
M U S Ų 
VISUOMENĖJE 

Dalyvauja Krašto 
Politikoje 

Spalių 6 d. Chicagoje įvyko 
didžiulis Republikonų partijos 
mitingas, kur dalyvavo dauge
lio įvairių tautybių grupės. 

Pažymėtina, kad lietuviai čia 
UŽImė .vadovaujamą vietą. Mi
tingui vadovavo Amerikos Lie
tuvių Misijos pirmininkas Adv. 
Antanas A. Olis. Ir religinę 
apeigą atliko lietuvis kunigas. 
Taip pat ir meninės dalies žy
mią dalį atliko lietuviai. 

Mitinge dalyvavo keliol i k a 
t ū k s t a n č i ų  ž m o n i ų .  K a l b ė j o  
kandidatas i vice prezidento 
vietą Earl Warren, Illinois gu
bernatorius Dwight H. Green 
ir senatorius C. W. Brooks. 

Žada Išaiškinti 
DRAUGAS pranašauja, kad 

BALFo seime Chicagoje spa
lių 15-16 d., bus išblaškyti vi
si gandai, sukėlę visuomenės 
susirūpinimą dėl BALFo dar
bo tremtinių imigracijos reika
lais. 

Katalikų Kongresas 
PO BALFo seimo, spalių 17-

18 d. Chicagoje įvyks ir Ame
rikos Lietuvių Katalikų Fede
racijos Kongresas. Numatoma, 
kad Kongresas priims rezoliu
cijų ir Lietuvoj laisvės kovos 
reikalais. 

"Aušros Sunųs" 
Nesenai atvykęs ir Chicago

je apsigyvenęs Lietuvos Vals
tybės Teatro aktorius Stasys 
Pilka parodė nepaprasto ener
gingumo: per trumpą laikę su
organizavo Chicagoje vaidylų 
būrelį, kuris sekmadienį, spa
lių 17 d., rengia "Aušros Su
nų" vaidinimą. 

Šis vaidinimas, be abejo, yra 
vienas iš žymesniųjų įvykių 
paskutinių laikų Amerikos lie
tuvių kultūriniame gyvenime. 

Žinoma, kai parengimas vyk
sta vieno laikraščio globoje ar 
gal ir jo naudai, tai ir garsini
me apsiribota tik tuo laikraš
čiu. Tačiau tą įvykį reikėtų 
laikyti bendros reikšmės kul-
turiniu įvykiu. 

Dalyvauja 
Tarptautinėje Parodoje 

New Yorko lietuvės moterys 
ir šiais metais rengiasi daly
vauti Moterų Tarptautinėje 
Parodoje, kuri įvyks lapkričio 
1-7 dienomis New Yorke, 71 
Regiment Armory, 34 gatvėje, 
prie Park Avenue. ' 

Ši paroda šįmet kaip.tik šven
čia savo sidabrinį jubiliejų, to
dėl rengiama dar iškilminges
ne, negu paprastai. 

Lietuvių moterų dalyvavimu 
toje parodoje rūpinasi tam tik
ras komitetas, kurį sudaro: 
Dr. Aldona šliupaitė, Br. Spu-
dienė, Barbara Darlys ir Mari
jona Kižytė. 

Svarbu, kad lietuves moterys 
sudarytų kuo daugiau meniškų 
lietuviškų darbų į lietuvišką 
skyrių. • 

TMD Sukrunta 
feiame numeryje spausdiname 

Tivynės Mylėtojų Draugijos 
atsišaukimą į visuomenę, ku
riame kviečia daugiau veiklu
mo parodyti kulturinėje srity
je. 

Sveikintina, kad TMD ryžta
si energingiau varyti kultūri
nio darbo vagą. Pageidautina, 
kad valdyba po paraginimų pa
bandytų paskelbti ir artimiau
sių darbų planą. Neabejotina, 
kad ji susilauks spaudos ir vi-
auomenės talkos. . 
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A u s t i n  K a l t i n a  S o v i e t u s  u ž  L i e t u v a  
Trumą no Slaptos 

Derybos su Stalinu 
Sutramdytos 

Prez. Truman, norėda
mas pasigelbėti sau rinki
mus laimėti, padarė vėl di
delį išsišokimą, kuris jam 
dar labiau pakenkė: jis su
manė pasiųsti Aukščiausio
jo Teismo vyriausį teisėją 
Vinson į Maskvą pas Stali
ną, parvežimui su Stalinu 
sudaryto plano baigti Ber
lyno b lokados  kr izę . . . .  

Tą Trumano planą atme
tė iš Paryžiaus specialiai 
parskridęs Valstybės Sek
retorius Marshall, kuri pre-

SAKO, RUSAI SIEKIA, O NE VINGIA 
KARO 

Spalių 12 d., Paryžiuje,! Berlyno klausimas butų iš 
UN konferencijoje Ameri-j mestas iš UN Saugumo Ta 
kos delegacijos vadas War- rvbos. Sovietai nori vėl po 

"D i i i .-  •  ,  i i*  , r  
ren R. Austin, pareiškė so
vietams, jog Amerika nu
siginklavo "perdaug ir per-
greitai" po karo pabaigos, 
todėl dabar ji yra vėl pri
versta ginkluotis apsisau
gojimui prieš Rusijos nuo
latinį veržimąsi užgrobti 
pasaulį. 

Ši kalba buvo pirmą kar
tą aiškiai ir atvirai nusta
tanti USA tolimesnę politi
ką; kalba buvo paruošta su 

mui ntvIliaus5klS p̂t auktW Amerikos vad« 
dalykų eigą ŪN konferen
cijoje ir ta proga pasakė 
savo slaptą planą. 

senovei tą klausimą tampy- j  
ti tarp keturių didžiųjų, i 

Iš Amerikos pusės reika-! 
laujama, kad Berlyno blo-' 
kada butų atšaukta, kitaip, 
su sovietais toliau jokių de-' 
rybų nebus vedama. 

BERLYNO KRIZEI 
DIDĖJANT 

Tuo laiku kai Marshall 
su kitomis valstybėmis jau 
buvo atmetęs su sovietais 
tarybas ir derybas Berlyno 
klausimu, kai ta byla buvo 
patiekta UN konferencijai, 
Truman sugalvojo griebtis 
slaptų tarybų, paneigiant 
viską kas sąjungininkų da
roma, nors iki šiolei vestos 
su sovietais tarybos nedavė 
jokių rezultatų. 

Prez. Truman užmiršo, 
kad Stalinui nepadarė ita-
kos nei Amerikos didini
mas savo kariuomenių, nei 
dideli kiekiai ištobu 1 i n t ų 
atominių bombų, nei suda
rymas vakarų Europos ka
riuomenių nei jokie kiti 
žygiai sovietams sulaikyti. 

Pagaliau, Truman užmir
šo ir Demokratų ir Repub
likonų partijų sutarimą ne
naudoti blogėjančių santy
kių su sovietais kaip prie
monės vienai partijai neigti 
kitą šių rinkimų metu. nes 
padėtis yra perdaug rimta. 

Truman įsisvajojo: nu
skrenda Vinson pas Stali
ną, gražiai su juo susitaria 
Berlyno ir visos Vokietijos 
krizę baigti, sugrįžta, ir su
teikia Trumanui taiką lai
mėjusio garbę. Amerikie
čiai. tuo apsidžiaugę, bal
suoja už Trumaną ir jk lie
ka prezidentu! 

SOVIETAI įteike parei
kalavimus 15 mažų valsty
bių, turinčių savo militari-
nes misijas Berlyne, jas iš 
ten ištraukti. Jos ten buvo 
laikomos didžiųjų valstybių 
sutikimu* 

U. S. KARO laivyno va
dovybė rengia planus rek-
rutavimui apie 5000 moks
lininkų ir įvairių specialis
tų, jei kiltų reikalas pradė
ti visuotiną mobilizaciją. 

Lapkr. 1 d. U: S. karo 
laivynas darys tikrus kariš
kus manevrus, dalyvaujant 
ir oro laivynui, 

USA Militarinč valdžia 
Vokietijoje skelbia paruo
šus visus planus aprūpinti 
Berlyną reikmenimis ir žie
mos metu. Tam tikslui pri
taiko lėktuvus, aikštes ir 
žmones. 

Parskridęs į Washingto-
žinia ir sutikimu. j Marshall turėjo pasita-

Austin pavadino Višins- su Apsigynimo Sek-
kio pasiūlymą nusiginkluo-! re

1
0J,lu.m Forrestal ir kitais 

ti ir sutikimą pavesti tarp-ia. ,ais vadais. Jie patik-
tautinei kontrolei visas sa-!}mo aiP Ameri-
vo militariškas žinias bei!, os apginklavimas atitin-
atominės energijos kontrolę ? S1° krašto 
"bergždžia ir beverčia pro
paganda" iš pusės valsty
bės, kuri žiuri į karą kaip 
priemonę atsiekimui komu
nistų užkariavimui pasau
lio. "• v 

Austin savo įkalba panei
gė Višinskio anksčiau pa
tiektą pasiūlymą, kad pen
kios didžiosios valstybės 
metų bėgyje sumažintų sa
vo apsiginklavimą trečda
liu. ̂  

Jis sakė: "Ar gali buti 
pasitikėjimas ir saugumas 
kuomet viena valstybė gra
so taikai primetimu Berly
nui blokados? Ar gali bu
ti pasitikėjimas ir saugu
mas, kuomet viena valsty
bė atsisako dalyvauti Sau
gumo Tarybos pastangose 
prašalinti ta grasinimą pa
saulio taikai? Pasaulio pa
dėtis yra per rimta leisti 
toliau žaisti žodžiais" 

Austin įrodinėjo, kad so
vietai deda visas nastangas 
į patį kara. ne į išvengimą 
atominio karo. 

Austin toliau paminėjo 
naeiliui viena valstybę po 
kitos, su kuria sovietai tu
rėjo sutartis ir kiek visi 
sovietų žodžiai reiškė. Pa
minėjo Stalino sutartį su 
Hitleriu karo išvakarėse, 
užgrobimą ir aneksavimą 
rytinės Lenkijos, pajungi
mą Lietuvos. Latviios ir 
Estijos, užvaldyma Rumu
nijos, Lenkijos, Vengrijos, 
Albanijos. Bulgarijos, Če
koslovakijos ir Jugoslavi
jos. 

Šia jo kalbą paskleidė vi
sai Euronai per radijo; ji 
buvo patiekta net ir rusų 
kalboje. 

Sovietai atmeta 
neutralių tarpininkavimą 

užsienio politikos akyvaiz 
doje šiomis dienomis paki
lusio iki aukščiausio laips
nio Amerikos konflikto su 
Rusija. 

Sako, jie aptarė ir bu
dus tiekimo Vakariu Euro
pos valstybėms ginklų. 

Sekr. Marshall vėl sku
biai grįžo į Paryžių šios sa
vaitės pradžioje. 
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Valstybinės Skolos 
Našta $6303 

PRANCŪZIJAI GRA
SO KOMUNISTŲ 

SUKILIMAS 

GERA TALKA — GERAS DERLIUS. Jeigu Amerikoje 
mokėtų susikalbėti bizniai, ūkininkai ir darbininkai, visiems 

visko butų pakankamai. 

ORGANIZUOJA EUROPOS GYNIMUI 
NUO SOVIETU 

Spalių 12 d. iš Paryžiaus 
praneša, kad Prancūzijos 
vyriausybė turi pagaminu
si planą užėmimui Pary
žiaus vienos valandos laiku, 
jei ginkluoti komunistai už
grobtų miestą į savo ran
kas. Tam tikslui nuskirta 
100,000 ištikimos kariuome
nės ir policijos, pranešimas 
sako. 

Tas planas sudarytas nuo 
to kai jau pereitą metą ko
munistai pradėjo sukelti 
Prancūzijoje ir pačiame 
Paryžiuje streikus. 

Šiomis dienomis vėl tę
siasi komunistų sukurstytų 
darbininkų streikai, kurie 
ardo šalies ekonominį gy
venimą. 

Streikai pasiekia jau su
kilimų pobūdį. Prancūzijos 
vyriausybė atvirai skelbia, 
jog komunistus finansuoja 
Kominternas ir vadovauja 
slapti sovietų agentai. 

Sako, Kominternas, ku
rio centras Rumunijoje, iš 
leido jau $400.000 finansa
vimui Prancūzijos streikų. 

Reiškia, už visų komuni
stų neramumų Prancūzijo
je slepiasi Maskvos auksas. 

Prancūzi jos  vyr iausybė  
Spalių 13 d. iš Paryžiaus imasi visų priemonių kovo-

Londone bus bendras kari
nis štabas 

(Mtisų korespondento) 
Su nekantrumu lauktas 

Vakarų Gynimo štabas jau 
paskelbtas. Priešingai de 
Gaulle, prancūzų generolo, 
pageidavimams, štabo bu
veinė numatyta ne Paryžiu
je, o Londone*. 

Londono laikraščiai, kaip 
Manchester Guardian ar 
Observer, labai griežtai pa
sisako prieš de Gaulle ir sa
ko, kad jis nori Prancūzi
joje atgaivinti Napoleono 
metodus  . . . . • '  

Anglai mano, kad atei
ties kare Londonas bus 
svarbesnis negu Paryžius. 

Kada štabai posėdžiauja, 
Prancūzija kasdien važiuo
ja bedugnės link. Streikuo
ja šimtai tūkstančių ang
liakasių ir kitų darbininkų 
ir veik visai paraližuoja 
Prancūzijos pramonę. Ko
munistai nori streikais nu
versti dabartinę valdžią ir 
krašte padarytį anarchiją 
ar net revoliuciją. Prancū
zų frankas kasdien krinta. 
Kainos baisiai kįla. 

Užtat kiti kraštai susi
laukia  d idesnio  dėmesio.  
Pirmoje eilėje plačiai^ 

kalbama apie Ispaniją. 

praneša, kad Višinskis at 
metė UN posėdžio planą 
paskirti šešių neutraliu val
stybių narius tarpininkauti 
Berlyno krizės išsprendi
mui. Sovietai paruošę kokį 
tai savo pasiūlymą, kuria
me vis reikalaujama, kad 

ti su maisto brangumu, kas 
yra svarbiausia komunistų 
"priežastis kurstymui darbi
ninkų streikų. x 

Nors ji nedidelė valsty
bė, bet ateities kare tiek 
savo narsumu, tiek ekono
miniu stiprumu, tiek savo 
geografine padėtimi vai
dins didelį vaidmenį. 

Paskutiniu laiku ypač di
delį dėmesį traukia 

Vakarę Vokietija Ir Aus
trija. 

Amerikiečiai labai paten
kinti, kad vokiečiai aiškiai 
pasisako už juos. 

Vokiečiai neapkenčia ru
sų. Visa tai amerikiečius 
nalaiko kovoje dėl Berlyno. 
Šveicarų laikraščiai jau da
bar rašo, kad ateities kare 
vokiečiai turės didelės reik
šmės. 

Marshall buvo sukvietė? 
į Paryžių visus Vakarinių 
zonų vadovaujančius vokie
čiu politikus. Aišku, kad ne 
arbatos  i šger t i . . . .  

Tas pats ir su Austrija. 
Rusai pasiūlė austrams 

gerų dalykų: 
pažadėjo nesikišti i jugo

slavu reikalavimus dėl pie
tų Kaernten ir jugoslavų 
nepalaikyti; toliau, pažadė
jo greitai išsikraustyti iš 
Austrijos su visomis savo 
armijomis, pagaliau, suma
žinti raparacijas. Už tai 
austrai turėtų paremti ru 

. _ T .. sus. Kaip pasielgs austrai. 
Manoma,^ kad^ PJ?1*':, maždaug jau dabar aišku. 

Jų užsienių reikalu minis-
teris šiomis dienomis atsku
bėjo pas Marshallą į Pary-

SOVIETAMS pavyko pa
čiupti atomo paslaptis, sa
ko Konkr. John McDowell, 

visame Berlyne butų įves-1 tačiau jie nemoka pasida-
ta tik sovietų pinigai ir kad1 ryti atomines bombas. 

netrukus bus įtraukta j 
Marshallo planą ir gal net 
į UN priimta. Nors Vaka
rų Europos kairieji dar dėl 
to kiek šiaušiasi, bet ispa
nų jėgos šiandien yra tiek 
stiprios, kad nulems, mano
ma. visus pasipriešinimus. 
Koks štabas nenorėtų pui
kiai ginkluotų ir apmokytų 
ispanų divizijų 

Taip pat į Marshallo pla
na svarsto įsijungti 

ir Šveicarija. 

žiu pasitarti 

ITALIJOJE komunis ta i  
darbo konfederacijos vadai 
apšaukė dviejų valandų vi
sų geležinkelių darbininkų 
streiką, parėmimui 1,040,-
000 valdžios įstaigų tarna-
tojų, kurie sustreikavo rei
kalaudami aukštesnių algų. 

Amerikos karo skola sudaro 
$250 bilijonų, ką padalinus iš-
ema po $6303 ant kiekvienos 
Amerikoje gyvenančios šeimos. 

Tokia didelė valstybes skola 
sudaro tam tikrą pavojų šaliai, 
ir salies vadai turi buti labai 
sumanus, kad galėtų valstybę 
Per tokią gilią skolų balą "pa
sekmingai išvesti. 

Didelės valstybinės skolos 
pavojai yra šie: Dolario vertės 
nukritimas, rizika tarp darbin
gumo ir sužlugimo; pasmaugi-
mas Įvairių biznių ir pramonės; 
net asmeninių laisvių praradi
mas. 

Tam tikras komitetas, susi
dedąs iŠ žymių ekonomistų, 
bankininkų, mokslininkų ir pa
tarėjų štabo studijuoja budus 
suradimui tvirto plano valsty
binės skolos sutvarkymui. 

Milžiniška karo skola nnmt. 
žino dolario vertę, ir išrodo, 
kad reikmenų kainos turės pa
silikti aukščiau, negu kad buvo 
prieš karą. • , 

• 
kainos, kaip Agri

kultūros Departmento vadovy
bė praneša, pasiliks ilges
niam laikui aukštos, nežiūrint 
pastaru metu pasirodžiusio kai 
kurių dalykų kainų nupuolimo. 

Mėsos staigus nupigimas šio
mis dienomis, sako, bus trum
pas. Gyvulių augintojai buvo 
suskatę gyvulius parduoti, ta
čiau, sako, skubėjimas f# su
silaikys. 

Geras šių metų grudų der
lius, ypatingai kornų, sako, 
prisidės prie mėsos atpigimo 
tiktai kitą metą. Jei bent ap
sireikštų darbų ir biznių sulė
tėjimas, maisto kainos tik ta
da pradėtų staigiai kristi. 

• 
NEW YORKO bankieriai ss-

ko, kad infliacijos priežastis 
yra pergausus pigių pinigų bu
vimas, tačiau mes susiduriame 
su keblumu tų pigių pinigų su-
kontroliavimui, nesudaryd a m t 
defliacijos. 

Bankieriai be kito ko kalti
na valdžią už palaikymą ūkių 
produktų kainų, kas yra viena 
priežastis aukštų maisto kainų, 
su kuo rišasi algų kilimas ir 
kitos infliacijos priežastys. 

• 
ALIEJAUS produkcija Kali

fornijoje pasiekė 44.1 nuošim
čių to, kiek buvo pirm negu 
CIO aliejaus darbininkai su
streikavo ir sutrukdė darinis 
mėnuo laiko atgal. 

Rugp. mėnesį Los Angeles 
srityje aliejaus buvo išpumpuo
jama vidutiniai po 953,000 bač
kų kasdien; dabar gaunama iki 
896,900 bačkų kasdien. 

• 
U. S. IŽDO Departmentas 

visomis pastangomis seka ir 
baudžia tuos piliečius kurie sle
pia savo ineigas ir nesumoka 
taip vadinamas "income tax". 

Visoje šalyje bendrai imant 
per metus laiko Iždo Depart
mentas paveda Teisingumo De
partmental iki 600 bylų tų pi
liečių kurie vienaip ar kitaip 
susekami vengę mokėti savo 
ineigų taksus. 
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D I R V A  

PENNSYLVANIJOJE 
PITTSBURGH 

BALFo TAG DAY 
šeštadienj, spalio 23, įvyksta 

BALFui paremti rinkliava — 
Tag Day — Pittsburgho gat
vėse. Tam tikslui sudarytas 
komitetas iš sekančių asmenų: 
garbės pirm. — Adv. Edward 
Schultz; pirm. — Inž. Antanas 
Mažeika; antras pirm. — Wal
ter Chinikas; vice pirm. — V. 
Količienė; ižd. — Adolfas Pa
leckis; finansų sekr. — Vikto
ras Zink; sekretorium — Ele
na Paleckytė. 

Nutarta prašyti, kad kiekvie
na Didžiojo Pittsburgho lietu
viška kolonija aktyviai prisi
dėtų prie šios rinkliavos suren
gimo. Ypatingai kviečiami kle
bonai raginti visas parapijietes 
gausiai prisidėti prie rinkliavos 
pravedimo, nes kuo daugiau bus 
rinkėjų, tuo ir pinigų bus su
rinkta daugiau. 

Visi prisidėkime prie šios 
rinkliavos pasisekimo, regis-
truokimes jau dabar pas lietu
viškų parapijų klebonus ar pas 
asmenis, kurių vardai telpa že
miau: 
South Side — Antoinette Nau-

jelvtS ir Birutė Jucevičiutė. 
Carrick —^ Clara Marčiulaitie-

nė. 
Homestead — Puskunigienė. 
North Side — Pivaronienė ii 

Kelpšienė. 
Duquesne — Bartkiutė. 
Esplen — Ad. Paleckis ir Vik

toras Zink. 
Soho — Walter Chinikas ir ža

is in ie nė. 
Visi įsidėmėkite rinkliavos 

dieną, t. y. šeštadienj, spalio 
23, ir jau dabar jai ruoškitės. 

LANKĖSI KUN. KOKČIUS 
Spalio 3 d. Šv. Kazimiero pa

rapijos mokykloje buvo susi
rinkimas, į kurį Pittsburgho 
Tremtinių Gelbėjimo Komiteto 
ir vietos BALFo skyriaus pa
stangomis buvo sukviesti Pitts 
burgho ir apylinkės lietuviškų 
organizacijų bei klubų atsto
vai. 

Šiame susirinkime labai pla
tų ir išsamų pranešimą apie 
dabartinę tremtinių būklę ir 
DP bilių padarė BALFo centro 
pirmininkas Kun. Dr. Končius. 
Svečias taip pat atsakinėjo ir 
i visokius klausimus surištus 
su tremtinių atvykimu j Ame
riką pagal DP bilių. 

Susirinkimas buvo labai sėk
mingas. nes dalyvavo gana di
delis atstovų skaičius net iš ap
linkiniu miestų. 

Vyt. Mažeika. 

BALTIMORIS LIETUVIŲ ŽINIOS 

DIDINS UNIVERSITETO 
PATALPAS 

University of Pittsburgh šią 
savaitę pradėjo savo vajų su
kėlimui $6,200,000 stat y m u i 
priedinių patalpų prie Mokslo 
Katedros, kurioje sutelpa tas 
universitetas. Bus pastatyta 
mokslo rūmai ir knygynas. 

SULAIKfi "GYDYTOJUS" 
Tūlas Philip Drosnes ir Mrs. 

Lillian Lazenby tapo areštuoti 
už praktikavimą gydymo be 
leidimo. Jiedu buvo įsteigę ko
kią tai kliniką, kurioje pradėjo 
slaptai neva gydyti žmones nuo 
vėžio, žinoma, žmones apgau
dinėdami. Jie sako gydę to
kius vėžio ligos apimtus asme
nis kuriuos jau medikaliai gy
dytojai buvo atsisakę iš^'dyti. 
Jie, areštuoti, atskleidė ir savo 
"slaptų vaistų" formulę: tai 
buvo druska, mielės, kviečių 
grudai ir vanduo.... 

NUBRAUKTA 23.000 
BALSUOTOJŲ 

R e n g i a n t i s  prezidento rinki
mams lapkričio 2 d., padaryta 
patikrinimas Pittsburgho bal
suotojų sąrašų, ir nuo sąrašų 
nubraukta apie 23,000 tų bal
suotojų kurie pakeitė savo ad
resus, mirė arba nedalyvavo 
balsavimuose pastarų dviejų 
metų bėgyje. 

Iš viso dabar galinčių balsuo
ti piliečių Pittsburghe susidaro 
apie 341,opo. 

KAS žino kur randasi, ir ar 
yra gyvas ar jau miręs, K a/i 
mir Patruh, ir gali suteikt apie 
jį žinių praneškite: (42) 

Mr. Thomas P. Geer, 
615 Lincoln Avenue, 

Pittsburgh 2, Pa. 

JOHN LEWIS GAŲS 
$50,000 METINĖS 

ALGOS 

Kodėl John L. Lewis nerė
kaus ir nekels streikų: jis iš 
angliakasių unijos, už preziden
tavimą tai organizacijai ikšiol 
gaudavo po 25,000 algos me
tuose. Nuo dabar, unijos su
važiavime Cincinnati, Ohio, jo 
šalininkai suagitavo delegatus 
pakelti jam metinės algos iki 
$50,000. Kiti siūlė pakelti Le
wis algą net iki $75,000! Tai 
butų tiek kiek gauna USA pre
zidentas! 

Unijos vice prezidento Tho
mas Kennedy ir sekretoriau^-
iždininko algos pakelta taipgi 
gana žymiai — nuo $18,000 iki 
$40,000 metuose. 

> Kadangi Amerikos preziden
to alga nustatyta tik $75,000, 
o jis vadovauja 140 milijonų 
valstybei, tai unijos pirminin
ko Lewis $50,000 metinė alga 
yra proporciniai daug didesnė, 
nes Lewis vadovauja apie 400,-
000 angliakasių unijai. 

Tas aukštas algas savo vir
šininkams turi sumokėti unijų 
nariai iš savo algų. 

ĮDOMI DIENA 
Jdomią dieną turėjo Bdltimo-

riškiai, kurie sekmadienį atsi
lankė į Lietuvių salę, kur LVS 
4 skyrius surengė prakalbas. 

Turėjome progos išgirsti tu
riningą Dirvos redaktoriaus ir 
LVS vice pirmininko Vinco 
Rastenio prakalbą, kurį . susi
rinkusiems linksmai ir įdomiai 
perstatė musų semias pažįsta
mas Adv. Nadas Rastenis. Pro
gramai vadovavo P. P. Jaras, 
LVS skyriaus vice pirminin
kas. 

Po prakalbų buvo bendras 
užkandis, kurio metu svečias 
dar papasakojo nemaža įdomių 
ir linksmų dalykų, po to buvo 
gražiai lietuviškai padainuota 
ir pasikalbėta, susipažinta.... 

Pirmoje kalboje svečias ypa
tingai vaizdžiai įtikino, kad yra 
daug vilties pasiekti visų mu
sų tikslą — musų tėvynės lais
vę, ir kad yra labai daug reik
šmės, jei visi prie to tikslo 
siekimo* kas kuo galėdamas ii 
kiek galėdamas prisideda. 

Paskui naujas Dirvos redak
torius maloniai ir nuotakingai 
pasikalbėjo su senaisiais Dir
vos skaitytojais, kurių visa ei
lė čia pat atnaujino savo pre
numeratas, o prie jų prisidėjo 
būrelis ir naujų skaitytojų. 

Prakalbų ir vakarienės metu 
LVS darbams paremti sudėta 
apie $80 aukų, kurių sąrašas 
bus paskelbtas atskirai. 

Vakarienei maloniai šeimi
ninkavo Juškauskienė, Budrie
nė, Milunaitienė, Makauskaitė 
ir Juškauskaitė. . 

AKRON, OHIO 
BALI ui SURINKTA $45 

DRABUŽIŲ RINKLIAVA 
Vietos BALFo skyrius ren

gia drabužių rinkliavą tremti
niams. Rinkliava bus vykdo
ma nuo spalių 15 d. ligi lapkri
čio 15 dienos. 

Drabužius kviečia atnešti ar 
atvežti į Lietuvių salę, 851 

LIETUVIS NUŠOVĖ 
ŠERIFĄ 

Pats Tapo Nušautas 

BANGOR, Me. — Netoli čia, 
rugsėjo 25 d. įvykusiame susi
šaudyme nušautas Petras Brai-
dis, 59 m. amžiaus, kuris per 
aštuonias dienas buvo medžio
jamas už nušovimą šerifo fvim-

Hollins Št. Prašo aukoti: pal- ball 
tus, vyriškus švarkus ir ypač 
kelnes, apatinius ir viršutinius 
marškinius, megstinius, koji
nes, įvairius moteriškus drabu
žius, batus, vaikams drabužius, 
vystyklus, rankšluosčius, pa
klodes ir tt. Viskas ten reika
linga. žinoma, kviečiama au
koti vartotus dalykus, tik dar 
tiek vartotus, kad ne visai jau 
suvartotus ir išmestinus. 

Aukojamus drabužius priims 
Lietuvių salės šeimininkas. 

Rep. 

AUKOS LVS 8-AM SEIMUI 
Sudėtos Seime, Clevelande, Spalių 2-3, arba Prisiųstos 

Laiškais 

Nepritaria Valdžios 
Kotrolei Ligoninių 

TAISO VAGONUS 
Pennsylvania geležinkelio li

nija paėmė dar 400 darbinin
kų daugiau į savo dirbtuves 
Altoona, Pa., greitesniam pa-
skubinimui prekinių vagonų 
taisymo darbo. 

Petras Braidis nušovė šerifą 
rug£. 17 d., kuomet* pora šerifų 
buvo užėję pas Braidį į jo me
dinį namelį pagiryje prie Hol-
den, netoli BangcJl*. Braidis 
buvo pradėtas klausinėti apie 
vagystes šautuvų ir meškerio
jimo padargų, kurie toje apy
linkėje pradingdavo. Pas Brai
dį buvo užtikta tų dalykų gana 
daug. Rasta ir laiškų, iš kurių 
patirta, kad Braidis susirašinė
jo su tų daiktų pirkėjais. 

Kai jį užklupo šerifai ir už
vedė tardymą apie vagystes, 
Braidis staiga griebė šautuvą 
ir paleido kelis šuvius į tuos 
du vyrus. Vienas šerifas ir ta
po nušautas. Braidis šaudyda
mas leidosi bėgti Į girią, kur ir 
pasislėpė; nors kitas šerifas į 
bėgantį šaudė, bet nepataikė. 

Braidis pasirinko kitą tušią 

Iš CLEVELAND, OHIO 
LVS 1 skyrius $50.00 
P. J. ir Hypatija Žiuriai 25.00 
Dr. S. T. ir Bronė Tamošaičiai 20.00 
Alekas Banys 18.62 
K. S. ir Ona Karpius 15.00 
A Smigels 10.00 
Juozas ir Adelė Vilčinskas 10.00 
O. Baltrukoniene 5.00 
Mrs. T. Curlanis 5.00 
A. Grigienė* 5.00 
K. Leimonas 5.00 
Mr. ir Mrs. J. Miščikas 5.00 
Juozas Urbšaitis 5.00 
Antanas Budas 3.00 
F. Saukiavičius 1.00 
Evelyna Yčaitė 1.00 
Dom. Jokūbaitis 1.00 

LVS Narių Mokestys 
Steponas Nasvytis 2.00 
Jaunutis P. Nasvytis 2.00 
Zofija Smetonienė 2.00 
Juozas Vilčinskas 2.00 
Adelė Vilčinskiene 2.00 
Jonė Vilčinskiene 2.00 

Pr. Martinkus, Ravenna, O. 1.00 
Jonas Sutkus, Toledo, O. 2.00 
J. A. Urbonas, Dayton, O. 5.00 

M. Vilkišius, 
| Lawrence, Mass. 5.00 

C. Navikas, Athol, Mass. 1.00 
W. Overaitis, Standish, Mich. '5.00 
A Milaknis, Chicago, 111. 2.00 
Jonas J. Tamulynas 

Cambridge, Mass. 2.00 
Jonas Raulinaitis, 

Pittston, Pa. 2.00 
Doubleday and Co. 'N. Y. 2.00 

Harold Stassen, prezidentas 
Pennsylvania Universiteto, ir 
Gen. Eisenhower, prezidentas 
Columbia Universiteto, pareis-1 bakūžę pagiryje, apie mylia to-
kė savo nuomones, nepritarda- liau nuo tos vietos, kur jis pa-

OREGON CITY, Ore. 

STEBUKLAS, AR KAS? 
A. F. Bražinskas, 77 metų 

amžiaus, ilgametis Dirvos skai
tytojas tolimame Oregon City, 
Oregon, rašo kad jo plaukai 
pirmiau buvo žili, dabar žili 
slenka, o atauga juodi plaukai, 
tokie kokie buvo jaunose die
nose. Sako, iš to visi jo pažįs
tamieji stebisi. Bražinskas da
bar ir jaučiasi tvirtesnis, negu 
pirmiau. 

Spalio 10 turėjom laimę iš
girsti kalbėtoją Petrą Minku-
ną, tik prieš porą mėnesių at
vykusį iš Vokietijos. Jis ten 
praleido ketveris metus ir to
dėl galėjo munis puikiai* papa
sakoti apie musų brolių vargą 
tenai. Sako, jei ne Amerikos 
lietuvių pagalba, tai daugelio 
nebūtų gyvų likę lig šio laiko. 

A k r o n  i e č i a i ,  d ė k a  B A L F o  
skyriaus ir SLA 190 kuopos, 
vėl sudėjo tautiečiams pagelbė
ti $45. Garbė priklauso už pa
sidarbavimą ir gerą agitaciją 
kuopos pirmininkui Navickui, 

štai aukotojų sąrašas: 
N. Trumpiškas $15.00 
V. Slesoraitis 5.00 
J. V. Ramoška 2.00 
J. Milickas 2.00 j 
J. Popeika 2.00 
Po $1: J. Navickas, G. La-

korausky, K. Kupris, N. Tru-; 
sinskas, G. Pulkus, J. Janavi-j 

čius, P. Gaška, F. Jankauskas, Į 
J .  Sebestinas,  V.  Vasi l iauskas,  j  
Lakarauskienė, J. Ritsko, G.! 

Rokus, F. Walter, R. Yurgelie-
nė, Mr. Mulligan, Elz. Žent. 

Po 50c: Miliekienė, Mockie
nė, Subatienė, Levulienė. 

Visiems širdingai ačiu už au
kas. • • J- V. Ramoška,1 

BALF 34 sk. sekr.1 

mi valdžios kontrolei ligoninių 
ir medicinos. 

New Dealeriai nori pagrobti 
į savo rankas šalies ligonines ir 
daktarus, kurie turėtų tarnau
ti ligoninėms ir ligonių gydy
mui, o algas ir ligoninių išlai
kymą turėtų sudėti kiekvienas 
pilietis mokėdamas daug dides
nius taksus, nors kiti žmonės 
visą savo gyvenimą neserga ir 
nereikia' į ligoninę kreiptis. 

Valdžiai paėmus ligoninių ir 
daktarų kontrolę, tuoj pasida
rytų šalyje dešimtys tūkstan
čių naujų politiškų darbų, ku
riuose sėdėtų, ir algas imtų po
litikieriai, kurie apie ligoninių 
operavimą ir daktarų tvarky
mą neturį, magiausios, nuovo
kos. ' 3 V * ' 

Geležinkeliai Smarkiai 
Atsinaujino 

GELEŽINKELIAI šioje ša-
lyje pradedant su karo pabai
ga 1945 metais, tuo,j griebėsi 
atsinaujinimo ir atsistatymo 
ir iki 1947 metų galo daug to
je linkmėje padarė, šymet ir
gi užvedė plačią atnaujinimo 
programą. 

Iki galo 1947 metų geležin
keliai užsisakė 224,139 naujus 

pildė žudystę. Naktimis jis at
eidavo į tą bakūžę nakvoti, o 
dienomis slapstėsi girioje. Jis 
buvo užkluptas aštuntą dieną, 
po to kai tos bakūžės savinin
kas, nuvykęs į tą bakūžę vie
ną dieną, rado ten buvusį pe
čių šiltą. Jis apie tai pranešė 
šerifams, kurie ir spėjo, kad 
ten Braidis prisilaiko. 

Kai rugs. 25 d. rytą jį užklu
po toje bakūžėje, Braidis ir iš 
jos pradėjo šaudyti į atvyku
sius jį suimti šerifus, šerifai 
šaudydami į bakūžę, paleido Į 
ją kelias dujų kulkas. Tuo tar
pu Braidis nustojo šaudęs. Kai 
šerifai galiaus įsiveržė į tą ba
kūžę, Braidį rado peršauta gal
va negyvą, gulintį kraujuose. 

Bangor'o • dienrašti s, aprašy
damas visą tą atsitikimą, kelio
se vietose pamini, kad Braidis 
buvo lietuvis. Pamini ir kitus 
ankstesnius jo kriminališkus re
kordus. Jis 1932 metais buvęs 
nuteistas penkiems metams ka
lėti Montanos kalėjime už šiu-
lerystes. Jis tą vasarą pabė
gęs iš kalėjimo. 1933 metais 
jau Maine valstijoje buvo nu
teistas 4 mėnesiams kalėjimo 
už prilaikymą vogtų daiktų. 

1934 metais jis vėl atsidūrė 
vakaruose, Wyoming valstijoje, 
kur buvo suimtas ir grąžintas 
į Montana kalėjimą, šu pora 

IŠ WATERBURY, CONN.: 
LVS 9-tas skyrius 
Dr. M. J. Colney 
Mrs. M. J. Colney 
J. Žemantauskas 
Mary H. Gelgauda 

$225.00 
25.00 

2.00 
2.00 
3.00 

Waterbury, Conn., LVS Narių 
Duoklės: 

Mr. ir Mrs. A. Kuslis 4.00 
Joseph Mikėnas 4.00 
Mrs. Anast. Kishonis 2.00 
Antanas Dzimidas "*2.00 
Ona Čeplinskiene 2.00 

K. Demikis, 
New Britain, Conn. 20.00 

Stasys Pikturna 
Hartford, Conn. 20.00 

Simas Cverka, 
New Haven, Conn. 10.00 

K. Valiūnas, 
New Britain, Conn. 2.00 

J. B. Shelkaitis, 
E. Hartford, Conn. 1.00 

Ona čeplinskiene, 
Ansonia, Conn. 5.00 

IŠ DETROIT, MICH. 
LVS 6-tas skyrius 55.00 
Juozas Tamošiūnas GO.OO 
Juozas Smailis 10.00 
Mrs. Helen Railby 10.00 
Mrs. S. C. Douvan 5.00 
Marija Sims 5.00 
J uozas Kripas 5.00 
Ant. Kvederas (nario mok.) 2.00 

LVS SEIME 
K. S. Karpius 
Juozas Kripas 
S. C. Douvan 
B. Bartkunas 
Marija Sirns 
Dr. ir Mrs. M J. Colney* 
Ona čeplinskiene 
Juozas Urbšaitis 
J. P. Nasvytis 
Steponas Nasvytis 
Mr. ir Mrs. P. J. Žiuris 
Julė ir Jurgis Salasevičius 
Vincas Rastenis 
Mr. ir Mrs. T. Curlanis 

Už ŽENKLELIUS 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
2.00 
1.00 
l.oo 
1.00 
.1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
5.D0 

Juozas J. Bachunas, 
Sodus, Mich. 32.00 

prekinius vagonus ir 4,052 Į metų priedo už pabėgimą iš ka-
lokomotivus. Geležinkelių bė- Įėjimo. 
gių atnaujinimų sunaudojo ar
ti 4,500,000 tonų. 

Per pirmus šių metų keturis 
mėnesius pastatė į darbą 31,-
704 naujus prekinius vagonus 
ir 411 naujų lokomotivų. 

Pastarų 60 dienų bėgyje vėl 

1940 metais, Braidis buvo 
areštuotas ir nuteistas kalėj i-
man Maine valstijoje už vogi-
nėjimus Ellsworth-Holden apy
linkėje. 

Braidis matomai gerai buvo 
apsipažinęs su Amerika, kad 

užsakė 135,180 prekinių vago- bastėsi tarp Maine rytuose ir 

KAS PAŽĮSTA 
Adomą Menčinską arba 

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

Dr. F. M. Lait 
7829 Euclid Avenue 

Cleveland 3, Ohio 
>t*OHO«>OHO< >0«OOOH»iOHOUOHOI»CX*3»OHO<IO»OUOHOtlOUOHOHCTrt 
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Geriausias \reį Žurnalas 

LIETUVIU m NAUJIENOS 
Paveiksluotas \ 32-jų puslapių 

Už $1.00 lankys Tamstas kožna mėnesi per 1 mėli. 
Insteigfos Gegužio 15, 1938. 

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

GRAND RAPIDS, 

LIKO TIK ŠEŠI .. 
Grand Rapids nesenai įvy

ko Amerikos Civilinio ka
ro veteranų suvažiavimas — 
dalyvavo jau tik šeši vetera
nai, iš dar likusių 28 vyrų, ku
rie visi" jau turi po arti 100 
metų amžiaus. Naujas tų ve
teranų komandierius, išrinktas 
šiame suvažiavime, turi 99 me
tus amžiaus. 

Taip tai ir baigiasi eiles tų 
karių, kurie kovėsi, Abrahomo1 

Lincolno vadovybėje, už išlai
kymą šios respublikos vienin-' 
g o s .  J i s  d ė l  t o  i r  p a t s  s a v o  g y - j  
vastį padėjo: Linkolnas buvo j 
nušautas laike prezidentavimo, į 

Washingtone, bal. 14 d., 1865 
metais. 

nų ir 1,572 lokomotivus, kurių 
1,455 bus Diesel jėgos, kiti ga
riniai. 

Prie to užsakyta šimtai tūk
stančių naujų pasažierinių va
gonų su vėliausiais patobulini
mais, kurie jau tarnauja žmo
nių smagumui keliaujant gele
žinkeliais. 

Nauji prekiniai vagonai ir 
galingi lokomotivai bus kaip 
tik naudingi ir reikalingi jei
gu kiltų kitas karas. Amerika 
tuo atžvilgiu yra pilniausia pa
siruošus. 

Montanos bei Wyoming valsti
jų vakaruose. Jo sunus, gyve
nąs Philadelphijoje, atsisakė 
prisiimti tėvo lavoną palaidoji
mui. 

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

GARINIŲ lokomotyvų gady
nė baigiasi. American Loco
motive Co., Schenectady, N. Y., 
per savo ilgą gyvavimą padirb
dino net 75,000 garinius loko
motivus geležinkeliams. Dabar 
ji baigė garinių lokomotivų dir
bimą ir pradėjo daryti Diesel 
lokomotivus, kurie yra varomi 
paprastu, neapdirbtu aliejum. 

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

ANGLIJOJE pradėta vajus 
taupyti, nenaikinti m e d ž i us, 
kiek dar jų turi likusių.' 

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

NAUJA MODERNIŠKA KOPLYČIA 

Charles Stapanauckas, Licensed Embalmer 

7321 Puritan; 
Telef. University 4-4877 

Detroit 21, Mich. 
Namų: HOgart 8100 

IŠ NEW JERSEY: 
LVS 3-čis skyrius, Newark, N. J., 

per A. S. Trečioką 50.00 
Antanas Gerulis 

Kearny, N. J. 5.00 

Iš LOS ANGELES, Calif.: 
Juozas Kurnėtas 20.00 
Petras Žilinskas 6.00 

LVS narių duoklių: 
Petras Žilinskas 2.00 
Juozas Kurnėtas 2.0Q 

IS VISUR KITtfK: 
LVS 8 skyrius, Lawrence, Mass. 

per A. F. Sweetrą 10.00 
J. M. Šaltenis, Chicago, 111. 10.00 
C. S. Cheleden, 

Philadelphia, Pa. 10.00 
Pranas Pūkas, 

Philadelphia, Pa. 10.00 
Jonas Batavičius, 

Brooklyn, N. Y. 5.00 
Antanas Lelis 

Brooklyn, N. Y. 5.00 
Petras Lalas 

Amsterdam, N. Y. 5.00 
Antanas A. Lukšis, 

Amsterdam, N. Y. 5.00 
Thomas Cirkelis, 

Brooklyn, N. Y. 5.00 
Stanley Wogulii, 
. St. Charles, III. 5.00 
Elena JuškauskaitS 

Baltimore, Md. 5.00 
N. N. Baltimore, Md, 5.00 
Mr. ir Mrs. K. Wengras 

Altoona, Pa. 5.00 
Zigmas Jankauskas, 

Philadelphia, Pa. 5.00 
Mrs. M. Wilkitus, 

Olyphant, Pa. 5.00 
Anna T. Novick 

Forest City, Pa. ^ 5.00 
Mr. ir Mrs. John Girnis 

Randolph, Ma$g.- 5.00 
A. Padelevičius 

Gardner, Mass. 2.00 
K. Žibikas, 

South Boston, Mass. 5.00 

ALT Praneša Spaudai 
padėkos rezoliuciją, adresuo

tą Tarybai ir visiems Amerikos 
lietuviams. Joje Eichstaetto 
tremtinių susirinkimas dėkoja 
visiems už pastangas iškovoti 
palankų imigracijos įstatymą 
ir prašo dar pasidarbuoti, kad 
jis butų greit ir teisingai vyk
domas. 

ŠIOJE šalyje kas met^ pa
gaminama apitf 500,000,000,000 
degtukų. 

Valgyk Geriau, 
Išrodyk Geriau, 

Jauskis Geriau 
Nėra reikalo turėti tą 

— 1 i "niekas nemiela" jaus-
m a vien tiktai dėl pa-

~ vi prasto užkietėjimo ir 
• nuo to paeinančių sim

ptomų! Jųs Kalit buti 
toks pat, gudrus kaip 
tūkstančiai kitų kurie, 

nuo 1 $87* metų, žinojo ir naudojo tą 
^arsų skilvinį toniką, liuosuojanti 
preparatą, T r i n e r's Bitter Wine 
(Kartųjį Vyną), ši moksliška for
mula sutaisyta iš specialiai parink
tų pačios Gamtos šaknų, žolių ir bo-

j tanikalų. Jis veikia švelniai, lengvai, 
! ir tikrai prašalinimui užkietėjusių 
medžiagų iš žarnų. Gaukite bonką 
Triner's šiandien ir patirkit jo ste
binančią pagalbą pats. (Pastaba: 
jei negalit gauti Triner's iš savo ar
timos vaistinės, pasiųsk $1.50, kar
tu su savo vaistinės adresu, j: Jos
eph Triner Corp., 4053 W. Fillmore, 
Chicago, ir jums tuoj bus pasiųsta 

j didelė 18 oz. bonka Triner's apmo
kėtu paštn.) 

i TRINER'S 
BITTER WINE 

PARDUODAMAS 
24 akrų vištų ir daržovių ūkis. 
Grad vieta prie valstybinio ke
lio ir pagrindinės linijos, 3 my
lios nuo Caro, Mich. Maži tro
besiai. 

Jonas Dermeitis 
R 3, Box 28 Caro, Mich. 

1949 
KALENDORIAI 

Dirva ir šjmet 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. 

J. Žemantauskas 
N o t a r a c 

"Dirvos" Agentas 
130 Congress Avenue 

Waterbury, Coną, 

MONCRIEF 
Automatiniu pildymo Prietakų 
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D I B V A t 

- NAUJAKURIAI • 
PAVOJINGOS TENDENCIJOS 

Leiskite mesti idealistinį-pa-
triotinį žvilgsnį į USA apsisto
jusius pabėgėlius. 

Sakau, pabėgėlius.. Galima 
butų pavadinti dar politiniais 
pabėgėliais, bet jokiu budu ne 
buvusiais tremtiniais ir ne nau
jakuriais. 

Net ir tremtinių vardas nė
ra tikslus: didžiausia antros 
bolševikų okupacijos išdavoje 
užsieniuose atsiradusi lietuvių 
dalis nebuvo tremiama. Ta šim
tatūkstantinė masė paliko Lie
tuvą, nes jau buvo pažinusi bol
ševizmą. Bėgo, nes gelbėjo sa
vo gyvastį ir žinojo, kad tik 
išorinių jėgų pagalba Lietuva 
V§1 atgaus nepriklausomybę. 

Tremtiniais pabėgėliai tapo 
pakrikštyti ar pasikrikštijo pir
momis dienomis po karo, kada 
bolševizmo dar nepažinusiems 
ir sąvokos 'sąjungininkas' klai
dingai nuteiktiems Vakarų ali-
jantams nebuvo galima išaiš
kinti, kad bėgimas nuo sovietų 
dar nėra bėgimas pas vokie
čius. 

Keistai atrodo, kai kaikurie 
pabėgėliai dar prisikergė sau 
"buvusių" vardą. Atseit, pa
siekėme turtingąją Ameriką, 

Užmiršome skurdo, bado ir 
prievartos metus, gerai paval
gome, turime gerai apmoka
mus darbus, tai kokie mes čia 
tremtiniai ar pabėgėliai?! Tai 
kas, kad Lietuvoje dar vis bai
sioji sovietinė naktis, tai kas, 
kad tūkstančiai tebevargsta D. 
P. stovyklose — mes savo pa
dėtį įvertiname tik materiali
niu požiuriu ir pagal jį vadina
mės. Mes buvome kadaise pa
bėgėliai, buvome tremtiniai, o 
dabar mes busime ameriko
nai... Amerikos naujakuriai... 

Atrodo, lyg butume ranka 
numoję į Lietuvą, sėdę sau lai-
van ir išvykę su tikslu naujo 
gyvenimo ieškoti.... 

Liūdna, kai pasirodo pavyz
džių, patvirtinančių šias min
tis. štai, gyveno vienoje Vo
kietijos stovykloje tūlas stu
dentas, nešiojo sau normalią 
lietuvišką pavardę — sakytum 
tipiškas DP. Ir kaip pasidaro 
keista, kad pusmetį Amerikoje 
teišbuvęs šis vyrukas jau tik
ras amerikonas, nes ar pagal
vosi kitaip žvelgęs į jo viziti
nę : "Peter Bernes".... Pažan
gus naujakuris, ar ne? 

Arba, kaip pasijunti, kai vie
ną dieną ateina laiškas: "...sa-

Australai Gėrisi Lietuvių Vieningumu 
LAIŠKAS Iš AUSTRALI

JOS 
Atvykęs Australijon buvau 

paskirtas Qvislando valstybėn 
prie cukraus nendrių kirtimo. 

Dirbame septyni liet u v i a i 
vienoje grupėje. Darbas labai 
sunkus, be to, karštas klima
tas. Degintas nendres kirsda
mi esame visi suodini ir pra
kaitu permirkę. 

Uždirbame po 8 šilingus ir 4 
pensus už vienos tonos sukir-
timą. Sunkiai dirbant per sa
vaitę susidaro iki 8 svarų, bet 
apie 2 svaru valdžia išskaito 
visokiems mokesčiams. Pragy
venimui irgi išeina apie 2 sva
rai. Tai kas savaitė '3-4 svarai 
lieka. (1 svaras lyginasi $5, 
tačiau šiuo metu Amerikoje 
Australijos svarui kursas tėra 
fg,00.—Red.) 

Šiaip gyvenimas Australijoje 
neblogas, bet uždirbti norint, 
reikia dirbti kruvinomis ranko
mis. 

Dvejus metus turime dirbti, 
kur valdžia paskirs, o paskui 
bus galima, jei susitaupysim, 
arba kitur važiuoti, arba čia 
savarankiškai kurtis. 

• * * 

Australijoje nėra tokia kul
tūra, kaip Europoje ar Ameri
koje. čia viską žmogus turi 
dirbti rankomis, todėl darbinin
ko darbas labai sunkus. 

Yra ir čia nemaža tokių, ku
rie pyksta, kai mes pasakom 
teisybę, kaip yra. Rusijoje arba 
dabar Lietuvoje. 

šiaip mes nieko daugiau ne
matom, kaip tik savo gyvena
mus barakus ir nendrių lau
kus. . 

Kartą per savaitę pas mus 
atvyksta katalikų kunigas. Jis 
mus kiek pamoko angliškai ir 
šiaip daug užtaria prieš val
džią ir žmones. 

Yra atvykęs Australijon vie
nas netuvis kunigas, bet jis 
gyvena nuo musų už 2,000 my
lių ir musų dar neaplankė. 

Gaila, kad musų kunigas, ku 
ris mokina mus angliškai, kitą 
mėnesį išvyksta savo tėvynėn 
Airijon. 

• # » 

Iš senų Australijos gyvento
jų radome vieną lietuvį senu
ką, kuris į Australiją atvykęs 
vaikas, prieš 60 metų. Lietu
viškai moka tik poterius, p kit
ką veik visai užmiršęs. 
' Buvome suruošę vieną pikni-

ĮĮte| ir jį pasikvietėm, o taip pat 
'fi australų svečių. Senukui pa

gerbti sugiedojom "Ilgiausių 
Metų" , ir linkėjcim jam laimin
gos senatvės. 

Australai labai stebisi ir gė
risi, kad lietuviai labai vienin
gi, brangina savo žmones lie
tuvius ir gražiai tarp savęs su
gyvena. 

Petras Rimkevičius* 
• • • 

šis laiškas, kurio čia paduo
dama didesnioji dalis, yra at
siųstas Jonui Krimiser, 158 
Drekel Avenue, Dayton, Ohio. 
Rimkevičius prašė užsakyti ko
kį nors Amerikos lietuvių laik
raštį. Krimiser ir užsakė vi
siems metams Rimkevičiui Dir
vą. 

Ta proga sveikiname Rimke
vičiaus bendradarbius ir visus 
kitus tolimoje Australijoje sun
kius naujo gyvenimo žingsnius 
pradedančius tautiečius. 

Į Australiją Nuvykę 
Lietuviai Gaudo 

Gyvates 
"L. ž." skelbia vieno lietu 

vio laišką iš Australijos: 
"Australijoje aš gaudau gy 

vates. Ne vienas — su vieti 
niais australais, kurie yra to 
amato specai ir tiktai tuo ver
čiasi. Mane aprengė tarytum 
narą, kuris leidžiasi į jurų gi
lumas, specialiais drabužiais, 
kad gyvatės negalėtu sukapo
ti. : 

Gerai moka už tą gaudymo 
meną — ligi aštuonių svarų per 
dieną. Bet... amatas šlykštus 
Australai tai lengvai apsidirba: 
prigaudo maišą gyvačių, užsi
meta ant pečių ir surinkimo 
punktan O man baugu ir 
šlykštu tą šnerantį gyvatyną 
nešti ant .pečių. Aš velku mai
šą paskui save ir tai nėra nei 
malonu, nei lengva. Na, gal ir 
priprasiu. 

"Tu, mama", rašo sunus 
motinai tremtinei, "kai pama
tysi kur rankoje gyvatės odos 
rankinuką, tai pagalvok, kad ir 
tavo sunus gaudo tuos padarfls, 
iš kurių odos Europos ponios 
dėvi batelius ir rankinukus". 

Ir iš kitų laiškų matyti, kad 
kai kas iš lietuvių verčiasi šiuo 
amatu Australijoje. Gal ir be-
reikalo kai kurie Amerikos lie
tuviai abejoja, girdi, tremtiniai 
nenorėsią dirbti prasto, juodo 

Iš Tremtinių Gyvenimo 

kyk, prieteliau, kaip pakeitei 
savo pavardę imdamas pirmuo
sius popierius ?".... Taip ir 
norėtųsi imti ir parašyti va čia 
skambią, grynai lietuvišką ši(* 
naujakurio pavardę, bet pali
kime ramybėje.....' 

Ir taip pamažu nyksta musų 
tautos nuo bolševizmo didžiojo 
bėgimo prasmė ir idėja — idė
ja parodyti pasauliui, kad ne
sutinkame su sovietų smurtu 
ir ryžtamės Tėvynei atkovoti 
laisvę. 

Nyksta ji su pirmuoju su
valgytu bananu, o ar nežlugs 
ji nusipirkus automobilį? 

Tai pavojingos tendencijos. 
Ir koks tikslas Dirvoje klausti, 
kas gi jie dabar, tie. (buvę?) 
tremtiniai, lyg kad devynių 
dienų kelionė per Atlantą butų 
užtenkamas faktorius ,pasikeis-
ti žmonių idėjoms ir, sieki
mams? O gal tai tik žvilgsnis 
iš materialinio taško? 

Bet šiaip ar taip, likime kaip 
ir buvome tik pabėgėliais, tik 
laikinai svetimuose kraštuose 
apsistojusiais, kad ir kažin 
kaip jie butų turtingi ir pui
kus. Nes priešingai, ką gi mes 
pasakysime Tėvynei, ką pasa
kysime žuvusio partizano mo
tinai, kai norėsime grįžti? Aš 
nemanau, kad žaliais doleriais 
ar sušukimu: "Hello, how are 
you, Mother Lithuania ?" mes 
jaustumės turį teisę kad ir pir
štų galais, mindžioti giliai, gi
liai brolių krauju permirkusią 
žemę. J. P. Vytis. 

Visai sutinkame su šio strai
psnio mintimis, bet "naujaku
rių" vardo mes nesuprantame 
taip materialistiškai, kaip au
torius įtaria. Red. 

DIDĖJA EMIGRACIJOS 
SĄJŪDIS 

Šiuo metu ttemtiniai beveik 
tik ir gyvena emigracijos nuo
taikomis. — Kur užsirašei, kur 
išvažiuoji, kada atvyks komisi
ja? — tai nuolatiniai musų tau
tiečių klausimai. Stovyklose 
intensyviau pradėjo veikti Pie
tų Amerikos valstybių komisi
jos. Ypač daug lietuvių pran
cūzų zonoje rašosi į Venecuelą. 
Vien tik Ravensburgo kolonijo
je iš apie 500 lietuvių pareiškė 
norą ten vykti apie 80. Kiti 
ir vyksta j Kolumbiją, Argen
tiną, Braziliją. 

Iš amerikiečių zonos dar į 
Australiją ir Kanadą. 

Musų tautiečiai labai domisi 
ir emigracija į USA. Deja, dėl 
griežtų reikalavimų ir labai 
jau lėto tempo tik retas tesiti-
ki ten patekti. Kai kuriose sto
vyklose, o taip pat ir spaudo
je, pradėjo reikštis šiuo reika
lu netgi partinė polemika. Iš 
viso, tremtiniai nori gauti dar
bo, nes jiems jau labai įkyrė
jo beprasmis tiadavimas sto
vyklose. 

NAUJA IR LABAI GRAŽI 
KNYGA APIE LIETUVĄ 

Knygų leidėjas arch. inž. T. 
Vizgirda šiomis dienomis išlei
do naują knygą apie Lietuvą 
anglų kalba, vardu "Lithuania 
Through The Ages". Tai trum
pa Lietuvos istorija, parašyta 
Prof. A. Šapokos. Knygos ver
tę labai didina jos meniškas, 
išleidimas ir 200 iliustracijų, 
daugiausia gražių Lietuvos vai
zdų. 

Veikale autorius apžvelgia 
Lietuvos istoriją nuo senųjų 
laikų iki šių dienų. Gausu že
mėlapių, Lietuvos žymiųjų vy
rų paveikslų, dokumentų nuo

traukų. šiuo leidiniu turėtų su
sidomėti ir Amerikos lietuviai. 

IRO JAU BE POLITRUKŲ 
RAGINA TREMTINIUS 
GRJŽTI NAMO 

Kasselio DP stovykloje IRO 
pareigūnų pastangomis buvo 
sušauktas repatrijacinis susi
rinkimas, tačiau šį kartą jau 
be sovietų politrukų. Į mitin
gą iš 3,000 gyventojų atvyko 
vos keliasdešimt žmonių. 

Iš Frankfurto atvykęs Area 
Repatriation officer L. K. Ma
ther ragino tremtinius 'grįžti 
namo. Ypač jis kreipėsi į tuos, 
kurie, anot jo, nesą politiniai 
atbėgėliai. Kalbėdamas apie 
sovietų santvarką, svečias pa
žymėjo, kad kulturos, spaudos 
ir literatūros srityje dabar ten 
teikiama daugiau laisvės. So
vietų vykdomas deportacijas jis 
pateisino dėl karo netekimo pu
siausvyros. Mather toliau pa
brėžė, kad Kasselyje bus įkur
ta sovietų repatrijacinė misija, 
kurią galėsią tremtiniai aplan-
kyti. 

Tremtiniai vis dar stebisi, 
kaip Amerikos valdžia, kovoda
ma su bolševizmu, vis dar pa
deda jų agentams veikti. 

K. Pelekis. 

Tremtiniai ir Ame
rikos Armija 

DANTIMIS ĮSIKANDĘ LAIKOMIS 
TĖVU ŽEMĖS 

4. 

Laiškas iš Lietuvos 
(Pabaiga ii pereito nr.) ka. Mes turime "džiaugsmo 

Gerai gyvena tik komunistai, e.ise.nas"> durtuvais mus varo, 
nors pagal įstatymus visi esa
me lygus. Mes badaujame — 
jie visko pertekę. Jiems atski^ 
ros valgyklos, atskiros krautu
vės. Darbo žmogui grėstų ka
lėjimas, jei dėl šios neteisybės ^uvo persekiojami 
jis suabejotų. Kas dirba, tas Ko bijo Roma? 
badauja; kas niekšas, tos vis
ko pilnas. 

liepia linksmiems buti, pro tri
būną einant šaukti. O vis dėl 
to kiek kartų nulinko musų 
galbos pro tribūną einant! ža
do nustodavom, nors po to šim-

Mes stebime Romos radijo 
lietuvišką valandėlę, kuri tiek 
maža duoda paguodos. Ko jai 
bijotis? Kaip mes nebijome 
mirti ne tik už tėvų žemę, bet 
už civilizaciją, krikščio n i š k ą 
kulturą. Kaip drąsiai šiandien 
kalbėtų apaštalai! 

džiai pardavimą. Jei žmogus bij°' ^ aP'e ją 

Mus "nubuožino" 
Jie iš musų atėmė žemę, gy

vulius, inventorių, namus. Lie
tuvis laikosi, per naktį dirba. 
Jo žemę apkarpo, uždeda duok
les, organizuoja "laisvą" val-

darbo.. 
•J* 

dar šį-tą turi, papildoma duok
lė, kaip pašalpa Amerikos strei
kuojantiems, pasaulio proleta
riatui. Ir žmogus neišlaiko. 
Laimė, jei toks dar gali vien
marškinis pabėgti. 

Mes matome kasmet net 
sniegu apsnigtus javų plotus, 
įšalusias bulves. Nesuskubo ja
vų nuimti, nes planas buvo ki
toks, o sniegas nelaukė. Ir nie
ko nekaltos aukos eis į Sibirą 
už sabotažą.... Kaltieji virši
ninkai ir toliau direktoriaus. 

Mes turime mokytis, kaip 
buvome "smetonininkų paverg
ti", kaip dabar skursta ir ba
dauja žmonės Vakaruose, ko
kios sunkiai pernešamos krizės 
viešpatauja Anglijoje, Ameri
koje 

"Džiaugsmo" eisenos' 
Išprievartauti lietuviai pro

fesoriai, menininkai, mokslinin
kai kartais kalba per radiją. 
Stebėkit, kaip dreba jų balsas, 
koks jis duslus ir stengiančiai 
rėkiantis. Iš kiękvieno žodžio 
kyšo sąžinė, bet jie jau auto
matai, palaužti žmonės. Jų šei
mos atsakytų, jeigu jie kitaip 
kalbėtų. Suklastoti straipsnius, 
parašus čekistams vieni juokai. 
Suvaryti minią, priversti ją 
šypsotis,, čekistai puikiai mo-

girdime šlykščiausių 
dalykų? Ji kurstanti ir žudan
ti. Ji banditų lūšna, kuri greit 
pajusianti darbo žmonių kum
štį! 

Mes mirštame, bet mirdami 
norėtume žinoti, kad yra pa
saulyje žmonių, kurie nebijo 
nors žodžiu kovoti už naikina
mų tautų laisvę. 
Musy pinigais kelia streikus 

Mes badaujame, nes musų 
uždirbti rubliai plaukia pasau
lyje streikams agituoti, per
versmams ruošti. 

Amerikos lietuviai mums 
kartais siunčia aukų drabužiais, 
doleriais. Kokie jie naivus. Jie 
remia tik partiečius ir jų pa
kalikus. - Vaikų darželiai tik 
propagandai pirmiesiems pio
nieriams (komunistų organiza
cijai) . 

Mes tuos drabužius galime 
gauti tik juodoje rinkoje, mo
kėdami pasakiškas kainas. Už 
prisiųstus dolerius mums išmo
ka rubliais, už kuriuos galima 
gauti tik 10 papirosų ar penkis 
mažus saldainius. 
Bimba pražudė daug lietuvių 

Mes turėjome iš Amerikos 
Bimbą. Per jį netekome daug 
žmonių. Jie drįso pro čekistų 
durtuvus prasiskverbę parody-

LAIŠKAI IŠ ANAPUS 
GAL RUDENĮ BUS ŠILČIAI... 

Viename laiške iš Estijos ra
šo: 

"Mes labai laukėme šią va
sarą karšto oro. Tačiau klima
tas buvo labai netikras. Tikrie
ji karščiai, kurių mes tikėjo
mės, neatėjo. Seni žmonės pra
našauja kad mes turėsime ieš
koti pavėsio miškuose. , 

"Aš manau kad jųs sugrįši
te namo, jeigu bus labai karš
ta. Vienok šiuo metu pas mus 
dar tebėra labai šalta ir aš ne
norėčiau kad tu grįžtum." 

NEPALIK IR DĖDĖS 
HARRIO 

Kitame laiške rašo: 
"Susikrauk savo daiktus ir 

grįžk namo iš tos stovyklos kur 
tave marina badu. Tačiau tu 
neprivalai palikti ir dėdės Har-
rio...." 

Laiško gavėjas neturi tokio 
dėdės. Bet Trumanas yra Har
ry....', (K. PI.) 

ti jam šiek-tiek tiesos. Tie, ku
rie matė jį ir norėjo jam buti 
kaip lietuviui atviri, perdaug 
išsipasakojo apie savo kalina
mus artimuosius, jau jų nete
kom. Tikėjomės, kad grįžęs Ame 
rikon jis paskleis bent dalelę 
tiesos. Bet skaudžiai apsiriko
me: jis, pavergtas pinigo, pa
sidarė Stalino žmogžudžio pa
prastas bernas. Jo grįžusio 
kalba yra okupanto kalba. Tė
vynėje net žemė šaukia prieš 
jį.. Tauta, nežiūrint kiek dur
tuvų jį besaugotų, antru kart 
grįžusį į Lietuvą pakartų, kaip 
ir kiekvieną tautos niekšą. Kas 
liks, liks tik plienas, mes išmo
kome savo ŪJip didelio paty
rimo. 
Kur dingo milijonas 
Amerikos lietuvių ? 

Mes pasigendame tiesaus ir 
ryžtingo žodžio, reikalaujančio 
sudrausti azijatus, sulaikant 
juos nuo musų tautos žudynių. 
Kur dingo milijonas Amerikos 
lietuvių, kai jau virš šimto 
tūkstančių jų brolių tik per 
tris su viršum metų suaaikino 
azijatai. 

Mes klausiame Jusę, ar vis
ką padėjote ant Tėvynės auku
ro, kad taptume laisvi? Ar ne-
paskęstate kartais siaurame sa
vo interesų ratelyje ir neužmir
štate pavergtą Tėvynę? Musų 
širdys niekad tų nepamils, ku
rie perdaug susirupinę savo 
kasdienine duona. 

AMERIKON pereitą savaitę 
parvežta 7047 karių lavonai iš 
už jūrių. Tai yra didžiausias 
toks transportas, koks iki šio
lei buvo | USA parvežtas. 

PRANEŠIMAS NORINTIEMS 
ĮSTOTI Į USA ARMIJĄ 

Per lietuvių įstaigas, redak
cijas ir tiesiog gaunu daugybę 
laiškų iš tremtinių įvairiuose 
kraštuose. Visi klausia ar jau 
galima įstoti į lietuvių dalinius 
Amerikos svetimšalių legijone 
ar šiaip į Amerikos armiją. 

Negalėdamas visiems atsaky
ti, noriu per spaudą nušviesti 
tą klausimą. 
Pastangos lietuvių daliniam^ 
kurti Amerikos armijoje 

Praėjusią žiemą sužinojęs, 
kad Senatorius H. Cabot Lodge, 
Jr., siūlo imti svetim š a 1 i u s 
(ypač karo tremtinius) į Ame
rikos armiją ir net sudaryti iš 
jų atskirą Amerikos svetimša
lių legijoną, ryžausi iškovoti 
lietuviams daugiau teisių. Su
sirašinėjau su Sen. Lodge ir ei
le kitų kongresmanų. Nuro
džiau, kad tarp tremtinių ir 
ypač tarp lietuvių yra daug pa
tikimų, patyrusių ir dorų vy
rų, kurie mielai ir ištikimai 
tarnautų USA armijoje, moka 
po keletą svetimų kalbų, turi 
kariško patyrimo ir, netekę tė
vynės, laisvės, giminių ir viso
kių teisių, esant reikalui atei
tyje kariautų kaip liūtai — gal 
net geriau, kaip tie pagarsėję 
mirties batalijonai, ir tt. Siu-
liau ryžtis sudaryti atskirą lie
tuvių diviziją ar brigadą ar 
nors vieną pulką, arba atskirą 
Baltų diviziją (iš 1 lietuvių 
pulko, 1 latvių pulko ir 1 estų 
pulko). Tikinau, kad savano
rių atsirastų daugiau, negu bu
tų įmanoma priimti, tad butų 
puikus pasirinkimas. 

Sen. Lodge, atstovai Hall ir 
Andrews laiškais dėkojo už to
kius sumanymus ir siulymus, 
kuriuos įdavė karo vadovybei 
svarstyti. 

Kad mano pastangos butų 
sėkmingesnės, per spaudą ir 
laiškais raginau lietuvių orga
nizacijas ir veikėjus naudotis 
proga, paremti pradėtą darbą, 
šauktis į kongresmanus prita
rimo ir prašyti vyriausybę su
daryti nors vieną atskirą lie
tuvių pulką. Iš visų organiza
cijų tik Amerikos Lietuvių Ta
ryba pritarė, susidomėjo tuo 
žygiu ir kreipėsi į vyriausybę. 
Taryboje tą reikalą tvirčiausiai 
rėmė jos pirmininkas L. šimu
tis. Tačiau vyriausybės parei
gūnai atsakė, kad atskirų tau
tų dalinių USA armijoje ne
steigs. 
Kaip Kongresas nusprendi 

Nuolat susirašinėjau su Sen. 
Lodge, kuris kovojo už siūly
mą imti 50,000 svetimšalių į 
Amerikos armiją. Birželio 8 d. 
Senatas pagaliau nutarė# priim
ti 25,000 svetimšalių su teise 
po 5 metų karo tarnybos įgyti 
USA pilietybę. Bet netrukus 
Atstovų Rūmai išleido įstaty
mą apie kareivių šaukimą ir 
dėl to atmetė tremtinių ėmi
mą. Tuo budu anas Senato nu
tarimas liko bė vertės. 
Paskirus svetimšalius gali 
priimti į karo tarnybą 

Kongresui tebesvarstant tą 
reikalą, kreipiaus į Krašto Ap
saugos Sekretorių, kuris birž. 
21 d. atrašė: 

"Noriu 'padėkoti tamstai už 
labai įdomų laišką, 1948 m. ge
gužės 27 d., ir už daugelį jame 
išdėstytų pasiūlymų. Visuomet 
labai naudinga ką išgirsti iš 
asmenų, kurie galvoja apie pro
blemas, apie kurias tamsta ra
šai. Aš įteikiau tamstos laišką 
asmenims, kurie bus ypatingai 
įgalioti toliau tai svarstyti". 

Taigi, karo vadovybė svars
to tiek Sen. Lodge sumanymą, 
tiek mano siulymus ir gal no
rėtų juos vykdyti, bet negali 
to daryti be atitinkamo įstaty
mo. Paskiau Washingtone iš
keltas sumanymas priimti nors 
10,000 tremtinių į armiją. Kas 
ir kaip bus nuspręsto «*«- tuo 
tarpu dar nežinoma. 

Bet, nežiūrint to viso, Sen. 

KAIP SPAAK KAL
BĖJO APIE 
LIETUVĄ 

Gal but tik Churchillis karo 
metu taip smarkiai puolė na
cius, kaip dabar Spaakas išdrį
so pasakyti teisybę apie sovie
tus viso pasaulio diplomatų 
akyse UN konferencijoje Pary
žiuje. 

Kalbėtojas tikrai nepapras
tas. Storokas, užlipo ant tri
būnos, apžvelgė auditoriją ir 
tiesiog ^nusikreipė sovietų dele
gacijos link. Po to energingu 
tonu, nežiūrėdamas j raštą, pa
sakė kalbą, kuri turės įeiti į 
šių dienų įvykių istoriją. 

Visada šaltas prancūzų Le 
Monde jį pavadino "ciceroniš
ku" kalbėtoju ir jo garbei pa
skyrė net visą editorijalą. "Tai 
buvo tarptautinės moralės pa
moka", rašo Le Monde. "Tai 
buvo sovietų impe r i a 1 i z m o 
teismas", priduria. 

Ištiesų Spaakas savo kalboje 
visai atvirai nusakė, kodėl pa
saulis yra įpuolęs į pesimizmą 
ir baimę. Tai nepažaboto so
vietų imperijalizmo baimė, bai
mė sovietų politikos, kuri "tai
kos vardan" okupavo ramias 
Pabaltijos tautos ir visu įnir
timu bei žiaurumu jas naikina, 
kuri viena iš visų karą laimė
jusių valstybių išdrįso paverg
ti ir naikinti pusę Europos ir 
savo imperialistiniais -sieki
mais sukelti visą pasaulį ant 
kojų. Visas tarptautinis ben
dradarbiavimas nueina niekais, 
nes sovietai viską griauna, ne
pradėjus dar taikos namų sta
tyti. 

Kai visos tautos bendromis 
jėgomis ieško planų, kaip grei
čiau išbristi iš skurdo ir vargo, 
sovietai visame pasaulyje savo 
penktosios kolonos pagalba ke
lia sąmyšius ir netvarką ir jį 
skandina varge. Kai Vakarų 
valstybės tuoj po karo ėmėsi 
nusiginklavimo ir demobilizaci
jos planų, sovietai iš pirmųjų 
dienų pradėjo karo pramonės 
organizavimą ir milžiniškos ka
riuomenės kūrimą. 

Baimė atsidurti sovietiškame 
kalėjime, baimė pasaulio sąmy
šio ir netvarkos, baimė nepa
žabotos sovietų imperijalistinės 
politikos — štai kas vedavpa
saulį į bedugnę. 

ši kalba buvo daugelį kartų 
pertraukta griausmingų ovaci
jų, net prasilenkiančių su "di
plomatiniu tonu", o kai kalbė
tojas baigė savo istorinę kalbą, 
auditorijoje kilo toks plojimas 
ir tokios ovacijos, kad jokia 
t a r p t a u t i n ė  k o n f e r e n c i j a  d a r  
niekad ko nors panašaus nėra 
mačiusi.... Tik sovietai su 
savo satelitais sėdėjo tylus ir 
išraudę ir bailiai dairėsi po en
tuziazmo pagautą auditoriją. 

Z. U. 

NUSIŽUDĖ SOVIETIŠKAS 
ESTIJOS "PREZIDENTAS" 

švedų laikraštis Stockholm 
Tidningen iš Stockholmo pra
neša, kad bolševikinės Estijos 
"prezidentas" nusižudė, neno
rėdamas pildyti Maskvos įsaky
mo deportuoti 40,000 estų į Si
birą ir kitas SSSR sritis. 

Nebus laimės, jei musų tautie
čiai tebekenčia! Aukas siuski
te: 
United Lithuanian Relief Fund 

of America, Inc. 
105 Grand Street 

Brooklyn 11, N. Y. 

Lodge posėdyje tvirtino, kad 
pagal esamus įstatymus armi
jos sekretorius turi galią savo 
nuožiura priimti paskirus sve
timšalius į karo tarnybą USA 
armijoje. Taigi, kas iš tremti
nių nori įstoti į šią tarnybą, 
turi tuo reikalu kreiptis į ka
rinį Amerikos atstovą (Milita
ry Attache) prie USA amba
sados ar pasiuntinybės Angli
joje, Prancūzijoje, 11 a 1 i joje, 
Kanadoje, arba į karinę oku
pacinę valdžią. - 1 

Kfp. Petras Jurgeliu 
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MUSU MISIJA 

ATEIVIAI sukurė dabartinę Ameriką. Bet jie daug 
davė ir savo paliktoms tėvynėms. Žiūrėkime tiktai: 

čia atvykęs anglas, airis, skotas gali jaustis beveik kaip 
namie! Jis čia randa savo kalbą, savo bažnyčias, dau
gumą savo papročių, jei nori, gali rasti beveik viską, kas 
jam miela ir priprasta. Ar ne tas pats ir ispanui ir por
tugalui Pietų Amerikoje? 

Kodėl taip yra? Todėl, kad tų tautų ateiviai į nau
jąjį gyvenimą įdėjo daug ir savo tautų kulturos, tartum, 
perkėlė savo tėvynės dalį į naują vietą. Jie padarė di
delį darbą. Iškilmingiau tariant.— jie atliko didelę mi
siją. 

O kokia gi musų, lietuvių,'misija Amerikoje? Ar 
tik savo prakaitu laistyti šio krašto gėrybių derlių ir 
paskui išnykti be pėdsakų? 

Ne! Ir musų ateivi ja, jeigu ne visada aiškiu supra
timu, tai bent širdim ir nujautimu savo misiją gana ge
rai atliko. Nors musų ateivių nebuvo tiek daug, kaip ki
tų, bet ir lietuvis gali čia rasti tėvynės dalelę, gali girdė
ti savo kalbą, matyti savo papročius, rasti savųjų pa
galbos. 

Kad taip yra, tai nėra nusikaltimas šiam kraštui. 
Priešingai — įvairių tautinių kulturų palaikymas, ^avo 
senųjų tėvynių ir tautiečių rėmimas, solidarumas iš vie
nos tėvynės kilusiųjų tarpe yra graži Amerikos tradici
ja, kuri, gal but, net yra vienas iš jos stiprybės šaltinių. 

Tat kaip tik drąsiau ir su didesniu supratimu atliki
me savo misiją! O ta misija yra — lietuviškumo išlai
kymas, jo perdavimas jaunimui, lietuvių reikšmės pakė
limas ir pagalba tėvynei bei tautiečiams. 

Kalbant apie lietuvių misiją Amerikoje, be abejo, kiek
vienam prisimena, kad turime ir organizaciją, kuri 

vadinasi Amerikos Lietuvių Misija. Ji sukurta padėti 
Lietuvai nustotą laisvę atgauti. Tai' yra didelis reika
las ir gražių darbų ji tam tikslui padarė. Bet tas vienas 
uždavinys neapima visų Amerikos lietuvių uždavinių, 
neapima visos musų misijos, kurią turime atlikti. 

Amerikos Lietuvių Misijai net pats jos vardas siūlo 
neapsiriboti tik žygiais Lietuvos išlaisvinimo tikslu. Po 
šiuo vardu gali tilpti visoks veikimas, kuris sudaro lie
tuviu ateivijos Amerikoje misijos turinį. 

O juk musų misija nėra vien tik pągalba Lietuvai ar 
nelaimėje atsidūrusiems tautiečiams. Musų misija yra 
taip pat ir lietuviškas^ pajėgumas čia išlaikyti, stiprinti. 
Be to nei Lietuvai, nei tautiečiams negalėsime padėti. 

Kas Netiesa, tai 
Netiesa 

NAUJIENŲ 238 numerio 
apžvalgoje parašyta: "Kas tie
sa, tai tiesa. Po Dr. K.Griniaus 
išrinkimo Lietuva' kito teisėto 
prezidento neturėjo". y 

Jeigu tai tiesa, tai Lietuva 
nuo anų laikų neturėjo ir tei
sėtos valdžios, negalėjo suda
ryti jokių teisėtų satarčių, ne
galėjo teisėtai skirti pasiunti
nių... 

šitokia NAUJIENŲ "tiesa", 
žinoma, labai patinka dabarti
niams Lietuvos okupantams, 
nes tokia teorija yra vieninte
lis šiaudas, kuriuo bolševikai 
veltui bandė teisinti Lietuvos 
pagrobimą... Bet šito teisini-
mosi niekas nepripažino rimtu. 

Ištikrųjų Lietuva ir po Dr. 
K. Griniaus prezidentavimo vi
są laiką buvo Tautų Sąjungos 
narys, santykiavo su visu pa
sauliu, sudarinėjo sutartis... Ir 
nei vienos valstybės vyriausy
bė nepasiklausė NAUJIENŲ 
apžvalgininko, ar Lietuvos val
džia teisėta. 

PAREIŠKIMAS 
šiuomi noriu išreikšti savo 

gilią padėką mano bendradar
biams ir kolegoms, taip Suvie
nytose Valstijose kaip ir trem
tinių tarpe, už jf kooperavimą, 
patarimus' ir vieningumą musų 
kovoje už Lietuvos išlaisvini
mą ir palaikymą musų brolių 
ir seserų gyvenančių nepaken
čiamose sąlygose s&Vo išeivi* 
joje. 

Aš, atsisakydamas iš LVS 
pirmininkystės, turėjau minty
je sekančius motyvus: 

1. Mano gyvenimo sąlygos 
pasikeitė, ir aš esu priverstas 
kreipti daugiau domės ir laiko 
— nors laikinai — sutvarky
mui savo asmeniškų reikalų. 
Tai užimti LVS pirmininko 
vietą ir neatlikti to darbo kurį 
bučiau įpareigotas atlikti butų 
nepadoru. v 

2. Aš jaučiu, kad permaina 
yra sveika kiekvienai organi
zacijai, nes nauji viršininkai 
bei valdyba turi naujų idėjų, 
naujų sumanymų, kurie, be 
abejo, yra geras reiškinys taip 
LVS taip Lietuvos išlaisvinimo 
bylai. 

3. Aš nepilnai sutinku su 
kai kuriais dabartiniais LVS 
žygiais, tat pasilikdamas LVS 
priešakyje galiu prieš juos ko
voti ir tokiu budu nepildyti 
LVS didžiumos narių valios. 

LVS laimei ir Lietuvos ge
rovei, pirmininku tapo išrink
tas labai padorus, sumanus, vi
sų mylimas Dr. M. J. COL-
NEY. Aš jį sveikinu ir pilnai 

TĖVYNĖS MYLĖTOJU DRAUGIJA 
Kvieč ia i Kulturini Frontą 

Gana žodžiu! 
C 

jjitaip prasideda vienas musų atsišaukimas, dedamas ki
toje vietoje. Ką tai reiškia? 

Xai reiškia, kad laikas ne juokais pradėti vykdyti ta, 
ką senai žadame ir ko patys norime. 

Norime, kad atvyktų daugiau lietuvių į Ameriką. 
Norime todėl, kad mums gaila, kam jie ten turi vargti. 
Norime, kad jie galėtų patys čia sau pragyvenimą užsi
dirbti ir nereiktų nuolatos rūpintis jų šelpimu. Norime, 
kad jie ateitų į musų tarpą, kaip naujos musų visuome
niško darbo jėgos. 

Tiek daug rūpesčių buvo, kol buvo iškovotas įstaty
mas, kuris tremtiniams atrakina duris į Ameriką. Du
rys jau atrakintos, bet mes turime jas atidaryti kiekvie
nam asmeniui, kiekvienai šeimai atskirai. 

Čia jau ne veikėjų, ne visuomenės vadų darbas. • Tą 
turime padaryti kiekvienas pats. Jei to nepadarysime" 
tai visas ligšiolinis musų organizacijų darbas nueis nie
kais: visokių tremtinių privažiuos į Ameriką, tik lietuvių 
jų tarpe mažai matysime! 

Ligi šiol buto-darbo pažadus daugiausiai rašėme gimi
nėms, pažįstamiems. ... Jeigu tuo ir baigsis, tai var

giai ar dešimta dalis lietuvių tremtinių pamatys Ameri
ką. 

Daugumas tremtiniu neturi Amerikoje nei giminių, 
nei pažįstamų. Jeigu jiems niekas neišties rankos, tai 
jie visi liks tenai, nors įstatymas ir leistų jiems atva
žiuoti. 

Artimiems giminėms, kas jų turi, jau beveik visi 
reikiamus raštus pasirašė. Dabar jau laikas pradėti ei
ti prie tolimesnių giminių. 

Visi lietuviai mums giminės ir stengsimės visiems 
padėti. Bet, jeigu jau pradedame nuo artimesniųjų gi
minių, tai dabar mums—DIRVOS šeimos nariams—ar
timiausi giminės yra DIRVOS skaitytojai tremtinių sto
vyklose. Nuo ju pradėkime didi ji pagalbos darbą! 

Pirmai pradžiai — padaryki/he raštus nors trims 
šimtams šeimų, tų kurios gyvena vienomis mintimis su 
mumis! 

Mes kviečiame jus neatidėliojant iškirpti kitoje vie
toje esantį kuponą, j j užpildyti ir siųsti DIRVOS redak
cijai. 

Tai bus darbas didesnis, reikšmingesnis už visas 
gražias prakalbas, už visus gražius žodžius apie tėvynės 
meilę, apie patriotizmą. Žodžiai gerai, bęt tik tada, kai 
jie veiksmu paremti! 

pasitikiu, kad su jo gabumais, 
. Į pasišventimu ir malonumu, — 

Ir daugiau netiesų Įsibrovė, kurias kvalif ikacijas jis parodė 
į NAUJIENŲ apžvalgas, štai j ]3§gyje daugelio metų savo ir 
236 n u m e r y je, remdamasis 
vienu, dėl keistai miglotų prie
žasčių atsiradusiu ir beveik 
nieko bendra su faktais netu
rinčiu pamfletu, apžvalgininkas 
daro išvadą: 

"V. Rastenis, buv. Lietuvoje 
Smetonos partijos generalinis 
sekretorius, daro, žinoma, vis
ką 'iš viršaus'." 

Tiesą sakant, -gerjau yra* da
ryti, kad ir iš viršaus , negu j Q buvo tik abejojimas, ar ge 
nieko nedarant knisli kitų dar-' 
bą "iš apačios". Bet, kiek tai 

savo ponios veikloje, — jis ves 
LVS geru keliu ir pilnai prisi
dės prie LVS ir Lietuvos gero
vės. Iš savo pusės, aš prašau 
visų bendradarbių ir draugų ir 
ateityje veikti išvien su nauju 
LVS pirmininku, o aš pats tą 
patį prižadu daryli. 

P. J. žiurvs. 
Spalio 8, 194^:v. 

liečia ALM, ALTC ir LVS va
dovybių bendrai sudarytos Re
organizacijos Komisijos darbą, 
tai NAUJIENŲ apžvalgininkas 
tikrai neturi ir negali turėti nei 
menkiausio fakto savo Išvadai 
patvirtinti. 

* * 

TREČIA netiesa tose apžval
gose buvo 234 numeryje, kur 
įrodinėjo, kad DIRVA yra prie
šinga kovai prieš lietuvių tau
tos naikinimą... Niekad DIR
VOJE tokios minties nebuvo, 

rai apgalvotu budu kai kas tą 
daro. 

Vietoje abejojimo atrčmhno, 
apžvalgininkas rodo visiems 
kaž kokią "išverstą rankovę"... 

Ir dar viena netiesa ten pat: 
kad DIRVA įtarė ALT sekre
toriaus teisingumą. Ne teisin
gumą įtarė, o neatsargų pasi
gyrimą apgailestavo! Ir ne su 
komunistais čia DIRVA duetą 
traukė, o rėmėsi Associated 
Press informacija, kuri buvo 
paskelbta rugs. 17 dienos The 
New York Times 11-me pusla
pyje. V. R. 

GERIAU duoti, negu prašyti — sušelpk savo tau
tietį nelaimėje! Aukas siųskite: 

t 

United Lithuanian Relief Fund of America, Inc. 
105 Grand St., Brooklyn 11, N. Y. 

NAŠLAITĖ IR GEGUTĖ 
Nekukuoki gegute pilkoji, 

Pagailėki našlaitės jausmų. 
Negerai, negerai Lietuvoje — 

Neramu Lietuvoj,' neramu.... 

Ak, aš mėgdavau tavo klykimą 
Lietuvos patvarumo laiku; 

Bet dabar tik verksmai mane ima 
Kai išgirstu graudingą "kuku". 

Pikti vėjai mųs žemėj vyrauja; 
Kerštu virpa aukšti jovarai. 

Kraštą plėšia žiauri vagių gauja — 
Negerai Lietuvoj, negerai 

Pulkai brolių-narsuolių kovoja 
Už liuosybę šalies ir namų; * 

Priešai juos kapomis "likviduoja" — 
Neramu Lietuvoj, neramu 

Ar prašvis vėl saulėtasai rytas? 
Ar skraidys vėl laisvieji arai? 

Dabar kraštas krauju apšlakstytas— 
Negerai Lietuvoj, negerai.... 

Mano motina ilsis kapuose; 
Mano tėvas Altajaus krašte; 

Mano brolis D. P. patalpose — 
Aš gukčioju čia su gegute 

• 

Aš viena nelaiminga našlaitė, 
Išmesta iš gimtinių namų 

Nekukuoki pilkoji gegute— 
, ||eramu Lietuvoj, neramu.... 

Nadas Rastenis. 

LIETUVIAI VIENYKITĖS! KULTŪRINĖMIS 

PRIEMONĖMIS KOVOKIT UŽ LAISVĘ SAVO 

TAUTOS! f  

Mes, Tėvynės Mylėtojų Draugijos Centro 
Valdybos Nariai, savo posėdyje 25 d. rugsėjo, 
1948, svarstėfcie TMD kulturinės ir organizaci
nės veiklos reikalus, taipgi musų tautos žmonių 
dabarties klaikią padėtį ir priemones kulturinės 
kovos už laisvę ir teises pavergtųjų ir ištremtų 
jų lietuvių. Mes nutarėme atsišaukti j tauriuo
sius Amerikos lietuvius, prašyti visų atkreipti 
dėmesį į dabarties musų tautos žmonių labai 
rūsčią, neapsakomąi klaikią padėtį MASKOLIŲ 
VERGIJOJE. - . 

šiandieną arti pusės milijono lietuvių iš
tremtų iš tėvynės Lietuvos, šimtai tūkstančių 
lietuvių randasi už Uralo kalnų ir ledinio Sibiro 
tundrose, tenai jie kamuojomi sunkių darbų 
prievolėmis, kenčia vargą, badą, MIRŠTA KAN
KINIŲ MIRčIA! Arti- šimto tūkstančių lietuvių 
išbėgo į vakarų Europos kraštus, jie vargsta, ba
dauja, bado ligomis serga ir miršta. Kodėl jie 
bėgo iš tėvynės? Todėl, kad jiems grėsė ištrėmi
mas į Sibirą, kankinių mirtis! Palikusieji Lietu
voje vargsta, badauja, gyvena kasdieninėje bai
mėje, nežinodami kada jie bus SUIMTI ir IŠ
TREMTI į Sibirą! Ištremtųjų lietuvių sodybos 
apgyvendinamos maskoliais ir visokiais azija
tais, vykdomas lietuvių rusinimas. 

Karas baigtas, bet TAIKOS ir tvarkos pa
saulyje nėra ir nebus, kol maskoliai Lietuvą ir 
kitus rytų Europos kraštus valdys. Maskvos 
valdovai- nenori TAIKOS ir TVARKOS, priešin
gai, jie nori SUIRUTĖS ir DEMORALIZACI
JOS! Tokioj padėtyje jie siekia savo tikslo — 
pavergimo Eurazijos žemyno tautų, šią tikrovę 
ryškiai rodo Maskvos valdovų ir komunistų po
litika. 

Mes, žinodami jųjų tikslus, privalome budė
ti, stovėti musų naujos tėvynės Amerikos sar
gyboje ir rūpintis išlaisvinimu senosios tėvynės 
Lietuvos. Musų pareiga vienytis, kultūrinėmis 
priemonėmis kovoti prieš maskolių ir komunistų 
imperializmą ir klastas. Todėl kviečiam visus 
Amerikos lietuvius f visą tautinę vienybę ir kul 
turinės kovos FRONTĄ! Jei busime vieningi, 
busim galingi! Jei ryžtingai ir kulturingai ko
vosime, tai kovą laimėsime, sudarysime sąlygas 
Lietuvos išlaisvinimui. 

Kulturinė kova svarbi, galinga! 
Kulturinė kova už žmogaus ir tautų laisvę 

ir teises visais laikais ir visuose kraštuose buvo 
įtakinga ir sėkminga. Organizuota kulturinė ko
va žodžiu ir raštu vedama dabar labai reika
linga. šį faktą žino visi kulturingi žmonės. Mes, 
lietuviai, žinome, kad jokia politinė kova be kul
turinės veiklos neįmanoma. Kulturinė veikla 
žmogų tobulina, 'stiprina jo dvasines ir protines 
išgales, todėl mes kviečiame taurius lietuvius 
susikaupti kulturinės kovos fronte, kulturingai 
kovoti už laisvę ir teises musų tautos žmonių. 

Aušros ir Varpo steigėjai — dr. Basanavi
čius, dr. šliupas, dr. Kudirka ir kiti Lietuvos va
dai, dvasiškiai ir svietiškiai, kultūrinėmis prie
monėmis kovojo už lietuviškos spaudos laisvę ir 
Lietuvos nepriklausomybę. Jie kovą laimėjo. 
Taip ir Amerikos vadai: Gen. George Washing
ton, Thomas Jefferson, Gen. Andrew Jackson, 
Abraham Lincoln ir Woodrow Wilson kovojo už 
savo krašto žmonių laisvę, teises ir demokratiją. 

Mes, Amerikos lietuviai, kultūrinėmis prie
monėmis kovojome prieš 50 metų susispietę prie 
Tėvynės Mylėtojų Draugijos 1896 metais įsteig
tos Amerikoje. TMD spausdinami raštai—kny
gos buvo siunčiami į Tilžę, knygnešiai platino 
juos Lietuvoje. Tame laikotarpyje musų garbin
gas poetas Maironis savo poemoje sakė: 

kovoti! Tiesa ir šviesa mųs žingsnius lydės! 
Dirbdami Lietuvos išlaisvinimo darbą, saugoda
mi Amerikos demokratiją, mes ryškiai parody
sim savo lietuvišką taurumą, atliksim pareigą 
dėl iaietuvos ir Amerikos gerovės. 

TMD Centro Valdyba: 
WALTER M. CH*ASE, Pirmininkas, 

J. TREČIOKAS, Vice Pirm. 
M. KASPARAITIS, Raštininkas 
ALENA DEVENIENX, Iždin. 

ŽMONĖS, kurie mirė šioje šalyje 1946 me
tais, buvo 6 metais senesni, vidutiniai imant, ne
gu mirusieji 1933 metais. Vidutinis amžius mi
rusių 1946 m. buvo 64.2 metai/ o 1933 m. buvo 
58.2 metai. 

NAUJA DAINA 
(Petras Babickas) 

Praeis audra, nušvis dangus paniuręs, 
Nušvis artojo veidas po audros, 
Jis grįš prie žagrės, o žvejys prie burių, 
Tėvynės vieškeliai kūrybos žygį g'ros. 

Užmirš visi gaisrus, patrankas, kraują, 
Užmirš didvyrius ir karius pilkus, — 
Griuvėsiuos kursime gyvenimą iš naujo, 
Ir tas gyvenimas bus mielas ir brangus. 

Nauja dainas skambės tėvynėj musų, 
Ramybės saulė jos kelius nušvies, 
Naujoj dainoj mes amžius gyvi busim, 
Palaiminti kūrybos ir rimties. . 

Daina! Daina! Tu — tremtinio paguoda, 
^Skambėk per amžius tėviškėj laisvoj, 
Užmiršę praeitį skausmingą, juodą. 
Mes kursim naują buitį Lietuvoj! 

Nebeužtvenksi upės bėgimo, 
Nors *ji sau eitų ir pamažu; 
Nesulaikysi naujo kilimo, 
Nors jį pasveikint butų baisu! 

Maironis žinodamas svarbą kulturinės ko
vos, kurioje buvo įsijungę Lietuvos ir užsienių 
lietuviai, drąsiai sakė carui savo poemoje, kad 
jis nesulaikys lietuvių naujo kilimo — kulturi
nės kovos už lietuviškos spaudos laisvę lietuvių 
ištrėmimu į Sibirą. Dabar tokia kova prieš mas
kolių vergiją reikalinga. Todėl mes kviečiame 
taurius Amerikos lietuvius stoti prie TMD kul
tūrininkų kadrų! Kur nėra TMD skyrių koloni
jose, įsteigti juos ir sutelkti visus taurius lie
tuvius prie jų. 

Mes tikim Lietuvos prisikėlimą! Mes žinom,, 
kad lietuvių šansai kovą už laisvę laimėti geres
ni dabar, negu buvo prieš 50 metų. šiandien Lie
tuviai geriau organizuoti, ekonomiškai stipres-
pasaulyje, negu praeityje. Dabar mes ne vieni 
kovosime prieš maskolius, su mumis kovos visos 
rytų Europos tautos, šią tikrovę ir savo išgales 
žinodami, mes esam tikri, kad savo tikslo—Lie-
ni, kulturiškai pažangesni, daugiau draugų turi 
tuvos išlaisvinimo pasieksim anksčiau ar vėliau, 

Todėl prašome visus taurius lietuvius ne
delsti, nesvyruoti ir neabejoti, bet stoti į TMD 
kultūrininkų kadrus, kultūrinėmis priemonėmis 

G A N A  Ž O D Ž I U !  
JAU' LAIKAS 

Skaitytojai! Veikėjai! Atidarykite 
' duris į šią sali Jusų šeimos nariams 

— DIRVOS skaitytojams Europoje! 

300 
šeimų skaitančių DIRVĄ tremtinių stovyk

lose laukia Jusų pagalbos! 

Iškirpkite žemiau esantį kuponą, užpildyki
te ir atsiųskite DIRVAI, 6820 Superior Avenue, 
Cleveland 3, Ohio. Dirva paruoš blankus, ku
riuos užteks tik pasirašyti ir grąžinti, visa kita 
bus sutvarkyta. ' . 

Gana gražiais žodžiais linki*! tremtiniams 

atvykti pas mus: reikia rimtai .padėti! 

Taigi neatidėliokite, tudjsu siųskite 

DIRVAI užpildytą kuponą: 

Aš 
vardas-pavardė 

gyvenąs 

adresas 

sutinku duoti buto-darbo pažadą tremtinių šei

mai iš Jusų sąrašo, šeimos dydis gali buti.... 

asmenų (Pažymėkite — 1, 2, 3 ar 4). 

Atvykę galės gauti tokių darbų 

(Pažymėkite, kokių darbų Jusų gyvenamoj vie
toj lengviausia gauth) 

parasas 



• 'f •  •  y  .  

* vW 4 - ~y* fiTO ,*• 
'<, /  '  T f ••*•* «ii * 

v '  f» ( * 
'  " J .  ,  ?  '  
• » a' /  

D I B V A R 

Kur Eina 
Pasaulis...? 

• -

R a š o  

Rašo DR. B. T. DIRMEIKIS 

Kai Teisybe Ima Durti... 
KOKIEMS tikslams praleido 

tiek laiko Paryžiuje Generolas 
Marshall ir kam taip dažnai va
žinėja tarp Paryžiaus ir Lon
dono Anglijos užsienių reikalų 
ministras Bevin? Kam tie du 
didžiųjų valstybių politikos va
dovai buvo reikalingi Paryžiu
je, kada Molotovas sėdi Mas
kvoje? 

Pasirodė, kad ilgesnis Mar-
shallo ir Bevino užsibuvimas 
Paryžiuje turi labai tamprų ry
šį su tarptautine padėtimi. Jų 
veiklos vaisiai jau pasirodė: po 
ilgų ir nesklandžių pasitarimų 
apie karinius planus, kaip gin
tis Vakarų Europai nuo Sovie
tų užpuolimų, pagaliau pavyko 
sudaryti vieningą karinę vado
vybę su maršalu Montgomery 
priekyje. Reikalas turėti to
kią vadovybę buvo jaučiamas 
jau senai. Bet vis nenorėta 
alarmuoti pasaulio. 

Jei anglai jau nebeslėpdami 
parodė ir pasakė, jog jie nieko 
nelaukdami vykdys kuo pla
čiausią ginklavimosi programą, 
tai prancūzai dėl jų ypatingos 
vidaus padėties stačiai bijosi 
atvirai pasisakyti, kad pritaria 
ginklavimuisi ir patys skubės 
ginkluotis. Baimė, kad atviras 
ginklavimasis gali pagreitinti 
karo pradžią, vertė susilaikyti 

SEND, Inc. 
304 West ^)3rd Street 

v "CHICAGO 21, ILL 
Tel...  ENGLEWOOD 50*8 

SEND PRIIMA 
MAISTO SIUNTINIŲ H/,SAKV 
MUS !  VISAS VOKIETIJOS IR 
'AUSTRIJOS ZONAS ANGLI.IĄ. 
PRANCŪZIJĄ. ITALIJA. OLAN
DIJA. '  bĖLGIJĄ, SVKK ARIJĄ. 
LENKIJA. ČEKOSLOVAKIJA. 

JUGOSLAVIJĄ. 
Maisto siuntinėliai APDRAUSTI 
draudimo firmose, prist atvmas 
GARANTUOJAMAS. ^Nesuradus 
adresato—pinigai grąžinami. - Pa
kely, , dingęs '^siuntinys 'pakeičia
mas l.itu. A  - ' '  ; 

PRISTATYMO LAIKAS: K 21 
DIENOS! I VISUS KRAsTUS! 

Geriausi eksportiniai produktai. 
Pristatymas4vykdomas įš sande

lių Europoje. 

Siunčiant money order, čeki ar 
kt. mok..priemonę, tiksliai nuro
dykite gavėjo adresą ir užsako-., 
mii siuntinėlių tipo numerius-. 
Galima užsakyti keli  pakieteliai 
tam pačiam gavėjui. 

2 sv. taukų, ki.Miliniu. 
No. 1 2 sv.bekono 
SR 00 2 sv. salami f'esros 

©' 2 sv. kenuotos jautieuos 
1 sv. pieno miltelių. 

2 sv.bekono 
2 sv. kenuolos jautienom 

fs'o. 2 2 sv. pietų Afrit, apeis, 
marmelado 

'.  1 sv. cukraus 
1 sv. kavos pupelių 
1 sv. šokolado, bloc ks / 

2 sv. kiaulinių tauku 
No. 3 2 sv. bekono 

*^A50 ~ s v '  c u^ r a u s  

2 sv. aukšč. rirb. sūrio 
1 sv. kavos pupelių. 

No. t  
§2- 9 5  9 SVARAI CUKRAUS 

N o. 5 
*4-98 9 SV. KAVOS Pupelių 

No. 6 4,5 sv. cukraus 
•00 4 f5 sv. kavos pup<ilių 

No. 7 200 Chesterfield eigareeiu 
$2-0® (Išskiriant V-ik i i  Jtal., t: t-

No. 8 16 sv. sūdytų silkių s t a t i -

.95 nėle (Tik į Vokietijoj/ 

No. 9 10 sv. kvietinių miltų / 
$2*85 4 unc. kepimo miltelių 

EXTRA RIEBALU 6 SV.!!: 
2 sv. kenuoto sviesto 

No. 10 2 sv bekono 
»—q<? -Z sv. kiaulinių taukų 
*'  • 1  sv. šokolado, blocks 

I sv.cukraus 
1 sv. kavos pupelių 

Čia nurodytose kainose įskaity
tos persiuntimo, draudimo ir ki
to* išlaidos. 

Ąi.skirai taria mes su draugio
mis. komitetais ir pavieniais a^-/ 
išminus dėl didesnių užtaky my; 

Nedelsdami šiandien pasiųsyu<; 
<«vo g imioėms.  draugams pun-
suiėliu:.'? 

Prancūziją nuo aiškaus ir sku 
baus pasisakymo už spartesnį 
pasiruošimą savo sienoms gin 
ti. Ir tik Generolo Marshallo 
jtaka, kurtą jis išvystė Pary
žiuje, nulėmė prancūzų svyra
vimus ir pagreitino bendro ka
rinio štabo sudarymą. Tuo pa
čiu šiaurės Amerika įsitraukė 
į atsakomybę, kuri krinta vi 
sam laisvam pasauliui už rim
tą pasiruošimą ateičiai ir už 
visą politiką, kurią Vakarų Są
jungininkai veda prieš Sovie
tus. 

Jau senai buvo kalbama, kad 
š. Amerika ruošiasi atgaivinti 
senąjį "nuomos-paskolos" įsta
tymą (Lend-Lease), kurs leistų 
"už dyką" tiekti pilną apsigin
klavimą fisiems, kurie bus 
amerikiečių fronte. Visi gerai 
supranta, Jcad tokios amerikie
čių "dovanos" nėra daromos dėl 
gražių Europos akių Pa
dėtis spiria tokiu smarkumu, 
kad nebe metai, o mėnesiai pa
sidaro brangus. Reikalas įsi
kišti Amerikai į Vakarų Euro
pos apginklavimo programą ai
škiai rodo, kad "teisybė jau 
perdaug ėmė durti akis". O ta 
teisybė buvo ir pasilieka tokia, 
kad su Sovietų Sąjunga gyven
ti taikoje nėra įmanoma. 

Vilkų Iššaukimas 
UŽTEKO tik nujausti, kokių 

pasiūlymų atsivežė Gen. Mar
shall Paryžiun, kai tuoj visa 
komunistų propaganda Europo
je pasileido darban su įspėji
mais ir šauksmais prieš "karo 
kurstytojus". Višinskis suvai
dino UN tribūnoje taikos apaš
talą. Maskvos tarnai iš Čeko
slovakijos, Lenkijos ir net Ju
goslavijos pasmilkė Sovietų tai
kingumo garbei. O apie de
šimt milijonų komunistų Vaka
rų Europos valstybėse tuo tar
pu tyko valdžios, griauna ukį, 
sprogdina režimus, kelia strei
kus. .... 

Kai Hitleris ruošėsi karui, jis 
irgi uoliai organizavo kitose 
valstybėse šalininkus ir prita
rėjus savo "taikingiems" poli
tikos planams. Bet šalininkų 
skaičius, kokį turėjo* Hitleris 
svetimose valstybėse, ir komu
nistų skaičius, kokį šiandien tu
ri Stalinas — blusa prieš dram-

\ blį Hitleriui jo "penktoji 
kolona" padėjo nedaug; o Sta
linui padeda jau dabar be ga
lo daug. Karo atveju ji bus 
tikras durklas į priešo nugarą. 

Susitvarkyti su komunistais 
Vakarų Europoje (ypatingai 
Prancūzijoje ir Italijoje) nebus 
lengva. Karui su Sovietais 
prasidėjus, tiek Prancūzijoje, 
tiek Italijoje komunistai sukels 
pilietinius karus panašius į 
tuos, kokie vyksta Graikijoje 
ir Kinijoje. Kuo tie pilietiniai 
karai baigtųsi — visi atsaky
mai gali buti teisingi. Taigi, 
visokie diplomatiniai ir kari
niai planai didžiu balsu šaukia 
"vilkus" iš miškų. Tik lieka 
abejoti, ar rimtai pasiruošta 
juos sutikti. 

Užrištom Akim 
VISI matome ir girdime, ko 

kiais kumsčiais ruošiasi susi
tikti pasidalinęs pasaulis. Ir 
viena ir antra pusė prisvaidė 
tiek žodžių apie laisvę, demo
kratiją ir gerovę, jog sunku be 
atskirti, kur baigiasi propagan 
da ir kur prasideda sąžininga 
valia. Mes esame maždaug kaip 
pamišusio vaistininko krautu
vėje, kur ant butelių užlipinti 
visokiausi sumaišyti užrašai. 
Reikia žinovo, kad galėtų pa
sakyti, ar užrašas atitinka bu

telio turiniui. Nežinia, kaip il
gai dar gyvensim tokioje krau
tuvėje. ... 

Iki šiol Žinoma tik tiek, kad 
komunistai nori sunaikinti ka
pitalistus, o kapitalistai — ko
munistus. Kas atsitiktų su 
valstybėmis ir tautomis, jei ko
munistai paimtų viršų pasauly
je— galime atsakyti miegoda
mi. Bet kaip gyventų ir tvar-
kytųsi tautos, jei kapitalistai 
užviešpatautų — galima tik 
spėlioti. O kai žmonės šaukia
mi kovon, reikėtų žinoti, kokia 
ateities programa jų laukia. 

Laikas butų žinoti, ką atneš 
pavergtoms tautoms Sovietų 
Sąjungos, kaip komunizmo cen
tro, išnykimas. Ir butų tikrai 
vertinga, jei Didieji Sąjungi
ninkai mažiau kalbėtų apie 
bendrus ir beveik visiems aiš
kius dalykus, o daugiau pasisa
kytų dėl atskirų valstybių ir 
tautų ateities. Jų fronte tada 
butų mažiau "Žmonių užrišto
mis akimis". 

Baimes Politika 
PRIGYVENOME iki to, kad 

visas pasaulis ėmė remtis vie
nu vieninteliu varikliu: baime. 
Neberandame nei valstybės nei 
žmogaus, kurie nebūtų jos ap
sėsti. Mažieji bijosi didžiųjų; 
didieji — didesniųjų. Ir taip 
vieno baimė stumia kitą dar di
desnėn baimėn. Už tai ir turi
me tiek daug visokių vingių, 
nukrypimų, staigių ir netikėtų 
posūkių — . štai, rodos, jau 
pasirenka valstybės tiesų kelią, 
bet vėl staiga — sustoja, vėl 
žvalgosi, vėl žiuri atgal. Ir vi
sa tai darosi tik iš baimės. 

"Mes bijomės Jusų!" — taip 
šaukė Belgijos ministras pir
mininkas Spaakas prieš Višin
skį. "Mes bijomės tų, kurie 
užsmaugė Estiją, Latviją, Lie
tuvą. Bijomės tų, kurie paver
gė Lenkiją, Čekoslovakiją, Ru
muniją, Vengriją, Bulgariją" 
— taip kalbėjo Anglijos atsto
vas MacNeil spalių 6 dieną UN 
komisijoje. 

O Saugumo Tarybos pasiūly
ta rezoliucija Berlyno klausi
mu — ar nėra baimės vaisius? 
Ji tokia atsargi ir taip jautri, 
kad joje nieko kito negali su
prasti, kaip tik baimę. 

Vadinasi, dar esame vaikų 
amžiuje, kur ne protas, o bai
mė mus valdo. Tik dėl baimės 
vėl ruošiamasi kalbėtis su So
vietais; dėl baimės šalinamasi 
nuo Ispanijos; dėl baimės vėl 
baltomis pirštinėmis čiupinėja-
mi jautrus tarptautinės politi
kos daiktai. 

Bet kaip vaikus, taip ir tau
tas vieną dieną pradeda valdy
ti protas. O proto politika bu
vo ir pasiliks geriausia. Paga
liau ateis diena, kada protas 
nugalės ir baimę. 

KAD GI VISI 
SUPRASTŲ! 

Suprantamas dalykas, kad 
mes, amerikiečiai lietuviai, ne
turime pretenzijų busimai ne-
priklausomai^Lietuvai primesti 
tokį ar kitokį režimą. Musų 
svarbiausia pareiga dėtis prie 
tautos gyvybės gelbėjimo ir jos 

Už Spygliuotu Vielų 
Rašo KAZYS ŠKIRPA. 

(Tęsinys iš pereito nr.) 
Nazių perbloškimas pridavė mano prancū

ziškiems kamaradams daugiau drąsos. Genero
las Germain, kaip musų visų seniūnas, prabylo 
santykiuose su stovyklos komendantu von Knorr 
panašia kalba, kaip aš balandžio 28 d.: pareika
lavo, kad butų baigta mus traktuoti beteisiais 
sutvėrimais, įspėdamas komendantą, jog jis bus 
paskaitytas karo nusikaltėliu, jei režimas nebus 

laisvės ir nepriklauso m y b,ė s pakeistas, jei nebus tuojau pagerintas maistas 
atkovojimo. 

Garsas, Wilkes-Barre, Pa. 

PATS ŠLIUPAS TIKRIAUSIAI 
TO NESIGĖDINTŲ 

J. Kutra, rašydamas apie Dr. 
Jono šliupo darbus Lietuvoje, 
ar užmiršo, ar gėdinosi pažy
mėti, kad šliupas "antidemo
kratinio režimo" laikais ilgą 
laiką buvo Palangos burmistru, 
arba, kaip čia sako, miesto ma-
yoru, Palangos miesto tarybos 
išrinktas ir vidaus reikalų mi-
nisterio "diktatoriškai" patvir
tintas. ... 

K. G*, Chicago, m. 

SAVIKRITIKA? 
čikagiškėje Vilnyje radau 

straipsnį, kurio pabaigoje pa
rašyta : 

"žiopla nervų suėsto žmo
gaus fantastika. L. Pruseika." 

žvilgterėjau į visą straipsnį: 
o gi, žinote, visai teisinga nuo
monė anie visą tą raštą ant ga
lo pasakyta! 

V. M., Detroit, Mieli. 

SLAPTOS ATESTACIJOS 
JAU VEIKIA 

Šiandien perskaitėm straips
nį "Visuotinis Susirupiniimas". 
Ir tai tikrai yra didelis susiru-

ir jei intenoutiesiems dar butų padaryta kas blo 
go. Be to, dar pareikalavo, kad tuojau butų da 
roma žygių internuotuosius paleisti, pristatant 
juos į artimiausią Amerikiečių kariuomenės už 
imtą vietą. 

Nelengva buvo komendanto komendanto von 
Knorr padėtis, kai jokių naujų instrukcijų iš 
aukčiau jis, iš priežasties valdžios suirimo, grei
tai negalėjo sulaukti, o iš seniau turėjo įsakymą 
mus gyvų nepaleisti. Iš čia jo projektai, mus 
dar kaž kur evakuoti: iš pradžios į Bavariją, per 
Pilsen, po to į Beneschau netoli Pragos. 

Kada jau buvome laisvi, vėliau, patyrėme 
jog Beneschau buvo ne kokia nors nauja cto-
vykla, bet paprasti kapai, kur ir mes buttime 
buvę amžinai paguldyti jei įvykiai nebūtų šio 
plano pravedimo sukliudę, būtent, sunkumai gau
ti transporto priemonių ir prasidėjęs Pragoję Če
kų sukilimas. 

Neturėdamas kitos išeities, komendantas 
von Knorr nusprendė mus evakuoti į Chemnitz, 
neva pervedimui Amerikiečiams. Tai buvo pas-
Kutinė iš jo pusės'naciška išmintis atsikeršyti 
ant nelaimingų kalinių už karo pralošimą: mes 
turėjome buti išduoti bolševikams, kurie perėmė 
Chemnitz iš Amerikiečių ir žygiavo į pietus už
imti perėjimus per Erz-Zebirge, taigi.... mus 
paimti į savo "išlaisvinimo" glėbį.... 

Gegužės 5-6 dienomis vyko maisto "pageri
nimas . Buvo išduota kiekvienam internuotam 
po pora bakanėlių duonos, sviesto po keliasde
šimt gramų, po pora kiaušinių, mėsos konservų, 
ir ypač buvome turtingai apdovanoti suciukrin-
tu pienu. Kadangi jo nebuvo kaip pasiimti ke
lionėn, neturint tam reikalingų indų, tai daugu
ma internuotųjų jį tuoj suvalgė. Daugelis pa
gadino sau vidurius, kurie nuo tokio skanėsio 
buvo atpratę.... 

Kaip ten bebūtų buvę, maisto atsargos iš
dalinimas buvo neabejotinas rodyklis, kad šį 
kartą jau tikrai pajudėsime iš vietos Mano pinimas. Prieš porą dienų esa- . . --„.-r-;—— 

me *avę Met, laišku i* Augs- K?*' 
burgo ir Ingolstadto. Juose 
kaip tik DP labai nusiskundžia, 
kad klebonai rašo kaž kokias 
atestacijas, bet slaptai, siunčia 
tiesiog į NCWC. 

Tiek jie ten, tiek mes čia 
labai lauktume kokių nors pa
keitimų. 

J. S., Brooklyn, N. Y. 

KALBOS KLAUSIMAS... 
Viename laikraštyje skaičiau 

daug straipsnių apie įvairius 
žymius žmones, perėjusius į 
katalikų tikybą. Tuos žmones 

tikrai busime palydėti į Chemnitz, tačiau.... be 
apsaugos, nes dauguma Vokiečių kareivių yra 
pasiryžę drožti į miškus, taip pat į laisvę, tik ne 
pas bolševikus, bet į tikrą, toliau nuo jų 

Gegužės 7 d. — istorinė data: iš pat anksti 
ryto pradėjome grąžinti stovyklos naciškai vy
resnybei blusas, atsiprašau, — šienikus, pata
lines ir indus, o internuotiems jie grąžino as
mens dokumentus ir nuosavus pinigus, tikriau 
pasakius grašius, kuriuos prieš tai buvo atėmę, 
kad tuo budu apsunkinti pabėgimus. Vienkart 
buvo įsakyta nunešti j kiemą čemodanėlius ir ki
tą nuosavą mantą. Kieme buvome suskirstyti 
į grupes, pradėjo atsirasti vienas po kito sunk
vežimiai, internuotieji į juos lipo pasiimdami sa
vo daiktelius ir išvažiuodavo pro plačiai prasivė
rusias pilies duris ir išrodinius spygliuotus var-
jtus į laisvę tiesa, tikrai į laisvę, nes kiek-

visus vadina atsivertėliais. Man į vienas sunkvežimis tebuvo apsaugojamas 
regis, čia netikslus pavadini
mas. Jis tinka tik tiems, ku
rie nuo katalikybės buvo pasi
traukę, o paskui vėl sugrįžo. 
Tuos, kurie iš kitų tikybų per
ėjo į katalikybę, teisingiau bu
tų vadinti persivertėliais, nes 
jie persivertė iš vienos tikybos 
į kitą.... Lietuvoje žmonės to
kius tiesiog vadina perkrikštais. 

J. G., Brooklyn, N. Y. 

vos 

BOLŠEVIKU PLANO KLAIDOS 
Rašo PR. DAILYD4. 

Bolševikų pjenk mečio plane 
buvo numatyta, kad dar pra
ėjusią vasarą vakarų aliantai 
pasitrauks iš Berlyno, o Itali
joje ir Prancūzijoje bus komu
nistinės vyriausybės. 

Plano sustatytoja! galvo
jo, kad Vakarų Europa pati 
neatsispirs, o Amerika vėl grįš 
į savo tradicinį izoliacionizmą, 
ypač, kai rinkimus laimės re-
publikonai. 

Tačiau taip galvodami, bol
ševikai padarė dvi stambias 
klaidas. 

Pirmiausiai neišsipildo jų 
viltys, kad Amerika grįš į izo
liacionizmą. Dar priš rinkimus 
republikonų vadai pareiškė, 
kad atėjus republikonams į 
valdžią, santykiuose su Sovie
tų Sąjunga pasikeitimų nebus 

Bolševikai neįvertino tos rei
kšmės, kurią USA politikoje 
turi gyventojų kilmė. USA 
piliečių dauguma, yra kilusi 
kaip tik iš tų kraštų, kuriuos 
bolševikai arba yra užėmę, ar 
ba kuriems sudaro "pavojų. De-

; mokratiniaitie krašte su tokiu 

gyventojų sąstatu valdžia ir no
rėdama negali numoti ranka į 
tai, ką bolševikai daro tų gy
ventojų tėvų žemėse. 

Antra bolševikų klaida — 
per aukštas jų penktosios ko
lonos vertinimas. Išėjimas į 
rinkimus su atskiru kandidatu 
rodo, kad Kremlius skaito Ame
rikoje bent 30 % ištikimųjų. 
Stalino s u s i r a š i nė j imas su 
Wallace, aplenkiant Amerikos 
vyriausybę, verčia manyti, kad 
Stalinas turi visai klaidingą 
supratimą apie Skvo kandidato 
populiarumą. 

Vakarų aliantų pasilikimas 
Berlyne bolševikams yra dau
giau, negu vieno plano punkto 
neįvykdymas. Tas pasilikimas 
gręsia. sužlugdyti visus bolše
vikų sumanymus p r a s iveržti 
iki Lamanšo. O neįvykdžius 
nustatytu laiku to būtino pa
saulinės revoliucijos etapo, su-
siardo ir ekspansijos planai ki
tomis kryptimis. 

Štai dėl ko bolševikai taip 
nerimsta, kai Vakarų aliantai 
perkėlė ginčą į UN. 

dviejų ginkluotų palydovų. 
Kitas ženklas, jog jau esame laisvės prie

angyje, tai buvo sargybinių skaičiaus sumažėji
mas budelėse prie spygliuotųjų vielų, nors liku
sių sargybinių kulkosvaidžių vamzdžiai vis dar 
buvo laikomi atkreipti į internuotuosius. Ta
čiau, nuimtų sargybų kareiviai skverbėsi į kie
mą pas pačius internuotuosius, kad su jais atsi
sveikinti. Diena prieš tai jie dar nelabai drįs
davo pasikeisti su jais tykiausiu žodžiu, per spy
gliuotas vielas, žinodami, kad už tai grėsė jiems 
karceris arba, mažiausiai, SS puskarininkio kum
štis į žandą bei viršylos bizūnas per pečius, .jei 
ne dar blogiau, šį kartą jie jau buvo drąsesni, 
nes irgi nebesijautė nacių pavergti: nors viršy-
la su savo ištikimais puskarininkiais stengdavo
si juos išgainioti, bet jie vėl susirinkdavo prie 
internuotųjų, kad su jais dar kiek pašnibždėti. 

Tai jau buvo pradžia revoliucijos. Tokiu 
revoliucijonieriurh pasireiškė 'ir mano bičiulis, 
Mačiulaitis, kuris, suradęs mane internuotųjų 
tarpe, paspaudė man ranką, palinkėjo laimingai 
baigti išsiliuosuoti, pasigyrė, jog jau turi įsigi
jęs civilinį kostiumą ir kad neužilgo, kai tik su
lauks vakaro, droš kartu su keliais kitais drau
gais irgi į laisvę, jei-visa komanda, palikus išti
kimuosius nacizmui toliau kovoti, dar neišsilak
stytų Tegalėjau jam palinkėti ii tavo pu
sės laimės išsilaisvinti. 

Mudviejų vilčių pilni veidai atstojo mums Lie 
tuvos vėliavą, o musų lietuvių kalbos garsai, ku 
rių niekas kitas apart mudviejų negalėjo supra 
sti, skambėjo kitiems kaip dviejų lietuvių: Lie 
tuvos Ministerio ir jo naciškojo sargybinio, išsi 
laisvinimo maršas. Užtat netruko iš Prancūzų 
pusės komplimento mudviejų adresu. Vienas iš 
prancūzų pasakė: štai tie du bravi lietuviai, ku 
rie dar tebetęsia konspiraciją savo nesupranta 
ma kalba.... 

Greit atėjo ir mario eilė sėsti į sunkvežimį 
"Sudiev!" — šuktelėjau Mačiulaičiui. "Sudiev 
iki greito pasimatymo!" — atsakė mano bičių 
lis. Už pusvalandžio sunkvežimis, greitai nurie 

buvo įtartina. Kiekvienas Internuotųjų state 
sau klausimą, ar naciai neparuošia mums kokių 
nors naujų slastų. Šis klausimas buvo natūra
lūs ir suprantamas, nes apylinkėje ir pačiame 
Bartelsdorfe buvo labai neramu: buvo girdėtis 
šautuvų bei kulkosvaidžių šūvių ir net rankinių 
granatų sprogimų. Mat, vyko sąskaitų suvedi
mas čekų su vokiečiais kolonistais ir vietiniais 
naciais. Viena-kita kulka prazvimbė ir pro mu
sų vagonus. Tokiomis aplinkybėmis, kada vieni 
šaudo į kitus, beginkliams niekad nepatartina 
atsistoti tarp dviejų ugnių: galima be priežasties 
netekti gyvybės. Antra, negalėjo buti garanti
jos, kad kokia nors netekusi proto, bet keršto 
jausmų prisigėrusi vietinių nacių gauja neati
dengs į mus ugnies iš pakrūmės, pastebėjusį 
jog vokiečių sargybinių prie musų nėra. 

Kad kas nepadarytų mums ką pikto ir ne-
liktume be atsakovo už tokį įvykį, generolas 
Germain pareikalavo komendantą von Knorr pa
silikti su keliais kareiviais prie musų vagonų, 
kol nesulauksime garvežio. Kitaip sakant, tik
ruoju komendantu pasidarė internuotųjų seniū
nas, o naciškasis turėjo pildyti jo įsakymus. Jis 
juos pildė, nes jam generolas Germain pagrasi
no, jog atsakys savo galva, jei nors vienam in
ternuotųjų butų iš vokiečių pusės padaryta kas 
nors pikta, ir pasakė, kad jo rūpestis bus ir pa-
rupinimas mums garvežio. 

Buvo linksma matyti, kaip nacių komendan-
-su jpristatytais jam dviem internuotaisiais, 

nėrėsi is kailio, kad butų greičiau mums paduo
tas garvezis. Tuo reikalu skambino jis į visai 
puses, alarmuodamas vokiečių įstaigas bei susi* 
kirsdamas su geležinkelio įstaigų pareigūnais* 

Tačiau, nežiūrint visų pastangų, garvežio 
vis nebuvo. Mane tai begalo nervino, nes bolše
vikai jau kopė per Erz-Gebirge ir buvo pavfl* 
jaus, kad jie pasieks Bartelsdorf stotelę pirmaL 
negu mes iš jos pajudėsime. 

Jau gegužės 7 d. po piet, ypač pavakarėje* 
buvo galima iš artilerijos šaudymo spręsti, jog 
jiems, be didesnio is vokiečių pusės pasipriešini
mo, sekasi veržtis pirmyn. Buvo aišku, jog pra
siveržus per Erz-Gebirgė keterą, bolševikai tuoj 
pasipiltų su šarvuočiais ir kitokiomis paslaukio* 
mis kolonomis nuo kalnų į musų pusę. Ką da
ryt, kad nepakliuvus į nagus raudoniesiems bu
deliams, tik ką pasiliuosavus iš rudųjų? 

Sprendimas tegalėjo buti vienintelis: nebe* 
gaištant laiko drožti pėsčia. Tokios pat nuomo
nės buvo ir pora lenkų, būtent pulkininkas Lan-
ger su vienu majoru. Tat buvome pasiruošę žy
giui, paliekant čemodanėlius prancūzų globai. 
Jie rusų perdaug nesibaugino, kaip savo sąjun
gininkų, bet svarbiausia dėl to, kad nebuvo pa
tyrę ant savo tautos kailio, kas tai yra bolše
vizmas. 

Tačiau, sutemus, padėtis fronte kiek apri
mo, tik gaisrų pašvaistės dar liudijo, jog tebe
same arti musų persekiotojų. Frontui šitaip 
nutilus, nebesiskubinome su atskilimu nuo ben
dros internuotųjų kolonos. Pasilikdami su ja, 
tikėjomės turėti lengvatų, kai baigsime išsilais
vinti. 

Apie miegą tą naktį negalėjo buti jokios 
calbos: kai žmogus kovoja už savo gyvybę mie
gas jam nebereikalingas. Visą naktį slankiojau 
?ne stotelės ir Čia pat ėjusio per Bartelsdorf 
taurią plentą, atydžiai stebėdamas kas darosi ir 
sekdamas judėjimą plentu. 

Mano budrumas man apsimokėjo. Apie 2 
vai. nakties (8 gegužės) nugirdau vieną komen
danto von Knorr telefonu pasikalbėjimą su kaž 
tokiu vokiečių štabu apie padėtį fronte. Supra
tau, jog vokiečiai tebegina Erz-Gebirge praėji
mus, nors padėtis ir skaitoma beviltiška, iš prie
žasties stokos rezervų pas Vokiečius ir didelif 
iėgų iš rusų pusės. Buvau patenkintas, kai 
calnų keteros bolševikai dar nepraėjo. Tai da
vė pagrindo vilčiai, kad galėsiu * palaukti iki ry
to, o gal vis tik susilaukti dar ir garvežio, įsiti
kinus, jog von Knorr daro visa, kas tik jam ano
je anarchinėje padėtyje pas vokiečius' dar buvo 
įmanoma padaryti, kad garvežį parupinus. 

Kai tik išaušo, kautynės fronte atsinaujino, 
o mums neramumas, kad rusai musų neužklup-

pasirodė ilgas sanitarinis trau
kinys iš rytų pusės j Bartelsdorf. Jis čia buvo 
sulaikytas. Generolas Germain pareikalavo, kad 
musų vagonus prie jo prikabintų. Garvežio va
dovas atsikalbinėjo tai padaryti, motivuodamas 
log garvežys nepajėgs tempti, nes traukinys jau 
ir be to buvo perilgas. Stoties viršininkas gar-
vezistą palaikė, o komendantas von Knorr, pa
sirodo, jau buvo kaž kur dingęs. Tačiau gene
rolas nenusileido ir vokiečiai buvo priversti duo
ti pažadą, kad musų aštuonis vagonus prika
bins.... 

Bet ir vėl reikalas delsėsi: musų stotelėj* 
nebuvo vandentiekio, garvežys turėjo nusisku^ 
binti jo prisipumpuoti į kitą stotį už 5 kilomet
rų, o grįžęs dar atlikti vagonų prikabinimo ma
nevravimą. Pyktis ėmė, nors persiplėšk, bet n#f 
buvo kitos išeities kaip laukti Nors tai te
sėsi tik apie porą valandų, bet jos buvo mums 
begalo rizikingos. . 

Bolševikai, kiek pasišaudę su vokiečiais kal
nuose, pradėjo riedėti žemyn nuo jų visu fron
tu, taigi ir link musų stotelės. Vienas-kitas rau-

- donosios artilerijos sviedinys sprogo Bartelsdorf 
kaime ir stotelės rajone, nežiūrint kad ten sto
vėjo tik vienų vienas ir tik sanitarinis traukį 
nys, iš viršaus ir abiejų šonų paženklintas Rau
donojo Kryžiaus ženklais. Bet sovietiškiems ci-

' vilizatoriams tai nieko nereiškė, nes Sovietų Sf» 
junga prie Tarptautinės Raudonojo Kryžiaus 1XO. \j£j ^uovttiaiiu^iu ounuyymimo, fci-Cl tai 11 UI 1C- ~ *, .  .  * .  ,  -  —-.«v»wjv/ awjaiuud 

dėjęs nuo kalno, sustojo: tai buvo geležinkelio Konvencijos nera prisidėjusi. Laimė, kad svie-
„_j.-j.ir ^ ^ ^ 1 i»-.. _ diniai nepataikė į patį traukinį, kuris buvo pri-

_ kimštas sužeistųjų, evakuojamų į Karlsbad, pa-
GI/dI Kfo ofvivn m mo4-n iX ± i  • 

nedidelė stotelė, Bartelsdorf. kur laukė internuo 
tųjų iš kaž kur prisiųsti aštuoni vagonai. Ta- V- Pe
čiau, nesimatė garvežio. Internuotųjų transpor- sr atviru miestu, iš priežasties ten buvusių 
tavimas iš pilies į stotį užėmė daug laiko, nes slcai"lnfn! ligoninių su sužeistaisiais. 
sunkvežimių buvo tik keli. Jie turėjo suvažinė
ti į ten ir atgal po kelis kartus: į pakalnę leng
vai, bet grįžtant atgal prieš kalną turėdavo sun 
kumų, kartais motorai pritrukdavo jėgų, arba 
pasigadindavo. To pasėkoje transportavimas už-
sidelsė iki pat vakaro. ' 

Tuo tarpu garvežio vis nesulaukėm*. Tai 

(Bus daugiau) 

ANGLIS yra pagrindinė moderninio gyve
nimo medžiaga, nes transportacija ir gamyba 
plieno, tekstilės, trąšų ir medžio didžiumoje pri
klauso nuo anglies; ji taipgi būtina reikmente 
daugumos industrinių veiksmų. 
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D I R V A  

Trupiniai nuo Didžiųjų Stalo 
••• 1 

Musų bendradarbio pastabos iŠ UN Konferenci
jos apie dalykus, apie kuriuos nerašo 

editorialuose . . . 

Posėdžiu salėse uždrausta 
rūkyti. Del to labiausiai ken
čia Belgijos premjeras Spaa-
kas. Iš pykčio, kad negali rū
kyti, Spaakas pradėjo cigarus 
.... kramtyti. Per posėdį su
kramto tris cigarus. 

• * • 

ęiegantiškiausias konferenci
jos delegatas bene bus ameri
kietis Marshall. Jis kasdien j 
posėdžius ateina su kitu kos
tiumu. Iš viso amerikiečiai tiek 
diplomatai, tiek žurnalistai la
bai1 gražiai rengiasi. Nuo jų 
neatsilieka UN sekretorijate 
dirbančios amerikietės, kurios 
savo apsivilkimu dažnai "neša" 
paryžietes. 

* * 

Žurnalistai ir UN tarnauto
jos moterys labiausiai myli Ar
gentinos delegacijos sekretorių 
Enrique Corominos. Jis turi 
labai neblogą balsą ir kai jam 
reikia ilgiau palaukti telefono, 
gražiai panelėms padainuoja. 
Su žurnalistais Corominos ypa
tingai malonus, vadina juos 
juos tiesiog bičiuliais ir neat
sisako dažnai su jais po "kle
bonišką" išlenkti.... 

* * 

Tik dvi moterys yra delega
tų tarpe: tai USA delegacijos 
narė Mrs. Eleanor Roosevelt, 
su kuria teko ir Jusų korespon
dentui pasikeisti vienu-kitu žo
džiu. ir Indijos delegacijos 
"galva" — Madame Laksmi 
Pandit, einanti Indijos amba
sadoriaus pareikas Maskvoje. 

Abi nuolat apsuptos diploma
tų, žurnalistų ir smalsių žiūro
vų. Laksmi Pandit, kas be ko 
pažymėtina gražuolė, apsivilku
si gražiais indų tautiniais rū
bais, atrodo tiesiog paslaptin
gai. Girdėti, kad daug kas spė
jo net ir "širdies ramybę" pra
rasti dėl jos. Beje, gražuolė 
ir paslaptingoji diplomatė yra 
Indijos visagalio valdytojo Pan
dit Nehru sesuo. 

*v * 

Paminėtinas ir konferencijos 
stebukladaris, kalbų žin o v a s 
Mr. Kanniker. Jis gali išklau
syti visą valandą kokios nors 
kalbos, nei vieno žodžio neužsi-
rašrti ir tiesiai iš atminties, 
nei žodžio nesuklysdamas, tą 
kalbą išversti j penkias kal
bas.... Tai bent galvelė! 

* * .» • 
Nors konferencija jau įpusė

jo, bet ši kartą delegatai ne-
perdaugiausia linksminasi. Vie
nas tik Argentinos ministeris 
Bramuglia suruošė* didelį balių, 
kur 500 svečių smagiai paūžė 
taikos labui.... Sako, kad sve
čiai ne tiek viešėjo, kiek žiurė
jo į ministerio žmoną, kuri 
esanti tikra gražuolė.... 

* * * 
Prieš pat išsiunčiant šį laiš

ką, Mrs. Eleanor Roosevelt bu
vo sukvietusi žurnalistų pasi
kalbėti. Ji kalba su kiekvienu 
nuoširdžiai, paprastai ir be di
delių mandrumų. Kaip ji nu
pasakojo, taikos organizavimas 
sekasi sunkiai dėl to, kad yra 

tautų, kurios visus taikių t&u-
tų planus griauna.... 

Į lietuvių žurnalistų paklau
simą, kaip sprendžiami tremti
nių reikalai, Mrs. E. Roosevelt 
atsakė, kad ji esanti optimistė. 
Ji mananti, kad nežiūrint kai 
kurių tautų priešinimosi, trem
tinių reikalai bus sutvarkyti 
jiems palankia prasme. Taip 
pat ji mananti, kad busiąs, pri
imtas ir žmogaus Teisių statu
tas, kokį pasiūlė vakarinės de
mokratijos. ... 

Pabaigoje vienas prancūzas 
žurnalistas paklausė, ką ponia 
Roosevelt galvojanti apie Pa
ryžiuje esamą madą- — nešioti 
ilgus sijonus? 

Ponia Roosevelt a&akė, kad 
vakare ilgi sijonai gražu ir tin
ka. Bet dieną ji nemėgstanti 
ilgų sijonų!, Nepraktiška ir 
brangu į Z. Ubr. 

Cleveland iečio Išradi
mai Sutaupo Tūkstan

čius Dolerių 

KAIP JIE PEŠĖSI DĖL 
BERLYNO 

Saugumo Tarybos posėdžiai 
Paryžiuje dar niekad nebuvo 
pasiekę tokio didelio įtempimo. 
Posėdžius stebėjo daugiau kaip 
2000 diplomatų, žurnalistų ir 
rinktinės publikos. Keli posė
džiai užtruko vien besvarstant 
k l a u s i m ą :  į t r a u k t i  B e r l y n o  
klausimą į Saugumo Tarybos 
darbų programą, ar ne? Sovie
tų atstovas Višinskis net kelis 
kartus kalbėjo reikalaudamas 
Berlyno klausimo nesvarstyti. 

Jis kalbėjo visas išraudęs, tran
kėsi kumščiais ir visais budais 
norėjo paveikti diplomatus. 

Vakariečių atstovai . kalbėjo 
ramiai ir įtikinėjo kad klausi
mą reikia svarstyti. Kai prasi
dėjo balsavimas, salėje stojo 
didelė tyla. 

Devyni delegatai pakele ran
kas, o Višinskis su jo portfelio 
nešiotoju Manuilskiu, atstovau
jančiu neva "Ukrainą" — ne... 

Taip, tik dviem pasisakius 
prieš, Berlyno klausimas buvo 
nutarta perduoti svarstyti Sau
gumo Tarybai. 

Po balsavimo ViSinskiš mir

tinoje tyloje perskaitė sovietų 
nutarimą diskusijose Berlyno 
klausimu nedalyvauti. Prie jo 
prisidėjo arogantišku tonu kal
bėdamas Manuilskis. Salėje bu
tų galima uodą girdėti — tiek 
tylu. 

Po kelių minučių Amerikos 
atstovas Dr. Phillip Jessup pa
reiškė, kad jis sekančiame po
sėdyje kalbės Berlyno klausi
m u  . . . .  
Nebylys Višinskis 

Kitą dieną visi laukia — ar 
Višinskis atvyks į posėdį. .Vi
sų nustebimui jis atvyksta ir 
ilgai sukaliojasi koridoriuose. 

Net 17 minučių delegatai lau
kia, ką jis darys? Pagaliau Vi
šinskis įeina į salę ir sėdasi so
vietams skirtoje vietoje. 

Višinskis dalyvauja posėdy
je. Nieko nekalba. Kai vaka
riečių diplomatai vienas po ki
to iškelia visas sovietų pinkles 
Berlyne, kurios gresia taikai, 
Višinskis tyli ir tik kaž ką vis 
užsirašo, žurnalistai net "an
tį" paleido — girdi, Višinskis 
pasidarė nebylys! Bet ką rei
škia šis jo manevras? 

Vieni mano, kad .tuomi so
vietai nenori visiškai užtrenkti 
durų ir gudravimais nori lai

mėti laiką ir bent laikinai pa
slėpti nepasisekimus, kuriuos 
jiems atnešė jų pačių išvirta 
Berlyne košė. Kiti gi — kad 
sovietai pastato Saugumo Ta
rybą keblion padėtin: posėdyje 
dalyvauja, bet savo tylėjimu 
tyčia erzina ir griauna darbą. 
Kuo pasibaigs šie dramatiški 
posėdžiai — laukia visas pa
saulis. Z. U. 

ČILE respublikos vyriausy
bė (Pietų Amerikoje) nustato 
minimum algas įstaigų tarnau
tojams, pritaikant kiekvienam 
didesniam miestui. 

B SHH 

George V. Woodling 

Sulaikymas vandens tekėjimo vir
tuvės kran« prie apie 100 svarų 
spaudimo yra paprastas dalykas ly
dinant su aliejaus tekėjimu aukšto 
spaudimo vamzdžiuose, kur spaudi
mas siekia iki 100,000 svarų. 

Konservatyviai skaičiuojama, kad 
Clevelandiečio, George V. Woodling 
Flodar Corporation prezidento, nau
jas išradimas sutaupys industrijai 
ir jos darbininkams šimtus tūkstan
čių doleriu, išvengiant aliejaus aik-
vojinni, darbo sutramdymą ir algų 
nuostolius. 

Mr. Woodling's išradimas, kuris 
užėmė tris metus ištobulinti, yra 
labai naudingas toje srityje. 

Inžinieriai pripažįsta Mr. Wood-
line's išradimą kaip vieną iš žy
miausiu padarų jų kovoje sukon-
troliavimui aliejaus aukštuose spau
dimuose. Savo išradimo pasekmėje, 
Woodling, kartu su kitais žymiais 
inžinieriais buvo užkviestas dalyvau
ti pastaroje General Motors Joint 
Industry Konferencijoje. 

Mr. Woodling baigė inžinieriaus 
mokslą Purdue Universitete, yra na
riu Cleveland Engineering Society 
ir Republikonas narys iš Cuyahoga 
County Ohio valstijos House of Re
presentatives. 

GANSON RENGIA IMTYNES 
SPALIŲ 19 

Antradienį, spalių 12 d., Cen
tral Armory įvyks didelės im
tynės, kurias rengia Lietuvis 
Jack Ganson. Jis svarbiausio
je poroje sustatė Cliff Gustaf-
son su Ivan Rasputin. 

Prie jų bus kitos poros ge
ru imtikų. 

Tikietai gaunami imtynių va
kare, Central Armory, nuo 7 
va!.; imtynės prasidės 8:30 v. 

Temykit Gatavai Jusų Pasirinkimui 

Naujų Rudeninių Stilių 
Vyrams ir Vaikinams SKRYBĖLĖS 
Nau jaus iu  pav ida lų  i r  spa lvų.  Kainos po $^*45 ir y.00 

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS NAUJŲ RUDENINIŲ 
APRANGALUI REIKMENŲ, taipgi 

Vyrams ir Vaikinams KELNĖS 
ir DYKAI! Mes duodam Eagle Stamps su kiekvienu pirkiniu. • 

čia Iskeisime Jusų Stamp Books. 

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

P A P I L D O M A S  
Public Utilities Commission of Ohio 

Nepaprastas Parėdymas 
/ 

D Ė L  P R I D Ė T I N I U  
4 

GASOULDYNIO ĮTAISYMŲ 
The Public Utilities Commission of Ohio tik ką išleido 
papildomą nepaprastą gaso parėdymą, galiojantį dahar 
pat. Jis remiamas įrodymais iš The East Ohio Gas Com

pany pusės tos Komisijos apklausinėjimuose Rugsėjo 30, 
1948 metais. # 
Tame apklausinėjime, East Ohio patiekė savo pačius vė
liausius apskaičiavimus apie gaso išteklius 1948-49 metų 
sezonui. Tuo įrodyta kad ši Kompanija tikisi turėti gaso 
išteklius, aprupinimui net aukščiausio sureikalavimo die
nomis, daugiau negu buvo numatyta pirmesniame apskai
čiavime, patiektame Kovo 2, 1948. 
To pasekmėje, Komisijos vėliausias parėdymas daleidžia 
East Ohio aprūpinti naturalį gasą naujiems ir priediniams 
gaso šildymo įtaisymams bėgyje dabartinio šildymo sezo
no, tiktai iki sekančio saiko: 

PAKEITIMAI NUO KITOKIO KURO 

Leidimai pakeitimams nuo kitokių kurų į naturalį gasą 
šildymo reikalams bus suteikiami visiems tiems aplikan-
tams, kurie įsiregistravo iki ir m Birželi* |f 1§48, bet 

kuriems buvo atsisakyta duoti leidimai remiantis pirmes-
niais apskaičiavimais numatyto galimo turėti gaso apru
pinimui jo reikalautojų. 
Tuomet buvo 4,687 tokių aplikantų šios Kompanijos te
ritorijoje. Jeigu kurie iš šios grupės atsisakys savo ap
likacijų, leidimai pakeisti iš kitų kurų šį rudenį ar žiemą 
bus suteikiami tiems aplikantams kurie padavė prašymus 
po Birželio 1, 1948, pageidaudami leidimo 1949 metams, 
jsitų leidimų bus išduodamas tiktai toks skaičius kiek pa
sitaikys atsimetimų ir tiktai toje tvarkoje kaip jų regis
tracijos buvo bautos po Birželio 1, 1948, ftutinuose atve
juose bus padaroma pirmenybės. 
Aplikantai kuriems leidimai bus suteikti gaus pranešimus 
taip greitai kaip bus galima. 

NAUJI PASTATAI 

Leidimai įvedimui gaso šildymo į naujai statomus namus 
ir kitus pastatus tose srityse kurias East Ohio aptarnau
ja bus suteikiami tiktai 2,500 skaičiui, per likusią dalį 
1948 metų. 

Aplikacijos Gaso Šildymo įvedimui KITAIS METAIS vfe dar #riinftmios 
East Ohio ir toliau priiminės aplikacijas iš kostumerių 

norinčių padaryti pakeitimus j gaso šildymą, pradedant su 
žiema 1949-50 metiĮ. Visos tokios aplikacijos privalo bū
ti patiektos artimiausiame Kompanijos ofise paštu arba 
asmeniškai.* Patogumui tų East Ohįo kostumerių kurie 
norėtų savo prašymus siųsti paštu, galima pasinaudoti 
apačioje talpinama aplikacijo. 

Aplikacijos bus laikomos paeiliui ta'tvarka kokia jos bus 
gaunamos, bet ant jų nebus dirbama iki po pasibaigimo 
dabartinio šildymo sezono. Tam laikui atėjus, leidimų iš
davimų skaičius, jeigu bus galima, bus suteikiamas pasi
remiant keletu faktorių, tarp tų Kompanijos patyrimu iš-
pildant, šios žiemos pareikalavimą ir tikresnėmis informa
cijomis kiek tikrai daugiau gaso bus galima gauti tai an
trai žiemai. 

TIE EAST OHIO GAS C O M P A N Y  

ŠITA 

APLIKACIJA 

YRA GAVIMUI 

PAKEITIMO 

GASO ŠILUMAI 

1949 
METAIS 

To THE EAST OHIO GAS COMPANY DATA 

Aplikacija Gavimui Užgyrimo Pakeisti Kitokį Kurą į Naturalio Gaso Šildymą 
(Sekančiai 1949-50 žiemai) 
(Išspausdinti; ne raštu rašyti) 

Aplikanto vardas 
\ 

Numeris ir gatvd 

KIND OF BUILDING (Pažymėti čia) 
SINGLE RESIDENCE Q 
OTHER Q 
Jeigu kitoks, pažymėkite koks 

Phone 

Jeigu gagas turės buti įvestas kitame name, negu 
kad kairėje pažymėsite, paduokit adresą, kur tas 
įvedimas bus daromas. 

Numeris ir gatvfc) 

(Mmt*? ar Priemiestis) 

• * APLIKANTO PARAŠAS) 
- • 'y 
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D I R V A  

MIRIMAI 
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

(Žinios apie mirdsius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dyka} 

UNGAILA Julius, 74 m., nuo 
1580 E. 26 St., mirė Rugs. 23, 
Cleveland, Ohio, 

BRAIDIS Petras, 59 m., polici
jos nušautas prie Bangor, 
Me., Rugs. 25. 

KURAS Antanas, 73 m., mir§ 
Hugs. 14, MilHnocket, Maine, 
(šakių ap. Suvalkijos.) 

SKISTIMIENĖ Paulina, 48 m., 
mirė Rugpj. 15, Brooklyn, 
N. Y. 

VIZA Mykolas, 72 metų, mirė 
Rugp. 14, Brooklyn, N. Y. 

SIBlTIS Jonas V., 64 m. , "mirė 
Rugp. 17, So. Boston, Mass. 
(Jurbarko p.) Amerikoj iš
gyveno 42 m. 

JANKAUSKIENfi A ft t a nina, 
mirė Rugpj. 15, Norwood, 
Mass. 

ZDANYTĖ Aldona, mirė Rug-
pjučio 13, New Britain, Ct. 

VIBUTJENĖ Ona, mirė Rugp. 
14, New Britain, Conn. 

SVAGŽDIENĖ Teklė (Vinčiu-
tė), mirė Rugp. 18, Brock
ton, Mass.. 

KYBARTIENĖ Antanina, * 58 
m., mirė Rugp. 26, Braintree, 
Mass. 

VALMA Kazys, 58 metų, njirė 
Rugp. 21, Norwood, Mass. 

GEDRAITIENĖ A., mirė Rug-
pjučio 14, Cambridge, Mass. 

LEONAVIČIENĖ Do m i c e 1 ė, 
mirė Rugpjučio 26, Maspeth, 
N. Y. 

VALINTAS Antanas, mirė 20 
Rugp., Philadelphia, Pa. 

POCIUS Jonas, pusamžis, mirė 
Rugp. 31, Chicagoj. (Panev. 
ap. Nausėdų k.) Amerikoje 
išgyveno 36 m. 

DEMERECKIENĖ Kazė (Kad-
zilaitė), 57 m., "mirė Rugp. 
31, Chicagoj. (Kakapės k.) 

ŽEKAS Bernardas, seno amž., 
mirė rugs. 4, Luzerne, Pa. 
Amerikoj išgyveno 52 m. 

VITKAUSKAS Leonas, 36 m., 
mirė Birželio 16, Sao Paulo, 
Brazilijoje. 

MARTINKUS Mykolas, pusam
žis, mirė Rugp. 22, Chicagoj. 
(Kaltinėnų par.) Amerikoje 
išgyveno 46 metus. 

VALENTINAS Thomas Ignas, 
pusamžis, mirė Rugp. 24 d., 
Chicagoj. (Raseinių ap. Kra
žių p. Kainiprovos k.) Ame
rikoj išgyveno 38 metus. 

SMITH Paul M., pusamžis, mi
rė Rugp. 24, Chicagoj. (Klai
pėdos krašto). 

ŠILEIKIS Juozas, 62 m., mirė 
Rugp. mėn., Auburn, Maine. 
Amerikoj išgyveno 42 m. 

GUžAUSKIENĖ Stasė (žemai-
taitė), pusamžė, mirė Rugp. 

25, Chicagoj. (Raseinių ap. Ši-
dlavos par.) Amerikoj išgy
veno 35 metus. 

PETRAITIS Antanas, 66 metų, 
mirė Rugpj. 23, Chicagoje. 
(Tauragės ap. Gaurės p. Vie-
iačių k.) Ameriko5 išgyveno 
88 metus. 

MALAKAUSKIENĖ D o m icelė, 
(Kendraitė), mirė rugs. 25, 
Shamokin, Pa. (Vištyčio p. 
Vilkaviškio ap.) 

VALINČIU{3 Dominikas, seno 
-amž., mirė rugs. 3, Edwards-
ville, Pa. (Amerikoj išgyve
no 58 m.) 

PETRAITIS Jonas, mirė rugs. 
30, Swoyersville, Pa. 

BULEVIčIENĖ Ona, 60 metų, 
i mirė rugp. 20, Duryea, Pa. 
JUDINSKIENĖ Morta, mirė 

rugp. 29, Warrior Run, Pa. 
ŠUKYS Vincas V., mirė rugp. 

mėn., Philadelphia, Pa. 
ZIGMUNTIENĖ Marė (Jasai-

čiutė), mirė rugp. mėn., She
nandoah, Pa. 

DŲBICKAS Jonas, 19 m., mi
rė rugp. m., Shamokin, Pa. 

BANKIETIENĖ Morta, mirė 
Rugs, m., Shenandoah, Pa. 

VALAITIENĖ Margaret', mirė 
rugs, m., Shenandoah, .Pa. 

STEPONAITIENĖ V i k t orija, 
mirė Rugs, m., Mahanoy Ci
ty, Pa. 

BIGELIS Jonas, 68 m., mirė 
rugp. 13, Port Carbon, Pa. 

KEMPERTIENĖ Emilija, 53 
m., mirė rugp. 13, Selzter, 
Pa. 

KUIZINAS Antanas, 64 metų. 
mirė rugp. 14, Portage, Pa. 
< Kauno rėd.) 

MIKAŠAUSKAITĖ Adelė, 35 
m., mirė Liepos 13, Philadel
phia, Pa. (Gimus Pottsvil-

MIZARA Jonas, mirė Rugp. m. 
Mahanoy City, Pa. 

ČEŠKEVIČIUS Andrius, mirė 
Rugp. m., Frackville, Pa. 

ROTOVICH Salomėja (Bagins-
kaitė), mirė rugs. 19, Chica
goj. (Vilniaus ap.) Amerikoj 
išgyveno 46 metus. 

every gift 
TKAFIKO nelaimėse Cleve-

lande nuo šių matų pradžios iki 
spalių 11 d. užmušta jau 71 
žmogus; pernai per tiek pat 
laiko buvo užmušta 67. 

Clevelando policija skelbia, 
kad trafiko aukos daugiausia 
buna pėkstieji, virš du trečda
liai visų trafike žūstančių žmo
nių yjcsL tie kurie gatvėse vaik
što, ir vaikšto neatsargiai. 

Ši savaitė yra Pėkščiųjų Sau
gumo Savaitė, kurios bėgiu de
dama pastangos mokyti žmo
nes saugoti savo gyvastį tra
fike. 

Glen C. Sponsellor 
Candidate for 

COUNTY COMMISSIONER 
OF STARK COUNTY 

Mf» fltfcn C. Sponsellor, kandida
tas į County Commissioner, Demo
kratų sąraše rinkimuose antradienį, 
Nov. 2, visą savo gyvenimą išgyve
no Stark County. Jis yra namų na
mų savininkas, per 56 metus gyve
na toje ukėje, kurioje jis gimė ir 
kurią dar operuoja. 

Išskyrus 15 metų, kurių laiku gy
veno Canton, Ohio, jisai dirba Tim-
ken Roller Bearing Co. Canton, O., 
per :i() metų. Jis turi pasitikėjimą 
darbininkų ir biznio žmonių. 

Per pastarus 12 metų Mr. Spon
sellor tarnauja Plain Township ta
rybos pirmininko. Jis pasiryžęs ir 
toliau vesti apskrities įstaigose ge
ra tvarka ir ekonomiškumą. 

Mr.  Snonse l lor  ved<, ' s .  tu r i  t r i s  

vaikus, taigi žino dolerio vertę sa
vo paties patyrimu. 

Stark County balsuotojai prašomi 
paremti jį rinkimų dienoje, Nov. 2. 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

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

P. j. KERŠIS 
•*09-12 Society for Savings Bid. 

Telef.: MAin 1773. 

Tikėjimas ir viltis išreiškia
ma šio jaunuolio akyse, kurio 
ištiestos rankos siekia pagalbos 
kurią JŲS galite suteikti duo
dami savo auką į Community 
Chest, šis vaizdas simbolizuo
ja dvasiu trisdešimt pirmo me-

Paieškoma Stasė Kuntrimai-
tė, gvvenusi 2711 DP Camp 
Churchill. (20) Lehrte (Han
nover), Vokietijoje. Manoma 
Vi\> 1 bus išvažiavusi i Kanadą. 
Ieško jos teta Mitkaitė, adre
sas: 

B. Samoškienė, 
7007 Wade Park Avenue, 

Cleveland :i, Ohio. 

Jakubs Funeral Home 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PARVEŽTI 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6021 EDNA AVENUB ENdicott 1763 
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} Wilkelis Funeral Home ( 
I PILNAS LAIDOTUVIU f  
j PATARNAVIMAS | 
| -HAMMOND VARGONAI PER SERMENIS— | 

I 6202 SUPERIOR AVE. HEnderson 9292 § m 2S 
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Pilnai Padengta Apdrauda. ' UTah 1-4515 

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

| 7526 Star Avenue Cleveland 3 
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| I. J. S AMAS • JEWELER Į 
I Persikėlė į naują didesnę ir gražesnę krautuvę E 

| 7007 Superior Ave. Greta Ezella Theatre | 

S Dabar jau turime didesni rinkinį Deimantų, Žiedų, Laik- S 
s rodclių ir visokių gra/daikčių, už nupigintą kainą. E 
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HIPPODROME 
"Cry Of The City" 

Twentieth Century-Fox pagamino 
įdomią filmą, vaizduojančią New 
Yorką ir jo gyvehtojus kaip vieno 
iš jaudriausiu miestų pasaulyje; tai 
drama apimanti desperatų gangste
rių pastangas nukovoti jstatymus ir 
tvarką. Ji pradedama rodyti Hip
podrome Theatre trečiadieni, spalių 
20 dieną. 

Šioje ypatingoje filmoje vadovau
jamose rolėse vaidina Victor Mature 
ir R i cha yd Conte kaip dvi priešgi-
nybės — vienas yra žudysčių tyri
nėjimo policijos narys, antras — 
kurio gyvenimas paaukotas nusikal
timams ir žudysiėms žmonių, ku
kiuos jis mylėjo ir neapkentė. 

Prie jų vaidina Fred Clark, Shel
ley Winters, Betty Garde, Berry 
fcCroegcr ir eilė kitų. 

BEFORE 
YOU BORROW 

to buy a Home 
GET OU R 

LOW RATES AND 
HELPFUL TERMS 

tinio Community Chest vajaus, 
kuris pradedamas spalių 18 ir 
baigsis spalių 28 dieną. "Kiek
viena Auka yra žmogaus Pa
kėlimas", taip skelbia šio va
jaus obalsis, šaukiantis JUSŲ 
dosnios aukos.' 

MAYOR AS BURKE rengiasi 
pastatyti šį rudenį balsuoto
jams reikalavimą naujų taksų. 
Kokie tie taksai bus patirsite 
prieš balsavimus, kurie įvyks 
jau lapkričio 2 d. 

PIJUI VENCLOVAI;* atvy
kusiam į Ameriką birželio 13 
d., yra laiškas nuo Ant. Mac
kevičiaus, iš Vokietijos. 

[•: 1.1: c T 

Glen C. 
SPONSELLER 

• 

Democratic Candidate For 

COUNTY COMMISSIONER 

S T A R K  C O U N T Y  

• • 

Plain Township Trustee for 12 years 

Will serve to the best of fitly ability 

mm 

Mes Duodam ir Iškeičiam Eagle Stamps 

Nori pagražinti savo 
namus? šauk— 

K. ŠTAUPAS 
Namų Dekoravimai 

musų specialybe. 

Kambarių Popieriavimas 
Namų Maliavoj imas 

16908 Endora Road, 
Telefonas: 

KEnmore 8794. 
Cleveland, Ohid 

THE MAY CO s. 
BASEMENTE 

JONAS G. 
POLTER 

L i e t u v i s  

Manių Maliavotajas 
* Popicriuotojas 

Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namp 
pagražinimo suteikiama 

nemokamai. 

495 East 123rd St. 
Telofonas: POtomac 6899 

šJiiiiiiaiiiiiiiiiiiBiiiiaii;niHuiiiiii)iii:iitii!i!į:ii9iia!]Biiiiiiiiiiraiiiiai8iiiimiiiiiif9i!3iiicPj 
5 Smagi Lietuviška Užeiga S 

1 UPTOWN OMU, I 
E 10626 St. Clair Avenue i 

| VYNAS — ALUS — DEGTINĖ — ŠILTI VALGIAI 
= Geraę Patarnavimas § 
| Linksma muzika penktadienio ir šeštadienio vakarais §? 

= A. ir A. Kazakevičius — savininkai (40) § 
'lllllllllitlIilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlEllllllllllllllllilIlIlIlIlIlIlIlIEIIIIIEIIilIlIliiniEHIliilIiliT 

LASNIK CAFE 
Puiki, Moderniškai Jrengta Lietuviška Užeiga 

6824 SUPERIOR AVE. 
(Šalia Dirvos Redakcijos) 

Užkvfečiame Lietuvius iš kitų miestų suntoti pas mus. 
Kastantas ir Ona Lesnikauskai — Savininkai 

*• N \ »>V ?y;,\v \V-ij/ 

1 0 0  
Skaidrių spalvų lan-
flfuočiai vatos flannel 
marškiniai. Tvirti vi-
šokių dydžiu berniu- X 
kams, gero darbo ir 
lengvi apsivilkti, turi 
alpper priešakį. Mic
ros 6 iki 18. Taipgi 
jvairių gryžių ir ki- -
tokių marginių. f :  

Paštu ir Telefonu 
l'žsakymai l'iidomi 
Skambint CH 3000 

Basement: 
Accessories 

^fiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiKiiuiirj 

| P J KERŠIŠ;- '. Į 
S 609-12 for Savings Hldg—Cleveland, Ohio § 
s OFISO TELEFONAS: MAin 1778. | 
s ^ 
S Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba pricmiesnuoec, kreip- S 
5 kitės j mane, pausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą jvai- r 
S riuose a[)draudos-insurance reikaluose. ; 
S Sutaisau paskolas pirmo morprečio. Patarnavimas ir išpildymas S 
5 garantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba asmeniškai. • 

Berniukams Geri Vatos Flannelio Languoti 

Zi|i Fii)iil Marškiniai 

Puikus Fasonai 
šioje musų 

naujoje grupeje 

liiiilciiiiics įSkrylK'k's 

A. Aukšta puošni Shako , vilnonio milo, 
lašuotu tinkleliu. 

B. Velvetu apvedžiotais kratais raudono 
milo, aukso sagtim ir gražiu tinkleliu. 

G. Dviem sparnais ir atviru tinkleliu, su 
aukšta _ kakta, taudžiai tinkanti skry
bėlė, su siauru užverstu brylių. 

Paš{:u ir Telefonu Užsakymai Pydomi— 
Skambint CH 3000 
Basement: Millinerv 

Gew> dydžio skardas 
!€£•*£ grynos vilnos, 
visai juodos, raudonos, 
baltos, žalios, ružavop, 
geltonos, mėlynos, 
.vairių langučių. Su 
ktttosais kmštuosę. 

» ' . 
Paštu ir Telefoną 
Užsakymai Pildomi 
Skambint CH 3000 

Basement: 
Boys' Furnishings 

sr au1 
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CLEVELANDO IR APYLINKĖS ŽINIOS 
, DIRVA—6820 Superior Avenue. ENdicott 4486—Atdara vakarais 

FBI Turi Surašęs Visus 
Clevelando Komunis

tus ir Jų Rėmėjus 

FBI, kurio komunistai bijo 
ir nekenčia, praneša, jog turi 
suregistravęs komunistų Cleve
lande apie 2,000, kurie yra par
tijos nariai. Bet, sako, apie 
40,000 kitų vietos žmonelių ti
ki ir seka komunistus, arba 
palinkę Į Maskvą, j Stalino gar
binimą, ir skaito koministiškus 
laikraščius bei lanko raudonų
jų susirinkimus. 

Komunistų ir jų pasekėjų 
maišosi unijose ir įvairiose dir
btuvėse, kurie stengiasi ir ne
susipratimus kelti, ir rengia vi
sokius protestus, ir atlieka ki
tus visus bolševikams naudin
gus darbus'. 

FBI vadai sako, kad tarp tos 
40,000 komunistuojančių yra ir 
eilė tikrai vėplių, kurie nežino j 

kodėl jie komunistų klauso, ki-! 
ti net nežinodami atlieka ko
munistams įvairias paslaugas, į 

pavidale mėsos, pieno ir kito-j 

kių streikų, kas viskas patar-! 
nauja komunistų planams kel
ti šioje šalyje suirutes. 

Tarp FBI surašytu raudonu-
kų ra n d a s i  v e i k  k i e k v i e n a s  l i e -  j  
tuvis &r tai partijos narys, ar { 
tai bolševikų laikraščių skaity- j 
t o j a s .  i  

RUOŠIASI ATOMINIAM 
KARUI 

Raudonojo Kryžiaus Cleve
lando skyrius ruošia aptarnavi
mą ir priežiūrą žmonių, likusių 
dar gyvais nuo atominių bom
bų atakų, jeigu kilus karui šis 
miestas butų priešų atominė
mis bombomis užatakuotas. 

M I R I M A I  

Henry W. Mitchell 
Kandidatas į Congress 

21st District 

VAŽIUOJA CHICAGON, j 
Dirvos red. Vincas Rastenis 

ir  K .  S .  K a r p i u s  v y k s t a  į  C h i - j  
cagą, dalyvauti BALFo seime i 
ir tautininkų veikėjų konferen-' 
cijoje šios savaitės pabaigoje, i 

Chicagon rengiasi vykti ir! 
Steponas Nasvytis. 

Jonas Brazauskas su žmona • 
buvo išvažiavę j Virginia su 
reikalais. 

DR. JONO ŠLIUPO LAIDO-j 
TU\ KSE iš Clevelando dalyva-1 
vo Hypatija žiurienė, velionies i 
duktė, P. J; žiuris ir Justinas 
Miščikas, buvęs Dr. šliupo ben-' 
dradarbis Pennsylvanijoje. 

Pasakoja, laidotuvės buvo at- i 
liktos gana gražiai, tik su žy-1 
miu šliupo vardo segimu prie I 
socializmo.... 

Iš šeimos narių kalbą pasa
kė Dr. Aldona šliupaitė. 

Pažymėtina, kad Dirva nu
rodymus, kaip ir kur užsirašy
ti dalyvauti laidotuvių iškilmė
se iš komiteto gavo tik tris 
dienas prieš laidotuves, o ko
miteto pagamintą medžiagą — 
paveikslus ir kitas informacijas ; 
apie laidotuves — tik ši antra
dieni, jau po laidotuvių. 

P. J. žiuriai be laidotuvių | 
dar dalyvavo ir kun. A. Lin- į 
kaus sukaktuvių iškilmėse. j 

Mr. t^flenry W. Mitchell kandida
tuoja i Congress iš 21st District, 
Republil'onu partijos sąraše. Jis yra 
tikras Clevelandietis, čia gimęs ir 
mokslus išėjęs, baigęs Dartmouth 
College. 

Baigęs mokslus, jis įsteigė šiame 
mieste Mitchell Metal Products, Inc.. 
ir buvo jos prezidentu ir generaliu 
vedėju per virš 40 metu. Jo vado
vybėje ta firma plėtėsi ir augo su
darydama daug naujŲ darbų. Savo 
darbininkų eilėse jis turi pagarbą ir 
draugingumą, oalaiko gerus santy
kius su darbininkų organizacijomis. 
Jo daugelio metų patyrimas bizny
je, finansuose, investmentuose, in
dustrinėje produkcijoje ir santykiuo
se su darbininkais padaro j) tinka
mu atsovauti 21-mą Distriktą U. S. 
Kongrese. Jis tos vietos siekia ne 
dėl stokos pinigų, ar kitokiais su
metimais. bet parodymui ką tiesio
giniai dirbantis ir protaujantis, rim
tas. biznio žmogus gali nuveikti vi
suomenės jam paskirtoje tarnyboje. 
Republikonų partija, radus jj visiš
kai tinkamą tai vietai, užgyrė jo 
kandidatūrą ir dirba už jo išrinki
mą. 

Jis stovi už sumažinimą Ineigų 
Taksų, ypatingai tiems, kurie dirba 
už mažesnes algas. Jis pritaria ma
žų biznių plėtimuisi. Nori panai
kinti Profit Tax jmonėms kurios už
laiko 50 darbininkų ar mažiau. Jis 
stovi už rėmimą G. I.'s, 1iad jie ga
lėtų pradėti savo gyvenimą įstoda
mi į biznius, jeigu kurie to geidžia. 
Stovi už suekonomizavimą Valdžios, 
"aleirižiant iš tarnybos milijoną da
bar valdiškose vietose sėdinčių tar
nautojų. 

UNGAITIS Julius, 74 m. (naš
lys), nuo 1580 East 26 str., 

mirė rugs. £3, palaidotas 27 d., 
Kalvarijos kapinėse, pamaldos 
atsibuvo šv. Jurgio bažnyčioje. 

Liko duktė, Mrs. Anna Pe-
culaitis, trys sunųs: Walter, 
Edward ir Julius Jr. 

Jo laidojime pasitarnavo Ja-
kubs Funeral Home. 

l 
JONAS WOISVILL (Vaišvila), 

72 m., nuo 142") E. 33 str., 
mirė spalių 13. laidojamas Kal
varijos kapinėse šeštad. spalių 
16; pamaldos 19:33 vai. šv. Jur
gio bažnyčioje. 

Velionis buvo ilgametis Cle
velando gyventojas, čia išgy
veno 40 metų, Amerikoje 45 
metus. Paėjo iš Vitraičių. 

Liko žmona, Agnieška, dvi 
podukrės: Mrs. Ann Nichob, 
Mrs. Frances Dobko\vsk» 

JOSEPH KARITIS, 44 metų, 
nuo 1373 E. 30 street, mirė 

spalių 6, palaidotas spalių 11 d. 
Whitehaven kapinėse. 

Buvo gimęs Clevelancle, pali
ko motiną, Oną, ir dvi seseris, 
Oną ir Heleną. 

CAROL ANN KOVALSKI, 5% 
metų, nuo 2712 Cedar ave., 

mirė spalių 8, palaidota Kalva
rijos kapinėse spalių 11; pa
maldos atsibuvo St. Anthony & 
St. Bridget bažnyčioje. 

Liko tėvai, John ir Genevie
ve Kovalski, ir sesuo, Annette. 

Ji buvo Jono Jankevičių anū
kė. 

šių trijų laidojime pasitar
navo Wilkelis Funeral Home. 
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BEHIND LITHUANIA'S IRON 
CURTAIN 

UŽSISAKYKIT GASO 
ŠILUMĄ 

The East Ohio Gas Compa
ny vėl skelbia, kad priima ap
likacijas įvedimui gaso šilumos 
į namus, ten kur dabar kūrina
ma kitokiu kuru. 

Tėmykit skelbimą 6-me pus
lapyje, skubiai iškirpkit tą ku
poną ir su savo aiškiu adresu 
pasiuskit į Gas kompanijos ofi
są. Kas paskubės tam ateis 
pirmesnė proga gauti gasą na
mų apšildymui 1949 metais. 

DIRVOJE apsilankė Juozas 
Bendleris, mokyklų ir mokinių 
socialinis prižiūrėtojas Cleve-
lande. 

Juozas Bendleris kilęs iš Til
žės ir mažai tarp lietuvių gy
venęs, bet ne tik kalba — ir 
rašo lietuviškai gana gerai. 

TIKRI ČAMPIONAI 
Clevelando Indijonai nugalė

jo Bostono Braves galutinose; 
beisbolo rungtynėse, kurias tie! 
du jauktas lošė pasidalindami j 
tarp Bostono ir Clevelando. 

Clevelande pereitą sekmadie- į 
nj jų rungtynių pažiūrėti buvo I 
suvažiavę žmonių iš visų šalies I 
dalių, net iš Hollywoodo, nes j 
beisbolas yra populiariau s i a s į 
Amerikiečių sportas. Clevelan-; 
do stadiume buvo susigrudę su-j 
virš 86,000 žmonių pamatyti j 
lemiamų varžytinių. j 

Paskutinė tarp Indijonų ir Į 
Braves rungtynė Įvyko Bosto
ne spalių 11 d., kur Indijonai 
Bostoniškius suplienė. 

Grįžusius Indijonus Cleve-
landas pasitiko iškilmingai — 
apie 200,000 minia stovėjo gat
vėse kai laimėtojai važiavo per 
miestą, spalių 12 rytą. 

SUSIRINKIMAS 
Lietuvių Kulturinio Darželio 

Sąjungos susirinkimas įvyks 
šį penktadienį, spalių 15 d., nuo 
8:30 vai., P. P. Muliolio ofise. 
Atstovai prašomi dalyvauti. ! 

Valdyba, j 

MOTERYS | 
Uždirbkit $30.00 ar daugiau į 

kas savaitę namuose 
savo laišku laiku 

Patyrimas nereikalingas 
Rašykit Post Office Box 5981 

REIKALINGA MOTERIS 
Senyva, pagelbėti namu darbe, 
geroje šeimoje, prižiūrėti porą 
vaikų; turės sau du gražius 
kambarius. Telef. ER 0145. 

IE KOMAS Clevelande gy
ventojas J. Bagdonavičius. Jo 
j ieško Zofija Vodapalienė, duk
tė Motiejaus Bagdonavičiaus ir 
Marijos Chomskaitės, gyvenan
ti Vokietijoje tokiu adresu: 

(16) Kassel-Oberzvvehren 
Mattenberg D.P. Camp, 
Mattenberg Str. 81 

Germany, US Zone. 

Arba jos laišką suteiksiu pa
ieškomam ; atsišaukite: 

V. Grabliauskas, 
255 Zerbey a v. Kingston, Pa,. 

LAUSCHE REMIA 
TRUMANĄ 

Clevelando Demokratai nu
stebo kai šią savaitę jų kandi
datas į Ohio gubernatorius, 
Frank J. Lausche, susitiko su 
Trumanu, šiam lankantis Ohio 
valstijoje, ir Lausche visai at
virai užgyrė Trumaną į prezi
dentus. 

1944 metais LauscW vengė 
net paminėti Demokratų kan
didatą Rooseveltą, o dabar re
mia tą silpnos valios žmogų, 
kurį net visi Demokratų laik
raščiai nuneigia ir remia Re-
publikoną Dewey. 

Užgirdamas Trumaną, Frank 
J. Lausche užgiria ir visą Tru-
mano politika ir jo klaidas ir 
išsišokimus, kokius Prez. Tru
man veik kasdien daro. 

Truman gi perša grąžinimą 
OPA ir visą gausybę kitų senų 
New Dealerių šposų, laikymą 
gausybės valdžios tarnautojų, 
ir yra priešingas mažinimui ka
ro meto taksų. 

KAS platina Dirvą — ti 
platina apšvietą 

(Continued from the last issue) 

They are loaded on cattle cars 
and dropped off at the station near
est their place of residence. If the 
depot has been destroyed, the pa
tients are placed on the grourtd and 
left shelterless untij someone noti
fies their . families. 

I charge that the Soviet govern
ment is embarked on a premeditated 
policy of piecemeal murder of the 
entire non-Communist Lithu a n i a n 
people. If the drain on the depleted 
population is kept up a few more 
years, the country will be emptied of 
its inhabitants. Its scattered people 
will vanish from the face of the 
earth. Lithuania is worse than a 
prison, it is a tomb. 

I charge that the Soviet Union is 
engaged in the most wicked swap 
in history. It is siphoning into slav
ery the righful owners of Lithuania 
and is filling their places with usurp-' 
ers. 

The Communists are using Lith
uania as a dumping ground for the 
wounded Russian soldiers. As the 
country has been devastated by war 
and the Red terror, many" buildings 
are dilapidated and fields choked 
with weeds. Means of livelihood are 
so scarce that these crippled vete
rans live in complete poverty as 
beggars. Thus Mother Russia re
wards her injured fighters, by send
ing them to a poorhouse. 

In addition to settling cast-off 
veterans, Moscow is attempting to 
colonize the emptied territories. Ap
proximately 400,000 Soviet nationals 

THE PRICE OF 
BEING PRESIDENT 

Under the title "RUNNING FOR 
PRESIDENT", James Metzenbaum, 
former member of the School Board 
and of the State Senate, has writ
ten twelve articles which have re
cently appeared in The Cleveland 
Plain Dealer. t 

He covered every election since 
that of George Washington, and 
has pointed out that though there 
is great honor in being President, 
almost each one who has occupied 
that position, has left it, as a sad
dened man; usually penniless; al
most one-fourth having passed away 
naturally or by assassination, dur
ing office. 

In his final article, ,Mr. Metzen
baum wrote: 

"To be sure, them is very high 
honor in being President of the 
United States and great opportuni
ty to render service to one hundred 
and forty mijlion fellow citizens. It 
is a position which should always 
be looked upon as being possible 
for the humble as well as the rich 
to attain, yet it may not be inap
propriate here to repeat some of 
the opening lines of the first of 
these 12 articles: 

"This year will bring the forty-
first election. The successful can
didate will be not only President 
of the United States, but, in many 
respects, virtually President of the 
WORLD. 

"Thirty-two men have occupied the 
Presidency, a lonely, crushing, dis
illusioning position. 

"Daniel Webster, Henry Clay, 
James G. Blaine, Horace Greeley, 
Stephen A. Douglass, William Jen
nings Bryan, fruitlessly spent much 
o i their lives in the hope of cap
turing that ęoveted position; their 
chief reward having been grief, 
frustration, bitterness and dejection. 

"To many of those who have suc
ceeded, the Presidency has spelled 
broken health, deep pain, and dis
appointment, with not many years 
after leaving." 

The Editor. 

have been transplanted — atv first 
in the cities and now in the rural 
districts. 

The bulk of the new peasants on 
collective farms are Mongolians, the 
half-civilized Orientals, whose pres
ence terrifies the residue of Lith
uanians, who have not yet been 
evicted. Thus by a cruel exchange 
of populations Russia is scattering 
the flower of Lithuania through 
Asia and is bringing the scum of 
Asia into Europe. 

Russia's thirst for vengeance to 
and against Lithuania is not satis
fied by eviction, enslavement and 
extermination of natives of that 

| country. She is trying to get her 
claws into America. Soviet consu
lar officers in the United States 
in the past few weeks have the ef
frontery to claim the right to ap
pear in probate proceedings in be
half of Lithuanians abroad, with re
spect to shares due them from es
tates of persons dying in the United 
Statei, 
1 As we have never recognized the 

incorporation of Lithuania into the 
Soviet Union, our State Department 
is warning state courts to -reject 
the Russian demands. 

But a much more tragic intrusion 
into American lives is the insistence 
of Moscow that American-born wives 
and children of Lithuanian nationals 
are Soviet citizens and hence can
not leave any part of the USSR, in
cluding Lithuania. For many months 
I have been trying to* aid relatives 
of a Worcester-born mother and her 
five children in efforts to obtain 
their release from Siberia. Only 
last week I received a letter from 
the State Department reporting fai
lure again. But I shall keep trying 
to save them. 

Our New England conscience never 
can rest so long as such monstrous 
evil is the fixed policy of a so-called 
civilized State. Think of it, a girl 
born within fifty miles of this build
ing deprived by Communist Russia 
of her inalienable right to the pur
suit of happinesp, to liberty and, 
maybe, to life itself. 

Such is the agony of Lithuania, 
which I have sketched in sombre 
colors mixed with blood and tears 
in order that Americans should be 
aware of the facts. For when the 
truth is known, others beside our
selves may sympathize and join the 
cause of Lithuania. 

I should be holding out false hope 
were I to forecast the early salva
tion of the land of your fathers. 
Direct intervention by the United 
States would mean war. We can, 
however, hope that our pleas and 
an aroused conscience of the world 
will impel officials of the United Na
tions in New York to take the case 
of Lithuania from the pigeonhole 
and bring it before the Security 
Council. 

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

ŽMONĖS IŠ VISŲ 
PASAULIO 

KRAŠTŲ 
• atvyko ir apsigyveno Cleve 

landė, taupė ir dėjo piniguti 
j Society for Savings Bank, 
ir tėmijo kaip ji# augino 
jiems nuošimčius. 

Public Square 
Tai Žmonių Bankas ant 

įsteigta 1849 

In the meanwhile, Support such 
organizations as the Lithuanian Al-
iance of America hecause their of
ficials have the know-how of bring
ing Lithuania's tragic story to the 
attention of the , American public 
and thus stimulating favorable ac
tion. Give encouragement to Minis
ter Zadeikis in his noble efforts to 
represent the real Lithuania. 

Recent legislation by Congress, 
opening the doors to Lithuanians 
in Displaced Persons camps, is a 
start in the rescue process. We 
know by reports from the under
ground that recent messages of the 
"Y'oice of America" have given the 
patriotic resistance movement in the 
Lithuanian republic the feeling that 
their American friends have not 
forgotten them. 

Keep tip your courage. Do not 
let the Red star of Communism 
eclipse the star of hope. After more 
than a century of struggle against 
the despotism of the Russian czars, 
Lithuania in 1918 won her indejpcil* 
dence. It can happen again. 

Several years ago Lithuanian* 
Americans presented a "Freedom 
Bell" to the city of Kaunas. Today 
its tongue is silent. But if you keep 
the "Liberty Bell'' ringing in Ameri
ca, the time will come when all the 
chimes of Lithuania will join our 
"anthem of the free." 

(Address by Hon. Arthur W. Coo-
lidge, Lieutei"*int Governor of Mas
sachusetts, at the 45th Nati o n a 1 
Convention, I/ithuanian Alliance o^ 
America, in Boston.) 
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1 BALSUOKIT UŽ REPU8LIKONUS ] 

Išrinkit i 

0 

RKO KEITH'S 105TH 
THEATRE 

šiame teatre matysit sekan
čias jdomias filmas: 

Oct. 12 iki 16: "Rachel and 
the Stranger". 

Oct. 17 iki 19: "Rose of 
Washington Square". 

CHUNG KING RESTAURANT 
2 1 5 2  R o c k w e l l  A v e n u e  

Duoda Kiniškus Ir Amerikoniškus Valgius 

Atdara kasdien nuo 4:30 P. M. to 4:30 A. M. 

Duodame Musų Puikią Cantonese Vakarienę. 

Rezervacijoms šaukit MAin 9064. 

Meet your old friend 

"BILL" GREEN 

at -

VIC'S CASUS 
Wade Park at 71st Street 
BEST FOOD IN TOWN 

Air Conditioned Good Service 

Mitchell  
į 

CONGRESS 
iš 

21st District 

1 •• | 

jjj MITCHELL Clevelande gimęs, sėkmingas biznio žmogus 5 
E " jam dirba unijos darbininkai jjjj 
1 " samdė A.F. of L., dabar C.I.O. U.A.W. | 
= " niekad neturėjo streiko ir darbo kivirčl^ S 
E " plačiai keliavęs, kolegijos mokslo vyras E 
E " atstovaus jus, 21-mo Distriko žmones S 
E " neprieštaraus sumažinimui income taksų E 
E " padės sumažinti farmų subsidijas ir suma- E 
E žins maisto kaštus E 
Ę ' " remia paliuosavima G. I.'s nuo Federal taxes E 
E " kovos ui ekonomiškumą Federalių išlaidų. E 

I ** | 
S MITSHELL METAL PRODUCTS randasi prie Cedar Avenue E 
= ir East i6.r>th Street, 21-me, jusų Distrikte, kur Mr. Mitchell ga- E 
S Įima rasti kiekvieną dieną per vigus metus. E 

| ELECTION TUESDAY, NOV. 2, 1948 f 

| NIEKAD NEBUVO VALDIŠKOJE VIETOJE I 

rjiiiininniiiininntniĮiiinittmniiinnniiiiiiiiniiiiii!nnniiiniiinnuiiniiiiiiMiiiii 

PALIKIT 

J U D G E  

HARRY A. 

H A N N A 

COMMON PLEAS 

COURT 

Pilnai tinka savo patyrimu ir turi Teisėjo temperamentą 

NON-PARTISAN JUDICIAL BALLOT 

Rinkimai Antradienį, NOV.-LAPK. 2, 194$ 

Judge Hanna Election Committee 
Į Walter Rutepsky, Sec'y^ 
»•••" i i i mHMt* 

Muzikos Pamokos Jaunimui 
MUSICAL INSTRUCTION 

on CLARINET and SAXOPHONE 
POLKAS, SWING MUSIC, and CLASSICAL 

Also Orchestra available for dances, weddings, etc. 

Call EDDIE PLATT HE 2996 or 
HE 9494 

* *1 
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