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BAiRUCH, buvęs paskirtas 
Amerikos atominės energijos 
komisijos pirmininkas, Senato 
komiteto tyrinėjimuose prane 
ša kad yra. žinių jog* sovietui 
iki tam tikro laipsnio prasika
lė pro slaptybės sieną kokią ši 

apibudavojus apie 
* itominės bombos dirbimo pa 

slaptį. Sovietai gavo prieiti 
firie tam tikrų svarbių slapi, i 
informacijų, bet matomai n< 
ž i n o j o  t i k r a i  k ą  t a s  r e i š k i a  i r  

kaip jomis pasinaudoti. 
Baruch'o liudymai buvo da

roma prie uždarytų durų, slap
tai, ir apie tai mažai kas žino
ma. Tačiau sakoma tam tikri' 
flĮiokslininkai privertę armiją i 
atskleisti viešai 1945 metų ra-
Rprtą, kuri paruošė Smyth apie 
luominę energiją, su įvairiomis 
smulkmenomis. To raporto ne
privalėjo niekas viešai išleifeti, 
sako Baruch. 

Atsiras daugiau "mokslinin
kų" atominės bombos darbuo-
ae, kurie aprūpins sovietus vi
jomis atominės bombos paslap
timis .... 

NATJJAS Prez. Trumano pa
skirtas Atominės Energijos ko-

Žydai Palestinoje Nesiskaito su 
Britu Ultimatumu 

BRITAI PARE1KALA 
VO ŽYDUS IŠDUOTI 

SAVO ŽUDEIKAS 

VEL EUROPON. Buvęs pre-
zidentas, Herbert Hoover, išvy
ko j Europą tyrinėti Vokietiios 
ir Austrijos ekonominės padė
ties Amerikos okupuotose zo
nose. 

REPUBLIKONAI 
NESUSITARIA 

Atmename kokiu užside
gimu naujai išrinktas Kon
gresas sakėsi taisysiąs dar-

misijos pirmininkas yra David | bo įstatymus suvaržymui 
E. Lilienthal, New Dealeris, unijų sauvaliavimo ir ša-
fcuvęs Prez. Roosevelto paskir-hįes .ekonominio gyvenimo 
tas Tennessee Valley Authori- paraližiavimo. 
ty pirmininku. : ^ 
^ Dabar, Senatorius McKellar, 
H Tennessee, smarkiai užata-
kavo Lilienthal, prikišdamas 
jam kad jis būdamas TVA pir
mininku prilaikė komunistus 
fVA darbuose, ir kad Lilien-
thal seka Stalino teorijas ir 
yra draugingas Rusijai, šiaip 
prispirtas, Lilienthal prisipaži
no kad jis draugingas Rusijos 
Žmonėms, nors sako nepritariąs 
valdžiai kuri valdo tironijos 
priemonėmis. 

Senatorius jam primetė kad 
jis simpatizuoja kairiesiems ir 
kaipo tokis neturėtų buti už
tvirtintas atominės energijos 
komisijos pirmininku. 

# / / 

Italijos Vyriausybe Su
daryta, bet vėl bus 

Silpna > 
GRYŽĘS iš Amerikos, Itali

jos premjeras Alcide de Gas-
fperi, po poras savaičių sudarė 
liaują koalicinę vyriausybę, j 

!lturią ineina septyni krikš-
Bonys demokratai, jis pats yra 
krikščionių demokratų vadas, 
tris komunistus, tris socialis
tus ir du nepartinius. Kabine
tas ir vėl pasilieka blogoje lyg
svaroje, panašiai kaip- buvo, 
nes patys krikščionys demokra
tai turėdami mažiau atstovų 
kabinete, ir vėl bus socialistų 
ir jų bendradarbių komunistų 
malonėje. 

Sugriuvusioje Europoje poli
tikieriai nežiūri kad savo šalį 
atstatytų, tik vaikosi partijos 
politikos. Gi komunistai būda
mi valdžioje naudojasi drums
tu vandeniu ir žuvauja. 

Bet į tą dalyką nekurie 
politikieriai žiuri politikie
rių akimis. Jie, tikėdami 
kad unijų diktatoriai gali 
padiktuot ir šalies rinkimų 
nuosvyrą, bijo prasižengti 
tiems diktatoriukams. 

Kai Kongrese Sen. Taft, 
Darbo Santikių komisijos 
pirmininkas, gamina griež
tesnius įstatymus unijų at
žvilgiu, New Yorko guber
natorius Dewey ruošiasi 
panaudoti savo įtaką su
tramdyti Tafto naują dar
bo įstatymą, vietoje to su 
savo šalininkais Kongrese 
pakišti ką tokio kas paten
kintų unijų diktatoriukus. 

Mat, Gub. Dewev rengia
si kandidatuoti į preziden
tus, ir Taft yra stiprus Re-
publikonų kandidatas, tai 
Dewey jau jieško sau šali
ninkų. 

Senatorius Bricker (Rep. 
iš Ohio) pareiškė priešingu 
mą daintis atomine bomb 
mą suteikti atiminę bombą 
bent kokiai tarptautiniai 
prižiūrimai organizacijai. 

Amerika sako nesutiks 
mažinti savo karines jiegas 
igi nebus įvesta tikra ir rei
kšminga apsauga taikai. 

Jeruzalis, Vasario 5. — 
Britų vyriausybė Įteikė ul
timatumą Žydų Nacionalei 
Tarybai Palestinoje, reika
laujantį kad Žydai prisidė
tų prie išnaikinimo teroriz
mo Palestinoje, ką vykdo 
Žydų požeminė organizaci
ja prieš britų valdininkus. 

Žydų taryta pranešė at
meta britų ultiiiiatumą ir 
sako jie netaps kvislingais 
savo pačių žmonių. 

Palestinos bOOOOO Žydų 
gavo -britų persergėjimą 
jvedimo K^ro stovio prieš 
zyuus jeigu jie atsisakys 
suiaiKyu teroristinį veiki
mą prieš Anglus. 

2ydai atkakliai kovoja 
grieš Britų politiką neleis
ti Europos Žydams apsigy
venti Palestinoje. Del šio 
ultimatumo, Žydų taryba 
paskelbė esą, "Britai paga
liau numetė savo kaukę ir 
pasirodė atvirai kad jie 
yra okupantai. Mes susi
duriame su pasidavimu ar 
karu, ir mes nepasiduo^im. 

BEIRUT, *M ASK VOS 
BERNAS, LIKO VĖL 

PREZIDENTU 

Valstybės Sekr. Marshall 
šiomis dienomis priėmė sa
vo ofise naujai atsiųstą so
vietinės Lenkijos ambasa
dorių tik septynioms minu-
toms. Pasakė jam helio ir 
stačiokiškai prikišo dabar
tinius Lenkijos seimo, rin
kimus, pavadindamas juo? 
juoku, ir tuo baigė su juo 
reikalą. 

Prez. Truman taip pat 
tam ambasadoriui pareiškė 
pasmerkimą pastarų Len
kijos rinkimo metodų. 

Jeigu tik tuo baigsis su
sirūpinimas Lenkijos rin
kimais, Maskva bus pilnai 
patenkinta, ir ji gai but da
bar jau rengia tokią pačią 
komediją kaip pravedė ir 
Lietuvoje: Lenkija gali bu
ti formaliai prijungta prie 
sovietų. 

Lenkijos prezidentu iš
rinktas Stalino agentas ir 
buvęs ikšiolinis prezidentas 
Beirut, kurį -Maskva buvo 
pastačius valdžios prieša
kyje 1945 metais, kada sku-

Irgun (požeminė organiza- Į^° įįun£ti Lenkiją į UN 
• i . r • San Franr»isr»n konferenci-cija) kovos iki paskutinio 

kvapo. 
Britai išveža iš Palesti

nos visas savo valdininkų 
žmonas ir šeimas ir ruošia
si atkakliam susirėmimui 
su kariaujančiais Žydais, 
kurie grobia nelaisvėn Bri
tų valdininkus ir biznio at
stovus. 

Britai išvežė 2000 civilių 
iš Jeruzalio ir davė trum
pai laiko apie 200 Žydų šei
mų susirasti sau kitur gy
venimo prieglaudas. 

Britai pasiryžę sugrąžin
ti Jeruzalyje tvarką. Vie
nas sugautas Irgun kovoto
jas Žydas nuteistas pako
rimui. 

Žydai taipgi paskelbė at
mes Britų ruošiamą naują 

'* planą Palestinai, jeigu ja-
" me nebus patiekta žydams 

patinkanti tvarka imigra
cijos į Palestiną kontrolei. 

Britų planas yra pada
linti Palestiną į Arabų ir 
Žydų teritorijas, po Britų 
priežiūra. 

San Francisco konferenci
joje. Nuo tada Maskva ga
vo sau dar vieną .balsą UN 
posėdžiuose. ' f 

GEN GEORGĘ C. MARSHALL užima Valstybės Sekretoriaus 
kedę. Prez. Trumano paskirtas į James Byrnes vietą, nau

jasis valstybės sekretorius tęs darbą kuri Byrnes nebaigė. 
Gen. Marshall rengiasi vykti Maskvon, kur Kovo 10 d. prasi
dės taikos konferencija Vokietijos klausimu. 

VAŽIUOS MASKVON 
100 ASMENŲ DE

LEGACIJA 

Valstybės Sekr. Marshall 
pranešė Maskvai kad ten 
atvyks Amerikos delegaci
ja iš 100 asmenų, dalyvau
ti Keturių Didžiųjų konfe
rencijoje, kur bus" spren
džiama Vokietijos ir Aus
trijos taikos sutartys. Iš 
Amerikos rengiasi vykti į 
tą konferenciją virš 70 fo
tografų ir reporterių, ku
riems patarė parūpinti vie
tas. 

JIEŠKOMA TIKRAS 
PREZIDENTO ĮPĖ

DINIS 
Washingtone, greta kitų 

fvairiu dalykų, eina svars
tymai kas turėtų užimti 
prezidento vietą jei kas at
sitiktų su Prez. Trumanu. 

Be 1948 metų rinkimų 
nebus kito vice prezidento, 
nes vice prezidentas Tru
man po Roosevelto mirties 
užėmė prezidento vietą. 

Dabartine tvarka prezi
dento vieton turėtų atitek
ti valstybės sekretorius 

Amerika sutiko nuo Va
kario 15 leisti Vokietiją su- stovus, 
sisiekti su kitomis šalimis 
telefonu ir telegrafu, išski
riant su Ispanija ir Japo
nija. Japonija ir Ispanija 

Sovietai žadėjo šios kon- dabartiniu atveju ta vieta 
ferencijos žinias necenzu- tektų Gen. Marshall ui. 
ruoti ir įsileisti spaudos at- Tačiau valstybės sekreto

rius toli nieko bendro netu
ri su viešais rinkimais, jis 

Šuv. Valstijos tęsia to
liau tobulinimą ir didinimą 
atominių bombų. Sakoma, 
naujos bombos bus žymiai 
galingesnės negu tos ku
rios buvo panaudotos Japo
nijos miestų bombardavi
mui, kas privedė Japoniją 
staiga baigti karą. 

Prez. Truman reikalauja 
Kongresą skirti $873,836,-
000 daugiau šepimui bedar
bių karo veteranų iki Bir
želio 30. Nors daugybė ve
teranų atsisako eiti dirbti 
ir sutinka gyventi iš val
džios pašalpos, nėra kaip 
juos priversti jieškoti dar
bo. 

EUROPOJE vėl pasikar
tojo dideli šalčiai šios sa
vaitės pradžioje. Del šal
čio ir ten užsidaro dirbtu
vės, nes neturi pakankamai 
kuro. 

KINIJOJE, upėje ištikus 
gaisrui pasažieriniame lai
ve, žuvo 126 žmonės. 

PER pastarus šalčius vi
soje šalyje žuvo keliasde
šimt žmonių ir padaryta di
deli nuostoliai. Vietomis ir 
sniego buvo iki stogų., 

Katalikų dvasiškija orga
nizuoja $5,000,000 vajų vi
soje šalyje, šelpimo reika
lams. Vajus prasidės Ko
vo 16. Vajaus vyriausias 
vadas yra Cincinnati Arki
vyskupas John T. McHi-
cholas. 

jos militariškos 
nepriimamos į tarptautinę1 bės Britų ir Amerikos zo 
pašto susisiekimo sutartį, | nose Vokietijoje gadina iš 
Vokietijai gi pašto susisie- j anksto nustatytą tvarką 
kimas su užsieniu jau grą- duoti Rusams plėšti iš Vo-
žintas. j kietijos dirbtuvių mašinas 

. I kaip prižadėtą karo nuos-
CUKRAUS reikalas pa- tolių atlyginimą, kurio so-

gerės apie Balandžio 1 d. vietai nori 10 bilijonų dol. 
Sako, naujas cukraus žen-
klelis bus geras gavimui NAMŲ savininkai galėtų 
10 svarų cukraus vietoje 5 nulynčiuoti CIO prezidentą 
svarų, kaip buvo iki šiolei. Murray, kuriam priskiria-

ma kreditas už sulaikymą 
SEN. BALL paskelbė kad pereitą savaitę Prez. Tru-

komunistai turi buti išmes- mano paruošto plano leisti 
ti iš Amerikos unijų vado-1 pakelti nuomas 10 nuoš. 
vybės. Bali patiekė bilių| Esą, Murray patyręs iš 
kuris reikalauja panaikini- OPA kad ruošiama leidi-

SOVIETAI pradėjo rėk- tik P^idento asmeniš-
ti kad Amerikos ir Angli-ikai pasirinktas ir paskir-

vyriausy-

mo "uždarytų dirbtuvių", 
tai reiškia kad dirbtuvėse 
kur dirba unijistai butų ne
varžoma imti dirbti ir ne-
unijistus. -

STATYBOS industrijoje, 
tarp aukštųjų ADF vadų 
ir statybos kontraktorių 
padaryta susitarimas ven
gti streikų. Tai yra žings
niai i išsprendimą darbo 
nesusipratimų be pavarto
jimo jiegos. 

Ši sutartis apima du mi
lijonu ADF statybos darbi
ninkų visoje šalyje. 

tas toms pareigoms 
Prez. Truman seniau ir 

dabar siūlo kongresui nu
statyti kad prezidento vie
tą galėtų užimti Atstovų 
Rumų kalbėtojas arba pir
mininkas, kuris yra rink
tas atstovas ir didumos 
vadas kongrese. Šia tvar
ka prezidentystė atitektų 
Repubikonui Atst. Joseph 
W. Martin, Jr. 

A. F. L. pasiūlė CIO su
jungti tas abi unijas į vie
ną galingą darbo organiza
ciją ir kovoti prieš Kongre
se ruošiamus įstatymus su
varžymui unijų sauvaliavi
mų. 

Lenkai praneša kad iš 
rytų — tai ištremti į Ru
siją — gryžta Lenkai į sa
vo namus. Taipgi iš Len
kijos nuo 1945 metų išvyta 

mas pakelti nuomas, tuoj 
pagrasinęs prezidentui ir 
šis tą sumanymą atmetęs. 

Iš šios žinios išrodo lyg 
Murray jau tapo preziden
to bosas, ir tie kurie ją pa
leido net pažemin* prezi
dento ofisą. 

MASKVA pašiepia Ame
rikos politiką.Kinijoje, sa
kydama jog U. S. "bankru-
tijo" savo pastangose Kini
joje ir dabar pasitraukia 
ir su savo kariuomene, ko 
Maskva nuolat reikalavo. 

IŠSIMETĖ Iš CIO. Wa-
terbury, Conn. — Vienuoli
ka vietos dirbtuvių unijų 
lokalų, su apie 14,000 na-

Prez. Truman i Meksiką 
skris oru, nežiūrint dažnų 
oro nelaimiu šią žiemą. Jis 
ten vyksta Kovo 3 d. apkal-1 rių, išstojo iš CIO, kurios 

v. . . , bėti ka'imvninius reikalus,) vadovybėje daugelyje vietų 
2.019,950 Vokiečiai ir sako net ir bendrą kovą su yra komunistai arba jų ša-
985 Ukrainiečiai. 'komunizmu. jiininkai. 

KITAS Gubernatorius. Geor
gia valstijoje ištikus guberna
torių varžytinėms, šis asmuo, 
M. E. Thompson, išrinktas lei
tenantu gubernatorium, užėm§ 
gubernatoriaus vietą iki bus 
išrinktas tikras gubernatorius. 

KARO veteranai, naudoda
mies mokėjimu jiems bedarbės 
atlyginimų po $20 savaitėje 
per 52 savaites, dideliais skai
čiais stengiasi pasinaudoti tais 
$20, vietoje eit į reguliarius 
darbus, kurių industrijose ga
li gauti ir kur moka žymiai 
daugiau. ' " ', 

Iki šiol žinomas skaičius ve
teranų imančių $20 bedarbės 
atlyginimą yra 938,383. Tiek 
bedarbių veteranų atlyginimai 
per metą siekia bilijoną dol. 

• 
JOHN L. LEWIS, angliakai 

sių unijos prezidentas, žymiau
sia prisideda prie smaugimo 
anglies industrijos savo neap-! 
galvotais streikų šaukimais. Jis 
streikus ir kovą prieš darbda
vius matuoja pereito šimtmečio 
mastu. Gyvenimas gi jau to
li pažingėjęs nuo tų dienų ka
da reikalingi buvo kruvini dar
bininkų streikai ir kada unijos 
buvo nelegalus dalykas. 

Dabar unijų interesai apsau
goti federaliais įstatymais, ku
rie New Deal laikais buvo pa
daryti net perdaug palaidi. Bet 
unijų vadai nemokėjo tais įs
tatymais naudotis. Vietoje to, 
jie griebėsi kenksmingų prie
monių industrijas griauti. 

Bang industrijų, bijant an
glies pritrūkimo, ėmėsi pakeis
ti kitokį kurą vietoje anglies. 

Pennsylvania geležink e 1 i ų 
kompanija, kuri sunaudoja la
bai daug anglies lokomotivų 
kurinimui, nutarė pamesti ang
linius lokomotivus ir įsisteigia 
Diesel lokomotivus, varomus 
aliejum. Unijų vadai gerai ži
no kad su kiekvienu anglinio 
lokomotivo atmetimu nuo gele
žinkelio 22 maineriai netenka 
darbo. 

SU CUKRUM pasikartoja ta 
pati istorija kaip buvo su vi
suotina OPA. Atsimenat kaip 
OPA agentai ir net aukštieji 
valdžios galvos rėkė, Įrodinėjo 
kas atsitiks su kainomis kai 
OPA bus panaikinta? O kas 
atsitiko? Tik OPA agentų de
šimtys tūkstančių neteko dar
bų, o kainos tvarkosi pačios 
per save, kaip didieji šalies biz
nio žmonės tikrino. 

Cukraus kontrolės biuro Val
dininkai bijodami netekti savo 
vietų, jausdami kad yra noras 
cukraus kontrolę paliuosuoti, 
skleidžia gąsdinančius gandus 
kas atsitiks su cukrum jeigu 
bus panaikinta jo kontrolė. 

Kaip pasirodo, cukraus kon
trolieriai jau turi sutepę savo 
rankas. Jie darbuojasi suma
žinimui cukraus tiekimo šios 
šalies gyventojams kad turėtų 
daugiau cukraus išvežimui į 
Balkanus ir kitas šalis — be 
abejo daug cukraus vis slaptai 
eina į Rusiją, kad ir Ukrainos 
vardu. Pati valdžia nepasirū
pino padaryti ątitinkamų su
tarčių su Argentinos cukraus 
augintojais užtikrinimui cuk
raus išteklių namie. 

Taigi, cukraus klausimu ša
lis atsidurus purvyne, kuris 
yra valdžios nesugebėjimas su
kontroliuoti. 

BOLIVIA dabar apines ima 
iš Suv. Valstijų, kurias prieš 
karą gaudavo iš Vokietijos. 
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[ EENNSYLVANIJOJE 
^PITTSBURGH 
P* 
R NGLIES INDUSTRIJA 
KOVOJA PRIEŠ GASĄ 
Į Pennsylvanijos anglies into-
tofcsai deda pastangas nukovoti 
gasą, kuris daugelyje vietų už
ima anglies vietą, ypač kad an
gliakasiai streikuoja ir trukdo 
judėjimą ir darbus visapusiai. 

Anglies žmonės prikalbino 
du Pennsylvanijos senatorius 
patiekti rezoliuciją reikalai i 
jančią kad Kongresas sulaik; 
tų pardavimą karo metu įre] 
gtų gaso paipų, kuriomis nori
ma atvesti čia gasą iš tolimų 
vakarų, kad juo galėtų naudo
tis industrijos savo reikalams. 
Anglies interesai nori užkirs
ti kelią kitiems bizniams, pri
verčiant sulaikyti naturalio ga
so atvedimą j Pennsylvania. 

Tuo pačiu tikslu anglies in
teresų gynėjai kreipėsi ir prie 
Penna gubernatoriaus Duff, jį 
paveikti dirbti užkirtimui ga
so tiekimo šiai valstijai. 

Nors didieji bizniai nuolat 
rėkia kad jiems butų duota lai
sva kompeticija, tačiau šituo 
atveju didelis anglies biznis 
nori net valdžią priversti už
drausti gasui bizn} daryti, ne-
pripažysta gasui teisės j kom-
peticiją. 

Detroit, Mich., Naujienos 
Waterbury, Conn. 

Vitaminai! Floridoje surengus 
rukščių augalų parodą, ši mer
gytė parodoma su pora didelių 
''greipfrutų", kurie sakoma tu
ri sveikatai reikalingų vitami
nų C, . 

BELLE VERNON, Pa. — 
Studentė 17 m. amžiaus, Dolo
res Snyder, nušoko nuo Belle 
Vernon-Speers tilto ir nusižu
dė. Jos kita draugė norėjo ją 
sugriebti ir sulaikyti, ir ji vos 
nebuvo nutraukta i upę nuo 
aukšto tilto. Ji nusižudė del 
to kas susibarė su motina. 

DAUG NEATSIIMTŲ 
PINIGŲ 

Allegheny apskrities teismo 
rekordai parodo kad čia palik
tų pomirtinių turtai gimnėms 
Europoje siekia $250,000 su
mą, bet kurių del karo, del su
ardymo Europos gyvenimo įr 
žmonių išvietinimo, negalima 
surasti ir jiems tuos paliki
mus perduoti. 

Kiti jau ir mirę kuriems tie 
pinigai priklauso. 

ŠELPIMAS iš valstijos iždo 
bedarbių ir biednų Pennsylva
nijos gyventojų tiek pašoko 
kad Gubernatorius Duff buvo 
priverstas paskirti iš degtinės 
pelno fondo 23 milijonus dola-
rių šelpimo reikalams. 

ATVYKO LIETUVIAI 

STREIKUOJA 
Jones & Laughlin Steel Corp. 

Aliquippa dirbtuvėse sustrei
kavo be priežasties šeši CIO 
plieno darbininkai. Del jų ne-
dirbimo virš 200 kitų darbinin
kų turėjo likti be darbo, ir jei 
streikas užsitęstų ilgiau 11,000 
darbininkų turėtų bųti paleis
ti iš darbo. 

Keli betvarkiai unijistai už 
mažniekius meta darbą ir'ne
paiso kad jie pakenkia kitiems 
šimtams darbininkų. Jie rei
kalauja kad visi kiti darbinin
kai stotų su jais nubaudimui 
kompanijos, nors kalti yra tie 
keli betvarkiai. 

PHILADELPHIJOJE,. polici
ninkas, savo laisvose valando
se, neturėjęs ginklo, tapo nu
šautas savo šeimos akivaizdo
je, kuomet jis norėjo sulaikyti 
ginkluotus plėšikus, kurie api-j 
plėšę maisto parduotuvę, norė-i 
j o  p a b ė g t i .  V i e n a s  i š  t ų  b a n d i - j  

tų vistiek sugautas kai nega-j 
Įėjo automobiliu pabėgti, nes j 

ratai buvo sušaudyti. Greitu! 
laiku pribuvo daugiau polici-' 
jos. į 

Sausio 24 d. laivu SS Mari
ne Marlin, atvyko buvęs Lietu
vos Prezidentas Dr. K. Grinius 
su žmona, sunum, ir tuo pat 
laivu atvyko 19 Lietuvių trem
tinių, kurių tarpe šeši maža
mečiai vaikai. 
j  T Kiti atvykę Lietuviai iie: 

Jonas Adomavičius, U.S. pi
lietis, apsistojo pas pažysta
mus Brooklyn, N. Y. 

I Stasys Jurkunas apsistojo 
, pas žmoną, atvykusią pereitų 
| metų Spalių' men., Chicagoje. 
! Nelė Kairytė-Katelienė, U.S. 

pilietė, su dukrele, apsistojo 
; Chicago j e. 
į  Dr. Antanas Kyras, apsisto-
j jo Chicago j e. 
| Margarieta Samatauskas, U. 
; S. pilietė, su trimis vaikučiais, 
į apsigyveno pas tėvus Staknius, 
| Lyndhurst, N. J. 
i Albinas Strazdas, apsistojo 
j pas seserj, Richmond Hill, NY. 
j Antanas ir Vanda Urbonai 
su dukrele Dalia, apsistojo Eli
zabeth, N. J. 

Juozas Valakas, U.S. pilietis, 
apsistojo Woodhaven, N. Y. 

Kazys Visockis, U.S. pilietis, 
apsistojo Bronx, N. Y. 

Robertas ir Marcelė Žukai 
su duktere Dainora, ajnsistojo 
Brooklyn, N. Y. 

Tą pačią dieną iš Paryžiaus 
atskrido orlaiviu Frof. Jurgis 
Baltrušaitis, ilgamečio Lietu
vos Ministro Maskvoje sunus, 
kviečiamas Yale, New York ir 
kelių kitų uni versti tetų dėsty
ti viduramžių meno istoriją. 

RUOŠIASI IŠKILMINGAI MI
NĖTI VASARIO 16 

LVS ir ALM skyrius ruošia
si iškilmingai apvaikščioti 29 
metų sukaktį Lietuvos Nepri
klausomybės, sekmadienį, Va
sario 16, Hotel Elton. Progra
ma prasidės 2 vai. po pietų, ir 
15 minutų tos programos eis 
tiesiog iš hotelio per WATR 
radio stotį, lygiai 3 vai. 

Yra pakviesti kalbėti buvęs 
Senatorius J. Danaher ir Kon-
gresmanas P. Paterson, daly
vaus ir kiti įžymus Amerikie
čiai. 

Svarbiausias šios Jttcilmes 
tikslas yra (1) tinkamai pami
nėti 29 metų Lietuvos Nepri
klausomybės paskelbimo su
kaktį, (2) įsigyti kuodaugiau-
sia Amerikečių draugų, kad 
jie mums pagelbėtų kovoti už 
Lietuvos laisvę ir nepriklauso
mybę. Taigi tikslas yra dide
lis, ir programa bus Įdomi, to
dėl kiekvienas doras tėvynai
nis privalo čia dalyvauti ir pri
sidėti kad ši iškilmė butų pa
sekmingai pravesta. 

LVS 9-TO SKYRIAUS VAL
DYBA 

LVS 9-tas skyrius turėjo sa
vo metinį susirinkimą Sausio 
27 d., kuriame buvo išrinkta 
šiems metams valdyba: 

Jonas Tareila — pirm, 
Stella Homanauskienė, v. p. 
Mrs. M. J. Colney — sekr. • 
Albinas Kuslis — ižd.; 
Mrs. A. Kishonis '— tvar

kos prižurėtoja; 
St. Geonaitis ir Juozas Mikė

nas — iždo globėjai. 
Tš raportų pasirodė kad per 

1946 metus šis skyrius pasiun
tė centrui $200; $30 spaudos 
parėmimui, $30 Lietuvių karo 
našlaičių fondui; $50.00 '^ave 
the Children"' Federacijai, ir 
$160 pagalbai išvietintų Lietu
vių. 

Skyrius rengiasi prie Vasa
rio 16 iškilmingo minėjimo. 

M J. C. 

MIAMI, FLA. 

TRYS didžiausi neapdirbto 
tabako sandėliai pasaulyje ran
dasi Kentiukv valstiioje. 

LIETUVIŲ PIKNIKAS 
Sausio 22, švedų salėje buvo 

surengtas antras metinis Mia
mi Lietuvių Amerikos Piliečių 
Klubo piknikas ir šokiai; pa
vyko labai gerai, dalyvavo apie 
350 Lietuvių, iš kurių buvu 
daug ir svečių iš daug skirtin
gų valstijų. Iš svečių išsirei
škimo atrodė kad visi turėjc 
labai gerą laiką. 

šia proga reikia priminti kad 
Miami Lietuvių Amerikos Pi
liečių Klubas jau rengiasi mi 
nėti Lietuvos Nepriklausomy 
bės 29 metų sukakti. Iškilmė 
įvyks trečiadienį, Vasario 19, 
Police Benevolent Ass'n Hail, 
2300 N. W. 14 Street, Miami 
Pradžia 5 vai. po pietų; pro
grama bus 6:30 v., šokiai prie 
geros orkestros prasidės nuo 
3 vai., tęsis iki vėlumos. Bus 
visokiu gėrimų ir skanių už
kandžių. Kviečia komitetas. 

Juozas Ratkus. 

MOTUZŲ FILMŲ RODYMAS 
PAVYKO 

Sausio 31 dj' Vytautas Belec* 
kas čia rodė Lietuviškas brolių 
Motuzų paruoštas filmas; ro
dymą suruošė BALF 76 sky
rius. • 

Filmų pažiūrėti suėjo labai 
dąug žmonių, net salė stačiais 
užsikimšo. Pasirodo kad žmo
nės prijaučia savo tėvynės Lie
tuvos tragediją. Jie susirinko 
pažiūrėti, bent iš paveikslų, 
kaip Lietuva atrodo ir atrodė. 
Skaudu buvo žiūrėti į bolševi
kų nukankintus žmones, skau
du ir matant juos gyvenančius 
lageriuose, svetinio j e salyje, 
tremtyje. Bet ir prisiminimų 
šypsena nuriedėjb įper veidus 
kada rodė Laisvos ir Nepri
klausomos Lietuvos vaizdus. 

Nors aukų rinkimo, del tam 
tikrų priežasčių, nebuvo dary
ta, bet svečio V. Belecko pa
prašyti, žmonės nors išeidami 
iš salės sumetė $174 su centais. 
Taigi su dalimi įžangos ineigų 
liko BALF'ui gražaus pelno. 

Pasirodo kad BALF'ui žmo
nės prijaučia ir noriai aukoja. 
Jei butų renkamos aukos kaip 
papraštai, žymiai daugiau bu
tų buvę suaukota, bet dar yra 
laiko ir tos aukos nebus pa
mirštos. • 

RAUDONASIS K&Y1IUS 
DAR VEIKS 

Lietuvių vieneto Nusirinkime 
Sausio mėn. nutarta dar bent 
šį Vieną metą dirbti su Ameri
kos Raudonuoju Kryžium, pa
laikyti Lietuvių vienetą. Di
desnės veiklos nutarta nesiim
ti, tik dalyvauti Kovo mėne
sio visuotinoje rinkliavoje, šį 
metą R. K. kvota yra sumažin
ta iki 55 nuošM

;tat Lietuviams 
palyginus pereitus metus, rei
kėtų surinkti $500. 

Lietuvių . Vienetas labai gra
žiai R. K: ceriti^ užsirekomen
davo ir dabar nuėjus jau ne
reikia aiškintis kas esi, bet bū
ni sutinkama kaip žinoma dar
buotoja. Pernai, kai jau dau
guma tautybių visai nesidaroa-
vo R. K. vajuje ̂ jr savo viene
tus uždarė, Lietuvių vienetas 
surinko $900 aukų. 

šymet musų vienetas buvo 
manyta likviduoti, bet suėjus" 
į susirinkimą, narės pasijuto 
nesmagiai, kad per visą karo 
laiką taip gražiai išdirbusios 
dabar išblaškyti. Nors dar 

U Kalifornijos Padanges 
KELIONĖJE I 

LOS ANGELES 
K. S. Karpius. 

VALDŽIA mano laikyti an 
glies kasyklas savo "kontrolėje 
iki Birželio 30, jeigu nebus su
sitarta tarp unijos ir minkštos 
anglies kasyklų operatorių. 

John L. Lewis jau yra p t 
grąsinęs kitu angliakasių strt 
k u  K o v o  3 1  d i e n ą , i k i  t  ;  
nebus pasirašyta sutarties • 
jei kasyklos bus grąžintos : 
privatines rankas. Dabar gi 
Lewis turėtų reikalą vėl su pa
čia valdžia. 

' SEKRETAI DYKAI4 

(FREE) 
Tiems kurie užsirašys 32-jų pusi 
Lietuvių Naujienas ant 2-jų nie- j 
eų už $2.00, duosim SEKRETUS i 

, dovanai, kaip pasidaryti namie > 
alų, vyną, ir saiderį. (52) 

LIETUVIŲ NAUJIENOS 
182 N. 6th St. Philadelphia G, P®.. 
^. s 

* '  

Johns Hopkins ligoninėje, Baltimore, Md., padaryta mažam 
vaikučiui operacija, ir jis, kaip parodoma, su slauge žaidžia. 
Atsirado keliolika taip vadinamų "blue babies", kuriems toje 

•ligoninėje padaryta pasekminga operacija ir jie pradėjo jaus
tis normaliai. ' 

ŠI KATĖ, kurios savininkė yra 
neregė, Mrs. Carolyn Swanson, 
Los Angeles, buvo apdovanota 
medaliu už ištikimą tarnavimą 
savo šeimininkei. Ta katė ve
da neregei kelią kur tik ji eina. 

PATARIMAS 
Tūlos Detroitifctės mane kal

tina už nuolatinį siuntimą pa
ketėlių Lietuvos tremtiniams 
ir raginimą kitų taip daryti. 
Sako, ką su ja reikės daryti? 
M. Kase Dr-go nr. 27 mane net 
nupeikia už tai. Aš dabar tik 
niuniuoju tą Lietuvišką ir vi
siems žinomą dainelę, "Sakė 
mane šiokia, sakė mane tokia, 
sakė mane geri žmonis darbe
lio nedirbant." 

Tiems kurie nežino ką su 
manim daryti, patarčiau nieko 
nedaryti, palikti mane ramy
bėje. Bus ir jums ir man ge
riau. O M. Kase patariu pasi
skaityti Dr-go 26 nr. L. trem
tinio Broniaus Budgino straip
snį, "Dėmesio Verta Smulkme
na", kuris labai gražiai ir rim
tai aprašo apie paketėlių siun
timą ir net pasiūlo kad BALF 
prie to darbo prisidėtų. Jie pa
taria BALF'o vadovybei gauti 
reikalingų šelpti šeimų antra
šus iš Europoje veikiančio Lie
tuvių Raudonojo Kryžiaus ir 
čia siuntinėti , BALF'o sky
riams, o skyrių naiiki darbuo
tojai surastų šeimas kurios 
siųstų asmeniškus paketėlius, 
tokiu budu sutaupytų į New 
Yorką siuntimo išlaidas. 

Taigi mano varomas darbas 
atitinka tremtinių galvosenai 
ir reikalams, todėl bent kokia 
už tai man kritika yra nerim
ta. M. Sims. 

(Tęsinys iš pereito Ur.) 
DAR prtieš 5 valandą vaka

ro privažiavom Las Vegas mie
stą, kuris nėra didelis,'galima 
sakyti miestelis lyginant prie 
rytinių valstijų miestų. Pir
mas reikalas buvo susirasti 
sau nakvynei vietą, ir suradom 
be vargo, tik jau patėmijom 
kad kainos čia gerokai aukš
tesnės, ir tam yra priežastis. 

Gavom nakvynei vietą Auto 
Courte, kurių ir čia kaip ir ki
tur pakelyje daug rasdavom, 
paskui gi vykom į patį miesto 
centrą pasižvalgyti ir pavaka
rieniauti. 

Dabar jau ir sutemo, ir tik 
sutemus tą miestą gali pama
tyti visame jo puošnume — 
puošnume iš viršaus, nes iš 
vidaus jis, reikia pripažinti, 
yra dvokiantis, nedoras, tiesiog 
vertas Sodomos ir Gomoros 
miestų bausmės. 

Visas miesto centras ir šo 
ninės bizniškos gatvės nušvie
stos Įvairiaspalvėmis skaidrio
mis Neon šviesomis, kurių dau
giausia vartojama geltonų, ža
lių raudonų. Tomis šviesomis 
apvedžiota visi biznių namai, 
o tuose namuose veik dieną ir 
nakti — daugiausia naktį — 
eina didžiausios gemblerystės, 
kiek tik jų kur galima tikėt's 
rasti. Kiek girdėti iš vietos gy
ventojų, jiems tas neišrado jo
kiu nusižengimu; gi Nevada 
valstijos valdžia tik ir pasilai
ko daugiausia iš gaunamų tak
sų iš šio gemblerystės biznio. 
Reiškia, gemblerystė čia yra 
pilniausia legališka, valstijos 
įstatymais užgirta. 

Kitas garsus Nevada valsti
joje miestas, šiaurinėje daly
je, vakaruose prie Kalifornijos 
sienos, yra Reno. Ten visa iš-
tvirkus Amerika važiuoja di-
vorsų jieškoti. Ten taip pat 
valstija daro didelius pinigus ir 
iš to valdininkai pasilaiko, ki
taip šioje tyrų valstijoje nega
lėtų jokis žmogus gyventi, nes 
nėra iš ko gyvenimą daryti. 

kirpyklą, viour leampai užpil
dyti tomis pinigais užkrauto
mis mašinomis. 

Vakaras buvo gražus tai il
gokai pavaikščiojom prisižiū
rėdami to viso kam šis miestas 
įsteigtas. 

J čia traukiniais vežama eks
kursijos žmonių, kurie atva
žiuoja net iš tolimo Los Ange
les tik tam vienam" tikslui — 
pinigų išsilošti,... ir daugy
bė sugryžta tuščiais kišeninis. 

(Bus daugiau) 

WALTON, lnd. — Pereitą 
savaitę nuvirtus nuo bėgių ge

bąs bus sunkus, bet su dideliu! Cinkelio vagonams, užmušta 
4 žmonės ir padaryta daug 
nuostolių. Susekta kad du vai-

vie 

pasiryžimu galimas. O juk R. 
K. prisideda ir prie tremtinių 
šelpimo. Gal ir musų nelaimės užrito ant bėgių didelį 
tautiečiams kiek padės iš tų! ^ kamuolį, norėdami pamatyti 
surinktų aukų. atsitiks.... 

šių metų skyriaus valdybą 
sudaro: Malvina Smailienė, pir
mininkė; Julė Juodvalkienė, v. 

LAS VEGAS pilnas užvers
tas visokiausiais gemblerysčių 
padargais, išgalvotais ištrauk
ti iš žmonių pinigus. Bet ar 
jųs rranot kad tie žmonės turi 
proto? O gal jie save laiko 
labai gudriais, jie lenda iš vie
nos vietos j kitą, iš vienos sky
lės į kitą, vis tikėdami, vis pa
siryžę išlošti! Visi spraudžia
si kaip žiurkės j tas landynes, 
dideles ir mažas, užstatyti sa
vo pinigus ir tikisi už juqs iš
lošti daug daugiau, ir pasida
ryti turtingais, be darbo.... 

Kiek žinoma, visame pasau
lyje visais laikais buvo ir čia 
dabar aiškiai matome, yra tam 
tikro protavimo žmonės kurie 

" tiki kad jiems kas nors dykai 
pabers saujas pinigų, jie pasi
darys turtingi, nedirbdami. 

Eina į tas vietas turtingi, ei
na biedni; eina jau prasilošė 
iki paskutinos; eina drebanti 

TACOMA, Wash.. Ištiko gai- iažda pasiramsčiuodami 
pirm.; Petronelė Medonienė, f. J sras miltų malūne, kur sugadin-: jja^ kurįe gavę savo mažą pen-
rašt.; Marė Sims, užrašų rašt.; ta virš 500,000 bušelių kvie-įpįj0s sumą nori padauginti ją, 
Magdalena Greivienė, iždiniu-1 čių. Nuostolių padaryta du, parsinešti gausybę.. 
kė; Bessie Kebląitięnė, korės- milijonai dolarių. 
pondentė del N-ni£ 

AMERIKIEČIŲ 
SPAUDOJE 

Michigan Catholic patalpino 
ilgoką straipsnį apie LVS 6-to 
skyriaus rengtą tremtinių va-

RHEUMATIŠKI 
ARTHRITIS 
SKAUSMAI 

Bandykit Šitą Dykai 

Masinos užia, tarška, pini-
bai byra — pradedant nuo 5 
centų iki šimtų dolarių. Tie 
kurie kiek išlošia, tuoj vėl sku
bina kiša, deda tuos pinigus ir 
norėdami daugiau vėl viską 
prakiša. Paskui žiūrėk, nagus 
kramtydami eina laukan, bet 
vėl j ieško, stengiasi gauti pi-

: nigų! arba dar likusį dolarį ne- negali priklausyti komunistai, 

PAVYZDINGAS SLA 75 
KUOPOS PARENGIMAS 

Sausio 19 d. surengta pami
nėjimas SLA 60 metų jubile-
jaus su menine dalimi sir šo
kiais. Šio parengimo komisi
jos narė Mrs. M. Aftukienė ati
darė programą ir pirmiausia 
trumpai apibudino ką musų 
SLA, kuris dabar yra 60 metų 
senumo, nuveikė ir kiek viso
kio gero yra atlikęs, paskui 
kvietė tuos kurie . dar nepri
klauso, prisirašyti. 

Toliau buvo suvaidinta vie
no veiksmo komedija, "Vienas 
iš Musų Turi Apsivesti". Vai
dintojai buvo: A. Batkus, F. 
Račkus, A. Nausiedienė, ir Ire
na VidLiunienė. Visi vaidylos 
^avo roles labai gerai atliko ir 
pu' iika turėjo gardaus juoko. 

Vėliau sekė dainos: solo, 
kvartetas ir duetas; žymi so
listė, Sofija Užemeckienė, vieš
nia iš Toronto, Kanados, pir
mu kartu žavėjo savo gražiu 
balsu Los Angeles Lietuvius. 
Taipgi ir Juozas Ribokas su
dainavo bent tris dainas solo. 

Duetą padainavo abi Kana
dietės, Sofija Užemeckienė ir 
Stella Batkienė, o kvartetą su
darė Sofija Užemeckienė, Stel
la Batkienė, Stasys Adams ir 
Juozas žemgulis; sudainavo la
bai gerai. 

Dar vėliau, Irena Vidžiunie-
nė ir Algis Regis, pasirėdę gra
žiais tautiškais drabužiais, pa
šoko labai kombinuotą šokį, 
"Popuri". Po to jau prasidėjo 
linksmoji dalis, visų šokiai ir 
susipažinimas vienų su kitais 

Reikia atiduoti kreditas vi
siems dainininkams ir vaidin
tojams, šokėjams, o taipgi ir 
rengimo komisijai, kuri suge
bėjo taip gražiai viską- paruo
šti ir kad šis parengimas taip 
gerai pavyko. 

Reikia manyti kad ateityje 
mes tankiau turėsime ,tokių 
kulturingų parengimų, nes tu
rime savo tarpe gerų daininin
kų ir artistų, o tik reikia pasi
šventimo parengimą suruošti. 

Dar pirmu kartu SLA 75 kp. 
parengimas buvo taip gausiai 
lankomas svečių ir vietinių, o 
pasitenkinimas buvo girdimas, 
ir dauguma net prašė kad 75 
kuopa ir daugiau tokių koncer
tų surengtų. Iš šio parengimo 
kuopa turės ir naudos. 

KULTUROS IR LABDAROS 
KLUBO VEIKLA 

Kita Los Angeles Lietuvių 
organizacija tai Kulturos ir 
Labdaros Klubas; jis šiuo tar
pu labiausia stengiasi kuodau-
giau padėti tiems musų bro
liams ir seserims kurie vargs
ta kaip karo aukos be namų, 
be tėvynės, ir nežino koks bus 
jų rytojus. 

Sausio 12 d. šis klubas turė
jo susirinkimą pp. F. ir M. 
Miskių rezidencijoje, kur da
lyvavo apie 60 narių ir svečių. 
Prie šios organizacijos priklau
so tik nuoširdus ir labdarybei 
pasišventę Lietuviai, be skir
tumo pažiūrų bei tikybos, tik 

karėlj. Straipsnyje paminėjo Uub° konstitucij°s nu0" 
Bet laimė visa-visus programo dalyvius, ypač tis, rheum'atizmo, pabandykit musų laimę bando. 

didelio dėmesio atkreinė i Dia- rizika- Mes pasiųsim jums pilno dy- da nedvejodama nueina Į tų didelio dcmesio atkreipe į pia pakelj iš kurio galit sunau. įstaigų operatorių pusę. 
dot 24 Tabs DKAI. Jei nenustėbsit I nistę Birutę Smetonienę. Tą 

straipsnį siunčiu Dirvai, Ang
liškam skyriui. Nors kai ku
riems Dr-go 'korespondentam 
tas ir nepatiko, tai tik iš jų ne
susipratimo. Lietuvos vardo 
paminėjimas, nežiūrint apie KH Fos 1 ''rwo11 ,Vv.e 

rašo, bi tik apie mus tikrus j 
Lietuvius, yra labai brangus ir j 

reikalingas šiądieninės Lietu-; 
vos padėčiai. j 

Pav., Michigan Ciatholic Gr.i 
2 6  p i r m a m e  p u s l a p y j e  p a t a l p i - j  
no Lietuvaitės našlaitis Donos! 
Vasiliauskaitės paveikslą su p. j  
Zagiene, kuri našlaitę Kalėdų: 
atostogoms buvo atsitrauku; 
iš Pittsburgho. Tai vis gra"u[" ; c 
ir naudinga Lietuvių -tautai.r# 5 

Kas to nesupranta, atleisti a 
jiems. ' - i 

A 

skausmo paliuosavimu kurj tuoj pa
jusit, grąžinkit pakelį atgal ir nebū
sit mums skolinti. Ištikro taip! NE-
SIŲSSK PINIGŲ. Tik prisiųsk savo 
vardą ir adresą ir mes paskubinsim 
jums Tabs paštu. 
ROHSE PRODUCTS CO. Dept. X-l 

Chicago 45. HI-

'k 

B U Y  Y O U R  

E X T R A  
SAVINGS 

BONDS 
N O W  

TOS didelės gemblerystės įs
taigos aplink stiklinėm sienotn. 
.-tUdinės ir durys, kad tik aiš
kiau iš gatvės matytųsi vilio
jantis, žėrintis vidus su daugy
be proto netekusių žmonių, ku
rie iš apgavingų mašinų sten
giasi išbarškinti sau turtus, ar
ba prie klastingų, suktų rule
čių ctalų tikisi susišluoti pluoš
tus dolarių, kurių stalai taip 
atvirai, te baimės krūvomis 
apkrauti. 

Tos marinos, tie'jstalai ir ki-
toki padargai tiesiog viliote vi-
l'Va savo aiškiai matomais si 
dabriniais ir popieriniais pini-
cak kiekvieną godumu sergan-

stato. 
šis klubas Vien tik iš savo 

kasos pereitais metais išauka-
vo virš $80J, daugiausia per 
BALF nukentėjusiems Lietu
viams. šis susirinkimas nuta
rė, paremti ALT vajų su $50, 
o BALF'ui susirinkimo daly
viai suaukojo $115, ir daug 
dar pasidarbuos kad Kaliforni
jos Lietuviai išpildytų savo 
kvotą BALF vajuje. 

Turiu pažymėti kad prie klu
bo vis daugiau rašosi nuošir
dus Lietuviai: Gruodžio mėn. 
1946 m. prisirašė p. Ona Kar-
pienė, N. Nikunas, muzięjiniiu • 
kas, o dabar Sausio m. įsirašė 
nesenai atvykę iš Vokietijos 
Lietuvos pabėgėliai Kun. Jonas 
Kučinskas ir p. Irena VidžiU-
nienė, kurie patys pergyveno 

SECURITY] 

ti skubiausia tų pinigų pasi-ituos vargus ir žino kaip varg-
|semti.,.. . sta tie kuriems lemta buvo ten 
j Neužtenka kad didelčs geni- pasilikti nežinia kolei, 
i blervstės įstaigos pilnos tu pri- į Apie kitus reikalus paraf̂ P* 
gavingų 'mašinų: bet ineisi į' sim kitą kartą. 
valgyklą, ar į krautuvėlę, ar || P. Žilinskai 

• -H 

k 
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Tegul meile Lietuvos 
Dega mūsų širdysė — L A I S V A  Laisvę pažinus Tauta —• 

Jungo Nevilks! 

PASAULIO POLITIKA PABĖGĖLIO 
AKIMIS 

Komunizmo Nuodai 
Veikia Lėtai bet 

Pavojingai 

LIETUVOS RAUDO
NOJO KRYŽIAUS 
SUVAŽIAVIMAS 

KODĖL ARABAI 
NEAPKENČIA 

ŽYDU 
Ir kodėl neįsileidžia ji| 

į Palestiną 

Tuo laiku kai pasaulio spau
da ir radio tiek daug- vietos ir 
laiko skiria įvairioms konfe
rencijoms, politikų kalboms ir 
pasirašomoms sutartims, eili
nis pabėgėlis turi į visa tai sar 
vo pažiūras. 

Tos pažiūros susidarė pas jį 
palyginamai trpmpu laiku, bet 
jam labai brangiai kainavo ir 
ateityje sudarys tvirtą pagrin
dą viso jo gyvenimo, visų jo 
darbų bei siekimų. 

Kas šiuo laiku turėtų buti 
aišku visiems tiems kurie tiek 
daug kalba, rašo, svarsto ir 
spėlioja? 

Ogi tas kad visos demokra
tinės valstybės turėtų supras
ti darančios lemiamą klaidą, jei 
tikisi pastovios taikos dabarti
nėse sąlygose! 

Nugalėjusios vieną stambų 
banditą, jos mano kad to lai
mėjimo pripuolamas dalyvis — 

-kitas banditas — dabar taip 
kaip ir jos tiki į taiką. 

Kokios konferencijos bebūtų 
šaukiamos, kokios kalbos be
būtų sakomos ir kokios sutar
tys bebūtų sudarytos bei pasi
rašytos, visa tai yra akių dū
mimas ir tik banditui reikalin 
ga pertrauka jo peiliams išga
ląsti. 

Jo taktika yra tuo charakte
ringa kad jis peilius priruošęs, 
smogia pats tik ten kur nenu
mato stipresnio pasipriešinimo. 

Prieš peilio smūgį, jis varto
ja nuodus, kuriais sistematin-
gai nuodija numatytą' auką. 
Nuodai tai išmėginta priemo
nė, kuri siekia labai toli. 

Juos išnešioja bacilos, ku
rių daugiau ar mažiau yra vi
sur ir kurių kiekis pastoviai 
didės. 

Nuodų veikimas lėtas, bet 
tikras, nors ir ne visiems pa
stebimas. 

Nu® filmos ir knygos, prie 
demonstracijos ir streiko, o vė
liau prię sukilimo ar revoliuci
jos veda tariamai nepavojingų 
bacilų darbas, kuriam tikros 
demokratijos, kaip tik del sa
vo demokratiškumo, nemoka ar 
nenori pasipriešinti. 

žingsnis po žingsnio bandi
tas artėja prie savo aukų ir 
visai nesvarbu ar jis artėja 
susiraukęs ar saldžiai Šypso
damasis. 

Laikas dirba šio bandito 
naudai ir kiekvienas nors men
kiausias jo laimėjimas didina 
jo jiegas ir pavojų pasauliui. 

Tuo laiku kai demokratinės 
valstybės nesidomi arba tiktai 
spėlioja kas vyksta už taip va
dinamos "geležinės uždangos 
ten, tos milžiniškos "velnio 
kuknios" viduryje, sekama ir 
žinoma apie viską visame pa
saulyje. Bacilų armijoms duo
dami smulkmeniški nurodymai 
ką ir kur reikia- atlikti bei kur 
ir kiek nuodų įleisti. 

Tikėkime kad dar nevėlu iš
vengti pražūties, jei pasaulis 
suprastų su kuo turi reikalą 
ir nustotų t»pčiojęs bei gaiši
nęs reikalą. 

Turėtų buti jau dabar atvi
rai prisipažinta kad fašizmas, 
nacizmas ir komunizmas tai 
visai tas pats ir, kai sunaiki
nus porą gyvačių, dar turima 
reikalo su smaugliu. 

Jei šios permainos greit ne
sulauksime, pasaulyje nuolat 

"didės vergų ir tremtinių skai
čiai, o visi likusieji neilgai 
džiaugsis savo ramybe ir' ger
būviu. Pabėgėlis. 

TUEBINGEN.—Rugsėjo 26-
27 d. Hanau mieste įvyto Lie
tuvos Raudonojo Kryžiaus or
ganizacijos skyrių atstovų su
važiavimas. Tas suvažiavimas 
buvo pirmutinis ir todėl yra 
nepaprastai reikšmingas. Jis 
yra paskutinė grandis musų 
organizaciniame darbe. V 

Valdyba galėjo jį sušaukti 
tik po to kada musų organiza
cinis tinklas buvo atbaigtas. Jo 
sušaukimui padėta daug pas
tangų ir nugalėta daug kliūčių. 
Suvažiavimas buvo savotiškas 
musų vykdomo šalpos darbo 
patikrinimas. Valdyba turėjo 
pirmą galimybę padaryti aki
statą su, mase savo bendradar
bių. - , 

Suvažiavimo ėtgoje įgalioti
niai ir atstovai iškėlė visą eilę 
nemažiau svarbių reikalų. Jie 
visi buvo aptarti, ir išspręsti 
su dideliu atsidėjimu ir pasi
šventimu. 

Valdyba ir zoniniai įgalioti
niai turėjo galimybės per su
važiavimą susipažinti su šalpos 
darbu vykdomu vietose ir iš
girsti pageidavimus bei pata
rimus iš vietų. Nors suvažia
vimui buvo paaukotos kelios 
dienos, įskaitant ir važiavimo 
laiką, bet dalyviai nesigaili nu
stoto l^iko ir pakeltų vargų — 
visi jaučiasi kad tas darbas 
šimteriopai atneš naudos. 

L. R. K. pradėjo savo darbą 
prieš metus laiko ir tada rado
si tikrai beviltiškoje padėtyje, 
išgyveno savotišką bejiegišku-
mo baimę. Dabar jau yra vi
sai kitokia padėtis. Mes ne vie
ni. Mes esame branduolys, o 
aplink mus apie 100 musų sky
rių ir keli tūkstančiai savano
rių pasišventėlių kovoti su 
tautiečių vargais, nelaimėmis, 
neviltimi. Teisybė, mus remia 
galingos tarptautinės šalpos or
ganizacijos. Jos teikia mums 
pasilaikymą. Bet yra daug šal
pos sričių kurių jos nepaliečia, 
Kurias mes patys savo pastan
gomis ir su pagalba musų už
jūrio brolių turime tvarkyti. 

Svarbiausiomis tomis sriti
mis yra: šelpimas politinių ka
linių, musų buvusių karo be
laisvių, musų moksleivijos, mu
sų tautiečių gyvenančių ne sto
vyklose, musų vaikų, senių ir 
globa nėščių moterų. 

(Iš Dr. Domo Jasaičio apra
šymo tilpusio Liet. Raudonojo 
Kryžiaus biuletenyje.) 

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGOS 
SKYRIŲ VEIKLA 

Baltimore, Md., 4-tas 
Skyrius Rengia 

Pramogą 

DABAR laikas išsirašyti sau 
Dirvą 1947 t metui. 

SINGAPORE, Malaya, Azi
joje, viena mirtis iš šešių da
bar buna nuo džiovos, taip tą 
sritį palietė karo skurdas ir 
maisto stoka. 

NEW YORKO miesto trafike 
1945 metais užmušta 1768 as
menys ir 80,673 sužeista. 

Arabus ir žydus galima ly
ginti prie Lietuvių ir Latvių: 
kaip Lietuviai ir Latviai paeina 
iš tos pačios rasės, taip Arabai 
ir žydai irgi yra vienos rasės 
žmonės. 

Bet kaip Lietuviai ir Latviai 
greta vieni kitų gyvendami ne
galėjo buti draugais, ypač tas 
labai žymėjosi iš Latvių pusės, 
kurie save skaitė "aukštes
niais" už Lietuvius ir į mus 
žiurėjo iš viršaus, taip Arabai 
neapkenčia žydų. 

Tarp Lietuvių ir Latvių skir
tumas su Arabais ir žydais yra 
tas kad Lietuviai turi savo že
mę, savo teritoriją, ir Latviai 
turi savo. 

Arabai ir Žydai savo kilmę 
skaito nuo Abraomo, ir todėl 
savinasi Palestiną arba bibliš 
ką šventąją Žemę ir vieni ir 
kiti. 

žydai yra iš eilės Izaoko, gi 
Arabai iš Išmaelio. šiems pa
stariems buvo "iš aukštybių" 
buvo pažadėta kad jie pataps 
"galinga tauta", ir tikrai, Ara
bai išsivystė į karingą tautą, 
buvo užėmę daug plotų Afri
kos, ir per Ispaniją įsiveržė 
Europon, užvaldė Ispaniją ir 
pagrąsino pavergimu krikščio
niškosios baltos rasės. 

Arabai niekad iš savo "Pa
žadėtos žemės" Palestinos ne
išsikėlė, ten veisėsi ir platino
si, gi žydai, Izraelitai, nepri
silaikė savo šalyje, tapo bastu 
nais, po pasaulį išsiblaškė ir 
prarado teisę į Palestiną arba 
į bent kurias bibliškas žęmes 
Arabai sako. ,3 

žydai, prasiblaškę po pasaulį 
ir įvairiose šalyse pridarę di 
dėlių kenksmingų ir išdavikiš 
kų darbų, nusikaltę tų šalių 
žmonėms kurie juos visada pri
glausdavo, likę visų neapken
čiami ir žudomi, dabar pradėjo 
kreipti savo akis ir kojas į Pa
lestiną. Jie dabar ten veržte 
veržiasi, ypatingai iš Rytų Eu
ropos, kur jų laukia liūdna at
eitis. 

Britai, kurių globoje liko Pa
lestina po I Pasaulinio karo, 
paskelbė kad jie pritaria įstei
gimui žydų žmonėms Naciona-
lių Namų Palestinoje. Skirtu
mas tarp Nacionalių Namų, ir 
Nacionalės Valstybės yra di
delis, tačiau žydai, atsidūrę da
bartinėje savo bėdoje, pradėjo 
skaityti Palestiną savo valsty
be ir ėmė ten veržtis apsigy
venti. 

Jei žydams butų leista Pa
lestiną apgyventi, jei Arabai 
liktų vieni, be Anglų įsikišimo, 
jie Žydus iki paskutinio išpjau
tų — tokią tai meilę rodo Ab
raomo veislės vaikai savo bro
liams. Arabai yra Mohameto-
niško tikėjimo; iš jų kilęs ir 
pats Mohametas. 

Detroito 6-tas Skyrius 
Sukelia Centrui po 

$1,000 kas metą 

-f 

Sausio 28 d., LVS 4-tas sky
rius turėjo gana skaitlingą su
sirinkimą, kokio senai nebuvo. 
Susirinkimą vedė skyriaus vi
ce pirmininkas P. Jaras. Prisi
rašė du nauji nariai: vaistinin
kas Petras ginušis ir Motiejus 
Urnevičius. v, 

Prakalbų iėttgimo komisijos 
raportą patiekė P. Jaras, pra
nešė kad su centru tuo reikalu 
susirašęs, ir centras duos ži
noti kada proga pasitaikys pra
kalbas rengti. 

J. Lietuvnikas ir P. Jaras 
tapo išrinkti atstovais iš šio 
skyriaus į Lietuvių Veteranų 
154 Postą, pagelbėti jiems pra
vesti jų gerą sumanymą, kurį 
remia ir kitos organizacijos. 
Jų sumanymas yra pastatyti 
Lietuviams kariams paminklą 
ir tame paminkle įamžinti per
eitą karą. Paminklai manoma 
statyti kuriame gražiame Bal-
timorės parke. 

Bet dalykas biskį pakrypo 
kitaip, kaip 154 Posto susirin
kime paaiškėjo. Lietuvių šv. 
Alfonso parapijos kleb. Kun. 
Mendelis buvo atėjęs į susirin
kimą ir tą reikalą svarstė ben
drai. Klebonas pranešė jiems 
kad turi visų kareivių vardus 
ir pavardes jau surašęs, jų tu
ri 510, ir duos padaryti didelę 
bronzinę lentą, ant kurios bus 
visų vardai ir pavardės išmuš
tos. Tos bronzinės lentos pa
darymas atsieis $3,000, ir jis 
savo kaštais tą padarys, ir pri
kabins prie bažnyčios fronto. 
Tokiu budu 154 Postas pamin
klo klausimą atidėjo ant toliau. 

Taipgi LVS 4-tas skyrius iš
rinko J. Lietuvniką savo atsto
vu j Baltimorės Lietuvių BALF 
bendrą susirinkimą ir paskyrė 
nuo skyriaus $5 auką. 

B ALF bendrame susirinki
me buvo svarstoma vajaus rei
kalai, pagelbėjimui Lietuviams 
pabėgėliams. Susirinkimą ve
dė Adv. N. Rastenis. 

Kitas dalykas buvo svarsto
ma, tai kaip priimti Baltimorė-
je Dr. K. Grinųį 1926 metais 
buvusį Lietuvos prezidentą. Iš
reikšta visokių sumanymų tam 
reikalui. 

Toliau iš BALF raportų pa
aiškėjo kad Sausio 24 d. Wal
dorf-Astoria viešbutyje oficia
liai atidarytas BALF aukų rin
kimo vajus. 

LVS 4-tas skyrius nutarė su
rengti savo pasilinksminimo 
vakarą Lietuvių salėje, Kovo 
8 d., nuo 8 vai. vakare, Lietu
vos bylos parėmimui. 

Iš LVS centro jokio svar
besnio raporto nebuvo, tik su
sirinkimo vedėjas P. Jaras pa
minėjo kad matęs laikraščiuo
se jog A. L. Misijos pirminin
kas Adv. A. Olis lankėsi Wa-
shingtone. Kas nors yra da
roma, ir kaip bus galima vie
šai pranešti tfas padaryta. 

J, Lietuvnikas. 

pasiteirauti apie salę Lietuvoj 
Nepriklausomybės minėj i m u i 
Vasario 16, 1947 m. Sekančia
me susirinkime komisija pra
nešę kąd tai iškilmei salę pa-
ėm& 

Vėliau, laiškas buvo atsiųs
tas skyriaus valdybai iš buvu
sios Lietuvių salės savininkų, 
kad mums salę pavedę jie per 
klaidą, esą ta salė jau perei-

DETROIT, Mich. Ltfetu- tais metais išnuomota Detroito 
vai Vaduoti Sąjungos 6 sky- Lietuvių Draugijų Centrui, šių 
rius susiorganizavo 1942 metų metų Vasario 16 minėjimui, 
rudenį. Nuo 1943 metų šis Salės savininkai pataria Lietu-
skyrius pasirūpina kas met su- viams rengti bendrai tą dieną, 
rinkti ir pasiunčia centrui po nes del tos įvykusios klaidos 
$1,000. neduos salės nei vieniems nei 

Skyrius gerai išplatino Ang- kitiems. 
liškai išleistas LVS knygas, Spalių 20 d., LVS 6-to sky-
"Timeless Lithuania" ir "Lith- jiaug susirinkime buvo išrink-
uania Under the Sickle aud ta komisija tartis su Draugijų 
Hammer', parduota jų po 200 Centru rengti bendrai Lietuvos 
knygų. Nepriklausomybės dieną, Vasa-

LVS 6-to skyriaus susirinki- rj0 Sekančiame susirinki
me Liepos 15, 1945 m., buvo rae skyriaus komisija pranešė 
įnešta ir nutarta suorganizuo- kad Detroito L. Dr-jų Centras 

A U K O S  
Narių Mokesčiai, ir Pi

nigai už Knygas 

BALTIMORE, MD. 

LVS 4-to skyriaus susirinki
me Sausio 28 užsimokėjo duok
les šie nariai: 
J. Gutauskas 2.00 
A. Gutauskienė 2.00 
S. Padzukienė 2.00 
V. Velžis 2.0l ; 
E. Dekinienė 2. 0*-
J. Dekinis 2.00 ^ 
Petras Jaras 2.00 , 
V. Bielis 4.00 
M. Urnevičius 2.0§ 
P. Sinušas 2.00 
Aukavo LVS reikalams: , . 
J. Gutauskas ir M, 

A. Gutauskienė 6.00 
Sekr. J. Lietuvnikas. 

AUKOS Iš KITUR 
ti tikrą Lietuvių radio progra
mą, nepartyvišką. Tam tiks
lui buvo išrinkta komisija iš 
sekančių narių: Harry Kapres, 
Juozas Ambrose, Viktoras Pet
rikas, Stephania Douvan, He
len Rauby, Marė Sims, Vytau
tas Markuzas. 

Rugpjučio 19 d. LVS 6-to 
skyriaus laikytame susirinkime 
Radio komisija pranešė kad ra
dio reikalams jau sukelta $300. 
Vėliau tapo išrinkta Radio pro-
gramo valdyba, klubas inkor
poruotas Mich, valstijoje var
du American Lithuanian Voice 
Radio Club. 

šiuo laiku Lietuvių Balsas 
radio turi savo ^chorą, vadovau
ja Jonas Valukas; jam pasise
kė sutraukti jaunuomenę prie 
šio choro, ir dabar šis choras 
yra geriausias Lietuvių choras 
Detroite. 

LVS 6-tas skyrius nuo įsi-
steigimo jau 1943 metais bu
vo išrinkęs komisiją paimti sa
lę surengimui Lietuvos Nepri
klausomybės paminėjimo, bet 
iki šiol negalima susitarti su 
kitais. Tam tikslui yra ren
kama komisija kas metą. 

Rugujučio 18, 1946 m., bu
vo išrinkta skyriaus komisija 

nenori su mumis nieko bendro 
turėti. 

Tada buvo išrinkta komisija 
iš 5 narių, ji gavo salę Sausio 
19, ir tą dieną LVS skyriaus 
parengimas įvyko. Draugijų 
Centras salę gavo Vasario 9 d., 
ir tą dieną rengia savo paski
rą vakarą. Vyt. Markuzas. 

VOKIETIJOJE taipgi patir
ta kad bolševikų sovietų kon
troliuojamoje rytinėje tos ša
lies dalyje žemės ūkis davė 40 
nuoš. mažiau derliaus negu 
normaliai. Bolševikų nesuga-
bumas suprasti kad suvalsty
bintas ūkis neneš naudos tiek 
kiek privačiai dirbamas, prive
da kiekvieną šalį prie skurdo 
ir bado, nes maisto niekad ne
išauginama gana. 

Sovietų tvarkoje niekas neį
gali buti savininkas ūkės ar 
įmonės, o tik vergas-darbinin-
kas, ir jie neatsižvelgdami jo
kių blogiausių pasekmių viską 
suvalstybina. 

Dideli dvarai ir ūkės išda
linta ir paversta smulkiais, so
vietų kontrolėje ūkiais, bet jų 
produktingumas nupuolė. 

Kun. J. Raštutis, 
Amsterdam, N. Y. 5.00 

Anna Stankevich, 
Wellsburg, W. Va. 3.00 

V. V. Vaišnoras, 
Shenandoah, Pa. 2.00 

D. Kalėda, 
Pittsburgh, Pa. 2.00 

J. Overaitis, 
Detroit, Mich. 3.00 

Adam Padalaucius 
Gardner, Mass. 2.00 

Tuller and Co. 
St. Louis, Mo. 1.96 

LVS CENTRAS 
6820 Superior Avenue 

Cleveland 3, Ohio. 

PRANEŠKIT 
Savo Antrašo Permainą 

Kuomet rengiatės persikelti 
kitur gyventi, praneškit sa
vo naują antrašą Dirvos Ad
ministracijai, ne paštui, nei 

. paštas nesiųs jums Dirvos | 
naują vietą jeigu neprimo* 
kėsit. Parašykit mums ul 
lc atvirutę prieš persikėli
mą į kitą vieta gyventi. — 

Dirva Cleveland 3. O-
DIRVAI išsirašyti nereikia 
laukti pradžios mėty—pasiiĮ-
skit prenumeratą dabar ir 
Dirva jus tuoj lankys. 
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Amerikos Lietuvių Misiia 
ir Jos Darbai 

Tuoj reikalaukit sau vienos arba daugiau šių įdomių knygų-albumų su plačiu 
aprašymu apie Amerikos Lietuvių Misijos veikimus Washingtone ir San Fran
cisco. Albumas 32 pusi., 9x12 colių dydžio, su gausybe fotografijų ir Lietu
viškais ir Angliškais aprašymais apie Misijos žygius. Auka $1.00 už vieną. 

NAUJAS MUZIKOS 
KŪRINYS 

Pabėgėlių gyvenime, komp. 
Zdanavičius sukurė naują mu
zikos kurinį, "De profundis", 
mišriam chorui su vargonais, 
žodžiai poeto B. Brazdžionio. 
Kūrinys gilaus religinio pobū
džio. 

'Kaip Jie Mus Sušaudė 
(Lithuania Under the Sickle and Hammer) 

1 knyga 

Štai Pulk. Jono Petrtiičfo aprašymas jo pergyvenimų ir kančių bolševikų naguo
se. Knyga parašyta Angliškai, su Lietuvos istoriniais bruožais. Būtinai rei
kalinga platinti tarp Amerikiečių ir musų jounimo, skaitančio Angliškai, supa
žindinimui jų su bolševikų žiaurumais su jiį pavergtais žmonėmis. 
(80 pusi., su paveikslais, su Pulk. Petruičio biografija, su Lietuvos istorija.) 
Gaunama 1 už $1. 6 už $5; 15 už $10. Reikalaukit jų tuojau. 

BRANGIAUSIA apmokamas karys. Šis karys, Frank E. 
James, Lincoln, Nebr., įstojęs savanoriu į kariuomenę, gauna 
aukščiausią paprasto kareivio algą, $383 mėnesiui, kadangi 
valdžia pavelija mokėti kariams priedo už kiekvieną šeimos 
nar^, Čia jis parodomas su savo žmona ir il vaikąjį. 

N'AUJf KUNIGAI 
Rugsėjo 29 d. 1946, Muenche-
ne, Kard. Faulhaber įšventino 
į kunigus tris Lietuvius Pran
ciškonus: A. Anušį, "Joną Dy-
burį ir Steponą Rapolą. Jie 
Visi baigė studijas Pranciško
nų aukštojoje teologijos moky
kloje Bad Toelze, Vokietijoje. 

Timeless Lithuania' s3 
(Su Lietuvos vaizdais, su Autoriaus Dr. Norem atvaizdu, su Lietuvos žemėlapiais) 

Tai įžymi, didelė Lietuvos Istorija Angliškoje kalboje, apimanti senovę ir Ne
priklausomos • Lietuvos laikus, kaip visa tai matė, patyrė ir pergyveno Dr. N&-
rem, Amerikos Ministras Lietuvai prieš šį II Pasaulinį karą. 

Visų šių knygų pelnas eina tęsimui kovų už Lietuvos Nepriklausomybę. 

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

LiETUVAI VADUOTI SĄJUNGA 
6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 
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J. Palšis. 

L a i š k a s  T e i s y b e i  
Ir eina šiuo vieškeliu vienišas žmogus!ris prisipažins mylis šitą kraštą k* nebijos i —^ uv » mįrįj 

Ateivio senio veidas pagyvėja ir Akys 
pradeda linksmiau šviesti. 

— To popierlo perskaityti aš negalė
jau, nes jame surašyti svetimi žodžiai. Aš 
jį pakišau po grindimis ir galvojau kad 
kada nors jį atras tas kuriam jis skirtas. 
Aš pats nebesitikėjau tokį sutikti, nes tuoj 
šito krašto žmonės buvo užpulti iš vi§ų pu
sių su ginklais ir šunimis, šaudė juos ir 
vežė ir taip ištuštino visą kraštą kad so
pančia širdimi galėjai praeiti mylias, ne
sutikęs čionykščio žmogaus 

— Ar gali man tą raštą atiduoti? 
Baltabarzdis nieko neatsako. Jis lė

tai nueina į kampą, užkabina kirviu len
tos briauną ir ji girgždėdama pasikelia. 
Tada jis pakiša kaulėtą ranką po grindi
mis ir iš po jų ištraukia suglamžytą ir vi
sai pajuodusį popierį. Ateivis nebeišken
čia. Jo krutinėję daužosi šėldama širdis 
ir kai jis atsikelia paimti rašto, skaudus 
drebulis perbėga jo kunu, tarsi jis imtų 
mirties pranešimą. 

Popieris susitrvfięs ir senas, bet rai
dės dar nevisai nublukusios ir jis savo se
nom akim jas dar gali išskaityti. Ir jis 
skaito stambiu braižu parašytą raštą, žo
dis po žodžio: 

sunkiais žingsniais, tarsi tai butų paskuti
nieji šioje žemėje, apkeliavus visą pasaulį. 
Aršus vėjas drasko atspurusius jo apsiau
sto skvernus ir naginėtos kojos vis sun
kiau iš purvo ištraukiamos. Pagaliau jis 
sustoja, atsisuka pavėjui ir jo žvilgsniai 
nuskrieja krumingais laukais. Pasiriausęs 
savo nedidelėje tarboje, jis išsitraukia su-
džiuvusios duonos gabaliuką ir čiulpia ją 
savo bedante burna, kaip cukrų. Sunkiai 
atsisėda ant akmens šalikelėje ir net ne-
atsigryžta išgirdęs motoro staugimą. 

Pro jį pralekia didelis sunkvežimis, 
prisodintas ginkluotos milicijos ir raudon
armiečių, smarkiai taškydamas purvais, ir 
žmogus galvoja kur daugiau purvo: vieš
kelyje ar tame sunkvežimyje? 

Kai sunkvežimis dingsta už kalniuko, 
žmogus vėl atsikelia ir dar sunkesniais 
žingsniais nueina prieš vėją. Ir niekas ne
gali pasakyti kodėl jo skruostais ritasi 
ašaros: ar kad vėjas pučia teisiog į akis. 
ar kad pakelėje 'daug dirvonuojančių lau
kų ir sodybų, be gyvybės ir džiaugsmo.... 

Po geros valandos jis pamato didelės 
sodybos trobesius. Ji netoli nuo vieškelio, 
ir senis aiškiai mato joje judančius žmo
nes. Nedvejodamas jis pasuka išvažinėtu 
keliuku į ją. Bet ir čia jo nepasitinka šuns 
balsas ir jo sena ausis negirdi vištų kuda-
kenimo ir karvių baubimo. Tik gailiai su
girgžda atidaromi Reni vartai, sukrypę ir 
sulužę, bet kadaise buvę gražus, jis su
stoja, paglosto juos mylinčia ranka ir pa
suka gyvenamos trobos link. 

— Tegul bus pagarbintas.... — mir
ties aidas skamba jo balse ir jis pats jo 
nepažysta. Už stalo sėdinti žmonės dai
rosi į jį ir nieko jam nesako. Jie lyg ir nu
stebę. Bet greitai vienas iš jų pakyla, pa
glosto savo ilgą žilą barzdą ir tokiais pat 
sunkiais žingsniais prieina prie atėjusio 
senio. 

— Ja neponimaju! — šneka jis. — Gal 
moki Rusiškai? Jei nori valgyti, sėsk! 
Yra barščių, ir duonos biralinės išsike-
pėm 

Bet atvykėlis nejaučia jokio alkio. Jo 
sunkus žvilgsnis nuklysta kambario sieno
mis, išglamonėja kampus ir atsiremia į 
priešais stovinčio barzdočio veidą. 

— Taip, — šneka senis; — aš moku 
Rusiškai, bet aš moku ir šito krašto kalbą, 
nes io pybybė dega mano kraujuje. O tu, 
jeigu čia gyveni, ar moki? Ar tu žinai 
kad tikriesiems šio krašto sunums buvo ši
ta žemė paklusni ir jie valgė čia ne birali-
nę. bet kvepiančio rugio duoną ir sniego 
baltumo pyragą, storai apteptą modernio
je pieninėje pagamintu sviestu, šituose 
laukuose kur dabar dirvonuose smilgos 
paveju linksta, kasmet augdavo murai 
auksinio javo, o ganyklose baubė šimtai 
blizgančių karvių. Šitas išdaužytas sodas 
pavasariais snigdavo žiedais, baltesniais 
už tavo barzdą, o rudenį jo vaisifeis galė
jo atsigaivinti kiekvienas pakeleivis. Kur 
visa tai? Pasakyk, nes tu dabar čia 
gyveni, — vos girdimai šneka atėjęs se
nis. Ir kai žilabarzdis susimąstęs tyli, se
nis kalba toliau: 

— Jųs vaikštote čia it vagys ir dreba
te kiekvieną minutą del savo gyvybės. Jū
sų ginkluoti žmonės nužudė šito krašto 
džiaugsmą, kurio krykštavimas aidėdavo 
myliomis, ir sukurė kapų tylą žemėje ir 
širdyje.... 

Ir tada baltabarzdis paima senį už 
rankos ir įveda į gretimą kambarį, ant ku
rio kadaise gražių grindų guli supuvusių 
bulvių puspurė, o iš po vienintelės lovos 
kaišioja galvą višta. 

— Tu nekalbėk taip prie anų! — pri
slopintu balsu šneka baltabarzdis. — Jie 
yra dabarties šalininkai, nes bijo mirties 
ir trėmimų. Jie praneš tavo žodžius ir 
tavęs niekas neišgelbės. Kai mus atvežė, 
mes čia radome daug tokių kaip tu. Visi 
jie tvirtino kad šis kraštas yra tik jų ir 
daug ginkulotųjų jie išskerdė. Jie sakė 
kad kiekvienai tiranijai ateina galas ir 
tik paramos laukė iš laisvųjų kraštų, kad 
sukiltų ir išvytų nekenčiamuosius. Tačiau 
jie visi žuvo. nors nevienas iš musų, čia at
keltųjų, juos palaikėme. Jiems nepadėjo 
t ie  i š  kurių pagalbos  laukė. . . .  

Abu seniai susėda ant lovos ir užsi
galvoja. Baltabarzdis apsidairo ir dar ty
liau šneka: 

— Vieną iš jų ir aš čia globojau. 
Bijojau buti susektas už tai, bet širdis ne
leido jo nepriimti. Jis buvo jaunas ir jo 
akyse spindėjo drėgni šito krašto dangaus 
sklypeliai, o iš peties varvėjo kraujas. Dvi 
savaites jis gulėjo ir gydėsi ir Dievas jam 
©adėjo. Išeidamas jis man paliko popierių 
Kurį prašė perduoti tik tokiam žmogui ku-

"Nusigręžė nuo musų žmonės ir dan
gus ir mes tik savo jiegoms bepatisikime. 
Kasdien musų kraujas sunkiasi brangion 
žemėn ir kasdien mes supilame naujus ka
pus. Mes visi žinome kad kiekvieną iš mu
sų kada nors paslėps nedidelis žemės kup
stelis, nes perdaug vamzdžių į mus atsuk
ta kad begalėtume išvengti kulkų. Tačiau 
mes neišsigąstame, nes musų ausyse aidi 
pagalbos šauksmai iš kalėjimų ir žvangė
jimas grandinių, uždėtų varomiems į Si
biro taigas, ir mes žinome kad kovojame 
ir mirštame už didelį reikalą. Vietoje dai
nų mes girdime laukais nuklystančius vai-? 
tojimus niekinamų musų moterų. Savo 
laisvę mes apmokame savo krauju ir mu
sų džiaugsmas vakar, šiądien ir ryt yra 
pavadintas pareiga, šautuvas yra pasida
ręs musų mylimoji, nes musų mergaitės 
dabar yra musų ginklanešės 

"Ak, kokia gi galybė suvijo čia visus 
pragaro tarnus ir apgyvendino juos musų 
namuose, kad mus sektų ir žudytų? Ir kai 
mes meldžiame Dievą suteikti mums drą
sos, mes nesijaučiame darą nuodėmę, nors 
žinome kad tas prašymas" reiškia rankos 
nedrebėjimą žudant. Musų širdys yra ra
mios, nes mes giname savo ir savo tėvų 
kraštą ir mes stengiamės nekristi tol kol 
musų gyvybė nėra tinkamai apmokėta 
priešo krauju. 

"Mus vadina banditais ir kitokiais 
vardais, kokius tik išgalvoti gali aukščiau
sieji hestijados vadai. Bet mes tikime kad 
pasaulis kada nors supras kad tie bandi
tai kurie už draugo, artimo ar giminės 
laisvę aukoja savo -'gyvybę, kurie vėl nori 
girdėti žavingų dainų posmus, nubanguo
jančius tėviškės kalvomis ir kloniais — tie 
banditai yra verti geresnio vardo. Nes 
jeigu musų šautuvų tikslas yra priešo krū
tinė tai musų širdyse tėra tėvynės meilė. 
Tepasitraukia musų priešai iš musų tėvy
nės ir mes jiems ranką paduosime! 

"Ašaros bėga rašant šituos žodžius, 
bet kas ir kada skaitys juos? Ar sužinos 
į vakarus pabėgę musų broliai musų var
gus ir kančias ir ar kada nors grvžę" į lai
svą kraštą suklups musų išmėtytų kapų 
nuoširdžiai pasimelsti? Ar ras tėvas sa
vo sunaus kapą ir ar motina, sesuo, myli
moji pasodins ant jo gėlių, pagerbdama 
šaunu partizaną? 

"Šis senelis, kuris mane slaugė mano 
tėvo namuose, nemoka šio kramto kalbos. 
Tačiau kai aš žiuriu į jo geras akis, prisi
menu savo tėvą ir galvoju kad šiądien jis 
Sibiro taigose gal irgi ilsisi užjaučiančios 
širdies globoje Ir aš galvoju kad ši-
tan kraštan ne vien blogi žmonės atveža
m i . . . . "  

te, bet ir šitoje gryčioje, kol vieną na 
durtuvais buvome iš jos išvaryti Tik 
;sunus suspėjo pabėgti, o mus visus ištrė
mė. Ir nežinau nieko nei apie vieną savo 
šeimos narį.... šis laiškas — pirmutinė 
žinia po dešimties metų Sėt kas da
bar  bežino kur  j i s? . . . .  

— Aš žinau! -— lyg aidas atsiliepia 
baltabarzdis. — Kai vieškeliu eidamas pri
eisi keliuką į girią, pasuk juo. Girios pa-' 
kraštyje rasi kapą su beržinu kryžium 

— Ar ir jis ? 
— Žuvo po kelto savaičių kautynėse' 

su jį apsupusiais... Nenuliusk, Dievas 
valdo musų likimą ir iš jo saujos gauname 
mes džiaugsmą ir liudėsį Jis žuvo už 
savo krašto laisvę ir jo kapą aš prižiūrė
jau kaip galėdamas.... 

Šudiey! Ačiu! — ištiesė ranką at
eivis. 

— Pasilik čia gyventi1! Valgysime bi-
ralinę ir pasiguosime kai skausmas širdį 
perdaug degiiatį pradės, — tarė baltabarz
dis. 

— Gal but.... Dabar turiu sunų ap
lankyti ! — atsikelia ateivis ir sunkiu žvil
gsniu atsisveikina su tuščiomis kambari#; 
sielomis ir su baltabarzdžiu, ir sulinkęs, 
it Rūpintojėlis, išeina pro duris. Baltabaiv 
zdis žiuri į jį, sulinkusį ir suvargusį, ir 
skruostais nurieda ašara. Ir kai jis mat$ 
senį pasukant girios takeliu, jis pagalvoja 
kad jokiomis priemonėmis ar kankinimai^ 
negalima žmogaus širdį perverti automa
to. Ji ilgisi, myli ir kenčia. 

Ateivis negryžo. Tik žmonės kalbėjo 
kad jis pasimeldęs prie surasto savo su
naus kapo, vienodu žingsniu nukrypavo 
vakarus, visiems sakydamas nešąs savo 
sunaus laišką TEISYBEI. 

TYKŲ VAKARĄ 
Tykų vakarą, svetur, 

tarp savęs kalbėjom 
apie  tą  šalelę,  kur  
gimėm ir mylėjom. 

Ir staiga kaž kas sums 
ant blakstienų krito — 
tapo vakaras aitrus, 
nemigas lig ryto. 

Kastytis Gliauda. 

LAIKO VERPETUOS 

Žalios girios, margos lankos, 
Mėlynas dangus. 
Argi tokio krašto god®g T 

Pasmerktos pražūt? 
Iš senovės Čia Lietuvis 
S\i gūdžia giria 
Meldės, dirbo, vargo buvifi 
Buvo jo dalia. 

Daugel ašarų nubėgo 
Nemuno vaga, 
Marios kraujo nutekėjo 
Lietuvos žeme. 

Bet senovė, nors rusting^ 
Aimanos, kančia, . 
Bet užtai kokia galinga 
Vytauto valia. 

Nun Lietuvis dažnai 
Tuštybių klane, 
O jo sielą surakina v 

Batlaižio dvasia. 

skęsta 

PIPIRAI yra sunkiai gaunamas augalas, o 
druska yra vienas iš paprasčiausių esančių mine
ralų, gaunamų gausybėmis. 

Vėl nuožmus Rytų plėšikas 
Baldos Lietuvoj, 
Skersaakis gi koriką* 
Siaučia Vilnijoj. 

Daug po užsienius pabiro 
Lietuvos  sunų;  
Ar ims rastis tarp tų vyrų 
Basanių.... šliupų ?~ 

Tik maža sauja didvyrių 
Sodžiuos ir miškuos 
Kaujas su minia ateivų, 
Maudosi kraujuos. 

Ištrėmimo naštą neškim 
Iškelta galva; 
Kovon stokim, Dievą melskim — 
Vėl bus Lietuva. 

Ir nelaukim kad vertelgos 
Laisvę jai suteiks. 
Tik del dvasios mųs kovingos 
Rūkas prasiskleis. 

Šiądien šūkis mųs vyriausias: 
Saugokim savus f 
Kiekvienam doram Lietuviui. 
Parama tebus! 

Andrius Vilkaviškietis. 

AMERIKOS KARIŲ 
NUOSTOLINGI 

ŠPOSAI 

Clarens, Šveicarija. 
1946.VIII.21. 

Amerikos kariai esanti sve
timose šalyse Europoje prida
ro šios šalies valdžiai nepapras
tai daug nuostolių savo palai
dais ir kvailais šposais, neat
sargumu ir tiesioginiais krimi-
nališkais nusižengimais. Nuo
stolius turi padengti Amerikos 
armijos vadovybė, į kurią nu
kentėjusieji atsikreipia. 

Už kareivių išdaužomus ki
tų žmonių namų langus išmo
kama po 50c. Vienoje vietoje 
kareiviai sudegino namą tik iš 
savo kvailumo, norėdami ma
tyt gerą gaisrą. Už tai užmo
kėta $5,000. 

Belgijoje, vienoje bažnyčioje 
k a r e i v i a i  p a v o g ė  k i e l i k ą ,  u ž  j į  
užmokėta $150. Kitur girtas 
kareivis nužudė moterį, už ją 
vyrui užmokėta $4,000. 

Girti Amerikos kariai nužu
do daug nekaltų žmonių. Mo
terų išgėdinimas yra kitas ka

reivių užsiėmimas. Yra žinių 
kaip kareiviai įsiveržia į na
mus. susiša vyrą, o jo žmoną ir 
dukterį jo akivaizdoje išgėdi-
tia. 

V eik kiekviename Vakarų 
Europos mieste užlaikomi U. S. 
fermi jos nuostoliams iš j ieškoti 
biurai, kur nukentėję žmonės 
gali kreiptis. 

Ik i .  pere i to  rudenio  Amer i
kos armijos vadovybė išmokė
jo Europiečiams teisingų rei

ka lav imų v i rš  5  mi l i jonus  do-» 
liarių, ir tų nuostolių pajieško-
|o apie 30,000 nukentėjusių 
nuo Amerikos kareivių žmonių. 

NORS žemės plotai visame 
pasaulyje tinkami žemdirbystei 
nedaug ką ^padaugėjo, tačiau 
pastarų 25 metų bėgyje pasau
lyje gyventojų skaičius padau
gėjo 35 milijonais, kuri# iš že-
#iės turi misti. 

Ateivio galva nukrinta ant pečių, o 
šiurkštus, pajuodę pirštai slapčia šluosto 
ašaras. 

Baltabarzdis uždeda savo ranką ant 
jo peties ir šneka balsu kylančiu iš pačios 
širdies: 

— Verk, žmogau, verk! Kai aš vaik
štau šio krašto laukais, arba kai nueinu į 
išdarkytus miškus — ir man, visai sveti
mam žmogui, ašaros bėga Aš prisi
menu savo gražią Ukrainą, kuri taip pat 
kaip ir jusų kraštas, priešinosi galinges
niam ir buvo sutrypta ir išniekinta. 

— Čia rašė mano sunus — lyg iš 
kapo pasigirsta atėjusio senelio balsas. — 
Ir aš su šeima gyvenau ne tik šitame kraš-

Lietuva Tironu 
Pančiuose 

% 

ŠI KNYGA LEIDŽIAMA ANGLIŠKOJE 
KALBOJE 

Knyga "Lietuva Tironų Pančiuose" jau tuoj bus 
gatava Lietuviams, ir ji leidžiama Angliškoje kalboje, 
prisilaikant Amerikos Lietuvių visuomenės pageidavi
mo. Ji nebus tokia didelė kaip Lietuviška, nes bus iš
leista nekurios nesvarbios dalys, tik atskleidžiama visos 
sovietų vadų Kremliuje klastos ir sukti planai pavergti 
Lietuvą ir kitas Pabaltijo šalis. 

Šį veikalą privalo įsigyti kiekvienas Lietuvis pasi
skaityti Lietuviškai, o Anglišką knygą įsigyti ir pado
vanoti savo apielinkės žymesniems Amerikiečiams kurie 
galėtų pagelbėti mums kovoje už Lietuvos nepriklauso
mybę.^ Kadangi LVS dalins šią Anglišką knygą nemo
kamai žymesniems Amerikos ir kitų šalių valdžių na
riams bei mokslo įstaigoms, knygos išleidimui reikalinga 
parama. # Siųskit savo auką apačioje telpančiu kuponu. 
Kas prisius $5.00 ar daugiau gaus vieną knygą Lietuviš
ką ir vieną Anglišką. Pagelbėkit Lietuvai Vaduoti Są
jungai jos dideliame darbe! 

Giliai susikaupę stovime ties 
tyliu, bet daug sakančiu 

Pravieniškių kapinynu 
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Siųskit Savo Prenumeratą DABAR knygai 

LIETUVA TIRONU 
pančiuosJe 

Ištašyki t čia telpantį kuponą užsiaakant knygą, 

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA 
6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 

Siunčiu savo prenumeratą šiai naujai leidžiamai knygai: 

$ Knygai "LIETUVA TIRONŲ PANČIUOSE" 

Vardu 

Adresas 

Miestas... •••WW Valstija...... 
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TUPČIOJIMAS RUSAMS G ALI BAIGTIS LIŪDNAI 
PASTAROMIS denomis j Amerikos valdžios rankaš 
* pakliuvo sovietų paruošta slapta knyga, net 964 pus
lapių didumo, Rusiškai išleista ir gaunama tik Rusijoje. 
Tos knygos pavadinimas yra sekantis: "RANKVEDIS 
BOMBARDAVIMUI IR 'SABOTAŽAVIMUI SUVIE
NYTŲ VALSTIJŲ". Ta knyga pasako kam sovietai 
rengiasi, parodo kad nėra nieko apie didelę Amerikos 
karo produkciją ir apsigynimo įrengimus ko Rusai ne
žino iki mažiausių smulkmenų. 

Ta knyga pateko Atstovų Rumų Amerikai kenks
mingų veiksmų tyrinėjimo komisijai. 

Joje sutalpinta net smulkus, artimi planai ir foto-

frafijos. iš oro ir nuo žemės, veik visų svarbių šios ša-
es industrinių dirbtuvių, transportacijos priemonių, til

tų, tvenkinių, jiegos stočių, valdiškų ir civilinių pastatų. 
Visa tai susirinko sovietų šnipai, 'kuriems buvo leis

ta ir dabar dar tebėra laisva tas informacijas gauti. 
Ta knyga parodo kaip sovietai visu įtužimu ruošiasi 

Amerikos gyvenimą suardyti, išversti šalies vyriausybę 
ir pavergti jos gyventojus. 

Bombardavimų ir sabotažavimo visų šios šalięs in-
Čia yra paruošta ir ruošiama gaujos komunistų pa

sišventėlių kurie darys viską kenkti šiai šaliai, kad tik 
pagelbėjus Rusijai kariauti prieš Ameriką. Neprieis 
met prie karo — čia komunistai ir sovietų agentai dės 
visas pastangas, atitinkamu laiku, su sovietų pagalba, 
fadaryti komunistini perversmą, kad Amerika nei ne
galėtų kariauti prieš Sovietų Sąjungą. 

Bet patys Amerikečiai, mažų vaikų protu gyvenda-
jvii, leidžia komunistams ir sovietų agentams čia ru§šti 
dirvą bolševikinei revoliucijai. 

^ Amerikiečiai laikraščių # rašytojai, matydami visus 
bolševikų kenksmingus žygius, niekaip negali suprasti 
kodėl dabar sovietai pasidarė Amerikiečiams tokie ne-
(draugiški. Vienas rašytojas, paveizdan, aimanuoja kas 
i|ems Rusams pasidarė kad dabartiniu laiku mes netu
rime su jais jokių kulturinių ir socialiniu santikiu, nors 
fcuvom karo draugais, kuomet po I Pasaulinio Karo, ka
da Amerika gelbėjo komunizmą naikinti, sovietams įsi

steigus palaikyta artimesni saritikiai. 
Tokie Amerikiečiai nesupranta kad sovietai užleido 

savo ''geležinę uždangą" tam kad jie jaučia baigę visus 
reikalus su "kapitalistiniu pasauliu", šio karo proga pa-
^ieke naujų didelių laimėjimų, ir kad už tos uždangos 
Jie dabar ruošia savo naujus pasikėsinimus prieš Vfeą 
(pasaulį ir prieš pačią Ameriką. 

KAS ATSITIKS MASKVOJE? 
3D ENGIANT Maskvoje Vokietijos ir Austrijos t&fkos 

derybas, nekurie jau spėja kad dalis slaptų naujo 
Valstybės Sekretoriaus Gen. Marshall'o susitarimų su 
Molotovu bus galutinas užtvirtinimas Rusijai užgrobtų 
Pabaltijo šalių — Lietuvos, Latvijos, Estijos. 

Senatorius Bridges, Republikonas, atsižvelgdamas 
ji artėjančią Maskvos taikos konferenciją, kuri prasidės 
Kovo 10 ir kur Gen. Marshall vyksta su apie 100 pata
rėjų ir ekspertų, persergsti valstybės sekretorių kad 
•sovietai yra užsimoję padaryti Vokietiją savo sąjungi-
ninke-pastumdėle, kaip padarė nekurias kitas kaimyni
nes valstvb?s, kur tik savo purvinas kojas įkėlė. 

Sen. Bridges savo ilgoje kalboje Sausio 31 patardi-
nėjo Marshall'ui atmesti reikalavimus ir pageidavimus 
triukšmingos mažumos, kurią atstovauja Henry Walla
ce ir jo pasekėjai, norėdami įvesti Amerikos užsienio po
litiką į aklą gatvę, iš kurios tik dabar pavyko išeiti. Jei 
iiiip darys, sako Bridges, jis susilauks visos Amerikos 
žmonių paramos. 

Bridges atkreipia dėmesį į tai kaip mes paštam lai
ku prigavingai buvome priversti buti dėkingais, kuomefc; 

iStalinas, Molotovas ir Višinskis nusišypsojo mums; jie, 
po trukdymo taikos per pusantrų metų, po apiplėšimo 
'daugybes šalių, draugų ir priešų, sutiko su mumis kal-
Ibėti apie taikos darymą. 
' Sen. Bridges neužmiršo ir Lietuvos savo šioje kal-; 
"boję, pasakydamas: "Pusė Europos dar tebėra atkirsta' 

ijįjuo viso kontinento gyvenimo sovietų durtuvais. Trys 
nepriklausomos respublikos kurių suverenumas dar ten 
bėra Washingtono pripažystamas — Lietuva, Latviją 
ir Estiįa — tapo čielos prarytos Rusu meškino." 

Kiek šito paklausys vykstantis į Maskvą Valstybės 
Sekretorius Gen. Marshall parodys jo darbai. Jau bu-

•vo rašyta kad jis dalyvavo su Prez. Rooseveltu Tehera-
;me ir Jaltoje ir su Prez. Trumanu Postdame. Ar jis mo-
•;kės apcrinti teisybę, ar tik patvirtins sovietu klastingų 
.''vadu įrodinėjimus kad Roose veltas tą ir tą Stalinui pa

žadėjo,  m Trumanas tą ir  tą?.. . .  

SOCIALIZMAS ANGLIJOJE NEVYKSTA 
COCIALISTA.I politikieriai, paėmę Anglijos valdžią į 
^ savo vadovybę, veda šalį į bankrutą, ir tai patėmij# 
pradėjo jieškoti budų gelbėtis nuo to. Nors socializme 
kiekvienas darbininkas turi dirbti daugiau su didesniu 
noru ir pasišventimu, — ijes tai, kaip socialistai mokina. 
syra darbininku valdžia, — tačiau pasirodo darbininkai 

" visai to nejaučia, nes jie turi dirbti kaip dirbo po seno
vei, tik jų vadai, ar diktatoriai kaip Rusijoje, turi sau 
geresnį gyvenimą. Kitaip sakant, vietoje konservatyvių; 
partijos valdžioje sėdi socialistai darbiečiai, kurie pasi
darė šalies viešpačiais, darbininkų priedanga. 

Anglijoje socialistai vadai ragina darbininkus dirk-
ti daugiai, nes jei nedirbs, socializmo bandymams ga
li ateiti galas. Išrodo kad jeigu dalykai -nepašitaisys, se-

JAmerikos "Liberalai1 

Harnauja Stalinui 

AMERIKOJE kitados buvo 
tam tikra intelektualų klasė li
beralai, ant kurių rėmėsi daug 
vieša opinijai Jų buvo laik-
raštininkų-žurnalistų tarpe. 

Dabar veik išimtinai tie li
beralai, arba kiti jų vietose įs
toję, kurie liberalais vadinasi, 
virto Maskvos apaštalais. Tik
ri Amerikečiai liberalai, kurie 
negalėdami apsikęsti tais sve
tima ideologija apsikrėtusiais, 
nustojo jau liberalais vadintis, 
iškelia aikštėn kaip dabartiniai 
pseudo-liberalai elgiašT savo pa
sirinktoje misijoje. 

Jie griežtai nusistatę rėkti, 
rašyti, per radio kalbėti prieš 
viską ką jų pati šalis Amerika 

Oiiai Teks Kalbėti 
ir Kongrete 

Chicago Tribune Vasario 
d. net redakciniame straipsny
je krilba apie musų tautiečio 
Adv. Antano Olio paskyrimą 
Illinois valstijos komiteto pir
mininku kovoti už gavimą dau
giau vandens iš Michigan ežero 
į Illinois sanitarinį kanalą. 

Illinois Gubernatorius Green 
paskyrė komisiją, kurios pir
mininku nuskyrė Adv. Olį, Sa
nitarinį Trustee, tyrinėjimui 
kenksmingumo sveikatai ir na
vigacijai del dabartinio federa-
lio apribojimo leisti į Illinois, 
kanalą mažiau vandens Jaęgd 
ištikro reikia. 

Tribune sako, yra geras pa
grindas atnaujinti bylą del to 
apribojimo Aukščiausiame tei
sme. Pirmininkas Olis ir jo 
komitetas, sako Tribune, priva
lo surinkti visus įrodymus šio
je byloje kuogreičiausia, ir pa
tiekti dabartiniam Kongresui, 
pirm negu New Dealeriai už-
kirs tam kelią, pasirašydami 

daro ir užgiria viską ką darol sutartį su Kanada susisiekimui 
Maskva. 

Washingtone pradėjus kal
bėti apie reikalingumą Ameri
kai nupirkti nuo Danijos Gren
landiją, Amerikos apsaugai iš 
rytų, tie "liberalai" pradėjo 
rėkti jog tas pakenks Ameri
kos draugingų santikių palaK 
kymui su Rusija Tuo tar
pu kai Rusija nori užgriebti iš 
Norvegijos ten pat šiaurėje 
esanti Spitzbergeną, kas duo
tų sovietams karišką bazę ar
čiau Amerikos, tie liberalai vi
sai apie tai neužsimena. 

Vienas Amerikiečių laikraš
tis teisingai pastebi kad tie 
gaivalai turbut turi kokią kon
spiraciją, kurioje jų pačių šalis 
yra perstatoma niekadėju, ir 
jie kitaip negalėtų gyventi jei
gu tų priekaištų negalėtų da
ryti. 

laivais iš Didžiųjų Ežerų per 
St. Lawrence upę su Atlantiku1. 

Taigi Adv. Oliui gali netru
kus prisieiti vesti Chicago-Illi
nois vandens byla Aukščiausia
me teisme ir Kongrese. 

/ t t 

KARO VETERANAI kurie 
turi ukes darbo patyrimą ir 
kurie turi norą gryžti į žemėą 
darbus, privalo nepraleisti pro
gos kuri neužilgo jiems atsi
darys. Valdžia planuoja skir
ti 700,060 akrų apčios derlin
giausios žemės pasaulyje apie 
1951 metus, M Pasaulinio karo 
veteranams. 

Tos žemės yi'a vakaruose, 
Oregon valstijoje prie Kalifor
nijos rubežiaus 300,000 akrų, 
ir apie 400*000 akrų Colombia 
upės slėnyje Oregon valstijoje. 

S- S K A I T Y M A I  

LIETUVIU KŪČIŲ PAPROČIAI 
IR' BURTAI 

Juozas lingis 

kančių trijų mėnesių bėgyje socialisto Attle^yaldžia^tu-
ms rezignuoti. 

Socializmas — arba tie kurie jo vardu dangstosi ir 
valdo — pasirodo yra nesąmonė visoje Europoje, įskai
tant ir Rusiją. Sovietų socialistinė respublika paversta 
vergų šalim, nes ten komunistinė partija pasidarė visko 
viešpačiais, ir viską suvalstybino, socializmo vardu, už
imdami tik įsakymų išleidimu. 

Anglija tuo tarpu smaugiama socializmo įvedimu 
kapitalistiniu budu: nutartas suvalstybinti įmones ir 
industrijas nuperkant į skolą, šalies gyventojai — fili 
darbo žmonės kurių vardu socialistai valdo — turi su
dėti pakankamai taksų mokėti valstybės skolas. 

Per socialistus labai lengvai Anglijoje gali įsiveržti 
komunizmas, kuris padarytų greitesnę operaciją — pa
skelbtu visko suvalstybinimą pigiausiu budu — įsakymu 
kad viskas lieka valstybės nuosavybė, be jokios niekam 
atlyginimo. Tas laikinai :gal pradžiugintų tuos kurie 
taksus ir valstybės skolas neša, tačiau trumpu laiku jie 
pajustų komunistų diktatūrą ant savo sprando. 

Visur kitus Europoje socialistai tik dirba-talkinin-
kauja komunistams. Ar Anglija bus išimtis? 

PABĖGĖLIAI 
Per naktį, per lietų, per vėją — 

ant motinų rankų vaikai — 
į tolimą kelią išėjo 
ištroškusių laisvės pulkai. 

fie viską paliko* namuose — 
•vaikučiai paliko žaislus — 
naktis ir tamsa juos apjuosę, 
kur galvos, kur kojos pakliugf 

Jiems nušvietė kelią pašvaistės — 
vaikučiai pravirksta rauda — 

so sielvartas vėsulu švaistės, 
nublanko viltis k maida. 

Ką motina duos tremtinėliiį? 
Nei duonos, nei laisvės, nei tų 
puikių, tartum tėviškės gėiės, 
svajonių kelyj prarastų. 

į tolimą, juodą pasaulį — 
vaikuti, užmik ant peties — 
išėjo, jieškodami saulės, 
išeiviai iš siaubo nakties. 

Kastytis Gliaudą. 

(IS. LIETUVIŲ PABĖGĖLIŲ SPAUDOS: 
PRAGIEDRULIAI — Stockholm) 

NE vienas iš musų prisimename tą ramų, 
tylų, taikų Kūčių vakarą JGietuvoje, kada visa 
šeimyna susisėda už stalo ir malda bei susikau
pimu pradeda stiprintis. Kiekvienam iš musų 
prieš akis stovi švariai užtiestas stalas, po stal
tiese šieno kuokštelis, ir toje švento vakaro ty
lioje prieblandoje persideda visi kryžių ;šei-
minirikas ima ir laužia "Dievo pyragą". iBet 
kiek senų papročių bei burtų tą nepaprastą va
karą. Ne vienam iš musų teko vieną kitą burtą 
ir pačiam išbandyti, o koks buvo rezultas — 
telieka kiekvieno paslaptimi. Tie visi tikėjimai 
bei burtai nėra bereikšmiai, nes kiekvienas jų 
be iracionalios turi dar- ir savo racionalę reikš 
mę. Jų šaknys gludi gilioje senovėje. Retai 
kuriam krašte Europoje šie tikėjimai buvo taip 
neseniai gyvi tautos sąmonėje, kaip Lietuvoje. 
Lietuvis buvo ir yra visada giliai tikįs, bet šie 
seni pagoniški papročiai nė kiek nesusidurė su 
jo giliu krikščionišku tikėjimu. 

Kūčių vakaras — nepaprastas vakaras. Tą 
nepaprastą naktį, rodos, viskas sukyla, sujuda 
ir su didžiusiu susikaupimu laukia užgimstant 
Išganytojo. Pagal seną tradiciją visata turi 
tą akimirką sustoti, bet ji labai sunku nutaikyti, 
todėl Kūčių dieną reikia ramiai prisilaikyti, 
nedirbti sunkių darbų, nedrumsti taikos ir ra
mybės visoje gamtoje. Tas atsispindi ir Lie
tuviškose Kūčių tradicijose. Kučiose dirbdavo 
ir tebedirba tik tuos darbus, kurie reikalingi 
šventėms. Taigi, linų nebraukia, nekulia, miš
kan nevažiuoja, neverpia, nemala. Vyrai ruo
šiasi, parūpina pašaro, kūrena pirtį, moterys — 
valosi, kepa pyragus, valgius gamina (Zarasai). 
Kučiose negalima dirbti sunkių darbų. Kartą 
už jaujos gulėjusi nudvėsusi kumelė. Kūčių 
vakarą pasiėmęs žmogus šautuvą, nuėjęs jaujon 
ir žiūrįs, ar neateis vilkai jo kumelės draskyti. 
Jis manė juos nušauti. Tik atlekia vilkai prie 
nudvėsusios kumelės. Kumelė kaip šoks ir bėg
ti, ir atbėgo jaujon pas tą žmogų. Rytą rado 
žmogų nebegyvą (Kurkliai). 

PATS KŪČIŲ šventimas arba "kučiavoji-
mas" taip pat iškilmingas ir tam laukimo mo
mentui pritaikytas. Stalan pirmiausia sėdasi 
šeimininkas ir šeimininkė, paskui visi kiti. Šei
mininkas liepia visiems sukalbėti po trejis po
terius "ant pono Jėzuso užgimimo", kuriuos su-
stoją pamažėl kas sau sukalba. Tada šeiminin
kas paima vieną "Dievo pyragą" ir visiems po 
gabalėtlį atlaužęs duoda. Tada sėdasi ir val
go . . . (Zarasai). Kūčių vakarą padeda ant 
stak) šieno, apdengia jį staltiese ir paguldo kry
želį. Kalėdų rytą visa šeimyna bučiuoja kry
želį, o šieną atiduoda gyvuliams (Vabalninkas). 
Dievo pyrago barsto kiekvienan valgin. Su 
kuo Dievo pyragą laužei, prisimink to vardą 
miške paklydęs — ir rasi kelią (Viešintos). 
Prieš sėsdami užstalėn, kiekvienas skyrium pa
kalba poterius. Valgydamas "aplotką", kiek
vienas jos dalį turi įmesti į rašalą (barščius). 
Taip darydami rodo šeimynos vienybę ir meilę 
(Pagirys). 

Tokį nepaprastą vakarą tįsi ir pats valgis 
išsiskirti iš kasdieninio. Ką gi valgo Lietuviai 
per Kūčias? Kučioms būdavo ruošiami: vynas, 
rasalas, kisielius iš avižinių miltų: šustinis, avi
žinės kruopos iš virtų, o paskui išdžiovintų, gru
dų; grucė, padaryta iš miežių; grybai; sližykai, 
uogos, aguonos (Naujamiestis, Panevežys). Mi
šinys, virtas iš kviečių, miežių, avižų ir žirnių, 
vadinamas "kučiomis". Sako, kad vištos, pa-
lestintos "kučiomis", labai daug dedą kiaušinių 
(Joniškėlis). Kučiose be kitų valgių, būtinai 
turi buti kepta lydeka (Ylakiai). Kas kūčių 
dieną nevalgo žuvies* tą kitais metais apsės utė
lės (Rokiškis^. 

Ne tik per včfmcs, bet ir kuCių "traltarą su
sirinkdavusios ir namiškių mirusiųjų vėlės ku-
čiu švęsti. Krikščionybė mėgino šį vėlių apsi
lankymą sukrikščioninti, todėl daugelyje >vietų 
vėles pakeitė angelai, Į namus ateiną Kristui 
Kudikėliui patalo pakloti. Senuose Lietuvių 
papročiuose sutinkami abu variantai. Jei kuris 
šeimos narys būdavo miręs, toj vietoj, kur jis 
būdavo sėdi, statydavo alaus stiklinę (Ančiškiai). 
Kučių vakarą meilina numirėlius, žmonės sako 
kad kai gimsta Krustus, tai visi numirėliai pri
sikelia ir ateina aplankyti savo namų. Todėl 
kučių vakarą nenuima nuo stalo valgių. Be to, 
sako, kad naktį ateinąs "kačiavoti" Dievo avi

nėlis (Kamajai). Dvasioms per kučias padeda* 
vo priekaktyje garsvytininko (Joniškėlis). Pa vai* 
gę kučias palieka visokių valgių po truptį aift 
stalo nakčiai, kad Jėzus su angelais turėtų 
valgyti (Leliūnai). 

NE TIK ŽMOGUS, bet ir gyvuliai turi jaus
ti tą reikšmingą naktį, ir jiems turi kūčios išis-
kirti, tą vakarą skanesnis kąsnelis turi ir jų go
murį paglostyti. Ir gyvuliai turi kučias: jiems 
duodama ėsti virintų kviečių, jie galį kalbėti ir 
žiną ateitį. 12 v. visi gyvuliai kalbą. Vienaa 
ūkininkas, norėdamas sušinoti, ką jo arkliai kaį-
bės, nuėjo pasiklausyti. Išmušus vienuolikta^ 
vienas arklys nusijuokęs ir prabilęs: "Rytqf 
turėsime maitą vilkti". Ūkininką paėmusi bai
mė ir daugiau negalėjęs klausyti. Kalėdų ryt(| 
jį radę sustingusį lovoje (Rokiškis). Kod# 
gyvuliai kalba? Kai Kristus gimė, tai jaut* 
ir asilas ėjo Kristaus pūsti (šildyti). Jie ėjo 
12 v. ir kalbėjosi. Todėl ir dabar 12 v. gali kal
bėtis (Pabaiskas). Jų meldimosi negalima tyčio
mis klausytis. Kas išgirsta, tas tuoj ir mirš
ta (Vabalninkas). Po kučių nuima šieną nuo 
stalo, sudeda jį pastalėn, atneša saiką avižų ir 
padeda ant to šieno. Kalėdų rytą tą šieną ir 
avižas nuneša į tvartą ir išdalija juos visiems 
gyvuliams (Krekenava). Kučių vakarą gyvu
lius geriau šeria, negu paprastai. Gyvuliai tu
ri pasistiprinti, nes naktį visą valandą reikėsią 
jiems klūpoti ir melstis (Vabalninkas). 

Kalėdų naktis, ir iš viso visos Kalėdų šven
tės, yra raganų, raganių ir visokių kerėtojų lai
kas, tada jie įgauna nepaprastos galios tiek žmo
nėms, tiek gyvuliams pakenkti. Jų reikia sau
gotis. Kučių naktį, sako, raganos jodinėjančios 
oru ant tuščių avilių. Kartą vienas bernas įlin
dęs i avilį, ir raganos nunešusios jį į kažkokį 
kitą pasaulį, kur buvusi vasara, ir ten jos ėmu
sios žirniauti. Bernas iškišęs iš avilio ranką 
ir taip pat pasiraškęs žirnių. Paskum raganos 
sugryžę atgal. Kai vakaruškose raganos gyrėsi 
kad neturinčios iš kito pasaulio žirnių, bernas 
išsiėmęs iš kišenės žirnius ir parodęs. Pkskurn 
tas bernas ėmęs džiūti, ir nudžiuvęs (Nauja
miestis). Kučių vakarą raganos, pasitepusios 
pažastis kažkokiais riebalais, joja ant avilių į 
žirnių šalį. Ką ten jos daro, nežinia (Joniškė
lis). Kučių naktį raganos prie aketės vanojasi 
(Kupiškis). Jei kučių „vakarą kas ateina, tai 
tą laiko raganium (-ne), norinčiu pikta padary
ti (Vabalninkas). Kučių vakarą rūkydavo gy
vulius devindrekiu kad raganos jiems ko nepa
darytų. Devindrekis — tai juoda šaknis, kurią 
moterys nešiodavo po kaklu kad raganos jų 
nepagadintų (Saločiai). 

PER KALĖDAS, ypač Kalėdų naktį, kai 
visokios nežemiškos pabunda ir įgauna galios, 
ta proga pasinaudoja ir žmogus nors kiek paž
velgti į ateitį. Kaip visos didžiosios šventės, 
taip ir Kalėdos yra orakulų laikas; žmogui svar
bu ir įdomu sužinoti, kas ateinančiais metais 
bus su juo, su jo artimaisiais. Atskiro žmogaus 
mintys gal daugiausia atsimuša į du klausimus: 
ar jis sulauks ateinančių Kalėdų, ar mirs. Ir 
tiesiog nuostabu, šių dienų žmogui beveik ne
suprantama, su kokiu ramumu sutikdavo sveiko 
kamieno senas Lietuvis mirtį. Todėl jei per 
Kalėdas "orakulas" ir išburdavo jam mirtį, tas 
nėkiek nedrumsdavo linksmos Kalėdų nuotaikos. 
Ką ir kaip "orakulas" pranašaudavo. Valgant 
kučias lemia iš šešėlio — jei sešėlis panašus į 
karstą, žmogus mirs, jei šešėlis "be kaklo", tas 
nesulauksiąs kitų kučių — mirsiąs (Velšis, Ku-
piškis|. Jei svetimas žmogus nuogas žiuri ku-

(Pabaiga ant 6-to pusi.) 

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI 
Kaiaa su prisitmtimH tik $1.00 
(Galima siųsti pašto ženklais po 5c) 

§ioje knygelėje telpa didelis Lietuvos Žemi-
lapis, Kauno žemėlapis, Lietuvos matai ir 
saikai, miestelių ir miestų vardai ir prie 
kurių apskričių priklauso ir kitos informa
cijos apie buvusią Nepriklausomą Lietuvą. 

Reikalaukit Dirvoje 

LENGVAS BUDAS IŠMOKTI 
ANGLIŠKAI 

Kaina 35c. &ti prisiuntiiuu 40c. 
(Galit siųsti pašto ženklais) 

Štai naudinga knygelė pradiniams mokyti* 
Angliškai Tinka pasiųsti giminėms pabė
gusiems iš Lietuvos, arba Amerikoje to
tems ką nori pramokti Angliškai kalbėti. 

Reikalaukit Dirvoje 
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DIRVA GODŽIAI 
SKAITOMA 

AZIJOJE 

Lietuviai kariai Indi-Kinijoj 
prašo daugiau Dirvos 

Lietuviai pabėgėliai, jaunes
ni vyrai, būdami Prancūzijos 
okupuotoje Vokietijos dalyje, 
įstojo į Prancūzijos užsieniečių 
legionus. Nekurie jie kreipėsi j 
Dirvos redakciją su prašymu 
siuntinėti jiems Dirvą. Mes 
mielai pradėjome siuntinėti. Jie 
tapo išvežti i Prancūzų Indo-
Kiniją. Azijoje. Dirva jiems 
ten pristatoma. Iš jų apie 
Dirvą patyrė ir kiti ten pate
kę Lietuviai, kaip iš šio laiš
ko matysite: 

Saigon, Indo-Kinija, 
10-XII-46. 

Mes Lietuviai, esantieji mū
sų batalione, nei vienas iš nie
kur negaunam jokios Lietuviš
kos spaudos. Vieną sekma
dienio dieną apleidę savo pel
kėse esančius postus, gryžome 
po ilgo laiko atgal i Saigoną, 
kur teko sutikti Lietuvių iš ki
tų batalionų ir jie mums pasi
gyrė kad jie pradėjo gauti iš 
Amerikos Lietuvių laikraščius 
ir knygas. Mes nustebę pra
dėjom jų klausinėti kaip jiems 
pasisekė gauti laikraščių ir net 
knygų. Jie trumpai mums pa
sakojo kad parašė porą laiškų 
i redakcijas ir dabar jau gau
na laikraščių. 

Todėl aš gavęs Dirvos adre
są, ryžaus parašyti redakcijai 
laišką, prašydamas atsiųsti ir 
mums Dirvą ir knygų. Musų 
batalione mes esame šeši Lie 
tuviai ir kiekvienas daugiau 
kaip pusmetis nesame turėję 
rankose jokio spausdinto Lie
tuviško žodžio. Mums teko 
gauti paskaityti vienas nume
ris Dirvos, ir ji mums visiems 
labai patiko, kadangi tai nėra 
komunistinis, o tikrų Lietuvių 
patriotų leidžiamas laikraštis. 

Skaitant Dirvą teko patėmy-
ti skelbiamą vieną knygutę 
kaip mokytis Angliška'i, o mes 
kaip tik keliese pradėjom mo
kytis Angliškos kalbos. Musų 
mokslas eina sunkiai, kadangi 
neturime tinkamų knygų. Tie 
sa, turime porą knygelių Ang-
liškai-Prancuziškai, bet tai yra 
mums dar sunku, nes mes dar 
nesame gerai pramokę Pran
cūzų kalbos. 

Taigi prašau tamstų, jei ga
lite, prisiųskit mums Dirvą ir 
tą knygelę, už ką mes busime 
labai dėkingi, nes tai butų 
mums didelė nauda ir didelis 
šuolis į Anglų kalbą, kurios 
mes dabar vos keletą žodžių 
žinom. 

Mes Lietuviai čia Indo-Kini-
joje, toli likimo nublokšti nuo 
savo tėvynės, sveikiname bro
lius Lietuvius Amerikoje ir 
linkime daug laimės ir pasise
kimo jusų visame gyvenime ir 
darbuose. 

Su didele pagarba, 
. Legionierius. 

KODĖL REIKIA REMTI 
DIRVĄ 

(Nuo Redakcijos) 
ŠĮ laišką rašantis jaunolis iš 

tolimos Indo-Kinijos gal yra 
jusų sesers ar brolio ar kito 
giminiečio sunus. Jis prašo 
Dirvos ir Lietuviškų knygų, ir 
tos knygelės mokytis Angliš
kai. Dirvos redakcija nelaukia 
kadfet^kas atsiųs auką padengi
mui šitų* kaštų. Mes tuoj pat 
siunčiame jiems knygų ir už
rašome Dirvą, kad jie turėtų 
taip trokštamą Lietuvišką žo
dį. 

Kai kurie geri Lietuviai lai
kas nuo laiko prisideda su pa
rama Dirvai. Už tuos pinigus 
per jau nuo 1945 metų siunti-
nėjame Dirvą šimtams Lietu
vių pabėgėlių visoje Europoje. 
Ir dabar kas savaitę po kelis 
pabėgėlius Europoje atsišaukia 
prašydami siuntinėti jiems Dir
vą ir knygų. Siunčiame jiems 
kiekvienam, nelaukdami ar ka
da kas iš Amerikečių užmokės 

už tai, a* parentis mus musų 
sunkiame darbe. 

Kiekvienas iš tų kuriems 
mes Dirvą ir knygas siunčiame 
gal but yra jusų broliai, sese
rys, seserų-brolių vaikai ar ki
ti jusų giminiečiai. 

Kiekvieną savaitę Dirvoje 
telpa pabėgėlių pa j ieškojimai 
savo giminių Amerikoje. Tie 
pa j ieškojimai kas savaitę šim
tais sueina i Dirvos ir kitų lai
kraščių redakcijas ir į Lietu
vos konsulatus. Mes persiun
čiame tuos pajieškojimus į kon
sulatą, paskelbimui pa j ieško j i-
jimų visuose laikraščiuose. Di
duma pabėgėlių žino Dirvą ir 
į ią pirmiausia rašo. Kiekvie-i 
name beveik laiške, drąsiau ar 
visai nedrąsiai nelaimingi laiš
kų rašytojai, likę be tėvynės 
jusų , giminiečiai, prašo siunti
nėti jiems Dirvą, bet pastebi 
kad neturi kuo atsilyginti 
jie nenorėtų kad nemokamai 
jiems laikraštis eitų. 

Kiti atsiunčia gerų straips
nių, raštų, ir dalykus nušvie
čiančių laiškų. Visa tai jųs 
skaitote Dirvoje. Todėl pabė
gėliai visapusiai yra verti ju
sų paramos išrašant jiems Dir
vą, ir tie kurie straipsnius ra
šo ir tie kurie negali rašyti, 
bet baisiai pasiilgę Lietuviško 
žodžio. 

Atminkite, ne vien tik duo
na žmogus gyvas.... 

Padarykite savo auką dabar 
tie kurie dar nedavėte nieko, 
siuntinėjimui pabėgėliams Dir
vos ir knygų. 

Siuskite: 
' DIRVA 

6820 Superior Avenue 
Cleveland 3, Ohio. 

SKAITYTOJŲ DOVANOS IR 
PARAMA DIRVAI 

Šie Dirvos skaitytojai pridė
jo savo aukas siuntinėjimui 
pabėgėliams Dirvos, ir DirvoS 
rašytojams pabėgėliams pa
remti : 
Vaclovas Shark us, 

DĖDĖ SAMAS ATI
DUOS STALINUI 
LIETUVIUS RAU

DONUKUS? 

PLATINKIT THE 
BALTIC REVIEW 

Vėl gavome naujų Nu
merių iš Švedijos 

Dirvos Redakcija gavo siun
tinį Švedijoje leidžiamo Angliš
ko žurnalo THE BALTIC RE
VIEW, kuris redaguojamas ir 
leidžiamas Lietuvių, Latvių ir 
Estų pabėgėlių, gynimui Pabal
tijo šalių nepriklausomybės. 

Parėmimui to jų didelio dar
bo, raginame Amerikos Lietu
vius tuojau įsigyti sau vieną 
egzempliorių to žurnalo, pri-
siunčiant $1. (6 už $5.) 

Svarbu tą žurnalą įteikti sa
vo miestų knygynams, aukš
tesnėms mokykloms ir žymes
niems politikos žmonėms. 

Lietuviai profesionalai pri
valo tą žurnalą turėti savo 
ofisuose. 

Jusų $1 bus jusų auka parė
mimui tų pabėgėlių didelio dar
bo, nes jie neturėdami nei pini
gų nei ineigų, didžiausiu pasi
aukojimu leidžia tą svarbų ku
rinį Pabalti jų tautų bylos gy
nimui. 

DIRVA 
6820 Superior Ave. 

Cleveland 3, Ohio. 

Montello, Mass. 6.00 
Vyt. Markuzas, 

Detroit, Mich. 5.00 
John Sutkus, 

Toledo, Ohio. 6.00 
Juozas Dug an, 

Cleveland, Ohio 5.00 
Mrs. Antanina Dobrilauskas 

Columbus, Ohio 5.00 
Jonas Rouika, 

Columbus, Ohio * 5.00 
A. J. žvirblis 

Chicago, 111. 5.00 
K. DemikiĄ 

New Britain, Conn. 5.00 
Joseph Mason, 

Pasadena, Calif. 2.00 
A. Medalis, 

Newton Falls, Ohio 1.00 
Casper Keliat, 

Cleveland," Ohio 1.00 
F. Saukiavičius, 

Cleveland, Ohio 2.00 
K. Zodeiko, 

Philadelphia, Pa. 1.00 
M. Aleksonis 

Donora, Pa. 2.00 
Mrs. Aleksienė, 

Cleveland 1.00 
Felix Yucitts, 

Cleveland 2.00 
J. Lauciškis, 

Brooklyn, N. Y. 2.00 
Mrs. N. Stugis, 

Rochester, N. Y. 2.00 
Mrs. Elizabeth Petrulis 

Berlin Center, Ohio 1.00 
Mrs. Eva Soroka 

Girardville, Pa. 1.00 
P. Smolevičius, 

Cleveland 2.00 

Šiądien Amerikoje po visus 
Lietuviškus kaimus eina šne
kos kad Dėdė Šamas turi ant 
šniūro panėręs trejukę ir lai
kydamas ją atsargoje vis lau
kia dar vieno iš sovietiško "ro
jaus" Ruskių načalstvos Člunko 
pabėgimo į Amerikos "peklą". 

Kiek iš šalies girdisi kuž
dant, sekantis busiąs Moloto
vas. Sako, "šiur kad jis bėg
tų jeigu neturėtų prikergtą 
sau prie kulnų Stalino enkave
distą su pištalietu". 

Stalinas iš piktumo nukan-
vę iš komunizmo "rojaus" čia 
Amerikoje lieka laisvi ir pasi
junta laimingais. 

Bet už parodymą pasauliui 
teisingų faktų, kokiame utėly-
ne ir terore šiądien Rusijoje 
žmonės gyvena, vietoje skel
biamo "rojaus", Stalinas ap
šaukia juos "kriminalistais" ir 
stengiasi įrodinėti kad tie pa-
metėliai yra "no good". 

Stalinas iš piktumą nukan-
dęs net savo pypkės cibuką ir 
į stalą kumščia daužydamas 
griežtai pareikalauja Amerikos 
kad atiduotų jam jo 'piliečius'. 

Nereiks tų baikų! Dėdė Ša
mas nenorėdamas buti Stalinui 
skolingu arba su žiauriu raz-
baininku turėt du turgu, kaip 
žmonės šneka, atsilyginimui 
Stalinui vietoje pabėgusių ko
misarų atiduos jam laikomą 
atsargoje pas save trejukę: 

Bimbalevą, Vabalevą ir An-
driejevą. 

T. Kukutis. 

PARAMA DIRVAI 

Sekantieji Dirvos prenume
ratoriai mokėjo už Dirvą dau
giau negu $3.00 reguliarės pre
numeratos: 

Clevelandiečiai: 
Feliksas Baranauskas 5.00 
Jonas Brazauskas 4.00 
F. Kulikauskas 4.00 
A. Smigels 4.00 
M. Trainauskas 4.00 
Ig. Uškuraitis 4.00 
Antanas Zdanis 

Bedford, Ohio 5.00 
G. Matulaitis, 

Youngstown, Ohio 5.00 
Frank Baker, 

Union City, Conn. 4.00 
Stanley Rutkauskas 

Akron, Ohio 3.00 
K. Zodeiko, 

Philadelphia, Pa. 4.00 
V. Shark us 

Montello, Mass. 3.00 
A. Chaplinskas, 

Ansonia, Conn. 4.0Q 
A. Slavinskas 

Shelton, Conn. 400 

vMf 

k 

Lietuvių Kūčių Papročiai ir Burtai 
(Pabaiga nuo 5-to pusi.) 

čių vakarą pro duris, tai jis mato kitų laimes ir 
nelaimes (Viešintos). Pakučiavę traukia šie
ną. Kuris ilgą ištraukia — ilgai gyvens, kuris 
trumpą — tuoj mirs (Joniškėlis). Kūčias val
gant nežiūrėdamas traukia iš po staltiesės šie
ną ir matuoja gniaužtėmis. Kiek gniaužčių iš
siteks, tiek dešimčių metų dar gyvens (Spira
kiai). Kūčių vakarą klėtyj ant stalo uždega žva
kę. Dvyliktą valandą eina pro rakto skylutę 
pasižurėti: ką pamatysi, tas ir atsitiks (Ančiš
kiai). Pavalgius kučias reikia eiti į kitą kam
barį ir pro kojas žiūrėti į veidrodį. Ten pama
tysi savo ateiti (Krekenava). Vakarą paima 
gabalėlį švino (arba vaško) ir, jį sutirpinę, pila 
į šaltą vandenį. Paskum vandenį išpila, gaurm 
šiokį tokį pavidalą ir iš jo ateitį spėja. Pa v., 
jei gaunasi, tarsi, šautuvas — šauks kariuome
nėn, vaikas — vaiko susilauks, arklys — pasi
dalys turtingas; žiedas — ištekės arba ves. 

JAUNIMO mintys kūčių vakarą gal daugiau
sia nuklysta Į jų planuojamą ateitį. O joje kas 
svarbiausia, jei ne vedybos. "Orakulas" savo 
patarimais čia gana nešykštus. Vakarą mergai
tės išneša pelenus ir žiuri, iš kurios pusės pu
čia vėjas. Iš ten bus piršliai (Vabalninkas). 
Vakarą išėjusios į kiemą mergaitės žiuri, į kur 
pučia vėjas — tenai nutekės, ir kur šunys loja 
— iš ten bus piršliai (Šimonys). Apkabina ran
kom kiek apima baslių (tuinų, štakietų) ir skai
to: našlys, baslys ... Jei paskutinis bus "naš
lys" — gaus našli, jei baslys — berną (Velšis) 
Mergaitės jieško šarkos ir žiuri kurion pusėn ji 
bus atsigręžusi. Antrą Kalėdų dieną laukia iš 
ten piršlių. Jei šarka tupia ramiai, tiesiai — 
jaunasis bus lėtas, o jei kraipo uodegą į šalį — 
bus smarkus, drąsus (Joniškėlis). Valgant pas 
kutinį kąsnelį reikia pusę kąsnelio nukąsti, o 
kitą pusę įsidėti į rankovę. Tik kad niekas ne
pamatytų. Tą vakarą daugiau nieko nekalbėti 
ir nueiti gulti. Ką sapnuosi, kas paduos gerti, 
tas bus tavo (Kupiškis). Pavalgius kučias nu
siauti kojas ir tris kartus apibėgti apie trobą 
Jei sutiksi vyrą, tai ištekėsi, jei moterį — ne 
(Naujamiestis). Vakarą suleidžia visas vištas 
į pečelių. Paskui po vieną traukia, lesina ir 

KAS platina Dirvą 
platina apšvieta. 

— tas 

REUMATIŠKI 
SKAUSMAI 

Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 
iš daug skirtingų elementų, turi sa
vyje galingą šilimą, šildydama ga
lingai, ištarpins Reumati^kus skaus
mus, rankų, kojų skaudėjimą ir tir
pimą, dieglius, šalt|. Daugeliui žmo
nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės. 
Nelauk ilgiau, bet tuojau įsigyk — 
DECKENS OINTMENT, arba rašy
kite i dirbtuvę. Kaina 2-oz. $1.00; 
4-oz. $2.00. Ekstra didelė dėžė — 
16 oz. $5.00. (26) 

DECK EN'S OINTMENT 
P. O. Box 666 Newark 1, N. J. 

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

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

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

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

Telef.: MAin 1773. 

girdo, jei višta pirma lesa, tai vyras bus ne 
girtuoklis, jei geria bus girtuoklis (Viešintos). 
Kūčių vakarą merginos gula išpintomis kasomi-?. 
Kas sapne supins, už to ištekės (Kupiškis). Ei
damos gulti mergaitės šluoja trobą. Šluoda-
mos į ją atsigula. Naktį. prisisapnuoja busi* 
mas vyras (Rozalimas). 

BET NE VIEN tik savo likimu žmogus su
sirūpinęs: jam ne mažiau rupi ir koks bus atei
nančių metų derlius, kokia pagada, kaip seksis 
su gyvuliais ir pan. "Orakulas" ir čia pasitar
nauja. Kučioms išvirtus žirnius sunkdavę per 
ruginius šiaudus. Paskum sumaišę juos su tais 
šiaudais aprišdavę obelis. Pavasarį jos geriau 
žydėdavusios ir daugiau vaisių duodavusios (Sa
ločiai). Jei kūčių vakarą sninga dideliais gaba
lais, tai avys ves daugiau ėriukų ir jie visi gerai 
augs (Viešintos). Kad avys po du ėriuku ves
tų, kūčių vakarą geria po du stiklu alaus ir 
dviese eina per sodžių. Kad avis ėriukas mylė
tų, vyras muša ją kūčių vakarą kepure (Joniš
kėlis). Kad Dievas sergėtų laukus, ir kad avys 
po du ėryčiu vestų, kučiose reikia išgerti du sti
klu alaus (Vabalninkas). Kūčių vakarą šeimi-
ninkąs ištraukia šiaudą iš stogo ir žiuri: jei 
varpa yra, tai bus derlingi metai, jei be varpos, 
rugiai blogai derės (Pasvalys). Nuėmę nuo 
stalo kūčių šieną žiuri, kokių grudų liko ant 
stalo. Mat, kitais metais tie javai geriausiai 
derėsią (Ramygala). Jei kūčių vakarą dangus 
žvaigždėtas, gerai vištos dės ir gyvuliai gerai 
augs (Pagiriai). Kad bitės vasarą eitų į dar
bą, kučiose neturtingiems neša alaus (Joniškėlis). 
Kilčių vakarą bitininkams reikia pasidalyti me
dum, tai jų bitės dar daugiau prineš medaus. 
Kūčių vakarą dainuoja: "Nebūk skupus, biti-
ninkėli, atnešk kuČių vakarėliui nors stiklinėlę" 
(Vabalninkas). Kūčių vakarą reikia tris kartus 
pakiloti bites, tai daugiau spiečių leis (Ramyga
la). Jei kučiose sninga, bus geri metai ir bitės 
gerai spiesis (Kupiškis). 

Visų tų nežemiškų jėgų "galyb§" nesibai
gia Kalėdų naktį — "orakulas" neužšvencia, jis 
veikia ir per pačias Kalėdas, ir per Naujus Me
tus, ir per Tris Karalius. Bet nei žmonės, nei 
jis nieko naujo nebeišgalvoja, taigi tų dienų 
burtai yra tik kuČių vakaro tęsinys. 

Mes Duodam ir Iškeičiam Eagle Stamps 

IMMEDIATE 
APPRAISAL AND 
QUICK ACTION 

ON 
FIRST MORTGAGE 

LOANS 

Baltimore, Md., St. Agnes ligoninėje viena motina sulaukė ke
turių kūdikių vienu kartu. Ji yra Mrs. Charles Henn Jr., jos 
naujagimius slaugė laiko ant rankų. 

THE MAY Co's Basement 
Naudingi Namu Reikmenys! 

Žinomų Išdirbėjų Sugeriami 

Turkish Towels 
Mieros 20x40 

Tarp jų yra "Cannon", "Haynes", "Dun
dee" ir "Moor" turkish rankšluosčiai bal
tos ar kitų vienodų spalvų su gražiais ki
tokių spalvų apvadais. Taipgi grupėje 
randasi languotai margų. Tikrai pelningas 
pirkinis šeimininkei. 

"Cannon" Pastel 
Turkish šluosčiai 

Rožinės, mėlynos, peach arba ža
lios spalvos turkish rankšluosčiai 
storo audimo ir sugerianti. Mic
ros 20x40. 

Nevisai Reguliarus iš 4.95 - 5.98 

liifiti Užtiesalai 
Mieros 60x|f -f 
Mieros 70x9$ || 

Tik ką gauti! 280 puikios rūšies 
megstų stalui užtiesalų, dalinai ne
reguliarių aukštos rūšies kainos. Jų 
negerumai mažai tepatėmijami, ir 

-nekenks šių staltiesių ilgam laiky
mui. 

Baltų Ančių Minkštų 

Plunksna Pagalvi 
_.95 

4.98 Vertės 

Šios pagalvės yra prikimštos pilnai 
sterilizuotom susiraičiusiom baltom 
anties plunksnom, ir impilai yra 
geros rūšies stori ir tankus. 

s 

^  * :  

seras* 

i Mlf rii 

-•K" 

Geros Rūšies Languoti 

Dvigubas Manketai 
r Mieros 66x76 

(tari vatos lankuoti blanketai kurie 
galima vartoti paklodės vietoje ar 
vasariniu blanketu. Rožinės ir mė
lynos spalvos. Gerai apsiulėti. 

Paštu ir Telefonu Užsakymai Išpildomi iki fcių Reikmenų Turime Domestics Department 
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M I R I M A I  
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

tfinios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dyka 

8MUMINES Selma (šlegaitė), 
49 m., mirė Sausio 16, Chi-

. cagoj. 
MASILIONIS Antanas, seno 

amž., mirė Sausio 19, Chica
go j. (Ukm. ap. Subačiaus p. 
Papilių k.) 

KlBURIUTĖ Elena (Sesuo M. 
Salvatora), mirė Sausio 20, 
Chicagoje. (Gimus Boston, 
Mass.) 

KLEINOTIENĖ Barbora, 64 
m., mirė Gruod. 4* VVestvil-
le, 111. (Kurklių k.f 

Mt>NSK'US Jonas, 63 trr., mirė 
Gruodžio 1, Pittsburgh, Pa. 

JtBMAITIS Feliksas, 57 metų, 
4nirė Gruod. 22, Bayonne, N. 
J. (Trakų ap. Dusmenų par. 
Deržminių k.) 

ilUODIšIENĖ Ona (Stankevi
čiūtė), mirė Gruodžio mėn. 
Milwaukee, Wi& {Suvalkų r. 
Drobininkų k.) 

GUDAITIENĖ Marė (Peviutė), 
pusamžė, mirė Sausoio 10 d., 
Chicagoj. (Suvalkų rėd.) 

GABALIENĖ Anastazija, 53 
m., mirė Gruod. 30, Brook
lyn, N. Y. 

GERULIENĖ Ona, 61 metų, 
mirė Sausio 4 d., Brooklyn, 
N. Y. 

VEGZINSKIEN® Utena, mirė 
Sausio m., Bayonne, N. J. 

ANTANAITIS Petras, mir§ 6 
Sausio, Norwood, Mass. 

KARKUZIENĖ Ona, mir« 22 
Gruodžio, Cambridge, Mass 

PAULAUSKIENĖ V i k t orija, 
mirė. Sausio nu, Shenandoah, 
Pa. 

VOKIETAITIS Pijušas, mirė 
Sausio mėn., Baltimore, Md. 

PEČIULIENĖ Katrė, 53 metų, 
mirė Sausio m., Frackvilk, 
Pa. 

PEČIULIENE Katrina, 53 m., 
mirė Sausio 16, Frackville, 
Pa. 

MISIUKEVIčIENft lie va, 80 
metų, mirė Sausio 17, South 
Boston, Mass. (Kalvarijos 
par.) 

M1KELIONIS Matas, mir€ 9 
Sausio, Luzerne, Pa,, 

BUTKUS Jonas, 67 m., mirė 
Chicagoj, Sausio 18 d. (Tel
šių ap. Alsėdžių p. Pelenių 
k.) Amerikoje išgyvena 84 
metus. 

BAKURIAS Pijušas, 62 metų, 
mirė Sausio m. Cliffside, N. 
J. (Vilkaviškio par. Majoriš-
kių k.) 

KURTINAITIENĖ Rožė, mirė 
Sausio 13, Pittston, Pa. 

BARAUSKAS Jonas, 48 metų, 
mirė Sausio 14, So. Boston, 
Mass. 

PAJEEŠKOJIMAI 

Jieškomieji ar apie juos ži
nantieji prašomi atsiliepsi 

Consulate General of Lithuania 
41 West 82nd Street 
New York 24, N. Y. 

B1BIKAUSKIENĖ Julė, 44 m. KUPčIUNIĖMfc Paulina, mirė 
mirė Gruod. 22, Philądelphia, 
Pa. 

GUZEKAS Stasys, 62 m., mi
rė Gruod. 26, Philadelphia. 

MALINAUSKIENĖ Aleksand
ra, 70 meti?, mirė Sausio 3, 

t Philadelphia, Pa. 
VELIENĖ Lucija, mirė Sausio 

4, Philadelphia, Pa. ' . 
BUTKEVIČIUS Petras, mirė 

Gruodžio 17, Wilkes-Barre, 
Pa. 

Gruodžio 23, Nashua, N. H. 
TtAZGAITIS Jurgis, mirė Sau

sio m., Baltimore, Md. 
ŠPAKAUSKAS Juozas, 8^ m., 

mirė Sausio m., Baltimore, 
Md. 

MANDRAVICKAS Motiejus, 
mirė Sausio m., Baltimore, 
Md. 

ŠARPONIS Petras, 56 m., mi
rė Sausio m., Trenton, N. J.. 

Balkauskas, Jonas, iš Gaures vai., 
Tauragės aps. 

Bartosevičienė - Vaišnorait®, Kazi
miera, gyv. Detroit, Mich. ' 

Baylen, Emilija, gyv. Philadelphia, j 
bene Baltimore Ave. 

Bitkeris, Karolis, Martynas ir Os
karas. 

Blažonis, Agnės, vyras Jonas ir vai
kai Jonas, Elena ir Marytė, gyv* 
Nostrand Ave., Brooklyn. 

Dirvelis, Pranas, iš Kidulių vai., 
Šakių, aps. 

Drazdauskienė - Motiekaitytė, Julč, 
iš Tauragės aps. 

Galinaitytė, Paulina, ištekėjusios pa
vardė nežinoma, iš Dainių 
Jurbarko vai. Raseinių aps. 

Garnys (Stork), Jonas, gyv. Cali
fornia. 

Gasparaitis, Motiejus, bei jo aunus 
kunigas, Chicago. 

Grebliunas, Ignas, iš Šventežerio v. 
Seinų aps., gyv. Cleveland, O. 

Grigaitis, iš Tauragės $ps., brolis 
Matildos. 

Grikietis, Agota, kilusi netoli Pil
viškių. 

Gri skaityte, Otilija ir Griškaitis, 
Adolfas. 

Jaeger.- Osolin, Lisete, gyv. New-
York ar Brooklyn, jos vyras Carl 
tarnavo New York policijoje. Vai 
kai Elizabeth, Richard ir benp 
Harold. 

Jakimčius, Jonas ir Jakimčitas, Vin
cas, sunųs Juozo, iš Šaukėnų v., 
Šiaulių aps. 

Jakimčius, Pranas ir Jakimčius, Vin
cas, sunųs Jono, iš Šaukėnų vai.. 
Šiaulių aps. 

Januškevičius, Juozas, sunus Felik
so, iš Daugailių vai., Utenos aps., 
gyv. Pittsburgh, Pa. 

Jocikevirius, Antanas, is Veliuonos 
vai.. Kauno aps., gyv. New York 

Judickas, Kazys, sunus Antano iv 

Juzrs, iš Jonavos v., Kauno ap.-
gvv. New Yovk. 

Kalinauskaitėj Ąnna, gimusi Ameri
koje, idųktė VeronikosBališkai 
tės. 

JANKAUSKIENĖ Ona, mirė 
Sausio 3, Swoyersville, Pa. , 

LATVIS Matas, mirė Gruod. > SUTKUS J^eliksas, pusamžis, 
30, Miners Mills, Pa. mirė Sausio 16, Chicagoje. 

LASKY ANDRIUS, &5 metų, (Panevėžio ap. Upytės par. 
mirė Sausio 2, Pittston, Pa. ( Tarnagalų k.) Amerikoj il-

GILDIENĖ Katrina, mirė Sau- gyveno 42 m. 
sio 1, Edwardsville", Pa. j LADAVIČIUS Petras, 43 m., 

JURČIKONIENĖ (šumskaitė) j mirė Lapk. 18, Buenos Ai-
Jadvyga, seno amž., mirė 30 j res, Argentinoj. {Panevėžio 
Gruodžio, Frackville, Pa. (Iš ap. Nocegalos k,) 

NEVULIENĖ Ona, 78 m., rni-j Kalinauskas, John, gimęs Ameriko-
re Sausio 3, Swoyersville,! je> sunus Veronikos Bali^kaites. 
Pą Kamarauskienė - Spi*ainytė, Morta 

" " duktė Jurgio,* ii^ Tauragės *vaĮ 
Kazlauskas,, Motiejus, gyv. Amster

dam. s . 
Kepežinskutė, Domicėlė, iš Kampiš

kių k., Panemunės vai. 
Kinderis, iŠ Pužų k., Skaudvilės v.. 

Tauragės aps. 
Krause, Christian, gyv. Philadelphia 
Krolienė - Kucinytė, Julijona, i 

Pakėkių k., Jurbarko vai., gyv. 
Boston. 

KulbaitienG - Valaitytė, Petronėlė, 
iš Paberšupių k., gyv. Chicago. 

Kureikis, Albertas ir Kureikis, Ro
bertas, iš Dainių k., Jurbarko v., 

*ižio 22 Philadelphia, Pa. RADZEVIČIUS Kazys, mirė į Rf .šeinių aps. 
(Joniškio p. Trumpaitėlių k.)! Sausio m., Shenandoah, Pa. j K»««, Zena*, i; J» J™ 

: — reTKEVIčIUS Petras, 58 n~.e - j  ĉaįhî  ų  P  

tų, mirė Gruodžio 17, Wil-jK^is p^°as iš Tauraggs apa., 
kes-Barre, Pa, (Vilkaviškio į Ruda]0 ^ • 
aps.) Latvis, Juoząs, iš Noškumi k., Va-

I JURGAITIS Juozas, mirė Sau- rėnos va.1., Vilniaus aps., vaisti-Į sio m., Girardville, Pa. Ame-, Katrė, B 
j rikoj išgyveno 55 m. j Sa.jkįnų, gyv. New York. 
j PAULAUSKAS Juozas, 30 m., Lepa, Jurgis ir Lepaitė, Rožė, i* 
j nlirė Sausio m., Frackville, Baltrimų k., Mažeikių aps., gyv. 

I New York. 
i Lipskis, Jonas, gyv. Chicago. 
Lukošius, Juozas, gyv. Detroit. 

Anuškių par.) 
RIBIKAUSKIEN^ Julė (Liau 

denskytė), 54 m., mirė Gruo-

ZAKAREVIčIUS Jonas, 50 m. 
mirė Lapkr. 8, Sao Paulo, 
Brazilijoj. (Rokiškio aps.) 

AKINIAI 
galima gauti pas 

D-RĄ MATULAITI 
(Lait) 

7829 Euclid Avenue 

\ 

f 

METROPOLITAN PA
STATYS 8 OPERAS 

BALANDŽIO 7-12 

LONDONE kareiviai buvo pastatyti išduoti mėsą, kuomet su
streikavo transporto darbininkai ir sulaikė mėsos išvežiojimą. 
Streikas visoje Anglijoje sutrukdė maisto pristatymą j krau
tuves, ir prisiėjo kariuomenei paimti dalykus į savo rankas. 

Marcinkevičiūtės, seserys Marijonos 
Dubickienės. 

Vlarmukonis, Balys ir Kazimieras ir 
Marmukonytė, Elena. 

Maslaveckas, ir jo žmona Vaitiekai-
tytė, iš Vilkaviškio aps. 

Mickievičius, Stasys, iš Antalieptės 
vai., Zarasų aps., gyv. Chicago. 

Mikulsky, U. Mrs., gyv. Brooklyn, 
Manger (gal Maujer) St., Nr. 142. 

Montvydas, Juozas, Lygumų vals., 
Šiaulių aps., gyv. New York. 

Motiekaitienė, Ona ir šeima. 
Motickaitis, Jonas, sunus Jurgio, 

iš Tauragės aps 

| • 
Vaitkutė, Bronislava, ištekėjusios 

pavardė nežinoma, ir Vaitkus, An
tanas, iš Gaurės vai., Tauragės a. 

Vasiliūnas, Petras, gyv. Chicago ir 
Vasiliūnas, Pranas, gyv. New York, 

iš Maksvitiškių k., Panevėžio a. 
Vidra, Petras, sunus Jurgio, iš Ba

takių «ral., Tauragės aps. 
Vidabelis, Antanas, ir šeima, iš 

Noškunų k., Varėnos vai., Vil
niaus aps., gyv. Scranton, Pa. 

Žiogienė, Agota, gyv. Chicago. 

Metropolitan Opera lankysis Cle-
velande 22-am sezonui ir perstatys 
aštuonias operas savaitės bėgyje 
pradedant Balandžio 7 baigiant 12. 
Perstatymai bus didžiojoje Public 
Hali. 

Repertuaras bus, kain praneša 
Thomas L. Sidlo, .Northern Ohio 
lT>era Association pirmininkas, su
sidės iš šių operų: 

pirmadienio vakare, Balandžio 7, 
LAKME, su Lily Pons, Raoul Jobin, 
Giacomo Vaghi, Martial Singher, 
Thelma Votipka ir Maxine Stell-
man; konduktorius Louis Fourestier. 
. Antradienio vakare, Balandžio 8, 
LOHENGRIN, su Set Svanholm, He-
;en Traubel, Dezzo Ernster ir Her
bert Jannsen; konduktorius Fritz 
Busch. 

Trečiadienio vakare, Balandžio 9: 
^AUST, su Ežio Pinza, Claramae 
Turner, Dorothy Kirsten, Charles 
Kullman ir Maxine Stellman; kon
duktorius Wilfred Pelletier. 

Ketvirtadienio vakare, Balandžio 
10: LA TRAVIATA, su Eleanor Ste-
ber, Leonard Warx*en, Thelma Vo
tipka, Jan Peerce, Leslie Chabay ir 
Thelma Altman; konduktorius Piet-
ro Cimara. 

Penktadienį po pietų, Balandžio 
11: HANSEL and GRETEL, su Rise 
Stevens, Nadine Conner, Margaret 
Harshaw, John Brownlee, Thelma 
Votipka; konduktorius Fritz Stied-
ry. 

"Valpurgis Naktis" baletas su 
Leon Varkas, Edward Caton, ir kt. 

Penktadienio vak., Balandžio 11: 
BORIS GODUNOFF, su Ezio Pin
za, Richard Tucker, Salvatore Bac-
caloni, Irene Jordan, Nicola Mosco-
na. Mack Han-ell, Blanche Thebom; 
konduktorius Emil Cooper. 

šeštadieni po pietų, Balandžio 12: 
MADAME BUTTERFLY, su Licia 
Albanese, Ferruccio Tagliavini, Lu-
cielle Browning, Jelw Brownlee, 

Jau pradėta platinti tikietai 1947 
Greater Cleveland Home and Flower 
Show, kuri rengiama Cleveland Pub
lic Auditorium ir tęsis nuo Kovo 8 
iki 15. Iš seniau mėgusieji matyti 
tas parodas tikietus galite išanksto 
jsigyti iš gėlininkų, exhibitoriu, ir 
darželių klubų. 

Pereitą metą Greater Cleveland 
Home and Flower Show sutraukė 
suvirs 118,000 larfkytojų, o -šymol 
tikimasi dar daugiau sut-aukt.i, nes 
bus daug daugiau parodyta apie 
namų statybą, namų įrengimus ir 
namų pagerinimą. 

Visiškas Išpardavimas 
IRI DAR JŲ TURIMI 1 

VYRAMS-V AI KIN AM S 
GABARDINO ir VILNONIŲ JACKETS 

NUPIGINTOMIS KAINOMIS! 
Nusipirk sau vieną dabar! ir Sutaupyk pinigu! 

|%YI£AI GREEN STAMPS su kuinu QYR/ " 
" * IV/\I £įa ga|it igkeisti savo Btamp Books 

THE NfAMBl & REICH 03. 
7010 Superior Ave. Atdara Vakarais 

Nofbutienė, Veronika, gyV. Chicago.1 NaiTIU ir Gėlių Paroda 
DstrowsW, 'Pijus, gyv. Rochester,' 

North St. ir duktė Ostrowski, Stel
la. 

"'akulaitis, Ktfrolis. 
'arimskienė - Dargaitė, Marijona, 

iš Šaukėnų, gyv. NeW ^York. 
'auliukaitis, John A., gyv. Detroit, 

Mich., Chamberlain Ave. 
•lastapkevičius, Juozas, Vilkaviš

kio aps. 
iažinauskas, Jinas, is Rokių k., 

Aukst., Panemunės'vai., Katrnbr«. 
'ledner, 4?riedrich, gyv. Pnrlailelphia. 
lagaitis, Adomas, sunus Adomo, iš 

Sur\'iliškio vaU, iCėdainių aps. 
Sakalauskienė - Vaitkevičiūtė, Ju

zefą. :r 
Sapiega, Antanai, pyv. Trpy, N. Y. 
Sasnauskaitės, Elena ir Juzė ište- | 

kejusių pavardės nežinomas, iš j S 
Kelmės, Raseinių ..ftps',,, gyv. Ko- į 
nosha, Wis. 

Sopkauskas, Antanas, sunus Juozo-
Kajfio, (;,jš. Ukmergės aps., gy<r. 
Brooklyn,.;N. Y. ir jo šeima. 

!taknyn, Adomas Edvardas ir žmo
na Ona, gyv. Amsterdam. 

Sasnauskas, Andriuj gyv. Amster-

Tamošaitis, Mikas, sunus Jurgio, 
iš Batakių vai., Tauragės aps. 

feleišienė-Kuiikauskaitc, Ona, gyv. 
New York. 

'idmanas - Ambrazaitis, Adolfas, ši 
Raitininkų k., Girkalnio vai., Ka-
seini.į aps., gyv. Chicago. 

Vaišnoras, Alfonsas, iš Papilės vai., 
Šiaulių aps. 

Virbickas, Jonas, iš Vabalninko, 1 ir-
žų, gyv. South Boston, Mass. 

Vaitekūnai, Antanas, Juozas ir Jia-
rč, giminaičiai Viktoro. 

Maxine Stellman; konduktorius Ca-
sare Sodero. konduktorius. 

šeštadienio vakare, 'Baiandiio l'2ė 
AIDA, su Blanche Thebom, Giacotno 
Vaghi, Kurt Baum, Leonard War
ren; Max Rudolph, konduktorius. 

Pavienėms operoms tikietai bus 
1.20, 2.40, 3.60, 4.80, 6.00 ir 7.20. 
Sezonui arba visoms operoms par
siduoda po 9.60, 19.20, 28.80, 38.40, 
48.00 ir 57j60. 

Tikietai jau parduodami didžiojo-
ie salėje Union Bank of Commerce, 
E. 9th ir Euclid. 

"DESERT SONG" 
Gerald Rado, generalinis vediittB 

Civic Light Opera Guild, ruošia pa
statyti Romberg's muzikalį roman
są, "Desert Song", kuris bus stato
mas per penkis vakarus Cleveland 
Music Hall, Vasario 18 iki 22 d. 

Veikalo pastatyme dalyvauja virš 
šimtas asmenų parinktų iš geriau
sių ką vietoje turima, iš tų ką da
lyvavo perstatyme "Rosalie" perei
tą Rugsėjo mėnesį. 

Wayne Mack dainuos "Ali Ben 
Ali" (L.) rolę ir John Bangharst 
atliks "Red Shadow", su nariais iš 
"Harem Chorus". 

Marcella Kane ir Gloria Godfrey 
pasimainydamos dainuos vadovauja
mą moterišką rolę. 

Tikietai parsiduoda po $3.00 
Tikietų kaina po $3.00, $2.40, 

$1.80, ir $1.20, su taksais; gaunami 
išanksto iš Taylors Ticket Office, 
28 Taylor Arcade, ir Cleveland Mu
šim Hall tą patį vakarą. 
^ A 

Gaukit Savo Kalendorių 
Dirvos ofisas atdaras šio
kiais vakarais iki 8 vai. 
Ateikit užsimokėti prenu
meratą, atsiimti savo 1947 
Kalendorių. 

MONCRIEF 
Al TOMATIŠKAS ŠILDYMAS 

reUkia šildymo potogunrą "per eilę metų" 
GAS — OIL — COAL 

ENfeY>FUtiNAęE CO.^tPlH^ 

DeiSa E. Jakaibs 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių ^ Direktorė) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAIJS PERVEŽTI 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
EDNA AVENUE ENdirntt I7t>» 
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PASTABA 

iwww 

j P J KERSIS II 
| #90-12 Society for Savings Bldg—Cleveland, Ohio | | 

5 OFISO TELEFONAS: MAin 1773. |!g 

5 Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuoee, kreip- E;5 
f! kites į mane gausia pigia kairia. Taipgi gausit patarnavimą įvai- =| = 
5 riuose apdraudos-insurance reikaluose. 
2 Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymas s'S 
1 e-arantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba asmeniškai. |||j 
"....niKim irmniin:nin»imninini»n;inuii>n»i'»"Mm«n"iP»m.ni|m»n»'Ht' r 

1 W^ksEis Funeral Home 
1 PILNAS l-AIDOTUVIU i 
| ' PATARNAVIMAS 

^ —HAMMONP VARGOMAI 1ER ŠERMENIS—,. 

Iki to laiko kada musų kompanija ir kompa-

rijos kurios aprūpina ją naturaliu g asu galės gau

ti pakankamai priemonių pristatymui reikalingo 

ga*o aptiekimui visų musų dabartinių pareikala-

Vfnių, mes negalime tiekti gaso naudojimui jo

kiems priediniams įrengimams naudojamiems šil

dymui namų ar kitokių pastarų. 

Mes apgailaujame kad nepriklausančios nuo 

mii3ij ąslygos privertė mus imtis šio žy ~io. 

^ 0202 Surfer Avė. HEnderson 9292 |i| 

" VISOKIA APDRAUDA ' " 

V 

Į  S A P N I N I N K A S  

| ; SU SALIAMONO GALVA ' | 

| HiKąina su prigiuntimu $13, ^ | 
= Kau.fa Sapnų knyga, aiškinanti visokius j| 
S sapnus, vėl galima jęauti Dirvos knygyne. S 
5 Su užsakymu siųskit pinigus. 5 

| ( Reikalaukit "Dirvole1" | 
| 6820 Superior Ave. Cleveland Ž, Ohio | 

THE EAST OHIO GAS COMPANY Mes esame pasirengę sute:kti. visiems pilnas musų pa
tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus veikale viso
kios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pirma 
šaukite mus negu ugniagesius (firemonus). į 

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

ir Apdraudos Agentūra 
6806 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 
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NEPRIKLAUSOMY
BĖS MINĖJIMAS 

Lietuvai Vaduoti Sąjungos 
1 skyriaus rengiamas Lietuvos 
Nepriklausomybės 29 metų su
kakties paminėjimas bus arti
mo draugiško pobūdžio, šešta
dienio vakare, Vasario 15, Dr. 
S. T. Tamošaičio erdvioje rezi
dencijoje, 26001 Lake Shore 
Blvd. 

Komisija nustatė fžangos i 
ta iškilmę 50c asmeniui. Bus 
užkandžių ir pasivaiMnimo, ir 
taipgi rengiama atitinkama tai 
iškilmei atžymėti programa 

Kurie nori išanksto užsira
šyti dalyvauti prašomi kreiptis 
i komisiją arba į Dirvos redak
ciją. 

Komisija: Alekas Banys, 
Vacius Zambliauskas, 

Ig. Visockas. 
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Farley Opens Lithuanian Relief Fund Drive 

ATĖJO ŽIEMA! 
Tikra žiema (levelanda už

klupo tik dabar, pradedant Va
sario 4 ir užsib-sė iki Vasario 
7. Tą dieną temperatūra vėl 
pakilo iki apie 20 laipsnių virš 
zero. 

Pora savaičių at^al l uvo už
klupęs irgi toks pat šaltis, bet 
tęsėjo tik vieną dieną. 

Dabar vėl neperdaug prisni
go, nors atsirado sniego dau
giau negu kada yra šią žiemą 
buvę. 

Dar tik pradžia Vasario mė
nesio. Galim tikėtis dar pa
našių šalčių. Kitose šalies da
lyse šią žiemą jau yra buvę 
daugiau tokiu smarkių šalčių. 

IŠVAŽIAVO Į FLORIDĄ 
Kazys Leimonas, palikęs sa

vo biznio vietą, išvažiavo tūlam 
laikui į Floridą. Pasivažinėji
muose mano praleisti pora mė
nesiu. Keliauja autompbiliu. 

ATAKUOJA NIEMOELLERĄ 
Clevelande atsilankė po šią 

šalį važinėjantis Vokietis pas
torius Niemoeller, kuris pralei
do aštuonis metus rtttcių kon
centracijos stovyklose. Apie jo 
priešinimąsi ir kov;i su Hitle
riu buvo rašyta plačiai prieš 
karą. Jo paklausyti Clevelan
de susirinko virš 10,000 žmo
nių. 

Tačiau Amerikos žydams ii 
komunistams nepatinka jo va 
žinėjimas ir kalbėjimas apie 
Hitlerio smaugtą Vokietiją —-
Žydai neapsikenčia kad naziai 
šj pastorių permažai kankino ir 
i is išliko gyvas, kuomet daug 
žydu žuvo. 

Clevelande pastorių Niemoel
ler j užatakavo Žvdų rabinas 
Abba Hillel Silver, kaltindamas 
ji buk jis "nesipriešinęs na
ciams". 

Ohio protest on ų dvasiški j a 
šj nacių Vokietijos kankinį iš
kilmingai priėmė. 

I i EIK ALINGAS BERNIUKAS 
Dirvos spaustuvei reikalin
gas berniukas, apie 14 metų 
amžiaus, gyvenantis arti re
dakcijos, pasisiuntinėjimo ir 
apvalymo darbui, po mokyk
los valandų. Atsišaukti į 

6820 Superior Ave. 

PARSIDUODA NAMAS 
DECKER Ave., 2 šeimų, daug 

gerų ypatybių, klausti tele
fonu : HEnderson 2863. 

Gerai įsižiūrėk į tą neprašy
tą svečią važiuojantį ant vir
šaus automobilio šiame reikš
mingame piešinyje. Jis ran
dasi visur šiomis dienomis, ro
dantis savo pražutingu pirštu i 
visus gatve vaikščiojančius — 
raginantis savo nuolatini kom
panioną "Neatsargumą'* smog
ti visus! 

Mirtis jieško musų visų ly
giai, jaunų ir senų. tačiau jos 
geriausios aukos yra asmenys 
virš 50 metų. Ji smogia stai
giai, nemielaširdingai, ir daž-
nai. 

šymet jau 10 Clevelandiečių 
žuvo trafike. Visi iš jų išsky
rus viena buvo virš 50 metų 
amžiaus. Kas bus sekantis? 
Ar tai bus tas linksmas senas 
kaimynas jusų gatvėje, kuri 
visi vadina "Dad"? Ar tai bus 
ta raudonveidė močiutė, kuri 
eina pirkinėti šeimai maisto į 
kaimyninę krautuvę? 

APSIVEDĖ 
Vasario 1 d. apsivedė Jonas 

Polter, žinomų Jono G. ir Jo
sephine Polterių sunus, su p-le 
Dorothy Hoge. šliubas buvo 
St. Aloysius bažnyčioje, St. 
Clair ir E. 110 St. Vestuvės 
buvo didelės ir linksmos, atsi
buvo salėje ant White ace. 

Jaunasis Jonas Polter virš 
3 metus ištarnavo U. S. Karo 
Laivyne, gryžo pereitą vasarą. 

Vasario 1 d. baigė Western 
Reserve slaugių mokykla Pol-
terių duktė, Frances Polter. 

Ar negalime mes daryti ką 
nors sulaikymui šios skerdy
nės? Clevelando Policijos De-
partmentas turi gilią užuojau
tą musų seno amžiaus pilie
čiams, tačiau Policijos pastan
gų neužtenka. Atsakomybė gu
la ant kiekvieno musų, važiuo
jančių ir pėksčiųjų. Saugumo 
privalumai vra lengvi ir keli. 
Jie remiasi ant atsargos ir 
prielankumo. JŲS žinot kas 
yra reikalinga, jųs žinot kas 
reikia daryti. Bet jeigu jųs 
padėsit ši laikraštį į šalį ir pa
sakysit, "Taip tikrai yra, bet 
tas neliečia manęs", tada visa 
pastanga bus pralaimėta. Šis 
atsišaukimas taikomas JUMS 
ir tiktai su kiekvieno koopera-
vimu ir pastanga galima trafi-
ko mirčių išvengti. 

Pagelbėkit Policijai Gelbėti 
Gyvastis. Neleiskit giltinei pa
kirsti, bet bukit pasiryžę veng
ti mirties savo ir kito. 

Cleveland Police Department. 

I R I M A I  

DARBAI Clevelande Sausio 
mėnesį dalinai pakilo ir sako
ma toliau atsiras dar daugiau 
darbu norintiems dirbti. 

CAMPIONATO IMTYNĖS 
Ši ketvirtadienį atsibuvo pa

saulinio sunkaus svorio čam-
pionato imtynės, Arenoje, ku
rias surengė promoteris Jack 
Ganson. Ėmėsi dabartinis to 
titulo nešiotojas Frank Sexton 
su Baron Frederick v. Schacht. 

Kitoje poroje ėmėsi Bobby 
Bruns su Sandy O'Donnell, ir 
prie jų buvo kitos poros gerų 
vyrų. 

CLEVELANDO miesto val
dyba miesto dideliems pageri
nimo darbams šymet pasiry
žus praleisti virš 7 milijonus 
dolarių, šešių metų programo
je, kuri apima išleidimą 35 mi
lijonų dolarių, kaip praneša; 
mavoras Burke. 

PETRAS MALONIS, 58 metų 
nuo 7615 Star avenue, mirė 

Vasario 1 d, palaidotas Vasa
rio 5 d., Kalvarijos kapinsse. 

į Pamaldos atsibuvo šv. Jurgio 
bažnyčioje. 

Paliko šeimą. Paėjo iš Ma
rijampolės aps., Veiverių vals., 
Skriaudžių par., Kampinių k. 

Laidojime pasitarnavo Wil-
kelis Funeral Home. 

Velionis buvo ilgametis Dir
vos skaitytojas. 

PETRONELLA GAŠKIENĖ 
(Gaskey), našlė, 67 metų, 

mirė Vasario 5, pamaldos at
sibuvo 9:30 vai. dyto, Vas. 7, 
šv. Jurgio bažnyčioje; išvežta 
palaidojimui į Mount Calvary 
kapines. Byesville, Ohio. 

Paliko šešias dukteris: Mrs. 
Isabell Kundrot, Mrs. Helen 
Dorko, Mrs. Constance Dau-
gert, Mrs. Grace Daugert, Mrs. 
Lois Kaluscak, ir Annt Gas-
ke; du sunus, Michael ir Jo
seph; taipgi seserį Mrs. Mild
red Balkan. 

Laidojime pasitarnavo Delia 
E. Jakubs. 

James A. Parley, former Post
master General and Honorary Chair
man of the 1947 Campaign of the 
United Lithuanian Relief Fund of 
America, officially opened the fund-
raising campaign of this «organiza
tion for 1947. At a luncheon in 
the Waldorf-Astoria, of which Gen. 
William N. Haskell was toastmas-
ter, Mr. Farley urged continued 
American support and relief to the 
Lithuanian refugees and expressed 
a hope that immigration restric
tions would be lifted to enable 
them and other refugees to enter 
this country. 

The Consul General of Lithuania, 
Jonas Budry?, representing the Min
ister of Lithuania to the United 
States, expressed gratitude to the 
American people for the constant 
aid extended to suffering Lithuan
ians. 

Over 1,000,000 pounds of cloth
ing, food, medical supplies and a 
host of other relief items were sent 
to Lithuanian DP's and the Lith
uanian war victims in their own 
native country, reported Rev. Dr. 

: Joseph B. Končius, Pres. of the 
i Relief Fund. This relief, covering 
S a period from 1944 to the present, 
! is valued at about $2,000,000.00 
j Bishop John Mark Gannon, pf 
! Erie, Pa., Treas. of the Administra-
> tive Board of Bishops of the Nat'l. 
į Catholic Welfare Conference pre
sented a check of $10,000.00 from 
that organization to the Lithuanian 

j relief body. Bishop Gannon re
viewed the sufferings of the Lith-

i uanian people during the past war 
i and deplored the action of "bene-
j volent dictators" in oppressing the 
smaller nations. This address, like 
all the others, were carried over 
the muncipal radio station WNYC. 

The United Lithuanian Relief Fund 
of America, a member agency of 
the National War Fund, is seeking 
to attain a goal of $1,525,000 in 
cash and goods to continue its re-
refugees in Europe. This goal, 
based on the criterion that there 
is a continued need for this aid, 
would meet only the basic supple
mentary requirements of Lithuan
ian refugees, reported Lithuanian 
relief executives. 

First Prize of $2,500 
Went to Lithuanian 
Artist of Pepsi-Cola 

Contest 

WHAT'S NEW? 
(In Cleveland) 

HUMAN RIGHTS 
GROUP IN DARK 

ON OWN RIGHTS 

INCOME TAX 
E £ P I L D O M A 

pas P. P., Joseph ir Bernard Muliolis 
ar jų raštininkę Miss Leonard 

66(K> Superior Ave. Visą dieną ir vakarais. 
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j j 
į Nori pagražinti savo 
į namus? šauk— j 

K .  Š T A U P A S  j  
Namų Dekoravimas Į 

musų specialybė. 

Kambarių Popieriavimas 
Namų Maliavojimas 

16908 Endora Road 
Telefonas: 

KEnmore 8794. 
Cleveland, Ohio 

I, J. SAM AS 
J E W E L E R  

PERSIKĖLĖ | NAUJĄ VIETĄ 

i didesnę ir gražesnę krautuvę 

6207 Superior Ave. Cleveland, Ohio 

Dabar jau turime didesni rinkinį Deimantų, žiedų, Laik* 

rodėlių ir visokių graldaikčių, už nupigintą kainą. 

JONAS G. 
P O L T E  

L i e t u v i s  

Namų Maliavotojas 
Popieriuotojas 

Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo 
pagražinimo suteikiama 

nemokamai. 

495 East 123rd St. 
Telefonas: POtomac 6899 

Lake Success, N.Y.,—The 18 mem
ber United Nations commission of 
human rights, which convened here 
today to consider such lofty projects 
as the drafting of an international 
bill of rights and the safeguarding 
of fundamental freedoms everywhere 
in the world, heard a representa
tive of the U. N. secretariat express 
doubt that it has authority even 
to investigate complaints of viola
tions. 

On the question of the commis
sion's authority, Mrs. Eleanor Roo
sevelt, who was elected chairman, 
remarked: "No very clear decision 
has been made as to just exactly 
what we are competent to do." 

The commission will decide what 
if anything it can do about the 
1,000 , communications received by 
the U. N. charging violations of 
human rights. One of these com
plaints, submitted by the Lithuan
ian minister in Washington last 
Nov. 19 and since suppressed by the 
U. N. secretariat, accuses Russia j 

of mass murders, deportations, and 
enslavement and of "ruthlessly and 
systemically proceeding to extermi
nate the whole Lithuanian nation." 

Henri Laugier of France, assist
ant U. N. secretary general in char
ge of social affairs, opened the 
meeting. Laugier said the com
mission would have to consider the 
question of its competence in con
nection of its complaints. "Hav
ing studied the problem with my 
staff," he said, "I personally have 
serious doubts as to the competence 
of your commission to conduct in
quiries or hold hearings, with both 
sides represented, as would be re
quired on complaints from individ
uals, groups, and sometimes govern
ments concerning violations of hu
man rights." 

Laugier suggested that the com
mission has authority to make re
commendations to. its parent body, 
the U. N. economic and social coun
cil, which in turn could make rec
ommendations to the general as
sembly for the creation of machin
ery to receive and investigate com
plaints of violations. 

CLEVELAND ARTIST ALSO RE
PRESENTED IN NATIONAL 

EXHIBITION 

A painting entitled "What Ato
mic War Will Do To T?ou", by 
Lithuanian-born Boris Deutsch of 
925 Judson, Los Angeles, Cal., was 
awarded the $2,500 first prize at 
the presentation in New York. This 
contest was sponsored by Pepsi-Cola. 

Two other Lithuanian artists re
presented in the exhibition are An
thony Vaiksnoras of 7214 Duluth 
Ave., Cleveland, with his painting 
"Kids — France '44 *45". and Max 
Band of Hollywood, Cal., with his 
painting "Negro Boy with .Accor
dion". 

Mr. Deutsch began to draw and 
he drew persistently until, when he 
was thirteen, his parents became 
aware of his interest in art and 
sent him to Riga, Latvia, to a gov
ernment art school. Because of 
financial difficulties he was com
pelled to leave school, but he con
tinued to paint without guidance or 
teaching. He came to the United 
States from Lithuania in 1916 and 
since that time had 35 independent 
exhibitions 'in various museums and 
universities in this country. 

Twenty-seven year old Anthony 
Vaiksnoras was born in DuBois, 
Pa., and has lived' in Cleveland, O. 
ever since he was 3 years old. His 
father was born in Lithuania and 
came to the United States when he 
was very young, leaving behind his 
mother and cousins who are still 
living there. Anthony Vaiksnoras 
completed High School and was giv-

: ven a four-year scholarship to the 
i Cleveland School of Art. Then he 
' was awarded a scholarship for the 
fifth year, but at that time he en-

i tered the armed forces. 
j He has won several awards in 
! painting and is represented in the 
j permanent collection of the Cleve
land Natural History Museum. Com-
: menting on the painting submitted 
to the Pepsi-Cola exhibition, Mr. 
Vaiksnoras said: "The painting I've 
submitted was prompted by my 
having lived in Paris from the Fall 
of '44 to Winter of '45. The title 
"Kids" were in actuality friends 
to whom 1 was very much attach
ed because of my daily distribution 
of candy and gum." 

Lithuanian-bom Max Band receiv
ed his art training in Europe, and 
his work is represented in museums 
in public buildings in Lithuania, 
Italy, France and Jerusalem. In 
the United States his paintings are 
in the permanent collections of a 
score of Museums and Institutes. 

VETS' MEMORIAL 
Our remarks last week concerning 

the proposed memorial by St. Geor
ge's Post 613, CWV, seems'to have 
aroused much comment among the 
local folks. We also received the 
following letter with which we be
lieve «ur readers should be ac
quaint#^ 

Dear "Editor of "What's New" 

I was immensely pleased to note 
in your "What's New" column of 
January 31, the reference to the 
memorial for deceased veterans, as 
proposed by St. George's Post No. 
513. C.W.V. 

But, what I cannot understand, 
is, why the capital letters, "Twen
ty Thousand Dollars?" Is it such 
a great amount for such a worthy 
cause, or, is this amount beyond 
the comprehension of the "What's 
New" column editor? As to the 
figure being "way out of line," I 
beg to disagree with you. I'm sure, 
knowing our Cleveland people, as 
I do, and realizing their intelligent 
interest in anything that will sat
isfy their own cultural taste, and 
at the same time, promote interest 
in our Blessed Mother of God, the 
proposed Veterans Memorial will 
create this interest by its beauty 
alone, besides having the cultural 
aspect which the person with the 
average intelligence appreciates. No, 
my dear editor, I do not think that 
twenty thousand dollars is way out 
of line. 

I also agree with you, about so 
many needy causes surrounding us 
today, but don't you think that a 
memorial for our deceased comrades 
of the world wars could come un
der that heading We, who have 
experienced war, feel that a proc 

ject of this kind is necessary, and 
especially so. in the very near fu
ture, so that our comrades who fell 
in battle will not be forgotten, as 
they were after the first world 
war. Consequently we will do our 
utmost to see that they are not 
forgotten. 

Isn't it M shame that no one 
knows or has a record of the Lit,h • 
uanian men who served, and died 
in World War I? No, my dear 
sir, we will not let that happen this 
time. Thus, our reason for our 
memorial at this time, before peo
ple forget our veterans as they did. 
those who came before us. 

I hated to read your comment 
about this project being "so un
productive," how can you or I be 
the judges ? Do you or I know 
wihat spiritual benefits alone will 
accrue to those who will make use 
of this shrine? If you are think
ing of financial returns in connec
tion with this project, then I agree 
with you, the project will be "un
productive." 

Your comments are greatly ap
preciated, and we are happy to re
ceive any constructive criticism, so 
kindly continue as you are in your 
"What's New" column, but also ex
tend to us the courtery of being 
able to reply through the same 
channel. 

Sincerely, 
Frank M. Orpse 

Cum., St. George Post 818 CWV. 

Since we feel that this letter is 

ber of people who have discussed 
the matter with us recently. 

In order to clarify our position 
We would like our readers to know 
that our only objection to the pro
posed monument is in the amount 
the vets propose to spend on it. 
A memorial to deceased veterans 
is a worthy cause. A shrine will 
give spiritual benefit to those who 
seek it. These objectives can be 
achieved without' the expenditure 
of so large an amount of money. 
We would like to cite an example. 

The Lithuanian Vets, Post 154 
of Baltimore, held a meeting of 
all the Lithuanian organizations ill 
that city to plan a memorial in one 
of the local parks. The financial 
figures proposed were as large, and 
even larger, than the one proposed 
here. The whole problem was solv
ed by Rev. Father MendelLs,' pastor 
of St. Alfonse Church. He announc
ed that he had a complete list of 
the Lithuanian veterans who had 
served in the armed forces and that 
the 510 names would be inscribed 
on a bronze plaqut that would be 
mounted in frpnt of the church. 
He said that he personally would pay 
the expense '— three thousand dol
lars. ' . . 

If our veterans' organization un
dertook the financing of such .a 
project we are sure that they would 
receive whole-hearted support, and 
cooperation. Under the present Pr£" 
posal we find that we can- do notn- . 
ing but dissaprove. ' * ..-</• 

We would like to thank Comman
der Oipse for his courteous letter. 
It is much more in the spirit of his 
organization, than various other re
marks that were hurled at us. We 
like the men and aims of Post 613 
and we only hope that they df#» 
get too big for their breeches? 

EXCERS1SE IN 
LOGIC 

(Reprint from Chicago Tribune) 
The soviet government issued a 

statement in Moscow to support its 
claims to the Spitzbergen Island 
group, which the Russians demand 
that Norway hand over so that it 
can be converted into a Red military 
base. Russia, with Britain, the TJ. 
S. and a number of other countries 
signed a treaty in 1920 which gave 
Spitzbergen to Norway, but pro
hibited the use of the archipelago 
"for war-like purposes." 

The Russian position now.is that 
the treaty is invalid because Italy 
and Japan, which fought against 
the allies in World War II., were 
among the signatories. This is a 
new wrinkle in the confused patch
work of international law. It also 
opens up some interesting specula
tive possibilities. 

If the Russian position is that no 
treaty is valid which ever was sign
ed by a former enemy state, how 
was it possible for a soviet judge 
to sit at Nuernberg and agree with 
Justice Jackson that the nazis could 
be tried for violating the Kellogg-
Briand pact abrogating war? As 
soon as Germany went to war with 
Russia, this treaty, under Moscow's 
interpretation, no longer applied to 
either of them. 

Russia, as a consequence of var
ious aggressions, has engorged part 
of Finland, Poland, and China, and 
all of Lithuania, Latvia, and Esto
nia. It did so despite the fact that 
it had treaties of nonaggression of 

BOWLING W 

We slipped up laat week in that 
we failed to mention the Downng 
that Johny Akelis has been doing 
lately. Two weeks ago he hit 201, 
226. ?35 — 662. It wasn't long 
ago that he threw a 267 game. All 
tnis was done in the St. George 
Veterans' League on Sunday after
noons. John now heads the list in 
the individual high game and high 
three game departments. 

The league leaders have been 
taking a drubbing the last fęv,* 
weeks — things are tough all over. 
This looks like a season of nip and 
tuck fighting right down to the 
wire. 

BASKETBALL 
The Basketball Carnival, spon

sored by the St. George Senior 
C.Y.O. on Feb. 1st was a huge suc
cess. Akron St. Peter's defeated our 
St. George Intermediates 40—25 and 
the DuBois, Pa., Litts dumped the 
Seniors 68—47. 

Akron got off to a fast start 
and led all the way in their victory. 

In the Senior game the Pennys 
trailed St. George for three quart
ers. In the final quarter the 'Litts 
began hitting the hoop with deadly 
accuracy that finally overwhelmed 
the local five. The game was ex
tremely hard fought. DuBois just 
wore our boys down. Stan Guzaus-
kas and Bill O'Braitis each scored 
11 points for Sf. George. A1 
teams and the Senior C.Y.O. shoul 
be commended for putting one one 
of the best carnivals seen here m 
many a year. * 

The Intel mediates went down to 
Akron Monday night with the hope 
of avenging Saturday's defeat, lney 
only managed to lose a tremendous-

not entirely beyond our comprehen
sion, but the use of that amount 
of money for a memorial is beyond, 
not only our comprehension, but 
also that of an extremly large num-

oince we ieei mat, ims įeuer is oiuy 7, . 
significant we also think that the ly well-played game that saw . 
following remarks are important. Pete's come out on tip o . 

" T w e n t y  T h o u s a n d  D o l l a r s "  i s  B o b b y  J a n u s a i t i s  s t a r r e d  f o r • a t .  
.. > , . Geor}?e by dropping in 13 pomts. 

The boys would like to thank Father 
Bartis and the Akronites for a good 
game and a swell time. „ 

f 11 • 

KING PIN CLUB 
2111 Prospect Ave. 

SUperior 3443 

Gera užeiga pavalgyti, išsi
gerti ir smagiai praleisti lai
ką. Čia Lietuviai susirenka 
draugiškai pasimatyti. (47) 

FOOD — DRINKS 
Hall Space to Rent 

Joe Chester, pres. A1 Samolis, ##0. 
- 1 . 

friendship with all of these states. 
All that can be gathered from the 
latest Moscow dictum is that no 
treaty signed by Russia is any good. 

The list of 27 treaties , which Sta
lin has violated since 1939 seems 
to provide ample demonstration of 
the truth of this fact. The itch of 
certain of our one-worlders to sign 
a treaty with Russia yielding the 
atomic secret looks peculiar in the 
light of Moscow's admitted views 
on treaties. Nobody can say we 
haven't been warned. 

MONCRIEF 
yra PUIKIAUSIAS? COAL 

Automatiško šildymo padarguose 

Automatinis Gasu šildymas 
Paversk savo Furnasą Modernine šildymo Sistema 

Taipgi Automatiški Vandens Šildyto jai 
ATSIKRATYKIT PURVO, PELENŲ ir ANGLIES DULKIŲ. 

TRI-VET APPLIANCE SERVICE 
7502 St. Clair Avenue Cleveland 

Frank Orpse (Urbšaitis) Sav.' PO. 9548. LI. 0237. 
j AKRONE kreiptis į: Hank Hollish, 260 The Brookląndg, Stadium 4798 
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