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VISUOMENĖJE 

Clevelandiečiai netylejo 
J D. Nussbaumo straipsni, 

p u o l a n t į  p a b a l t i e č i u s  t r e m t i 
nius, Clevelandiečiai lietuviai 
energingai atsiliepė. 

Plačiau apie tą įvykį rašome 
vedamajame straipsnyje ket
virtame puslapyje. Ten apra
šyta, kaip reagavo i tą straips
nį Clevelandiečiai — K. S. Kar
pius, P. J. žiurys ir Julius Sme
tona. 

Prieš išleidžiant šj DIRVOS 
numerį Cleveland Plain Dealer 
pasirodė dar vienas — Adolfo 
Damušio straipsnis, po., antraš
te "Buvęs nacių kalinys panei
gia ne žydų DP pavojingumą". 

A. Damušio, kaip buvusio po
grindžio veikėjo prieš nacius ir 
paskui ilgai nacių kankinto ka
lėjimuose, pareiškimas labai įs
pūdingas* 

ALT susirinkimo 
rezoliucijos 

New Yorke įvykęs ALT su
sirinkimas priėmė rezoliucijas 
imigracijos klausimu. 

P i r moje rezoliucijoje ALT 
Vykd. Komitetas įgaliotas su
daryti komisiją tremtinių rei-
Itiilams, kurios uždaviniai bu
tų: 

rūpintis lietuvių imigracijos 
ir Įkurdinimo teisių apsauga, 

bendradarbiauti su valstijų 
DP komisijomis, stengia n t i s, 
kad daugiau lietuvių patektų į 
nevardinių kvietimų sąrašus, 

palaikyti artimus santykius 
su USA Kongreso nariais, kad 
DP įstatymo keitimo siūlymuo
se butų apsaugoti lietuvių trem
tinių interesai, 

studijuoti tremtinių imigra
cijos ir įkurdinimo klausimus 
ir rekomenduoti atitinkamoms 
Įstaigoms, kas reiktų pą(laryti< 

tremtinių naudai. 
Antroje rezoliucijoje prime

namas BALFui pageidavimas, 
kad BALFo seimo nutarimas 
tremtinių imigracijos rupinimo 
reikalu butų vykdomas. 

Susirinkimas nusiuntė svei
kinimą prezidentui T'rumanui, 
kurio ištisą tekstą spausdiname 
paskutiniame puslapyje "Lithu
anian Digest" skyriuje. 

Susirinkimas taip pat pasvei
kino Vyriausi Lietuvos Išlais
vinimo Komitetą ir išreiškė pa
dėką Amerikos lietuvių visuo
menei už paramą, Vykd. Komi
tetui ir Informacijų Centrui už 
rūpestingą darlją. , 

Pilnas ALT 
vadovybės sąstatas 

šalia Vykdomojo Komiteto, 
kurį dabar, kaip- jau pranešta, 
sudaro L. šimutis, A. A. Olis, 
P. Grigaitis ir M. Vaidvla, j 
ALT vadovybę yra išrinkti dar 
šie asmenys: 

Vice pirmininkai: P. Piva-
ronas, J. Grigalius, Wm. F. 
Laukaitis, dr. A. Montvydas, 
V. G. Abraitis, J. B. Laučka. 
Iždo globėjai: V. T. Kvetkas, 
M. J. Vinikas, J. V. Stilsonas, 
A. S. rečiokas. 

Politinės Komisijos nariai: 
N. Y. — M. J. Vinikas; Penn. 

P. Dargis ir V. Kvetkas; 
Ohio — K. S. Karpius; Mich. 

E. Paurazienė; 111. — visi 
keturi Vykd. K-to nariai ir tei
sėjas John T. Zuris ; Mass. — 
J. Grigalius; Conn. — A. Alek-
sis; N. J. <— A. S. Trečiokas; 
Md. Wm. F. Laukaitis. 

Įstatų komisija: M J.. Vini
kas, J. Stilsonas, J, Laučka, J. 
Tysliava. 

Susirinkimo rezoliucijų ko
misiją sudarė J. Laučka, M. J. 
Vinikas, St. Michelsonas ir A. 
A. Qiwi 

Mines 15 metų sukaktį 
Brooklyno savaitraštis AME-

rika' rengiasi minėti sąvo. 15 
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Nauji vaidai Berlyne 
PROTECT US BOTH B y  M A C K E N Z I E  

PALESTINOS 
BYLA 

Paryžius. — United Na
t i o n s  p o l i t i n i s  k o m i t e t a s  
priėmė dalį britų plano, 
kurį užgiria ir Amerika, 
įsteigimui komisijos, kuri 
pagelbėtų arabams ir žy
dams susitarti savo sienų 
Palestinoje klausimu. U N 
pavyko sudaryti tarpinin
kavimo komisiją, kuri pa
gelbės įvesti Šventojoje Že
mėje taiką. 

Arabų tautos, kurios ne
sutinka leisti žydams kur
ti Palestinoje savo valsty
bę, išrinko Transjordanijos 
karalių Palestinos valdyto
ju. 

Žydai ir Arabai priėmė 
UN pasiūlymą padaryti ka
ro paliaubas nu© gruodžio 
1 dienos. s 

EUROPOS ATSTA
TYMĄ GREITINA 
Prez. Truman su trimis 

kitais aukštais vadais ap
tarė "energingą Europos 
atstatymo programą". Pa
sitarime—dalyvavo Valsty
bės Sekr. Marshall, Euro
pos atstatymo programos 
vykdytojas Hoffman ir po
litiškas atstovas Euro pai 
Harriman. 

Prez. Truman sutiko lei
sti baigti Marshallo plane 
numatytus $4 bilijonus iki 
1949 metų balandžio 2 d., 
vietoje laukti birželio, kaip 
anksčiau buvo nustatyta. 

Kongresas bus prašomas 
skirti dar $1,2500,000;000 
Europai stiprinti. 

Sen. Conally, kuris įią 
vasarą lankėsi Berlyne ir 
kuris dabar taps Senato už
sienių reikalų kom i s i j o s 
pirmininku, vietoje Repub-
likono sen. Vandenbergo, 
pareiškė, jog "Berlyno^ blo
kadą rusai tuojau nuims". 

AMERIKOS JĖGOS 
1,564,018 VYRU 

US Apsaugos Sekretorius 
Forrestal praneša, kad da
bartiniu metu šios šalies 
ginkluotos pajėgos pasiekė 
1,564,018 vyrų skaičių. Tik 
per vieną spalio mėnesį pa
šoko apie 20,000 vyrų. 

metų gyvavimo jubiliejų. Ren
giamas ,koncertas ir numato
mas išleisti specialus sukakties 
leidinys. 

Sandariečių suvažiavi
mas Worcestery 

SANDARA paskelbė Massa
chusetts sandariečių suvažiavi
mo, įvykusio spalio 31 d. Wor
cestery, apyskaitą. 

RUSAI SAVO DALYJE ĮSTEIGI 
ATSKIRA VALDŽIĄ 

Rusų dominuojamas ko- karų Berlynd! valdymas ir 
munistinis blokas Berlyno toliau pasiliks britų, ameri-
miesto savivaldybėje galu- j kiečių ir prancūzų žinioje, 
tiniai suskaldė miesto vai-, o komunistų "viso Berlyno" 
dymą pusiau. Komunistų 
mažuma, susirinkusi Sovie
tų Berlyno dalyje, išmetė 
vakarų Berlyno atstovus, 
išsirinko savo valdininkus 
ir paskelbė visuotinus mie
sto valdybos rinkimus. 

Komunistai savo kalbose 
skelbia, jog jų išrinkta val
dyba bus "visam Berlynui". 
Tuomi sovietų remiami ko
munistai užsimoję užvaldy
ti visą Berlyną. Tačiau va-

RAUDONIEJI APSU-
PA NANKINGĄ 

Kinijos raudonoji armija 
jau artėja prie tautinės vy
riausybės sostinės Nanking 
ir išrodo, kad likusi silpna 
kiniečių kariuomenė nepa
jėgs miesto apginti. 

Komunistų jėgos apsupo 
350,000 valdžios kare i v i ų 
Suchow fronte ir sostinei 
ginti liko apie 80,000 vyrų. 

Kitose Kinijos dalyse su
sirėmimuose vienur komu
nistai sumušami, kitur pra
laimi nacionalistai. 

Kinijos prezidento Čiang 
Kai-Šeko žmona atsiskubi
no J Ameriką ieškoti jos ne
laimingam kraštui pagal
bos. Tuo tarpu čia jokios 
pagalbos Kinijai nenuma
tyta be to, ką iki šiol Ame
rika davė.-

Amerikoje sėkmingai vei
kia Maskvos agentų pa
skleista propaganda negel
bėti Čiang Kai-šekui dė to, 
kad jo valdžia nėra "demo
kratiška". 

valdyba ribosis tik rusų da-
lyje. 

Rusų valdomoje Berlyno 
dalyje komunistai išrinko 
miesto administracijos pir
mininku Friedrichą Ebert, 
seniau buvusio Vokietijos 
prezidento sunų. 

Sovietų Berlyno dalyje 
pastarų poros mėnesių lai
kotarpyje dingo 11 veiklių 
piliečių, kurie nesutiko su 
komunistų darbais. 
Berlyno rinkimai 

Gruodžio 5 vakarų' Ber-
lyne įvyksta miesto savival
dybės rinkimai. Rusų pa
laikomi vokiečiai komunis
tai pradėjo visomis jėgomis 
dirbti, norėdami dar pirm 
sekmadienio paimti į savo 
rankas viso Berlyno kon
trolę. t 

Padėtis dėl šių rinkimų 
Berlyne taip įkaito, kad so
vietų militariiųs gubernato
rius Sokolovskis ėmė svai
dyti vakariečiams kaltini
mus, esą vakariečiai, leis
dami vokiečiams daryti at
skirus rinkimus savo val
domoje miesto dalyje ban
do skaldyti Berlyno valdy
mą ir remia anti-demokra-
tinius ir reakcinius elemen
tus. 

Vakarų valstybių guber
natoriai Vokietijoje įteikė 

APtQvXt£/?RQFir$ 

Gavimas atitinkamų pelnų Amerikos industrijoje patarnau
ja kartu ir darbininkams, nes ir jie gali gauti dideles algas. 

ziuje Višinskis šiomis die
nomis pareiškė, kad Sovie
tų Sąjungą labai vertinan
ti "asmeninius kontaktus" 
susidariusiems politinia m s 
sunkumams tarp rytų ir 
vakarų pašalinti. Vadinasi, 
Višinskis nori, kad JAV 
vėl grižtų į Rooseveltinės 
gadynės laikus ir su rusais 
slaptai pradėtų iš naujo 
dalinti pasaulį. Bėdos pris
pirtas Rooseveltas vaikėsi 
S t a l i n ą  p o  t o l i m i a u  s i u s  
kampus, kad šis nesusidėtų 
su vokiečiais. To vaikymo-

Sokolovskiui įspėjimą, kad j si pasekmės ir dabar pa-
jie gali buti priversti imtis j šaulį veda iš lygsvaros, 
griežtų priemonių sulaiky ' 

SUKTI RUSU MANEVRAI 
UN konferencijoje tary-jką", kurį teikėsi vakarie

čiams persiųsti Trygve 

PRANCŪZIJOJE baigėsi 
ilgiausias angliakasių strei
kas šalies istorijoje. Darbi
ninkai grįžo dirbti komu
nistų vadų įsakymu, nega
vę jokio algų pakėlimo. Pa
tys darbininkai nukentėjo, 
nes negavo kelių savaičių 
algos, nukentėjo šalis, nes 
streiko laikotarpiu neiškas
ta apie 5,000,000 tonų ang
lies. Komunistai vadai nu
stoja įtakos darbininkų gi
lėse, neatsiekę laimėjimų. 

Amerika grąžins į Švedi
ją 84 estus, kurie praeitą 
vasarą mažais laiveliais at
plaukė čia prieglaudos ieš
koti. Didelė Amerike ne
gali surasti tai mažai gru
pei nelaimingų žmonių vie
tos, nes sotus ir pasitenki
nę' imigracijos viršininkai 
atsisako pritaikyti bent ko
kį įstatymo punktą jų įva-

Dalyvavo 41 atstovas. Tarp' žiavimo legalizavimui, 
ko kita pranešta, kad Bostone 
įvykusio bankieto pelnas buvo 
$205.22. 

mui rusų žygių, taikomų 
prieš vakariečių poziciją 
Berlyne. 

Trys vakarų didieji pra
nešė, jog jie nemano stovė
ti rankas sudėję, ^ kuomet 
rusai ėmėsi griežčiau vyk
dyti savo planus išstūmi
mui vakariečių iš Berlyno. 

Vakariečių Berlyno da
lyje, sekmadienio rinkimų 
mitinguose gaujos komuni
stų stengiasi mitingi® su-
ardvti. 

JAVA saloje, pastaromis 
dienomis pasidavė 1,200 ko
munistų, kariavusių prieš 
vyriausybės kariuomenę. 

Taikos apaštalai 
Rusai aiškiai mato, kad 

anglo — amerikonų nebe-
įvilios į bučių. Beli e k a 
ruoštis galutin i a m atsi
skaitymui ir, kaip jie mė
gsta sakyti, "kapitalis t ų 
galutiniam sunaikinimui". 
Bet jėgos nėra galutinai 

Lie ir Dr. Ewatt 
Vakariečių nusistatymas 

nebesitarti su rusais. Ber
lyno blokadai sp&udžiant, 
liko kietas kaip ir pirma. 
Šitą rusai iš anksto žinojo, 
bet susidarė proga paleisti 
durnus į pasaulį, kad štai 
mes norime tartis ir likvi
duoti ginčus geruoju, bet 
amerikonai to nenori. Kaip 
tas plėšikas! Atstato piš-
talietą į krutinę ir sako: 
"Duok geruoju pinigus, o 
tai nušausiu". 

Visų demokratijų jė
gos prieš tironiją. 

Ištiesų rusai nieko kito 
nesiekia, kaip laimėti kiek 
nors laiko ir kiek tik gali
ma daugiau apsiginkluoti. 
Kas belieka vakariečiams? 
Tuo pačiu atsakyti. Jie sie
kia tikros taikos, bet per 
paskutinius "bend r adar-
biavimo metus" su rusais 

skęstų neaiškume ir sun 
kumuose. Jie griauna vi
s a s  p a s t a n g a s  s u k u  r  t  i  
tarptautinį b e.ndradarbia-
v i m ą ,  u ž k u l i s u o s e  k e l i a  
streikus ir sąmyšius. Bet 
visur šaukia visa gerkle 
apie "taiką". Girdi, tik rii-

AmeHkiečiai tikrina, kad saį norį taikos ir dėl jos 
vakarų Vokietija galės jau! tedirba. Tikri "taikos apaš-

"suriktuotos". Kad laimė-i įsitikino, kad tai tik akių 
jus nors kiek laiko, jie iš! mulkinimas. Į rusų "taikos 
kailio neriasi su savo diplo- ofenzyvą" buvo atsakyta 
matija, kad pasaulis vis kįek kitokia o f e n zyva... 

pati išsilaikyti apie 1952 
metus, kuomet baigsis da
bar numatytas Marshallo 
planas Europai atstatyti. 

ŠIOMIS dienomis State 
Departmentui patiekiamas 

Suvažiavimas, nutarė įrnskir- jjg ir Kanadtos militarinės 
ti $100 savo idėjos bei minties SąjUngos planas, kuris ap-
tremtiniams pagelbėti. Valdyba įma įr šiaurės Atlanto są-
įgaliota tam pačiam tikslui, jei jUngą. Šion sąjungon įeina 
bus reikalas, išleisti ir kitą' }aįsvos vakarų Europos val-
šimtą. I 

SALIES apgynimo reika
lams planuojama apsiribo
ti su $15 bilijonų 1949 me
tais. Tokią sumą numato 
naujam Kongresui reko
menduoti patys Demokra
tai atstovai. 

Sen. M. Tydings pasakė: 
"Mes privalome palaikyti 
Ameriką galingą, tačiau tą 
darysime su mintimi, kad 
ir taksų mokėtojai turi gy
venti". 

talai". 

Nauja rusų "taikos 
ofenzyva" 

Rusai ne - tik rėkau j a 
"taikos"!, bet paskutiniu 
laiku pradėjo labai suktą 
"taikos ofenzyvą". 

Pirmieji "mūšiai" prasi
dėjo, kaip ir reikėjo lauk
ti, UNO konferencij o je. 
Visokiais budais "užmaži-
nę" Berlyno klausimą, ru
sai dėl to kaltę suvertė va
kariečiams. Kad pasaulis 
tuo labiau "įsitikintų", Vi-
šipskis maloniai su t i k o 
"priimti" savo paties "laiš-

kuo skubesniu visų demo
kratinių jėgų sumobilizavi-
mu. 

Churchillis tvirtina, kad 
Stalinas, kaip ir Hitleris, 
siekia pergalių be k a r o. 
Bet kaip Hitleriui, taip ir 
Stalinui kartą turi pasi
baigti "riebieji metai". Ar
tinasi metas, kada reikės 
kortas pakloti ant stalo. 

Montgomery nesenai pa
sakė, kad pasaulis yra vi
siems laikams pasiryžęs ka
r ą  p r a l a i m ė j u s i u s  t e i s t i !  
Reikia manyti, kad sekan
tis teismas iš Niurnbergo 
persikels į Maskvą... 

Todėl suprantamas "tė
tušio" Stalino nervinima
sis ir sukti manevrai šalta
jame nervų kare! (z—u) 

» 

Baigėsi streikai Atlanto 
ir Ramiojo vandenyno uos
tų ir laivų darbininkų. Ry
tuose streikavo 65,000, va
karuose — apie 30,000. 

Produkcija pasieke 
aukščiausio laipsnio 

Trečią šių metų bertainį šios 
šaies ekonominė mašina pasie
kė aukščiausio gamybos rekor
do. Liepos - rugpiučio - rugsėjo 
bertainio produkcija buvo $® 
bilijonais didesnė už pirm 
buvusio bertainio gamybą, kr 
$11 bilijonų didesnė už pirmo 
šių metų bertainio gamybą. 

Šitaip bizniams ir darbams 
einant, asmeninės žmonių inei-
gos šiais metais pasieks $193,-
7000,000,000. 

Visų gyventojų šių metų as
meninės išlaidos skaičiuojama 
pasieks $178,500,000,000, taip 
pat rekordiniai daug. 

Tomis žiniomis remiantis, sa
koma, kad ir asmeniniai žmo
nių sutaupymai šįmet pasiekt., 
$15,200,000,000 sumą. 

Bizniai taip pat šįmet daro 
didelius investmentus j naują 
statybą, didinimą savo invento
rių ir įgijimą naujų produkci
jai padargų, kas numatyta pa
sieks $39,000,000,000. 

Valdžia šiais metais -sgubuv 
• 

PRAGYVENIMO kainų kad 
ir menkas mažėjimas, kaip Ii 
Washingtono praneša, galės pa
sitarnauti sulaikymui prezideB-
to Trumano garsaus tono, rei
kalaujančio įvesti šalyje kainę 
kontrolę, naują OPA, kaip pre
zidentas žadėjo daryti, Kongre
sui susirinkus sausio mėnesj. 

Prezidento patarėjų komisi
ja dirba ruošdama nuomų kon
trolės pratęsimą "dar bent me
tams". 

Rengiasi palaikyti ir toliau 
eksporto kontrolę. 

Mano, kad ir toliau bus i«i-
kalinga tęsti pusiau laisvanorte 
racionavimas plieno ir kai ku
rių kitų trūkstamų medžiagų 
reikalingiausiems darbams, šią 
trys įstatymai baigiasi vasario 
28 d. 

Toliau, manoma vėl bus pra
tęsta valdžios kontrolė bankų 
kreditų ir pirkimo mažais išsi
mokė j imais reikmenų. Šis su
varžymas įvestas iki birž. 30. 

Demokratai planuoja grąžin-
ir biznių pelnų aptaksavimą, 
sulaikymui kainų kėlimo ir pa
didinimui valdžios ineigų, nes 
tikimasi federalio deficito. 

Kai kurie valdžios žmonis 
sako, šitas prisidėtu prie biz
nių nuslopinimo. 

• 
ALGOS dirbtuvėse, per spa

lio mėnesį, vidutiniai siekė 
$54.64, aukščiausia negu luyįm 
iki šiolei buvo. 

Plieno, automobilių industri
jose algos pakilo iki $59.43, su
mažėjo gi nuo $50.35 iki $49.61 
tekstilės, dėvėjamų reikmenų ir 
tuluose kituose darbuose. 

• 
GERAI eis darbai iki 1948 

metų galo ir 1949 rpetų - pir
mus kelis mėnesius, sako US 
Agrikultūros Departmento eko
nominis raportas. 

Toliau darbai priklausys nuo 
vėliau susidėjusių sąlygą. 

• 
PO KARO, šioje šalyje pw£ 

dėjus valstijinių kelių taisymo 
ir atnaujinimo darbus, padary
ta jau virš 100,000 mylių gerų 
kelių, kuriems išleista $2,500,-
000,000. • 



PENNSYLVANIJOJE 
PITTSBURGH 

KOVA SU DŽIOVA 
IŠEINA SĖKMINGAI 

Apie 2200 Pittsburgho gy
ventoj Ų serga aktyvia džiova, 
tačiau miestas turi džiovinin
kams Jaikyti ligoninę tik su 
435 lovomis. 1946 metais, del 
stokos daktarų ir prižiūrėtoju, 
toje ligoninėje operavo tik 300 
lovų. 

Miestas neturi atitinkamų 
•priemonių ir galimybių rimtai 
kovoti su džiova, neturi pakan
kamai vietų gydyti tiems, ku
rių džiova susekama pat pra
džioje, ir neturi kur padėti tų, 
kuriuos reikia laikyti atskirai 
nuo sveikų žmonių. 

Už tai Pittsburgho 
losis Control taryba 
peikimą iš Federates 
komisijos. 

Pastari bandymai su jaunai
siais parodė, kad apie 6 nuoš. 
vaikų užsikrėtę džiova pirm pa
tekimo j mokyklas ir apie 15 
nuoš. jaunamečių turi mažes
nes ar didesnes džiovos žymes 
pirm, negu jiems sueina 15 me
tu amžiaus. 

UžSIMUšfi PENKI 
Pereitą šeštadienį-sekmadienį 

Pittsburghe, Įvairiais nupuoli
mais namuose užsimušė ketu
rios moterys ir vienas 61 metų 
amžiaus vyras. 

Namuose nelaimUigų įvykiu 
mirčių skaičius užima piripą 
vietą šios šalies mirčių nuo ne
laimingų prietikių. 

Tubercu-
gavo pa-
sveikatos 

ATMETĖ MOKYTOJOMS 
ALGŲ PAKĖLIMĄ 

Pittsburgho miesto mokyklų 
tarybos 1949 metams biudže
tas sumoje $18,612,377 buvo 
užtvirtintas be jokio pasiprie
šinimo, nors jis yra puse mili
jono dolerių didesnis, negu šių 
metų biudžetas. 

Mokyklų taryba atmetė mo
kytojų sąjungos pareikalavimą 
pakelti joms algų po $200 me
tuose. Miesto mokyklose dir
ba 2600 mokytojų. 

Detroit, Mich., Naujienos 
BALFo VAKARAS 

Sekmadienį, gruodžio 5 d., 
5 vai. po pietų, įvyks Bendro 
Amerikos Lietuvių Fondo 76-to 
skyriaus vakarėlis, buvusioje 
Lietuvių salėje, 25th st. ir W. 
Vernor H\vy. 

Vakarėlyje bus žaidžiama 
kukuruzais, bus gražių dovanų 
laimėtojams. Visi lietuviai kvie
čiami atsilankyti ir paremti 
tremtiniu šalpos darba. 

d§ti. K. 
vyzdys. 

Kundrotas geras pa-

OHIO UPĖS IR ERIE EŽERO 
KANALO BYLA 

Kuomet vieni griežtai prieši
nasi pravėdini u i kanalo iš Ohio 
upės nuo Pittsburgho į Erie 
Ežerą, kiti uoliai darbuojasi 
to kanalo pravedimui. 

l~. S. Armijos v a d o v y b v 
skubiai gamina planus to ka
nalo pravedimui. Planai busiu 
baigti trumpiausiu laiku. 

Planai bus patiekti nauji.i 
susirinkusiam Kongresui sau
sio mėnesį, gavimui kanalui 
statydinti reikalingų pinigu. 

Dabar skaičiuojama, kad š i  
kanalo pravedimas kaštuos apie 
$439,000,000. Kanalo ilgis bus 
105 mylios, jis prasidės nuo 
JJeaver, Pa., ir pasieks Erie 
Ežerą prie Ashtabula, Ohio. 

Kanalo iškasimas ims 9 me
tus. 

B e t  t a i  t i k  p l a n a i .  T a s  k l a u 
simas tąsomas jau per 31 me
tą ir 10 kartų buvo atmestas. 

Tam tikra grupė žmonių, su
sijungę į savo rūšies sąjungą, 
griežtai kovoja prieš to kanalo j 
projektą, įrodinėdami jį kaip; 
"perbrangų ir nereikalingą", ir j 
sako, jis . kaštuosiąs $110,000.- !  

000 daugiau, negu' kaštavo I'a 
namo<? Kanalo iškasimas. 

ATSIRADO 300 
Pittsburghe ir apylinkėje at

sišaukus į lakunus stoti laisva-
noriais Kinijos oro tarnybon 
apgynimui tos šalies nuo ko
munistų, atsirado apie 300 vy
rų, sutinkančių stoti i "Skrai
dančių Tigrų" eiles. 

"Skraidančius Tigrus'' vado
vauti sutinka amerikietis gene
rolas Chennault, kuris pirmiau 
Kinijai, gelbėjo ir dabar gyve? 

! na Kinijoje, apsivedęs su 
niete. 

Prie lakūnų reikalinga šim
tu vyrų, kurie lėktuvus turės 
aptarnauti ant žemės. Pitts-
burghietis Arther, kuris pats 
a n k s č i a u  b u v o  " S k r a i d  a n č i ų  
Tigrų" narys,-sako, neims il-

! gai sudaryti kelis tukstančius 
vyrų, tinkamų skraidyti ir ap
tarnauti lėktuvus ant žemės. 

LIETUVIŲ PROGRAMA IN
TERN ATION AL INSTITUTE 

šeštadienį, gruodžio 4 d., 8 
vai. vakare, Intel-national In
stitute, World's Market proga, 
bus išpildyta lietuviška pro
grama. Buvusių tremtinių šo 
kėjai pašoks tautiškus šokius, 
šokiams vadovauja sesuo Alek
sandra Žemaitienė, šokių reik
šmę paaiškins sesuo Marytė 
Navickaitė. Jos abi dirba Gra
ce ligoninėje ir Marytė Navic
kaitė jau išlaikė pilnus gailės--
tingos sesers egzaminus. 

Lietuvių Balso radijo klubo 
choras padainuos lietuviškų dai
nų. Chorui vadovauja Rapolas 
Valatka. 

Parodėlėj bus išstatyta daug 
lietuviškų tautiškų meno dir
binių ir knygų. 

Parodėlė prasidės gruodžio 2 
d. ir baigsis gruodžio 5 d. Bus 
atdara per dieną iki vėlaus va
karo. Verta lietuviams apian

ki- | kyti parodėlę, o ypač šeštadie-
! ni, kada bus lietuviu programa, 1 *" * . ir gerai paploti šokėjams ir dai
nininkams. 

nuoširdus lietuvis patrio - J  Jus*ų darbų negalėsianti 
tokį aš per trumpą laiką 

REIKALAUJA ATLYGINIMŲ 
PAGREITINIMO 

Angliakasiu, unijos vadovybė 
įt'fcikė Pennsylvanijos guberna
toriui Duff protestą ir reikala
vimą, kad butų paskubintas tei
kimas valstijos atlyginimų su
žeistiems ir sergantiems ang
liakasiams. Kaip dabar yra, 
darbininkams tenka laukti po 
6 ar 7 mėnesius, iki jų bylos 
būnu sprendžiamos. 

LIETUVIAI AMERIKIEČIŲ 
LAI K RAČKIUOSE 

Lapkričio 22 d. Detroit li
mes įdėjo ponios Stokus pavei
kią, kaip lietuvės, patariančios, 
kaip pagaminti Thanksgiving 
dienos pietus. 

Lapkričio 25 d. Detroit News 
įdėjo James Augustaičio, buvu
sio tremtinio, paveikslą, kur 
International Institutas paduo
da skirtingų tautybių ateivius. 
Augustaitis pažymėtas, kaip 
pavyzdys Lithuanian DP., ku
ris nori išsimokyti amerikiniu 
mokytoju. 

AKRON, OHIO 
J. V. KA.MOŠKA 

atsiuntė DIRVAI savo, P o c i a u s  
ir Slivinsko prenumeratos at
naujinimo mokestį, užsisakė 
DIRVOS 1919 metų kalendorius, 

dabai 

bu.k 

lie 
do 
pa-

MIšKAI DEGA 
Pernai Amerikoje išdegu gi

rių tūkstančių ketvirtainių my- j  kurie duodami 
lių plotai. Nors žinovai tikri-i kantierm 
na, kad 90 nuoš. tų gaisrų bu- j kaip priedas, ir prie to 
vo galimi išvengti, tačiau jie j Lankiausi Clevelande. 
nebuvo išvengti. I :e gaisrai į jau laimės susipažinti :• 

uzsimo-
prenumerato r*i a m . . 

ras< >: 
T arė-

ii uau-
prasidėjo nuo eigaretų ir deg-jju DIRVOS redaktorium ir jo 
tukų, negalvojančių žmoilių is-į žmonele. Mėginsiu ir ateityje 
mestų iš automobilio \ a '.iuo- !  palaikyti su DIRVA gerus 

ar pamiške. Kiti! tykius, kuriuos palaikiau jaut mišku 
gaisrai kilo nuo stovyklautojų 
neatsargumo, nuo uždegimo žo
lių, kurių ui/nis persimetė i gi
rias, ir tt. 

Pennsylvanijoje pernai buv<> 
1500 girių gaisrų, kuriuose vi
dutiniai iš([.-<.v po 32 akru miš
ko. 

san-
per 

ūkės* 
25 metus. 

Clevelande taip pat 
kiti žinomi akroniečiai, DIR
VOS ilgamečiai skaitytojai, Ch. 
Baublis su žmona. Jie užsimo
kėjo savo prenumeratą už 1949 
metus ir pasirinko ki lis kalen
dorius. 
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Geriausias  

LIETUVIU 
Paveiksluotai , 

Žurnalus  

NAUJIENOS 
o2-jų puslapių 

1 meta. Už $1.00 lankys Tamstas kožna mėnesi per 
Insfeigtos Gegužio 13, 1938. 

LIETUVIŲ NAUJIENOS 
332 N. 6th Street Pailadelj -iia t>, Pa. 
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12 PAKIETĖLIŲ 
TREMTINIAMS 

Ona Kundrotienė bene 
perviršiju^" visus Detroito 
tuvius pasiųsdama Kalėdų 
vanų tremtiniams net 12 
kietėlių. Jai padeda jos sunus 
Kostantas, kuris paskyrė savai
tės uždarbį tremtinių šalpai 
Tai lietuvis, kuris mažai daly 
vauja lietuvių sueigose, neuž
ima jokios vietos lietuvių drau
gijose, nepripažįsta jokios par
tijos ir niekad Lietuvos nema
tęs. 

Šis jaunas Amerikos lietuvis 
jau yra pagaminęs kelis affi
davits, pasirašęs BALFo dar-
bo-buto blankas ir jau įmokėjęs 
vyskupijai kelis šimtus dolerių, 
kad padėti lietuviams greičiau 
atvažiuoti. Kastas Kundrotą.'' 
nėra turtuolis. Jis dirba ka> 
diena, kaip ir daugelis Ameri
kos darbininkų, grįžęs iš darbo 
dar padeda motutei apsiruošti 
namie. 

Daug Amerikos lietuvių bu
tu geri lietuviai, jeigu jiems 
kas tą lietuvybės jausmą įskie
pytų. Butų ne žemiška pada
ryti iš visų lietuvių patriotus, 
bet jų pririnkti daug didesni 
skaičių, negu dabar turime, tai 
visgi butu galima. 

Tik kada mums ateina min-
I tis, kad reikia pakaltinti Ame
rikoje gimusius lietuvius, kad 
jie ištautėja, pagalvokime, ko
kiu budu mes jiems geriau iš
aiškinsime, geriau įrodysime, 
kas ta Lietuva ir kokiu keliu 
jai ir jos žmonėms reikia pa-

J. Žemantauskaa 
N o t a r a s 

''Dirvos" Agentas 

TREMTINIO LAIŠKAS 
"Gerb. Ponia! šia proga aš 

noriu Jums padėkoti už tai, 
kad man suradote bendravardį 
Povilą Kazlauską. Tai tau
rus, 
tas, 
pažinau susirašydamas su juo. 
Jis pasidarė ne tik geras prie 
telius, bet dar daugiau, jis liko 
musų antruoju tėvu-globėju. 

"štai aš per ji gavau darbo 
ir buto garantijas ir tuo budu 
tikiuosi patekti į Ameriką. 

"Jus, Geroji Ponia, padarėte 
didelį patarnavimą: supratote 
musįij sunkią padėtį, varge pa
dėjote. Už tai tebūna Jums 
garbė ir nuoširdi, lietuviška pa
dėka. Tai neužmirština Jusų 
paslauga." 

Pasirašo: Kazys Kazlauskas 
ir broliai. 

Gavus tokį laišką vis tik jau
ti didelį atpildą už savo darbus 
ir pastangas. Povilą Kazlaus
ką pažinau, kaip gerą lietuvį, 
tad jį ir i^stačiau joj bendra-
pavardžiams nepažįstam i e m s. 
Laimingos jums, Kazlauskai, 
draugystės, laimingos ateities! 

M. Sims. 

NAUJA RADIJO KLUBO 
VALDYBA 

^ Amerikos Lietuviu Balso ra-
lijo klubo metiniame ssuirin-
/dme, pereitą sekmadien,, iš-
.'inkta tokia valdyba 19-10 me
lams; pirm. — Petras Mcdonis: 
1 vice pirm. — M- Rinkimas; 
| il vice pirm. — Vyt. Markuzas; 
(fin. ir prot. rašt. — R. Valat
ka; iždininkė — Helen Rauby; 
direktoriai — J; Valukas, Mrs. 
P. Bandža ir S. Stepulonis; iž
do globėjai — A. Kizis, P. čeč-
kauskas ir F. Karp; organiza
toriai — Mrs. A. Salas. Mrs. 
R. Valatka ii' George Sinkus; 
maršalka — P. Band/a. 

Nutarta steigti klubą na
ciams ir jų pažįstapiiems. Tam 
išrinkta komisija: P. Medonis, 
S. Stepulonis, Mrs. H. Rauby 
ir R. Valatka. Išrinkta ir ko
misija rengtis koncertui, kuris 
Įvyks sausio 30 d., 1949 m., bu
vusioje Lietuvių salėje. Komi-
sijon įeina: V. Markuzas, A. 
Uinkunas, P. čečkauskas ir H.; 
Rauby. 

Susirinkime dalyvavo gražus 
būrys pavyzdingu radijo klubo 
:iarių. Radijo chorą atstovavo 
Joseph Belickas ir George Sin
kus. ' 

Dr. ir Mrs. J. J. Sims, nors 
negalėjo dalyvauti, per Mrs. H. 
Rauby vėl įsirašė į klubą. 

Mrs. E]lz. Paurazas, vardan 
BALFo 70 skyriaus, per pirm. 
Medonį išreiškė didelę padėką 
Amerikos Lietuvių Balsui už 
nuolatinę paramą šalpos reika
lui per radijo pusvalandį. 

Susirinkime dar nutarta lai
kyti visuotinius susirinkimus 
paskutinį mėnesio sekmadienį, 
5 vai. p. p. Ačiu tiems, kurie 
dalyvavo. Tikėsimės' didesnio 
pasirodymo ateityje. rjv 

i talką DIft-
vos Redakcijos vieti

ninkei Detroite 
Aktyviausioji ir nuolatinė ko

respondentė iš Detroito, Marija 
Sims praneša, kad dėl padidė-

rašyti 
Detroito naujienų kas savai
tę. .. . Sako, aplinkybės ver
čia apsiriboti tik svarbesniais 
atsitikimais. 

DIRVA drauge su Detroito 
skaitytojais apgailestauja tą 
žinią, bet turime ieškoti išei
ties. 

Gerbiamoji M. Sims ir toliau 
lieka DIRVOS redakcijos vieti
ninke Detroite. Visi veikėjai— 
senieji ir naujieji—bukite ma
lonus patalkininkauti jai, tai 
yra, palaikykite ryšį, pasitarę 
suraskite budą, pasivaduodami 
ar kaip kitaip, padaryti, kad 
Detroito naujienų skyrius i* 
t o l i a u  b u t ų  J u s ų  g y v e n i m o  
veidrodis, kaip buvo ligi šiol. 

DIRVOS Redakcija. 

TIKRAS BIZNIS 
. . "i-- \ * 

May Co's N. L. Dauby Numato Rekordinį Kalėdų Biznį 

Ekonomistai, kurie pastaru laiku" parode susirūpinimo dėl 
sumažėjimo department krautuvių pardavimų, gali padėti savo 
ašarų šluostymo skarulius į šalį—bent kiek tai liečia visoje šaly-asarų siuostymo skarulius j sal}—bent kiek tai liečia visoje šaly
je May Department Stores Co. ir jų Cleveland May Co. bizni 

Taip pareiškia Nathan L. Dauby, 
generalinis Clevelando kra ut u v ė s 
vedėjas ir didžiosios 
vice prezidentas. 

organizacijos 

Natkan L. Dauby 

Veteranas 
sako: "Musų 
dėsnis, negu 

prekybininkas, 
Kalėdų biznis 
pere ibį metų rekor 

Dauby 
bus di-

Ann Arbor, Mich. 
AL WISTERI AS PASKIRTAS 
MICHIGAN UNIVERSITETO 
FUTBOLO KAPITONU 

žymus sportininkas ir stu
dentas, Alvin Wistert iš Oak 
Park, 111., yra paskirtas Michi
gan universiteto futbolo ko
mandos (tymo) kapitonu 194$ 
metams. 

Iš devynių šiaur - vakarinių 
valstijų universitetų, Michigan 
universiteto futbolo komanda 
šiais metais liko nenugalėta ir 
stipriausia. Al Wistertui todėl 
teks vadovauti geriausią ir gar
siausią universitetų futbolo ko
mandą. Pripažįstama, kad Al 
Wisterto pastangos ir geras lo
šimas apvainikavo Mich i g a n 
universiteto komandą $&įs 
mėjimais. •• 

Michigan universiteto futbo
lo komandoje yra lošę 
broliai: Francis Wistert, nuo 
1932 iki 1934 m., Albert Wis
tert, nuo 1940 iki 1942 m., o 
Alvin Wistert pradėjęs čia mo
kslą prasidedant karui, turėjo 
išeiti kariuomenės tarnybon, ir 
grįžęs iš tos tarnybos išbuvo 
vienus metus Bostono univer
sitete. Grįžo į Michigan uni
versitetą tik 1947 m. Francis 
ir Albert Wistertai taip pat bu-; tarnavimą. 
vo pagarsėję futbolo sporto Mi-j Gaila tik, kad vietinis klebo-
chigan universitete ir abu bu-! nas lietuvis neišpildė savo duo-
vo parinkti lošti į Ali Ameri
can futbolo komandas. 

Wistertai vra stambaus 

a-
nis biznis, taip pnę riolariais parda
vimų kiekiai n"niityta bus didesni 
ncuu 1947 metais". 

Dauby spėja, jog šios grupės par
davimai bus :"ymet "netoli $400,030,-
00J, palyginant su $358,000.000 1947 
metų". Tai butu naujas aukščiau
sias rekordas. Dalis šio padaugėji
mo priklausys sąryšyje su įgijimu 
šimet Strouss - Hirshberg krautuvių 
Youngstowne ir Warren, O., ir New 
Castle, Pa. 
Vadinama seniausia ir sėkmingiausia 

Šiomis dienomis išleistame Fortune 
žurnale aprašoma, kad May krau-
tuvia retežys yra "šios šalies seniau
sias ir pasekmingiausias". 

Baltaplaukis, 75-metis Dauby, iš-
jaj_ :  augęs su ta dar tebeaugančia orga-
4  nizacija, turi paprasta išaiškinimą 

j t'»s kompanijos pasisekimo. '"Mes 
stengiamės duoti 

j  . , nori, kada nori 
ir du JOjkain,^"^ sako jis. 

Viso to užpakalyje stovi nusista
tymas visada turėti pakankamai vi
sokiausių prekių ir j vairių dydžių, 
kad pirkėjai turėtų iš ko pasirinkti. 
"Me.s didžiuojamės pirkėjų pareiš
kimais", sako Dauby, "kad to ko 
jie negali rasti musų krautuvėse, 
jie neras ir kitur niekur". 
Statyba blogais laikais 

Kurie žiuri į ekonominę ateit) te-
m yda ra i žepklų ar bizniai eis gerai 

pirkėjams ko jie 
ir už prieinamas 

ar prastai, lai pasinaudoja May's 
statybos programa. 

Klausiamas apie ateityje plėtimo
si planus, Dauby pareiškė, kad ši 
komeanija atsargiai imasi naujo 
biznio. Jis padaro pastabą., kad May 
Co. "plečia statyba blogais laikais, 
kad butų pasiruošus geriems laikams 
kuomet jie ateina". 

Prisilaikant tos tvarkos, kompa
nija pradėjo . statydinti šešių aukš
tų krautuvę Cleveland Public Squa-

į re 1911 metais ir baigė 1914 metais 
kaip tik laiku I Pasaulinio Karo 

j biznio praplitimui. Panašiai, dadė-
| ta du aukštai giliausioje 1930 
i depresijoje. „ 
t .  
| Ohio's didžiausia krautuve 

Clevelando krautuvė, su virš mi»; 
lijono ketvirtainių pėdų vietos, yra 
Ohio's didžiausia. 

Pažymėdamas didelius užlaikomus 
j inventorius, Furtune žurnalas išve-
j džioja, kad May krautuvėse nebuvi-
i mas vietos kur apsisukti dėl prekių 
! gausybės yra viena iš didžiųjų de
partment krautuvių gerųjų pusių. 

Visos 12 May krautuvės aštuo-
j  niuose miestuose veikia kaip nepri-
j klausomos organizacijos su mažiau-
t  sia kišimosi iš viršaus. Tas ypa

tingai pastebima davime laisvesnių 
rankų pirkėjams superkant prekes 
ir nustatant savo kainas sulyg sa
vo matomų sąlygų. Tas jiems duo
da galimybe greitai padaryti atpi
ginimus ir greitai prekes išleisti net 
su nuostoliu, jeigu pasirodo progos 
padaryti pelnus ant naujų prekių. 
Mokinasi iš klaidų 

"Mes leidžiame musų prekių su
pirkėjams mokytis iš savo klaidų," 
sako Dauby. "Bet mes patėmijame, 
kad jie nepadaro tos pačios klaidos 
du kartu". Dauby jaučia, kad žmo
gus, "kuris • nepadaro klaidų niefad 
nieko neveikia". 

Ši tvarka daugiau skiriasi nuo ki
tų department krautuvių ir leidžia 
May organizacijai daryti pelnus ir 
sunkesniais laikais, kai kiti kompe-
titoriai pradeda nueiti j nedateklių. 

The May dinastija buvo įsteigta 
1870 metais, kuomet David May ati
darė savo krautu\ėle Leadville, Col., 
bet kompanija nebuvo inkorporuota 
iki 1910 metų. David's sunus, Mor
ton, dabar prezidentas. Dauby stojo 
j sceną 47 metai atgal, pardavus sa
vo Dauby & Strauss avalų krautu
ve Clevelande prie Ontario st. Jau
nas Dauby tada išsinuomojo avalų 
department^ May Co. krautuvėje ir 
operavo ją per du metu. Grą/.inęs 
avalu department^ May Co., Dauby 
tapo May krautuvės vedėju čia bū
damas ;.l Jjietų amžiaus . ir nuo to 
laiko t'lai krautuvei ir vadovauja. 

Greta cVeV'elai'fdo ir' Youngstowno 
srities, May Department Stores ope
ruoja dideliuose miestuose: Denver, 
St. Louis (Famous Barr), Los An
geles, Akron (M. O'Neill & Co.), 
Pittsburgh (Kaufmann's), ir Balti
more. Tas, sako Dauby, duoda ga
limybes šiai kompanijai aptarnauti 
minias vidurinės klasės ir aukštes
nių žmonių. 

Akrono krautuvė, kuriai vadovau
ja Dauby's brolis, Jerome, yra ypa
tinga tuo, kad parduotuvės, sandė
liai ir garažai sutalpinta po vienu 
stogu. 

ugio 

to žodžio ir nepasirodė laidotu
vėse, o atsiuntė tūlą kunigą ai
rį pamaldų atlaikyti. O velio-

ir stiprus vyrai. Alvinas yra j nis gyvas būdamas paskyrė ga-
6 pėdų 3 colių aukščio ir sveria na gražų atlyginimą klebonui 
218 svarų. Jie visi kalba lie-1 Junkeriui už tą paskutinį pa
tiniškai ir dalyvavo čia esa
mame Lietuvių Studentų Klu
be. Yra pasižymėję moksle, ly
giai kaip ir sporte. ,-r 

tarnavimą. 
Iš velionies giminių laidotu

vėse dalyvavo švogeris J. Skin-
deris su šeima iš Clinton, Ind 

130 Congress 
Waterbury, 

Avenue 
Conn. 

DAYTON, OHIO 
i lt L AIrJ I^i 10 LAIŠKAS 

Gavau tokį laišką iš vieno 
tremtinio: 

"Vėl Europos padangė niau
kiasi tamsiais debesimis. Rau
donasis slibinas ištroškęs žmo
gienos tiesia savo kruviną lete
ną musų link. 

"Atrodo, kad visi laisvių 
skelbėjai ir žmonių teisių gy
rė jai yra bejėgiai tą* žmonijos 
labaisą suvaldyti. Taip pat 
jiems trūksta ir noro ir žmo
giškumo bent išgelbėti šimtus 
tūkstančių nekaltų aukų, ku~ 
lios paliekamos pirmajai pabai
sos puotai. 

"Tuo norima pasotinti jo 
apetitą ir, gal but, bent laiki
nai išgelbėti savo kailį. Smar
kiai klystama! Sekantis po mu
sų kąsnis bus jie patys! Nes 
raudonas tironas niekad nėra 
pasotinamas.'* 

J. A. Urbonas. 

Michigan Daily (universiteto j giminaitis Antanas Tamulynas 
dienraštis) ir Detroito dienraš-į įž Chicagos ir vietiniai — Au-
čiai lapkr. 24 d. laidoje jdejo | g-ustas Miglinas su šeima. 
gražius aprašymus is broliui 
Wistertu mokslo laikų ir daly
vavimo sporte Michigan univer
sitete. Al Wisterto paskyrimas 
kapitonu buvo pasveikintas pui
kiais komentarais iš žymesnių 
u n i v e r s i teto sportininkų ir 
spaudos atstovų. J. K. 

J. Skinderis. 

KAS platina Dirvą — tas 
platina apšvietą. 

SPRINGFIELD, ILL. 
MIRĖ LAURAITIS 

• Lapkričio 6 čia mirė Jonas 
Lauraitis, kilęs nuo Krekena
vos, Panevėžio apskr. žioje ša
lyje išgyveno 50 metų. šeimos 
nepaliko. Jo žmona Marijona, 
iš tėvų Garvelįiitė, mirė jau 
1944 metais. 

Velionis buvo SLA 275 kuo
pos narys per daugelį metų ir 
tos organizacijos rupėsčiu gra
žiai^ palydėtas į amžino poilsio 
vietą. Nuoširdus ačiu visiems 
gausiai apsilankiusiems į laido
tuves, ypač SLA kuopos valdy
bai — Pečiokui, Ivarauskui ir 
karsto nejsėjams už gražų pa-

CLINTON, IND. 
MIRA. Lapkr. 4 d. čia mirė 

Agota Ilgunienė, 55 metų am
žiaus. čia išgyveno apie 40 
metų. Iš tėvų buvo Strimaity-
tė, paėjo iš Suvalkijos, tačiau, 
nuostabus dalykas, : . j lenkiš
kai nei žodžio ne"hiokėjo, visgi 
priklausė lenkų "Zvionske" ir 
nuo lietuvių šalinosi. 

Liko nuliudę vyras Ilgūnas, 
broliai Justinas ir Vincas Stri
maičiai ir sesuo Ona Kazlaus
kienė. J. Skinderis. 

Sveikata — Žmogaus 
Didžiausias Turtas 

Palangos Trejos Devynerios 
Tai augalinis sutaisymas; suside

da grynai iš šaknelių, lapų, žiedų, 
sėklij ir žolių. Veikia į kuno orga
nus taip, kad pavartojus ją tulų lai-
kiį žmogus gauna naujos energijos 
ir jėgų. Kiekvienas kas tik nori bū
ti visada Šveikas, turėtų vartoti šią 
TREJANKĄ, nes tai geriausis vais
tas nuo dispepsijos, vidurių užkietė
jimo, nerviškumo, stokos apetito, 
širdies supykimo, išpūtimo, pilvo su
gedimo, reumatizmo, neuralgijos, 
gerklės skaudėjimo, krupo, karš.ia-
vimo, blogo upo, bendro nusilpimo, 
inkstu ir kepenų ligos. Kaina $1 su 
prisiuntimu. Visuomet gaunama iš 
FLOKAL HERB CO. • 

Indi jonų Arbatžolė 
Stebėtinai gelbsti nuo prasto vi

durių virškinimo, užkietėjimo, vidu^ 
rių kataro, kepenų sustingimo, taiso 
lešvaru kraujų, odos ligas, inkstų 
negalavimą ir moterį} bėdas. 

Kaip pagaminti: Pusėn kvortos 
verdančio vandens įdėk pusę puodu
ko arbatžolių, dėk medaus ar cuk
raus. 

Kaip vartoti: Prad.ik gerti nuo m** 
žo stikliuko iki kavos puoduko, kas 
rytas prieš valgj ir vakare einant 
gulti, du kartu j dieną. 

Perkant žolių mišinį, visados pra
šykit Floral Herbs, gausit geriausių. 
Kaina dėžutei $1.00. 

Pastaba: Su orderiu siųskit ir pi
nigus, kitai]) orde:is nepildomas. 

Reikalaujam agentų pardavinėti 
musų arbatą. 

FLORAL HERB CO. 
BOX 305 CLINTON, IND. V / 

LAS.N1K CAFE 
Puiki, Moderniškai Jrengta Lietuviška Užeiga 

6824 SUPERIOR AVE. 
(Salia Dirvos Redakcijos) 

Užkviečiame Lietuvius iš kitų miestų sustoti §MLR mus. 
Kastantas ir Ona Lesnikauskai — Navininkai " A 
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Tarp Nemuno ir Reino 
Gyvenimo sukurta apysaka 

I. Iš BALNO IŠMETUS 

3. "Vilties žemeje" 
f| (Tęsinys iš pereito nr.) 

Patenkintas savo "turtais" grįžau į Klaipė
dą. Parvilkęs Čemodanus į viešbutį, kuriame bu
vome apgyvendinti, buvau sutiktas staigmenos: 
mano kambaryje buvo apgyvendintas Antanas 
V., ir visi mano daiktai perkelti j kitą kambarį. 
Kas čia per kraustymas? Kode mane iškėlė į 
kitą kambarį? 

Bet vos pravėriau savo naujo kambario du
ris—žiuriu, kad ant kėdės guli kaž kokie vaiko 
drabužėliai. Pavarčiau, apžvalgiau, vėl pavarčiau 
— ir nieko nesuprantu, iš kur, kaip ir kodėl čia 
padėti vaikiški aprėdai....' Nesusipratimas — 
pagalvojau, ir išėjau į Viktorijos viešbutį pasi
matyti su draugais, šie mane sveikino, kad lai
mingai grįžau ir klausinėjo, kas gero prie sie
nos. ... 

— Ką, patenkintas, kad žmoną jau turi? — 
vienas jų mane linksmai klausia. 

— Žmoną? Iš kur? Kokią? Ką čia pliauš
ki.... — nustebęs, sumišęs ir lyg po stambaus 
laimėjimo loterijoje atsakinėjau visiems drauge. 
Ir tik dabar pradėjau suprasti, iš kur tie vaiko 
drabužėliai mano kambaryje. 

Nei žodžio daugiau netaręs, skubėjau atgal į 
viešbutį ir.... kambaryje radau jau žmoną ir 
savo vienuolikos mėnesių Bernarduką. Dabar 
vėl prisiminiau to ūkininko pasakojimus prie 
sienos apie dviejų moterų istoriją. Pasirodo, ta 
istorija buvo tikrai įdomi: 

D. Railienė ir mano žmona, pagyvenusios be 
vyrų ir pamačiusios, kad toliau gyventi bus joms 
ypatingai sunku, staiga nutarė vykti per "žalią
ją sieną" Vokietijon. Pasikrovusios vaikus ir 
šį-tą, kas reikalinga tai dienai, atmovė į vietą, 
pro kurią ir mes — jų vyrai — buvome praėję. 

Bet atvykusios į pasienį, pateko į Sovietų 
sargybinių rankas. Iš jų šiaip taip išsisukusios, 
aiškindamos, kad važiuoja į Palangą su vaikais 
praleisti atostogų. Sovietams toks "buržuazinis 
malonumas" buvo nesuprantamas... . Patardę 
jas kiek, paleido su įsakymu grįžti atgal į na
mus: girdi, jau pasibaigė laikai, kada ponios va
žiavo į Palangą maudytis.... 

Laimingai ištrukusios iš Sovietų, musų žmo
nos negrįžo į Kauną, o susirado ten vietoje ūki
ninką, kurs už gerą atlyginimą sutiko joms pa
dėti sieną pereiti. Po dviejų dienų laukimo pa
galiau ūkininkas jas aprengė kaimiškai, pasi
krovė vištų, kiaušinių ir sviesto ir taip traukė 
neva turgun į Gargždus. Patogioj vietoj prie 
sienos pasielgė maždaug taip, kaip su mano če
modanais: pačios jos su vaikais perbėgo, o daik
tai buvo atmesti.... 

Dabar, sulaukęs šeimą, galėjau pradėti pil
ną gyvenimą. Porą dienų dar slankiojome Klai
pėdoje. Vieni prašėmės leisti važiuoti vienur, 
jfciti — kitur. Bet policija niekur leidimų neda
vė, aiškindama, kad mes visi greitai busime nu
gabenti į gerą vasarnamį.... kur paaiškės, ką 
mums reikės toliau daryti. 

Vieną dieną ir gavome įsakymą pasiruošti 
rytojaus kelionei traukiniu. Kur busime veža
mi niekas tiksliai nežinojo. Ėjo gandas, kad tas 
vasarnamis.... yra kaž kur Rytprūsiuose. Taip 
ir iškeliavome kitos dienos popietį į vasarna
mį.... Tik kelionėje iš palydovo policininko su-
iinojome, kad važiuojame už Gumbinės, netoli 
ilozurų ežerų, kaž kur netoli Darkiemio ir Gel-
dupės, ir kad musų vasarnamis... .vadinsis "La-
jfer Gleisgarben". 

Naktį ir sustojo musų traukinys. Išlipome 
mažutėje stotelėje. Išlipome, kaip čigonai su 
miegančiais ant rankų vaikans, su lagaminais, 
su mieguista nuotaika ir mums nieko gero ne-
iadančiais žvilgsniais, čia pat jau stovėjo keli 
kariški važimai-gurguolės, kurios mus atgabeno 
į lagerį, apie 6 klm. nuo stoties. Prie vartų sto
vėjo sargybinis, o prie pušyno prisiglaudę musų 
laukė keli barakai. Pradėjome naujas dienai.'., 

4. Gleisgarbeno vasarnamyje... 
Pirmą naktį stovykloje praleidome susipa

žinimams. ... Mat, čia jau radome gerą burį iš 
Ititur it* anksčiau atgabentų tautiečių, kurie jau 
kelias savaites čia gyveno. Musų atvykimas, ži
noma, sukėlė visus stovyklos gyventojus, ku
riems rūpėjo: kas atvyko, iš kur atvyko, kokias 
žinias atvežė ir tt. Nors ir buvo vidunaktis, bet 
sužadinome visus, nes reikėjo surasti vietos, kur 
paguldyti moteris ir vaikus ir kur sudėti vyrus. 
lElektros šviesos stovykloje nebuvo, tad žvakė
mis ir degtukais senieji gyventojai mums rodė 
kelius į musų pirmos nakties guolius. 

Pirmas įspūdis apie musų "vasarnamį" bu-
f o ne koks.... Nei lovų, nei šviesos, nei kėdžių, 
Hei stalų. Dideli, kaip daržinės, kambariai, ant 
grindų iftrikiuoti čiužiniai, savotiškas ir nema
lonus .... kvaipas — visa tai priminė prasčiau
sios rūšies ubagyną. Bet po visos dienos kelio-
*ės nenorėjome savęs varginti dar kokiais ypa-

A *J. 2bi/tmeiAi& 

tingais klausimais ir lengvai gumigome, ant kai 
kurių čiužinių netx po du sugulę (dėl vietos sto
kos). 

Rytą pradėjome žvalgytis, kur esame 
Pamatę, kad musų "vasarnamis" gražiame pu
šyne, kad jį sudaro trys ilgi ir kaip blakės prie 
medžių suguldyti barakai, kuriuose nesenai dar 
gyvenę "darbo tarnybos vyrai". Barakai parau
donavusiais stogais, su visokiais užrašais ant sie
nų, su ilgais koridoriais ir su "griežtai" nusta
tyta tvarka. 

Tuoj paaiškėjo, kad musų vyriausias valdy
tojas yra stovyklos komendantas-vokietis ir kad 
be jo leidimo negalime išeiti už stovyklos ribų. 
O tos ribos buvo iš vienos pusės nustatytos auk
šta ir vietomis jau išgriauta vielų tVora, iš ki
tos — nesibaigiančiu mišku.... į kurį moterys 
ėjo praustis, vyrai kortuoti, vaikai žaisti.... 

Kiekvienas barakas turėjo savo atskirą "ko
mendantą", kurio teisės ir pareigos.... buvo la
bai "reikšmingos": nustatyti, iš kurio kambario 
ir kiek žmonių šiandien eina virtuvės darbams; 
kiek žmonių eina padaryti tvarką "tualetiniuose 
susitikimuose"; kuris kambarys valo kiemą ir 
koridorių. Be to, barako komendantas skelbia 
stovyklos komendanto įsakymus. .. . 

Bet barako komendantas ne betarpiškai da
vinėjo savus "įsakymus", o per kambarių ko
mendantas. .. ., kurių galia taip pat buvo nema
ža.... Jie skirdavo, kam šluoti kambarį, kam 
prižiūrėti tvarką, kam, ką ir kur reikės šiandien 
dirbti. 

Taigi, "deutsche Ordnung" buvo išlaikyta, 
ir pirmomis dienomis mus net gąsdino ta taip 
aiškiai išdalyta tvarka ir drausmė. Po kelių die
nų apsipratom su viskuo.... Pradžioje net pa
sitempdavome, kalbėdami su kambario ar bara
ko komendantais. Ypač tada, kai musų "komen
dantai" buvo iš profesijos kariškiai. 

Tokį vieną turėjome pulkininką Urboną: jis 
elgėsi maždaug taip, kaip didelio dvaro bajoriš
kas ūkvedys. Rytą vienmarškinis, su elegantiš
ka lazdele ir didelės atsakomybės veido išraiška 
apeidavo baraką, apžiūrėdavo, kur guli koks po
piergalis, paimdavo įsakymus iš stovyklos ko
mendanto, aplankydavo kambarius, patikrinda
mas, ar visi laiku yra sukilę, ar tvarkingai su
taisyti čiužiniai, ar išvėdinti kambariai. Dažnai 
girdėdavome jo balsą, duodantį paliepimus, tarsi 
jis vadovautų Šančių kareivinių rajone išrikiuo
tam pulkui. 

Visi barako gyventoja! buvom prieš jį drau
smingi .... Tik tylomis ironingai ir linksmai 
minėdavome jo vardą ir į visą jo "karišką dis
cipliną" žiūrėdavome, kaip į komediją. 

(Bus daugiau) 

G A N A  Ž O D Ž I U !  
JAU LAIKAS 

p&Atoalyti 

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. 

Aš 
vardas-pavardė 

gyvenąs 

adresas 
sutinku duoti buto-darbo pažadą tremtinių šei

mai ii Jusų sąrašo, šeimos dydis gali buti 

asmenų (Pažymėkite — 1, t, 3. ar 4). 

Atvykę galės gauti tokių darbų 

(Pažymėkite, koletu darbų Jusų gyvenamoj vie
toj lengviausia gauti.) 

parašas 

Tremtinių gyvenimas 
TAUTININKŲ STUDENTŲ 
SUVAŽIAVIMAS Į 

Lietuvoje veikė kelios stu
dentų tautininkų organizacijos, 
vadinamos korporacijomis. 

Tremtyje, visų korporacijų 
buvę nariai, jau ir baigę mok
slus, yra susidėję į vieną orga
nizaciją. Priskaitoma, kad šia
pus geležinės uždangos »yra 280 
buvusių tų korporacijų narių. 
Daug didesnis skaičius šio ka
ro metu yra žuvę arba išvežti 
į Sovietų Sąjungos vergų sto
vyklas. Didžiausioji kraujo au
ka dėl Lietuvos laisvės yra ati
duota korporacijų narių. 

Lapkričio 13-14 d. Augsbur
ge, Vokietijoje, buvo susirinkę 
tų korporacijų atstovai į vi
suotinį suvažiavimą. Nors da
bar ir labai sunkios Vokietijo
je kelionės, bet jie jautė parei
gą ir dalyvavo 80 narių. 

Į naują sąjungos valdybą iš
rinkti nariai iš vienos vietos, 
kad galėtų dažniau susitikti ir 
visus reikalus energingai tvar
kyt. Išrinkta: Kačanauskas, 
Kasniunas, Banaitis, Germanas, 
Baublys. Į revizijos komisiją 
išrinkti: Jurkunas, šliupaitė-
Senikienė ir Noakas. Į garbės 
teismą — Gaidžiunas, Kalvai
tis ir Valiukėnas. 

Suvažiavime dalyvavo drau
giškų korporacijų korporantai 

ir draugiškos latvių ir estų 
korporacijų delegacijos. Visi 
suvažiavimo dalyviai pa d ė j o 
gėlių vainikus prie Augsburgo 
lietuvių kryžiaus, kuris pasta
tytas pagal korporanto inžinie
riaus arch. Muloko projektą. 

ĮSPŪDINGAI MINĖTA VIL
NIAUS ĮKŪRIMO SUKAKTIS 

Kaip jau buvome pranešę, 
tremtiniai lietuviai Vokietijoje 
yra nutarę organizuotai pami
nėti 625 metų Vilniaus įkūrimo 
sukaktį. Pirmas toks įspūdin
gas minėjimas įvyko Muenche-
ne, Werner kareivinėse. 

Prisirinkus pilnai didžiulei 

Dalis Lietuvių Tautinio Sąju 
misą aptarti savo organizacin 

salei atsidarė scena, kurioje 
matėsi didžiulis Lietuvos žemė
lapis, vaizduojąs Lietuvą 1400 
metais. Tai didžiuliai žemės 
plotai nuo Baltijos iki Juodo-

Hanau stovykloje, kur yra apie 3,000 lietuvių, moterys mo
kosi siūti, čia matome dirbančias siuvimo kursuose. 

(Nuotr. B. Gaidžiuno) 

Tėvynės Mylėtoju Draugija tikisi 
pralenkti "senus gerus laikus" 

Antras pasikalbėji su TMD pirmininku W. Chase 

Atsakydamas j klausimą, ar 
atsilaikys lietuviškumas Ame
rikoje, Tėvynės Mylėtojų 
Draugijos pirmininkas DIR
VOS 45 Nr. nurodė, kad tik 
lituviškas kulturinis veikimas 
išgelbėjo lietvių susipratimą 
šiame krašte iki šių laikų. 
TMD šiame veikime kaip tik 
yra išvariusi giliausią vagą. 

Ir ateityje čia gyvenančių 
lietuvių tautinis susipratimas 
geriausiai gali buti palaikomas 
tik lietuvišku kulturinių' vei
kimu. 

Todėl TMD ir pasiryžusi taip 
atgaivinti kulturinį šio krašto 
lietuvių . veikimą, kad ne tik 
grįžtų "seni geri TMD žydėji
mo laikai", bet kad butų dar 
daugiau padaryta. Nes dabar 
jau daugiau ir reikia... 

Į klausimą, 

koki dabartiniai TMD kul
tūriniai darbo planai, 

pirmininkas taip atsako: 
— Jau pereitą kartą minė

jau, kad vėl pradėsime leisti 
knygas. Visai sutinku su DIR
VA, kad knygos leidžiamos ne 
žiurkėms skaitvti. Todėl mes 

tuvišką knygą ir nusipirkti, ne 
vien gauti pasiskaityti? 

— To dalyko dar nebuvome 
svarstę, bet tai mintis gera, 
reikalas svarbus ir manau, kad 
TMD valdyba ir kiti veikėjai 
tuo susidomės. O kai susido
mės, tai gal neilgai trukus bus 
surastas ir būdas tam sumany
mui įvykdyti. Nes tai tikra tei
sybė, kad dabar, norint gauti 
lietuvišką knygą, nežinia kur 
kreiptis ir kur jos ieškoti. 

Ypač dabar, kada atvyksta 
naujų tautiečių, kaip tik laikas 
butų įsteigti toki lietuviškos 
knygos centrą. Tai butų naujas 
dalykas lietuvių gyv e n i m e 
Amerikoje, čia irgi galėtumėm 
pasakyti, kad ir "senus gerus 
laikus** pralenkiame... 

— O kuo dar galvojate se
nus laikus pralenkti? 

— Pralenksime ar nepralen
ksime, ne taip lengva išprana
šauti, bet jeigu bent kiek sek
tųsi, tai gal pralenktumėm... 

Pavyzdžiui, meniškų pramo
gų rengimo platesnis organi
zavimas. Meniškos pramogos 
Amerikos lietuviuose ne nau-

Jei pajėgsime tą dalyką iš
judinti, tai ir turėsime kultu-

džio narių, susirinkusių | Gar-
ius reikalus. 

(Nuotr. B. Gaidžiuno) 

1 sios juros. Greta tų žemių bu
vo pavaizduotas ir Gediminas, 
Vilniaus Įkūrėjas. 

Į susirinkusią minią pirmu
tinis prakalbėjo stovyklos pir
mininkas pulk. Pranskonis. To
liau išsamią paskaitė skaitė ar
chitektas T. Vizgirda, o vėliau 
dainavo solistai Dambrauskai
tė ir Baranauskas. Minėjimas 
praėjo dideliame susikaupime, 
kad Vilnius amžiais priklausė 
Lietuvai ir tik Lietuvai turi 
priklausyti. Lietuviai jį išpuo
šė gražiausiais pastatais, lietu
viai ir ateityje mokės jį tvar
kyti. 

ORGANIZUOJASI LAISVAS 
KOVŲ DALYVIAI 

Lapkričio 23 d. Vokietijoje, 
Hanau įvyko visų Lietuvos 
laisvės kovų dalyvių suvažia
vimas. šis suvažiavimas įvyko 
Lietuvos kariuomenės įsikūri
mo sukaktuvinėje dienoje. 

Suvažiavime dalyvavo Lietu
vos ktriuomenės kūrėjai sava
noriai, Lietuvos karo invalidai, 
Vyčio kryžiaus kavalieriai, 
Klaipėdos krašto sukilimo da
lyviai. Vilniaus krašto lietuviai 
partizanai lenkų valdymo me
tu, partizanai ir sukilimo daly
viai sovietų okupacijos metu 
ir aktyvus rezistencijos veikė
jai vokiečių okupacijos metu. 

DIRVOS korespondentas ta
rinį veikimą gal dar judresnį, 'me suvažiavime dalyvavo ir 
negu kada nors. j vėliau plačiau apie jį parašys. 

numatome organizuoti ir kny- jas dalykas. Jų visada buvo, ir 
dabar yra. 

Tik jas rengia kolonijose at
skiri būreliai ir, anot to prie
žodžio, "kaip kas išmano, taip 
save gano". Nėra, kas patartų, 
ką vertingesnio butų galima 
surengti, kas parūpintų tinka
mų scenos veikalų, gaidų, cho
rams ir tt. Ir lietuviškos radio 
programos dairosi pagalbos sa
vo meninės dalies paįvairini
mui, bet nėra į kur kreiptis. 

Reikia sukurti *okį centrą, 
kuris musų veikėjų parengi
mams pagelbėtų šituose daly
kuos®. 

Kontakte su rašytojais ir 
muzikais, kurių turime čia iš 
seniau, o dabar ir naujų at
vyksta, butų galima tai pada
ryti, kad tik nebutumim taip 
kas sau išsiblaškę. 

Be to, mums atrodo, kad me
ninių parengimų program o s 
gali buti ne vien vaidinimai ir 
muzika, bet ir populiarios pa
skaitos literatūros, istorijos ar 
kitų mokslų temomis. 

gų platinimą. 
TMD turi vieną jau seniai 

išbandytą knygų platinimo bū
dą. Tai yra musų narių aprū
pinimas knygomis. Kuo dau
giau bus TMD narių, tuo pla
čiau pasklis TMD išleistos kny
gos. 

Taip pit stengsimėa aprū
pinti savo leidiniai bent dides
nių miestų skaityklas, kad ir 
kiti galėtų gauti jų pasiskai
tyti. Be to, tai tegu bus ir 
ženklas, kad šalia kitų čia ir 
lietuviai gyvena, kurie ne vien 
tik dirba ir valgo, bet ir kai ką 
daugiau sukuria... 

Bet tai dar ne viskas. TMD 
stengiasi organizuoti kolonijo
se literatūros klubus ir kilno
jamas skaityklas. Tai nėra ne
galimas dalykas, jei tik vieti
niai kulturos reikšmę supran-
tantieji veikėjai ateis į talką. 

mm O ar negalvojate suorga
nizuoti nors vieną lietuvišką 
knygyną, kur butų gaima lie-

— TMD "senais gerais lai
kais" daugiausiai leido senes
nių lietuvių rašytojų raštus. 
Ji buvo lyg ir musų kulturos 
istorijos saugotoja. Ar dabar 
manote kitaip daryti? 

— Tik šitais, o ne kitais su
metimais mes esame nutarę 
platinti dr. K. Griniaus atsimi
nimus. Atsiminimai, tiesa, daž
nai esti ne visai tiksli istorija. 
Ir dr. K. Griniaus atsimini
mams skaitėme spaudoje prie
kaištų bei atitaisymų. Jų gali 
pasirodyti dar ir daugiau. Bet 
kulturos veikėjų atsiminimai 
visada yra reikšmingi doku
mentai istorijai. 

O šalia to mes dar platinsi
me ir vieno iš jaunesniųjų 
rašytojų — L. Dovydėno kny
gą "Mes ieškom pavasario". 
Ir seniau TMD ne vien praei
ties rašytojų raštus bei senų 
laikų atsiminimus leisdavo. 

Bet tai ne viskas. Mes ištik-
rųjų esam sumanę 

pastatyti paminklą Ame
r i k o s  l i e t u v i ų  k u l t u r o s  
veikėjams. 

Tik ne iš akmens, o iš rašto. 
Mes norime surinkti iš ameri
kiečių lietuvių gyvenimo mu
sų tautai svarbių istorinių, bio
grafinių ir kitų žinių ir išleis
ti apie tai knygas lietuviškai 
ir angliškai. 

Amerikos lietuvių padaryto
ji pažanga visose gyvenimo 
srityse, tarp ko kita ir ekono
minėje, yra verta šitokio pa
minklo. Tas paminklas turės 
buti paskatinimas ir padrąsini
mas jaunajai kartai ir naujai 
ateivijai neapsileisti. 

— Ar manote visa Iii per 
metus padaryti? 

Ne, tai per platus užsimoji
mai vieneriems metams. Laiko 
nustatyti griežtai negali m a, 
bet stengsimės neatidėlioti. 

Musų, o drauge ir visų Ame
rikos lietuvių pasisekimas ši
t u o s e  u  ž s i m o j i m u o s e  l a b a i  

38 TREMTINIŲ VAIKAI 
| ŠVEICARIJĄ 

Lietuvos Raudonasis Kry
žius išsirūpino iš Šveicarijos 
"Caritas" organizacijos, kad 
galėtų pasiųsti 200 nusilpusių 
vaikų Šveicarijon sveikatai pa
taisyti. Po ilgesnių susirašinė
jimų, į Šveicariją spalių mėn. 
pabaigoje jau nusiųsti 38 vai
kai: 21 mergaitė ir 17 berniu
kų. Išsiųstųjų amžius tarp 6 — 
14 metų. 

Vaikai apgyvendinti paski
rose šveicarų šeimose ir, kiek 
galima spręsti iš gaunamų laiš
kų, visi jaučiasi labai gerai ir 
jų sveikata taisosi. 

Vaikai Šveicarijoj išbus tris 
mėnesius. Pažymėtina, kad į 
Šveicariją iškeliavo iš viso pir
masis DP vaikų transportas 
sveikatai taisyti, kai tuo tarpu 
Šveicarijoj jau po šio karo 
sveikatą taisė 170,000 kitatau
čių vaikų. Kažin dėl kurių prie
žasčių šveicarai taip bijo DP 
vaikų ? 

Ir čia tas amžinas pataika
vimas sovietams. 

E G. 

daug priklausys nuo visų vei
kėjų, taip pat ir naujai atvyks
tančių pagalbos. 

Todėl TMD valdyba ntioiir-
džiausiai kviečia visus veikė
jus į TMD kulturinius kadrus. 

Kviečiame ir visus iš trem
ties atvykusius, ypatingai in
teligentus, profesionalus, aka
demiškų mokslų lietuvius ir 
lietuvaites. Labai pageidauja
me menininkų prisidėjimo prie 
TMD, nes tik jiems padedant 
sustiprinsime kulturinio darbo 
ir jaunimo organizavimo pajė
gas. 

— Paskutinis klausimas: ar 
neatrodo, kad TMD darbo pro
grama yra artima programai 
Lietuvių Kulturos Fondo, kuris 
formaliai įsteigtas lie t u v i f 

(Nukelta į 6-tą puslupį) 
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Dienos Klausimais 
Redaktorius VINCAS RASTENIS Editor 

am 
6820 Superior Ave., Cleveland, 

nuomanėė. 

NEGALIMA TYLĖTI! 
ĮGULAS Davicl Nussbaum, per žydų kontroliuojamą ži-
*1 nių agentūrą, žinomą, kaip visada buvusią palankią 
sovietiškai propagandai, paleido j spaudą straipsnį, nu
kreiptą prieš pabaltiečius tremtinius. 

Straipsnyje kartojama sena bolševikų giesmelė — 
kad pabaltiečiai tremtiniai yra ne kas kita, kaip nacių 
bendradarbiai, karo nusikaltėliai ir tt. Straipsnio tiks
las — užkirsti kelią pabaltiečiams įvažiuoti. į Ameriką. 
Esą, vien tik žydai yra tikri nukentėję tremtiniai ir tik 
juos pirmoje eilėje reikia į Ameriką leisti... 

Tas straipsnis pasirodė THE NEW YORK POST, 
CLEVELAND PLAIN DEALER ir, gal but, eilėje kitų 
laikraščiu. I 

,pavid Nussbaum truputį užsimiršo. Jis užmiršo, kad 
Hitlerio nebėra, nacių pavojus sunaikintas. Jis už-

Ne ten pataikė 

Frenzelio mintį geriausiai vy
kdo šių laikų Lietuvos tironai. 
Jie panaikino Lietuvos Kariuo
menes ir kitas tautos šventes, 
nes jos visos "smetoniškos"... 

Gaila, kad A. Frenzelis savo 
Štai kaip pačių amerikiečių straipsnį nusiuntė į NAUJIE-

spauda išsireiškia apie Ameri- NAS. «fis butų daug geriau 
kos politiką — arba jos nebu- tikęs kokiame nors bimbiniame 

Bankroto politika 
Azijoje 

vimą — Azijoje: 
"Asmeniški čiang-Kai-š e k o 

prašymai prezidentui irumanui, 
kad tartų nors padrąsinantį žo

dį Kinijos žmonėms, ir aimanų 
pilnas Kinijos ambasadoriaus 
Koo atsišaukimas j State De-
partmentą, kad pasisakytų ko
kia Amerikos politika Kinijos 
atžvilgiu, yra tikriausias įro
dymas negarbingos stokos mū
sų politikos Azijoje. 

Šis kraštas rizikavo karą, ir 

laikraštyje. 

J. V., Coniston, Ont., Canada. 

Nevaromas nevažiuoti 

S K A I T Y M A I  

SAVAITĖS VEIDAS 
Brian ROBERTSON 

Kiekvieną kartą, kai tik reikia minėti Ber
lyno klausimas, būtinai užkliusi už generolo Sir 

Bimba rašo, kad visi čia at- Brian Robertsono vardo, šalia gen. Clay, Koe-

MOKYKLOJE TREMTIES 

Rašo Arūnas Zailskas 
Ingo ls tad t'o Lietuviu Gium. €-©s kl, ižbkinys 

miršo, kad visa Amerika susirupinusi šiandien dėl kito karas savu keliu atejo> dm't0) škia Lietuvoj 
pavojaus. kad Rooseveltas ir Cordell Hull • ma gyventi. 

važiavome geresnio ir mieles-
nio gyvenimo ieškoti. Bet da
bar, sako, kai Lietuvoj įves ko
lektyvinius ukius, tai ir Lietu
voj pasidarys linksma gyven
ti.... 

Bet Bimba dar negrfžta. Rei-
vis dar nelinks-
0 prieš 10 me-

e-
laimės 

pučia nacių pavojaus burbulą, kad i jį visai žiūrėdami beveik ie beprotiškos stokos 
nepamatytų sovietiškų agentų infiltracijos. Čia, grei- supratim0) mes, nors kariauda-
ciausiai, yra tikroji tokių straipsnių prasmė. 

* « 

J. G., Brooklyn, 

pagaliau, koks bebūtų tokių straipsnių tikslas, vis Vien 
aišku, kad prie to tikslo einant jų rašėjai bando eiti 

• lietuvių, latvių ir estų lavonus. Jie siekia apšmeižti 

Hii prieš komunizmą Luropoje, jjs gj pono bernas! 
ko ne visiškai apleidom Kiniją, Kaip suprasti, kad Bimba sa-
ir visą aziatišką žemyną komu- k0. «jej ^ag yra liepateisinama, 
nistų agresijai. garbinimas ir idealizavimas 

pei Rooseveltas pradėjo griauti vargo ir lušnyno", o garbina 
šių tautų tremtinius, suniekinti juos amerikiečfųTkyse! Lietuvoje~ įvedU 

nustumti juos į teroro nagus ir tuo budu... pasidaryti ti -k lti k • • Mandžurija nel 
daugiau vietos i Ameriką plaukiančiuose laivuose neva neiLsitares apie tai su čiang -t,- " i • • v 
nukentėjusiems žydams, bet drauge gal ir tokiems, ko- ^teku Rusai Linaudo t P -a-'- fgU ft dvarlmnkus 

kių šis kraštas rūpestingai saugojasi. Kai-šeku. Rusai pasinaudojo ™h.' 

# Kodėl lietuviai, latviai ir estai turi buti paaukoti ši
tokiam tikslui pasiekti? 

pasinaudojo p^eš šimtą metų? 
tuo leidimu, ir dar pagrobė po
ros bilijonų dolarių vertės in
dustrinių įrengimų Mandžurijo-
je, kaip karo atlyginimą. 
je, kaip karo nuostolių atlygi-j 

M. TV!., Brooklyn, N. Y. 

Nespiauk į šulinį... 

Labai abejoju, ar lietuviai 
j (ir visi kiti žmonės) taip jau 

tik karas baigėsi, ko- džiaugiasi, kai graboriams biz-
munistai visame pasaulyje nu- nis gerai sekasi. Mano nuomo-
sistatė rėkti, kad čiang Kai-še- ne, nė vienas neliūdėtų, jei vi-

išmirtu.... 

Tadaušas Dūdelė, 
,. . DRAUGAS, Chicago, 111. 

gali buti, vakariečių akinus ziu-i 
rint, bet ta valdžia nėra aršes- rj<ag karas ne čia. 
nė, negu kad Rytai turėjo pa-i . 
staro 1,000 metų laikotarpiu, j , tikėti Laisve , tai ne 

Kiniįos valdžia apšaukta re- ž,urint susivienijimo VLIKe ir 
akcine dėl to lakto, kad valdžia Taryboj, vyksta Įginkluotas ka-

ras tarp liaudininkų ir tauti
ninkų. . . Bet tie tautininkai 
kiniečiai, o liaudininkai... ko
munistai! 

(Pabaiga C-me pusi.) ' P- M., Jersey City, . J. 

fodėl čia tikrai negalima tylėti. 
Clevelande atsirado lietuvių, kurie energingai stojo,nlmą". 

ginti lietuvių vardą nuo to šmeižimo. ' Kai 

K. S. Karpius padarė asmeniška intervencija pas 
CLEVELAND PLAIN DEALER redaktorių ir išdėstė """f 7""' ni - • .L-i •• i 4 kui nebūtų duodama jokia pa- s! grabonai badu i jam D Nussbaumo straipsnio tikrąjj vetdą Redakto- „alba nes ,0 valdzia eaanti re-1 

dencijai bet ptskelbęs sekdaS^paudoriais^žš akci"S ir Sukta' Be abe'°' taiP 

papročiais. 
P. J. Žiurys ir Julius Smetona kreipėsi laiškais į tą 

redakciją. Tie abu laiškai buvo išspausdinti po didele, 
per visą puslapi, antrašte "Puolimas prieš balticčius 
tremtinius atremiamas jų veikimo faktais". 

P. J. Žiui.vs nui odo, kiek lietin iai ;\ ra nukentėję nuo palaikė privatinės nuosavybės 
nacių, ii Klausia Nussbaumą, kodėl jis nutylėjo faktus teises ir atmetė komunistų l'or-
apie tai, kaip Lietuva, kol ji buvo pati šeimininkė savo mulą šaudyti žemiu savininkus 
namuose, buvo vieta, kur žydai iš Vokietijos ir Lenkijos \r išdalinti' žemes žemės darbi-
bėgo prieglobos ieškoti ir ją rado. 

\pač ryškiai P. J. Žiurys atremia Nussbaumo pa
reiškimą, kad "kai kurie" IRO pareigūnai pabaltiečius 
laiko tikrais naciais. Jis nurodo, kad IRO pareigūnai, 
kurių yra bent iš 50 tautybių, keturius kartus darė trem
tinių patikrinimus ir jeigu jiems pripažino DP statusą, 
tai ko vertas yra kaž kokių nežinomų, anoniminių IRO 
pareigūnų pasakymas? Jis dar pastebi, kad ir tų IRO 
pareigūnų tarpe yra perėjusių iš UNRRA "kairiojo 
sparno", kurie visada buvo palankus sovietams ir pagal 
sovietų pageidavimus persekiojo tremtinius. Tokių ele
mentų nuomonės ne autoritetingos. 

Julius Smetona dar ryškiau iškelia faktus, kaip Lie
tuva buvo žydų prieglauda nuo Hitlerio ir ryškiai atre
mia užmetimą šakiečiams, kodėl jie nuo bolševikų tero
ro bėgo "pas nacius". Jis siūlo pasižiūrėti į žemėlapį ir 
įsitikinti — kur gi jie galėjo daugiau bėgti, jei ne. į Vo
kietiją? 

Julius Smetona nurodo dar, kad Baltijos kraštai 
niekad nebuvo nei už vokiečius, nei už rusus, ir kad Lie
tuva kaip tik buvo pirmoji nacizmo auka, ji pirmoji jau 
nuo .1984 metų pradėjo aktyvią kovą prieš nacizmą. Lie
tuva pirmoji išdrįso apkaltinti ir teisti s hitlerininkus 
konspiratorius, kada kiti kraštai laikėsi "palauksim — 
pamatysim" politikos. Faktas, kad nei viena Baltijos 
valstybė nepasidarė Vokietijos sąjungininke geriausiai 
porodo, kokie nusistatymai tuose kraštuose buvo dėl na
cizmo. 

Baigdamas laišką J. Smetona daro išvadą, kad ši
toks Nussbaumo pasikėsinimas mesti nusikalstamumo 
šešėli doriems žmonoms, tapusiems benamiais be jokios 
savo kaltu, via ne kas kita, kaip tik be jokios atodairos 
piklniiudojimas spaudcs laisvės. 

tės klausimą. Jame Lietuvos kariuomenė, galima šaky-
| ti, pati Lietuvos kariuomenės įdeja, taip suniekinta, kad 
atrodė, jog skaitai ne NAUJIENAS, o, atsiprašant, 
"LAISVĘ".... 

Patys kanadiečiai lietuviai tose pačiose NAUJIE
NOSE labai gražiai atrėmė tą fanatišką ir visai nenuo
seklų Lietuvos kariuomenės suniekinimą. 

Ar viskas tvarkoj? Spaudos laisvė išlaikyta — kas 
ką nori, tą pasako ? . 

Iš dalies taip. Kai koks nerimtas ar nesąžiningas 
užsipuolimas atremtas, tai blogumas kaip ir atitaisytas. 

Bet seni žmonės Lietuvoje sakydavo: jeigu pribiau-
rojai stiklinę, tai ir su verdančiu vandeniu išplauk, o kai 
gersi, vis vien atminsi, kas joje buvo... 

ik 

VELTUI 

beturime tuo tarpu žinių, ar kitur buvo panašiai ener
gingai reaguota į Nussbaumo įsišokimą. O tai tu

rėtų buti padaryta.^ Pirmoje eilėje tai yra ALT Infor
macijos Biuro pareiga pasirūpinti, kad tai butų padary
ta. Žinoma, ir geriausi atitaisymai nepanaikins visų 
užsipuolimo pėdsakų... 

f" a proga žodelis apie spaudos laisvės papročius. 
Ir lietuviški laikraščiai dažnai spaudos laisvės pa

pročiais mėgsta teisinti nevykusius "leptelėjimus". 
Štai, pavyzdžiui, NAUJIENOSE nesenai pasirodė 

straipsnis iš Kanados apie Lietuvos kariuomenės šven-

Veltui tavęs visur ieškosiu, 
Nebesurasiu niekur niekados. 
Dienas, naktis tuščiai klajosiu, 
O ilgesys širdies balsu raudos. 

Veltui tave dažnai minėsiu, 
Gal mane senai jau užmiršai. 
Nebepakils ir laimė iš griuvėsių, 
Mėatgaivins jos ašarų lašai. 

Ir praeities prisiminimais 
Veltui jautri širdis gyvens. 
Nebesuves jau mudviejų likimas 
Ant kelio mano rūškano rudens. 

Veltui kartosiu ir šiuos žodžius, 
Juk niekados jų negirdėsi tu. 
Tik valandos ir dienos slinks nuobodžios, 
Ir ilgesys, ir sielvartas kartu. 

Dovėr, 47.X.31. 
Juozas Mikštag, 

mg ir Sokolovskio Anglijos gubernatorius britų 
zonai B. Robertson buvo parinktas ne atsitikti
nai. lai aukštas, didžiai mandagus ir mažakal
bis anglas, šaltas, atsargus ir elegantiškas ge
nerolas. Tiesus, mėlynakis, su papurusiais anta
kiais, pageltusiais plaukais ir rūpestingai su
tvarkytais trumpais ūsais vyras. Kaip kariškis 
— visada griežtas; kaip diplomatas — tylus, bet 
atkaklus; kaip gubernatorius — aiškus, sukal
bamas ir žmoniškas. 

Generolas Brian Robertson yra valkas mar
šalo Roberto Robertsono, pagarsėjusio I-me pa
sauliniame kare, kur jis dvejus metus vadovavo 
anglų armijai Europos žemyne. Turėjęs tėvą to
kį garsų kariškį, vaikas Brian dar negimęs jau 
buvo paskirtas karininko karjerai. Ir kol tėvas 
maršalas buvo gyvas, tol sunus su aistra ir mei
le kopė j viršų ir pranašavo sau puikią kariškio 
ateitį. Bet vos palaidojus maršalą Robertsoną 
(1933 metais), jo sunus Brian nusivilko kariškio 
uniiormą ir pasuko į civilinio gyvenimo kelią. 
Parsisamdė vienai iirmai ir išvyka ją atstovau
ti i Pietų Afriką. 

Taip butų ir žuvęs kariuomenei Brian Ro
bertson, jei ne II-sis pasaulinis karas. Bet pa
vojai tėvynei vėl jį sugrąžino j kariuomenę: jis 
kartu su Pietų Afrikos daliniais tuoj pat pasiun
čiamas į Etiopiją, kur dalyvauja Adis-Abebos 
užėmime. Po to su pagarsėjusio Montgomery 
8-ta armija persikelia į Libiją ir dviejų tūkstan
čių kilometrų dykumose organizuoja benzino pri
statymą tankams. Nuo El-Alemaino iki Tripo
lio ir nuo Tripolio iki Tuniso generolas Robert
son žygiavo kartu su 8-ta armija. Pagaliau per 
Italiją iki pat Vokietijos jis atkeliavo įvairiau
siose pareigose. 

Montgomery paskyrus britų kariuomenės 
vadu Vokietijoje, Robertson dirbo jo štabe, kaip 
pavaduotojas. O kai 1947 metų vidurį maršalas 
Douglas buvo atšauktas iš gubernatoriaus parei
gų, jo vietą užėmė Robertson. Ir nuo ano laiko 
jis neša ant savo pečių visą Anglijos politikos 
naštą Vokietijoje. Darbas nelengvas, sąlygos 
ypatingai sunkios, laikas — tikrai kritiškas, čia 
Berlyno klausimai, čia zonų sujungimo rūpes
čiai, čia vokiečių maitinimo reikalai — ir taip 
kasdien ir be galo vis nauji ir nauji uždaviniai 
generolui Robertsonui ir jo kolegoms — "Sąjun
gininkų gubernatoriams". 

Ir jei iki šiol Robertson vis laimingai visus 
uždavinius bent iš dalies yra atlikęs, tai už tai 
reikia atiduoti gerą žodį Robertsono tvirtam 
charakteriui, valiai, patvarumui ir nuovokai. 
Šiandien, kai beveik visa didžioji diplomatija ir 
politika perėjo į kariškių rankas, pasirodo, rei
kia turėti ne tik gerą generolą, bet kartu ir ge
rą diplomatą. Didžioji Britanija statėsi ir sta
to savo plačią imperiją su pagalba gerų diplo
matų ir gerų kariškių. Geros galvos visada ra
do tinkamą vietą Anglijos istorijoje. Generolui 
Robertson taip pat bus paskirta tinkama duok
lė Anglijos darbų aprašyme. 

Kai tautos ir valstybės ginčijasi, geri jų va
dovai yra tvirčiausia garantija, kad klausimai 
bus išspręsti kuo geriausiai. Ir niekad Anglijai 
nereikėjo tiek gerų galvų, kiek jų reikia šian
dien ir ypatingai Vokietijoje. Ar Robertson, tas, 
kuris per Afrikos dykumas, per Italiją ir Pran
cūziją su didelas patyrimais atkeliavo iki Berly
no, šiandien išlaikys "oro koridorių"? Ar jo 
taip ilgai ir taip garbingai išnešiota "battle-
dress" atlaikys prieš Sokolovskio maršalinę pen-
kiapampę žvaigždę....? Dar truputį pagyven
sim ir tuoj pamatysim. 

Bruno* 

ŽMONIJOS ISTORIJA 
610 pusi. didumo knyga — kaina $2.00 

šimtmečius laisvėje gyvenusios tautos galė
jo pasiekti aukštos kurturos ir civilizacijos. Ten 
ir mokyklos su gražiais sodais, puikiais rūmais, 
šviesiomis klasėmis ir erdviais koridoriais, tur
tingomis bibliotekomis, laboratorijomis, kabi
netais, puikiomis žaidimų salėmis, aikštėmis. 

Nors musų tėvynei vos du dešimtmečius te
buvo lemta džiaugtis laisve, bet ir ji pasipuošė 
puikiais mokyklų rūmais, kuriuose mokytis bu
vo vienas malonumas. Tada mes, kaip ir dabar 
laisvų kraštų moksleiviai, nepagalvodavome, kad 
gali buti kitaip... 

Sunku butų buvę tada įsivaizduoti sugriu
vusių kareivinių rusį su pusiau lentomis.. užkal
tais mažyčiais langeliais, tik su gražiai išrašyta 
iškabėle: Lietuvių Tremtinių Gimnazija. i. 

Viduje — į nudėvėtus apsiaustus susigulę, 
ant senų, nepatogių bažnytinių suolų sėdi išbar 
lę berniukai ir mergaitės ir įdėmiai' sejca kiek
vieną mylimos mokytojos žodį., apie Lietuvą, 
jos didžią praeitį ir grožį... Visi paskendę 
mintyse... 

Lietuva, Tu busi vėl laisva, mes grįšim... 
Tik žvarbus vėjas ir įkirus lietaus barbe

nimas prikelia juos, grąžina į tikrovę. Prieš akis 
vėl drėgni rūsio skliautai, užkalti langai, žiauri 
tremtis... 

Arba vel, vienišas suaižėjęs lentinis bara
kėlis. ' 

Per skylėtą stogą varva drumzlinas rude
ninio lietaus vanduo. Pro plyšius stugauja žvar
bus šiaurys. Ant kelių pasidėję lenteles su po-
pierio gabalėliais, vaikai rašo geografijos užra
šus. Nes ne tik vadovėlių, bet ir sąsiuvinių nėra. 

Sušalę, išalkę, bet mokytis, pažinti platųjį 
•^asau1} tremtinukai vis tiek nori. , , 

Jų šūkis, "Musų mokslas,' musų darbas — 
Tau Tėvyne", nežiūrint visų sunkumų, veda ir 
ves juos erškėčiuotu keliu į laisvą gimtą žemę, 
nes jie kietoje gyvenimo kovoje dar nepalužę ir 
karšta tėvynės meilė bei gyva viltis dar tebe-
liepsnoja jų širdyse. 

AR LAIKINI AMERIKĄ? 

Ar laikini Ameriką? 
aš klausiamas dažnai — 
man remtis gi nebėr ką, 
sakau: čia viskas nice! 

O kipšo dusia rausiama; 
ir kartą aš tariau: 

čia viskas kuo puikiausia man, 
bet.... tėviškėj geriau. 

Ir buvo akys didelės — 
ar aš esr O. K. 
Ir tarė n) an atklydėliui: 
Dear Sir, you nonsence say! 

Kastytis Gliauda. 

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

Siųskit laiške $2.00 su savo adresu i|* 
prašykit prisiųsti jums šią 610 puslapfeį 
didumo žmonijos istorijos knygą. 

* * 

REIKALAUKITE DIRVOJE 
EKSTRA! 288 DAINŲ KNYGEL* 

LEISKIT I TĖVYNE 
Kaina su prisiuntimu $1.00 

(Kišeninio didumo — 272 puslapių) 
Dirva gavo Europoj naujai išleistą knygą 
įvairių Lietuviškų liaudies dainų ir kitokių 
pavadintą — "LEISKIT Į TĖVYNĘ". Tai 
nepaprasta knygelė — tiesiog didelė knyga, 
272 puslapių didumo, ir joje telpa net 288 
žinomų eilėraščių. Skubėkit įsigyti sau vie
ną iki jų turime. Ji suteiks jums didžiau
sio malonumo, nes rasite daugybę sr /o ži
nomų dainų, ir daug tokių kurias tur< tunwt 
žinoti. Išleido "Mintis", Vokietijoje. 

Reikalaukit Dirvoje 
6820 Superior Ave, Cleveland 3, Ohio 

VALGIU 
GAMINIMAS 

ir Namų Prižiūrėjimas 
Kaina su prisiuntimu $1.50 

Didelė, 170 puslapių knyga nurodanti k&lp 
gaiminti visokius valgius: sudėta daugyfofi 
receptų ir paaiškinimų kaip paruošti valgius 
nuo paprasčiausių iki puošniausių pokili^, 
Visoki kepsniai, pyragai, virti ir kepti val
giai, mėsos, ir tt. Kuri šeimininkė turi ru
pesnio ir vargo su gaminimu valgių, prifĮ^ 
lo įsigyti šią naudingą knygą. , . 

Reikalaukit Dirvoje 
6820 Superior Ave. Cleveland % Ohio 

r > 
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D I R V A  

Kur Eina 
Pasaulis.̂ ? 

,B i I o 

Rašo DR. B. T. DIRMEIKIS 

Jau net per daug 
aiški kalba 

PRAĖJUSIĄ savaitę Vokie
tijoje "viešėjo" USA Kongre
so komisija karo reikalams. 
Tos komisijos vienas narys, 
Bishop, pareiškė: "USA turė
tų tuoj pat pagrasyti Sovie
tams, kad jie atidarytų susisie
kimą su Berlynu. Jei mes pa
siųstume apie tuziną' skraidan
čių tvirtovių su atominėmis 
bombomis, tai aš tikras esu, 
kad Sovietai greičiau suprastų 
musų kalbą... ." 

Komisijos vice pirmininkas 
Paul Schaefer pasakė dar aiš
kiau: "Mes pasakysime Kon
gresui, kad karas su rusais yra 
anksčiau ar vėliau neišvengia
mas ir kuo jis bus greičiau — 
tuo bus geriau. Laikas dirba 
rusams, šiandien mes jau esa
me pasiruošę. Prieš atvykstant 
į Vokietiją, aš labai bijojausi; 
bet dabar įsitikinau, kad mu
sų padėtis nėra bloga. Žinoma, 
jei Prancūzija mums nepritars, 
tai pradžioje turėsime sunku
mų. Bet užtektų, kad Prancu-
cuzija liktų neutrali, kai ateis 
sprendžiamoji diena. Delegaci
ja", kalbėjo toliau Schaefer, 
"aiškinosi Vokietijos apginkla
vimo klausimą." 

Taip kalba ne žurnalistai, o 
Kongreso karo komisi jos  na-

SEND PRIIMA 
MAISTO SIUNTINIU UŽSAKY
MUS I VISAS VOKIETIJOS IK 
AUSTRIJOS ZONAS ANGLIJA. 
PRANCŪZIJĄ. ITALIJĄ, OLAN
DIJA. -teELGIJĄ, ŠVEICARIJĄ. 
LENKIJĄ. ČEKOSLOVAKIJA, 

JUGOSLAVIJĄ. 
glaisto .siuplinėliai APDRAUSTI 

jdraudimo • firmose, pristatymas 
pARANTUO JAM AS. -Nesuradus 
adresato—^-pinigai grąžinami. Pa-
&ely iiingęs „siuntinys pakeicia-

las kįlu. 

PRISTATYMO LAIKAS: 8—21 
DIENOS! Į VISUS .KRAŠTUS! 

Geriausi eksportiniai produktai.' 
Pristatymas vykdomas iš sande

lių Europoje. 

Siunčiant money order, čekį ar 
kt. mok. priemonę, tiksliai nuti 
dykite gavėjo adresą ir užsako 
mg siuntinėlių tipo numerius. 
Galima užsakyti keli pakietėfiai 
tam pačiam gavėjui. 

2 sv. taukų, kiaulinių. 
No., 1 2 sv.bekono 
SS 00 ^ sv. salami, dešros 

®" 2 sv. kenuotos jautienos/* 
1 sv. pieno miltelių. 

2 $ v. bekono 
2 sv. kenuot»>s jautienos 

No. 2 2 sv. pietų Afrik- apeis. 
QQ marmelado 
. 1 sv. cukraus 

1 sv. kavos pupelių 
1 sv. šokolado, blocks 

2 sv. kiaulinių taukų 
No. 3 2 sv. bekono 

2 sv. cukraus 
. 2 sy. aukšč. rieb. sūrio 

I sv. kavos pupelių. 

No. 4 
§295 9 SVARAI CUKRAUS 

No. 5 
*4-98 9 SV. KAVOS Pupelių 

No. 6 4,5 sv. cukraus 
54 .00 4,5- sv. kavos pup«flių 

No. 7 200 Chesterfield eiga rėčių 
$2-0® (Išskiriant Vok. ir Itali ją) 

No. 8 16 sv. sūdytų silkių stau-
55'®'*' nėlė (Tik į Vokietijų) 

No. 9 10 sv. kvietinių jniltų 
$2*85 4 unc. kepimo millclių 

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

No. 10 2  sv- bekono 
<T Q«r '2 sv. kiaulinių taukų 
»' 1 sv. šokolado, blocks . 

1 sv. cukraus j* 
1 sv. kavos pupelių./*^ 

či^ nurodytose kainose iškaity
tos persiuntimo, draudimo ir ki
to*; išlaidos. 

ALskirai tari.uii<:> j,u draugijo
mis. komitetais ir pavieniais as
menimis del didesnių užsakymų. 

Nedelsdami šiandien pasiųskite 
*avč> giminėms, draugams siuai-

' "r. « - ; a , ' % 

riai. Kalba jau per aiški. 
Tik per tą didelį aiškumą pa

sidaro nebeaišku, kodėl buvo 
sugaišta tiek daug laiko. 

Pavėluota® įspėjimas 
"JEI vakarų Europa pasi

liks ir toKaus susiskaldžiusi ir 
vis prašanti pagalbos iš Ame
rikos, tai amerikiečiai padarys 
nemalonias išvadas. Mes mu
sų likimo amžinai nejungsime 
su tokia Europa, kuri nemokės 
gyventi vienybėje ir kuri sken
dės nuolatiniuose karuose", — 
tokį įspėjimą padarė Paryžiuje 
John Foster Dulles, dabartinis 
vadovas Amerikos delegacijos 
United Nations sesijoje. 

Įspėjimas Europai labai rim
tas. Tik.... tur but, jau tiek 
pavėluotas, kad jis turės'palik
ti be jokių pasekmių. 

'Juk iš teisybės, visas didysis 
reikalas sukasi ne vien apie 
Europos išgelbėjimą, o ir apie 
pačios Amerikos išsigelbėjimą. 
Tegul vieną dieną Amerika pa
bandytų nusigręžti nuo laisvos 
Europos, tai tą pačią valandų 
Amerikos Rytų sienos nuo El-
bos atsikeltų prie... New Yorko. 

Akys pasako daugiau, 
negu ausys 

LABAI retai išgirsti šne
kant, kad dabartinė pasaulio 
taiko neverta nei grašio. Iš 
teisybės, tos taikos vertė te
reiškia tiek, kiek suklastuotas 
pinigas. 

Štai parlamentuose šnekama 
apie greito ir didelio apsigink
lavimo programas. Prailgina
mas karo tarnybos laikas, ruo
šiamos slėptuvės apsaugai prieš 
aviaciją, kraunamos maisto at
sargos, kalami nauji ginklai. 
Ir visa tai tik taikai išlaikyti'r 
Ir dar gi išlaikyti tai taikai, 
kurią šiandien turime? Ne. 
Reikia buti visišku tamsuoliu, 
kad negalėtum suprasti,- jog 
tu, paprastasis žmogau, esi ap
gaudinėjama nuo ryto iki va
karo. 

Gyvename tokį laikotarpį, 
kuriame reikia mažiau klausy
ti, kas kalbama, o daugiau žiū
rėti, kas daroma. 

Gerves neša pavasarį 
PRIĖš kelias dienas vienas 

pažįstamas iš Londono priva
čiame laiške rašė: "Kada ka
ras prasidės — tik vienas Die
vas — o gal dar ir Stalinas — 
tegali žinoti. Bet tas reikalas 
turės paaiškėti per ateinančius 
šešis- devynis mėnesius. Ang
lijoje vyksta dideli pasiruoši
mai. Bet Prancūzija ir Italija 
kelia ne vien anglams, o ir 
amerikiečiams didelio galvosū
kio. Gal nuo šių dviejų valsty
bių priklausys ir ateinančio ka
ro laikas." 

Ar per šešis mėnesius, šešias 
savaites ar per šešias dienas 
galės paaiškėti "kai*o laikas"— 
tokia pranašystė gali daug ką 
apvilti. Bet teisinga, kad Pran
cūzijos ir Italijos laikymasis 
sudaro ateičiai galvosūkį. 

Padėtis paaiškės tik tada, 
kai nei Prancūzijoje nei Itali
joje nebus žmogaus, kurs vie
šai šauktų, kad "nei prancūzai 
nei italai nekariaus priel so
vietus". N 

Jei reikėtų laukti, kada Ita
lai ir prancūzai pasisakys už 
naują ir geresnę taiką, tai 
greičiau mes tokios niekados 
nesulauktume. Bet juk visi tu
rime teisę kalbėti apie ateinan
tį pavasarį, kai matome at
s k r e n d a n t  p i r m ą s i a s  g e r v e s .  
Londone tų gervių mato dau
giau, negu kur kitur. 

UN KONFERENCI
JA... BARE IR 

SALĖJE 
(Musų korespondento) 

S a k o m a ,  k a d  v e l n i a s  ; M $ b  
kryžiaus. Bet ko italams bi
joti karaliaus, kuris išvytas iš 
krašto gyvena ištrėmime ir 
nieko neveikia, kad atgautų 
valdžią. Italai iš visur veja 
karaliaus žodį. Pavyzdžiui šio
mis dienomis pasirodė bitinin
kų metraštis. Iki šiol italai bi
tininkai bičių motinėlę vadin
davo "bičių karaliene", bet da
bar vardą pakeitė ir vadina 
"bičių motinėle", šachmatinin
kai taip pat išgujo karaliaus 
vardą, ir sako ne "šach kara
liui", bet "šach prezidentui"... 

Šie italų žygiai primena so
vietų oficialią baimę minėti 
karo žodį. Rusijoje niekas gar
siai nekalba apie karą. Tik pa
teptieji kaip Stalinas ir Molo
tovas gali minėti karo žodį, bet 
tik tuo atveju, kai nori iškeik
ti Trumaną, Marshallą, Chur-
chillį ar Beviną. Stalinui Chur-
chillis ir karas reiškia tą pa
tį. * • • 

NAUJAKURIAI 

// 

Sovietai išleidžia į pasauli 
"ledinius" diplomatus. Jie nie
kada nenusišypsos, bet visada 
kaž ko supykę, susiraukę ir 
nuolat trankosi kumščiais, kaip 
Višinskis. 

Tipingu rusų diplomatu lai
komas Višinskio mokinys Jokū
bas Malikas. šiomis dienomis 
jis "trankėsi" po naktinius Pa
ryžiaus kabaretus ir viename 
jam teko išgirsti per programą 
daug "pylos" rusams. Bet ste
bėjusieji Maliką pareiškė: "Gir
dėdamas daug pašiepiančių žo
džių prieš Rusiją Malikas visą 
laiką sėdėjo, kaip kelmas, nė 
nepajudėdamas. Jis. tik klau
sėsi susitraukęs ir nei juokėsi, 
nei plojo." •* -

Butų pasijuokęs ar paplojęs! 
Nė savo kaulų nebūtų suspėjęs 
suskaityti.... 

Malikas yra tikrai naajasis 
sovietų žmogus. Toks žmogus 
visur mato pavojus ir išdavimą. 
Jis nežino kur juoktis ir kur 
piktą vaidinti. Visur jis mato 
"buržuazinius prietarus", ku
rių Marksas-Leninas ir Stali
nas liepia labiau bijoti negu 
velnias bijo kryžiaus. 

## 

Kokie tie buržuaziniai prie
tarai? Sovietų laikraščiai dide
lėmis k pašiepiančiomis raidė
mis rašė apie sutikimą naujai 
perrinkto Amerikos prezidento 
Trumano. Girdi orkestrai gro
ję maršus, kurie buvę pavadin
ti: "Aš einu iš proto dėl Har-
rio", arba "Gerasis musų senis 
Harry".... 

Pas sovietus kitaip. Ten 
Stalinas nereikalauja proto. Vi
siems turi buti aišku, kad Sta
linas ir mokytojas, ir tėvas, ir 
išminčius, ir įkvėpėjas ir bala 
žino kas.... Užtat "begalinę 
meilę" rodo Stalinui, nors ir 
per ašaras. 

Jis mėgsta parodyti, kad ir 
užsieniuose jis lygiai "rrfyli-
mas". Štai per Spalių revoliu
cijos šventę anglai komunistai 
buvo užraginti siųsti meilės 
laiškus Stalinui, kuriuos jau 
gatavai parašytus ir atspaus
dintus buvo galima pirkti ant 
kiekvieno gatvės kaimpo už ke
lis grašius. 

Ištiesų, "meilė" Stalinui Ru
sijoje eina iki beprotybės. Ne-
persenai Maskvoje buvo stato
mas paminklas dideliam rusų 
kompozitoriui čaikovskiui pa-
pagerbti. Paminklui pastatyti 
buvo atsiųsta keli šimtai pro
jektų, bet išrinktas toks: Sta
linas.... su užrašu apačioje 
"Stalinas klausosi Čaikovskio 
muzikos", 

// 

šiomis temomis pasiplepėję 
UN konferencijos žurnal i s t ų 
bare, pasikeliame į konferenci
jos salę. Konferencija jau ei
na prie galo, bet tikrai butų 

BALFo pirmininkas  ̂  Kun. Dr.  . ! .  P>. Končius,  Vyskupus V.  
Brizgys (viduryje) ir BALFo Imigracijos skyriaus vedėjas 
Jonas Valaitis pasitinka atvykusių tremtinių Valaičių šeimą 
New Yorko uoste. 

ŠTAI KĄ GALI PASIRYŽĖLIAI! 
Kanados lietuvių laikraš t i s 

Nepriklausoma Lietuva pasku
tiniame numeryje štai ką pra
neša: 

šis kuklus Nepriklausomos 
Lietuvos numeris atžymi svar
bų įvykį Kanados lietuvių spau
dos ir organizaciniame gyveni
me: nuo šio laiko Nepriklauso
ma Lietuva tampa savaitiniu 
laikraščiu. 

Šito momento nekantriai lau
kė visi musų skaitytojai, o dar 
labiau — patys leidėjai ir ben
dradarbiai. 

Per nepilnus metus laiko 
mes esame padarę milžinišką 
šuolį į priekį. Iš neskaitlingi! 
narių dviejų Kanados Lietuvių 
Tarybos skyrių išaugome į di-

Pries metus Kanadoje bendra 
lietuvių organizacija turėjo tik 
du skyrius su nedideliu narių 
skaičiumi. Turėjo tik menkutį, 
rotatorium spausdintą laikraš
tėlį, išeinantį kada ne kada.... 

Atvyko į Kanadą keli tuks-
stančiai naujų lietuvių. Atvy
ko jie visų pirma sau duoną 
užsidirbti, ir tai ne kur ir kaip 
nori, o ten ir taip, kaip nuro
dyta sutartyse. 

Jie rado Kanadoje seniau gy
venančių lietuvių, išlaikiusių 
gilų lietuvišką susip r a t i m ą. 
Jiems naujai atvykusieji stojo 
į talką. 

Senieji Kanados veikėjai taip 
džiausią Kanados lietuvių or-! pat sukruto. Visi stojo j dar-
ganizaciją su 18 skyrių, api
mančią beveik visas lietuvių 
kolonijas. Iš rotatorium spaus
dinto nereguliaraus žurnalo, iš
augome į savaitinį laikrašti. 
Ranka sukamą rotatorių pakei
tė nuosavos spaustuvės maši
nos. 

Tikslesnę apyskaitą duoti nė
ra šio straipsnelio uždavinys, 
tačiau vis dėlto jau ir šia pro
ga pravartu pabrėžti, kad be
veik 4000 dolerių suorganiza
vimą spaustuvei Įsteigti ir 500O 
dolerių laikraščiui leisti, reikia 
skaityti puikiai išlaikytu musų 
organizacinio susipratimo eg
zaminu. 

Prisipažinkime kiekvie n a s , 
kas Įsigilins į šį pranešimą — 
ar galima tai paskaityti abe
jingai, taip, kad susijaudinimo 
ašara akyse nesužvilgėtų? 

Tik pagalvokime dar" kartą. 

bą, ir čia beveik nebuvo girdė
ti jokio "mes" ir "jųs". 

Kiekvienas gali suprasti, su 
kokiu vargu reikėjo pradėti 
beveik iš nieko jau spaustuvė
je spausdinamo laikraščio lei
dimą. Pačioje pradžioje čia 

sunku pasakyti, kas joje gero 
nuveikta. 

Rusai bijo karo, bet taip pat 
bijo taikos ir turtingos Euro
pos. Kas daryti? Nieko kito, 
kaip tam Malikui — sėdėti kaip 
kelmui ir atrodyti, tarytum, ji 
butų apsėdusios piktos ir bai
sios dvasios.... 

/# 

Nelauktas Trygve Lie ir dr. 
Ewatt laiškas • "keturiems di
diesiems" sukėlė, anot šveica
rų laikraščių "ledinio siauro" 
įspūdį. Aišku, vakariečių nu
s i s t a t y m a s  " n e i t i  s u  v e l n i u  
obuoliauti" — t. y. nesiderėti 
su rusais po Berlyno blokados 
spaudimu liko toks pats kietas 
kaip ir pirmiau. 

// 

Jau nebelaukiama, kad liku
sios savaitės atneštų kokių sen
sacijų. Atrodo, kad beveik du 
mėnesius užtrukę slapti pasita
rimai Paryžiuje pasibaigė, -nes 
Marshallas, Bevinas ir kiti "di
desnieji" jau skirstosi iš Pa
ryžiaus. Ką jie nutarė — nie
kas nekalba. Bet reikia many
ti, kad dėl tų nutarimų nei Vi-
šinskiui, nei Malikui, nei Stali
nui su Molotovu nėra ko džiau
gtis. 

O kas vyksta UN konferen
cijos teatre nebe taip jau svar
bu ... k Z. U. 

PREZ TRUMANO 
RŪPESČIAI 

Po prezidento rinkimif, kurių 
metu prez. Truman ūkininkams 
buvo pažadėjęs aukštas kainas 
už jų produktus, ūkių produktų 
kainos pradėjo kristi. Mėsos, 
sviesto, pieno ir kitų ūkių pro
duktų kainos gerokai nukrito. 

Galvijų į skerdyklas dabar 
gaunama daugiau, negu buvo 
galima gauti keli mėnesiai pir
miau. Gyvulių, mėsos ir kiau
šinių kainos krinta dėl gero šios 
vasaros grudų derliaus. 

Pranešimai iš mėsos gamini
mo centrų tikrina, kad mėsa ir 
toliau pigs, kiaulienos mėsos 
atsiras dideli kiekiai, ir pradės 
atpigti kitos maisto ir namams 
reikalingos prekės. 

naujokams ypatingai daug pa
dėjo ir USA lietuvių visuome
nei gerai pažįstama rašytoja-
poetė Marija Aukštaitė-Arlaus-
kaitė. 

Iš naujai atvykusiųjų dau-
giausiai į šį darbą įsitraukti 
buvo lemta Pr. Rudzinskui. Jis 
yra dabar laikraščio redakto
rius, ir, atrodo, visų kitų rei
kalų judintojas. Aišku, kad jis 
turi gerų talkininkų, bet "juo
dojo darbo" didžiuma, mato
mai, gula ant jo pečių. 

Stiprių pečių esama! Kana
dos Lietuvių Taryba per metus 
pasidarė svarbiausia Kanados 
lietuvių organizacija, atrodo, 
tikrai apimanti visą Kanados 
lietuvių visuomenę — senuo
sius gyventojus ir naujakurius. 

Laikraštis jau leidžiamas sa
voje spaustvėje ir nuo dabar 
tampa savaitiniu. Tekni š k a i 
kuklus atrodo tas laikraštis, 
bet savo turiniu yra neabejoti
nai vienas iš geriausiųjų da
bartinio meto lietuvių laikraš
čių, ypač atsižvelgiant į jo ne
didelę apimtį. 

Kaip nesveikinti, kaip nesi
džiaugti šitokiais laimėjimais! 1 

* 

DIRVOS skaitytojams 
Kanadoje 

Nors, kaip matome, lietuviai 
Kanadoje dabar turi gerą savo 
laikraštį, bet suprantama, kad 
daugelis iš jų domisi, kas daro
si ir pas artimiausius kaimynus 
— Jungtinėse Valstybėse. 

Todėl daugelis iš naujai į 
Kanadą atvykusių kreipėsi į 
DIRVĄ, prašydami siuntinėti 
ją jiems ir visai eilei kitų jų 
pažįstamų. 

Mes tai darome. Daugelis iš 
jų jau tapo DIRVOS prenume-

DAUGIAU TOKIŲ 
MIELŲ-LIETUVIŠKŲ 

VAKARŲ! 
Lapkričio 28 Clevelande, nau

jos parapijos salėje įvyko Al
donos Augustinavičienes inicia
tyva surengtas prakalbų-dainų-
muzikos vakaras. Parengimas 
sutraukė didelį bur j šviesesnių 
lietuvių, — buvo pilna salė. Bu
vo matyti ir gražaus lietuviško 
jaunimo. 

A. Augustinavičienė yra ži
noma menininkė-prakalbininkė: 
ji jautriais žodžiais ir labai vai
zdžiai nupiešė prieškarinės po 
rusų priespauda buvusios lie
tuvių mokyklos vargą, iškelda
ma ir pagerbdama lietuvių kal
bos, tradicijų ir lietuviškos kul-
turos saugotoją — kaimo mo
čiutę: ji augino, auklėjo ir 
vargdama mokė jaunąją kartą, 
čia ryškiai iškilo skulptoriaus 
P. Rimšos įamžintas Vargo Mo
kyklos vaizdas. 

Antroje dalyje, prelegentė 
n u p a s a k o j o  N e p r i k l a u  s o m o s  
Lietuvos mokyklų kūrimąsi ir 
augimą, kaip tos mokyklos da
vė ne tik įvairių sričių vadovų 
bei amatininkų, bet ir mokslo 
ir valstybės vyrų. Pagaliau api
budino vargingą ir šaltą moky
klą tremtyje, mokytojų ir mo
kinių vargus ir nenuilstamas 
pastangas dirbti lietuvybės dar
be. 

A. Augustinavičienes paskai
tų klausytis malonu. 

Po paskaitos moterų kvarte
tas padainavo keletą gražių 
lietuviškų dainų. Kvartetą su
darė: Juozaitienė, Drąsutienė, 
Daukšienė ir Neimanienė. Pia
nu palydėjo Regina Brazaitie-
nė. Kvartetas susidainavęs ge
rai ir skamba gražiai. Bet gi 
didesniam sodrumui stokoja 
vyrų balsų. Tai norėtųsi sušuk
ti : jauni vyrai, padėkit mote
rims šią gražią lietuviškos dai
nos vagą varyti! Reikėtų čia 
dviejų-trijų "netinginčių" vy-
rų. 

Po to sekė nesenai į C leve
la ndą iš Europos atvykusio Lie
tuvos ūkininko Prano Aleknos 
pranešimas apie Lietuvos ukį: 
prieškarinį ukį, ukį nepriklau-
sovos Lietuvos, paskui bolševi
kų ir vokiečių okupacijos lai
kais. Alekna nedidelio (vos 25 
ha) ūkio savininkas, pats visą 
laiką savo žemelę dirbęs ir iš-ratoriais. Kai kurie klausia, 

kas yra tie geradari#!, kurie | Fveną* i? Primityvumo lai-
jiems užsakė DIRVĄ.... 

Atvirai kalbant, mes ne visa
da galime atsiminti, kas kada 
kam prašė siuntinėti DIRVĄ. 
Siunčiame ją susipažinti. Su
sipažinę daugumas paskui pa
tys užsisako. Ačiu visiems už 
dėmesį! / 

Tik viena pastaba. Kai ku
rie skaitytojai už DIRVĄ arba 
už knygas, kurias DIRVOJE 
užsisako, atsiunčia mums ka-
nadiškų dolarių, o atsakymui 
.. .kanadiškų pašto ženklų. 

Su doleriais maža bėda, nors 
praktiškiau yra iš Kanados sių
sti įdėjus į voką "money or
der". Mat, paį pinigą keičiant 
susidaro čia didesni formalu
mai ir šioks-toks kurso skirtu
mas. Bet jau su kanadiškais 
pašto ženklais tai tikrai netu
rime čia ką veikti. 

Todėl geriau nedarykite sau 
nuostolio ir ženklų nedėkite. 

Taigi, Trumano pažadu! uki- Vis tiek atsakysime. O kas no-
ninkams išlaikyti aukštas pro- ri būtinai pašto išaidas atsily-
duktų kainas liko bergždi. Tik 
tada jis galės pagelbėti ūkinin
kams, kai Demokratai praves 
naują tarimą primokėti ūkinin
kams už jų atpingamus pro
duktus iš taksų mokėtojų ki
šenių. Bet tada negalės išsi
laikyti Trumano pažadas mie
stų gyventojams maisto kainų 
atpiginimo. 

Tarp pirmutinių prez. Tru
mano darbų 1949 metais, sako, 
bus pakėlimas gyventojams di
desnių taksų, esą reikalinga bus 
dar apie $5,000,000,000 daugiau 
pajamų.. 

Trumanui su naujo Kongreso 
pagalba teks išspręsti dar šiuos 
šaliai duotus prižadus: Taft-
Hartley įstatymo pakeitimas, 
negrų teisių sulyginimas su 
baltaisiais, minimum algų nu
statymas, infliacijos sulaiky
mas, gyvenamų namų staty
mas, socialės apdraudos pra
plėtimas ir kt. 

ginti, tai gali pridėti atitinka
mą sumą prie "money order" 
sumos,- arba įdėti "Iatecnatio-
nal Reply Coupon". 

kus prieškariniais laikais, pa
kilimą nepriklausomybės laikais 
ir jo alinimą ir ardymą okupa
cijų laikais. Jis sugebėjo pa
prastais žodžiais, bet gana vai
zdžiai atpasakoti Lietuvos ūki
ninko gyvenimą. 

Po jo kalbos, žinoma pianis
tė Birutė Smetonienė paskam
bino keletą kurinių. Sužavėta 
publika klausė atidžiai ir ne
pagailėjo katučių. 

Prakalbų ir dainų protarpiais 
Joana Vaicekauskienė jausmin
gai padeklamavo kelis eilėraš
čius. Ji tikra deklamacijų mei
steri ! ' 

Programą labai vykusiai ve
dė kun. dr. širvaitis. Jis suge
ba savo įterpimais programą 
vykusiai papildyti. 

Programa baigta Lietuvos 
Himnu. 

Aukų nebuvo rinkta. Už bi
lietus surinkta apie $80. Jie 
bus panaudoti tremtinių moky
klai paremti. 

Daugiau tokių vakarų, — to
kių mielų, lietuviškų vakarų! 

B. 

Gelbėkime vaikučius tremty
je, bukime mielaširdingi! 

Aukas siųskite: 
ULRFA — 165 Grand St. 
Brooklyn 11, N. Y. 

Jusų aukos ne vieną tremti
nį jau išgelbėjo, -nepamirškite 
ir toliau aukoti. 

Iš kairės į dešinę: Kardinolas F. Spellman, BALFo pirmi
ninkas Kun. Dr. J. B. Končius ir Lietuvos Generalinis Kon
sulas J. Budrys kalbasi belaukdami atvykstančio pirmutinįp 
tremtinių transporto.. , 
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Nelinksmos naujienos iš pavergtos Lietuvos 
PADĖTIS UNIVER
SITETUOSE 

Profesorių kol kas 85 % lie
tuvių. Studentų — 80% lie
tuvių. Po jų eina rusai, žydai. 
Iš viso priskaitoma 6.000 stu
dentų. Daugiausia atėjūnų yra 
Vilniuje. Pradžios mokyklose 
rusų kalba pradedama 3 sky
riuje. Visi vadovėliai rusų au
torių. Lietuvos laikų vadovė
liai išmesti. 

TURINTIEJI GIMINIŲ UŽ
SIENIUOSE JAU YRA ANTI-

T AR Y BININ K AI 
Laiškų cenzūra yra Vilniuje. 

Kiekvienas, kuris turi giminių 
užsieniuose, automatiškai skai
tomas, ""kaip antitarybinis. Ra
šantieji laiškus j užsienius su
silaukia represijų, tik vieni 
tuoj, o kiti kiek vėliau. Susi
rašinėjimas yra persekiojimo 
pradžia. 

LIETUVOS HIMNAS 
Dabar okupantų vadinamas 

"tautos giesme''. Iškilmėse jo 
neleidžiama giedoti. Bažnyčio
se po pamaldų jis giedamas. 

REZISTENCIJOS IR BOL
ŠEVIKŲ NUOSTOLIAI * 

Nuo 1944 m. iki dabar rezis
tencijos kovotojų žuvo apie 
20.000. Bolševikų nuost o 1 i a i 
per tą laiką siekia iki 150.000. 
Partizanų kovų proporcija dau 
giausia buna 1 : 10 mųsų nau 
dai. Partizanai to pasiekia gin
klų pranašumu, drąsa ir spe
cialia taktika. 

KO LIETUVIAI TIKISI Iš 
VAKARŲ 

Ne tik lietuvių, bet ir visų 
kitų tautų anapus uždangos vil
tys sudėtos | Vakarus, šitomis 
viltimis tebėra ir šiandien gy
va kiekviena pavergtųjų pirkia, 
jomis guodžiasi kasdien visoke
riopai vergiamas inteligentas 
ar skurstąs darbininkas. Ly
giai tos viltys suteikia energi
jos ir ištvermės pavergtų tau
tų rezistencijoms, kurioms lie
ka laimėti ar mirti. 

PADIDINTOS GRUDŲ PRIE
VOLĖS 

"Tiesa" praneša, kad Lietu
vos žemdirbiai 1948 metais pri
statė valstybei 2,330.000 pudų 
kviečių ir rugių daugiau, kaip 
1947 metais. Savo "laiške" Sta
linui valstiečiai įsipareigojo 
dar pristatyti 500,000 pudų 
"virš plano". Taigi bolševikai 
visais p-'alimais budais stengia
si galimai daugiau javų iš
spausti iš Lietuvos gyventojų. 

VIS DAUGIAU BOLŠEVI
KIŠKŲ DVARŲ. 

"Tiesa" rašo: "šįmet pava
sarį valstiečių veržimasis į ko
lektyvinius ukius s u stiprėjo. 
Šiaulių apskrityje, pav., buvo 

(Tęsinys iš 46-to nr.) 

sudaryti 32 kolektyviniai ūkiai 
sujungusieji daugiau kaip 900 
ūkių". Suvalkijoje k o lchozai 
įsteigti Sasnavoj, L i u b a vė, 
Kalvarijoj ir kt. Sovchozams 
ir kolchozams vadovauja dau
giausia rusai. 

TEISIAMI ŪKININKAI 
Nepajėgią sumokėti mokes

č i ų  L i e t u v o s  ū k i n i n k a i  y r a  
liaudies teismų teisiami. Taip 
Marijampolės apskrity už tai 
jau esą nuteisti 154 "buožės". 
"Tiesa" piktinasi, kad sprendi
mai įvykdyti tik 55-iėms. Taip 
pat piktinasi, kad kai kuriems laikų knygnešius kalbame, 
nesumokėjusiems mo kesčių, Kadangi Lietuvoje n i e 

tų "vadovaujančių org a n ų" 
atestacijas. Taigi, teis i n i n-
kams nereikia universiteto bai
gimo. 

"TIESA" — "PRAVDA" 
Tarybinė Lietuvos s p auda 

gavo išvaizda visai supanašin
ta su "Pravda". žinios deda
mos ta pačia tvarka, ta pačia 
laužymo forma, tose pačio.se 
vietose, o dažniausia ir tos pa
čios žinios. 

leidžiama dėtis į kolchozus. 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

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

P. J. KERŠIS 

609-12 Society for Savings Bid. 
Telef.: MAin 1773. 

v ' 

JONAS G. 
P O L i T E R  

L i e t u v i s  

Namų Maliavotojag 
Popieriuotojas 

Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo 
pagražinimo suteikiama 

nemokamai. 

495 East 123rd SI. 
Telefonas: POtomac 6899 

NAUJAS ŠVIETIMO KOMI
SARAS 

Švietimo ministeris Žiugžda, 
kaip "mauras atlikęs savo dar
bą", iš pareigų atleistas. Jo 
įpėdiniu paskirtas V.Niunka — 
pirmasis bolševikų prokuroras 
Lietuvai. Niunka jau iŠ seno 
žinomas, kaip uolus komunis
tas. Pažymėtina, kad jis yra 
vedęs žydę ir, jos įtakoje, pa
sidaręs dideliu lietuvių ėdiku. 

šiuo metu Niunka vykdo 
švietimo įstaigų "v a 1 y m ą". 
"Tiesoje" jis spausdina ilgą 
"studiją" apie "katalikų dva
siški ją, kaip amžiną lietuvių 
tautos priešą". 

IR "PUPŲ DĖDĖ" NETEKO 
MALONĖS. 

"Tiesa" smarkiai puola Pupų 
dėdę, šabaniauską,Biržinį ir ki
tus, anot jų, "estradinius ver
telgas", kurie iki šiol tarnavo 
sovietinei propagandai. A p ie 
Pupų dėdę taip rašo: "Jis tik 
apšmeižė Jurbarko komunali
nio ūkio skyrių, sakydamas, 
kad miestas baigiąs griūti, o 
vokiečių sudegintų namų vieto
je įrengti klombai ir aikšte
lės". Ta proga laikraštis paste
bi, kad Pupų dėdei nebus leis
ta niekur daugiau viešai pasi
rodyti. 

PUOLA LIETUVIUS 
MOKSLININKUS 

Po Niunkos paskyrimo švie
timo komisaru laikraščiai pra
dėjo pulti lietuvius profeso
rius. Smerkia prof. Aleksą, 
prof, šivickį, doc. Mastauskf, 
prof. Dagi. 

Iš universiteto pašalin tas 
doc. Kairiūkštis, kuris, kaip ži
nome, buvo labai jiems palan
kus. 

Puola net prof. Ivanauską, 
kuris, anot "Tiesos", nesąs lai
svas nuo Morganizmo. 

Net pats Vilniatis u-to rek
torius prof. Bučas viešai "at
gailauja, kad nepakankam a i 
ryžtingai ėmėsi pertvarkymo 
darbo". Atgailauja ir m e d. 
prof. Lašas: "Turiu prisipažin
ti, kad ne visa padariau, kad 
to skyriaus institutai atsikra
tytų nuo negyvenimiškų pro
blemų... Ir aš pats turiu prisi
pažinti, kad moksliniame dar
be esu daugiau užsiėmęs su 
triušiais, negu su žmonėmis". 

žemės ūkio ministeris Liau
dis kritikavo Mickį, kam jis 
pats savęs "neapsikal t i n o". 
Puolė ir Kupčinską, Valių, Va-
zalinską, Vilniaus pedagoginio 
instituto dėstytoją Ig. čiešką, 
kurio studentai, sekdami savo 
dėstytoju, rašomuose darbuose 
cituoja tokį tamsybės ir rasiz
mo apaštalą kaip Ničę ir kitus 
buržuazinius fašistinius moks
lininkus". 

TEISMO ŽMONĖMS UNI
VERSITETO NEREIKIA 

'Tiesa' praneša, kad Vilniuje 
veikia Juridinė mokykla, — 
speciali 2 metų mokykla teisi
ninkų paruošos darbui. Ji iš
leidžia liaudies teisėjus, apskri
čių ir miestų prokurorus bei jų 
padėjėjus, liaudies tardytojui. 
K a n d i d a t a i  t u r į  b u t i  b a i g ę  
gimnaziją ar tolygią mokyklą 
ir pristatyti apskričių ar mies-

KNYGNEšIŲ BRIGADOS 
Tai ne apie anuos, senųjų 

k a s  
neperka rusų spausdin amo, 
kad ir lietuvių kalba, propa
gandinio ir kitokio šlamšto 
bolševikai organizuoja "knyg
nešių brigadas", kurie tą šlam
štą atneša į namus ir išreika
lauja piųigus per prievartą. 

KAS platina Dirvą — tas 
platina apšvietą. 

Tėvynės Mylėtojų Drau
gija tikisi pralenkti 

senuosius laikus^ 
(Atkelta iš 3-čio pusi.) 

tremtinių Europoje ir kurio 
veikimą stengiamasi išplės t i 
visur, kur tik gyvena lietuviai? 

— Mano suprat i m u, tai 
TMD ir buvo pirmasis Lietu
viu Tautos Kulturos Fondas, 
gražiai veikęs daug metų an
ksčiau už Lietuvos nepriklau
somybės atgavimą. 

Kulturos Fondo užsimojimai 
yra puikus. Bet kažin ar rei
kia čia, Amerikoje, tą patį 
darbą krikštyti nauju vardu, 
kada čia mes turime seną ir 
tokias gražias tradicijas turin
čią TMD. Aš neabejoju, kad 
jeigu Kulturos Fondas tikrai 
pavirs viso pasaulio lietuvių 
kulturinio veikimo centru, tai 
TMD šioje šalyje puikiai atliks 
jo talkininkės pareigas ir ne
vengs su juo atitinkamai ben
drauti. O juk tautiniam kultu
ros darbui nekenks tai, kad čia 
bus ne Kulturos Fondo sky
riai, o Tėvynės Mylėtojų Drau
gija. 

Bankroto politika 
A • • • < 
Azijoje 

(Atkelta 4 puslapio) 

ninkams. 
Tokios propagandos įtakoje, 

kas nors Washingtone gavo idi-
jotišką mintį kad US turi pa
sidarbuoti sudaryti Kinijoje vy
riausybę iš nacionalistų ir kinų 
komunistų. Gen. Marshall bu
vo pasiųstas į Kiniją su ta mi
sija. Jam truko 13 mėnesių 
patirti to paskyrimo paikumą. 
Derybos pagaliau nutruko, kai 
komunistai pareikalavo sau au
tonominės armijos. 

Betgi tuo laikotarpiu, kai bu
vo padarytos paliaubos tarp ko
munistų ir nacionalistų, komu
nistai sustiprino savo pozicijas 
ir gavo į savo rankas Rusijos 
paimtus japonų ginklus Man-
džurijoje. Tuo tarpu, kai Mas
kva rėmė komunistus, Ameri 
kos pagalba čiangui buvo nu
traukta. Kuomet karo paliau
bos baigėsi, komunistai buvo 
daug galingesni negu jie kada 
buvo iki tol, ir pradėjo savo 
atkaklų karą. 

Dėl stokos irnisij politikos 

Azijoje, Amerikos žmonės tu
rės panešti didelius nuostolius 
per eilę metų ateityje. Nors 
mes pasiryžom remti Japoniją 
iki atsistatymo, visą Aziją pa

likom komunistų malonei. Dėl 
to ir Japonija negalės sustiprė
ti, nes ji neturi su kuo preky
bą varyti, palikus ant savo ke
lių salų." 

lemykit Gatavai Jusų Pasirinkimui 

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

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS NAUJŲ RUDENINIŲ 
APRANGALUI REIKMENŲ, taipgi 

if DYKAI! Mes duodam Eagle Stamps su kiekvienu pirkiniu, if 
Čia Iškeisime Jusų Stamp Books. 

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

Pilnai Padengta Apdrauda. UTah 1-4515 

W. DEBESIS PAINTING CO. 
Namų Pagražinimas it Vidaus ir iš Lauko 
7526 Star Avenue Cleveland 3 

TELEVISION 
with a big, 

and FM 
clear picture 
radio, too! 

Here is big television news! Here is 
Du Mont's new Chatham-<-with a 
sereen half again as large as that ol 
most table-top models. 

The Chatham is a fine-quality 
DuMont Teleset* which gives a mag

nificent performance. Just compare 

its clear, bright, brilliant pictures—its 
accurate, easy tuning—its marvelous 

tonal range. Compare the number of 
stations received. 

You'll see for yourself why the 

Chatham makes such sensational news. 

For so little more, Du Mont gives you 

so much more—a remarkable televi
sion and FM radio receiver. 

Come in and see for yourself... we'll 

be glad to give you . a demonstration. 

*445 
...its cabinet made with truly fine DuMont care and crafts
manship in mahogany finish, this new Teleset is only 
23l/2" wide, 17" high and 19%" deep. Extra-range tuning 
covering all 13 television channels and FM stations. 

plus installation 

Of course DuMont will continue to feature its larger Tele-

sets—the Salon Series with a 213 sq. in. screen, and 

Drawing Room Series with 116. Representing the highest 

achievement in video, radio and phonograph recep

tion, they are priced from $1795 to $2495 plus installation. 

Kmm 

^ 

THE 
SHERWOOD 

WESTMINSTER 

Go4Uj&*Ue*it 

FURNITURE & APPLIANCE CO. 

FOR COMPLETE HOME FURNISHINGS 
(Free parking in rear of store) 

10412 Superior Avenue Cleveland CE 3610 

Hudcjet Plan! 
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M I R I M A I  
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

(Žinios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dyka; 

SINKUS Albinas, seno amž., 
mirė spalio 28, Chicagoje. 
(Telšių ap. Varnių p. Gagar-
ždutės k.) Amerikoj išgyve
no 58 metus. 

GREINER Andrius S., seno 
amžiaus, mirė spalio 28, Chi
cagoj. (Kaišiadorių p. Stave-
ninkų k.) Amerikoj, išgyveno 
40 metų. 

DOMBRAUSKAS R o m ualdas, 
pusamžis, mirė spalio 31 d., 
Chicagoj. (Kėdainių ap. Bai
sogalos p. Bagdonų v.) Ame
rikoj išgyveno 35 metus. 

GUSČIENĖ Ona, 66 metų, mi
rė rugs. 22, New Philadel
phia, Pa. (Vilkaviškio ap.) • 

POKENIS Klemensas, 76 me
tų, mirė spalio 6, Hoosick 
Falls, N. Y. (Šiaulių ap.) 

SKRABUTĖNAS Leonas, pus
amžis, mirė spalio 29, Chica
goj. (Tverečių p. Švenčionių 
ap. Bobėnų k.) Amerikoj iš
gyveno 38 m, 

KANCIERIUS Antanas, 60 m., 
mirė spalio 21, Brooklyn,, 

ČEPONIS Jonas, 58 rn., mirė 
rugs. 26, Plymouth, Pa. 

JONAITIS Antanas, 60 metų. 
mirė spalio 20, Brooklyn, 
N. Y. 

KIAUNIS Benediktas, 73 metų, 
mirė spalio 22 d., Chicagoj. 
(Krekenavos par.) 

YUŠKA Antanas A., karys, 27 
mv iš Cleveland, Ohio, žuvęs 
kare Italijoj, spalio 19, 1944, 
palaidotas Clevelande lapkri 
čio 27. 

RUDŽIANSKAS Bernardas, 68 
m., mirė lapkr. 20, Cleveland 
Ohio. Amerikoj išgyveno 
metus. 

KELAITIS (Keliat) Kasperas 
57 m., mirė lapkr. 21, Cleve
lande. (Rupeikių k. Šimkai
čių p. Raseinių ap.) Ameri
koj išgyveno 37 metus. 

PRAKAPAS Petras, 54 metų 
mirė lapkr. 13, Philadelphia 
Pa. (Upnikėlių k. Veprių p 
Ukmergės ap.) Amerikoj iš 
gyveno 35 metus. 

Jakubs FurceraE Home 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotu viu Direktorf) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PARVEŽTI 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicotl  1763 

?.W////;//777777X7. 

§ WilkeSis Funeral Home | 
I PILNAS LAIDOTU V! Ų | 
1 PATARNAVIMAS J 
S —F1AMMOND VARGONAI PER SEKMENS8—• = 

1 sm SUPERIOR AVE. HEndcrson 9292 | 

CIBINSKAS Petras J., 65 m., 
mirė spalio 25, Chicagoje. 
(Panetaunės par. Slabaninkų 
km.) 

POCIUS Pranas, pusamžis, mi
rė spalio 17, Chicagoj.) Šiau
lių ap. Baroniškių k. Šiaulė
nų p.) Amerikoj išgyveno 41 
metus. 

BRUŽIS Juozas, 69 m., mirė 
spalio 25, Chicagoj. (Taura
gės ap. Gaurės p. Pameižių 
k.) Amerikoj išgyveno 3d m. 

LEBEDIS Morta, pusamžė, mi
rė spalio 26, Chicagoj. (Šiau
lių ap. Krukių p.) Amerikoj 
išgyveno 38 metus. 

ŠUMSKIENĖ Elzbieta, 75 m., 
mirė spalio 26, Jamaica Es
tates, N. Y. 

RADZEVIČIENĖ Cecilija, 57 
m., mirė rugs. 24, Nantico-
ke, Pa. 

ANDRIULEVIčlUS Juozas, 59 
metų, mirė spalio 9, Mount 
Carmel, Pa. 

KUN. PANKUS, Matas, 65 m., 
mirė spalio 25, New Britain, 
Conn. (Kuršėnų par.) 

RAVOTAS Vincas, 74 m., mire 
spalio 24, Dorchester, Mass. 
(Kuršėnų par.) 

RATKEVIČIENĖ Elena,' mire 
spalio 19, Nashua, N. H. 

DAMARODAS (vardas nepaž.) 
mirė spalio 16, Brooklyn, 
N. Y. 

GURSKIENĖ 'Antanina (Rudo-
kaitė), mirė spalio 9, Nashua, 
N. H. (Veprių p. Mankunų 
k.) Amerikoj išgyveno 45 m. 

BRAZIS Vincas, mirė spalio 7, 
Denver, Colo. 

BATUTIENĖ Anelė, mirė spa
lio m., Minersville, Pa. 

KAZLAUSKAS Jonas, mirė 
spalio 11, Ashley, Pa. 

IVANAUSKAS Antanas, 17 m., 
mirė spalio 11, Plymouth, Pa. 

SINKEVIČIENĖ Marė, mirė 
spalio 23, Pittston, Pa. 

STIKLIUNAS Jonas, mirė spa
lio 23, Wilkes-Barre, Pa. 

STENIULIS Vincas, mirė spa
lio 17, Prince George, Kana
doj. 

OK tAe 

Judy žino paslaptį kaip patikti vaikinams—pasida-
binimas. Gyvumas ir šviežumas, kuris prasideda 
nuo pat odos—ir taip lengva žinoti kuomet randa
si pakankamai karšto vandens voniai... plaukams 
... apsiprausimui jnamie. 

Ir Judy, suprantama, niekad nepraleidžia savo iš
ėjimo vakaro dėl to, Kad skalbimas, namų valymas 
ar kitų vonios butų sunaudoję visą karštą vandenį. 
Jos namuose yra modernis Gaso Vandens ėildyto-
jas ... Automatinis, Apačioj šildomas, Insuliuotas 
šildytojas. Tai yra kitas būdas pasakymo, kad nie
kam Jųdy šeimoje nereikia nei minutės laukti ga
vimui karšto vandens. 

šie moderniniai Gas Water Heaters galima itiAtyti 
pas jusy pardavėją ar plumberi. Kodėl neužsukti 
ir neapžiurėti juos tuoj pat? 

sAUTOMATIC 
UNDERFIRED' 
INSULATE 

•=TT EAST omo <;.vs 

PAJIE5KOJIMAI 
Jieškomieji ar apie juos ži

nantieji prašomi atsiliepti į: 

CONSULATE GENERAL OF 
LITHUANIA 

41 West 82nd Street 
New York 24, N. Y. 

Gross - Jurgutytė Marui*, iš Liepo-
j°s. 

Guldikauskas Ipnas, 48 Klovainių, 
Pakrojo vl. Šiaulių ap. 

Guenther'ytė - Paderau Amalija, iš 
Skriaudžių ir duktė Olga iš Prie
nų. 

Hinickienė - Gedvilaitė Aleksandra, 
iš Laukuvos vl, Tauragės ap. 

Jablonskis Vladas iš Laivių km. ga
lantų vl. Kretingos ap. 

Jakomaitis Jokūbas. 
Janulis Jonas, iš Viekšnių, Mažei

kių ap. 
Osauskienės - Levinskaitės Viktori

jos giminės ir pažįstami prašomi 
atsiliepti. 

Pagarelskis Stasys, i& Pyplių km. 
Paškauskas Antanas, iš Valavičių 

km. Keturvalakių vl. Vilkaviškio 
apskr. 

Pautienius Juozas 
Pečiukenienė (vėliau Valakis) Če-

paitytė Viktorija, iš Skarių km. 
Joniškio vl. Šiaulių ap., sunus Al
bertas Valakis ir duktė Brozina 
Pečiukėnaitė. 

Petronaitės - Marijona Hofmanienė, 
Monika Usavičienė ir Stanislava 
Vulmusienė iš Taujėnų vl. Uk
mergės ap. 

Petruškienė - Valinskaitė Magdė iš 
Keturvalakių -vl, Vilkaviškio ap. 

Perekšlis. 
Pikoraitis Antanas ii Šakalinis km. 

Gaurės vl. Tauragės ap. 
Platakjs Kazimieras, iš Salantų vl. 

Kiet'ngos ap. 
Plaučiunas Balys iš Kėdainių ap. 
Pocienė Ona ir duktė Biruty 
Pocius, mokęsis Lietuvoje, iš ten iš

vyko 1939 m. 
Pocius Romas, sunus Stasio. 
Pokarska - Ciechanowicz Alelįfan-, 

dra ir jos sesuo Čukovska Adelė, 
iš Dotnuvos. 

Pragauskytės Stasė ir Teklš iš Žal
pių km. Šiluvos vl. Raseinių ap, 

Radišauskaitė Stasė iš Šateikių. 
Ragaišiutė Pranciška iš Vabalninko. 
Ralys ir Ralytė Juzefą, vaikai Mo

tiejaus, kil. iš Keltnės \|. Raidi
nių ap. 

Ra.sfiauskas iš Panevėžio 
Raugas Juozas ir Motiejus, iš Ku! 

buriškių km. Dusejtų vl. Žara s ; 
upskr. 

Raugtaitytė Elena iš Alseiki'i k:n. 
Tauragės ap. 

Ravickas iš Žemaitijos 
Riaubunas Kazimieras iš Žeimių vl. 

Kėdainių ap. 
Roicevičius Jonas iš Kirkilų km. 

Pociūnėlių vl. Kėdainių ap. 
Rožanskas Jonas iš Bijeikią km. 

Skiemonių vl. Utenos ap 
Rugienius Antanas ir Vincas, kiię 

iš Šelmių vl. Vilkaviškio ap. 
Ruškytė Magdė iš Jurgeliu km. Pa

ežerių vl. Vilkaviškio ap. j 
Rutkauskaitė - Jančienė Marijona, • 

duktė Domininko. i 
Saiminik Anthony, gyv. Niagara 

Falls, N. Y. 
Sakalauskaitė Aliute, iš Kalniečių 

km. Rokiškio ap. 
Šaltis Juozas, gyv. Ann Arbor,Mich, 
šaltmįris Albinas, iš - Rietavo vl. 

Telšių ap. 
Samanskaitė Marcelė iš Skirsnemu

nės parap. Jurbarko vl. 
Samoškaitė - Bukinienė Ona, dūkti 

Petro ir Janinos Samoškų, iš Tau
ragės ap„ gyv. Chicago. 

Šarūnas Juozas. 
Savickienė - Kauševičaitė iš Ma-

tarnų km. Šakių ap., ir jo* duk
terys 

Senkiutė Marija, kilpsi iš Veftfjįių 
vl. Marijampolės ap. 

Šilinskytė, gim. Amerikoje, dulctė 
Prano Šilinsko, kit i." Skirps-?ij 
km. Alsėdžių vl. Telšių ap., gyv. 
Amerikoje. 

šimanauskaitės Elzbieta ir VaJori-
ja iš Kupreliškių, Biržų ap. 

Šimkus iš Medingėnų, Žarėnų vl. 
Telšių ap. 

Sindaravičius Juozas, Lauras ir 
Martynas, iš Semeliškių, Trakų 
apskr. 

Skeberdytė Julė, iš Užušalių kn». 
Biržų ap. 

Skruodys Antanas, iš Maineliškių 
km. Rokiškio ap., gyv. Argenti
noje. 

Skučaitė Marija ir jos brolis, vaikai 
jau mirusio Juozo» Skučco, kil. iš 
Veiverių 

Smailys Rapolas, nuo Ukmergės. 
Spaičius Albertas. 
Spirauskas Pranas. i 
Spraimaitytė Marcelė, iš Mozuriš-

kių km. Šakių ap. 
Stanionis Balys, iš Kėdainių ap. 
Stasiulevičiūtė - Garmienė Marė, iš 

Pakuonio vl. Kauno ap. 
Staugaitis Jonas, iš Zaveckų kili. 

Barzdų vl. Šakių ap. 
šteinys Viktoras, sunus Petro, gim. 

Amerikoje. Jo tėvas iš Keturva
lakių vl. Vilkaviškio ap. 

Št'einytė Adėlė, iš Paežerių vl. Vil
kaviškio ap. 

Šteinytė - Telešius Marijona, duktė 
Motiejaus, iš Vilkaviškio ap. 

Stoškytės dvi seserys, iš Žvirblau-
kių km. Vadžgirio parap. Eržvil
ko vl. Tauragės ap. 

Strimaitis Vincas, iš Griškabūdžio 
vl. šakių ap. 

Stumrytė Veronika, iš Paršinskų 
km. Keturvalakių vl. Vilkaviškio 
apskr. 

Svoklienė - Urbanavičiūtė Konstan
cija, iš Stakliškių km. Vilkaviš- g 
kio ap. 

Taukevicienė - Jašinskaitė Marijona 
i.s Alvito parap. Vilkaviškio ap. _ 

Telerskis, iš Naseinių ap. Kelmės ar į  S  
Lyduvėnų ar Tytuvėnų vl. 

Toleikytė Barbora, iš Tauragės ap. 5 

Urbonavičiūtės Janina ir Konstan
cija Svoklienė iš Stakliškių, Aly
taus ap., ir motina Rozalija Urbo
navičienė. 

Urbonavičius Viktoras, iš Raseinių 
ap. , gyv- Manchester. 

Urbonienė - Kundrotaitė Marija, irf* 
ras Urbonas K o nstantinas, Iš 
Šiaulių ir sunus Konstantinas bei 
dukterys. 

Varalienė - Meierytė Ona, iš Veliuo
nos vl. Kauno ap., našlė. 
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! I. J. SAMAS - JEWELER j 
Persikėle j naują didesnf ir gražesnę krautuvę = 

7007 Superior Avie. Orėta Ezella Theatre 1 

Skomontų km. 
Usavičienė - Petronaitė Monika, iš 

Taujėnų vl. Ukmergės ap. ir vy
ras Stasys. 

Javings Will^alwclys ; 

be important'.1fo'ttire ' 
• -r ^ 

m a n  w h o  w a n f s  f 6  

l o o k  i n t o  t h į i  f u , t i > r e ,  

w i t h a f e ę I i H g o f i 

security andpersonai -

i n d e p ė ndenc^lf,1 v' 

Savers always welcome 

= . 

Dabar jau turime didesni rinkinį Deimantų, žiedu, Laik* = 
rodėlių ir visokių graždaikčiu, už nupigintą kainą. 2 
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Meet your old friend 

"BILL" GREEN 

at 

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

Air Conditioned Good Service 

MEMBER FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION 

J P J KEJRSIS 
| 609-12 Society for livings Bidg.—Cleveland, Obio 
| OFISO TELEFONAS: MAin 1773. 

S Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuoee, kreip-
3 kitės į mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai-
3 riuose apdraurlos-insurance reikaluose. •v* 
3 Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymas 
C garantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba asmeniškai. 
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lili-š Duodam ir lškeičiam Eagle Stamps 

THE MAY Co's Basement 
i jRjM1 

\
4 \ 

V 
' - ,š--: 

Mergailės Gėrėsis šiomis Naujomis 

Šventines Winzes 
I'< geros rūšies švelnios broad
cloth, šios bliuskos su raukšlė
tais kraštais iškeltas rankove 
iv gražiai raukšle apvestu prie 
ki. Jos yra graiios ir patogios, 
kaip tos ką Močiutė dėvėjo! 
Baltos spalvos; micros 7 iki 14. 

.\VK 

Mergaitėms 100% 
Grynos Perdirbtos 

Vilnos 
lr\ ^ p 

Sine»o kelnės 

 ̂ i** 

J 

$į:\ 

Jos yra 'A' ruiieg šil
tumui ir tvirtos dėvė
jimui! Su plačiu juos
meniu ir Šone susega
mos; jos apsaugos nuo 
šalt '4  vėjų, nes viduje 
pilnu pamušalu. Ru
dos, navy, mėlynos ir 
žalios spalvos; mieros 
7 iki 14. 

Užsakymai Pildomi 
Paštu ir Telefonu 

Saukti CHerry 3000 

Basement Girls' Wi*r 

Jie su Gaubtuvais! 

Grynos Vilnos 
ZIP COATS 

Greitas zip tai viskas ko reikia įdėjimui arba 
išėmimui šilto vidaus šio patogaus grynos vil
nos palto! Jis turi tandžiai apmaunamą ran
kovių vidų fcilumai ... ir nuimama gaubtuvą 
ir visas naujas svarbias 1949 metų fasono 
smulkmenas. Pasirinkimui žalios, vyno, pil

kos ar rudos spalvų; mieros 10 iki 18. 

Patirk apie Musį Patogų Išsimokė j imo Plan*! 

Basement Coats 
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CLEVELANDO IR APYLINKES ŽINIOS 
DIRVA—6820 Superior Avenue. ENdicott 4486—Atdara vakarais 

Sušaukė Ohio Legislatu- LAIMĖJO KOMUNISTŲ 
. . .  P R I E Š A I  ros posėdį 

Ohio gubernatorius Herbert 
sušaukė specialų Ohio valstijos 
legislatures posėdį, Columbus, 
Ohio, pirmadienį, gruodžio 6 d. 

Gubernatorius Herbert, ku
ris baigia savo terminą, šiame 
posėdyje nori pravesti kai ku
riuos greitus valstijos šalpos 
projektus, kuriems pinigai bai
giasi su gruodžio 15 d. Sako, 
tos šalpos sritys -gali nukentė
ti, jeigu pinigų skyrimas bus 
atidėtas naujai legislaturai, ku
ri susirinks kitais metais. 

Prie to, gub. Herbert nori 
gauti užtvirtinimą savo paskir
tų Republikonų narių j valsti
jos komisijas. Jeigu tie ak
menys nebus dabar užtvirtin
ti, naujas gubernatorius Frank 
J. Lausche, Demokratas, į tas 
vietas paskirs savo politišku.* 
draugus. 

Naujai Ohio legislaturai, ku
ri susirinks sausio pradžioje, 
teks nutarti skyrimas virš $6 
milijonų valstijos pinigų palai
kymui ir gydymui apskričiu 
džiovininkų namų. Taipgi rei
kalaujama skirti $2,430,000 iš
statymui Ohio džiovininkų li 

Clevelande įvykusiame Ame
rican Veterans Committee me
tiniame suvažiavime, valdybos 
pirmininko rinkimus laimėjo 
Gilbert A. Harrison, 33 metų 
amžiaus šios organizacijos įs
teigėjas, kuris savo programo
je nustatė griežtą kovą prieš 
komunistus ir prieš jų įtaką 
veteranų organizacijoje. 

Harrison gyvena Lo$ Ange
les, Calif. 

Ši veteranų organizacija, su 
apie 40,000 narių, II Pasaulinio 
karo vyrų, rodėsi komunistams 
tapsianti jų įrankiu vetera
nams pasijungti. Naujas va
das pareiškė, jog pradės komu
nistus iš organizacijos šalinti, 
kai tik užims savo vietą cen
tre Washingtone. 

Trylikos New Yorko skyrių 
delegatai, kurie sudarė raudo
nąjį frontą, suvažiavime buvo 
nepriimti. 

Taigi, visos trys Amerikos 
veteranų organizacijos dabar 
jau nusistačiusios prieš komu
nistus. 

DARBAI EINA GERAI 
Darbai Cevelande šį rudenį 

eina gerai, nes, kaip skaičiuo
ja, iki gruodžio 1 d. įvairiuose 
darbuose šiame mieste darbi
ninkų ir tarnautojų — vyrų ir 

. . , .t • ' -t moterų — skaičius pasiekė apie 
gonines prie State Umversite- 600>Q00 §ita skaitlinė yra tik 
to. Džiovininkų klausimas Ohio 4 • oro darbininkų mažesnė, ne-
valstijoje beviltiškai palaida*. «rU buvo aukščiausio darbingu-

_ mo laikotarpio karo metais. 
Kai kurie/s didžiosios dirbtu

ves dabar turi darbininkų net 
i daugiau, negu jose dirbo karo 

BALFo 55 SKYRIAUS 
SUSIDINKIMAS 

Gruodžio 5 d., 5 vai. P- P* . getais, taip jų darbai pakilo, 
naujosios^ parapijos saleje lus į £ja dirbtuvėse stokoja ama-
BALFo 55 skyriaus susirniKi-; tininku ir šiaip išlavintu darbi-
mas. Sueikime visi — nariai ir : njn^y 

reika-
000 darbi

ninku daugiau, ypatingai krau
tu vės 2. 

mas. oueiiuine \im — n ; 
ne nariai, padidinkime BALFo; Kalėdų švenčiu laiku 
veikimą, kuris dabai taip iei~ iįnpa bus (]ar apje 5,000 
kalingas. 

VYT. IR GENĖ BELECKAI, 
kuriu vestuvės nesenai įvyko 
Brooklyn, N. Y., atsiuntė DIR- JUSŲ galimybe patekti į di-
VAI sveikinimą iš Floridos, kur desnę trafiko nelaimę yra daug 
jie nuvyko praleisti savo *ho- žymesnė, negu įsivazduojate. 
nevmoon . Kašo, kad saule Dabartiniais įvvkiais, kaip po-
taio kemna, ios> net nesinori ti- . 
keti, ki\ namie teks įasti ša. l*i.ja skelbl»> vienas asmuo is 
^ kiekvienų 20 paklius į nelaimę, 

— kurioje bus sužeistas ar užmuš-
DAUGIAU ŠVIESŲ GATVĖSE tas, sekančių penkių metų bė-

Lapkričio 2 d. buvo nu al- gyje. 
suota miesto valdybai sukelti 
$1,500,000 pinigų daugiau ap- .rp«i/iiiTc 
švietimui miesto gatvių. Tais T"šl;o DERFsKEVIClAlJS _ 
pinigais bus aprūpintos geres- arba jo šeimos. Dereškevičius 
nėmis šviesomis tas gatves, ku- atvyko į USA pries I Pa^au!1-
rioms dabar labiausia apšvieti- nj karą. Kur gyveno — ieško
mo reikia. Miesto gatvese -U.s tojas nežino. 
irengta 4,8)3 daugiau lempų. Ieškotojas yra Dereškevičiaus 

Tamsiose gatvėse kartojasi sesers punus Jonas GlmecKas, 
moterų užpuolimai, apvogimai, c- o San Antonio Gold Mines, 
šiaip vagystės, žudymai ir t a- Bissett, Man., Canada. 
fiko nelaimės. Jei k^ iš skaitytojų zmo De-

reškevieių ar ką nors is seimos 
arlų. prašom apie tai praneš- j 

t i DIRVAI arba tiesiai J. Gli-' 

1949 
KALENDORIAI 

Dirva ir šįmet duos 
savo skaitytojams 
puikius 1949 m. 

sieninius kalendorius 
Vienas šių Kalendorių duoda
mas dovanų tam kas prisius 
$3.( 0 už Dirvą. Reikia pridė
ti Dc persiuntimo kaštų. 

Pažymėk (x) ties tuo ką pasirinksi 

Amerikoniškos ūkės vaizdas 
Kalnų vaizdas 
Kalnai mėnesienoje, 
Berniukas meškerioja 
Namas gėlynuose 
Žvejai kalnų upelyje 
Motina su kudikiu prie paukščių 
Berniukas su šuniukais 
Mergaite ir berniukas ant dvir. 
Lietuvos ūkės vaizdas 
Kražių Skerdynė 

----Lietuvaitė su Vėliava 
Vytautas ir kiti Kunigaikčiai 
Sv. Juozapas ir Jėzus (naujast 
šv. Ona ir šv. Marija 
Šv. Marija Gegužinė 
ft v. Teresė 

..Marija su Kudikiu (naujas) 
Panelė Šv. pasirodymas Liurde 
Sv. Antanas su kudikiu Jėzum 
Betlejus (Krys Karaliai) 
Dievas laimina šv. Šeimą 
S»*. šeima su balandžiais 

DIRVA 
6820 Superior Avenue 

Cleveland 3, Ohio 

a man 
6$2U SUPERIOR AVE. CLEVELAND 3, OHIO PHONE: ENdicott 4486 

Lithuanian American Council, during its session in New 
York, November 21-22, 1948, adopted tlie following resolution 
to President Truman: 

Dear Mr. President: 
At the annual meeting of the Board of Directors of the 

Lithuanian AircVican Council, it was resolved that your atten-
ion I.? a: am called to the plight of freedom-loving people of 

Lithuania The hopes and aspirations of these people are foun
ded on the same ' principles of freedom and self-government 
which dominate not only our own philosophy but also our Amer
ican foreign policy. 

It is cur deep concern that the abridgement of the liberties 
of people in other parts of the world will in the long run be a 
threat to our liberty. And it seems to us that the American 
people owe it to ourselves to at least re-state our continuing 
unswerving adherence to the principles of American foreign 
policy as they affect the liberties of the people of Lithuania. 
Your re-statement of this policy would give new hope to these 
oppressed peoples and would serve the cause of liberty through
out the world. 

Mr. President, please accept our highest regards and our 
sincere felicitations for your continued success and welfare. 

AMERICAN LIHUANIAK COUNCIL 
Leonard Simutis, President 
Anthony Olis, Vice President, 
Dr. Pius Grigaitis, Secretąrv, 
Michael Vaidyla, Treasurer. 

23-ias METINIS PARENGIMAS 

THE CLEVELAND NEWS ANNUAL 
TOYSHOP FUND BOXSNG SHOW 

Arenoje, Antradieni, Dec. 7 
^ Bivfn-Maxim kuinšehiosis už pirmenybes 

LANKĖSI CLEVELANDE 
Detroito veikėja. St.p^ania . 

Čiurlionytė Douvan \ie^^jo pas .u'ckui. 
savo brolį Th. Curlanis Cleve- —— 
landė. St. Douvan tarnauja i, pitu c in'VTfi 
Detroito policijoje, moterų sky- R--0 h EH.H S 105TH 
riuj e. ' * 

Šiame teatre matysit sekan-
ALEXAS BANYS čias filmas: 

vėl paaukojo $10 Lietuvos Gruodžio 1 iki 7: "A Song 
vadavimo akcijai. Jis, sulaukęs js  gorn" 
50 metų savo amžiaus prisi- ' Gruodžio 8 iki  11:  "Racing 
mena savo darbuotę ir aukoji- Qorrot" 
m-4 tautos reikalams ir sako: Luck" ir ' Blondies Seciet . 
"Gerai, kad aš aukojimais savo 
pinigus išleidau ir buvau bied- NUOMAI KAMBARIAI 
nas. Mylėdamas Lietuvą taip, s Vienas atskiras mažas kam-
kaip aš j4 mylėjau^ svajojau barys vyrui. 
grįžti ten apsigyventi, kai tik Vienas didelis kambarys, ga-
susitaupvsiu pinigų... Pinigų \\ bUti dviem. 
neturėjimas palaikė mane Ame- Taipgi kambarys ir virtuve 

?s» vedusiai porai. Lietuvių name. rikoje. Lietuvoje apsigyven^ 
tikrai bučiau jau buvęs bolše
viką nužudytas". 

por; 
Telef. EN. 4317. 

GERAS KAMBARYS 
YR\ SVIETE TEISINGŲ išnuomojamas vedusiai lietuvių 
ŽMONIŲ . .J porai be vaikų, ar dviem dir-

Jokubas Sharnas sugrįžo iš bantiem vyram, arba vienam 
Kalifornijos, kur viešėjo treje-h_me aukšte, 1032 Linn Drive, 
ta savaičių pas savo dukterį, • tarp Superior ir St. Clair ave-
Katariną. nue. (48) 

Prieš 18 metų jis pasiskoli-; 
no iš Dirvos redaktoriaus K ar-j . - . vi 1 1 
piaus $5, nes tada buvo prasi-! Lankykitės 8&VO Ivlube! 
dėjus depresija ir jau pinigai j Amerikos Lietuvių Piliečių 
pradėjo reteti. Per tuos "į Klube penktadienio vakarais 
tų jis visur ir įvairiai gyveno, h..lvini„ hlv-
bet dabar, sugrįžęs Į Clevelan gausite skanių bulvinių bly

nų, šviežios žuvies, prie to 
visokių išsigėrimų. Klubo 

j nariai prašomi dažniau prisi
minti apie savo Klubą. 

dą, atėjo į Dirvos redakciją^ ir 
grąžino Karpiui senai užmirštą 
paskolą. 

Kai apsistos nuolatiniu ad-
,resu, Jokūbas Sharnas vėl už- Dabar jau laikas nariams 
sisakys sau Dirvą, kurią jisai, ir įsigyti naujas 1949 metų 
mėgo skaityti. j korteles. 6835 Superior ave. 

VISIEMS PAVYZDYS 
Jaunuolis Jurgis Kadis, Mar

celės Kadienės sunus, išsiuntė 
•50 svarų maisto tremtiniams, 
kaip Kalėdų dovaną. 

Ne savo giminėms ar drau
gams, o visai nepažįstamiems 
tremtiniams nusiuntė, pamatęs 
vas kitus laiškus su pagalbos 
prašymais. 

Tai pavyzdys ir kitiems. 
Kiek daug pinigi] praleidžiame 
"ia pat visokioms kalėdinėms 
dovanoms, kur jos menko svar
bumo turi. šis jaunuolis gerai 
suprato, kad jo dovanos ten 
.us daug svarbesnės. 

DAINOS CHORAS 
nesenai turėjo savybės vaka

rėlį J. Chapienės rezidencijoje. 
Daug susirinko, gražiai laiką 
praleido ir turi gražaus pelno, 
kuris skiriamas choro reika-: 
*a::.s, bet dalis skiriama ir 
i3ALFo darbams paremti. 

Dainos choras gražiai sutiko 
nesenai atvykusį tremtinį Pra- j 
na Alekną ir linkėdamas jam !  

i  asisekimo šioje šalyje apdo - j  
vanojo jį gražiomis dovanelė- j 
nis. ! 

j  

NAMŲ SAVININKŲ I 
SUSIRINKIMAS 

Namų savininkų priešmetinis' 
susirinkimas bus trečiad i e n Į, 
gruodžio 8 d., 8 v. vakare, Lie
tuvių svetainės kambaryje. Bus i  

renkama valdyba 1949 metams. 
Namų savininkai dalyvauki-, 

tne kuo daugiausiai ir dėkimės, 
prie šios organizacijos. Susi-1 

rinkime bus svarbių paaiškini
mų, kaip apsisaugoti nuo ap- j 
^avikų ir kaip ginti savo tei- į 
ses. Bus priimtos svar-ios re-i 
zoliucijos. j 

APSIEIKIME BE LYNČO! 
Neff Road lietuviškam skvė- į 

re didelis sujudimas. Tai vis 
dėl... . Magdalenoj diktatūros 
ir Antanuko švogerio poezijų. 

Aną dien gatvėje buvo gir
dėti būrys žmonių lietuviškai 
kalbasi karščiuodamiesi ir La-
da ilgai nepakęsti pletkų ir 
pravardžiavimų. Sako, susitai-
sysim ir padarysim, kaip ka
daise Jonui su Marijona.... 

Patariu neimti į galvą! Lai
kas geriausias teisėjas. 

Bijūnas. 

Kumštynės kurias Bang rengia 
kaip metinį Cleveland News įvykį 
sukėlimui pinigų pirkimui biedniems 
vaikams Kalėdoms dovanų, bus vie
nos iš žymiausių. Jos į-engiamos di
džiojoje Arenoj, antradienį, g-ruodžio 
7, ir tikimasi apie 13,000 žiūrėtojų. 
Matoma, kad šio vakaro ineigos bus 

baltiniam sunkaus svorio čampio-
nui kada nors trumpoje ateityje. 

Kitos poros šiose kumštynėse bus 
Reuben Jones, iš Norfolk, Va., Airis, 
kuriam oponentas paskirtas Anton 
Raadik. 

Paul Brooks ir Booby LaLonge 
suporuoti penkių raundų kovai; ki-

didžiausios, negu kada Rauta 28 me-1 ta penkių raundų pora bus Ricky 
Ronsi su Steve Kind. 
I ŽSISAKYKIT TIKIETUS DABAR 

23-iam News Christmas Toyshop 
Fund Fight Show tikietus galima 
užsisakyti dabar, nelaukiant to pa
ties vakaro. Kainos $10, $8, $6, 
rėmėjų tikietai po $15. Juos gali-

tu bėgyje. 

Kumštininkai parkviesti vieni iš 
geriausių. Bivins-Maxim svarbiau
sia pora šiose kumštynėse tikima 
bus svarbiausia sutraukimui žmonių 
ir gausių pinigų. Jiedu abu yra 
sunkaus svorio kumštininkai, kurie 
lenktyniuoja už progą gauti kumš- j ma įsigyti room 215, The News 
čiuotis su Joe Louis. Kuris iš . jų j Biiildinjr, 1801 Superior ave., šią sa-
laimės šiose kumštynėse Clevelande j vaitę. Taip pat parduodami Arenoj 
tam liks neginčijamas oponentas da- jr  Rįchman's krautuvėje. 

Imtynės gruodžio 8 d, 
Central Armory 

Jack Guruou rengia įdomias imty
nes gruodžio 8 vakare, tai bus tre
čiadienis, nes šios imtynės perkeltos 
iš antradienio vakavo. 

Šiose imtynėse Ganson pastato 
keturias moteris stipruoles, kurios 
vienu kartu bus ringėje taip vadina
mose "Tag-Team" imtynėse. Jos 
yra: June Bye:s ir Ada Ash prieš 
Theresa Their ir Catherine Sirnson. 

Svarbiausia pora bus Don E»'ans 
su Dr. Ed Meske, ir kita vyrų po
ra bus Frank Dalaber prieš Whitey 
Whitdler. 

IŠVYKO 
Iš Clevelando jau išvyko pir

mutiniai jaunuoliai, paimti mi-
litarinei tarnybai 21 mėnesio 
laikotarpiui. Tarp jų vienas4ci-
tas yra ir lietuviai vaikinai. 

Pirmutinis naujokų surinki
mas yra Fort Knox, Ky. Iš 
ten jie bus skirstomi į įvairius 
dalinius ir tarnybų rūšis. 

Žymekit p aito zoną ant 
sveikinimo laiškų 

Clevelando pašto viršininkas 
praneša, kad pereitų Kalėdų 
ryta buvo dar daug neišnešiotu 
kalėdinių sveikinimų daugiau
sia dėl to, kad adresuose ne
buvo pažymėta pašto zona. 

Sako, tik labai patyrę tar
nautojai gali greit išskirstyti 
iaiškus be pašto zonos pažymė
jimo. Kalėdų sveikinimų yra 
labai daug ir tam darbui ten-j 
ka kviestis pagalbon mažiau 
patyrusius laikinius darbinin
kus. Tie ilgiau sugaišta skirs
tydami* jeigu nėra pažymėtos 
zonos. 

Paštas labai nori laiku nu
nešti Jūsų sveikinimus ir laiku 
sudaryti džiaugsmo Jusų drau
gams . Bet prašo padėti jam 
tai padaryti, rašant adresus ai
škiai, teisingai, ir visada pažy
mint pašto zoną. 

Vietinius sveikinimus prašo 
išsiųsti ne vėliau kaip gruodžio 
15 dieną, o toliau siunčiamus 
atitinkamai anksčiau. Tik taip 
jie bus iteikti kam priklauso 
dar prieš Kalėdas! 

THE GREAT WALTZ 
prasidės gruodžio 6 

Pats gražiausius ir įdomiausias 
Cleveland 500 patiekiamas mudka-
lis veikalas, "The Great Waltz'', 
Cleveland Public Hall, prasidės pir
madienio vakare, gruodžio 6 ir tęsis 
visą tą savaitę, ši operetė vaizduo
ja garsaus valsų karaliaus Johanu 
Strauss ir jo sunaus gyvenimų. Jo 
sunus taip pat pragarsėjo, kaip ir 
tėvas, pasaulyje dat ir dabar mė
giamoj valsų muzikos kompozicijo
mis. 

Vadovaujamas roles čiame veika
le dainuos ir vaidins Susanna Fos
ter, Kenny Baker, Wilma Spence ir 
Patricia Bowman, 

Padrąsinti šio sezono didesniu vi
suomenės parėmimu, negu 1947 nie 
tais, 500 praneša, jog kitam metui 
planuoja dar ambicingesnę progra
mą. 

A PLEA ON BEHALF 
OF THE D.P.'į 

Mr. P. J. Zuris, President of the 
American Friends of Lithuania, 
sent the following letter to National 
Grange Convention, in Portland. 
Maine: 

Permit me to congratulate you or 
your excellent stand in regard to 
domestic as well as internationa1 

problems confronting the American 
people. 

As an American of Lithuanian 
descent, conversant with our own 
problems, and also of those con
fronting thousands of innocent vic
tims of Nazi and Soviet aggression 
I hereby wish to make a plea and 
make a recommendation to the con
vention. My plea is to aid the Dis
placed Persons in securing homes 
and jobs. As you know we are al
lowing 205,000 Displaced Persons to 
come to the United States in the 
next two years. At the same time 
we are placing obstacles by re
questing that these people, after 
suffering seven years of untold per 
secution and privation should give 
our Government a guarantee as
surance that they possess a job and 
a home before they are given « 
visa. 

The majority of the Baltic Dis 
| placed Persons consisting of Lith-
! uanians, Latvians and Estonians, 
i are farmers and are anxious to get 
! a new start in the only country 
| where freedom and liberty p'revail. 
I As refugees from Communist ag 
I gression, they will be a real bul 
Į wark against this insidious ism. No 
i doubt thousands of your members 
are eager to obtain loyal, indus
trious and reliable workers who 
Will prove to be a greater asset to 
our own nation and a boon to these 
victims of persecution. If it is at 
all feasible to appoint a com
mittee to aid displaced persons in 
the Vesettlement in the United Sta
tes. our organization together with 
others will consider it * fpWMlt hu
manitarian achievement. 

Another point I would like to pre
sent to . your convention is that 
there are thousands of abandoned 
farms; if a system could be worked 
out whereby the families consisting 
of Displaced Persons could be aided 
until they secure the first crop?, 
they would greatly assist our own 
economy as well as contribute to 
the peace and well-being of the 
world. 

,w""_ 
• S 

! Nori pagražinti sav« | 
j namus? šauk— ; 

|  K .  Š T A U P A S  j 
j Namu Dekoravimą* 
| musų specialybė ! 

j Kambarių Popieriavimaf* j 
! Namų Maliavoj imas j 

j 16908 Endora Road j 
{ Telefonas: j 
} KEnmore 8794. [ 
| Cleveland, Ohio Į 
.limiUHMHIIIHIIHllllHIIIIIIIIIIIIlMlHIIIIINIimiMa. 

Venetian Blinds 
Norit pagražinti savd 
namų langus naujais. 
VENETIAN BLINDS 

ir WINDOW SHADES? 
šaukite: 

J. PEČIULIS 
Telefonas: IV 3348 
19206 Kildeer Ave. 

Cleveland, Ohio 

j=ooM&&žm, 
W0N.-83gpM.tW 
SAT. cW SAT. MAT. 

Mora 
W I L M A  SP£NC£ 

OH. 

THE GREAT 
.WALTZ 

PATSICIAI&VMAN 
f7tcA:e€? T̂otv/ 

+Vi Eves. 3.60 • 2.40 • 1.80 
"Sa». Mats. 2.40* 1.80*1.20 (TAX INCLUDED) " 

• GfNEMl ADMISSION -E**' l'-". Mat. ISc 
«,• BOX OFFICE 

4 1 9  E u c l i d  A v e .  C l e v e l a n d ,  O .  

B U R R O W S  T I C K E T  O F F I C E  

S E E  

Z I N N E R ' S  
in our New 

Beautiful 

FLORAL SHOPPE 

for your 

4&lauAB*4. 

You will love our im
ported figurines . . . 
Hand wrought Decor
ative Brassware . . . 
and the most irresist-
able Lamps in Copper, 
Brass and Pottery! 

Z I N N E R' S 
Kinsman at Lee 

LO 5500 

Convenient off street parking 
in the rear 

Nepagailėk aukos bro 1 i u i 
tremtiniui sušelpti. 

Aukas siųskite: 
ULRFA — 105 Grand St. 
Brooklyn 11, N. Y. 

M I R I M A I  
PETRUNAS Nellie (Petrun), 

52 metų, nuo 6015 Whittier 
ave., mirė lapkr. 27, palaidota, 
30 d., Highland Park kapinėse. Į 

Velionė Amerikoje ir Cleve-; 
landė išgyveno 32 metus. Ki-; 
lusi iš Litvinkų, Minsko gub.; 

Liko vyras, Gust Petrunas, | 
ir duktė Mary Kejza. i 

LUKOŠIUS (Lukas) Mykolas, | 
56 metų, nuo 23'1 Hamilton 

ave., mirė lapkr. 25, palaidotas j  
29 d., Kalvarijos kapinėse. :  

Kilęs iš Prastaveikių, Pane-: 
vėžio par. Amerikoje ir Cle-; 
velande išgyveno 35 metus. j  

Šių dviejų laidojime patarna
vo Wilkelis Funeral Home. į  

RAINIS Mykolas, 58 metų, i 
nuo 3028 St. Clair ave., mi

rė lapkr. 27, palaidotas gruod. 
1 d., 1 vai., Highland Park ka
pinėse. 

Jo laidotuvėmis rūpinosi jo 
sesers sunus Petras Kavalus-
kis. 

. Laidojime patarnavo Jakubs 
Funeral Home. j 

IIHįi Wanted -- Female 
GIRLS FOR CHORUS 

EXPERIENCE NOT ESSENTIAL 

INSTRUCTION FURNISHED AT THEATRE 
EXPENSE WHILE YOU ARE WORKING. 

EXCELLENT SALARY AND CONTINUOUS 
PLEASANT ENGAGEMENT. 

Apply at the Theatre, daily, between J §nd 4 
in the afternoon, or between 7 and 10 at nite. 

KOXY THEATRE 
EAST NINTH STREET AT CHESTER 
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