimą tuo tikslu. Tas tikslas 
ir sudaro pamatą visų pažiūrų Amerikos lietuviams ben
drai veikti. 

Didžiausias tokio bendro veikimo apsunkinimas bu-
ti|«— įvedimas į Tarybos siekimus dar ir kitų tikslų, ne-
£U Lietuvos išlaisvinimas ar pagalba visiems nukentėju
siems tautiečiams. 

Jei mokėsime palikti Lietuvos piliečiams patiems 

Spalio 16 Prezidentas Tru-
manas priėmė Amerikos Lietu
vių Tarybos delegaciją. Tai 
maloni žinia Lietuviams. Tie
sa, tas atsitiko prieš rinkimus, 
kada kandidatai prieinamesnį ir 
nesigaili pažadų. Bet kiekvie
nas Lietuvos reikalQ primini
mas įtakingose vietose yra svei
kintinas. Vis dėlto gaila, kad 
Tarybos žygis šį kartą buvo 
su nemažais trukumais. 

Taryba prašė prezidentą dvie
jų dalykų: 1. Lietuvos neprik
lausomybės atstatymui palan
kaus šio krašto valdžios pareiš
kimo, 2. Jungtinių Tautų Ko
misijos, kuri butų nusiųsta į 
Baltijos kraštus ištirti padėtį 
ir sustabdyti terorą. 

Pirmas yra prašymai to, kas 
jau daug kartų duota. Tokių 
pareiškimų daug girdėjome. Bet 
ne pareiškimai, o dalbai svar
bu. Blogiausia tai kad Tary
bos sekretorius pasigyrė, esą, 
prezidentas sutiko su tuo pra
šymu. O prezidento sekretorius 
sako kad jis nieko apie tai ne
pasakė. Tur but, prezidento 
sekretorium reikia daugiau ti
kėti, negu Tarybos.... Jeigu 
prezidentas ir butų ką nors pa
našaus išsitaręs, tai, matomai, 
jis nedavė leidimo tą jo prasi-
tarimą viešai paskelbti. Tas 
delegacijos nario neatsargus iš
kalbingumas galėjo sukelti abe
jojimų delegacijos rimtumu ir 
gali ateityje apsunkinti Lietu
vių delegacijoms kelią į Bal
tuosius Rųmus net ir labai svar
biu laiku. 

Antras prašymas šiuo metu 
yra išviso beviltiškas. Kai ne
turtingas išradėjas prašo kelių 
šimtų ar tūkstančių paskolos, i 

gali kartais ją ir gauti. Bet 
kai paprašo kelių milijonų, tai 
kiekvienas pagalvoja, ar tas 
žmogus žino, apie ką jis kalba. 
Baisu kad taip nepagalvotų ir 
apie šį Tarybos prašymą. Kai 
kas pranašauja kad prašymas 
bus nusiųstas į Paryžių šio kra
što delegacijai Jungtinių Tau
tų Susirinkime. Tai gražus pa
geidavimas, bet nėra jokių žen
klų, kad taip bus. 

D I R V A 

Kad prezidentas nieko nepa
sakė apie Tarybos prašymus, 
nenuostabu ir nereikia dėl" to 
nusiminti. Net ir tikėdamas 
kad vėl bus išrinktas, ir net 
tikrai norėdamas juos pa ten 
kinti, jis gal but tylėtų, nes pre 
zidentui dažnai reikia buti dar 
atsargesniam su žodžiais, ne
gu delegacijos nariams reikė-

Lietuvių delegacijos pasima
tymas su prezidentų šiaip jau 
butų džiaugsmingas įvykis. Gai 
la kad delegacijos nario per di 
delis iškalbingumas prieš lai 
kraštininkas tą įvykį pavertė 
daugiau a p g a i 1 ė t inu, negu 
džiaugsmingu. 

/ / # 

Gąsdinimais Bando Pri
versti Balsuoti už 

Trumaną 

Dabartiniu laiku 18 federalės 
valdžios įvairias pašalpas gau
na apie 16,000,000 piliečių. Jų 
tarpe ineina veteranai ir jų 
šeimos, kariuomenė, ūkininkai 
ir social security gavėjai. Prie 
to yra keli milijonai kurie ima 
senatvės pensijas, kurių pensi
jos ateina per paskirų valstijų 
ofisus. 

Demokratai pradėjo galvoti 
priversti visus tuos žmones bal
suoti už Trumaną, gąsdindami 
tuos žmonės jog jie galėsią ne
gauti tų gerybių jeigu neiš
rinksią Trumano prezidentu. 

Trumano paskirtas Social Se
curity administratorius Ewing 
jau pradėjo gąsdinti negrus 
buk jie galį negauti atlyginimų 
jeigu Republikonai laimės rin
kimus. Toks begėdiškas ir des
peratiškas Demokratų melavi
mas buk Rėpublikonai sudras
kysią ir sunaikinsią visus tuos 
laimėjimus yra tikrai nedoras. 

Ne tik jo tarnai, bet ir pąts 
Trumanas užsiima tokių des
peratiškų meli| ir gąsdinimų 
platinimu. { 

Savo kalboje Philadelphijoje, 
priimdamas Demokratų parti
jos nominaciją, Truman pareiš
kė larmeriams ir industrijų 
darbininkams jog jie busią ne
dėkingi gaivalai jeigu nebal
suos už jį, atsilyginimui už tai 
ką jis jiems padaręs. Taipgi, 
savo Darbo Dienos kalboje jis 
pranašavo vergystę darbinin
kams jeigu jo administracija 
bus išmesta iš valdžios. 

S K A  T Y M A I  

MEŠKOS mato prastai savo 
mažom akim, bet jos turi labai 
jautrią uoslę. 

spręsti tai, kas tik jiems priklauso spręsti, tai galima ti
kėtis, kad šiaip jau net ir labai skirtingas pažiūras tu
rinčių srovių bendradarbiavimas Lietuvos reikalu galės 
buti sklandus ir vaisingas. 

BAKŪŽĖ KALNUOS 
Kalnuos, lyg taškelis, bakūžė; 

vėjai kalnuos alkani; ' 
patamsyj, prie lango, palūžę, 
mudu, našlaičiai, vieni. 

šešėliai nuslinko pro uolą; 
debesys gal? gal sapnai? 
Tikrovė, kaip laimė, prapuola — 
sunkiai kankina kalnai. 

Patamsiuos jie slenka prie lango; 
• grąso — ir mums taip klaiku! 

Aplinkui bakūžę jie rangos, 
veržia dygiu vainiku. 

Širdis lyg paukštelis sugautas; 
uolos — dvelkimas šalnos. 
Gyventa, tikėta, keliauta 
rasta: bakūžė kalnuos. 

Tokie mes, našlaičiai, bejėgiai; 
jie — milžinų milžinai! 
Už ką, musų širdis prislėgę, 
sunkiai kankinat kalnai? 

Kalnuos, lyg taškelis, bakūžė; 
vėjai kalnuos alkani; 
patamsyj, prie lango, palūžę, 
verkiame tykiai vieni. 

Jurgis Kastytis Gliauda. 
Corbeyrier, Šveicarija. 

Myk. Venclauskas. 

ŽVEJAS IR MERGAITE 

B  A  L A D  Ė  

Rangos slėnyje kražantė, 
Dungso kalnai Papilių 
Audžia mįslę dar ir šiandie, 
Su saulėlydžiu tyliu. 
Ir keleivis, lyg užburtas, 
Kopia jo viršun tylįs, 
Pasakų jieškodams tur|ę, * 
Pasapnuot senas pilis. 

O seniau, ' 
O kitados, — 
Kalba dar žili seneliai, — 
Nieks nedrįso eit pro šalf; 
Tik sutemo vakaruos '— 
Velnias laužą jau ir kuria, 
Dūmais kalną tuoj apkloja^ 
šoka raganos ir buria 
Visą naktį, 
Ir niuniuoją. 

Ten kas tylią mėnesieną 
Stovi dairosi viena 
Tos pilies kunigaikštytė 
Dyvina. 
Iki aušrai rymo, laukia. 
Nesulaukia. 
Dingsta vėl balta, liūdna. 
Kas pasiekti ją mėgino, 
Prisiartinti slapta — 
Nelabasis paklaidino, 
Raganos užgnaibė tą. 

Ir tik saulė nusileido,— 
žagrę metęs, nuo pavojų 
Slėpės gryčioje artojas, 
Ir lauke tylu — nė aido. 

* 

Snaudė kalnas lyg svajonės, 
Stiebės lieknos medžių bonės, 
Kaž kas šoko, iš rukų 
Sklido juokas tarp laukę. 

Jau sužibo pirmos žvaigždės. 
Snaudžia kalnas Papilių, 
Tarp pakvipusių gėlių. 
Miega žemė. Tyli vėjas. 
Ir artojų nematyt. 
Tik Kražantėj tiesia tinklą. 
Jaunas žvejas. 

—Ei, žvejyt! 

Kas ten šaukia? Kas prašneko? 
žiuri — pievoj tarp žolių 
Gi neužauga žmogelis. 
Skrybėlė, 
Barzda lig kelių — 
Rodo kalną Papilių: 

* 
—Kask atšlaitę, kol atkasi 
Ten duris geležines. 
Ten mergelę dailią rasi, 
Aukso tris skrynias: 

—šiąnakt valanda atėjo —-
Laimė tam kas ją išvaduos! 
Bet atmink: ant slenksčio guli 
Juodas-j uodas šuo.... 

—Jei apvilsi — vargas tau, 
Vargas nuostabiai gražuolei! 
Ir prapuolė. 
Svečias dingo. 
Žvejas lyg siaube sustingo. 
—Bet jei laimė man padės 
Aukso tris skrynias iškasti? 
Ir mergelė prie šalies? — 
Reikia kasti, reikia kasti! 
Bėga į namus kastuvo — 
Laimė gal žadėta buvo. 

Jau vidurnaktis žvaigždynuos. 
Žvejas prikasė duris. 
Laužia sunkią-tvirtą spyną — 
Plaka nerimu širdis. 
O už durų tik mekena, 
Tik 'vaitoja,* 
Gailiai stena —• 
Ak, baisu Bet kaip sumanęs — 
Jis sunkias duris atplėšė 
Ir nustebo: 
Pilies menė.... 
Ir svaigiam tylos pavėsyj 
Mirga šviesus deimantai. 
Už angos tyli, antai 
Aukso soste sėdi Ji. 
Ir gležni 
Švelni 
Trapi. 

Verpia laimės siūlą ploną. 
Kasos kaip linai geltonos 
Driekias ant pečių. 
Ji nepakelia akių. 

Ką paimti jam į glėbį-? 
Ką išnešti jam pirma? 
Aukso skrynios trys prie durų 
Ten mergelė užkeikta. 
Bet tarp jos ir jo — šuva. 
Jei pabustų? Ak, baisu! — 
Te palieka ji, tegu 
Jei išsems jis aukso skrynią, 
Ar bent kiek pakelt galės — 
Švies jam laimė begalinė. 
Ir be jos ir be pilies. 
Ir čia pat ptte aukso puoli: 

—Vargas, vargas! — 
Suvaitojo 
Verkdama gūdžiai gražuolė. 
Žvejas baimėj atsigrįžo — 
Ir auksiniai jam išpuolė. 
O baisioji valanda! — 
Tarpduryj pabudo juodas 
Dide l i s  šuva . . . .  
Jau nasrus baisius atvėrė — 
Puls 
Ir žvejas lauk išnėrė 
Siaubo vejamas. Sutrinko. 
Suvaitojo, 
Ir staiga 
Vėl pasislėpė anga. 
Tik rami naktis aplinkui, 
Tik padangėj žvaigždės kelios, 
Mėnuo, ir rauda mergelės 
Ten po kalnu užviltos: 
—Niekas jau neišvaduos! 

Rytą kai aušra ankstyva 
Kilė už laukų toli, 
žmonės žveją nebegyvu 
Rado papily j. 

•VISAME pasaulyje dabar, kaip apytikriai 
apskaičiuota, randasi apie 2,247,361,000 gyven
tojų. Vienos žemės dalys apgyventos tirštai, o 
kitos visai skystai; pav. Grenlandijoje, šiaurėje, 
ant trijų mylių išpuola tik vienas gyventojas; 
Suv. Valstijose išpuola po 48 gyventojus ket
virtainei myliai; Anglijoje po 516 žmonių ket
virtainei myliai. Viso pasaulio sausžemio plotas 
skaičiuojama 57,566,335 mylios; bendrai išeina 
visame pasaulyje kiekvienai ketvirtainei myliai 
po 42 gyventojus. 

AMERIKOJE jau veikia 18 television stotys 
teikiančios reguliares radio programas. Iki 1949 
metų tų stočių bus dar apie 30 daugiau. 

EKSTRA! 288 DAINŲ KNYGELĖ^ 

' LEISKIT į TĖVYNE 
Kaina su prisiuntimu $1.00 

(Kišeninio didumo — 272 puslapių) 
Dirva gavo Europoj naujai isleistą knygą 
Įvairių Lietuviškų liaudies dainų ir kitokiij 
pavadintą — "LEISKIT I TEVYNĘ" TĄI 
nepaprasta knygelė — tiesiog didelė knygą, 
272 puslapių didumo, ir joje telpa net 281 
žinomų eilėraščių. Skubėkit įsigyti sau ̂  vie
ną iki jų turime. Ji suteiks jums didžiau
sio malonumo, nes rasite daugybę savo ži
nomų dainų, ir daug tokių kurias turėtumėt 
žinoti. Išleido "Mintis", Vokietijoje. 

ŽMONIJOS ISTORIJA 
610 pusi. diditmo knyga — kaina $2.00 

štai didžiausia knyga kokią tik galit tikėtis 
gauti už $2.00: paveiksluota, tvirtais audimo 
viršeliais, lengva kalba parašyta, stambiomis 
raidėmis. Apsakoma pasaulio istorijos eiga, 
ką privalo žinoti kiekvienas norintis platesnio 
išsilavinimo. Aprašoma įvairus buvę didieji 
karai kurie nulėmė žmonijos gyvenimo kryptį, 
valstybių persitvarkymus, ' 

Siųskit laiške $2.00 s« savo adresu ir 
prašykit prisiųsti jums šią 610 puslapių 
didumo žmonijos istorijos knygą*. 

REIKALAUKITE DIRVOJE 

S A P N I N I N K A S  

Kaina su prisiuntimu $1.50 
ftauja Sapnų knyga, aiškinanti visokius 
sapnus, vėl galima gauti Dirvos ̂ kaygyne. 
Su užsakymu siųskit pinigus. 

Reikalaukit Dirvoje 
\ 
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D I R V A  

JiTivr Eina 
Pasaulis. ° 

R a š o 
Rašo DR. B. T. DIRMEIKIS 

Dr. B. T. Dirmeikis, Dirvos' buvo sakoma, kadta auka yra 
skaitytojams pažįstamas kaip 'reikalinga žmonijos laisvei ap-

ats*ovas Europoje, dėl sa-' mokėti. Tik nežinia, ar aukos 
votišku Europos sąlygų, ligi 

Marshall Žiuri 
į Smėlio Pilis 

siol savo straipsnių šiame sky 
riuje nepasirašinėjo tikrąja sa
vo pavarde. Jausdamasis, kad 
sąlygos, kurios vertė jį naudotis 
slapyvardžius, baigia nykti, nuo 
šiol prisistato skaitytojams be 
tos priedangos. 

(MŪSŲ Korespondento iŠ 
Paryžiaus) 

Vieną popietę U.S.A. delega
cijos galva, Valstybės Sekreto
rius Marshall vienas pats vaik
štinėjo po Paryžiy. Atėjo į 
sodą, prie Palais de Chaillot, 

v v ' kur vyksta U.N. konferenciia buvo per mažos ar ios buvo ne- - -j- i. i ^ . eiv-I1L1Ja-J uuvo ne Sode zaide tūkstančiai paryžie-

indi ir Soka... 

Prie Paskutiniųjų 
Vilčių 

KALBOS, kuriomis prasidėjo 
Suvienytų Tautų Organizacijos 
sesija Paryžiuje, yra panašios į 
šauksmus iš degančio namo. Su 
reikšmingais įspėjimais, grasy
mais ir pamokymais buvo sutik
ti atstovai iš visų pasaulio da
lių. 

Baimės, nepasitikėjimo, nusi
vylimo ir silpnybės juodžiausie-
ji šešėliai dengia kilniuosius tos 
organizacijos tikslus. Niekados 
ji nesijautė taip silpna ir taip 
reikalinga paramos kaip dabar. 
Dabar, kada naujo karo pašvais
tė nebeslepiamai veržias į kiek
vieno žmogaus namus. 

Preš 10 metų turėjome pana-
,šų teatrą Tautų Sąjungoje. Kai 
1939 metais suliepsnojo karo 
gaisras, tai Tautų Sąjunga jau 

vykusiai panaudotos, kad vis 
jų reikalaujama daugiau ir 
daugiau. 

Kam reikalingas naujas ka
ras ? Ar negalima butų gyven
ti ir toliau, kaip dabar? Tegul 
ir toliau tęsiasi konferencijos; 
tegul politikos vyrai ir toliau 
ginčijasi,, žiojasi ir aiškina
si.... 

žinoma, galėtų, jeigu 
Bet pabandykite gyventi na

muose, kur kiekvieną dieną 
drasko jūsų kambario užrak
tus vienas iš tų namų gyven
tojų. Arba kurs nuolatos sto
vi prie jūsų buto durų su kir
viu rankoje ir grąso jusų gy
vybei! Ar ne tuojau pat jųs 
šauksitės policijos? 

Bet jei jųs policijos neprisi
šaukiate, ką tada darysite? O 
gi patys imsite jį už gerklės, 

cių vaikų. Gero dėdės rūpes
tingumu jis apvaikščiojo sodą 
ir ties vienu vaikų bureliu su
stojo. Aišku, vaikai nepažino 
gersiojo politiko. 

Ką galvojo bežiūrėdamas f 
vaikus Valstybės Sekretorius 
Marshall? Ar nepriminė jam 
tos smėlio pilys ir tas nekaltas 
vaikų žaidimas taip pat sunkiai 
kuriamos taikos ir taip greitai 
prarandamos ? 

Po to p. Marshall užsuko į 
akvariumą ir ilgą laiką nepa
stebimas žiurėjo, kaip ramiai 
plaukioja žuvelės ir iš džiaug
smo krykštauja vaikai. Paga
liau jis buvo kelių lankytojų 
pažintas, kurie jam iškėlė ova
cijas, o vaikai net iš kaž kur 
gėlių surado. 

Su tėvišku šypsniu jis nu-

Įspudžiai ir U. N. Paryžiaus Konferencijos 
Specialus Dirvos korespon

dentas lankosi kiekviename 
United Nations posėdyje ir 
kiekvieną savaitę papasakos 
Dirvos skaitytojams kaip at
rodo susirinkimas, kur svar
stomi svarbiausi pasaulio rei-

Naujiena DIRVOS 
P a s t o s e  j e  

•s., • - . . u ., ' traukė savo "incognito" pasi-nsite virvėmis ir guldysite ., p 

sklepan. vaikščiojimą ir nuėjo \ rumus, 
Panašiai padėtis susidėjo ir 

tarptautiniuose santyki u o s e : 
atsirado vienas, kurs graso ki
tų tautų laisvei, kurs visus ki
tus persekioja badu, baime ir _ . , .. 
vargais; kurs veržiasi į sveti-|C1^į ^ ls°riJ3 apraše 
mųjų namus, juos plėšia, degi-Į ,Ta

f
pac'a P»«a bu»o pri-

na, siundo vienus prieš kitusj f"ln^ daiugeli,s konferencijų 
„  ,  —  ,  ^ 4 . M i r t ' i + i *  4 .  . d a l y v i s  " d e m o k r a t a s  M o l o t o -
buvo taip išniekinta, jog niekas magina su y" vas. Jis niekad ir niekur ne-
nebedrįso net į ją atsišaukti. 'išdrįsta pasirodyti vienas. Per 

Graudus, bet panašus kelias .p®r tr*s us. į11* " taikos konferenciją 1946 me-
nutiestas ir Suvienytų Tautų tais Paryžiuje Luxemburgo ru-
Organizacijai. Molotovas jau net V^tul« k?° d*ugia" P . muose jie pareikalavo sovietų 
nemato reikalo atvažiuoti į U. N. Pociau jis siautėja. Jis jau ^ j •. . i^ita ^am 
polius. Ir, tur but,'nebe- apiplėšė, ""f ^irtas' ̂ tebuvo 
reiks ilgai laukti kad iš viso ap- r«° visa eilę . -jtik.... 100 metrų nuo medžių, 
leis Sovietai tą mus nuvylusią V1S daugiau r.e"8iasi g 1,kuri|j ^ gaHma „demo_ 

nusivylusią organizaciją. Ny- sav0 nasrus zmon jo kratui" ir bomba nuleisti.... 

kur netrukus prasidėjo U.N. 
konferencijos posėdžiai. 

Šis ramus Marshall'o pasi
vaikščiojimas sukėlė paryžie
čių simpatijas ir visi laikraš-

įr 
svi-

nauji šuoliai daromi karui pa 
greitinti. 

Ateinančios audros vėjai jau 
pučia skersai ir išilgai per visą 
žemės rutulį. Musų akys ne 
visk^ mato, ir ausys ne viską 
girdi. Bet užtenka ir to ką ma
tome ir girdime, žmonijos is-

ksta paskutinės viltys taikai ginių ir dvasinių turtų, tautų jyj0]0^0vas visacia lydimas " 
išlaikyti. Teisingai taikai su- Fyvy ir. eis * Lietu- tos" enkavedistų. Bet šį kartą 
kurti'vilčių senai jau nebėra. ^ Egt,.a Vakar pra. jo Paryžiuje nėra. Kodėl? 
A 1 * u.; rijo Lenkiją, Vengriją, Čeko- . Oficialieji asmenys ir vy-
Audros Zenklftl . Slovakija. Rumunija. šiandien riausybes nuomonę reiškiant. 

GAL jau per dažnai kartoja- jau glemžia Suomiją, Vokieti- sPau a ty r i i apgaiestau-
me, kad pasaulis sparčiais žin- ją, Korėją.... Rytoj jis gal į®' a oo ovas nea vy o. 
gsniais eina į tretį musų am-1 jau virškins Prancūziją, Kini- anoma, a uo sovie ai nori 
žiaus karą. Bet kaip nekarto-! ją Graikiją, Siamą. O poryt sa 0 azuo ' pačią organi-
si, kai matai, jog kasdien vis! ies savo kruvinus nagus ir į ^ciją ir konferencija, sudary-

'  . .  v  . .  .  .  . . .  .  i v  i  n i A > i o -  t i  m a ž i a u  r e i k s m e s .  B e  t o ,  g e nami šuoliai daromi kann r>a- Amerikos žemyną ir j. i/aaaio-. ^ . . . ,v . , . . 
•o •*. • Ooioo riau leisti įssiplusti tavorsciui sios Britanijos salas. > .. . . 

Si plėšri Sovietų Sąjungos Visinskiui, kad vėliau reikalui 
nroerama Vra taip tikra kaip esant butų pačiam Molotovui 
tikra yra, jog rytoj tekės sau- Patogiau šis tas pataisyti .. . 
lė Tad ar sunku atsakyti, ko- Tačiau pačiomis paskutine-
dSl reikalingas karas ir už ko- mis minutėmis aiškėja ir gi-
kias vertvbes būtinai reikia au- lesnes Molotovo neatvykimo 

torijoje nerasite atsitikimo, kad koti ne tik 20 bilijonų dolerių priežastys Pasirodo, Stalinas 
valstybių ginklavimasis pasi- ginklams kalti, bet ir kraują susaukęs Kryme visų satelitų 
baigtų jų pasibučiavimu. atiduoti, kad likusieji galėtų I vadovaujančių asmenų konfe-

Sovietu. Sąjunga jau jau 80'gyventi be baimės ir be skur-1renciją kui Stalinas ir Mo°-
** tovas duosią naujus ir skubius 

tolimesnės veiklos nurodymus. 
Apie tai prasitarė Anglijos vy
riausybės kalbėtojas, bet sakė
si negalįs 100% tos žinios pa
tvirtinti. Tuo tarpu v UN kon
ferencijoje dalyvaują žurnalis
tai šnibždasi kad Stalino ir Mo
lotovo šaukiamoji konferenci
ja Krymę turėsianti nustatyti 
sovietų ir jų satelitų planus 
"kapitalistams" kuo artimes
nėje ateityje sutriuškinti. Tai 
tokios ''taikios" Molotovo ne
atvykimo priežastys....; • 

Z. Umbra. 

Virš U. N. konferencijos rū
mų Paryžiuje liūdnai plevėsuo
ja United Nations vėliava. Pa
saulis 'gedi tragiškai taikos tar
nyboje žuvusio grafo Bernadot-
te. Prie rumų susirinkus mi
nia stebi, kaip iš viso pasaulio 
supfaukę diplomatai skubina į 
iškilmingą Trečios U. N. Sesi
jos atidarymą. 

Marshallas, Bevinas, Schu-
manas, Višinskis — ir taip per 
pusę šimto užsienių reikalų mi-
nisterių, per tūkstantis diplo
matų, ministerių, apie 1200 
žurnalistų, visa armija fotogra
fų, filmų operatorių.... 

Dar valandėlė, ir didžiulėje 
Palais de Chaillot koncertų sa
lėje, iš pagrindų pakeistoje ir 
pritaikytoje šiai konferencijai, 
Argentinos užsienių reikalų mi-
nisteris Bra~~"'"i;R muša plak
tuku į stab TV*~iule salė, sau
sakimša susirinkusiųjų, nutyla 
ir visi stojasi: pirmosios minu
tės skiriamos tam, kuris prieš 
porą dienų padėjo savo gyvy
bę už U. N. siekimus taikiu bu-
du spręsti ginčus ir laimėti tai
ką 

Iškilmingas UN konferenci
jos atidarymas po gedulo vėlia-

Gražųs Prancūzijos Prezi-

metų galanda ginklą prieš ka- (j0? 
pitalistus. Bet ginkluojasi ne 
viena Sovietų Sąjunga. Ameri- . ^ 
ka ir Anglija iš naujo ir sku-iO kaip Gyvensim 
biai vykdo labai plačią ginklą- paskiaU> 
vimosi programą. Vėl ima ga-
lioti tie patys įstatymai, kurie DVIEJŲ tūkstančių metų pa-
veikė karo metu. Vėl visas žanga davė pasauliui brangių 
ūkis tvarkomas taip, kad kuo turtų. Jie nėra ir negali but. 
geriausios jėgos butų atiduotos 
ginklų pramonei. Vėl ruošiasi 
visuotinai mobilizacijai. Tai 
yra nenuginčijami ženklai, kad jnwu 
esame ginkluotos audros išva-Jninko stovėjo ir stoves darb 
karėse. Reikia stebuklo, kad 

padalyti lygiomis tarp visų 
šalia lūšnos buvo ir bus gražių 
rumų; šalia elgetos gyveno ir 
gyvens turtuolis; šalia darbi-

atsitiktų kitaip, negu galvoja
me. 

Kodėl ir už ką? 
TAI, kas turi ivykti, anks

čiau ar vėliau įvyKS. Milijonai 
žmonių nepaliauja savęs klau
sę, kam reikalingas naujas ka
ras ir už kokius tikslus turėtų 
siųsti motinos savo vaikus į 
karo dievaičio skerdyklą, To
kie klausimai ypatingai kanki
na Amerikos motinas, nes jos 
jau du kartu aukojo sąvo skau
smu tolimuose mūšių žemynuo
se. Ir ~ kiekvieną kartą joms 

davis. Bet žmonijos laimei 
svarbu, kad viena dalis nesi-
skelbtų viešpačiais, o kita ne
būtų padaryta vergais. 

Komunistų lygybė yra viena 
iš jų tukstanties apgaulių. Bet 
ir kapitalistų nelygybėj negali 
pateisinti turtuolio viešpatavi
mo. Jei daugelis žmonių bijo 
ir neapkenčia komunizmo, tai 
beveik tiek pat bijo ir nesivar
žančio kapitalizmo. 

Ginklo grumtynėse pasaulio 
jėgos pasidalys: viename fron
te bus komunistai, antrame — 
kapitalistai. Katrie belaimėtų, 
vis tiek tautų' gyvenimas turės 
pasikeisti; turės ateiti nauja 

santvarka uki$ ir politikos rei
kaluose. 

Per tiek amžių susidarė daug 
pažiūrų į dalykus. Atominė 
energija jų neišnaikins. Iš jų 
ir toliau eis šviesa, reikalinga 
tokiai laimei apie kurią kalba 
tarptautinės konferencijos ir 
kurios trokšta kiekvienas žmo-
kus, kiekviena tauta. 

Ta laimė susideda iš laisvės, 
teisybės, duonos ir taikos. 

% 

KAS platina Dirvą — tas 
platina apšvietą. 

va. 
dento Vincent Auriol žodžiai, 
atidaromoji ministro Bramug-
lia kalba neišsklaido liudnumo. 
Iškilmingi veidai po susirūpini
mo kauke: kas laukia šios kon
ferencijos? Koks jos likimas? 

RYTŲ Vfi J AS-V AK ARŲ 
VĖJAS ... 

Tuoj po liūdnais atspindžiais 
praėjusio iškilmingo atidarymo 
pasirodė pirmieji rytų-vakarų 
kovos ženklai. Renkamas kon
ferencijos pirmininkas. Siūlo 
Anglai — Australijos ministe-
ri Dr. Evatt. Pamini jo pavar
de ir salėje pasigirsta ploji
mai. Aišku, jis laimi. 

Dr. Evatt išrinkimas pirmi
ninku visiems žurnalistams pa
daro teigiamo įspūdžio, bet tai 
ženklas kad konferencijoje tik
rai bus atkakli kova tarp rytu 
ir vakarų. Juk visas pasaulis 
dar gyvai atsimena jo energin
gas kalbas prieš Molotovo įžu-
lius užpuldinėjimus. Tai diplo
matas, pasižymįs didele-energi
ja, nuostabia orientacija ir aiš
kiu nusistatymu prieš sovietus. 

Su tokiu pačiu "trukšmu' ir 
pasitenkinimu praeina ir Bel
gijos užsienių reikalų ministe-
rio Spaak išrinkimas politinės 
komisijos pirmininku. Jis yra 
Briuselio pakto, nukreipto pries 
sovietus, kūrėjas ir organiza
torius. Pirmą konferencijos 

Spaako kandidatūrą, kai už so-
vietų siūlytą Lenką Lange tik Laikraštis paprastai renka naujienas iŠ kitur ir jas 
7.. . .  Penkios kitos  komisuos skelbia. Šiandien DIRVA ir savo namuose turi naujie-
taip pat atitenka vakarams p«-- ną: nu0 šio numerio K g K iug Dj vadov^ 
mimnkauti. Salėje dideb> Ploj.-'perduoda Vincui RasteniuL Ta proga abu taria žodi 
mai. Pirmą kartą nuo UN pra- Mieliems Skaitytojams: ' 
džios nei sovietams nei jų sa
telitams netenka komisijos pir
mininko kedė. 

Tokioje nuotaikoje praeina 
pirmutinės konferencijos valan
dos. Už salės durų pulkai žur
nalistų buriuojasi ir atvirai 
kalba, kad audra virš konfe
rencijos kaupiasi. ... 

Amerikos Valstybės Sekre
toriaus Marshallo kalba padare 
labai gero įspūdžio. Jo ramus 
tonas ir įtikiną žodžiai lyg sau
lės spinduliai švystelėje pro tir
štus debesis. Rašant šiuos žo
džius, pasigirdo Maskvos atsa
kymas į ramius Marshallo žo
džius: "UN konferencija dalo 
pasaulį į du blokus. Amerikie
čiai organizuoja pasaulį prieš 
slavus. Pikti UN konferencijos 
siekimai prieš dirbančiųjų pa
saulį" Ir taip toliau. 

ir 

% 

Kazys S. Karpius 

Musų tautos tragedija «otvi-
rė mums lietuviams naujus už
davinius ir atnešė naujas sun
kias pareigas. Joms energin
gai atlikti reikalinga ir naujų, 
jaunesnių jėgų, ir todėl man 
labai malonu, kad Vincas Ras
tenis sutiko paimti ant savęs 
sunkias Amerikos lietuvių laik
raštininko pareigas. 

Vincas Rastenis 
Bereitą vasarą, kai K S. 

Karpius šventė Dirvos redaga
vimo 30 metų sukaktuves, svei
kindamas jį iš Paryžiaus, pa
minėjau, kad jis yra vienintelis 
žmogus lietuviškos spaudos is
torijoje, kuris šitiek laiko ište
sėjo be pertraukos ir beveik 
visą laiką vienas vadovauti tam 
pačiam laikraščiui. Jis tada 

džiami fontanai. 
Ir UN kongresas šoka, kaip 

ir anasis Vienoje. Bet ar jis 
atneš taiką? 

Lietuviškomis akimis stebe 

KONGRESAS ŠOKA 
Prieš šimtą metų Europoje 

nutilo Napoleono siautėjimas ir 
Vienoje susirinko anų dienų di
plomatai kurti amžinos taikos. 
Kongresas daug posėdžiavo, 
bet dar daugiau linksminosi ir 
šoko Strausso valsus. Bet tie 
laikai juk ištiesų buvo laimin- ^ 
gi. . ' Malonu ir tas kad bus išlai- ^er. savo kuklumą nepaskelbė 

šioje liūdnoje pasaulio nuo- kyta Dirvos įsteigėjo, a. a. sveikinimo... Dabar, dar 
taikoje ir toli nuo tikros tai- ^ g Bartoševičiaus, ypatingai m®tams prisidėjus, dar labiau 
kos vyksta taip pat didelis vi- pabr§žtas pareiškimas: "Dirva re^a tą visiems girdint pasa-

•so pasaulio diplomatų kongre- prjvai0 buti tautinis laikraštis", ^yti. 
sas. šiam kongresui suruošti Vincą Rastenį pažinau Kau- Daug turime irturėjome ląl-
išleista daug milijonų frankų 193^ metais, laike I Pasauli- ^raštininkų, bet tokios pasto-
ir dolarių. Visas Paryžius pa- nio Lietuvių Kongreso, daly- vios ištvermės arba ne visi tu
ruose daugybę parengimų, p% vaudamas su juo pasaulio lie- r§jo, arba likimas tte visiems 
silinksminimų; organizuojama ^uvjų žurnalistų suvažiavime ^el(^o parodyti. 
begalybė švenčių, balių, Pary- Kongreso proga. Jau tada Todėl tapti K S. Karpiaus 
žius apšviestas, dažnai palei- vincag Ragtenis plačiai dalyva- 'Pediniu yra, didelė, mano ne-

• i v0 Lietuvos tautininkų veiklo- pelnyta garbė, o drauge dar 
je, užimdamas atsakomingas didesnė atsakomybė. Tik ačiu 
pozicijas. Nuo tada mes ir pa- pačiam Karpiui, kuris, perduo-
silikome artimi prieteliai. darnas Dirvos vedim*. maloniai 

jjicluvioivuhi»u — Karo audros atblošks Vmc* «u+^va 
lV arti-

damas garsiuosius ir žinomuo- Pastpni- pary9įnf ir mudviem miausiu taikikli tarėju 
sius veidus, klausydamas t" ^a* <Js dristu imtis t-s *+saVomybSs. 
puikių žodžių, susimastau 5« gn žmmm lauk«a -au atv|^ -^a vi]. 
puikius žodžius, susimaltai: 58 ..uoti . Amerik*,. t?s V~dra-
vėliavu tarne nėra mielos ir Jo atva«-iavhnas ; Am«nk~ V-'«-« 
brangios Lietuviškos vėliavos. ^ buvQ iam nulemtas paimt1* -u^šird/in savo palankumu ir 
Ir gražus žodžiai dingsta kaip Dirvos va(jovybę. toliau sudarys svarbh paramą 
muilo burbulai. , prašau visų savo draugu Ir šiame darbe. 

Z. Dirvos prenumeratorių *»ut' ;o Pažadėdamas iš savo pusės 
rėmė i u ir prieteliu kaip buvo- padaryti viską kad Dirva vi-

' te  mano draugu per t f  ei lę  me- kuogeriausiai  patamau-
n g * Tctcrann nOca- tn. Noriu ir pasitikiu, kad t.v jun-iu visiems nuoširdžiau-

lamš išleidžia po $1,300,000 kas Vincas Rastenis bus tas li»n- sm,, ^kiHmw ir geriausiu 
dien kaip pranešimai iš Wa- tas. suvod-s sen*.* Amentow hnkSjimus. 
shinittono Skelbia. Pašalpas šią lietuvi" išeivija su namai *• yincas Rastenis. 

i5 v,ld«os ėmė apie vykstančiais tremtiniais 
1*0 000 veteranų, kurie netu- Aš gi ir toliau pasilieku da- — 
rėio darbo bet kiti 90,000 ve- buotis Dirvoje ir visame mu«j KlJp MU. 
teranu dar ėmė pašalpas nors lietuviškame judejime. SŲ teranų aar eme v y Dirvog bendrovg pasliieka po 
Jie

Tv U5?ooo 000 II Pasaulinio senovei su visais buvusiais šė- . . . 
Is 15,000,000 11 rininkais su priedu Vinco Ras- 1820 metais kiekvienas uldo 

Karo veteranų suv " tenio ku'ris atsistoja bendrovės darbininkas šioje šalyje paga-
k?kit\:r«s18;t̂ ni- priešė. Bendru ir toliau mindavo maisto tik dėl 4V, 

E KOKIUS iioro ^ i_OQ I oficialiai pasilieka "The Ohio asmenų. 
dieną 48 valstybės pasisa o mus ar a pasa p j j^uanian Publishing Conapa- 1900 metais kiekvienas ūkio 

• •„ pany". ' darbininkas pagamindavo mai-
Kazys S. Karpius, gto pakankamai dėl 8 asmenų. 

——— | šiądien kiekvienas ūkio dar-
UNIVERSITETAI šioje Ša- bininkas pagamina maisto ga

lyje vėl palengvina šį ruden1 Rankamai dėl 14!/2 žmonių, 
įptojimo sąlygas. Pernai, kuo- metu ^as davė galimy-
met į aukštuosius mokslus at> Ves baugesniam skaičiau dar-
sirado niekad nebūtas didelis eiti į dirbtuves karo 
gtudentų skaičius, virš^ 2,300,- j reikmenįms gaminti, ir turėta 
000, reikėjo daryti įvairių suf pakankamai maisto, nors rei-
varžymų, kad kaip nors atsi- maj8^ jr suracionuoti. 
kračius dalies įstoti norinčių racionavimas reikalingas 
studentų. ^ 'buvo gal but daugiau todėl kad 

šymet studentų skaičius ap- Amerika ,abai daug maisto iš. 
mažėja dėl dabar įvesto drafto veždayo Rusijai ir kitoms 

"Si 

DABAR GAUNAMA — TIK U2 $2.00 

LIETUVA TIRONŲ-

PANČIUOSE 
Didelė LVS išleista knyga, gausiai paveiksluota, ati
duodama Arrerikos Lietuvių jisuomenei dabar tik 
už $2.0' 
ką V-
k-1 

k* 

^ rnipu buvo $3). Pirkdami šią Lietuviš-
•^sit išleidimą tos knygos Angliškoje 

il't. pridėkit savo auką Angliškai 
skit savo užsakymą dabar: 

i...:-v. fU¥Al VADUOTI SĄJUNGA 
6820 Superior Ave. Cleveland 8, Ohio 

Šlunčiu $ knygai "Lietuva Tironų Pančiuose", pra-
šap pasiųsti ją šiuo adresu: 

universitetus. 

Tardai 

Adrestf 

SAULĖS šviesa yra apie 
£18,000 kartų skaistesnė negu 

t pilno mėnulio šviesa. Mėnulis ^ auvju _ v 

'savo šviesą gauna nuo saulės, ^ji^g "pabrolių" ir "pamer-
1 - Y. n Paimli O/lfl Itlfl • • i • S* • 1 J 

RDMffiftlAI ankstyvais lai
kais reikalavo 10 liudininku 
vestuvių ceremonijose, nuo ko 
be abejo ir paeina dabar nau-

Mįest&s.... 

PMVV w o — uv/j 1IAAVID •• T"— 
nes saulės šviesa atsimušdama Romiečiai liudininkai pa-
erdvėse į mėnulį, šviečia atgal buvo jaunosios šeiiao 
į žemę. . nariai. . • ; . ? 

T 
I-V •V •« 

* • .* •*- s V/ V'* 

••'-m 
i 

s 
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Comsnuaity Chest Vajus Clevelande Prasidės 
# Spalių 18 iki 2& 

Ht v \ * 

r ; t  

VALDŽIA IMS TAR
DYTI BUVUSIUS 

KOMUNISTUS 
TARNAUTOJUS 

"Už variu vaikutis j sodą 
Žiurėjo" teisingai nusako šitą 
vaizdą, šis benamis jaunuolis 
žino kad anoje pusėje ' vartų 
randasi daug kitu berniukų ir 
mergaičių kuriuos globoja šios 
Red Feather agentura. 

Jis supranta kad vaikučiai 
tame "name" randasi tokie ko
kis ir jis, jie yra našlaičiai arT 

ba globon paimtieji. Gal but 
jis nežino kad jie gauna ten 
globą todėl kad duosnųs auko
tojai i Community Chest pi'ibi-
deda jų išlaikymui. 

Tūkstančiai priklausomų vai-
bų Cuyahoga County bus pri
imti i Red Feather įstaigas ši 
metą ir šimtai kitų jau randasi 

siuose vaikų globos namuose. 
Taip, reikalinga dikčiai Red 

Feather aukų palaikymui „šių 
globojamų jaunuolių apautais, 
aprengtais ir pavalgydintais, 
v Kadangi oforavimo kaštai 
pabrango, šimet bus reikalinga 
suaukoti daugiau negu kitados, 
tad šių metų Community Chest 
suma $5,200,000. 

šių metų Community Chest 
obalsis, "Duok — Duok Pakan
kamai", bus skelbiamas plačiai 
ir garsiai. Kiekvienas jųs at
siliepkite i ši šauksmą — auko
kite parėmimui įstaigų kurios 
išlaiko Clevelando vargšus, be
namius, sergančius, raišus, se
nus, nes juos negalima apleisti. 

Iš Washingtono praneša, kad 
dabartinė administracija, kuri 
tikrina, kad jau tapo prašalin
ti iš valdiškų darbų visi komu
nistai, imsis tam tikrų griežtų 
priemonių prieš raudonuosius, 
kurie būdami komunistų parti
jos nariais, klaidinga priesai
ka prisidengę, buvo įsiveržę Į 
atsakomingus valdžios darbus 
ir vietas. 

Tą dabartine Demokratų ad
ministracija nusprendė daryti, 
atsakymui Į Republikonų parti
jos kaltinimus, jog Demokratai 
globojo komunistus. 

Iki šiol Demokratai ne tik 
nemanė daryti nieko tiems ko
munistams, kurie buvo suso
dinti į valdiškas vietas New 
Deal laikais, bet net pats Pre
zidentas Truman ėmė rėkauti, 
buk Republikonai, prikaišioda
mi, kad Demokratai globoja 
komunistus valdžios įstaigose, 
žaidžia tik "raudona silke". 

Dabar Prez. Trumano pasi
rinktas Generalinis Prokuroras 
Clark skelbia, jog išneš apkal
tinimus žinomiems, komunis
tams, kaip esantiems valdžios 
tarnyboje, taip ir išėjusiems iš 
tarnybos. 

Clark pasiryžo to žygio im
tis tik po to, kai Republikonas 
Senatorius Ferguson paragino 
jį, sakydamas, jog niekad nėra 
pervėlu pataisyti ' pavojingas 
klaidas. 

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

Faktai apie Gaisrus 

SPALIŲ 3 IKI 9 SKELBIAMA 
KOVAI SU GAISRAIS 

SAVAITE 
Pernai visoje šalyje gaisrų 

nuostoliai pasiekė naujo aukš
to laipsnio, sunaikino už $692,-
635,000. Palyginkit tai su nuo
stoliais 1940 metų kuomet bu
vo $285,878,697. Aštuonių me
tų bėgyje šalies gaisrų nuosto
liai daugiau negu padvigubėjo. 
Numatoma, kad 1988 metais 
gaisrų nuostoliai pasieks naujo 
rekordo, virš $700,000,000. 

Gaisrų nuostoliai dolariais 
šioje šalyje pastarų 10 metų 
bėgyje nuo visokių priežasčių 
pasiekė netoli $4 bilijonus. 

Clevelando 1947 metų gaisrų 
nuostoliai siekė $3,475,561.68. 

Jau iki šiolei 1948 metais, 
per 9 mėnesius nuostolių pada
ryta už virš $3,200,000. Taigi 
darosi kitas baisus aikvojimo 
rekordas. 

Nuo ko kila gaisrai? Beveik 
3 iš kiekvienų 10 gaisrų kįla 
iš priežasties rūkytojų ir ne
atsargaus numetimo degančių 
ar rūkstančių degtukų. Štai ko
kios yra gaisrų priežastys nuo
šimčiais imant: 
Degtukai ir rūkymas 29.297" 
Netvarka su elektra 10.61'c 
Pečiai, furnasai, ir kiti 

apšildymo įrengimai 6.90^ 
Užleisti kaminai, dumų 
dumtraukiai, etc. 6.64^ 
Petrolejus ir jo produktai 6.34"<> 
Petroleus ir jo produktai .34^ 
Ir taip kitokios smulkios prie
žastys. 

GAISRO atsitikime — dabar 
pat, iki ne pervėlu, persitikrin-
kit šiuos dalykus: 

1. Kur randasi artimiausia 
gaisro aliarmo dėžė. 

2. Budas kokiu paduodama 
aliarmas iš gaisre aliarmo dė
žės. 

3. Fire Departmento telefo
no numeris. 

Jei nėra arti gaisro aliarmo 
dėžės, naudok telefoną, bet pa
siųsk ką nors įduoti aliarmą 
iš artimiausios aliarmo dėžės 
vistiek. Ugnis gali nudeginti 
telefono vielas arba iš sumiši
mo gal nepaduosi reikalingą 
gaisro nurodymą. 

Visada lauk prie dėžės nuro
dymui ugniagesiams kur tikrai 
gaisras randasi. 

Fire Prevention Bureau, 
Cleveland Fire Department. 

Visual Center Gelbsti 
Akių Priežiūrai 

The Cleveland Contact Lens and 
Visual Center (kurio skelbimas tel
pa šiame numeryje, apie pakeitimą 
vietos) yra pripažintas žymiu išto
bulinimu geros akių priežiūros. 

The Center priima pacientus' ku
riuos akių gydytojai atsiunčia, ku
rie ištiria kad vien tik akiniai nesu
teikia pakankamos pagalbos jų atsi
tikime. Kartais regėjimas vis pras
tas ir su akiniais. Dažnai akių ko
ordinacija yra tokia kad pacientas 
mato gerai bet nepatogiai. Išimti
nais atsitikimais akys gali susikry
žiavote tampa žvairos.. 

Kai pacientas prisiunčiamas į the 
Center, čia nusprendžiama ar jam 
gali reikiamai pagelbėti. Jeigu taip, 
tada jis priimamas . 

į Orthoptic lavinimas (dažnai vadi
namas akių mankštymasis) kartais 
gali pataisyti žvairas akis be opera-
vimo. 

Contact lenses uždedama tiesiog 
ant akies. Be to kad pagerina re
gėjimą, jie duoda apsaugą akims 
futbolo lošėjams ir kitiems atletams 
turintiems prastą matymą. Dauge
lis žymių atletų tapo aprūpinti con
tact lenses šiame Visual Center. 

The Cleveland Center yra pirmu
tinė tos rūšies Amerikoje ir akių 
gydytojai i ji atsineša su pagarba. 

Nuo 1887 Metų Tūkstančiai 
Naudojo ši Garsų Skilvio 
Tonikg Medicina Kovojant 
su Užkietėjimu ir Jo 
Symptomais! 

Senesnieji žmonės iš patyrimo žino graitą Švelnią ak-
ciją Triner's Bitter Wine (Kartaus Vyno). Jie žino 

kyįjT ' W^V-f kad ši moksliška kombinacija pačios Gamfcos šaknų, 
"'wįrj au&alų ir botanikalų, tuoj imasi darbo išjudinti užsi-

^|lt\ v >/ kimšusias žarnas ir taip paliuosuoja galvos skaudQji-
mus, nervingumą, suirusį skilvį, nevirškinimą, gaaus 
ir išpūtimą, taipgi nemigę ir stoką apetito, kai šios 

. ' negerovės paeina nuo užkietėjimo. Nereikalinga ken-
tSti be reikalo, nereikia naudoti aštrių vidurių valy-
tojų ar liuosuotojų. Tik gaukit šiądien bonką Triner's 
ir lai jo skanus, užkietėjimą liuosuojantis veiksnia 
pradeda jumyse savo darbą. (Pastaba: Jei negalit# 
gauti Triner's savo artimoje vaistinėje, siųskit $1.50į 
kartu su vaistinės vardu j: Jos. Triner Corp., 403S 
W. Fillmore, Chicago, ir jums tuoj bus pasiųsta di
delė 18 oz. bonka Triner's, apmokėtu paštu.) 

Triner'sBitterWine 

FM-AM Radio-2 Speed Phonograph and Magic Mirror TELEVISION 

PL Ars f; t. 
LP (LONG PLAY) w 45 MINUTE 
RECORDS 

WKH MEW 2-SPEiD 'V\\ vvii ^<1 AUTOWATIC 
PWONOGR iii 

ALL IN 

Nori pagražinti savo 
namus? šauk— 

K .  Š T A U P A S  
Namų Dekoravimas 

musų specialybė. 

Kambarių Popieriavimas 
Namų Maliavoj imas 

16908 Endora Road 
Telefonas: 

KEnmore 8794. 
Cleveland, Ohio 

O N E  
Luxurious Console Plus Installation and 

Federal Excise Tax (6.00 

i i O W  MANY TUBES? 
television sefs vtilize one of three basic tube cir-

:> tubes'1 for necrby reception, 26 tubes* for 
ermedia'e distance; 30 tubes* for maximum dis-
rccf. Admiral employs the 30 tube circuit to give you 
.• clearest picture of them oil even in outlying areas. 

eluding n «nd picture lube. 

BIG 10 SCREEN cle&ttot jticttvic Mem <UC 
From Admiral, the nation's new buy-word in quality and value, 
comes COMPLETE HOME ENTERTAINMENT to charm your family and 
quests. Here is amazingly sharp, direct view television with 10-inch 
picture tube providing big 52-SQUARE INCH SCREEN . . . super-
powered by 2 5 functional tubes. 3-tube rectifiers and 1 selenium. 
13-CHAN'NEL RECEPTION assures full performance anywhere. Here, 
too, is a powerful 8-tube radio, including the finest features in 
FM-AM as developed by Admiral. New TWO-SPEED AUTOMATIC 
PHONOGRAPH plays standard records as well as new LP 
{Jong-play ) 45 minute microgroove records. All of these . . . 
housed in a breathtakingly beautiful cabinet that measures only 
48-INCHES WIDE! See it! Hear it! Today! 

EASY PAYMENT TERMS • FREE HOME DEMONSTRATION 

PERKO Electrical 
3436 EAST 93*D STREET 9213 UNION AVENUE 
ATDARA VAKARAIS IKI 9 VAL. TREČIADIENIAIS IKI 1 VAL. DIENOS 

Telefonas Abiejose Krautuvėse Diamond 0025 

NO BCTTCR 
TERMS 

ANYWHERE 
LOANS TO 

R E P A I R ;  M A I N T A I N )  
MODERNIZE YOUR HOME 
OR BUSINESS PROPERTY 

0 

Member Federal  Deposit  Insurance Corp. 

JONAS G. 
P O L T E E  

Lietuvis 
Namų Maliavotojas 

Popieriuotojas 
v 

Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo 
pagražinimo suteikiama 

nemokamai. 

495 East 123rd St. 
Telefonas: POtomac 6899 

1949 
KALENDORIAI 
Dirva ir šįmet duos 
savo skaitytojams 
puikius 1949 m. 

sieninius kalendorius 
Kurie atnaujins savo pre
numeratą prieš pabaigą 
metų, arba 1949 metų pra
džioje, arba naujai išsira
šys Dirvą, gaus vieną pui
kų sieninį kalendorių 

DOVANŲ. 

Temykit Gatavai Jusų Pasirinkimui 

Naujų Rudeninių Stilių 
Vyrams ir Vaikinams SKRYBĖLĖS 
Naujausių pavidalų Ir spalvų. Kainos po $J.45 ir J,00 

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS NAUJI? RUDENINIU 
APRANGALUI REIKMENŲ, taipgi 

Vyrams ir Vaikinams KELNĖS 
lAr DYKAI! Mes duodam Eagle Stamps bu kiekvienu pirkiniu. ^ 

Čia Iškeisime Jusų Stamp Books. 

THE KRAMER & REICH (0. 
7010 Superior Ave. Atdara Vakarais 

Mes Duodam ir Iškeičiam Eagle Stamps 

The 

/» 

ay Co's. 
BASEMENTE 

Zip-In 
Pamušalas Padaro Jums Du Paltus 

Viename! Puikus 100% Vilnonis! 

HOODED 
1(1 ITS 

Puikaus stiliaus tarp-sezoninis 
paltas be pamušalo . . . šiltas, 
grynos vilnos žieminis paltas 
kai įzipini pamušalą Vidun! Tu
ri nuimamą galvos gobtuvą, nu-
kariamą užpakalyje, pl a č i o m 
rankovėm, tandžiai sutrauktOm 
ranky skylėm. Tikrenybėje du 
paltai už vienąą kainą žalios, 
pilkos, vyno ir rusvos spalvų. 
Mieros 10 iki 18. 

"Zippit Original" 

Hooded Coats 
45.00 

Gražiai pasiūti, šie visam metui 
aplinkui dėvėti "Stevens* gry
nos vilnos apsiaustai su rayon-
satin viršum 100% grynos vil
ios pamušalu! Tos pačios pri-
.flaikytos spalvos medžiagos ran
kogaliai, taipgi. Pasirinkimas iš 

S* odų, pilkų, žalių ar vyniqi^. 
ieros 10 iki 20. 

<• Pasiteiraukit Apie Mnsq 
Patogų Išsimokėjimo 

Planą! 

Basement Coat Department 
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M I R I M A I  
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

(Žinios apie mirusius Lietuvius Siame skyriuje talpinama dykai 

MlRfi 19,000 išeivių 
LIETUVIŲ 

Su šiame numeryje paduoda
mais mirusių išeivių Lietuvii| 
vardais, mirusių skaičius pasie
kė jau 19,000, nuo Vasario mė
nesio, 1937 metų, kada Dir
voje mirusių sąrašas pradėta 
skelbti. 

Suprantama, Čia paduodami 
mirusių sąrašai nera pilni, nes 
žinios apie mirusius Lietuvius 
Amerikoje nevisos patenka į 
musų spaudą. 

Kiekvienas Dirvos skaityto
jas prašomas pranešti Dirvai 
žinią apie savo mirusį giminie
ti, šitie pranešimai talpinama 
nemokamai. 

CEGELSKIS Povilas, i? metu, 
v mirė Rugs. 13, Cleveland, O. 

. StJšINSKAS Jonas, 51 m., mi
rė Rugs. 18, Toledo, Ohio. 
Paėjo iš Clevelando, čia ir pa
laidotas. 

žEMAITIEftf Marg (Sfcnfcati-
skaitė), 51 metų, mirė Rug
sėjo 10, Clevelande. 

IKAPšTAITIS Petras, mir€ 15 
Rugp., Chicagoj* (Šiaulių ap. 
Stačiūnų par.) 

GENIENĖ Julė, mirė Rugp. 19, 
Chicagoj. (Gruzdžių m.) 

81NSKIENĖ Marė, mirė Rugp. 
mėn., Shenandoah, Pa, 

ARDICKIENĖ J., seno amž., 
mirė Rugs, m., Shenandoah. 
Pa. 

JACKUBONIUTft Reginį mi
rė Rugs, mėn., Philadelphia, 
Pa. 

ANDRAUSKIENĖ Adelė, mire 
Rugs, m., Shenandoah, Pa. 

IABLINSKIENĖ (Ger v i u t ė) 
Viktorija, mirė Rugpj. 16, 
Worcester, Mass. 

TVIRKUTIS Kazys, 73 metų, 
mirė Birž. 27, Buenos Aires, 
Argentinoj. 

MERKIENĖ Marė (Medalsky-
tė), mirė Geg. 25, Sao Pau
lo, Brazilijoj. 

LUKOŠEVIČIUS Mikolas, mi
rė Birž. 1, Sao Paulo, Brazi
lijoj. 

KUPČINSKAS Jonas, mirė Ge
gužės 23, Sao Paulo, Brazili
joj. 

1IARTUSEVIČIUS Valentinas, 
34 m., mirė Birželio m., San-
ton, Brazilijoj. 

MAŽEIKAITĖ Serafina, W m. 
mirė Rugp. m., Mahanoy Ci
ty, Pa. 

PAULL Antanas*, pusa m ž i s, 
mirė Rugpj. 28, Chicagoje. 
Gimęs Lietuvoje. 

UKSIENĖ Teodora, mirė Bug-
pjučio m., Chicagoj.1 (Šiaulių 
ap. Linkuvos par.) 

GUSTAITIENĖ Ona, »fir€ 29 
Rugp., Chicagoj. 

ŠRUBAS Vladas, mirė Rugpj. 
29, Chicagoj. (Utenos apsk. 
Anykščių par.) 

TAMULEVIČIUS Petras,. 70 
m., mirė Rugp. 27, So. Bos
ton, Mass. (Varėnos p.) A-
merikoj išgyveno 35 m. 

KAVOLIENĖ Elzbieta, 67 m., 
mirė Rugp. 25, So. Boston, 
Mass. Amerikoj išgyveno 40 
metų. 

STRYGIENĖ Teodora (Rušky-
tė), mirė Rugp. 27, Dorches
ter, Mass. (Raudėnų par.) 
Amerikoj išgyveno 35 m. 

GLEMŽA Povilas, pusa m ž i s, 
mirė Rugp. 30, St. Charles, 
111. (Alizavos p. LaukminiŠ-
kių k.) 

KURAUSKIENĖ Agnieška, 71 
metų, mirė Rugp. m., Con-
nerton, Pa. 

GRIGAITIENĖ Jieva, 82 * m., 
mirė Birželio 29, Sao Paulo, 
Brazilijoj. (Kruonio par.) 

TYšKEVIčIUS Juozas, 37 m., 
mirė Liepos 3, Buenos Aires, 
Argentinoje. (Butrimonių v. 
Plasapninkų k.) 

KLIMAS Justinas, 60 m., ®i-
rė Liepos 1, Buenos Airės, 
Argentinoj. (Švenčionių ap. 
Laukštainių k.) Argentinoje 
išgyveno 19 metų. 

PAJIEŠKOJIMAI 
Jieškomieji ar apie juos ži

nant ie j i  prašomi ats i l iept i  į :  
CONSULATE GENERAL OP 

LITHUANIA 
41 West 82nd Street 

New York 24, N. Y. 

»>»»»>»»»>»?' 

VĖŽIO GYDYMAS 
Atominės Energijos komisi-

jonierius Lewis L. Strauss pa
skelbė Washingtone apie atra
dimą naujos techniškos prie
monės kuri turės svarbią įta
ką ateityje vėžio ligos gydy
me. . 

Jis tikrina kad pastaromis 
dienomis prieita prie išradimo 
sukoncentravimo radioakt i v i o 
iodino bent kokiais reikalin
gais kiekiais tam tikrose kū
no organų plėvių dalyse, kur 
butų apsireiškęs vėžy®. 

ŠVEICARIJOJE mirė žymuš 
rašytojas ir biografas, Emil 
Ludwig, 67 metų amžiaus. Jis 
pragarsėjo rašydamas žymiųjų 
pasaulinių žmonių biografijas. 
Ludvig gimė Breslau, Vokieti
joje, 1881 m. Amerikoje išlei
sta 26 jo parašytos knygos. 

Jakubs Funeral Home 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PARVEŽTI 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763 

.'SSS/S7SSSS//S/////////////'///W/ 
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t Wilkelis Funeral Home | 
I PILNAS LAIDOTUVIŲ f 
| PATARNAVIMAS | 

a —HAMMOND VARGONAI PER SERMENIS— # § 

I 6202 SUPERIOR AVE. HExiderson 9292 s 
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_ f Pilnai Padengta Apdrauda. UTah 1-4515 | 

W. DEBESIS PAINTING CO. 
N amy Pagražinimas iš Vidaus ir is Lauko į 

7526 Star Avenue , Cleveland 3 j 
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| I. J. SAMAS - JEWELER 
g Persikėlė į naują didesnę'ir gražesnę krautuvę 

7007 Superior Ave Greta Ezella Theatre 

Dabar jau turime didesnį rinkinį Deimantų, Žiedų, Laik
rodėlių ir visokių graždaikčių, už nupigintą kainą. 

Abratis Jonas lif jsesuo Marija, iš 
Barsukinės km., Marijampolės a. 

Abraitytė, sesuo Magdės Buivydie
nės. 

AlbrechttetlČ - Patiegaite, Anė, iš 
Naumiesčio vai., Tauragės ap. 

Aleksandravičius Povilas, iš Markių 
km., Varnių vai. 

Ambrozaitis Antanas, iš Tauragės 
žmona Kazimiera, vaikai Eduar
das, Genovaitė ir Sofija. 

Andruškevičius Antanas, iš Pagrau
žiu dv., Liubavo vai., Marijampo
lės ap. 

Baravykienė - ValašinskaitS Felici
ja, iš Ukmergės. 

Bitinas Justinas, iš Tindžiulių km., 
Brazauskas Justas ir brolis, iš Dru-

tunų km., švenčioninų ap. 
Bružas, brolis Jeronimo, iš Plun

gės vai., Telšių ap. 
Burnelytė Ona, gyv. Bartelių km., 

Veisėjų vai., gimusi Amerikoje. 
Buivydas Antanas, brolis Kosto. 
Burdziliauskienė - Kavaliauskaitė 

Ieva, iš Marijampolės ap. 
Buvelskaitės - Gerulaitienės Mari

jos, nuo Alvito ir Baltininkų, gi
minės prašomi atsiliepti. 

Calnaitės Juzė ir Uršulė, i& Tvere
čiaus vai., Švenčionių ap. 

Česnienė - Mičiulytė Uršulė, iš Bud-
ežerių km., Vilkaviškio ap. 

Čiuteikis, iš Mižikų km., Luokės vai. 
Daukaitis Jonas, Juozapas ir Vin

cas, iš Gaurės parap., Batakių vai. 
Degulienė - Jankunaitė Ona, iš Nor

kūnų km., Utenos ap. ir jos sū
nūs Vilius Degulis. 

Ditšmonaitė - Ponelaitienė Marč, iš 
Varnaičių km., Batakių vai., Tau
ragės ap. ir vyras Ponelaitis Jo
nas. 

Ditšmonis Jurgis, iš Varnaičių km., 
Batakių vai., Tauragės ap. 

Dronseika Juozas, Kazys ir Stanislo
vas, iš Babtų vai., Kauno ap. 

Gauranskis, iš Virbalio parap. ir 
Gauransky Edward, gimęs Ame
rikoje. 

Genys Juozas, iš Sibl km., Luokės 
vai., Telšių ap. 

Gerasimavičius (Rašimas) Viktoras, 
gimęs Amerikoje. 

Gerulaitis (Gerulaičiai),"giminės Jo
no Gerulaičio nuo Alvito ir Barti
ninkų, Vilkaviškio ap. 

Gerwiatowski Josef, iš Lapij) vai., 
Kauno ap. 

Ginčauskas Vladas, iš Luokis vai. 
Gindrėnas Juozas, iš Anykščių vai., 

Utenos ap., Andrioniškio vai. 
Godelytė, iš Belonų km., Tirkšlių 

vai., Mažeikių ap. 
Goštautienė - Porcikaitė Teodora, i& 

Kurklių vai., Ukmergės ap. 
Grachauskas Vladas ir sesuo Ona, iš 

Kiškelių km., Salako vai., Zarasų 
ap. ..... ' 

Grigaliūnas, iš Laitiešinių km., Pa
švitinio vai., ir duktė Emilija. 

Grigas Baltrus, iš Leliūnų km., Pa
girio vai., Ukmergės ap. 

Grinytė Adėlė, duktė Adomo, iš Uk
mergės ap., Pagirio vai. 

Grušauskas Antanas ir Motiejus, 
sunus Tamošiaus. 

Hermannaitė Emma, ir jos vynas, 
Schwabe Wilhelm, kilęs iš Bata
kių, Tauragės ap. 

Hozabeinaitė - Kasperaitiene Emili
ja, iš Marčiukinų km., Marijampo
lės ap. 

Ivanauskas Kazys, iš čiukiškėlių k., 
Josvainių vai., Kėdainių ap. 

Jachimowies, iš Lapių vai., Kauno 
ap. 

Jankunaitė - Degulienė Ona, Nor
kūnų km., Utenos vai., ir sunus 
Vilius Degulis. 

D I R V A  

Jakaitis Antanas, iš Usų km., Luk
šių vai. 

Jakutis Jonas, iŠ Leliūnų vai., Ute
nos ap. 

Janukaitis Mykolas ir Nikodemas, 
iš Jasiškių, Gelvonų vai. 

Janukėnas Antanas, iš Klikunų k., 
Anykščių vai. 

Jonikas, iš Luokės vai., Mizikų km. 
Jonušaitė Oleal, iš Vilkaičių km., 

Telšių ap. 
Juodzevičius Joftas, iš Plepiškių k., 

Leliūnų vai. 
Kamaitytė Elena, iš Gaisrių km., 

šakių ap; 
Kaulinis *Povilas, iš Janydžių km., 

Skiemonių vai. 
Kazakevičius Antanas, iš Pošvenčio 

km., Prienų vai. 
Kerutis Jonas, iš Bačiig km. Eržvil

ko parap., Raseinių pa. 
Kindury Juozas, iš Švenčionių ap. 
Kiršina Stasys. 
Klimašauskaitė - Uščinovič Ieva, iš 

Švenčionių ap., gyv. Buenos Aires, 
Argentina. 

Klimavičius Antanas. 
Klukas, iš Minieškiemio km., Ute

nos ap. 
Korsakas Ksaveras, iš Ptfbjdsko vai., 

Ukmergės ap. * 
Kreičmar Juzė, duktė Vlado Kreič-

mąro, kil., iš Vilkaviškio ap. 

•* rt-

Kontautas (broliai Kontautai) pus
broliai Emilijos Paškevičiūtės -
Grigčaliunienės. 

Kuzmickas Jonaš, Jtfozas ir Stasys, 
iš Šeduvos vai., Panevėžio ap. 

Levickis Pranas, iš Rumšų km., Erž
vilko vai., Raseinių ap. 

Lozoraitis Motiejus, iš Ambrasų k., 
Barzdų vai., šakių ap. 

Maknys Benediktas, iš Paževiskių 
km., Utenos ap. 

Malinauskas Juozas ir seuo Kotry
na, iš Pakruojo, Šiaulių at>. 

Malinskas Petras. 
Marcinkevičius, brolis Eleonoros Ja

kutienės. 
MasalsUis Stžišjfs, iš Baukių km., 

Ariogalos vfti. 
Matulaltiferiė - Petraitytė Antani

na, iš Josvainių vai., Kėdainių a. 
Matulevičienė - Vaigelytė Adlyna ir 

jos sesuo Vagnerienė Johana, iš 
Kauno ap. 

Mičiulytė - Česnienė Ursula, iš Bud-
ežerių km., Vilkaviškio ap. 

Mocickaitės Izabelė ir Teklė, MM-
rys Elenos Girdvainienės. 

Narbutas Jonas, iš Bajorų knt», Ro
kiškio ap. 

Navirauskienė - Švilpaitė Magdale
na, iš Griškabūdžio par., Šakių a. 

Norkunienė Marė ir jos vaikai An
tanas, Augustina ir. Petras. 
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I SINCERE GREETINGS TO OUR MANY | 

1 FRIENDS AND PATRONS 

I PARAMOUNT FINANCE 01 

Greetings and Best Wishes 

# to the Lithuanian People 

• • 

Governor 

Thomas J. Herbert 

• 

• i 

• • 

1 0014 Euclid Av** HE 4340 

| 512 Citizens Bldg. CH. 8015 i 
š = 

| Cleveland E 
i | 
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GREETINGS AND BEST WISHES 

THE JOHN W. WILBUR CO, 
WOOD and METAL PATTERN MAKERS 

5902 CARNEGIE AVE. EN. 0552 
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| . GREETINGS TO FRIENDS | 

| FROM • • | 

I SWEDISH HOME BAKERY S 
I 14468 EUCLID AVE. GU 6123 I 

P A L A I K Y K I T  

Gera Apskrities Valdyba 
PALIEKANT TARNYBOJE ŠIUOS: 

JOHN F. CURRY ir JOHN J. PEKAREK 
County Commissioners 

DONALD F. LYBARGER—County Recorder 

FRANK T. CULL1TAN—County Prosecutor 

JOHN J. BOYLE—County Treasurer 
ALBERT S. PORTER—County Engineer 

LEONARD F. FUERST—Clerk of Courts 

JOSEPH M. SWEENEY—County Sheriff 

DR. S. R. GERBER—-County Coroner 

1 Š R 1 N K I T  

FRANK J. LAUSCHE 
G O V E R N O R  

B a l s u o k i t  D e m o c r a t i c  

"uiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiioiiiiiiiiiiiciiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiciiiiiiiiiiiiicjiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiKiiiiiiiiiiiiiciiiiiiiiiiiiioiiiiiiiMiiicifnifrnimHiini? 

E L E C T  

Glen C. 
SPONSELLER 

Democratic Candidate For 

COUNTY COMMISSIONER 

S T A R K  ę o U  N T Y  

• * 

' Plain ToWhship Trustee fbr 12 years 

Will serve to the best of my ability 
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|! £ Smagi Lietuviška Užeiga £ 
i?? i — s 

į| UPTOWN GRILL 1 
£ 10626 St. Clair Avenue = 

UPTOWN G KILL 
10626 St. Clair Avenue 

| VYNAS ~ ALUS — DEGTINĖ — ŠILTI VALGIAI | 
£ —-— Geras Patarnavimas 5 
£ Linksma muz&a penktadienio ir šeštadienio vakarais 2 
£ A. ir A. Kazakevičius — savininkai (m i 
iiiiimimiiiiiiisiiiiiiimiiiiimimiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisiiKiiiiiiiiiiihiiiiiiiiik? 

LASNIK CAFE 
Puiki, Moderniškai Įrengta Lietuviška Užeiga 

6824 SUPERIOR AVE. 
(Šalia Dirvos Redakcijos) 

Užkvfcčkw«« Lietuvius iš kitų miestų sustoti pas mus* 
Kastantas ir Ona Lesnikauskai — Savininkai 

•iiiiiiiiiiiiiiiiiiiifdiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiarj 

I P J KERSIS 
Į $09-12 Sfctety for Savings Bldg.—Cleveland, Ofcfe 
I OFISO TELEFONAS: MAin 1778. 

s Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuoee, kreip-
5 kites į mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai-
Z riuose apdraudos-insurance reikaluose. 
; Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymas 
= garantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba asmeniškai. 
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CLEVELANDO IR APYLINKĖS ŽINIOS 
•jKMa 

DIRVA—6820 Superior Avenue. ENdicott 4486—Atdara vakarais 

Užsiregistruoki t! Spa
lių 4 Paskutinė Diena! 

Pereitą šeštadieni į Clevelan-
dą atvyko apsigyventi žinomas 
Lietuvos tautininkų veikėjas, 
Adv. Vincas Rastenis su savo 

pino užsiregistruoti, ir jeigu to | žm<?na' Emilij* Rasteniene. Jie 
nepadarys dabar, negalės daly-! apS'.gyVeno ''^ Antaną š.mku-

Balsuotojų registravimo ta
ryba praneša kad apie 304,000 
Cuyahoga apskrities gyventojų 
kurie galėtų balsuoti, nepasiru-

Rasteniai Apsigyvena 
Clevelande 

Lithuanian Digest 
6820 SUPERIOR AVE. CLEVELAND 3, OUtO PitONf : ĖNdicott 4486 

vauti prezidento ir kitų svar
bių valdininkų rinkimuose Sio 
Lapkričio 2 dieną. 

Cuyahoga turi 1,347,000 gy
ventojų. Iš jų 937,000 yra su
virs 21 metų amžiaus, kurie 
gali balsuoti. Negalinčių užsi
registruoti dėl senatvės, raišu
mo ir tt. yra apie 75,000. 

Galinčių užsiregistruoti skai
čius tokiu budu yra 862,000.: 

Bet užsiregistravusių balsa-

ną ir jau pasiliks Clevelande 
Pp. Rasteniai iš Prancūzijos 

į Ameriką atvažiavo tik perei
tą žiemą, Vasario mėnesį. Iki 
šiol gyveno Brooklyn, N. Y. 

Dabar Vincas Rastenis per
ima Dirvą vadovauti, po to kai 
K. S. Karpius darbavosi čia per 
suvirs 30 metų ir jau jaučiasi 
persidirbęs. Tačiau Karpius ir 
toliau prie Dirvos darbuosis ir 
iš Clevelando niekur nesirengia 

, . • „ - - o nnr» a važiuoti, nors nekune kalba vimui yra oo8,000, o dar ga- . , „ 
u -• • , . , I kad Karpiai įau įsvaziuosią ne Xlmciu registruotis numatyta'. , ,-p •• 

Vpio :?OU,GOO. ,kur ,k'tUr ,kalp 1 Kalf™«'.. 
kur kitur kaip net į Kaliforniją. 

(Platesnis šiuo reikalu pra
nešimas telpa ant 5-to pusi.) 

Spalių 4 yra paskutinė regis-
travimuisi diena tiems kurie 
nori dalyvauti balsavimuose ir 
kurie persikėlė po pereito ru
dens balsavimo i kitas vietas j NETURI SALĖS ŠĖRININKŲ 
arba kurie dar nebalsavo šioje Į ADRES^J 
apskrityje, nauji gvventojai ar- Daugelis Lietuvių salės šeri-
ba kuriems tik suėjo 21 metai i nink«. Per dau« met« kraus" 
amžiaus j tydamiesi, nepasirūpino paduo-

Balsavimų vietos bus atdaros.« Salės vaidybai savo adresų, 
pirmadieni. Spalių 4, nuo 10 - ^a')ar nepasiekia jų laiškai su 
ryto iki 2 po pietų, ir paskui į pranešimais apie salės susirin-
nuo 4 iki 9 vakare. j kimus. ^ 

I Kurie turit Lietuvių sales se
rų, ir negaunat laiškų, ar jus 

BALF 68 SKYRIAUS j gyventumet Clevelande ar ki-
SIISIRINKIMAS i tur, pasiuskit savo adresą: 

LVS SEIMO DIENOS 

LVS seimo programa numa
tyta sekanti: 

šeštadieni, Spalių 2: Delega
tai ir LVS nariai-svečiai ren
kasi 1 vai. dienos, į Carter Ho
tel, English Room (Prospect 
Ave. prie E. 9th Street.) 

šeštadieni. 8 vai. vak., bus 
šeiminė vakarien > tame pačia
me viešbutyje. Tikietas asme
niui $4. 

Spalių 3: Sesijos pradžia 10 
vai. ryto. Seimas tęsis sekma
dienį iki užbaigimo. 

"Theatre Guild of the 
Air" Svarbi Programa 

Spalių 10 

BALF 68-to skyriaus susi
rinkimas bus laikomas Dirvos 
redakcijoje penktadienio vaka
re, nuo 8:15 vai. Bus aptaria
ma BALF seimo reikalai ir de
legato pasiuntimas. BALF sei
mas įvyksta Chicagoje Spalių 
15-16 dd. Valdyba. 

Lithuanian Hall, 
6835 Superior Avenue 

Cleveland 3, Ohio. 

KAS TURIT KAMBADIŲ? 
Kurie vietos Lietuviai turite 

atliekamą kambarį ar porą ap
gyvendinimui į Clevelandą at-! ^947 metais. 

United States Steel praneša 
kad jų žymiausia radio progra
ma, 'Theatre Guild of the Air', 
bus duodama iš Clevelando sek
madienį, Spalių 10, pagerbimui 
1,000,000 laisvanorių darbinin
kų kurie atliks visoje Ameriko
je Community Chest> vajus. 

Dalyvaus žymus artistai kaip 
Mary Martin, Tony Martin, ir 
Peter Lawford, su eile kitų, ir 
bus patiekta oro bangomis po
p u l i a r u s  J e r o m e  K e r n - 0  s c a r  
Hammerstein muzikalis veika
las, "Music in the Air", iš di
džiosios Cleveland Public Audi
torium, dalyvaujant didžiausiai 
klausytojų miniai kokia kada 
matė "Theatre Guild of the 
Air" radio perstatymą. 

Dabar duodamas jau ketvir
tas metas, "Theatre Guild of 
Air" buna girdimas reguliariai 
per platų American Broadcast
ing Company tinklą nuo 9:30 
vakare (EST) kiekvieną • sek
madienį. . 

I N  M E M O R I  A M  
Dr. Alfred Bilmanis, Latvian Minister 

DIDŽIAISIAIS EŽERAIS šią 
vasarą iki Rugsėjo 1 pervežta 
rekordinis taikos meto kiekis 
anglies — 32,727,503 tonai, žy
miai daugiau negu pernai. 

Geležies rūdies pervežta jau 
54,569,709 tonai, taip pat dau
giau negu per tiek pat laiko 

vykstančių išvietintų Lietuvių, 
praneškit Dirvos redakcijai. 

Taipgi, skubėkit siųsti savo 
giminėms buto ir darbo užtik
rinimą, kad jusų giminės arba 
artimieji galėtų atvažiuoti į 
Ameriką sulyg naujo DP įsta
tymo. 

BALF'o blankus tam tikslui 
turimo Dirvos redakcijoje. 

Ateidami DP blankus pildyti 
atsineškit savo gautus nuo gi
minių laiškus su jų visų var
dais ir adresais. 

CLEVELANDO plieno dirb-

Pervežta daugiau ir grudų 
negu pernai. Dar sezonas eže
rais nesibaigia, tęsis iki Gruo
džio vidurio, jeigu anksčiau ne-
užšals. 

SUSIRINKIMAS 
Lietuvių Kulturinio Darželio 

Sąjungos susirinkimas bus lai
komas penktadienio vak., Spa
lių 15, Lietuvių salėj, nuo 8:30 
vai. Nariai ir atstovai prašo
mi dalyvauti. Valdyba. 

ATOMO IŠDAVIKAS IE 
CLEVELANDE 

Tyrinėjant karo meto atomi
nės bombos paslapties konspi-
ratorius, paaiškėjo Washingto-
ne Kongresinėje tardymo ko
misijoje kad ir Clevelande bu
vo bandoma pavogti atominės 
bombos paslaptis ir perduoti 
sovietu šnipams. 

Iškelta aikštėn kad tūlas J. 
tuvės prisideda prie visoje ša-i H. Chapin 35 m amžiaus che-
lyje rengiamo senos geležies ir 
plieno rinkimo vajaus, kuris 
taikomas surinkimui visų se
nos geležies-plieno atliekanų. 

Sena geležis ir plienas labai 
reikalingi naujo plieno gami
nimui. Ohio plieno industrijos 
tikisi tuo pagerinti savo dar
bingumą, nes iki šiol vis ma
tosi plieno stoka. ^ 

1 K. s. KARPIUS 
NOTARY PUBLIC 

Turint reikalu notarizuoti 
dokumentus kreipkitės j 

6820 Superior Ave. 
ENdicott 4486 

mijos inžinierius, kuris dirbo 
Clevelande prie stropiai saugo
jamo atominio darbo, ir Dr. C. 
F. Hiskey, 36 m., buvęs Colum
bia ir Chicago universitetų ty
rinėjimų mokslininkas, turėjo 
slaota pasimatymą tūlame Cle
velando viešbutyje su Rusijos 
agentu, tikslu perdavimui bol
ševikams atominių žinių, bent 
tokių kokias jie paskirai galėjo 
turėti. 

Tas sovietų šnipas, žinomas 
vardu Arthur Adonis, sakoma, 
jau pabėgęs iš Amerikos. 

L 

SVIESTAS Clevelande pra
dėjo atpigti ir pasiekė pirmą 
kartą tos kainos kokia buvo 15 
mSnesių atgal. 

^Taipgi praneša pieno, marga
rino ir konservuotų produktų 
pardavėjai kad tie dalykai irgi 
atpigs. 

TRAFIKO nelaimėt# Cleve
lande iki Rugs. 26 užmušta jau 
65 asmenys; pernai per tą lai 
kotarpį buvo užmušta 58. 

PATAISYMAS 
Pranešime apie Clevelandie-

čių pastangas pagelbėti atvyk
ti i Clevelandą čiurlionies An
sambliui buvo netiksliai pažy
mėta vienas vardas. Turi bū
ti : P. P. Muliolis. 

MIRĖ GONGWER, buvęs il
gametis Demokratų partijos 
duodavo ir Lietuviams miesto 
vadas, sulaukęs 73 m. amžiaus. 

W. B. Gongwer buvo Demo
kratų partijos vadu prieš 10 
metų. Depresijos pradžioje jis 
duodavo miesto darbų ir Lie
tuviams, tik vėliau prisiplakė 
musų politikieriukai ir pradėjo 
tuos darbus pagrobinėti sau ir 
savo giminėms. 

RKO KEITH'S 105TH 
THEATRE 

šiame teatre matysit sekan
čias įdomias filmas: 

Rugs. 29-Spalių 2: "The Vel
vet Touch". 

Spalių 3 iki 5: "Two Guys 
From Texas". 

Susitik savo senus draugus 

"BILL" GREEN 

pas 

VIC'S 0ASIS 
Wade Park at 71st Street 

GERIAUSIAS MAISTAS MIESTE 
Vieta Air Conditioned Geras Patarnavimas 

CLEVELANDE galutinai iš
rinkta vieta statymui naujos 
Veteranų ligoninės, kuriai Ve
teranų Administracija paskyrė 
$20 milijonų. Tai IDUS neuro-
psichiatrinė ligoninė. Joje bus 
vietos dėl 1,250 ligonių. 

ši ligoninė numatyta staty
ti greta Crile Hospital, Parma 
dalyje. 

Prie to, pačiame mieste bus 
stafdma veteranams ligoninė 
prie Wade Park ir E. 105 St. 

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

(Reprint from Current News ori 
the Lithuanian Situatiori) 

WASHINGTON, D. €. 

IT WAS with deep sorrow that 
the Lithuanian Lągation learned of 
the death of Dr. Alfred Bilmanis, 
Latvian Minister in Washington for 
the past thirteen years. Lithuan
ians everywhere mourn the death 
of Dr. Bilmanis, a friend of the 
Lithuanian people and a fervent ad
vocate of close collaboration be
tween the three Baltic States. Lith
uanian American newspapers, as 
well as the American press, carried 
accounts of Dr. Bilmanis's life and 
work. 

Dr. Bilmanis passed away on the 
26th of July at the age of 61. An 
outstanding patriot and a gallant 
fighter for the cause of Latvia's 
freedom, he laid do"wn his life in 
the service of his country, fighting 
to the last. Dr. Bilmanis gave his 
best years and devoted his ener
gies and ability to the service of 
his native land. During World War 
I he fought for Latvia's liberation. 
As a statesman and diplomat, he 
served his country faithfully and 
exemplarily in the years of its in
dependence between the two World 
Wars. From the time when Latvia, 
together with Lithuania and Esto
nia, fell a victim of Soviet aggres
sion in June, 1940, up to the pres
ent, when the Baltic countries still 
await liberation from that tyranny, 
Dr. Bilmanis consistently and va
liantly upheld the rights of the 
Baltic peoples to freedom and in
dependence, vigorously opposing the 
Soviet and Nazi occupation -of Lat
via, Lithuania, and Estonia. 

Dr. Bilmanis was admirably quali
fied for his post as representative 
of his people. A man of many 
talents, he was esteemed as an able 
journalist, a well-known historian, 
a capable, linguist, an artist, and 
the author of numerous books in 
various language?. Having studied 
in Moscow, in Tsarist Russia, and 
having served as Latvian Minister 
to Moscow from 1932 to 1925, he 
possessed a rare knowledge of 'the 
Russian people and of their present 
totalitarian oppressors. 

Dr. Bilmanis did not live long 
enough to see the realization of his 
hopes — the reconstitution of a 
free Latvia. With his death, Lat
via has lost a great patriot, the 
Baltic peoples have lost a courageous 
champion of their rights, and the 
world in general has lost a tireless 
fighter for freedom from oppression 
and for international justice. As 
the New York Times editorial of 
July 28th, said, his life and work 
are an inspiration to all those who 
continue to struggle for the freedom 
and independence of small nations, 
and a challenge to the Big Powers 
to make good the objections which 
they inscribed on their banners dur
ing the second World War. 

Funeral services for Dr. Bilmanis 
were held on July 29 at the Sacred 
Heart Roman Catholic Church, at 
which the ftt. Rev. Msgr. G. Kay-
se;\ of the Apostolic Delegation, 
officiated and delivered the sermon. 
The services and funeral rites were 
attended by Dr. Bilmanis's compa
triots and by officials of the United 
States Government, by members of 
the diplomatic corps in Washington, 

including the Legations of Lithuania 
and by representatives of Lithuan-
ian-American organizations. Eulo
gies at the burial were delivered by 
a Lithuanian-American priest, the 
Rev. J. Gedra, pastor of the Im
maculate Conception Church in the 
city of Washington; by the Hon. 
P. Zadeikis, Lithuanian Minister ift 
Washington; and by J. Kaiv, Charge 
d'Affaires of Estonia. We quott 
the address made by Mr. Zadeikis: 

Before we return to our homes 
for this solemn and unforgettable 
farewell scene, may I be permitted 
to say just a few words.-

Dr. Bilmanis died as a gallant 
soldier at his post, as Envoy Ex
traordinary and Minister Plenipo
tentiary of Latvia, believing in the 
prevailing of moral law and of demo
cratic ideas over totalitarian ty
ranny, believing in the ultimate re
storation of Latvia's independence 
and in a brighter future for all the 
Baltic nations and for* small na
tions in general. 

When Dr. Bilmanis came to Wa* 
shington in 1935, our collaboration 
began immediately, and has lasted 
uij to this day. This collaboration 
was as pleasant as it was fruitful, 
not only because of the pleasing 
personality of the Latvian Envoy, 
but mainly because of his devotion 
to the ideals of the Baltic Entente, 
which stands for the national in
dependence of Estonia, Latvia, and 
Lithuania, the welfare and the close 
collaboration of the three Baltic na
tions, and good neighborly relations 
with their powerful neighbors. 

The experience and ability of Dr. 
Bilmanis in statesmanship and dip
lomacy, his resourcefulness in the 
domain of journalism, his expert 
knowledge of sources of Latvian 
history, his seemingly inexhaustible 
energy and his phenomenal capa
city for work, his steadfastness in 
the discharge of the duties of his 
high office made him an indispens
able servant of his nation, especial
ly under present-day conditions of 
enslavement by the Soviet occupa
tional regime. 

Dr. Bilmanis's genius gained for 
Latvia numerous additional friends 
and admirers, among whom were 
many Lithuanians. Together with 
the Latvians, the Lithuanian people 
mourn his passing as that of a 
recognized leader in the common 
effort to regain freedom. 

In expressing deepest sympathies 
to Mme. Bilmanis, to the Latvian 
Legation, and to the entire Latvian 
people, I do not wish to say fare-

Mastering Automotive Science 

RPB-MA-60t 

It's not enough that a soldier merely know how to operate an Army 
vehicle. He must also know what makes it go. So, these mechanically minded 
soldiers are getting expert instruction on the internal operation of an auto-1 

motive engine at one of the many Army Field Forces training schools. 
Today, thousands of young men are receiving technical training in the 
U. S. Army by way of preparation for a profitable* military career. 

well to my departed colleague and 
friend, but only to say to him: 
Rest in peace, your task is well 
done, your interrupted work will 
be carried on to sccessful completion 

by all those who yearft for the 
blessings oi freedom. Let your 
significant words, "There can be 
no free Europe without a free Bal
tic" not be forgotten. 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

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

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

Telef.: MAin 1773. 

A N N O U N C E M E N T  

The Cleveland Contact Lens and Visual Center 
For Specialized Eye Care and Information 

ANNUONCES THE REMOVAL OF ITS OFFICES 
From the Leader Building 

To The Citizens Building 
By Professional Recommendation 

850 Euclid Avenue 
SU 4340 

j Dabar Jums Paskutine Proga 
į UŽSIREGISTRUOTI BALSAVIMUI 
| LAPKRIČIO-NOVEMBER 2 

f Visos Balsavimo Vietos bus atdaros Spaliy-October 4 d. 
j nuo 10 iki~2, ir ntio 4 iki 9, Registravimuisi 

į Jums reigalinga registruotis: 
j • JEIGU jums suėjo 21 metai amžiaus 
Į •JEIGU pakeitėt savo gyvenamą adresą 
i • JEIGU pakeitėt savo vardą (apsivedimu ar kitaip) 
j • JEIGU nebalsavot per pastarus dvejis metus 

i 

PALIKIT 

J U D G E  

HARRY A. 

H A N N A 

COMMON PLEAS 

COURT 

I Pilnai tinka savo patyrimu ir turi Teisėjo temperamentą Į 

j NON-PARTISAN JUDICIAL BALLOT 

į Rinkimai Antradienį, NOV.-LAPK. 2, 1948 

j Judge Hanna Election Committee I 
i Walter Rutensky, Sec'jr. i 
i 
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| CLEARANCE OF USED " | : 

I TREADLES SEWING MACHINES į 
J | 
j' 5 Singers — $20 up. į 

I 3 Whites I 
1 S 
I * S 

I I Power Machine \ 
• 5 l • 
1 ' • 

j Singer Sewing Machine Co. 
! * - I 
I 16680 Kinsman Roąd SIC 4422 | 

r.) 

SIMCERE GREETINGS AND BEST WISHES 

' ME1RING M1LLIENRY 

5724 LORAIN AVENU® ME. 2773 

Muzikos Pamokos Jaunimui 

MUSICAL INSTRUCTION 
on CLARINET and SAXOPHONE 

POLKAS, SWING MUSIC, and CLASSICAL 

Also Orchestra available for dances, weddings, ątc. 

Call EDDIE PLATT HE 2996 or ^ 
HE 9494 ! 
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