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ŠIOS šalies valdžia susekė 
tikrąjį komunistų vadą Ameri
koje, kuris veikė slaptai, bet 
apie kuri sukasi visas komu
nistų judėjimas ir pasiruoši
mas išversti Amerikos valdžią. 

Tas raudonasis vadas yra 
Gerard Eisler, iš Austrijos, ir 
gAl pasirodys kad yra Žydas, 
tik dar jį tua neįvardina. Jis 
Amerikoje atsirado kaip Vo
kietijos pabėgėlis nuo nacių ir 
čia ramiai varė savo darbą. 

Kad jis tuo yra kuo susek
tas, patvirtina ir jo sesuo, ku
ri pati buvo komunistė, ir tą 
patį tvirtina vienas Amerikos 
negras, buvęs komunistų orga
nizatorius ir propagandistas— 
jis su Eisleriu susipažino Ru
sijoje 1929 ir 1931 metais, kur 
jie buvo pasiruošti komunizmo 
platinimui šioje šalyje. 

Tas negras paliudijo kad stt 
Maskvos žinia ir parama buvo 
Įsteigta net komunistų mokyk
los Amerikos industriniuose 
miestuose kaip Clevelande, De
troite ir kituose, pasiruošimui 
komunistinei revoliucijai šioje 
šalyje. 

TOSE mokyklose buvo moko
ma konspiracijos, sabotažo, ba
rikadų, dirbtuvių ir geležinke
lių sprogdinimo ir budų užgro
bimui miestų valdžių revoliuci
jos atsitikime. 

Ne veltui todėl prieš pabai
gą šio karo komunistai agita
toriai važinėjo Amerikos karių 
uniformose po industrinius cen
trus, ir jau akli Lietuviai, žy
dai ir kiti skelbė-džiaugėsi kad 
pusė metų po karo pabaigos 
Amerikoje bus įvesta sovietai. 

Laiku Amerikos valdžia su
sigriebė komunistų veiklą sek
ti ir gaudyti komunistus. Tas 
bent laikinai sulaiko jų pasi
ruošimą panerti Ameriką krau
jo bangose, kaip padarė kitose 
šalyse Europoje, kurias užgro
bė. 

TAČIAU pavojus toli nepra-
Šalintas, nes sugriebus vienus 
niekdarius, jų vieton yra pa
ruošta kiti, ypač bloga tas kad 

asario K ProklaiMiiias * 

Dirvos Redakcija gavo pranešimus'kad Vasario 16 
Lietuvos Nepriklausomybės sukakties proga, Proklama
cijas išleido: Ohio Gubernatorius Herbert, Illinois Gu
bernatorius Green, Maryland Gubernatorius Lane, Jr., 
ir be abejo bus dar kelios kitų gubernatorių proklamaci
jos, apie ką prieš išleidimą Dirvos žinia mus nepasiekė. 

Atkreipiame skaitytojų dėmesį ant 8-to puslapio, 
kur Angliškoje'kalboje ištisai telpa Republikonų Nacio-
nalio Komiteto pirmininko Carroll Ree<įe pareiškimas 
Lietuvos Nepriklausomybės sukakčiai atžymėti ir kartu 
oareiškimas Lietuvių tautai užuojautos, j|ai patekus so
vietų okupacijon, ir pareiškimas kad Republikonai re
mia žmoniškumo ir teisės principus, sulyg kurių kiek
viena šalis turi turėti teisę j nepriklausomybę. 

ŽUVO. Grace Moore, Ameri
kos garsi operos dainininkė, 
kurios daina užsibaigė, nes ji 
žuvo pastaroje oro nelaimėje 
Danijoje, kuomet užmušta 22 
to lėktuvo pasažieriai. 

STREIKERIA! GALI 
BUTI PALE STI IŠ 

DARBO 

Nacionalė Darbo Santi-
kių taryba padarė nutari
mą kad darbininkai kurie 
streikuos sulaužydami uni
jos padarytą sutartį veng
ti streiko, gali buti praša
linti iš darbo. Iki šiol buvo 

Illinois Gub. Green, kai- taip kad už menkniekį du 
bedamas Washingtone Re- ar keli susitarę metė dar-
publikonų partijos fondo bą, be unijos žinios, ir su

tramdydavo darbus tūks
tančiams kitų darbininkų, 

ATOMINE BOMBA 
TAIKOS VILTIS 

ANGLIJĄ KARO 
STOVYJE 

vajuje, pasakė kad Ameri
kos viltis į taiką yra "iš-i 

saugojimas visų militarinių o unijos viršininkai užtar-
ir ekonominių šios šalies darni juos, streiką tęsė. 
pajiegų", tarp jų ir vysty
mas toliau atominės bom
bos. Jis pasmerkė Rusijai 
tupčiojimo politiką. 

Gub. Green yra geras 
Lietuvių draugas. Jis ta
po nominuotas kaip' vienas 
iš 1948 metų galimų Repub
likonų kandidatų į 
dentus. 

Kongresas skirs komisiją 
tyrinėjimui unijų vadų ra-
ketieriškų darbų. 

Anglijos socialistinim a s 
privarė Britaniją prie kri
zės, kuri privertė sudaryti 
nepaprastą komitetą šalies 
reikalų tvarkymui kaip ka
ro metu. Išleista bausmės 
ir pabaudos visiems 49 mi
lijonams Britų salų gyven
tojų už prasižengimą nepil
dant įsakymą naudoti ri
botai elektrą 'namuose. 

Suvalstybintų angliaka-
syklų nedarbas ir anglies 
trukumas privedė socialis
tų vyriausybę prie griežtų 
diktatoriškų, rjesocialistiš-
kų priemonių su šalies gy
ventojais. 

Lt. Gen. Ira Eaker, Amerikos armijos oro jiegų komandierius 
padėjėjas, Senato tyrinėjimų komisijoje kaltę už orlaivių ne
laimes pastaromis dienomis primeta patiems lakūnams. At
sitiko daug ir militariškų lėktuvų nelaimių, kurių 70 nuošim
čių priežastis paeina iš pilotų kaltės, sako jis. 

KINIJOJE ištiko pinigų 
infliacija. Padėčiai gelbė-

ŽYDŲ karas prieš Britus 
Palestinoje virto savitarpi
nėmis Žydų peštynėmis kai 
patys Žydai teroristai pra-|ti Gen. Kai-šek išleido už-

prezi- dėjo bombomis sprogdinti šaldymą Amerikos pinigų 
savo tautiečių namus, bau- savp šalyje, kad žmonės ne-
dimui jų už pritarimą Bri- galėtų pirkti dolarius mo-

GRAIKIJOJE, kai U. N. 
komisija tyrinėja ten siau
čiantį terorą, kairiųjų ban
ditų grupė užpuolė Graiki
jos kaimą 10 mylių nuo Ju-
goslavijos sienos, nužudy-

pačioje aukštoje valdžioje Wa- į dama 25 gyventojus, ir 10 
kitų paimdama su savim. 

Bolševikų grupė Atenuo-
se užpuolė Ū. N. delegaci
jos patalpas, kur komisija 
tyrinėja Graikijos skundi-
mąsi kad komunistai ardo 
Graikijoje tvarką. Komisi
ja tokiu" budu pati patiria 
vietoje ką Graikijoje daro 
Maskvos sufanatikinti gai
valai 

shingtone dar pilna komunis
tų agentų. 

Atstovų Rumų pirmininkas 
Martin, patyręs visa tai apie 
komunistų veiklą šioje šalyje, 
paskelbė Kongrese jog imasi 
vajaus "prašalinti iš Amerikos 
iraudonąjį pavojų". 

Martin paskelbė kad komu
nistų pavojus yra musų pačių 
namuose. Jie įsigraužė į svar
bias valdiškas vietas iš kurių 
jie bando nustatyti valdžios 
politiką ir įtekmėti visuomenę. 

Eisler yra tik pirmas žings
nis Kongreso komiteto vajaus 
atidengti komunistų konspira
ciją išvertimui šios šalies val
džios, pasakė Martin. 
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Jaltos Pažadai Dabar 
Smaugia Kiniją 

RIMTI Kinijos veikėjai įro-
, dinėja kad Prez. Roosevelto pa
daryti slapti prižadai Stalinui 
Jaltoje padarė Kinijai daugiau 
blogo negu aštuonių metų 
Japonų karas ir okupacija Ki
nijos. Už Rusų prižadą stoti 
| karą prieš Japonus, kai šie 

jau buvo visai sumušti ir už 
kelių dienų pasidavė po sovietų 
įstojimo į karą, Rooseveltas ir 
Churchill davė Stalinui Kini
joje visokius užleidimus, kurie 
šiądien Kiniją smaugia. 

ČILE, Pietų Amerikoje, 
sutiko jsileisti 2,000 Euro
pos pabėgėlių šeimų, kurių 
vyrai yra kokie nors ama
tininkai. 

tams įvesti Palestinoje ra
mybę ir tvarką. 

Britų militaris teismas 
nuteisė tris Žydus teroris
tus pakorimui, po to kai 
Žydai atmetė Britų- prašy
mą kovoti prieš teroristus. 

Arabai atmeta Britų pla
ną padalinti Palestiną tarp 
Žydų ir Arabų ir įleisti į 
Žydų sritį 100,000 Žydų. 

Arabai sako kariaus, bet 
su tuo Britų planu nesu
tiks. 

1947 metais numatyta iš
dirbti 5,000,000 pasažieri-
niai automobiliai ir trokai. 

kėdami didžiausias 
savais pinigais. 

sumas 

Gen. MacArthur išleido 
įsakymą Japonijoje rengtis 
prie visuotinų seimo rinki
mų, kaip praktiškai bus ga
lima. MacArthur tik ką už
draudė Japonijoje streiką. 
Dabar sakoma, kairieji ku
rie streiką suagitavo, nau
dosis proga pravesti dau
giau savo atstovų į seimą 
ir į valdžią. MacArthur ga
li paprastu Amerikonų pa
sididžiuojamu demokratiš-

PREZIDENTAUS TIK 
8 METUS 

i  Vmk * *  

Atsiovų Rūmai pravedė 
bilų, ir perda\sė Senatui, 
kuriuo bus įvesta įstatymas 
kad niekad daugiau šalies 
prezidentu jokis paskiras 
asmuo negalėtų buti dau
giau kaip 8 metus, arba du 
terminus. Nekurie Demo
kratai tam priešinosi, norė
dami kad Prez. Truman ga
lėtų kandidatuoti ir 1952 
metais.... 

kumu pavesti Japoniją 
komunistų kontrolę. 

UNRRA buvęs viršinin
kas Morgan sako, iš Britų 
zonos Vokietijoj turėtų bu
ti leista visi 250,000 pabė
gėlių, ypatingai Žydai, į 
Britaniją, išgelbėjimui jų 
nuo žuvimo už "geležinės 
uždangos". Kame dalykas 
kad Žydams jau bloga už 
tos "geležinės uždangos"? 
Juk jie pagelbėjo sovietams 
visur įžygiuoti kur tik rau
donieji veržėti pavergti. 

BERLINO GAISRE 
ŽUVO 90 

Berlino Britų zonoje pa
silinksminimo vietoje Vas. 
8 naktį ištikus gaisrui su
sigrūdime bėgti laukan už
kimšus duris, žuvo 90 ar 
daugiau žmonių. Apie 10 
Britų karių žuvo irgi. 

U. S. GEN. CLARK pa
reiškė sovietų diplomatui 
Londone kad sovietuose žo
džio laisvės nėra, ir kad 
Amerika nepageidauja kad 
jokia sąjungininkė valsty
bė kištųsi į Austrijos vi
daus reikalus kaip greitai 
bus pasirašyta taikos su
tartis su Austrija. 

Bolševikai Berline pra 
dėjo vėl šaukti buk Angli 
ja užlaikanti iš Vokiečių ir 
kitų šalių išvietintų žmo
nių armiją Britų zonoje 
Vokietijoje, kurias geriau 
maitina. Jų tikslas esąs ko
voti prieš Rusus. 

KONGRESAS peržiūrėjęs ir 
j)erstudijavęs Prez. T'rumano 
biudžetą, sutiko kad reikalin
ga nukirsti nuo jo $§,600,000,-
000 sumą. 

Kongreso manymu biudžetas 
ous pakankamas 32 bilijonų su
moje. Valstybės ineigų numa
nyta 39 bilijonai. Tokiu budu 
bus galima, sako, numažinti 
>iuo ineigų taksų $3,500,000,-
)00 ir tiek pat atmokėti vals
tybės skolos. 

Tie kurie stovi už numažini
mą biudžeto numatę yra palei
sti iš valdžios darbų virš 550,-
000 tarnautojų, nes dabar tik-
•ai dikčiai perdaug dirt* val
diškuose biuruose. 

SOCIALISTŲ valdžia prive
dė Angliją veik prie bankruto 
ir dabar tik kovoja su išliki
mu valdžioje. Jie pakėlė su
manymą kviesti kitas partijas 
sudarymui koalicinės valdžios, 
Kaip priemonę išvengimui vy
riausybės krizės. 

Darbiečių socialistų valdžia 
prie kitų dalykų suvalstybino 
anglies kasyklas. Kasyklose iš
sivystė nedarbas pačiu labiau
sia reikalingu laiku, kada už
klupo šalčiausia žiema ir Jfftda 
kuro labiausia reikia. 

Pusė angliakasiu nedirba, ir 
to delei pritruko kuro, suma
žėjo kuras elektros stotyse, ir 
visiems Britų salų gyvento
jams sumažinta elektros nau
dojimo valandos, dirbtuvėms 
sulaikoma elektros pajiega, su
stoja darbai, apie 4 milijonai 
darbininkų liks be darbo šio
mis dienomis. 

Vyriausybė nusprendė šauk
ti kariuomenės ir laivyno at
sargas sutikimui visokio neti
kėtinumo. 

Spauda kaltina ku.ro minis-
terį Shinwell ir reikalauja kad 
jis atsistatydintų. Tačiau ne 
vieno žmogaus kaltė bet visos 
vyriausybės kuri mano kad nu
dėvėta socialistiška teorija ga
lima šalį tvarkyti. 

Kas atsitiko Rusijoje, kur 
socialistiška teorija peršvinkę 
bolševikai pradėjo valdyti, su
valstybindami viską, ir patį 
šalies darbininką paversdami 
vergu. 

Atsišaukimai Vas. 16 Proga 
Pijus J. Žiuris 

Vincent Auriol, naujai išrink
tas Prancūzijos prezidentas, 
kuri sveikina jo anūkai jo lai
mėjimo proga. 

AMERIKOS LIETUVIAI! 
Priartėjo rimtas momentas kada reikia mums įtempti savo 

jiegas ir pakelti savo balsą, kad sutrukdyti galimą Lietuvos par
davimą Maskvos konferencijoje. 

Mes turime skubiai sukurti veiklą, kuri parodytų ką mes 
galvojame ir ko mes siekiame. 

Mes turime visokiais budais paveikti musų šalies Preziden
tą, musų Valstybės Sekretorių, gubernatorius, senatorius, kon-
gresmanus, laikraštininkus, politikierius ir visus kitus kurie tik 
gali turėti įtakos į sulaikymą demokratinių idėjų išniekinimo. 

Mes turime visiems tiesą ir demokratiją mylintiems žmo
nėms skubiai išaiškinti kokia skriauda yra padaryta Pabaltijo 
Tautoms kad jos buvo užgrobtos sovietų, nežiūrint kad jie buvo 
1920 metais pripažinę Lietuvos nepriklausomybę ir suverenumą, 
kad 1940 metais pakartojo savo pripažinimą ir padarė nepuoli
mo paktą, kad visa tai 1940 metų Birželio 15 dieną paneigė, su
laužė sutartis ir niekšingiausiu budu ir klasta okupavo Lietuvą, 
kad nežmoniškiausiomis priemonėmis persekiojo Lietuvos pat
riotus, tremdami tukstančius nekaltųjų į Sibirą šaltai mirčiai, 
kad ir dabar baisi sovietų letena laiko prispaudus, kraujais pa

plūdusią, pavergtą Lietuvą, kad ir dabar yra žudomi Lietuvos 
žmonės bei tremiami į šaltas dykumas. 

Mes turime pareikšti musų valdžiai ir žmonėms: jei Ame
rika ir jos valdžia yra ta kuri gina demokratines idėjas, jei ji 
pripažysta pagrindinius žmogaus asmens laisvės principus, jei 
ji eina humaniškumo keliais — 

Ji turi nepripažinti Pabaltijo įjungimą | Sovietų Sąjungą, 
Ji turi pakelti savo balsą prieš šitą nežmonišką Ir nedemo

kratišką veiksnį; 
Ji turi sulaikyti visas ekonomines gerybes kurias ji duoda 

Sovietų Sąjungai, ir neteikti jai nieko taip ilgai iki sovietai ne
sugebės eiti tikruoju demokratijos, humaniškumo ir tiesos keliu. 

Mes Amerikos Lietuviai, kurie susirinksime daugumoje 
švęsti ir paminėti Vasario 16, Lietuvos 29 metų Nepriklausomy
bės paskelbimą, ta proga susikaupę ir tvirtai pasiryžę išneškime 
dvi rezoliucijas, kuriose prašykime kad Maskvos taikos konfe
rencijoje turėtų išspręsti Pabaltijo klausimą ir ten apgintų visų 
demokratinių idėjų prestyžą ir garbę, pareikalaudami: 

LIETUVAI LAISVĖS IR JOKIU BUDU NEPRIPAŽINTŲ 
JOS PRIJUNGIMO PRIE SOVIETŲ SĄJUNGOS. 

Antra, remiantis visais demokratiškais, humaniškais ir as
mens laisvas principais, butų pakeistos pabėgėlių DP gyvenimo 
ir traktavimo sąlygos, kad jie nebūtų kankinami įvairiais ne
žmoniškais patikrinimais, vadinamais "screenings", kad jiems 
butų duodama pakankamas maisto kiekis, kad su jais butų el
giamasi kaip su žmonėmis laisvo krašto, kad jie turėtų judėji
mo, darbo, spaudos ir savo kalbos laisvę rašant savo artimie-

(Pabaiga ant 6-to pusi.) 

ANGLIJOS socializmas ati
darys plačiau pasauliui akis ir 
gal išgelbės kitas šalis nuo pa
tekimo į tą purvą, ir tuomi gal 
apsaugos jas ir nuo patekimo 
Į komunistų pinkles. 

Anglijos socialistų valdžia 
ant kojų atsistojo ir bandė pa
sirodyti kad socializmas gali 
gyvuoti tiktai gautomis pasko
lomis iš Kanados ir iš Ameri
kos. Bet tos paskolos smar
kiai tirpsta, ir neilgai tęsės, o 
kas paskiau lopys tuščius so
cializmo kišenius ? 

Anglija norėdama ekonomi
niai sustiprėti turi eksportuo
ti 175 nuoš. savo išdirbinių ki
toms šalims kiek eksportuoda
vo 1938 metais. Darbininkai 
dar ir laisvi būdami, socialistų 
valdžios raginami neparodo jo
kio noro padėti pastangų dau
giau gaminti, dėlto kad jie ti
kisi iš socialistų valdžios viso
kių gerovių tinginiaudami. To
kius prižadus socialistai darė 
per rinkimus, ir rinkimus lai
mėjo. 
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[EENNSYLVANIJOJE 
į . 

PITTSBURGH py 
fftJKSTANčIAI DARBŲ, BET 
ĮjpAUGYBfi IMA PAŠALPĄ 
f' Allegheny Apskrityje, pačia
me Pittsburghe ir Pennsylv;i-
nijoje bendrai yra tūkstančiai 
darbų kurie laukia darbininku, 
tačiau tūkstančiai vyrų ir mo
terų ima iš valstijos iždo be
darbės atlyginimą ir gyver.s 
be darbo. Nors daugeliu a 
vejų tam tikra rūšis asmeny 
stengiasi apsieiti be darbo ir 
pasitenkinę kad ir maža bedar
bės pašalpa, iki jos periodas 
tęsėja, kiti bedarbiai negauna 
darbų todėl kad ne visi tinka 
j tokius darbus kokių darbų 
randasi; kiti neatsako darbda
vių reikalavimų, kiti į darbus 
nepriimami del unijų priešini
mosi. 

Tai yra skurdo apsireiški
mas gerovės laikais. Daugelis 
veteranų nenori imti bent ko
kio darbo, iki jiems bedarbės 
atlyginimas mokamas, nes jie 
nemato tuose darbuose jokios, 
progos prasimušti pirmyn 

Sausio pabaigoje, Allegheny 

£ 

Detroit, Mich., Naujienos 

Frank J. Wilson, buvęs Ameri
kos slaptos tarnybos viršinin
kas, paskirtas Amerikos atomi
nės bombos paslapties .sargy
bos vadu. Kaimynai vaikai su
sirinkę aplink j j klausinėja 
kaip atominė energija veikia. 

CHICAGO, ILL. 
IŠKILMINGAS VASARIO U 

MINĖJIMAS 
Margutis rengia metifflšę iš

kilmę, sekmadienį, Vasario 16, 
apskrityje buvo užregistruota Lietuvos Nepriklausomybės 29 

metų sukakčiai atžymėti. Iškil
mė rengiama Blackstone vie
name iš .garsių Chicagos htote-
lių. Rengiama puošni vakarie
nė, kuri prasidės 6:30 vai., ir 
bus pritaikyta programa. 

30,000 vyrų ir moterų bedar
bių. Visoje valstijoje bedarbių 
atlyginirmts tuo laiku ėmė 215,-
000" bedarbių. Darbų nėra vi
siems, tačiau tiek kiek darbų 
yra, nesiranda norinčių juos 
užpildyti. 

Šiaip valstijos pašalpą iman
čių, negalinčių dirbti, skaičius 
dabartiniu laiku visoje Penn-
sylvanijoje siekia 289.440, tai 
yra seneliai, akli. ir vaikai ku
rie neturi tėvu. 

MIESTAS NUMATO VIEŠŲ 
DARBŲ Už 15 MILIJONŲ 

Pittsburgho miesto valdyba 
suplanavus didelius pokarinius 
miesto pagerinimo darbus, ku
rie numatyta kaštuos 15 mili
jonų dolarių. 

NEWARK, N. J. 
IŠKILMINGAS MINĖJIMAS 
New Jersey Lietuvių Taryba 

rengia Lietuvos Nepriklauso
mybės 29 metų sukakties pa
minėjimą sekmadienj. Vasario 

BALTIMORE, MD. 
DIDELĖ IŠKILMĖ VASARIO 
IŠEIVIS' PUIKIAI PAVYKO. 

Ifi. KALBĖS ADV. SKIPITIS. 
DEMOKRATŲ AUSTERINĖ. 

LEGIONO DOVANOS 
MOKINIAMS 

Vasario 16 čia bus didiwgai 
minima Lietuvos Respublikos 
Diena. Rytą 11 vai., šv. Al
fonso bažnyčioje, bus iškilmin
gos mišios. Dalyvaus Ameri
kos Legiono Lietuvių Postas 
154, šio Posto Auxiliary, ir Lie
tuvių Karių Motinos. 

Tą pačią dieną, 7 v. vakare, 
Lietuvių salėje, bus šauni Bal 
timorės Lietuvių Draugijų Ta 
rybos rengiama viešnagė. Da
lyvaus gubernatorius W. Pres
ton Lane, Jr., buvęs guberna
torius, dabar Senatorius Her
bert R. O'Conor, Lietuvos Pa
siuntinybės sekretorius J. Ka-
jackas, klebonas Kun. Liudas 
J. Mendeljs, kongresmanai D'-
Alesandro, Jr., Meade ir Sass-
eer; teisėjas Wyatt, SLA pre 
zidentas Wm. F. Laukaitis, bu
vęs Marylando atstovas Adv. 
Nadas Rastenis, prokuroro pa
dėjėjas Thomas Gray. Anta
nas J. Miceika, BLD Tarybos 
pirmininkas, vadovaus. 

Einant šios valstijos įstaty
mais. Vasario 16-ta bus guber
natoriaus proklamacija paskel
bta legaliu šventadieniu. Taip 
tai bus minima Lietuvos Ne
priklausomybes sukaktis šioje 
padangėje. 

VASARIO 2, vakare, "Dai 
nos" Draugija statė scenoj St. 
Šimkaus operetę "Išeivis". Jur 
gis Galkas, kaip Jonas, Ona 
Lukos, kaip motina, Al. Juške
vičius kaip buvęs Amerikonas, 
Jonas Makauskas, kaip Vadas, 
ir Martinas Raila kaip žydas, 
savo vaidinimu sužavėjo publi 
ką. Juozas Bakerckis kaip Mai 
kis, Margarietė Grajauskienė 
kaip Gužienė, Berta Mačiulai-16, nuo 2:30 vai. po pietų, She- Y, "f1 ̂  L U 4- i IT-,1 C4. XT . TLENE kaip Rauphene, ir hmih-

įaton Hotel, Hill St., /New- ja Makauskaitė (tik pabaigoje 
warke. 

Programą sudarys: Kun. Po
cius, invokacija; kalbas Mayo-
ras Vincent J. Murphv, Lietu-

Mayoras Lawrence išvažia-į vos Ministras P. žadeikis, Kun. 
vęs j Meksiką. Gryš šio mėne-i Pranas Bastakvs, Msgr. James 
sio pabaigoje, ir tada plačiau1 F. Kelly. Dainų programą iš
bus apkalbėta miesto viešų pro-] pildys Jono čižausko vadovau

ti us jektų programa. jamas choras iš Kearny, 
ir kitokių paįvairinimų. 

YOUNGSTOWN, O. 

KARAS AUTOMOBILIŲ 
UNIJOJE 

Detroite einantis* savitarpi
nis karas automobily unijos 
vadų tarpe atsiliepia ir Pitts
burghe, nes čia gyvena vyriau-1 Miesto tarybos trys Demo-
sias CIO vadas, Philip Murray, j kratai nariai pargryžo iš sau-

Automobiliu darbininku uni-1§tos Floridos atostogų, kur jie 
.ios vadai Reuther ir Thomas I ['"vo pasitraukė per 30 <lienų, 
, -n u-t ^ i kad tokiu budu miesto mavo-tęsia sautarpin, kan, nuo to;ras paskil.ti lliluji( ^ 
kai pei nai Reuther pastūmė į t bos narį Demokratą į vietą re-
šalį Thomas ir paėmė pirminin- zignavusio ir išrinkto į Ohio 
ko vietą. JŲ kovos paskutiniai j senatą. Kitaip to tarybos na-
suairėmimai Įvyks Murray oi'i-:r.*° vieton butu patekęs Repub-
s0 ! likonas, jeigu jis butų rinkimų 

budu skiriamas. 
Tiems trims Demokratams 

ignoruojant miesto tarybos mi
tingus per 30 dienų, po \o lai
kotarpio miesto mayoras turė
jo teisę skirti naują narį sulyg 
savo nuožiuros j tuščią vietą. 
Tačiau tas neišeis į didelę nau
dą, nes Demokratas miesto ma
vo va s yra toks pat neatsako-

. i mindas kain ir tie trys Demo-
. ( nn >^"anll<)> legisLi kratai, kurie aikvoja žmonių 

siūloma išstatyti 10 milijonų pinigus savo naudai ir politiš-
vertės medikalę mokyklą prie kiems žaislams. 
Penn State universiteto, kur Oras rastam laiku buvo la-
galėtu eiti daktarvstės mokslus' didžiulėse plieno 

, , , ; dirbtuvėse pajusta trukumas o si it i  šasi- i  i* * ,  • 1 naturalio gaso, nes jo daug su 

Sako, Thomas ir Reuther 
karas išplito iki to kad net 
gresia pačios automobiliu dar
bininkų unijos gyvybei. 

NORI DIDELĖS MEDIKALĖS 
MOKYKLOS 

V 

metų atkeliavus iš tarpo išvie-
tintų Lietuvių Vokiet i j o j e ) 
kaip Barškalienė, visus ivalias 
prijuokino. Taipgi gerai savo 
dalis atliko ^ranė šedl>araitė, 
Vincas Urbanas, Jonas Lekavi
čius, Feliksas Rutkus. 

Solistų, vaikų grupės ir cho
ro dainos visus sujaudino ir 
palinksmino. 

Choro vedėja Lelija Baker-
ckienė ir •scenos direktorius Ta
rnas Marcinkevičius gerai pa
sižymėjo šio veikalo sumokini-
me. O Stasys Butkus, Juoza3 
Milunaitis, J. Kraučeliunas, Ju
lė Rastenienė, Elena Vasiliau
skaitė ir kiti bei kitos, nuo 
"Dainos" užsitarnavo dar kar
tą giliausios padėkos. Publika 
apgailavo kad taip gerai veika
lą paruošus nėra vietos kur jį 
pakartoti. Jau senai tiek žmo
nių buvo — kupina salė — me
no vakare. 

15 SIUNTINIŲ IR DU ŽODY*| 
NAI TREMTINIAMS | 

Vasario mėnesį sukanka vie-1 
ni metai kaip LVS skyriaus 
nariai pradėjo siuntinėti savo 
asmeniškus paketėlius tremti
niams. Pereitų metų Vasario 
mėn. buvo išsiųsta nuo sky
riaus ir narių 12 siuntinių Lie
tuviams tremtiniams. Tai bu
vo pirmutinė dovanėlė broliams 
užjuryje. Per visus metus na
riai siuntė asmeniškus siunti
nėlius. Sakau asmeniškus, nes 
ir tie siuntinėliai kuriems na
riai paaukojo per 6 skyrių bu
vo išsiųsti tų aukotojų vardu. 

Kiek nariai išsiuntė per visus 
metus mums nežinoma ir mes 
nesistengiam sužinoti. Bet pra
vartu priminti vieną iš musų 
nariu aktualiausią tremtinių 
rėmėją, Stephaniją Čiurlionytę 
Douvan, kuri jau antrą šimtą 
naketėlių siunčia tremtiniams. 
Ti ir BALF'ui yra surinkus 
daug * drabužių iš kitataučių. 
Jeigu tokie asmeniški paketė
liai butų galima siųsti per BA 
LF kaip kad buvo nupirkta ir 
išsiuntinėta siutai ir paltai, 
be abejonės žmonės butų siun
tę per B ALF, ir jų butų išsių
sta žymiai daugiau. 

Capt. Ore n Lehman, iš  New 
Yorko, išrinktas naujos vete
ranų organizacijos vadas. Ta 
organizacija pavadinta "Vete
rans for Better Government". 

Iš Californijos Padanges 
kelionėje' i 

LOS ANGELES 
M* Karpius. 

ŠIMTAS BALSŲ 
Dabar LVS 6 skyrius susi

laukė šimto balsų pagalbos šau
kiančių. šimtas adresų sky
riaus sąrašuose. Visi tie pra
šymai negalima išpildyti, bet 
nors dalinai ir kiek galima pil
doma. Kadangi BALF renka 
nuolatos drabužius, todėl LVS 
6 skyrius drabužiu prašančius 
n e s i s t e n g i a  p a t e n k i n t i ,  b e t g i  
maisto tai bando kiekvienam 
nors retai pasiųsti. 

KO JIE PRAŠO 
Lietuviai tremtiniai pirmoje 

eilėje prašo pagaminti jiems 
affidavitus įvažiavimui į šią 
šalį. Antra, prašo maisto, tre
čia, draubužių, o ketvirta, pra
šo Lietuviškų-Angliškų žodynų. 

Todėl LVS 6 skyrius nors 
retai pasiunčia vieną-kitą žo
dyną. Visi dabar žiuri į Ame
riką kaip karo laimėtoją ir vi
si nori išmokti Angliškos kal
bos. O jai išmokti reikalingi 
žodynai. Ypač tremtiniams Stu
dentams jie reikalingi. 

KAIP JIE PRAŠO 
Mes jau žinome kad Lietu

viai yra kuklus ir jiems pra
šyti yra labai sunku. Jie grei-' 
čiau badą kęs o neprašys. Re
tas iš jų tiesiai atsikreipia į 
kurią draugiją ar asmenį ir 
prašo maisto ar ko kito. Bet 
jų prašymai spindi jų laiškuo
se. Kaip vienas pažymi: "Ne
žiūrint kaip mes rašytume ir 
apie ką, o vis prieisime kad 
mums duonos reikia". Atsitin
ka net ir tokių prašymų. La
geryje vienas gauna paketėli 
iš kur nors, o jo kaimynas su 
mažais vaikučiais ir jau ligos 
simptomai jų akutėse žiba nuo 
badavimo. Tas gaunantysis ne 

jie gavo vieną-kitą laišką nuo 
tremtinių ir jau patys ruošia 
asmeniškus paketėlius siųsti. 
Laikui* bėgant viskas išsitaiso. 

Kaip kam išrodo kad mes ku
rie nuolatos raginame siųsti 
paketėlius, norime kad kas sių
stų musų tremtyje esantiems 
giminėms. Klaidinga. Mes tu
rintieji giminių užjuryje jokiu 
atveju niekur nekišame jų rei-
galų. Gimines kiekvienas iš 
pareigos aprūpina. 

SIUNČIA C.A.R.E. 
Man, kaipo spaudoje daly

vaujančiai, nuolatos tenka gau
ti laiškų net iš kitų miestų pa
tarimo prašančių kaip siųsti 
pašalpą giminei ar šiaip trem
tiniui kuris tiesia ranką į sa
vo brolį Amerikoje. 

Lengviausias būdas išsiųsti 
paketėlius per CARE, ten pa-
siunčiant $10. Didumai sunku 
paketėliai surišti ir adresai iš 

(Tęsinys iš pereito nr.) 
LAS VEGAS miestą aplei

dom vėlai ketvirtadienio rytą, 
Lapkričio 7. Dar prieš pusry
čius davėm apmazgoti automo
bilį, kuris buvo gerokai api
purvintas per pirmas kelias 
kelionės dienas lyjant, o pas
kiau sningant. Kadangi oras 
jau buvo gražus ir saulėtas, 
norėjom į Los Angeles įvažiuo
ti švarus. 

Iš čia pasukom į kelią US 91, 
kuris eina į pietvakarius, ir 
prie Barstow miestelio vėl įva
žiavom į US 66 kelią, kuris ir 
buvo paskutinis kelio galas į 
Los Angeles. Nuo San Bernar
dino, padaręs alkūnę į pietus, 
tas kelias pasuka į vakarus ir 
pervažiavus kalnus įveda į Los 
Angeles priemiesčius ir paga-
Uau į Los Angeles. 

Už Las Vegas į vakarus dar 
guli nauji tyrynai, su tuščiais 
ežerais, kurie baigiasi artėjant 
San Bernardino, nes čia prasi
deda vėl eilė aukštų kalnynų, 
supančių Los Angeles miestą. 

Reikia pastebėti kad ši dalis 
Amerikos yra lyg kokia Visų 
Šventu jų teritorija, nes atva
žiavus nuo to "nuodėmingo" 
Las Vegas miesto, randi visą 
plačią sritį nusagstytą mieste
liais kurie turi šventųjų var
dus. Ir pats Los Angeles rei
škia Angelų miestą, o jo apie-
linkėse tik spingsi tokie šven
tųjų vardai: San Bernardino, 
Santa Ana, 
trano, San 

Šeimininkus netrukus susirado
me, ir pas juos apsistojom de
šimčiai dienų. Iš ten susisie
kiau su man svarbiausiu as
meniu, LVS 11-to skyriaus pir
mininku, Petru Žilinsku, paty
rimui ar viskas tvarkoje nu
matytam parengimui sekma
dieniui, Lapkričio 10, kuomet 
turės įvykti prakalbos ir rody
mas Lietuviškų filmų. Jis pa
tikrino kad viskas eina kaip 
sutarta, ir susikalbėjom sekan
tį vakarą susieiti. 

Reikia pasakyti kelis žodžius 
apie musų šeimininkus. Da
bartiniu laiku į Los Angeles ir 
jo apielinkes važiuoja Lietuviai 
daugiausia turtingi, jau baigę 
bizniavoti, su pinigais, ten se
natvę praleisti. Sherekiai čia 
apsigyveno apie 25 metai at
gal, iš Chicagos, ir be pinigų, 
tačiau kaip jų draugai Chica-
goje ir kitur rytuose prasigy
veno, taip jie prasigyveno Los 
Angeles mieste, ir dabar sau 
mažai ką veikdami smagiai gy
vena su tais kurie čia atvyko 
tik dabar. Reiškia, į Los An
geles arba į Kaliforniją bendrai 
važiuoti nereikia turėti pinigų, 
ir ten darbščiam žmogui gali
ma prasigyventi. 

Nors jie fra protestantų ti
kybos, tačiau reikale paremia 
ir dalyvauja c±a isikurusios 
Lietuvių Romos katalikų para
pijos parengimuose, ir darbuo
jasi įvairiose čia gyvuojančio
se Lietuvių grtipelCse, kurių 
yra keletas. 

•SEKANČIĄ dieną pradėjom 
vienur-kitur apsilankyti, apva-
žinėti nekuriuos pažystamus ir 
padaryti pažintis su kitais. 

Mums pasitaikė taip kad ap-
San Juan Capis-! sįgy vt nom pįetų vakarų n ieslo 
Fernardo, Santa-j dalyje, ir važinėti pas pažysta-

Paula, Santa Barbara, Santa 
Monica, San Luis Rey, San 

pildyti. Kiti gi neturi tam nei Marco, į pietuose netoli Meksi-
laiko, o visgi prašančio pagal
bos nanori atmesti. CARE čia 
puikiai pasitarnauja. 

Musų gerų tautiečių, Juozo ir 
Malvinos Smailų duktė Birutė 
nesenai gavo laišką prašantį 
pagalbos nuo vienos Lietuvės, 
kurią susitiko viešėdama Lie
tuvoje, dešimt metų atgal. Bi
rutė greit pasiuntė CARE pa
ketą ir labai nudžiugo kad to
kiu lengvu budu galima pagal
ba suteikti. 

PERSKAITĖ DIRVĄ IŠTISAI 
Ponia Irena Gūdis, nesenai 

atvykus iš Europos, kaip kario 

Diego. 
šiaurėn nuo Los Angeles iki 

San Francisco per virš 490 
mylių tik ir žėruoja miesteliai 
šventųjų vardais. 

Net salos Los Angeles kai
mynystėje Pacifike pavadintos 
šventųjų vardais: Santa Rosa, 
Santa Cruze, Santa Gatalina, 
San Clemente. 

1945 metais po kelionės j 
Los Angeles ir San Francisco 
plačiau aprašiau kaip tie mies
teliai šventųjų vardais pava
dinti atsirado: Daugelis tų vie
tų yra tik senos misijos, apie 

. kurias vėliau apsistatę gyve-
zmona, gavus Dirvą, sako P^*17; nami« namai ir išdygo mieste-
skaicius nuo pirmos eilutes iki],{n{ 

mus reikėjo per tą garsų fil
mų miestą Hollywood, taigi jį 
pirmiausia ir geriausia paži-

kos sienos, didelis miestas San nom. Gal seniau Hollywood 

t ie  kurie ta  mok? 
renka. 

Prieš karą. karo metu ir da- ^aup; darbininkų negalėjo dir- . . ...... 
bar, kaip sakoma, apie 10,000. bti pilna laika. Dabar oras at-!1.1" m°kinei. Lietuviai tėvai bei 
studentų laikė priruošiamus :i!„ ir darbai prasidėjo. (jaunuoliai lai priduooa mokslo 
kvotimus o tik 6TO( teoriimfi SauBs Brolis. P? •*!' eJln,U8 dw™ kmuW; Kvoumus, o tiK o.u tepinmtci 1 mrmmmkui Nadui Rasteniui 
paskirais metais Pittsburgho ir Į bei Posto valdybai arba nu-
Philadelphijos medikalėse ŠIRDIES liga miršta Ameri-| riams. Sol-La. 
kvklose, kiti negavo progos. 

•naudojama šiidvmui. Del to ^ mokinei, ir šv. Alfonsu 
parapijos mokyklos mokiniui 

. . gali vienas praryti to atsiųsto 
_ VASARIO 23, Lietuvių sa,-j kąsnio. Jis pakiša ir kaimyno 

lėje, Baltimorės Lietuvių Tar vaikučiui. Pagaliau jis siuntė-
ryba rengia Adv. Skipičiui pra
kalbas nuo 2:30 vai. po pietų. 
Adv. Skipitis nesenai atvyko iš 
Europos, gerai žino Lietuvos 
nelaimę ir išblaškytų po Euro
pą Lietuviu vargus. Jo išgirs-
sti reųgiasi visi šio krašto Lie
tuviai. 

VASARI A 23, nuo 1 vai. po 
pietų, Lietuvių Demokratų -Klu
bas savo name, 816 W. Lom
bard st., rengia metinę auste-
rinę. 

Am. Legiono Lietuvių Pos
tas 1*54, pernai davė ir šymet 
duos medalius už pasižymėji
mą moksle aukštesniu mokyklų 
studentei, viešų mokyklų moki-

paskutinės. Džiaugiasi kad A-
merikos Lietuvių laikraščiai 
yra įdomus ir kad jų galima 
gauti. Poniai Gūdis užrašė Dir
vą jos nauji draugai. 

M. Sims. 

jui rašo: Jau geriau mano dalį 
siųskite mano kaimynui, nes 
jo vaikučiai tikrai reikalingi 
pagalbos, aš negaliu kąsnio nu
ryti. Jis prisiunčia tos savo 
kaimyninės šeimos adresą. Ki
ti gi kreipdamiesi net persta-
to ten esančius komitetų ar 
Raudonojo Kryžiaus narius ir 
pataria atsiklausti ar jie ver
ti pašalpos, jeigu jais nepati
kėtume. Gaunant tokius laiš
kus ir vis daugiau antrašų, 
mes stengiamės kiek galime 
pasiųsti, visai netardydami jų 

liai. Kitur nei miesteliai ne 
išaugo, tik ir pasiliko misijos. 

Visas Pacifiko pakraštis tu
ri Ispanišką atmosferą, daug 
Ispaniškais pavadinimais mie
stų ir miestelių, nes Ispanai 
vienuoliai pabaigoje 18 ir pra
džioje 19-to šimtmečio keliau-

I darni iš Meksikos šiaurėn Pa-
SUSPARDĖ MIRTINAI I"™10 Pakr^iu įsteigė tas 
CAVn n.isijas su šventųjų vardais. 
SAvO ŽMONĄ jįe  darį> ikį dar visa Kali-

BUTLER, Mo. — Vienas tur- fornija buv0 Ispanijos globoje. 

tingas farmeris, Harvey Zwah- Pereito šimtmečio pirmoje 
len, 58 m. amžiaus, mirtinai pusėje Kalifornija atiteko Su v. 
užspardė savo žmoną, nes sakė Valstijoms, o kai apie vidurį 
kirviu sukapoti butu perdaug! šimtmečio ten atrasta auksas 
žiauru. Jis sako padaręs tai 1.r kal.. !el}. Plauktl-,. , ..,, .Amerikiečiai ir siaurines Euro-

ką Dievas liepęs man daryti . i pOS ateiviai aukso kasti-, Ka-
Suimtas jis neparodė jokios liforni j oje atsirado miestų ir 
apgailos už savo piktą darbą. J miestelių ir su kitokiais var

dais negu šventųjų, o visuose 
miesuose ir miesteliuose prasi
dėjo toks gyvenimąs kokį dar 
ir dabar gyvena Las Vegas. 

išrodė toliau į vakarus nuo 
Los Angeles, bet ir tai tik apie 
10 mylių centras nuo centro. 
Dabar gi, kaip visi priemies
čiai taip ir Hollywood yra su
siliejęs su Los Angeles ir su
daro viena miestą, tik palaiko 
savo pavadinimą. 

Dabar, kaįp ži-nome, HoMy-
woode įsisteigę sau gūžtas 
vakaruose pasislėpę komunis
tai, kurie subėgo iš New Yor
ko čia daryti savo įtaką į fil
mų pasauli, į filmų darbinin
kus, ir ruošti revoliuciją sulyg 
Maskvos kurpalio. Ir čia rei
kalinga Sodomos ir Gomorros 
miestų bausmės.... 

Tik nesinori kad taip įvyk
tų, nes ten dabar gyvena geras 
musų prietelis C. Lukšis, dvi 
Dirvos korespondentės ir rašy
tojos, Irena Vidžiunienė, Ona 
Pucetaitė-Gilienė, geri musų 
pažystami iš Lorain, Ohio, Ka-
tai, na ir mano žmona ten liko 
viešėti ir gyvena su savo pus
sesere Ratų namuose. .. . 

(Bus daugiau) 

RHEUMATIŠKI 
ARTHRITIS 
SKAUSMAI 

Bandykit Šitą Dykai 

SU ŠVIESA dar įvažiavom 
į Glendale, šiaurinį Los Ange
les priemiestį, ir važiavom pir-

SUDEGĖ ŽMOGUS 

Vasario 6, anksti ryte apie 
2:30 vai., fnusu katė pradėjo 
lauke prie durų miaukti ir ko
ja krapštyti duris. Aš pabu
dau ir mislinu, ko ji dabar 
taip keistai nerimauja. Nie
kad ji naktį taip nesielgė. 

Nors ji man nelido vėl už
gimti, bet aš nesikėliau kol ne
išgirdau triukšmą antrame au
kšte. Tas buvo jau apie 3 vai. 
Išgirdau ir ugniagesius. Ati
darius duris, katė įbėgo ir tuoj 
prie mano dukrelės — atsisė
do ant jos lovos šale jos ir da
bar jau rami. Mat, .jos yra 

^ mižiusiži pus SHVO žmonos pus- j držiu^GS 
sąžinės,"' ties""LieViTviai "jau i?! .."""I"*!0# "Rossę f.eser«- Veževičiutę - wil-1 Aš' užsimetus " apsiaustą iš-

: ' - *•>>» . »«• "•»»«>«! ne,n-luung> k,Jūsų iš Cambridge, gjau |aukan. Su ugniegesiais 

SEKRETAI DYKAI 
(FREE) 

Tiems kurie užsirašys 32-jų pusi. 
Lietuvių Naujienas ant 2-j u me-

už $2.00. du<)siim SEKRETUS 
dovanai, kaip pasidaryti namie 
|||u, vym.i, ir saiderį. (52) 

LIETUVIŲ NAUJIENOS 
S82 N. 6th St. Philadelphia 0, Pa. 

| ko j e daugiau negu nuo kitos: 
į paskiros priežasties, kaip per-, 

N įeitų metų žinios parodo. Vėžys Į' 
į yra antra paskira žymiausia 
i mirticfs priežastis. Kraujo už-
! liejimas galvoje, nuo ko mirė 
Prez. Roosevelt, yra Irecia žy
miausia mirčių priežastis, o vi-1 
soki nelaimingi atsitikimai už
ima ketvirtą mirčių vietą. 

DAB AK laikas išsirašyti sau 
Dirvą 1947 metui. 

PRANEŠKIT 
Savo Antrašo Permi&n* 

Kuomet rengiatės ^persikelti * 
kitur gyventi, praneškit sa
vo naują antrašą Dirvos Ad
ministracijai, ne paštui, nes 
paštas nesiųs jums Dirvos } 
naują vietą jeigu tieprimo-
kėsit. Parašykit mums ui 
lc atvirutę prieš persikėli
mą į kitą vieta gyventi, —r 

Dirva Cleveland 3. O. 

taip perkuklųs ir perdaug nu
kentėję. 

MAŽOS PATYRIMAI 

Pirmo Didžiojo Karo metu, 
būdama maža. aš pati patyriau 
bado ir nuo^ystės, ir man da
bar visai nesvarbu koks ta* 
duonos prašantis yra ir kiek 
jis nusipelnęs, jei jis pra'o tai 
ir yra alkanas. Nežiūrint ko
kių tėvų, mažas vaikutis nie
kad nėra kaltas ir butų neiš-
maninga ir klaidinga jo tėvų 
sąžine rrvildewti kad tą vaikutį 
papenėti. 

JAU ŠIRDYS ATLYžtA 

us, rheumatizmo, pabandykit musu 1, 'JI ' 
•izika. Mes pasiųsim jums pilno dy? ^ass.,. dabar operuojančią ne-
džia pakelį iš kurio jųs galit sunau- i didelj restoraną Glendale. Ji 
dot 24 Tabs DKAi. Jei nenustebsit; pabėgo nuo šaltų orų Atlamti-
skausmo paliuosavimu kurį tuoj pa-; KO pakraštyje ir pasiryžus pa-' name. 

silii< 
dos. 

ir žmonių pribėgę. 
Mes gyvenam gerai visiems 

žinomo veikėjo Charles Lukšio 
Jis dabar užsiima real 

Kalifornijoje ant visa- :estate bizniu, 710 N. Van Nesš 
SIŲSSK PINIGŲ. Tik prisiųsk savo 
vaidij. ir adresa ir mes paskubinsim 
iums Tabs paštu. 
ROS'SE PRODUCTS CO. Dept. X-l 
2708 Fanvell Ave., Chicago 45, 111. 

REUMATISKf 
SKAUSMAI 

Avenue. Jo name gyveno ir 
Atvažiavę į pirmą sustojimo nelaimės ištiktasis. Jis su de-

viefcą, apskaičiavo-m kad kelio- j gančiu cigaretu buvo užmigęsN 

nės nuo Clevelaiido, per Kan-1 kėdėje. 
Sekantį rytą vėliau p. Luk

šis man parodė kedę, kurią ug
niagesiai vėliau laukan išmetė. 
Ant dešinio šono kur ilsėjosi 
ranka su cigaretu likęs tik ge* 
rai apdegęs medžio rėmas. Ne

sąs City, su pasukimu į Grand 
Canyon National Parką ir į 
Boulder Dam tvenkinį bei • Las 
Vegas miestą padarėm apie 

mylių. Ir visas kelias 
, ^ „ .. , pravažiuoti pavyko laimingai, 
! Deksmo Galm^a Mostis, s'idaryta • ' ^ -
! iš daujr skirtinu elementų, turi ?a- ?lel. vl?na ,rato gumą nesprogo mačiau nabašninko, bet saiko 
i v.vje galingą šilimg. šildydama jra- .'ir jokiij kitokiu keliones neUu- kunas ir rūtai gerai apdegė. 
!  'injrni. ištarp'ns Re"mati'kns ska us-; mių sugaišinimų nepasitai ' ' " 

mns r^rk'i koj-i' skaudėjimą ir tir-
• • „ • i- , • pimsį., dieglius, šaltj. Dau?elftii žmo-

" ** .. . kurie is musų nj,, ,pHjr(»]'bėj0 ir tamstai pagelbės, 
paketelius siunčiančiu juokėsi N"1- ^ inn i«.-i"jyk • -
ir net protestavo, sakydami, DECKENS OINTMENT, arba rašy-
ji|s siunčiat giminiu draugam*. į'1** 1 <n

n
r£tuv£, ,KHin* 'į:035-*]-001 

„ v,., 4..; i, i, /• i i • 4-oz. $2.00. Ekstra didele deze — o JU nc tai koks tikslas siusti jg 0/ ^oo. (26) 
nepažystamiems, ir tam pa^a- IWKEN'S OINTMENT 
siai, sušvelnėjo, šiuo laiku irk p. o. Box 66(i Newark 1, N. J. 

Aš mislinu dabar: kad 
čiau daugiau domės kreipus tį 

Po vakarienės, reikėjo va- musų katės nerimavimą gal tą 
ziuoti susirasti mums paskirto .-'mogu bučiau išgelbėjus nuo 
apsistojimui buto, kuris buvo; mirties. Neu .tektinai' aš ži-
pas Marę ir Andrių Sherekius, nan apie gyvulius. 
ant South Hoover avenue. Su Na tai ir likęs tuščias apart-
r.:ažu nurodymu, ir turėdami mtntas. Neilgai jis tuščias 
miesto žemėlapį rankose, savo. bus. O. I\ 
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Tegul meilė Lietuvos 
• , i > Dega musų širdyse — L A I S V A  L I E T U V A  Laisvę pažinus Tauta —* 

Jungo Nevflks! 

GEN. V. 

NAGIUS, 

dabar gyvena 

Austrijoje 

žmona. 

Buvęs Karo 

Muzejaus 

globėjas. 

Vasario 16-tos Proga 
' v  

Tegyvuoja Laisva, Nepriklausoma Lietuva. Tegyvuoja ištikimi Jos vaikai 
Amerikoje ir visame Pasaulyje! 

Ra&oGEN. V. NAGIUįį (Specialiai Dirvąi) 

LIETUVIAI VIS KOVOJO, 
IR PER KOVAS LAIMĖJO 

"PER amžius budėję, laisvę 
laimėjom per aukas ir pasi
šventimą", taip kalbėdavome 
po 1918 metų, džiaugdamiesi 
laisve ir nepriklausomybe. 

Ir ištikrųjų, pasidairykime 
kad ir į netolimą praeitį, kuo
met po trijų Lietuvos padali
nimų (1772, 1793, 1795) pate
kome pilnon Rusijos imperijos 
valdžion, ir pamatysime kad 
kelias į laisvę tikrai pareika
lavo daug aukų ir pasišventi 
m®. 
• Pirmiausia, tenka paminėti 
sunkią, panašią j vergiją bau
džiavą, paveldėtą iš praeities, 
kuri dar kelias dešimtis metų 
slėgė musų tautą. Toliau pa
minėtini poKtiniai ir kitokie 
sukrėtimai. 

Pirmas prieš Rusus sukili
mas (1794), žiauriai numalšin
tas. Kiek vėliau musų pulkų 
dalyvavimas Napoleono kariuo 
menėje (1812), bandant užtik
rinti Lietuvai Napoleono pa
skelbtą jos nepriklausomybę. 

Po poros dešimčių metų an
tras sukilimas (1831), irgi pa
reikalavęs daug ąukų. 

Pagaliau trečias sukilimas 
(1863), kuomet paties malšin
tojo Muravjovo duomenimis 
buvo pakarta 129 žmonės, iš
siųsta j katorgą 972, j Sibirą 
1427, į kitas Rusijos sritis 
1529, kitaip nubaustų 6395. 
čia nejskaityto nukentėję pro
vincijoje. 

Po' trečiojo v sukilimo ' spau
dos draudimas (1864-1904), su 
veikėjų ir knygnešių kalinimais 
ir trėmimais, su rusinimu per 
Slaviškas raides, per adminis
traciją, per tikybos pamokas 
mokyklose, per draudimą ka
talikams tarnauti savo krašte. 

Toliau paminėtinos pasaulyje 
pragarsėjusios Kražių skerdy
nės (1893). 

Dvidešimto amžiaus pradžio
je stambus musų kovoje už lai
svę įvykis — Vilniaus Seimas 
(1905), su bruzdėjimu visame 
krašte, su žiauriu malšinimu, 
su kalinimais ir trėhiimu Ru
sijon. Per visą šį laikotarpi 
emigracija į šiaurės Ameriką 
ir kitur, kaipo politinės ir so-
cialės negerovės pasėka. 

Pirmam Pasauliniam Karui 
prasidėjus (1914) priverstina 
Lietuvių evakuacija į Rusiją, 
iš kur daug kas ir nebegryžo. 
Esant Lietuvai po Rusija ne
mažai musų žmonių žuvo ir 
Rusų kariuomenėje. 

P a skelbta Nepriklausomybė 
(1918) vėl pareikalavo atikų. 
Savanoriai ir kiti nepašykštėjo 
kraujo, žuvusiems pagerbti iš 
kautynių laukų buvo sunešti 
akmenys paminklui pastatyti, 
o jo papėdėje palaidotas, neži
nomas karys. Liko ir gyvų 
paminklu — tai šimtai karo 
invalidų ir kitų sužeistų. 

NEPRIKLAUSOMYBĘ 
MINĖS ELTON VIEŠ

BUTYJE 

STALINAS ŽINOJO APIE ATOMINĘ 
BOMBA PIRMA T&UMANO 

AMERIKA VIS STIP
RINA SOVIETUS 

1940 METŲ TRAGEDIJA 
1940 METAIS nepriklauso

mybė buvo prarasta ir jos at
gavimas pareikalavo ir dabar 
reikalauja naujų aukų ir dar 
didesnio pasišventimo visos 
tautos. 

Pirmas Lietuvai suduotas 
smūgis įvyko dar 1939 metų 
Kovo 23 d., kuomet Hitleris už
ėmė Klaipėdos kraštą ir veid
mainiškai pareiškė kad "visi 
nesklandumai santikiuose tarp 
Lietuvos ir Reicho yra pašalin
ti ir Lietuva gali vertinti Rei
chą kaip gerą savo draugą". 

Kalbant apie 1941 metų Ru
sų invaziją gal neatsargu butų 
kaltinti Lietuvos Vyriausybę, 

kad ji, turėdama, kad ir nedi
delę bet gerą, kariuomenę, ne
sugebėjo pasipriešinti Sovietų 
invazijai ir kad neįvertino už
kulisinių Sovietų ir Vokietijos 
machinacijų ir nesuprato klas
tos. 

Po pirmutinės Maskvos kon
ferencijos 1939 m. Liepos 23 
d. slaptu Molotovo su Ribben-
tropu susitarimu Lieįyva buvo 
palikta Vokietijos interesų zo
noje, Estija ir Latvija perleis
tos Maskvos sferos įtakai, o 
antroje Maskvos tų pačių mi
nistrų konferencijoje 19^9 m. 
Rugs. 28 d. Vokietija perleido 
Lietuvą Sovietams", išskyrus 
siaurą ruožą parubežyje. 

1940 metais Rusai okupuoja 
visą Pabaltijį, užimdami palik
tą Vokietijai ruožą, ir atsipra
šydami, su kuo Reichas sutiko 
'sunkia širdimi". 

Sovietų Rusijai rūpėjo šiuo 
atveju ne tik įsteigti pas mus 
savo bazes, bet ir pasiruožti 
tolimesniam puolimui prieš Vo
kietiją. Prieš įžengiant į išsi
derėtas, ar teisingiau pasakius 
išreikalautas, sau bazes, Sovie
tai garantavo Lietuvai nelie
čiamybę, o raudonoji kariuo
menė, peržengdama musų sie
ną, net griežė Lietuvos Himną. 
Taip didžiausia pasaulio vals
tybė vaidino apgaulingą kome
diją su mažute Lietuva. Užtat 
vėliau be ceremonijų, išbandy
tu metodu buvo pravesta kir-
šinimo agitacija, buvo nuvers
ta Lietuvos vyriausybė, insce
nizuoti seimo rinkimai ir pa
galiau "savanoriškas" insikor-
poravimas į Sovietų sąjungą, 
prasidėjo turtų nusavinimas, 
sovhozų ir kolhozų steigimas 
ir taip toliau. 

Visa tai buvo atlikto l?ienų 
metų laikotarpyje ir užbaigta 
Birželio 14 ir 15 dienomis smu-
giu, suimant apie trisdešimt 
tūkstančių Lietuvių ir išvežant 
juos užkaltuose prekių vago
nuose į tolimus Rusijos kraš
tus. Tokiu budu susipratusių 
Lietuvių skaičius buvo prare
tintas, o kelias bolševizacijai 
ir surusinimui palengvintas. 

Tų pačių metų rudenį buvo 
numatytas ir Rusų rašybos į-
vedimas, nuo kurios 1904 me
tais ir pats caras buvo atsisa
kęs. Teismų sprendimuose pra
dėta vartoti Rusų kalba, dingo 
iš apyvartos ir musų trispal

ve ir tautos himnas, o Vytau
to Didžiojo Karo Muziejuje žy
miausioje vietoje turėjo buti 
nebe Vytauto stovyla, kurio 
garbei tas muziejus pastatytas, 
o Stalino figūra. 

Greta suminėtų išvežtų ci
vilių reikalinga paminėti ir ke
lis tukstančius karių, kurie da
linių pavidale buvo išgabenti 
Rusijos gilumon. Rusai beval-
dydami Lietuvą musų dalinius 
laikė kuotoliau nuo Vokietijos 
sienos, įterpdami jų tarpan 
daug Rusų kareivių. Bolševi
kams traukiantis iš Lietuvos 
(1941) musų kariams kartais 
pavykdavo pasprukti iš tų da
linių, o kartais net ir Rusus 
nuginkluoti. 

Kalbant apie bolševikmečio 
aukas, tenka paminėti apie ka
lėjimus perpildytus Lietuviais, 
apie užmurytus kalėjimo lan
gus kad ir saulės spindulys ne
patektų kameron, apie nakti
mis atliekamus sušadymus ir 
tardymus. 

Bet daugiausia buvo išžudy
ta Rusams pasitraukiant iš 
Lietuvos. Vien tik Pravieniš-
kiuose buvo sušaudyta virš 400 
žmonių; kitos žymesnės sušau
dymo vietos buvo: Panevėžys, 
Telšiai, Petrašiūnai, Kleboniš
kiai, Kauno IX fortas, Rasei
niai, Zarasai, Šiauliai, Biržai, 
Rokiškis, Ukmergė ir kitur. 
Išviso žuvo apie 5,000 žmonių. 

Vėliau atkasus lavonus buvo 
komisijų nustatyta kad dauge
lyje vietų, kaip pav. Telšiuose, 
Panevėžyje ir kitur, rasta ypa
tingų k'uno sužalojimų, kurie 
rodė kad žmonės prieš nužu
dant buvo žiauriai kankinami. 

KOVA PRIEŠ RUSUS, 
IR VOKIEČIUS 

Jei pradžioje bolševikų in
vazijos Lietuvos vyriausyloe ir 
visuomenė atrodė perblokšti ir 
nesipriešino, o pats preziden
tas pasišalino į USA, tai vė
liau, atsipeikėjus ir su okupan
tais arčiau susipažinus pradė
jo reikštis pasipriešinimas pa
triotizmo demontsrac i j o m i s, 
kaip tai buvo per mokytojų 
suvažiavimą, per Vėlinių dieną 
ir kitais atvejais. 

Jaunimas lyg prisiminęs Mai
ronio žodžius, "... .be kovos 
Laisvos nebuvo Lietuvos, ne
buvo ir nebus", pradėjo orga
nizuotis ir ruoštis ginkluotam 

WATERBURY, Conn. — L. 
V. S. ir A. L. M. yra pilnai pa
siruošę iškilmingai paminėti 
Lietuvos Nepriklausomybės 29 
metų sukaktį, sekmadienį, Va
sario 16, Hotel Elton. 

Programa prasidės 2:30 vai. 
po pietų, sekančioje tvarkoje: 
Atidarymas su Amerikos Him
nu. Radio broadcast iš Hotel 
Elton, per stotį. WAT'R, 3:00 
iki 3:15; kalbės Sen. Francis 
J. Summa, may oras John S. 
Monahan, Rev. Dr. John C. 
Walker, lankęsis Europoje ir 
aplankęs tremtinių stovyklas, 
gerai žino ir Lietuvių pabėgė
lių padėtį Europoje; Rev. Lau
rence Skelly, Rev. Roger B. 
Anderson, Frank J. Green ir 

i kiti. 
Dainų programą išpildys po-

I nia Raymond Snyder, soprano, 
i ponia* Stanley Colney, soprano, 
| p. Alex Wesley, tenoras; pianą 
skambins Dennis Moore. 

Taipgi su specialiai pagamin
tu 29 metų Lietuvos Nepriklau
somybės sukakties pyragu bus 
pavaišinti dalyviai, vaišinimą 
atliks p-lės Nejlie Wisackas, 
Genevieve Penevich, L u c i 1 le 
Statkevičius. 

Po pietų 5 v. įvyks vakarie
nė. Kurie nori dalyvauti va
karienėje prašomi pranešti ko
misijai arba Mrs. M. J. Col
ney. Vakarienės laiku taipgi 
bus graži programa, ir bus da
romos dalyvių filmos. Kurie 
nedalyvaus vakarienėje tiems 
įžangos į hotelį nebus; bet ku
rie norės padaryti liuosnorią 
auką Lietuvos reikalams, bus 
priimama nuoširdžiai. 

Visi kas galite atsilankykit, 
programa busit patenkinti ir 
kartu prisidėsite prie pagerbi
mo Lietuvos Nepriklausomybės 
šventės. Užkviesti į šią iškil
mę aukštųjų mokyklų studen
tai ir nesenai atvykę iš Euro
pos Lietuviai. M. J. C. 

' • i • - • 
sukilimui, kuris Vokietijai pa
skelbus Sovietams karą prasi
veržė įvairiose vietose, bet ypa
tingai ryškiai Kaune ir Vilniu
je, kurie dar prieš Vokiečių 
kariuomenės inėjimą atsidūrė 
partizanų rankose. Jų kovos 
žygiai liko uždokumentuoti is
torijoje, o pasiaukavimas — 
šimtais kryžių karių kapuose 
(žuvo apie 2,000). 

Partizanams sukilus 1941 m. 
Birželio 22, Lietuvoje buvo su
daryta be Vokiečių įtakos lai
kina vyriausybė, kuri veikė iki 
Liepos 5 tų metų, kuomet prieš 
jos valią valdžia pilnai perėjo 
Ostlando žinion, kurs sudarė 
taip vadinamus "Lietuvos Sa
vivaldos" organus. Vėliau kai 
kurie paskirti tarėjai buvo su
imti, kai kurie mirė stovyklose 

Apie nepriklausomybės at
statymą Vokiečiai nei kalbėti 
nekalbėjo. Prasidėjo begalinis 
gabenimas priverstiniems dar
bams Vokietijon. 

Pastangos pasiruošti kovai, 
kad ir smarkiai Vokiečių kliu
domos, buvo daromos per visą 
Vokiečių okupacijos laiką. Jau
nimas telkėsi į visokio pavadi
nimo dalinius, o ypač į Vieti
nę Rinktinę, pasiryžęs ginti 
Lietuvą tiek nuo naujos Rusų 
invazijos, tiek ir nuo plėšikau
jančių krašte gaujų. 

Pagaliau Rinktinė buvo iš
formuota, Gen. Plechavičius^ 
jos vadas, su visu štabu paso
dintas koncentracijos stovy k-
lon. Tada žuvo daug karių. 

Žemaitijoje veikė "tautiški 
pulkai" ir partizanai. Smar
kiai veikė požemio spauda.. 

(Pabaiga kitame nr.) 

VIENAS korespondentas iš 
Washingtono rašo apie tai kaip 
Prez. Truman 1945 metais pa
simatyme su Stalinu Potsdame 
pranešė jam apie atomo tyrinė
jimo pasiekimus. Bet jau ta
da Stalinas daugiau žinojo apie 
atominės bombos darbus negu 
Trumanas. ' 

Kada Prez. Truman ir buvęs 
valstybės sekretorius Byrnes 
pareiškė Stalinui tą nepapras
tą naujieną, Stalinas nei ne
sumirksėjo, ir priėmė tą žinią 
kaip nieką, del ko tiedu pasi
juto net keistai. 

Kaip tas rašytojas privedžio-
ja, Prez. Truman tuo laiku ne
žinojo kad jau per porą metų 
sovietų šnipai slampinėjo apie 
šios šalies atomo projektų dir 
btuves ir laboratorijas ir kad 
apie 100 darbininkų ir moksli
ninkų dirbančių atomiškose la-
boratarijose šioje šalyje ir Ka
nadoje tuo laiku teikė sovietų 
agentams informacijas ir- net 
pavyzdžius uraniumo 235, kas 
buvo iššmugeliuota į Rusiją.. 

STALINAS visa tai žinojo 
ir jam Trumano pareiškimas 
buvo ne naujiena. Iš Ameri
kos atominių dirbtuvių, rašyto
jas toliau sako, buvo pavogta 
ir išvežta braižiniai mašinų ku
riomis gamina atomines bom
bas, ir nesenai viena dirbtuvė 
Amerikoje gavo iš sovietų už
sakymą greitai padaryti tam 
tikras mašinas. 

Apie tai buvo pranešta U. S. 
Atominės Energijos komisijos 
atstovui United Nations, Ba-
ruch, kuris panaudojo visą sa
vo įtaką sulaikyti išpildymą so
vietams tų mašinų užsakymo. 

TIKTAI kai iškyla koks klau-
Del to jis susilaukė sovietų di- simas ir pakeliama balsas del 
plomatįinių atstovų šioje šalyje sulaikymo siuntimo Amerikos 
atakų.- išdirbinių ir reikmenų į Rusi-

Prel. Truman, toliau sako ją, patiriama kad iki šiol visą ' 
rašytojas, nepasitarė su Baruch laiką Amerika tiekia sovietams 
ir su Byrnes skiriant atominės įvairias reikmenis. Dabar vėl 
energijos komisiją. Tai komi- paaiškėjo kad Rusijai nuskirta 
sijai narius parinko valstybės reikmenų už virš 25 milijonus 
sekretoriaus padėjėjas Ache- dolarių, sulyg jau išsibaigusio 
son. Dabar vėl paskirtas ki- lend-lease, nors Maskva visai 
tas Atominės Energijos komi- atsisako kalbėti - apie atsilygi-
sijos pirmininkas, žydų kilmės, nimą už gautas karo metu vi-
David E. Lilienthal, kuriam šokias reikmenis iš Amerikos, 
primetama komunistų globoji- kurių vertė siekia viri 11 bili-
mas, ir kurį dabar Kongreso jonų dolarių. 
nariai užatakavo kaip neištiki- Washingtone sėdės so
ma ir netinkamą. 

DETROIT, MICH. 
LVS 6 SKYRIAI S SVARBUS 

SUSIRINKIMAS 

LVS 6-to skyriau* susirinki
mas bus laikomas sekmadienį, 
Vasario 16, nuo 12:30 vai. po 
pietų, Šv. Antano parapijos mo
kykloje. Susirinkimas svarbus, 
bus apkalbėta bėganti reikalai 
ir tolimesnis LVS 6-to skyriaus 
veikimas. 

Pasirodžius kad LVS centras 
leidžia Angliškoje kalboje kny
gą "Lietuva Tironų Pančiuo
se", svarbu kad ir musų sky
rius pasidarbuotų kuolabiausia 
tos knygos išleidimui. Knygos 
kaina $3, kas aukos $5 gaus 
abi knygas, Lietuvišką ir An
glišką. Būtinai pasidarbuoki
me išplatinimui ypač Angliš
kos knygos tarp Amerikiečių. 

Vyt. Markuzas, 
LVS 6to sk. sekr. 

vietams ištikimi bernai, Mas
kva vis gaus iš čia sau reika
lingų padargų, ir apie atsilygi
nimą už praeitas skolas nekal
bės. 

Senate pakelta reikalavimas 
kad butų sulaikyta duoti Ru
sijai iš čia reikmenis net už 
grynus pinigus, iki nebus atsi
skaityta už lend-lease. Bet Se
natas turi imtis pats žygių tai 
sulaikyti, nes State Depart-
mente sėdinti aukšti viršinin
kai matomai tarnauja geriau
siems Maskvos interesams, ne 
savo šalies. 

Prez. Roosevelt buvo pave
dęs sovietams 125 laivus, iš 
jų 26 atgavo, keli nuskandin
ta, o 95 laivus ir dabar sovie
tai s$u naudoja ir atsisako at
siskaityti ar grąžinti juos. 

Iš AMERIKOS išvežta Len
kijon 1,462 arkliai ir 40 mel
žiamų karvių, Sausio 24 d. Per 
karą Lenkijoje neteko 2,500,-
000 arklių ir daugybės karvių. 
Visa tai gelbėti bolševikams 
lengviau gyventi. 

Qf,f 

Patyrimas 
Paremia Rekordinius Atsizymejimus 

"Balsas su šypsena" dabar daugiau negu kitados, tačiau jis ne
prarado savo sugabumo. 

Long distance pasikalbėjimams pasiekus naują aukštą laipsnį— 
daugiau negu dvigubai kiek buvo 1940 metais, ir padaugėjus 
vietinių pasikalbėjimų skaičiams, didėjančios operatorių eilės 
atlieka didžiausį darbą telefono istorijoje. 

Užpakalyje šito viso darbingumo yra grupė moterų, kuriqs su
dėtinis patyrimas prideda išlavinimą ir patyrimą ir sumanumą 
prie entuziazmo jaunų, vikrių operatorių. Iš bendro skaičiaus 
trafiko jiegos iš 8,400 moterų, 1,000 iš jų tarnauja jau po 20 
metų ar daugiau ir apie 500 turi po virš 25 metus tarnybos. 

% 

Tai yra ši grupė patyrusių moterų kurios padarė sakinį "Bolsa# 
su šypsena" gerai žinomą ir ant kurių galima pasitikėti palaiky
me šalies telefono patarnavimo geriausiu pasaulyje! 

T  H  I  O H I O  B E L L  

APOUKŲ kurie gy velt* apie 
namus, svarbiausias maistas 
yra uurkės ir 

f E L E P H O N I  C O .  
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D I R V A  

i J. Palšis. 

T B Y S  N O R A I  
DP Povilas Andžiulis stovėjo prie sto

vyklos tvoros ir kramtė ką tik iš sandėlio 
gautos duonos kampelį, apteptą sviestu. 
Kitoje tvoros pusėje, už smėlėto keliuko, 
rudavo sudribusių bulvienojų laukas. DP 
Povilas Andžiulis godžiom akim žiurėjo į 
jj. Jo galvoje skraidė nuodėmingos min
tys: susirasti tvoroje spragą ir bulvių nors 
j kišenes pasikasti. Bet kiek toliau pagal 
vartus vaikščiojo ginkluotas sargybinis, 
kuris visa savo laikysena išdidžiai bylojo 
demokratijų išlaisvintam DP Andžiuliui 
nebandyti įkūnyti savo nuodėmingų min
čių. Sargybinio laikyseną puikiai suprato 
ir Andžiulis, todėl jis nelindo pro spragą, 
net nejieškojo jos, bet atsisėdo ant čia pat 
esančio akmens ir užsimąstė. 

Sunkios mintys vargino jį. Joą tar
si kirvio smūgiai, išmušinėjo iš po jo kojų 
visus atramos punktus į kuriuos jis norė
jo atsiremti besiaiškindamas savo padėtį 
šių dienų neramiame pasaulyje. Ir kuo 
didesnėmis pastangomis jis jieškojo drau
gų ir užtarėjų tuo jis aiškiau matė kad vi
siems jis yra tik apsunkinimas, nereika
lingas balastas r arba, geriausiu atveju, ma
žareikšmė figūra sudėtingoje šachmatų 
partijoje. Tokioms mintims klajojant, sun
kiai vėlėsi prarugusios ir pusžalės duonos 
kąsniai gerklėje. Jis butų mielai ją metęs, 
bet pilvas primygtinai i-eikalavo^ užpla
nuotos pyliavos, kuri ir šiaip kalorijų de
šimtosiomis dalimis apskaičiuota buvo. 

TAČIAU kai prieš jį sustojo senukas, 
išbalęs ir suvargęs, ir paprašė jj duonos, 
Andžiulis nedvejodamas ištiesė jam liku
tį, žinoma, apsaidairęs kad sargybinis ne
pamatytų, nes gi maistą iš stovyklos ribų 
išnešti buvo įsakmiai užginta. 

Senukas giliai pasilenkė ir dėkodamas 
tarė: 

— Andžiuli, tu tebeturi savo gerą šir
dį, nors praradai savo tėvynę ir pagrindą. 
Geriems žmonėms aš padedu. Pareikšk 
tris^ norus ir jie bus įvykdyti. Bet prieš 
prašydamas pagalvok, kad vėliau nesigai
lėtum ! 

Andžiulis, žinoma, nustebo. Jis norė
jo paaiškinti senukui kad ne tiek tos ge
ros širdies buvo duonos atidavime, kiek 
visiško atbukimo, apatijos ir protesto. Bet 
senukas buvo dingęs. 

Andžiulis pasižiurėjo į savo žalią 
švarką, buvusią kaž kokios armijos uni
formą, kuria išdaigininkas likimas ap-
mundiravo grupę žmonių, pavadintą skur
džiai skambiu DP vardu, pažvelgė į at
spurusias ir, dievaži, ne nuo kalorijinių 
riebalų nublizgusias kelnes, pirštu suki
šo atgal savo kojos nykštį, belendanti iš 
kiauro bato, ir jau norėjo pareikšti savo 
pirmąjį norą: gauti puikią aprangą! 

Tačiau prieš ištariant šitą norą, jo 
mintys perskrido, kaip poetai išsireiškia, 
sidabro tolumas, ir nutupė puikiai pažys
tamoje gražioje troboje, kartu sužadinda-
mos jo širdyje ilgesį anos trobos ir joje 
likusių savųjų ir sukeldamos skaudžiai de
gantį troškimą sužinoti jų likimą. Ir An
džiulis, užmiršęs savo žalią švarką, bliz
gančias kelnes ir kiaurus batus, užmiršęs 
turėtą norą gauti naują aprangą, su kuria 
jam nebūtų gėda atsisėsti už garbės pre
zidiumo stalo kokių nors iškilmingų minė
jimų metu, pareiškė tokį norą: 

— Noriu pamatyti savo gimtąją tro
ba ir namiškius! 

jį mažutis brolio sūnelis gali nukristi 
— O kur Sargis? — paklausė jis pats 

savęs. Jis prisiminė storą Sargio lojimą, 
kuriuo pasitikdavo jį, atvažiuojantį ato
stogų. Ak, kaip šokinėdavo tada Sargis, 
kaip džiaugsmingai unkšdavo sulaukęs iš
siilgtą svečią Bet kur jis? Sargio 
nebuvo, tik tuščia jo buda liūdnai vieniša 
stovėjo prie prieklėčio. 

Prietema kabinosi už medžio šakų ir 
langinių ir Andžiulis pasuke trobon. Prie
angio durys tyliai prieš jį atsidarė ir jis 
įžengė virtuvėn. Prietema buvo išsipynus 
visuose jos kampuose ir kaskart labiau tir-
štėdama veržėsi į virtuvės langą, kuris vi
somis jiegomis stengėsi kovoti su ja. An-
džiulio širdis iš kart pažino moterį kuri 
sukaliojosi virtuvėje. 

— Mama! — norėjo jis sušukti, bet jo 
balsas nualpo ant lupų, tačiau ir į begarsį 
širdies šauksmą motina išgirdo ir atsigrę
žė į jį. 

— Poviliuk! — girdėjo Andžiulis jos 
širdies ilgesingą šauksmą! — Poviliuk! 

— Kur tėvas? Sesuo? Kur brolis? — 
vėl ugninii rėžėsi klausimai jo širdyje. O 
motina, užkėlus ant ugnies nedidelį puodą 
su keliomis bulvėmis, sunkiai atsisėdo ant 
žemutės kedelės. Jos išvagotais skruos
tais ritosi didelės ašaros ir Andžiulis pa
juto kad jos vienišos mintys skrenda lyg 
žodžiai ir jis jas gali pagauti ir suprasti. 

— Viena aš čia — kalbėjo min
tys, — Viena kaip pirštas. Povilas išvy
ko ir nieko nežinau apie jį. Andrius pa
s i s l ė p ė  m i š k e  i r  k r i t o  g r u m t y n ė s e  s u  š i 
ta i s. Dukterį Dnutę pasigriebė pražy
giuojanti nenugalimoji, ir kai ji gryžo bu
vo gyvas lavonas. Savaitę pasirgus mirė. 
O tėvą, kaip buožę, prieš mėnesį išvežė į 
kalėjimą Niekas apie jį nieko neži
no " Ak, Dieve, palengvink jo liki
m ą .  . . .  

VOS nuskambėjo jo paskutinis žodis, 
Andžiulis pasijuto lekiąs erdve, tarsi pa
tobulintas V-2. Kareivinės kuriose jis 
tik ką gyveno, dingo neišmatuojamame 
tolyje ir viskas ką jis apie save matė bu
vo migla ir rūkai. O kai miglų ir rūkų ma
sėje jis pradėjo įžiūrėti tamsesnius kon-
turus, jo lėkimo greitis sumažėjo ir po 
akimirkos jis pasijuto stovįs prieš savo 
gimtąją trobą, tokią pat mielą ir seną, pa
sipuošusią skardiniu stogu, baltomis lan
ginėmis, kurios nebuvo prikabintos prie 
sienos ir vėjo darinėjamos tarsi mojo An
džiuliui, tarsi kvietė jį skubiau eiti vidun. 
Bet Andžiulis nesiskubino. Jo širdis smar
kiai plakė ir kojose jautė švino sunkumą. 
Jis dairėsi aplink, ir jo akys glamonėjo 
senus, mielus daiktus, negyvus, bet taip 
išsiilgtus ir brangius. Ir jis žiurėjo į ap-
lužusią darželio tvorelę ir galvojo kad ją 
reiktų sutaisyti, nes kitaip į sesers rutų 
loveles gali neprašyti tvarto svečiai vieš-
nagėn įsibriauti. Ir senutė svirtis pasvi
rus, ją reikėtų atitiesti; paremti kad ji ir 
toliau, it paslaptinga burtininkė, nepails-
dama dalintų gyvybės vandenį iš supilkė
jusiais cementiniais runtiniais ręsto šuli-
nio gėrio ir laimės ištroškusiems žmonėms. 

Taip pat ir balkonėlis reikalingas re-
jflonto — jo tvorelės tarpas išpuvęs ir pro 

POVILAS norėjo bėgti, suklupti prie 
motinos, apkabinti ją ir paguosti jos vie
nišume, bet nematoma siena skyrė jį nuo 
motinos. Jis tik jos mintis tegalėjo su
prasti. Tačiau kai priemenėje pasigirdo 
žingsniai, jis pasitraukė į šalį, kad atėju-
sis jo nepamatytų. Inėjusis turėjo prisi
segęs prie diržo revolverį ir granatų, o 
ant pečių šautuvą, ir baisus pyktis įsiver
žė Povilo širdin kai jis ateivyje atpažino 
Galulaukio Vincą, tą patį kuris mergino 
jo seserį ir kurį tėvai buvo išvarę, nes jis, 
jų manymu, del savo neturtingumo netiko 
į žentus. 

"Suprantama", galvojo Povilas, "jis 
dabar yra didelis valdžios žmogus ir at
eina pasijuokti iš mano motinos jos vieni
šume ir didelėje nelaimėje!" Tačiau jis 
labai nustebo kai Vincas pagarbiai pabu
čiavo Andžiulienės ranką ir atsisėdo šalia 
jos. 

— Tetule, — šnekėjo jis, žiūrėdamas 
į jos seną, skausmo šešėliais išpintą vei-
šą, — mums pavyko sužinoti kad dėdė yra 
kalinamas Vadoklių kalėjime.^ Aš atėjau 
atsisveikinti, nes musų būrelis tuojau iš
vyksta jo vaduoti. Jei negryžčiau — ma
ne bus ištikus skirta dalia, bet aš jos ne
bijau, nes kai mirė nukankinta Onutė, vi
sos mano dienos yra juodos ir karčios ir 
tik kautynių pragare, kada musų kulkos 
ir granatos dešimtimis skerdžia tuos vel
nio bernus, aš atsigaunu. 

Motina priglaudė Vinco galvą ir pa
bučiavo į kaktą. 

— Eik, Vinceli, ir išvaduok mano vy
rą. Bet buk atsargus ir neaukok veltui 
savo jaunos gyvybės. Tu turi nugalėti 
širdies skausmą, nes musų tėvynė dar 
skaudžiau kenčia ir jai reikalinga daug ir 
pasiaukojančių širdžių.... Eik, Dievas 
telaimina jus! 

Vincas vėl pabučiavo Andžiulienės 
ranką ir ginkluotas ir išdidus išslydo pro 
duris" į tamsą, kuri slėpė gražius ir bai
sius žygius. Motina inėjo Į kambarį, at
siklaupė prieš Nukryžiuotąjį, ir jos lupos 
šnabždėjo žodžius: 

— Viešpatie, padėk jiems jų žygiuo
se, nes gi jie kovoja kad mes Tave galėtu
me garbinti ir kad Teisybė gryžtų į šią už
mirštą žemę. Dieve, laimink Vincą, kad 
j iby laimėtų, ir atleisk man kad anuomet, 
paskendus turto puikybėje, paniekinau jo 
tyrą širdį ir sutrukdžiau jo laimę 

DIDELIS skausmas užgulė ir Povilo 
širdį, nes gi ir jis blogomis mintimis ap-
svaidė Vincą, atėjusį pas jo motiną. Po
vilas taip pat norėjo suklupti ir pasimels
ti už Vincą, bet žemė susiubavo po jo ko
jom ir jis vėl pasijuto besėdys stovyklos 
patvoryje ant akmeiig. Prieš jį stovėjo 
tas pats senukas. 

— Dabar gali pareikšti savo antrąjį no

rą, — pasakė jis ir dingo. 
— Noriu kad Vincui ir visiems ten 

likusiems mano broliams sektųsi jų kovo
je ir kad jie laimėtų! — visai nedvejoda
mas pareiškė Povilas. 

Senukas vėl atsirado prieš jj. Jis liud 
nai šypsojosi. 

— Gyvybės ir mirties siūlai yra ne 
mano rankose, — kalbėjo jis, — ir šitas 
tavo noras nebus pilnai išpildytas. Ta 
čiau tavo broliai anoje apleistoje žemėje 
savo ryžtingumu, drąsa ir tiesos meile 
yra nusipelnę kad jiems butų padedama. 
Dabar sakyk sako tretįjį norą, bet pagal
vok kad vėliau sau neprikaišiotum buvęs 
nepraktiškas. ^ 

Andžiulis" susimąstė. Ko prašyti? 
Prašyti kad duotų geresnę duoną, ir dau
giau? Pageidauti sau aukso maišelio ar 
kokių kitokių brangenybių? Norėti kad 
taika ir sugyvenimas, broliška meilė ir 
artimo pagarba įsivyrautų stovykloje? 

Taip, daug ko trūksta stovykliniame 
gyvenime, bet visų tų blogumų, sukčiavi
mų ar išnaudojimo, intrigavimo ir artimo 
šmeižtų nebebus kai baigsis šitos nežinios 
ir klaikaus lūkesčio dienos, slegiančios vk 
sus savo nežinomumu. 

— Koks musų likimas? 

SENELIS paėmė jį už rankos ir se
kančią minutą jie stovėjo labai tyliame 
kambarys, kur Andžiulis galėjo girdėti 
savo minčių skrajojimą. Senukas jį pri
vedė prie didelės stiklinės. 

— Klausykis! — paliepė. 
Andžiulis pridėjo ausį ir jo gyslomis 

nutekėjo baisus šiurpas: iš stiklinės skli
do skausmingos aimanos, botagų smūgių 
garsai, šūvių aidai, niekinamų mergaičių 
riksmai ir motinų sielvartingi šauksmai. 
Šitą visą kraują stabdantį triukšmą virši
jo žiaurus demono juokas. 

— Kas čia? — paklausė atšokęs Po
vilas. 

— Likimo Taurė. Žiūrėk, — parodė" 
senelis į tamsius lašus, nuolat krentančius 
į stiklinę, — tai siaubo, kančių ir tavo 
brolių kraujo lašai. Kai jie pripildys Li
kimo Taurę, neteisingieji susilauks atpil
do, o kenčiantieji — meilės ir gėrio. 

— Bet kada tai įvyks? 
— Į šį klausimą tegali atsakyti Visa

galis Kūrėjas. Aš esu tik Jo paklusnus 
tarnas, šv. Petras. 

— Ar tik ne šnapso atnešant lauki?— 

pasigirdo šiurkštus žodžiai ir DP Povilas 
Andžiulis nubudo. Prieš jį stovėjo išdi
dus sargybinis ir klausiamai žiurėjo. Po
vilas pakilo nuo akmens ir nieko sargybi
niui neatsakęs nuėjo kareivinių link. Tik 
prie kareivinių susigriebė nebeturįs duo
nos. Ir dabar jis tikrai nežinojo ar jis tik 
sapnavo, ar tikrai seneliui duoną atidavė. 
Nueiti prie akmens ir pajieškoti nukritu
sio kampelio duonos dabar buvo neįmano
ma, nes buvo jau sutemę ir todėl išlaisvin
tam DP buvo nepatariama vaikščioti pa
gal stovyklos patvorius.... 

LIETUVOJE BAISU 
iO SOVIETAIS 

KAS VERKIA TEN NEŽINOMAS 
(B. Brazdžionis) 

Kaip dvi sidabro ašaros, 
Dvi mažos žvaigždės ęieda 
Į juodą naktį vasaros, 
l juodą rožės žiedą, 

O naktys negrąžinamos, 
Ko krūpčiojat neramios, 
Kas verkia ten nežinomas, 
Kam gaila musų žemės? 

NE KARTĄ PARKRITAU 
LIETUVI! 

(Faustas Kirša) 
Ne kartą parkritai, Liettivi, — 
Sunki našta audrų kelyj 
Sureiškė ašaras ir kraują, 
Bet tu kentėt ir mirt gali. 
Viršum galvų ereliai skraidė, 
Mirtis klajojo vieškeliais, — 
Tu ant kapų gėlėm raudojai, 
Giedojai giesmes ir meldeis. 
Keliai ereliais susimaišė, 
Suskilo uolos nuo audrų, 
Bet nekas meilės nenumaldė, 
Nei aukso klodais, nei variu. 
Del to, Lietuvi, žodis žodin, 
Kaip aukso knygos, išmintis, 
Ir amžius saulėm nusijosi, 
Ir šmėklom krikštysi naktis. 
Praeisim mes — jau daug praėjo, 
Užgeso degę žiburiai, 
Bet bus apaštalų stebuklai, 
Liks kartos, liks tėvų keliai. 

Vienas pastaru laiku g&titg# 
iš pabėgėlių laiškas sekančiai 
kalba: 

Mes visgi esam© arčiau Lie
tuvos, pasitaiko kad vienas-k|-
tas iš Lietuvos atbėga, arb» 
per Lenkiją, slapta per rankas,; 
atsiunčia laišką. Tos žinios iš 
Lietuvos labai liūdnos. 

štai vienas mano pažysta
mas gavo laišką iš Lietuvos. 
Laiškas atėjo paštu ir praėjo 
pro visas sovietines cenzūras. 
Laiške buvo parašyta keletas 
žodžių, mums labai daug pasa
kančiai : Rašoma: 

"'Negryžkite, jei tik galite 
negryžkite. Tukstančius Lietu
vių veža į Sibirą. Nesako nei 
už ką nei kur, o į išvežamųjų 
vietas atkelia Rusus. Rusijoje 
badas, jis gali ateiti ir į Lie
tuvą. Rusų kariuomenė demo
ralizuota ir plėšikauja. Kiek
viename kaime 'Katynas' (su-
pržfsk, daug užmuštų)." 

Tai tokios žinios iš Lietuvos. 
Į Muencheną yra atvykęs Lie
tuvos žydas, Dr. Rubinšteinas, 
1940 metais bolševikų suimtas, 
nuteistas ir išvežtas. Jis pa
sakoja apie baisų išvežtųjų gy
venimą. Miršta be skaičiaus. 

šiaip jau nieko ngero. Var
gstame po senovei. Prancūzų 
zonoje gyvenant daugiau ra
mybės, bet labai blogai maiti
na, beveik pusbadžius laiko. 

Su pagarba St. D. 

M A R G U T I S  
Skaitykit "Margutį", komp. 
A. Vanagaičio leidžiamą mu
zikos ir juokų žurnalą. Ei
na du kartu j mėnesį. Kaina 
metams $2. Prisiųskit 10c 
pašto ženklais, gausit vieną 
numerį pamatymui. 

M A R G U T I S  
6755 So. Western Ave. 

Chicago, 111. 

ŠI KNYGA LEIDŽIAMA ANGLIŠKOJE 
KALBOJE 

Lietuva Tironu 
t 

Pančiuose 
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. P'agelbėkik ŲaBtuvai Vaduoti Są
jungai jos dideliame darbe! 

Giliai susikaupę stovime ties Hį 
tyliu, bet daug sakančiu \ 

Pravieniškių kapinynu \ 

Siųskit Savo Prenumeratą DABAR knygai 

LIETUVA TIRONŲ 

Išrašykit čia telpantį kuponą užsisakant knygą. 

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA 
6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 

Siunčiu savo prenumeratą šiai naujai leidžiamai knygai: 

$ Knygai ^LIETUVA TIRONŲ PANČIUOSE" 

Vardas 

Adresas 

Miestas., 

# J* 

U K** -V 

h hJ> v ** ""a į.. 

Valstija,. 

BesUTm.tkumt.mi hmU-'ūal mak^nįfktuMu huiią 
išžudė bvymhlim fir&vimiiMtį patammum rfwbi? kolot 
kai imas, ' a&r&ym -Vai*! 



,y ;  • • • • v  , ,  -  > ; •  r  J  - .  •  - •  '  . .  -  v  ą f • 

. . . . , | '  

D I R V A  

Dienos; 
Redaktorius—K. S. KARPIUS—Editor 
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6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio 

ŠTAI KAIP UN 
VEIKfe 

Lietuvos Laisvės Stovyla 

CEŠTĄ kartą minint pavergtos ir paniekintos Lietuvos 
^ Lajsvės dieną, mes lyg tyriausioje maldykloje su
glaudžiame savo visas mintis ir sieloje susirišame su mū

sų tėviškių žeme, su musų broliais 
tremtiniais Rusijos dykumose ir 
su išvytais musų viengenčiais. 
Kiekvieną valandą be pertrūkio 
mes girdime skausmingą Lietu
vos žemės vaitojimą, o Vasario 
šešioliktos dieną ir patys atsilie
piame dar skausmingesnių atodu-
*fii. / 

Kaip miela ir kaip kilnu bu
tų švęsti Lietuvos Nepriklauso
mybės paskelbimo valandą, jei 
piktasis" kaimynas — sovietiškas 
grobikas — nebūtų jos pagrobęs 
j savo guobšius nagus. Gi dabar, 
kai esame verčiami minėti Lietu
vos Nepriklausomybę, jai esant 
svetimuose nasruose, musų sena
sis minėjimų iškilmingumas yra 
persimainęs j ilgėsj, j nerimastį, 
į auką ir pasiryžimą. Ir jokia 
diena metuose nesulieja Lietuvių 
troškimų taip glaudžiai ir taip 
vieningai kaip ši, kurią mes išgy
vename , Vasario šešioliktos atsi
minimus. 

Ilgi, sunkus ir grubėti buvo 
keliai, kol Lietuvos vaikai sulau
kė 1918 metų Vasario 16 dienos 
Nepriklausomybės aušrinės! Ir be-

Kaune (be abejo sunaikinta) Jalįįant tOS dienOS, daugelis jaU 
buvo praradę vilties, jau buvo nustoję svajoti apie Lie
tuvos laisvę, jau buvo bepradedą pasitraukti iš kovos 
lauko ir kapituliuoti Bet įgimtas žmogui troškimas 
gyventi laisvam kūreno-Lietuvių Tautoje laisvos ateities 
viltį, stiprino ją sunkiausiose aplinkybėse ir neleido pa
miršti jog labai dažnai gyventi verta tik del to kad ne-
sunyktum kur be aido ir be pėdsako. 

Ir kaip daug kas netikėjo jog Lietuva > gales prisi
kelti, taip dar daugiau buvo abejojančių ar ji galės sa
varankiškai tvarkytis. 

Kam teko laimės stebėti Lietuvos augimą ir matyti 
kaip ji puošniai kilo viršun, tiesdama plačiai gilią pa
žangos vagą, tam nereikėjo jokių įrodymų kad Lietuvos 
Nepriklausomybės išgyventi metai pilnai pateisino, vi
sas aukas ir visas sudėtas viltią. Juk po 23 laisvo tvar
kymosi metų Lietuvos veidas buvo pagrindiniai pasikei
tęs. Nežiūrint sunkaus naujakuriško valstybės gyve
nimo, nežiūrint įvairių pasaulinių krizių, Lietuva nesu
stabdė savo pažangos. Džiugu buvo žiūrėti kaip palen
gva, bet tvirtais žingsniais, keliavo Lietuvos gerovė at-
eitin. 

|STORIJA jau taip lėmė musų bočiams kad jie įsikūrė 
Baltijos , erdvėje, galima sakyti, ant pat kryžkelės 

tarp didžiųjų kaimynų. Šie laiks nuo laiko grumdamie
si del savų tikslų, neišvengiamai ugnimi ir kardu pra
žygiuoja ta Lietuvos kryžkele ir naikinančia ranka rau
na Lietuvos gyvybės šaknią. Ir jau nebe pirmas kartas 
tenka Lietuvos sunums perkęsti svetimųjų pančius, ten
ka lyg už kokias nuodėmes apmokėti aukštomis kainomis 
svetimųjų guobšumus. Tat ir šiądieninis Lietuvos išsi
pirkimas vra vykdomas visų pasaulio Lietuvių tokiu di
deliu ryžtumu. 

Ir vienai šeimai gyvenant po vienu stogu, kartais 
reikia pasipykti, pasibarti ir pasinervinti Nieko 
nuostabaus kad ir mes, Lietuvos palikuonys, kartais 
kasdieninėje kovoje pasidaliname atviresniais žodžiais, 
piktesniu žvilgsniu ir drąsesniu priekaištu. Visa tai ne
reikia paversti baubu: svarbu kad mes pasiliekame vie
ningi ir nepaperkami Lietuvos laisvės byloje, svarbu 
kad Lietuvos Nepriklausomybės atstatymas mums vi
siems'pasilieka didžiuoju idealu. Kol mes tą idealą ne
išleisime iš akių tol niekas nepajiegs musų kovos susilp
ninti ir niekam nepasiseks suskaldyti bendrojo fronto, 
kurį sudaro »visi ir kiekvienas Lietuvis, pasiryžęs viso
mis galiomis siekti Lietuvai laisvės. 

Lietuvos atstatymo byla yra pasaulio sąžinės, žmo
gaus teisiu ir jo vertės byla. Ji surišta su didžiuoju pa
sauliniu klausimu ar žmonija sugebės iškelti teisės ir 
teisingumo švyturį virš tiranijos, melo ir savavalios. Jei 
pasirodys kad teisingumo deivė yra visiškai apakus ir 
neturi ncsuklastuotų svarstyklių pasaulio taikai atsver
ti ir ramybei įgyvendinti tai ir Lietuvos ateitis turės 
mokėti sunkia vergijos duoklę. Bet tada tegul nesiskųs 
galingieji kad rytojus nieko kito nežada kaip tik skur
dą, baimę, griuvėsius ir visuotiną sąmyšį. 

Kaip ten bebutu ir koks rytojus Lietuvos belauktų, 
mes Vasario šešioliktos dieną prisimename visus kritu
sius ir tebekovojančius už Lietuvos laisvą gyvenimą, pri
simename nelaiminguosius tremtinius, prisimename mu
sų artimiausius Lietuvoje ir prisimindami visus musų 
genties narius, patys giliame susikaupime dar tvirčiau 
pasiryžtame tęsti Lietuvos Laisvės kovą, IKI UŽMERK
SIME AKIS amžinasties miegui! ' 

Dr. B. Dirmeikis. 

CENZO skaitlinės 1946 metais parodė kad Airijo. 
je buvo 30,000 vyrų daugiau negu moterų. 

BUVO rašoma kad United 
Nations paskiria komisiją ty
rinėjimui Graikijos užpuldinė
jimų iš kaimyninių šalių. Nuo 
to kai Graikija išgelbėta nuo 
patekimo sovietų įtakon, Bul
garijoje ir Jugoslavijoje suda
rytų banditų gaujos nuolat už
puldinėja Graikiją tikslu įves
ti ten komunistini perversmą. 

Kada UN komisija nuvyko 
tyrinėjimui, Bulgarų ir Jugo
slavų atstovai pasakė kad ne
bus reikalinga komisijai tyri
nėjimų daryti Jugoshvijoje ir 
Bulgarijoje, lai tyrinėjimus da
ro pačioje Graikijoje, kurios 
vidaus santvarka yra kaltinin
ke to tyrinėjimo. 

Graikija, nesanti Maskvos 
įtakoje, iš UN jokio užtarimo 
negaus. Kaimynės šalys, kurios 
banditus organizuoja ir leidžia 
ją užpuldinėti, nėra nusižengė-
lės. 

Jeigu Amerika tik tokią UN 
pajiegė sudaryti geriau kad ji 
iš jos išstotų. 

/ i  - t  

Gen. Marshall Laikysis 
Griežtumo su* USSR 

PRANEŠIMAIS iš Washing
ton, ten esanti diplomatai tė-
mija į Valstybės Sekretorių 
Gen. Marshallo žygius, kuris 
padarė pirmą savo pareiškimą 
savo politikos. Jis sako dirbs 
atmušti sovietų pradėtą pasau
lyje propagandą buk Rusija 
nori taikos ir nusiginklavimo ir 
prie to nori prigriebti atominės 
energijos kontrolę.^ 

Marshall sakd, Suv* * Valsti
jos turi paremti savo užsienių 
politiką tikra militarine pajie-
ga iki bus pasiekta taika pasi-
tikėtinu pagrindu., ir kolektyve 
a p s a u g a .  .  t  . . .  

Neminėdamas Rusijos, j is 
pasakė kad State Departmen-
tas turi apgaubti pasaulį tei
singomis žiniomis prieš riau-
šišką kenksmingą propagandą, 
kuri dabar skleidžiama. 

Marshall pasiryžęs pradėti 
leisti radio žinių programas į 
Rusiją nuo Vasario 17. 

Kaip iš sovietų šaltinių eina 

radio propaganda j visą i 
šaulį, taip Marshall mano pa
siekti savo paruoštomis radio 
žiniomis Rusiją, lyg ten žmo
nės gali turėti radio priimtu
vus ir klausyti laisvai pasau
linių žinių. Rusijoje viskas ką 
leidžia turėti tai tik paskirto 
se vietose garsiakalbius, per 
kuriuos teikiama pranešimai ir 
bolševikų propaganda tik iš 
valdžios kontroliuojamų »radio 
stočių. 

t  t  t  

To Mes Neužgiriam# 

Sausio 24 d. New Yorke su
rengta BALF vajaus atidary
mas, kuriam iš Lietuvių tesu-
dėta $1,700, bet tik nuo ketu
rių organizacijų. BALF vadai 
į to vajaus atidarymą sukvietė 
apie 100 svečių, daugiausia 
Lietuvių. Lyg kad tai butų 
didelis vajui nuopelnas, tą bu 
rį svečių nufotografavo ir iš 
siuntinėjo visiems musų laik 
raščiams patalpinti. 

Kitos organizacijos, labda
ros ir šalpos vajus darydamos 
iš sukviestų svečių surenka 
dešimtis, jei ne šimtus, tuks 
tančių dolarių. Tokia grupė 
dalyvių verta ir pagarbos laik
raščiuose. Dabar gi, kad da
lyvavusieji užsimokėjo po $5 
už pietus ir skaniai suvalgę 
tik pasikrapštė dantis — visą 
laiką turint mintyje kad tai 
buvo atidarymas vajaus alka
nų, vargstančių be tėvynės li
kusių musų vienminčių šelpi
mui, toks reklamavimas kad 
susirinkusieji puikiame hote-
lyje valgė, musų nukentėju
siems, kurių dalis gauna Ame
rikos Lietuvių laikraščius, su
darys blogą skonį. 

Tie laikraščiai kurie tą ban
ketą reklamuoja, nieko neuž
simena apie aukojimą nuken
tėjusiems, bet visu smarkumu 
varo aukų rinkimą tarybai ir 
informacijos centrui palaikyti.-

t  r  t  

Jadvyga Tubeliene Gavo 
Profesoriaus Vietą 

Poni Tubeliene, žinoma Lie
tuvos veikėja, tapo pakviesta 
į U. S. Naval Academy, Wa
shington, D. C., Postgraduate 
mokyklon profesoriauti. 

Tai reikšmingas Lietuviams 
laimėjimas, nes p. Jadvyga Tu
beliene tokioje įstaigoje būda
ma galės gerai pasitarnauti ir 
Lietuvių tautos reikalams. 

Jos duktė, Marytė Tubelyte, 
šiomis dienomis išskrenda į 
Valparaiso, Peru, Pietų Ame
rikoje, tęsti toliau mokslus. Ji 
gavo stipendiją ten studijuoti. 

S K A I T Y M A I  

DAINININKE 
VINCE JONUŠKAITĖ 

* A. Merkelis 

PROLOGAS 

Tikiu kad svečios, šaltos rankos 
Man duobę giliąją iškas, 
Ir kurias mano, kūnas menkai, 
Pamirš joj žemiškas audras. 

Kad mano smegenys skaidrieji 
Nuvys kaip žiedas be dienos, 
Kad ten kur mintys lakios skrieju 
Vien baltas kirminas tūnos. 

Tikiu —s kapuos varpai skambės, 
Į karstą žemė sudundės, 
Mergelės "Angelą" giedos, 
Gyvybe žais jaunuos veiduos. 

Mirtiės-šalnos ledinis kvapas 
Baigmė gyvenimo takuos; 
Tikiu — nukrisiu miręs lapas 

•Nuo medžio didelio šakos. 

Praeis rudens graudi dejonė, 
Žiemos snieguoti sukuriai, 
Svaigioj pavasario malonėj 
Gyvybė medyj girtis skaidri|Į, 

Tikiu — ant jo plačių šakj| 
Žiedams ir lapams bus jaukti, 
Pasieks jie debesis galva, 
Ta medžio vardas; Lietuva. 

Kastyti** 

LIETUVIŲ tremtinių, žmonitj be tivynės, 
gyvenimas liūdnas ir sunkus. Jie yra netekę 
labai daug to, kas kiekvienam žmogui yra mie
liausia ir brangiausia. Jie yra netekę savo my
limosios tėvynės, savųjų namų, o daugelis net 
ir savo artimųjų. Tačiau žiaurus likimas ne 
viską teįstengė iš šių nelaimingųjų žmonių iš
plėšti. Lietuviai tremtiniai su savim tebeturi 
savąją Lietuvišką kulturą, kuri tremtyje pla
čiausiai ir ryškiausiai pasireiškia meno kuriniais, 
ypač Lietuvišką dainą. 

Lietuvių dainos menas tremtyje plačiai ir 
ryškiai gali pasireikšti ir dėl to kad Lietuvių 
tremtinių tarpe yra pačios žymiausios Lietuvos 
operos meno pajiegos: Vincė Jonuškaitė - "Zau-
nienė, Kardelienė, Pambrauskaitė, Augaitytė, 
Grigaitienė (jau išvykus į Ameriką), Kalvai
tytė, Blauzdžiunaitė - Motiekaitienė, etc., Ipoli
tas Nauragis, A. Kutkauskas, J. Butėnas, S 
Sprindis, Liepa, Kovelis, etc. Jie savo koncer
tais ne tik praskaidrina niaurų Lietuvių trem
tinių gyvenimą, bet taip pat savo dideliais me
niniais sugebėjimais gražiai Lietuvių* tautą ir 
jos meną reprezentuoja Amerikiečių, Anglų ir 
Prancūzų karių tarpe ir Vokiečių visuomenėje. 

SAVO koncertais Lietuvių tremtinių tarpe 
bene daugiausia bus pasireiškusi Lietuvos Val
stybinės Operos solistė Vincė Jonuškaitė, kurią 
drąsiai galime vadinti didžia bei ryškia Lietu
viškos dainos interpretatore ir puoselėtuoja. 
Dainos menui ištikimai ir garbingai ji tarnauja 
jau 20 metų. Tat šios reikšmingos sukakties 
proga bent kiek žvilgterėkime jos nueitą gy
venimo kelią, pasidžiaukime jos laimėjimais, ku
rie plačiai ir garbingai Lietuvos vardą garsina 
ir už jos ribų. 

Kaip dainininkė Vincė Jonuškaitė pradėjo 
reikštis pirmojoje savo tremtyje. 1914 metų 
karo audra ją buvo išbloskusi į Rusiją. Ten 
ji Voroneže lankė Lietuvių gimnaziją. 1916 m. 
Sausio 5 ir 6 d. per Lietuvių mokinių šventę 
ji pirmą sykį Į save atkreipė Lietuviškos vi
suomenės dėmesį, kaip keturiolikmetė solistė. 
1917-1918 mokslo metais laisvu nuo gimnazi
jos pamokų metu pra&y# lankyti Voronežo mu
zikos mokyklą. 

SUGRYŽUS į laisvą Lietuvą kurį laiką mo
kė Surdegiu pradžios mokykloje, vėliau tarnavo 
Kaune žemės Ūkio Ministerijoje. 1919 metų 
rudenį ji buvo pakviesta dainuoti Vaidilutės 
partiją Miko Petrausko operoje "Birutė". Dėl 
savo gražaus balso ji buvo kviečiama dainuoti 
įvairiomis progomis ruošiamuose koncertuose. 
Muzikas K. V. Banaitis vienoje savo recenzijoje 
atkreipė visuomenės dėmesį į Vincės Jonuškai-
tės dainininkės gražų balsą. Jai buvo suorgani
zuota kiek pinigų kelionei, ir 1920 m. Sausio 
mėn. ji atsidūrė Berlyne, kur tų pat metų Ko
vo mėn. buvo priimta į valstybinę aukštąją mu
zikos akademiją. 

— Nuo to laiko mano svajones pasidarė kiek 
konkretesnės ... — sako Vincė Jonuškaitė. — 
Berlyne aš iš karto ryžausi pasidaryti profesine 
dainininke, nutariau baigusi mokslą įsisteigti 
savą teatrą ir dainuoti jame visiems Lietuviams 
— būtinai nemokamai. . . o gyvenimas labai 
greitai į mano svajones atsakė kasdieniniu rea
lizmu. Daugelį mėnesių. Berlyne išgyvenau kaip 
tikra "paukštytė lengva, sparnuota" — lengva 
man buvo gatvėmis pusnuogei skraidyti, dar 
lengviau virškinti. Pinigais padėdavo man p. 
Yčas ir p. Yčienė, Vailokaičiai ir Amerikietis 
brolis Juozas, bet viso to nebuvo perdaug, o 
kiekvienas geresnis koncertas ar vaidinimas 
mane kur kas daugiau viliojo ne kaip pietus ar 
suknelė. Valgyti, kiek galėdavo, atsiųsdavo ir 
mama iš Subačiaus, bet siuntiniuose vietoje 
sviesto ir dešrų dažnai rasdavau akmenis, ir taip 
savo studentiškos sąmatos jokioje pozicijoje su
vesti negalėdavau. 

KELYJE į dainos meno viršūnes buvo daug 
kliūčių, daug skaudžių dyglių, tačiau Vincės 
Jonuškaitės dainos meno meilė ir ryžtingumas 
visas tas kliūtis nugalėjo. Po kelerių metų 
Berlyne pašlijus sveikatai, ji 1923 m. iškeliavo 
į Romą ir ten studijavo pas Prof. Einara Fey-
ringą. Šis ją paruošė koncertiniam debiutui, 
kuris įvyko 1925 metų pavasarį Romos Filhar
monijos salėje. Tų pat metų vasarą debiutavo 
ir Lietuvoje, Pfclangoje, o Gruodžio 9 d. pirmą 
kartą pasirodė ir Valstybiniame teatre operoje 
"Pikų Dama" Polinos vaidmenyje. 

— šiądien, — sako Vince Jonuškaitė, — 
peržvelgdama išeitą dvidešimtmetį, tiek te
galiu pasakyti kad tai buvo didelio, uolaus dar
bo tarpas. Visą laiką ne tiktai daug dainavau, 
bet ir mokiausi, kur tik galėjau (pav. 1928 m. 
Milane pas garsų Marijų Sammarcą). Imda
masi ruošti kiekvieną naują partiją ar dainą* 
aš visada susidarydavau jos tobuląjį vaizdą 
žinoma, pagal SSLVO kiekvieno meto meninį su
brendimą — ir savo interpretacija stengdavausi 
jį perteikti; tačiau deja, jis vis nepermaldau
jamas dunksodavo man kaž kur giliai krutinė
ję, vis neramus viduj plazdeno, ir aš jį nešioda-
vausi viena sau kaip svajone — vis bejiegė, vis 
trukstanti pakankamai meninių priemonit| jam 
iš savęs ištraukti ir kitiems parodyti. 

Kaip kiekvienas dydis menininkas, taip ir 
dainininkė Vincė Jonuškaitė ne patenkinta savo 
pasiektais laimėjimais. Ji nuolat kopia aukš
tyn, jieško naujų kelių, siekia naujų laimėjimų. 
Ir per dvidešimtį profesinio daininkės darbo 
metų jos labai daug pasiekta. Tai yra pripaži
nus ir Lietuviškoji ir užsieninė dainos meno 
kritika. Ji yra sukurus daugelį nepamirštamų 
operos pirmaeilį personažų. Ji ne tik žymi 
dainininkė, žavinti savo balsu, bet ir gabi ar
tistė, sukurianti ryškius ir stiprius personažus. 
Jos vaidybinis talentas ypač ryškiai iškyla "Car
men" operoje, kur ji dainuoja pirmaeilę Car
men partiją. 

VINCĖ JONUŠKAITĖ savo didžios meni
ninkės vardą sukurė ne tik kaip operos daininin
kė solistė, bet taip pat ir kaip Lietuviškos dai
nos savo koncertuose talentinga interpretatore. 
Šioje srityje Vincė Jonuškaitė sau l^ių neturi. 
Koncertinę dainininkę Vincę Jonuškaitę yra 
girdėjus ne tik visa Lietuva (ji yra su koncer
tais apvažiavus daug Lietuvos miestų ir mieste
lių), bet ir Roma, Palermo, Treviso, Stockhol-
mas, Goteborgas, Paryžius, Maskva, Leningra
das, Kopenhaga, Londonas, Buenos Aires, Mote-
video, Sao Paulo, Varšuva, Vienna, Berlynas ir 
daugelis kitų didesnių ir mažesnių miestų. Jos 
operos dainininkės menu žavėjosi ne tįk Lietu
va, bet ir Latvija. Estija, Prancūzija, Italija, 
Argentina ir kiti kraštai. Paryžiuje ji yra dai
navus garsiosiose "Grand Opera" ir "Opera 
Comique", Argentinos sostinėje Buenos Aires 
ji dainavo didžiausiame pasaulio teatre "Co-
loa". 

Ar tatai nesako kad Vincė Jonuškaitė Lie
tuvių tautos vardą yra plačiai garsinusi po vi
są pasaulį. Ir šiose nepaprastai sunkiose trem
tinio dienose ji savo tautiečius daina paguodžia, 
palengvina jiems sunkią tremtinio naštą, savo 
žavingais garsais juos nukelia į tėviškės žaliuo* 
jančius laukus, ošiančius miškus, prie sruvenan
čio Nemunėlio. 

Savo menu ir žymios dainininkės Europie-
jinio masto kulturos asmenybe ji yra didžioji 
Lietuvių tautos kulturos reprezentante, didysis. 

kulturinis ambasadorius. 
Greitu laiku dainininkė Vincė Jonuškaitė 

su savo šeima atvyksta į Jungtines Amerikos 
Valstybes. Ten ji savo daina daug padės musų 
tautiečių Lietuviškai dvasiai kelti ir ugdyti. 

PANAMOS Kanalas išstatyti Amerikai kaš
tavo apie $375,000,000 ir atidarytas 1914 metais. 
Per jį iš Atlanto vandenyno įplaukiama į Pa<si» 
fiką ir priešingai. Pirm to laivams reikėjo a£*< 
likti ilgas keliones aplink visą dideij Pietų Ame
rikos kontinentą. 

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI 
Kaina su prisiuntimu tik $1.00 
(Galima siųsti pašto ženklais po 5c) 

Šioje knygelėje telpa didelis Lietuvos žemė
lapis, Kauno žemėlapis, Lietuvos matai ir 
saikai, miestelių ir miestų vardai ir prie 
kuriu apskričių priklauso ir kitos informa
cijos* apie buvusią Nepriklausomą Lietuvą. 

Reikalaukit Dirvoje 
6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 

LENGVAS BUDAS IŠMOKTI 
ANGLIŠKAI 

Kaina 35c. , Su prisiuntimu 40c. 
(Galit siųsti pašto ženklais) 

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

Reikalaukit Dirvoje 

•i 

6820 Superior Ave. Cleveland 3, OMf 
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6 D I R V A  

Kasdieniniai Pabėgėlių gf fl 
Pergyvenimai Vokietijoje 

BUVO /viena graži vasaros 
diena. Saulutė kaitriai kepi
no. Tai buvo 1945 metų va
saros pradžia, kuri atnešė 
džiaugsmą ir nusivylimą vi
siems pabėgėliams. 

Paimtais epizodais iš pabė
gėliu gyvenimo bandysiu pa
aiškinti kodėl būtent tie metai 
atnešė tokį keistą dvilypi jau
smą, kuris atrodo negalėtu net 
vienoje širdyje tilpti. 

Džiaugsmas buvo didis kad 
pasibaigė karas ir kad fašiz
mas ir hitlerizmas galų gale 
jau parblokšti ir žmonės gali, 
atrodo, Europoje pradėti leng
vai atsikvėpti, ir ypač tie ku
rie brangindami žmogaus lais
vės principus turėjo pasirinkti 
mirtį arba bėgimą į nežinią. 
Jie pasiryžo bėgti, nes mirę jau 
niekad nekovoja del savo idea
lų ir tikslų. 

Jie bėgo, jie vargo, buvo į-
vairiausiai rudųjų budelių per
sekiojami, bet jų pasiryžimas 
buvo tvirtas: išlaukti iki ga
lo, nes jis nebetolimas ir aiš
kus. Tironijų režimai turi 
vieną kartą griūti ir laimėti 
tikrosios demokratijos. Jie vi
si norėjo pasislėpti po tų de
mokratiškųjų išvaduotoją spar
nais, kurios aukščiau visko 
stato žmogaus laisvę, o tada 
visi troško siekti to didžiulio 
tikslo — nepriklausomybės sa
vo tėvynei. 

Tai štai kokios mintys buvo 
visų pabėgėlių galvose kai 1945 
metų brėkštanti vasara atnešė 
ramybę. 

PER BAVARIJĄ nutysusiu 
plentu, važiavo dviračiais ke
li jauni žmonės. Staiga keli 
šūviai, kulkos prašvilpia virš 
jų galvų. Jie visi tuojau su
stoja ir išsigandę laukia, ma
nydami kad juos užpuolė besi
bastanti po miškus, dar ne vi
si sugaudyti, naciški kareiviai. 
Pradėjo dairytis, ir vienas iš 
jų staiga pamato gal kokj šim
tą jardų nuo plento, gulinčius 
tris karius, kurie priklausė 
taip labai laukiantiems išva
duotojams. Kariai kažin ką 
rėkė ir mojo rankom ateiti 
Ims juos. Išsigandę vyrukai 
bėga per pievą pas tuos demo
kratinius karius. šie šiurkš
čiais žodžiais reikalauja paro
dyti visus dokumentus ir ke
lionių leidimus. 

Paaiškinus jiems kad čia pa
bėgėliai, nacių nuskriausti, ka
reiviai pradeda visaip šaipytis 
ir sakyti: "Aa, tai jųs esate 
benamiai valkatos? Tai kur 
jųs važiuojat?" 

Buvo atsakyta kad jieškoti 
savo artimųjų, kuriuos naciai 
(kurie nesiskaito benamiai val
katos) išblaškė po Įvairius 
kampus. 

Paklausus kodėl jie šaudė, 
atsakė, "Ar mes kvaili kad sto
vėtume sargyboje ant karšto, 
dulkino kelio? žmonės gali pas 
mus atbėgti ir parodyti savo 
popierius." 

Susitraukę tie trys pabėgė-
liai nudulino vėl ant plento, sė
do vėl ant dviračių, bet jaus
mas jau nebuvo tas pats, nes 
visos jų svajonės apie demo
kratiškuosius karius sudužo, 
nes jie visai be jokios prie
žasties buvo įžeisti, paniekinti 
ir gąsdinti tų kuriuos jie lai
ke žmonių teisių saugotojais 
ir gynėjais bei vakarų kultu-
ros nešėjais. 

gė stovyklų kiemuose garsiai 
mašinos, pasipylė po visą sto
vyklą skubus žingsniai; atvykę 
žmonės su šalmais ir ginklais, 
j ieškojo pas tuos vargšus uba
gus taip pavadintų "suslėptų 
atsargų". 

Jei rado, pas penkių asme
nų šeimą, tris dėžutes konser
vų, porą mažyčių dėžučių sar-
dinkų, keletą plytelių šokola
do, viskas buvo atimama, nes 
toks "žmogus tikrai varo juo
dąjį biznį". Tat visos tokios 
atsargėlės iš žmonių, kurie jas 
susitaupė atitraukdami kąsnį 
nuo savęs ir savo vaikučių, bu
vo atimtos ir surinktos vidury
je stovyklos aikštėje, apipil
tos gasolinu ir padegtos. 

Kam iš to laužo nauda? Ar 
tie kurie tuos pabėgėlius mai
tina, mano kad jie savame 
krašte turi perdaug maisto, ar 
jie mano kad jie perdaug mai
sto pabėgėliams išduoda? O 
gal tai yra jų savotiškas spor
tas pasijuokti iš negalinčių nei 
pasipriešinti nei niekam pasi
skųsti. čia nenoromis prisi
mena legenda apie Nenoną 
žiaurųjį ir Romos gaisrą.... 

Po tokių naktinių, o kartais 
ir dieninių, apsilankymų žmo
nės. pradeda labai abejoti tų 
demokratiškų idėjų nešėjų de
mokratiškumu, žmoniškumu ir 
noru padėti kitiems. 

ŠTAI važiuoja du pabėgėliai 
traukiniu aplankyti savų arti
mųjų į kitą stovyklą. Vieno
je stotyje jie turi palaukti ir 
persėsti Į kitą traukinį. Jiedu 
ten vaikšto po stotį ir šneku
čiuojasi. Besikalbėdami užsi-
ruko ir džiaugiasi kad gardus 
dūmas, nes tokio karo metu 
nėra ragavę, o dabar ruko A-
merikoniškus. 

Staiga į stotį jsiveržia, kel
dami didžiausią trukšmą, ke
li uniformuoti ir ginkluoti ka
riai. Jie kiekvieną labai įdė
miai apžiūri, staiga vienas iš 
jų puola prie vieno iš pabėgė
lių. čiumpa jam iš burnos Ame
rikonišką cigaretę, meta ją ant 
žemės, sutrypia kojom, iškra
to jo visas kišenes, visas ten 
rastas cigaretes atima, o var
gšą žmogelį prilupa, neleisda
mas nei išsižioti ir paaiškinti 
kad jis nesąs Vokietis, kad jis 
cigaretes gauna kiekvieną sa
vaitę iš UNRRA. 

Deja, tiems demokratiškiems 
egzekutoriams tas matyti vi
sai nesvarbu, jiems svarbu kad 
jie turėjo progos pasišvaisty
ti savo skaudžia lazda, o gry-
žęs turės ką papasakoti drau
gams, bei naują temą laiškams. 

Vargšas pabėgėlis galvoja, ar 
aš turiu reikalą su banditais, 
ar pas juos viena ranka nežino 

ką daro kita. Negi UNRRA 
duoda mums "tyčia Amerikoniš
kas cigaretes kad tie unifor
muotieji galėtų ant musų 
sprando pasimokyti muštis, bei 
pamankštyti savo neveikian
čius sąnarius. Nenoromis ky
la mintys, vis tik demokratija 
ir žmogaus laisvė nėra jair to
kie gražus, arba gal mes ne
suprantame tų skleidžiamų 
"idėjų". ... 

STEBlSf žmonės sykį vieno
je stovykloje kad visur kitur 
pabėgėliai gauna ir ruko tik 
Amerikoniškas cigaretes, gi jų 
stovykloje kaip užkerėta, duo
da po tiek pat tik Vokiškų, ku
rios padarytos iš samanų ir 
tiesiog graužia gerklę ir akis, 
o žmonos vyrams rūkoriams 
net uždraudė viduje rūkyti — 
tik pamato iš kišenės trau 
kiant cigaretes tai veja laukan 
pro duris. 

Visaip laužė galvas visi tos 
stovyklos galvočiai kodėl vieš
pats juos koroja, kodėl tik pas 
juos tokios blogos cigaretės. 

Taip ir nebūtų niekas tos 
paslapties sužinojęs jei ne toks 
laimingas atsitikimas. Įslen
ka sykį į stovyklą, per spyg
liuotoje tvoroje esančią skylę, 
vienas Vokietukas. Slampinė
ja jis po visą stovyklą ir klau
sinėja ar kas neturi parduoti 
cigaretų. 

Vienas nerūkantis panoro pa
daryti biznį, tat ir tarė tam 
Vokietukui: "Parduoti aš ne
parduodu, bet galim mainyti." 
Nudžiugo Vokietukas nepapra
stai ir klausia kiek nori už pa
kelį. Pabėgėlis nesuprato ir 
padaro dideles akis. Tada Vo
kietukas pasiskubina paaiškin
ti: Nu, gerai, aš tau už vieną 
Amerikoniškų cigaretų pakelį 
duosiu du pakelius Vokiškų, ar 
sutinki? 

Pagalvojo pabėgėlis, pagal
vojo, ir kad šoks bėgti per vi
są stovyklą, šaukdamas: "Su
radau, suradau!" 

Susirinko beveik visa stovy
kla, su visais komitetais, ly
deriais, išminčiais ir opozicija, 
o tas pilietis pradeda aiškinti: 
"Suradau kur musų Ameriko
niškos cigaretės eina". Visi 
klauso ausis ištempę, o kai kas 
jau vaizduojasi rūkąs gerą dū
mą ir žmona iš namų neveja. 

Tas žmogelis aiškina toliau: 
"Aš jums daug nesakysiu, nes 
nemėgstu kalėjimo; aš tik pa
sakysiu kad už vieną pakelį 
Amerikoniškų cigaretų galima 
gauti du pakelius Vokiškų, tai 
ir viskas. Galvokit patys". 

Išsiskirstę žmogeliai ir gal
voja kas čia per uždavinys. 

Viena grupė nutarė taip len
gvai nepasiduoti ir tą proble
mą pagrindiniai išnagrinėti. 
Susėdo jie netoli tvoros ant 
balkių ir pradeda skaičiuoti: 
jei musų st6vykloje gyvena 
tūkstantis galvų, reiškia per 
savaitę jiems priklauso tūks
tantis Amerikoniškų cigarečių 
pakelių. Jei kas nors penkis 
šimtus iš tų pakeičia į tūkstan

tį Vokiškų pakelių, reiškia jam 
už tą išmainymo sunkų darbą 
lieka dar penki šimtai pakelių 
Amerikoniškų. Tą tūkstantį 
gautų Vokiškų jis išdalina sto
vykloje tam tukstančiui galvų 
ir viskas kvit. 

Jeigu juodojoje riiikoje už 
vieną Amerikoniškų cigarečių 
pakelį galima gauti 50 tūks
tančių markių, o jei juodojoje 
rinkoje dolaris kainuoja du 
šimtai markių tai tas cigarečių 
mainytojas už tuos 50,000 mar
kių gauna du šimtu penkiasde
šimt dolarių, ir tai kiekvieną 
savaitę. Kurie buvo Ameriko
je sako kad tai neblogas savai
tinis uždarbis. 

Padarius tą sprendimą ir 
apskaičiavimą, ta grupė nusi
ramino, nes jiems buvo aišku 
kur jų cigaretės dingsta. Jie 
toliau ir nenagrinėjo, nes pa
gal tuos demokratinius princi
pus kuriais pabėgėliai yra val
domi neturi kur pasiskųsti, jie 
negali jokiomis priemonėmis 
išreikšti savo nepasitenkinimą 
ar protestą, jie neturi kam pra
nešti tokias visokias įdomybes. 
Ant jų galvų sėdi "karaliukai", 
kurie daro ką nori, ką tik jų 
širdelė ir užgaidos jiems pa
diktuoja. Jie yra galingi ir 
didingi ir jie visi gerai žino 
kad pabėgėliai jiems nepavo
jingi, nes šuns balsas į dangų 
neina ir niekas jo neišgirs; o 
be to visur gi ranka ranką 
mazgoja.... 

Jeigu toks mainikautojas pa
sėdi tokioje šiltoje vietelėje 
metus ar kitus, jųs jau patys 
galite paskaičiuoti kiek metai 
turi savaičių ir koks biznelis 
per tam tikrą laiką pasidaro. 
Tat štai kodėl daug kas iš to
limų kraštų panoro dirbti lab
daringą pabėgėlių šalpos ir glo
bos darbą.... 

ŠTAI vieną*sykį atvažiavo į 
vieną stovyklą pareigūnai, ku
rie panoro pasikalbėti su žmo
nėmis, pabėgėliais vadinamais. 
Surinko jie žmones į salę ir 
klausia: 

"Kodėl jųs visi čia sėdite, 
kodėl nevažiuojate į savo tė
vynę, mes to niekaip nesupran
tam." 

Jiems buvo atsakyta kad to
je. šalyje viešpatauja kruvinas 
režimas, kad ten visos žmo
gaus laisvės teisės yra paneig-
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Senatoriuą Warren G. Magnuson (Dem., Wash.), dalina dide
lius obuolius, savo valstijoje, Washington išaugintus, senato 
valgykloje. Pirmutinis obuolį kanda Sen. Harry Flood Byrd 
(Dem., Va.), kuris pats turi vieną iŠ didžiausių obuolių sodų 
Virginia valstijoje. 

GYVENA žmones taip vadi
namose stovyklose. Vienur la
biau, kitur mažiau susigrudę. 
Visi laukia, ir nežino ko su
lauks, nes rytojus toks miglo
tas kad niekas negali pasaky
ti kas bus. Del to kiekvienas 
kasdien, kas savaitę, atitrau
ki po kąsnį maisto nuo savęs 
ir taupo juodai dienai, dėda
mas viską į kamputį. 

Staiga vieną naktį, guburz-

ATSIŠAUKIMAS VASARIO 16-TOS PROGA 
(Pabaiga nuo 1-mo pusi.) 

siems ir giminėms į kitus kraštus. 
Juk dabar jie viso to neturi ir jų padėtis kasdien baisėja 

ir sunkėja. Kur dingo taip aukštinamas Amerikiečių žmonišku
mas ir demokratija bei žmogaus laisvės gerbimas ir brangini
mas ? 

Jei Amerikos valdžia sako nepripažysta Pabaltijo prijungi
mą prie sovietų tai ir jos žmonės turi buti traktuojami kaip lai 
svi piliečiai, kur jie bebūtų. 

ši pareiga pravesti šią akciją krinta ant musų pečių, neu 
mes esame vieninteliai musų Tautos ainiai kurie galime pakelti 
laisvai savo balsą prieš neteisybę, nežmoniškumą ir klastą. Visi 
kiti musų tautiečiai yra arba pavergti, arba laikomi gyvulių vie
toje Vokietijoje ir negali nei žodžio ištarti savo žmogiškų teisių 
ir Tėvynės reikalų gynime. 

Pasiųskite tais dviem klausimais rezoliucijas Prezidentui 
Truman, Stąte Department Sekretoriui Gen. Marshall, saviems 
gubernatoriams, senatoriams, kongresmanams, laikraščiams, 
įvairiems veikėjams, kad paveikus dabar į Maskvą vykstanČiuo-
sius, kad jie visi žinotų jog Lietuva ir Pabaltijis yra pavergti, 
ir kad jie negali buti atiduoti sovietams. 

Tat skubėkime pakelti savo balsą vardan demokratijos ir 
žmoniškumo, vardan teisybės ir laisvės, kol dar nevėlu. 

šį atsišaukimą pasiunčiu šiems Amerikos Lietuvių laikraš
čiams* Dirva, Vienybė, Sandara, Amerikos Lietuvis, Draugas, 
Naujienos, Tėvynė, Amerika, tikėdamas, jeigu jų tikslai yra 
gaivinti Lietuvos Laisvės siekimo idėją ir ginti demokratines ir 
humaniškas idėjas, jie tikrai sutiks mm mintis patalpinti savo 
skiltyse. 

tos ir pamintos po kojų, kad 
ten niekas neturi teisės galvoti 
kitaip kaip valdžia nori, kad 
visi tie kurie bent vieną žodi 
pasako prieš, buna ištremiami 
į tolimas ir šaltas dykumas. 

Į tai tie pareigūnai atsakė: 
Jei ten su jumis kas blogai el
giasi kodėl jųs nepasiskundžia-
te policijai ?.... Jei ten esan
ti valdžia ar valdžios galva 
jums nepatinka kodėl jųs ne-
išsirenkate kito geresnio val
džios galvos ir kodėl nesutve
riate geresnės valdžios? Vis
kas tik nuo jusų priklauso, pa
tys esate kalti. 

Palinguoja galvas pabėgėliai 
ir nutyla, nes kiekvienam yra 
aišku kad su kurčiu nesusikal
bėsi, o žirniais sienos nepramu-
ši. Tik jiems skaudu, labai 
skaudu, kad tų gražių kilnių 
demokratiškų idėjų atstovai ir 
nešėjai yra tokie naivus ir gal
voja kad kaip vakaruose taip 
yra ir rytuose. Deja, visi pa
bėgėliai laukė iš jų ko kito, 
tik ne to ko susilaukė. 

Tat štai kelios pabiros iš pa
bėgėlių gyvenimo. Gal kai 
kam ir pasidarys aiškiau ko
dėl pabėgėliai savo džiaugsmą 
pakeitė į nusivylimą. Kiekvie
nas galvoja kas gi toliau bus 
jei jau tie kurie yra demokra
tiškumo apaštalai ir žmogaus 
teisių kėlėjai, musų nesupran
ta ir taip su mumis elgiasi tai 
kas. gi kitas gali mus besupra
sti?.... 

Neris J. Šimkus. 

KUR LINK VĖJAI PU-
ČIA TYSLIAVUS? 

iš katalikų nei iš socialistų nei 
iš pastarųjų atžalos sandarie-
čių. Taip pat ji nežino kad A. 
Smetona jo garbei surengtame 
bankete pasakė: Atvykau ne 
pas partijas ar sroves, aš atvy
kau pas Lietuvius ir jiems at
vežiau Nepriklausomos Lietu
vos vėliavą išsaugotą nuo oku
pantų. 

Ar tai ir čia A. Smetona 
kaltas ? 

ŠIĄDIEN p. TysliaVienė yra 
laikraštininke, ji su savo vy
ru yra partneriai leidėjai laik
raščio, tai ji gali rašyti ką tik 
ji nori ir kaltinti asmenį sve
timomis nuodėmėmis kurių jis 
nėra papildęs, nes popiera ne
sipriešina. 

Ar tik Tysliavai nebando tą 
savo vėjo malūną atsukti pa
veju, visai nenujausdami kad 
vėjas greičiau gali sparnus nu
laužti, P. P. Jaras. 

kiek laiko atgal p. 
Tysliava savo antiponuose "Da
bar" pasakė kad Lietuvai per
versmas buvo nereikalingas ir 
kad konstitucija buvo sulau
žyta. 

Mat koks didelis skirtumas 
yra tarp to TVsliavos kuris bū
damas Lietuvoje matė perver
smo reikalingumą ir patrioti
niai jame dalyvavo, ir to Tys-
liavos kuris 'dabar Amerikoje 
leidžia ir redaguoja seniausį 
Amerikos Lietuvių laikraštį 
Vienybę ir sako kad pervers
mas 1926 metais buvo nerei
kalingas. 

Ponia y. Tysliavienė, Vieny
bės nr. 5 rašydama buvusio 
Lietuvos prezidento Dr. Kazio 
Griniaus atvykimo proga, ne
iškentė negnybtelėjus ir a. a. 
Smetonai, primesdama jam kad 
leidosi save {traukti į srovinius 
ginčus. 

Ji dar nebuvo laikraštininke 
kada Lietuvos Prezidentas A. 
Smetona atvyko į šią šalį ir 
nežino kad A. Smetonai dar bū
nant toli nuo Amerikos krantų 
Chicagoje du smalaviriai jau 
virė srovinę smalą A. Smeto
nai tepti. 

Ji nežino nei to kad A. Sjne-
tonai atvykus į šią šalį jo pri
ėmimo pokilyje nedalyvavo nei 
vienas srovinių smalavirių nei 

KAS platina Dirvą 
ulatina appvieta. 

tas 

SPECIALIS 

IŠPARDAVIMAS 
VILNONIAI SLOPPY SUBS 

mieros 8-16 — 89c 

VAIKINAMS ir VYRAMS 
vatiniai TEE marškiniai 

39c iki 97c 
MOTERIMS vilnoniai gražus 
pavasario pavyzdžių, trumpom 
rankovėm, mieros (34 iki 40 

$1.19 
Taipgi daug kitų sweateriu vyrams, 
moterims, vaikams, mergaitėms ir 

jaunikliams. 
Atdara kasdien 8:00 iki 5:00 vai. 

šeštad. nuo 8:00 iki 4:00 vai. 
Pardavimo kambarys 2-me aukite 

STONE KNITTING MILLS C©. 
7500 Stanton Avenue 

2 blokai šiauršn nuo Woodland avė. 
Netoli E. 79th Street. 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

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

P. J. KERŠIS 
809-12 Society for Savings Bid. 

Telef.: MAin 1773. 

THE MAY CO's Basement 
GAUSYBE SPALVŲ! NAUJAUSIŲ PAVYZDŽIŲ VISIEMS SIUVIMO TIKSLAMS! 

20 C/o iki 40% Vilnos Randasi Šiuose 

M - Coliu Vilnoniai 
YARD 

• Skaidrus Languočiai • Baltais Siūlais Serge 
• Plono Audimo Sukniai Serge • Skepherd Langučiais 

Puikus rinkinys plonų vilna maišytų medžiagų jusų pasirinki
mui Pavasario siutui ir sporto rūbams. Vhsm mėgiamose pas-
tfl spalvose ir spalvų kombinacijose. 

36-Colių Pločio Spalvingi Spausdinti Perkeliai 
Plonas spausdintas perkelis gausybėje įvairių mažų ir 
didelių gėlių marginių ant šviesaus ar tamsaus dligno. 
Garantuotas skalbimuisi. yr* 

54-Colių Vilnonis Pavasarinio Storio Flannelis 
Geros rūšies grynos vilnos flanelis tinkamas Pavasario 
suitams, sijonams ir suknelėms. Susideda is įvairių nau
jų pastel ar tamsių spalvų. Visai žema kaina. yd. 

t 

2 .95 

Pastel Spalvų! Gražių Pavasarinių Marginių! Gausyb: 

.1 - Coliu Rayons 

• Stori ir Ploni Crepe 

• Sukto Rayon Spausdintai 

• Stori ir Ploni Spausdiniai 

• Pur-Suede-rr Rayon 

YARD 

• Balto Rayon Faille 
• Pastel Rayon Broadcloth 
• Sukto Rayon ir Aralac 

Serg-A-Hed 
• Rosebud Rayon Satin 

54-Colių Grynos Vilnos Pastel Spalvos Jersey 
Idealis Pavasario suknelėms ir sporto rūbams šis švel
nus grynos vilnos jersey. Naudok jį siuvimui naujų 
"sack" suknelių. 11-4 yds. iki 11-2 yds. užtenka del 
suknelės. Visose mėgiamose pastel spalvose. yd. 

54-Colių Glen Plaid ir Bryžiuotos Medžiagos 
80% rayon ir 20% vilnos mišinio medžiaga Pavasario 
siutams ir sijonams. Puikus pasirinkimas bryžiuotų ir 
languotų mėgiamose spalvose. yd. 295 

Yard. Goods Department 



MIRIMAI 
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

(Sinios apie mirusius Lietuvius $ame skyriuje talpinama dyka. 

PAJiEŠKOJIMAI 

- IfALONIS Petras, 68 m., mi
rė Vasario 1, Cleveland, O. 
(Kampiniu k. Skriaudžių p. 
Marijampolės ap.) 

GAŠKIENĖ Petronėlė, 67 mė
ty, mirė Vas. 5, Clevelande. 

ŠILEIKIS Antanas, 72 m., ne
vedęs, palaidotas Sausio 27, 
Clinton, Ind. (Zapyškio par. 
Altonių k. Suvalkijos.) Arti
mų giminių neturėjo; buvo 
maineris, pastaru laiku gy
veno ant pensijos. 

SAVICKIENĖ Julė - (Giedrai
tytė) , 49 m., mirė Sausio 
10, Dorchester, Mass. (Ak
menės par.) Amerikoj išgy
veno 34 m. 

AKSTINAS Viktorija, 50 me
tų,- mirė Gruod. 4, Latvren-
ce, Mass. 

NORUTAVIČIENĖ Morta, 47 
m., mirė Gruod. 26, Tkomp-
•onville, Conn. 

DOMARKAS Kastas, 66 metų, 
mirė Lapkr. 27, Chicago j e 
(Plungės par.) 

MAČIENĖ M., mlre Sausio 8, 
Pittsburgh, Pa. (Kauno r.) 

BALADINSKAS Juozas, 48 m. 
mirė Sausio 8, Spring Val
ley, 111. 

VASILIAUSKAS Andrius, 69 
metų, mirė Sausio 10, Spring 
Valley, 111. (Alytaus aps.) 

GEŠTAUTAS Vincas, 60 metų, 
Hiirė Sausio 17, Spring Val-
lėy, 111. (Raseinių ap.) 

KUBILIUS Povilas, pusamžis, 
mirė Sausio 21, Chicagoje. 
(Panevėžio ap. Subačiaus p. 
Paryžių k.) Amerikoj išgy-

„ Veno 39 metus. 

G nT G UTIS Jonas, tO m., mirė 
Sausio 22, Ohicagoj. (Seinų 
ap. Punsko par. Oškinių k.) 
Amerikoj išgyveno 50 met j. 

KIRKLA'USKAS Pranas, mirė 
Sausio m., Milwaukee, Wis. 
(Lydos ap. Paažuolės km.; 
Amerikoj išgyveno 40 m. 

VAITKEVIČIUS Pranas, pus
amžis, mirė Sausio 24, Chi-
cagoj. (Panevėžio aps. Ra
mygalos par.) Amerikoj iš
gyveno 47 metus. 

STEPULEVIČIENĖ Veronika 
(žarambaitė), pusamžė, (mi
rė Sausio 23, Chicagoj. (Ši
lalės p. Tauragės aps. Už-
lankio k.) Į 

LABANAUSKAS Kazys, mirė! 

Jieškomieji ar apie juos ii 
oantieji prašomi -atsiliepsi f: 

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

Aba^rius, SJufczas, ig Papilio vai., 
Biržų aps. 

Adamavičius, Juozas, tftiĮtas Burgio, 
ii Vaiguvos. * ' 

Arkušauskas, Vladas, Zigmas, Agota, 
ir Matilda, gimę Amerikoje, vai
kai Agotos. ' . 

Bagdonas, ^ntahas ir Bagdonas, 
Klemensas, Debeikių V*l.( Ute
nos aps. 

Balčiūnas, Antanas, Benediktas ir 
Jonas, su šeimomis, iš Stačiūnų' 
vai. 

Barauskas, AfeksandMs, gfyv. • Bos
ton. 

Bartkevičius (Barker), Stasys, iš 
Gelvonų vai., Ukmergės aps., gyv. 
Brooklyn. 

Bastys, Jonas, iš Naumiesčio, ša
kių aps., gyv. Grand Rapids. 

Sausio 25, Chicagoj. (Pane- Binkien§ - Juravičiutė, Jonieška, 
iš Paežerėlių v., Šakių aps., gyv. vėžio ap. Ramygalos p. Kal

nelių k.) 
LEčIENĖ Agnieška (Norbu-

taitė), seno amž., mirė Sau
sio 24, Chicagoj. (Telšių ap. 
Laukuvos par.) Amerikoj iš
gyveno 45 metus. 

KRIPAS Antanas, pusamžis, 
mirė Sausio 25, Chicagoje. 
(Raseinių ap. Luolių p. Ku
piškiu k.) ' 

SNOLIS Antanas, mir§ Sau
sio 15, Omaha, Nebr. 

VENSKUS Jonas, mirė Sausio 
26, Chicagoj. (Šilalės p. Le-
viškių k.) Amerikoj išgyve
no 40 metų. 

KALNIKAS Mykolas, pusam
žis, mirė Sausio 26, Chica
goj. (Telšių ap. Žarėnų p.) 
Amerikoj išgyveno 34 m. 

ANDRAKEVIČIUS Jonas, *mi-! 
rė Sausio m., Frackville, Pa. 

Chicago. 
Blekis, Bonifacas, sunus Stasio, iš 

Degučių vai., Zarasų aps. 
Budrikas, Jurgis, iš žemaičių Kal

varijos Alsėdžių vai., Telšių aps 
Budrionis, Pranas, sunus Adomo. 
Cironkienė - Masalytė, Antosė, iš 

Simno vai. 
čeplevičius, Jonas ir čeplevičius, 

Silvestras, iš Žaliosios vai., Vil
kaviškio aps. 

Černiauskai, gyv. Tamaqua, Pa. 
Dagilius, Antanas, sunus Antano. 
Dagilius, Petras, attaus Petro, gyv. 

Shenandoah. 
Dambrauskas, Antanas, brolis Alek

sandro, gyv. Chicago. 
Debskis, Steponas, gyv. Chester. 
Dudėnas, Jonas, iš Salako vai., Za

rasų aps. 
Gaižauskas, Telesforas, iš Skruz

džių k., Betygalos v., Raseinių a. 
Gineitienė - Butvidaitš, vyras Gi

neitis, Kazimieras ir sunus Do
mininkas ir Kazimieras, gyv. New 
Yo*k ar Brooklyn. 

SNARSKIS Mykolas, mirė Sau-'VAIČIŪNAS Kazys, 53 metu, Gl!>
mžait.§'. Paulina' « Kupiškio, 

/ j r* . v vir* I . ^ n ~ i Faneve/uo aps., gyv. Chicago. 
« Cudahy- Wls- . J rolrė Sausio 24, So. Boston, Gr,valaitiS| j„naa ir; žmona urfga 

JUŠKA Pranas, 62 metų, mire, Mass. Amerikoj išgyveno 34 įaitienė. Ona ir vaikai, kurių vie 
Sausio 11, Cudahy, Wis. I metus. j 

SUTKUS Pranas, mirė Sausio GRANSKIENĖ Domicėlė, mirė 
19, Chicago, 111. 

K ATAUSKIEN Ė Rožė, mirė 
Sausio m., Maizevillę, ,P.a, 

STAŠKUNAS J., mirė Gruod 

Mileinauskienė - Barauskaitė, Ur
šulė, gyv. Boston. 

Mitkus - Mitkiewicz, Jonas, sunus 
Vinco ir Pranciškoj Stanelytės, 
iš Kelmės vai., Šiaulių aps., gyv. 
Philadelphia. 

Mizutowicz, Prialgauakų giminaitis. 
Mockus, trys broliai, iš Plinkšių, 

prie Sėdos. 
Morkūnas, Juozas, stonus Andriaus, 

Amerikos kariuomenės I karo ve
teranas pensininkas, gyv. Cleve
land, O. . i 

Morkūnas, Jurgis, vaikai Sta
sys, Elena Ir ^Genovaitė, gyv. 
Cleveland, O. 

Neel, Pranas ir JudZas, broliai Mu-
ceniekienės, iš Mažeikių gyv. Cle
veland, O. 

Norkus, Stasys, gimęs Amerikoje, 
grjžo Amerikon 1939 m. 

Ohm - Palaks, Helen, iš . Šilutės, 
Klaipėdos kr., gyv. Minnesota v. 

Orintas, nuo Sintautų, turėjo far-
mą prie Chicago. 

Pačesa, Antanas, gyv. Marijampo
lės aps. 

Pagareckas, Jonas h4 ' Pagareckas, 
Juozas, gyv. Chicago. 

Pakuckas, Juozas, gyt. Sasnavos v. 
Marijampolės aps. , 

Palubinskas, Edvardas ir jo seserys 
ir pusbroliai gimę Amerikoje, gyv. 
rodos Shenandoah, Pa. 

Patrowicz - Stankevičiūte, Mary, 
duktė Antano, gyv. Brooklyn. 

Paulauskaitės, Elena, Juzė, 01§ ir 
Teresė, dukterys Juozo, spSjamai 
gyv. Philadelphia. 

Pečiulis, Petras, iš Gardamo parap., 
Naumiesčio vai. 

Petkunas, Stanislovas, iš Raseinių 
aps., gyv. Chicago. 

Petriką, Juozas ir Petriką, Kazi
mieras, sunus Juozo, gyv. Chicago. 

Pilvelis, Pranas, sunus Martyno, iš 
Šventežerio vai. 

Pilvelytė, Albina, diįktS Vinco, i5 
Šventežerio vai. 

Prialgauskas (Pshialgowski), Bole
slovas, žmona ir vaikai Jofan ir 
Elizabeth, gyv. Chicago, iš Tau
ragės aps. 

Puidokas, ar Piejdok, Leonardas. 

Piotrowski, Mamert, iš Tauragės a., 
Piralgauskų giminaitis. 

Popeliučka, Antanas, brolis Klemen
so. gyv. Grand Rapids, Mich. 

Popeliučka, Povilas ir Popeliučka, 
Vincas, gyv. Grand' Rapids. 

Račiukaitis, Vincas, sunus Antano, 
iš Lekėčių vai., šakių ap. 

Račkus, Anna, iš Gardamo parap., 
Naumiesčio vai. 

Raminauskienė, Anelė ir vyras Ra-
minauskis, Juozas, ggv. Čekiškės 
vai., Kauno aps., .<gyv. Mahanoy 
City. 

Relunas, Mary. 
Rinkevičienė - Žiukaitė, 0»a, -duk-

tė Rožės, iš Balbieriškio vai., <tir-
bo siuvykloje Brooklyn. 

Rinkevičiūtė, Elena, iš Sasnavos v., 
Marijampolės aps., išvyko Ameri
kon 1939 m., gyv. Chicago. 

Seniūnas, Jonas, tt.!Lekėčių vai., Sa
kių aps. 

Skatikaitienė, Domicėlė, iš Simno v. 
Sperber, Emil, Otto ir Martha, iš 

Skaudvilės, Tauragės aps., gyv. 
Philadelphia. 

Spirgys, Leonas, gyv. Pittsburgh. 
Spurga, Kazys, gyv. Marijampolės 

aps. 
Stajinskas, Ignas, gyv. Cleveland. 
Stašaitienė, Konstantina ir vaikai 

Stasys ir Ona, iš Šėtos vai., Kė
dainių ap., gyv. Amsterdam, N.Y. 

Stenionis, Antanas ir Stenionis, Juo-
as, i& Seirijų vai., Alytaus aps. 

Stočkuvienė - Dagiliutė, Katarina. 
Stukas, gyv. Chicago, Braivtų gim. 

ar pažystamas. 
Sudienė- Andriekaitė, Ona, iš Tau

ragės aps., ir Sudžius, Julius gyv. 
New York. 

Sadauskas, Juozas, sunus Jono, iš 
Židikų vai., Telšių aps. 

Šidla, brolis Antano. 
šimelis, Baltramiejus, iš Siesikų p. 

Ukmergės aps., ir Šimelis, Bal
tramiejus gimęs Chicago. " 

Šulinskytės, Olė ir Pranciška iš Pup-
kaimio k., Veliuonos vai., Kauno 
aps. 

Špokas . (Spack) Aleksandras, su
nus Motiejaus ir Antanines, iŠ 
Lydos aps., gyv. Carbondale, Pa. 

Šumanas, Emilis, gyv. New York. 
šikšnis, Prialgauskų giminaitis. 
Tamaliunas, Vincas, sunus Motiejaus 

iš Jankų vai., Šakių aps. 
Tamašauskienė - Lodaitė, Magdale

na, iš Prienų vai. 
Tamkutonis, Antanas, Jonas, Jur

gis ir dar trys broliai. 
Tamskis, Jurgis ir Tamsktefti, Ele

na, gyv. Buffalo. 
Targonsky, Anthony, Grasilda, Al-

bin ir Michalina, iš> Aluntos vai., 
gyv. New "fork. 

Tomkevičiutė, Juzė, teta Paulaus
kienės, gyv. Philadelphia. 

Tumos, Hedwig, jos vyras Edmun
das ar Edvardas ir dvi dukterys, 
gyv. New York vėliau Brooklyn, 
Marion St. 

Turla, Antanas ir Turla, Alfonsas 
ar Adolfas, gyv. Chicago. 

Urbonas, Juozas ir Urbonienė, An
tanina, gyv. Buffalo. 

Urmonas, Petraa, iš Joniškio vai., 
Šiaulių aps. 

Urnikis, Adomas, 4i Mosėdžio, Kre
tingos aps., gyv. New York. 

Vaičionis, Stanislovas, sunus Kazi
miero, iš Kamajų para$., Rokiš
kio vai. 

Valeckas, Antanas, ir Seimą, gyv. 
Chicago. 

Varnienė - Pipiraite, Anelija, iš 
Anykščių vai., Utenos aps. 

Nori pagražinti savo 
namus? šauk— 

K.  Š T A U P A S  
Namų Dekoravimas 

mūsų specialybė. 

Kambarių Popieriavimas 
Namų Maliavoj imas 

16908 Endora Road 
Telefonas: 

lEEnmore 8794. 
Cleveland, Oh io 

r 
=*Sft 

t* 

PAVASARIS 
ARTINASI 
Jau Laikas Planuoti 
Darbus! 

Šį metą daug žmonių tu
rės taisymo, pakeitimo ir 
dabinimo savo namų dar
bus. Tiems darbams bus 
reikalinga pinigo, ir gal 
but daugeliui bus reikalin
ga paskolos. 

Uetuvių bankas yra už
augęs kapitalu ir gali su
teikti paskolas ne tik rei
kalingiems taisymui namų, 
bet ir perkant arba statant 
namus. 

Paskolos padaroma grei
tai, su prityrimu ir sulyg 
šių laikų reikalavimais. 

Lietuvių bankinėje įstai
goje depozitai yra po Fe
deral Insurance Corp. kož-
na knygutė iki $5,000. 

M 

'MII! 

The LITHUANIAN 
SAVINGS & LOAN 

ASSOCIATION 
6712 Superior Ave. 

HE. 2498 

men., Buenos Aires, Argen
tinoj . 

AKINIAI 
galima gauti pas 

D-RĄ MATULAITI 
(Lait) 

7829 Euclid Avemfe 

Pa. 
PACENTJENfi Af?ota, 66 me

tų, mirė Gruod. 14, Philadel
phia, Pa. (Gimus Shenando
ah, Pa.) 

RAUDONAITIS Jenas, mirė 6 
Sausio, Maspeth, N. Y. 

EKELEVIČIUS A m b raziejus, 
52 metų, mirė Sausio 10 d., 
Philadelphia, Pa. 

: .eac''c3caiacacagicaruj,,irįwj^r iii  r  » *  

Delia E. Jakiabs 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAIJS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai 

LITHUANIAN FUNERAL HQME 
6621 EDNA AVENUE ENdicott l?t>3 

Visiškas Išpardavimas 
IKI DAR JŲ TURIME! 

VYRAMS-V AIKIN AM S 
GABARDINO ir VILNONIŲ JACKETS 

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

isyi/ A I GREEN STAMPS su kožnu pirkiniu. H V E/ A Į 
1 lx#\l £ja galit iškeisti savo Stamp Books. 

THE KRAMER 
7010 Superior Ave. 

£'iii!iimiiiiiiiiiiiiitii!fimiiiiifimiiii!iiiii!iiimiiiiiifiii!ii!iii'.!i!!!n: uMSKiniiir' 

]  S A P N I N I N K A S  Į 
I , SU SALIAMONO GALV^l | 
| Kaina, su prisiuntimu $1.25. § 
| j j i#įįauja: Sapnų knyga, aiškinanti visokius • 

s č»pnus, vėl galima gauti Dirvos•knygyne. 
5 Su užsakymu siųskit pinigus. 

I Reikalaukit "Dirvoie" 
g 6820 Superior Ave. ^Cleveland 3, Ohio 

Į nas bene jurų kapitonas, gyv. Chi
cago. 

Sausio 26, So. Boston, Mass. Gri?'fh® - J»R*ityt§, Agota, iš Ki« 

(Plungės par ). Amerikoj ii- ^d;
Va

0'. * 
gyveno 40 metų. Grušas, Mykojas, 'ii ^^odo vaL, 

KURTINAITIS Mikas, 68 me- Kretingos aps. 
tų, mirė Sausio 2, Fittston, | Grybenas, Jonas, sunus Jono, 

Kražių vai., Raseinių aps., išvy
kęs 1926 metais Chicagon pas te
tą Serapinienė. 

Gudaitytė, Ona, duktė Pranciškaus, j 
it Atfurkiškčs Kazlų-Rudos v„ j 
Marijanipolės aps. 

Gurskis, Bladas, iš Kražių vai., gyv. 
Chicajro. j 

Jakutytės, dukterys Jono, gimusios > 
ir augusios. Chicago. Tėv^s iš j 
Tauragės aps. ' į 

Jankauskienė - Dereškevičiutė, Mate- | 
dalena duktė Silvestro, gyv. Mari- j 
jampolės aps., Sasnavos vai. j 

Janušonienė - Vasiliauskaitė, Liu 1-
vina, ir vaikai, kilusi iš Subačiaus ( 

vai. Panevėžio aps. • 
Jasaitis, Jonas, SUDUS J«no, ir jo 

sunus Jasaitis, Juozas, iš Kidulių 
vai., Šakių aps., gyv. Cleveland. 

Jasaitytė, Elena ir Jasaitis, Edvar
das, iš Kidulių vai., šakių ap^., 
gyv. Cleveland, O. 

Jegela (Yegela), Isabelle, gyv. 40ri j 
Lafayette St., Newark, N. J. 

Kairaitė, Agota, iš Veiverių vai.. 
Marijampolės apg., gyv. Chicago. 

Kairys, Steponas, iš Kėdainių aps. 
Kaleia, Vytautas, gyv. Maiijampo-

lės aps. 
Kandravičius, Juozas, gyv. Chicago. 
Kasperavičius, Jopasr sunus Juozo, 

gyv. Chicago. 
Kelly, Isabelle, gyv. 36 Hill Park 

Ave., Pittston, Pa. 
Xr.tlikai, Izabelė ir Edu&rAas, spė

jamai gyv. Tamaijua, Pa. 
Kukauskas, Juozas, sunus Jurgio, 

iš Gižų vai., Vilkaviškio ap;., 
grjžo Amerikon 19o'J m. 

Kupiienė - Pilvelytė, Marijona, duk 
t5 Vinco, iž' Šventežerio vai. 

Laiikuniene - -Šukytė, Ona, dūkio 
Stanislovo, iš * vai., Pa
nevėžio aps. 

Lavmftki, Juozas, fotografas B>>-
ton. • 

Lenkauskas, Juozas ir Lenkauskas, 
Kazimieras, broliai Emilijos, i 
Andiiejavo vai., gyv. Brooklyn, 
Ne*- York. ' * 

Liubinas, Antaną® i*. Liut>ll|§*, 'JVIh-
teušas, sunųs Adomo, iš Nau
jamiesčio vai. Panevėžio aps. 

Liutkevičius, Pranas, sunus Aleksan
dro, iš Baisogalos, Kėdainių ap;-. 

Majauskienė - Striaukaitė, Sofija, 
iš Kulių vai., Kretingos aps., ir 

_ vaikai; Jurgis, Juozas ir Marytė. 
S  M a r k o w s k i ,  W a l t ^ e r ,  S r U j i U S  J o n o , ,  g y > .  
= Philadelphia. 
S Masalis, Andrius, iš Simno vai. 
H Mazilys, Donatas. 
=' Mieldažyteš, dukterys Juozo Miel-
= l dažio, iš Šilavoto, Marijampolės h. 

Milinaite, Veronika, gyv; NeW" York. 

REICH (0. 
Atdara Vakarais 

HHUmtWUWfr1 

DAUGIAU 
Irengimy! 

ĄLYGOMS kurios nepriklauso nuo musų kontroles susidė

jus, privertė mus sulaikyti teikimą Gaso bent kokiems 

kftiems prlediniams įrengimams šildymui namų ar kitokių pa

statu. 

Nėra jokio trukumo paties naturalio gaso turtinguose plotuo

se iš kurių mes jį traukiame. Visas reikalas yra tiktai truku

mas paipų linijų ir pumpavim© stočių kad galima butų pajie-

gti r.prupinti Visuotinį kaip ir vietinį pareikalavimą naturalio 

gaso kas išaugo pervirs musų numatymus. 
# #  

Mes negalime dabar pasakyti kaip ilgai šis netikėtas apsirei

škimas tęsis. Iš musų pusės d dedama visos pastangos gauti 

šame reikale pagalbą. Gal užims mėnesius laiko iki kol mu

sų teikimo galimybės duos mums užtikrinantį pagerinimą. 

Todėl tai, mes esame priversti prašyti jus atidėti, iki 

vėlesnio pranešimo, bent kokį priedinį gaso naudo

jimą šildymui namų ar kitokių pastatų. 

T H E  EAST OHIO GAS C O M P A N Y  
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Atsilankykit į LVS 
Vakarėlį Gaukit Savo Kalendorių 

Įspūdingas Lietuvos Nepri
klausomybės sukakties paminė
jimas rengiamas tautinės min
ties Lietuvių, šio šeštadienio 
vakare, Vasario 15, Dr. S. T. 
Tamošaičio rezidencijoje. No
rintieji dalyvauti mielai kvie
čiami, nes tai vieša sueiga, su 
50c įžanga. Pradžia nuo 6:30 
vai. Adresas: 26001 Lake 
Shore Blvd. Kurie dalyvavo 
pirmiau LVS rengiamuose va
sariniuose išvažiavimuose Dr. 
Tamošaičio name ir sode, tą 
vieta žino. 

Bus patriotiniu dainų, kal
bės naujai iš E u repo;- atvyku
sieji Clevelandiečiai. Bus už
kandžių ir išsigčrimų. 

Kurie anksčiau negalės, pra
šomi atvažiuoti ir apie <) vai. 
vakare, ten visus rasite. 

Kviečia LVS l skyrius. 

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

S°kir.adicni. Vasario 16, Ne
priklausomybės paminėjimo iš-
kimė rengiama šv. Jurgio pa-
r^niios eilėje ir naujos para
pijos salėje. 

GIMTADIENIO PAMINĖJI
MAS 

Vasario 8 d., broliukai Šamai 
surengė savo sesutei Joannai 
surpraiz party, tėvu namuose, 
3547 ^valon Rd., Shaker Hts. 
Sukvietė daim svečiu, jai ne
žinant, ir išviliojo ja iš namų, 
o kai sugryžo ji rado svečiui 
jos belaukiančius, ir stalą pa
puošta gėlėmis ir apkrautą vi
sokiais valgiais; tortas buve 
padabintas geltonom rožėm, 18 
žiedų, nes Joannai suėjo 18 me
tų amžiaus. Svečiai draugai ir 
draugės suteikė jai gražių do
vanų : apdovanojo ją ir broliai 
puikiu corsage. Visi dalyviai 
padainavo "Ilgiausių metų'', 
P>tu+* c>amas pianu akompana
vo. Visi jaunieji draugai lin
ksmai praleido gimtadienio iš
kilme Samų gražioje reziden
cijoje. Buvęs. 

VYKSTA I W ASH IN GTON Ą 
P. J. žiuris, Lietuvai Vaduo

ti Sąjungos pirmininkas, vyk
sta i Washingtona su žmona, 
pirmadieni dalyvauti Senato 
posėdyje, kur Sen. Brooks da
rys pranešimą Lietuvos nepri
klausomybės pažeidimo klausi
mu ir Lietuvos pabėgėlių rei
kalais. Ten dalvvaus daugiau 
Lietuviu tos kalbos išgirsti. 

Senatorius Brooks tai darys 
Vasario 17. sąryšyje su Lietu
vos Nepriklausomybės 29 metų 
sukaktimi. 

P. J. žiuris išgavo iš Ohio 
Gubernatoriaus Herbert Lietu
vos Nepriklausomybės paminė
jimo proklamaciją. Taipgi gu
bernatoriaus sekretorius pra
nešė kad Gub. Herbert istoja 
i American Friends of Lithua
nia grupę ir rems Lietuvos ne
priklausomybės bylą. 

Ponas žiuris pasikvietė sau 
sekretorium nesenai iš Europos 
atvykusi Neri Šimkų, kompozi
toriaus Stasio Šimkaus sunų. 

(Skaitykit p. Šimkaus Įdo
mų aprašymą apie Lietuvių 
pabėgėlių pergyvenimus Vokie
tijoje, ant 6-to pusi.) 

Brolių Motuzų Filmos 
Clevelande Kovo 9 

Brolių Motuzų paruoštos 
Lietuvos nepriklausomybės 
laikų filmos ir iš dabarti
nės Lietuvos bei Lietuvių 
pabėgėlių gyvenimo Cleve
lande bus rodomos Kovo 9 
d., didžiulėje Slovenian au
ditorium, 6417 St. Clair av. 
Ten yra virš 1000 sėdynių, 
ir visi galės sutilpti. Rody
mas prasidės 2:30 vai. po 
pietų. 

Lietuvių Sales Reikale 

PADĖKA 
| šiuomi išreiškiame širdingą 
ačiu musų giminėms ir drau
gams už jų simpatinga užuo-

! jautą musų liūdnoje valandoje, 
į mirus musų tėveliui a. a. An-
| tanui Mačiutai. Taipgi dėko

jame visiems kurie lankėsi šer
menyse, bažnyčioje pamaldose 
ir palydėjo Į kapines. 

Mačiutų šeima. 

LANKĖSI ADOMAS NORĖK 
Clevelande šiomis dienomis 

lankėsi Adomas Norėk, iš Mia
mi. Floridos, seniau buvęs Cle-
velandietis, dabar su žmona 
apsigyvenęs Floridoje, čia ap
lankė savo senus draugus ir 
gimines. 

Adomas Norėk buvo atvažia
vęs i laidotuves savo giminie
tis, Dolores Kaskon, kuri mirė 
Detroite Vasario 1 d. ir palai-
dola ten Vasario 4 d. Iš Det
roito, vykdamas atgal j Flori
dą, sustojo ir Clevelande. Už
rašė Kaskonams Detroite Dir
vą. Mirė jų duktė. 25 m. am
žiaus. 

ŠALČIUI praėjus, dirbtuvės 
vėl pašaukė i darbus savo dar
bininkus, kurios buvo paleidu
sios del gaso stokos. 

Moterų Orchestra 
j  Vasario 23 d., nuo 3:00 vai. po 
i pietų, Public Music Hall bus patiek-
I ta National Concert Series, kas bus 
į jų šeštas pasirodymas, ir su orches-
i tru dalyvaus Jan Peerce, vienas iš 
| žymių šių dienų Metropolitan Opera 
j tenorų, ši Cleveland Women's Or-
| chestra pasiekia savo pasižymėjimo 
į nuolatos geriau, ir jgyja vardo šio 
miesto muzikos rateliuose. 

IMTYNĖS ARENOJE 
Jack Ganson nuolat surengia 

įdomesnes imtynes, kurių _ pa-
matyti sueina didelės minios j 
žmonių. 

Vasario 13'ėmėsi Bob 'Stran
gled Wagner su Bobby Bruns 
svarbiausioje poroje. 

Kitos poros buvo: Earl Mc-
Ready su Stanley Myslajck; 
Lou Neuman su Larry Moquin, 
taipgi ėmėsi vietinis Fred Bo-
zik su Fred Blassie, ir pradinė 
imtikų pora buvo Louis Samic 
su Al Piacente. 

Vasario 20 imtynėms Gan
son parkviečia 

RANKOM SIUVĖJAI 
MOTERIŠKŲ COATS 

ir SUITS. 
Reikalinga turtėti biskį 

patyrimo. 

Moderniška dirbtuvė, su 
atostogom, apdrauda, 

Cafeteria. 
Vidutinis uždarbis nuo 

skaičių virš $1 valandai. 
Garantuota minimum. 

THE PRINTZ-BIEDERMAN 
CO. 

1974 E. 61 Street 
Netoli Euclid 

••••••••• 

INCOME TAX 
I Š P I L D O M A  

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

660o Superior Ave. Visą dieną ir vakarais. 
w>iiniiiiiiiiMMMii«iiiiinim»wiiiniiiWiWMiwwMWiiw||!jĮjjfflS 

L J. SAMAS 
J E W E L E R  

PERSIKĖLĖ l NAUJĄ VIETĄ 
j didesnę ir gražesnę krautuvę 

6207 Superior Ave. Cleveland, Ohio 

Dabar jau turime didesni rinkinį Deimantų, žiedų, Laik

rodėliu ir visokių graždaikčiu, už nupigintą kainą. 

Lietuvių salės šėrininkai tu
ri sušaukti kitą salės šėrininkų 
susirinkimą, taip diduma šėri
ninkų tik ir kalba. Pagvilde
nus susirinkimo eigą Sausio 2) 
prieisime išvados kad būtinai 
reikia kito mitingo sutvarkyti 
Lietuvių salės reikalus, nes tas 
susirinkimas išėjo be tvarkos ir 
be jokiu nutarimų užsidarė sa
vaime. Mat, komunistų šulas 
pirmininkas Mežanskas susirin
kimą vesdamas ir betvarkiai 
kalbėdamas įžeidė katalikiškai 
nusiteikusią diduomenę, kuri 
tame susirinkime dominavo. 

Be to ką susirinkimas for
maliai nepravestas ir nebaig
tas, dar komunistai prašmuge-
liavo į direktorius vieną iš sa
vo kandidatų su svetima pa
varde, būtent, Aquila Mežan-
skienė, pirmininko Mežansko 
marti, inėjo i direktorius kaip 
Aquilla Bekevic, Bekevičiutė. 
Čia tai jau apgavingas triksas. 
Mat, Mežanskų šeima yra žino
ma kaip komunistuojančių as
menų lizdas, kur dirbama tik 
Maskvos naudai, todėl Mežan
sko marti pastatyta į direkto
rius ne savo tikra pavarde, vi
suomenės mulkinimui. 

Trečia priežastis kito mitin
go šaukimui yra ta kad eina 
paskalos jog Dr. Vinco Kudir
kos Draugijos šėrais komunis
tai balsavo gavę proxy nuo K 
Valaikos, kuris, artimas Me
žansko draugas, išvažiuodamas 
i Floridą, įteikė komunistams. 
Tais balsais be draugijos nu
tarimo ir įgaliojimo niekas ne
gali balsuoti. Taip sugraibstę 
nelegalius balsus, komunistai 
išrinko į salės direktorius kelis 
savo atstovus. 

šėrininkai turi išreikalauti 
valdybos šaukti kitą susirinki
mą, o jeigu valdyba nesiskai-
tys, tada patys šėrininkai turi 
teisę ekstra susirinkimą šaukti 
ir pernagrinėti visus suktumus 
kokie metiniame susirinkime 
buvo padaryti. Viskas tas at
likta komunistų pasidarbavimu, 
ko niekad iki šiolei nebuvo pa
daryta, iki jie nesiskverbė į 
šia Lietuvių patriotų įkurtą Įs
taigą. Dabar ji jiems pasidarė 
reikalinga, ir j!e skverbiasi ją 
užvaldyti suktais budais. 

girininkas. 

Nuo Redakcijos: Patartina 
salės šerininkams kovą su di
rektorių sukta politika vesti 
tiesiog salės bendrovėje, ne per 
laikraščius. Direktoriai gali 
tulą laiką mulkinti tam tikrą 
dalį žmonių, bet niekad nega
lės mulkinti visų ir visą laiką. 
Gali prieiti liepto galą, 'jeigu 
šėrininkai imsis rimtai žiūrėti 
Lietuvių kulturinės įstaigos in
teresus. 
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l!i'|iul)liiiifl Chairman Dcnoiinces 
Lithuanian Enslavement 

Statement by Carroll Reece, Chairman of 
Republican National Committee 

WASHINGTON, D. C., February 12. — Americans of Lith
uanian origin throughout the United States commemorate the 
29th Anniversary of the Independence of Lithuania. -

1 This anniversary is not a happy one, because, today Lith
uania is hot a free country. It is a victim of the devastation 
of World War II. Lithuania's people have undergone and are 
now undergoing such suffering as comes to few people in the 
world. 

First, in the year 1940 the Russian army marched across 
their country, then in 1941 the Nazis battled on their soil to 
drive iut the Russians. Then, back came the Russians to fight 
the Nazis and expel them. Each time Lithuania's people were 
in the middle of the terrible cross-fire of invasion and battle 
— forced to serve the conqueror as prizes in victory and tor
tured by the vanquished in defeat. 

Through all this terror under the rule of two military dic
tatorships, the people of Lithuania have remained loyal to the 
principles of representative government in their hopes for the 
restoration of ftie independence of Lithuania. 

There is special significance in this anniversary to all 
Americans, because the hope for independence of Lithuania is 
based on the same principles of justice and right which are 
close to the hearts of every freedom loving American — prin
ciples which involve the rights of all peoples to liberty and their 
own way of life and the rights of all nations to self-determina
tion. 

We Republicans support these principles, not only because 
they would bring happiness, security and freedom to the peo
ples of Europe, but because American security would be great
ly strengthened if American ideals of representative govern
ment are upheld throughout the world. 

In this light it is aprpopriate that all Republicans join 
with Americans of Lithuanian origin in the commemoration 
of Lithuania's Independence Day. 

NEWS FROM BEHIND 
THE IRON CURTAIN 

LINKIME PASVEIKTI 
Mrs. Agnes Kazakevičienė, 

Keystone Cafe savininko žmo
na, pasidavė į Lakeside Ligoni
nę operacijai. Operacija gerai 
pavyko. Linkime jai greitai 
pasveikti ir sugryžti į namus 
prie savo artimųjų. 

JONAS G. 
P O L T E R  

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 

(F. W._ Pick, The New Leader, 
November 23, 1946) 

Eight Baits Tell about Soviet 
Labor Camps and their Escape 
Evidence, now available in Lon

don, is steadily mounting to con
firm that even the worst fears en
tertained by the free world about 
the fate of the three Baltic nations 
are only too correct: not satisfied 
with mere occupation and the build
ing of military strongholds on the 
soil of the Lithuanian, Latvians and 
Estonians, Moscow seems intent on 
destroying the people themselves!. 
Over 6,000,000 are faced with ex
tinction — unless they merge in 
the Communist-molded mass, re
duced to nondescript sand on the 
shores of the Stalin-riden sea. 

A few have escaped to tell the 
story and to speak out for the 61,-
000 Estonians, 38,000 Lithuanians 
and 34,000 Letts known to have 
been removed into the vastness of 
the Russiaji north, there to work 
themselves to death at forced la
bor. . . 

The story begins in July, 1941, 
when they were "called upM by the 
occupying power, the Soviets, for 
labor service. They reached Kotlas 
on August 5, where they were put 
to work. On October 13, 1941, they 
jvere marched off along the river 
and through the snow to the for
ests of the Archangel region: this 

was a forced march! 
Work consisted in lumbering, the 

quota proved impossible to fill on 
the fatless soup and the bread sup
plies. Rations were reduced if the 
quota was not filled. Work went 
on for about eleven hours a day, 
in a temperature of minus 25 de
grees Centigrade. There was no 
medical attendance. 

On February 25, 1942, the survi
vors left the forests and were sent 
to Chelyabinsk. On March 6 . . . 
the group of eight desperate men 
escaped. . . 

. . . They spent 18 months in Af
ghanistan. They crossed into In
dia. . . 

. . . The Russians took their land 
in 1940, the Germans in 1941, the 
Russians again in 1945 . . . 25,000 

Estonians jand 4,000 Letts and Lith
uanians saved their lives and went 
to Sweden; 400,000 Lithuanian, 300,-
OCO Letts and 80,000 Estonians ali 
went into the German no-man's land 
to escape Soviet occupation, forced 
labor in Siberia, or worse. Where 
are they to go? . . . The Soviet 
paradise they saw with their own 
eyes; it is hell. That is why they 
left. No explanation, however cle
ver could make a peasant or a fish
erman leave his home were it not 
for the supreme despair that con
stitutes the Soviet police state. But 
where, WHERE, are they to go? 

THE Japanese shod their horses 
with straw slippers, until the 19th 
century. 

WHAT'S NEW? 
(In Cleveland) 

BOWLING; H i 
t Things are still jumping in the 
St. George Veterans' League on 
Sunday afternoons. ' The Standings 

' į  

* •- 4 . 
' į  

rm. L. ,Pt3. 
Omarfct Recreation 38 28 53 
Dunbar Cafe 38 28 52 
Trees Bar 38 28 51 
Joe's Bar 38 28 51 
Miheic Cafe 38 ,• 28 50 
Lasnik Cafe 38 33 50 
Studney's Service 32 '34 44 
Tri-Vet Appliancė m 36 38 
Paul's Tavern 30 3>3 28 
Bill's Cleaners 28 38 36 
Sukys Printing 27 39 36 
Brazis Bros. 26 40 31 

BASKETBALL 
The St. George Seniors remained 

idle since the Basketball Carnival 
but the Intermediates ran into St. 
Benedict's last Monday night and 
dropped a 22—19 decision. The lo
cal boys lost the game at the foul 
circle. Benedicts, last year's Inter
mediate champs, scored seven field 
goals and eight fouls while St. 
George's scored eight field goals and 
only three fouls. T. S. — No? 

IN CHICAGO 
"Vilnis", a Lithuanian daily in 

Chicago, comes out with an Eng
lish section every Friday. Aside 
to E'itor Sacal: If your section 
was printed on red or pink paper 
it would be much more appropriate. 
Caution: Watch out that you don't' 
lean too far to the left. That Mos
cow-made crutch that's supporting 
you may collapse one of these fine 
days. And please call us some
thing else besides fascists—it's get
ting monotonous! 

STUFF AND NONSENSE 
DON'T miss Charlie Guzauskas' 

oil painting of "The Mermaid". It 
can be seen at the Mermaid Club— 
8803 Euclid Ave. Drop in, you'll 
be in for a pleasant surprise. 

STAN, Fritz) Joe, Chazž, and 
Johnnie Guzauskas are all up over 
the 160 average mark in the Vets' 

Sunday League. An #00 family, 
yes? 

THE youngest of the LoatoskI 
family are nuts about Georgie De- j 
reska. He attracts the females no 
matter how old they are. . v. 

AL SAMAS has lost the" ring 
that he brought back from Berlin. 
Won't she give it back, Smiley ? ? 

,AL'S dad and his brother Ernie 
are sporting a Florida tan via the 
sun lamp. What some people won't 
do to look handsome. 

CONGRATS to Joanne of the 
same family on her birthday and 
to Mrs. Samas on the excellent 
shindig she had for the occasion. 
Did we get the whole family in ? 

ATTENTION all gals! Coii>. BJJ1 
Lostoski has a phone now- Ytėry 
have the number for those whoy 
find other methods unsuccessful. 

BOTH Don O'Bell and we, our
selves, would like to know who? 
Pat is and why she thought Don 
liked blondes. 

Happy Valentine Hay! -—"Well 
be seein' ya. ' 

REIKALINGA MOTERIS 

namų šeimininkavimui, jauna 
ar viduramžė; geri namai su 
kambariu nakvynei. Reikia 
references, šaukti peu 8 vak. 

FA 9477 

PARSIDUODA PEČIUS 
Kambarių šildymui, naujos 

mados. Gera proga įsigyti, 
už prieinamą kainą. 

Lietuvių namas 
7305 Hecker ave. 

KING PIN CLUB 
2111 Prospect Ave. 

SUperknr 

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

FOOD — DRINKS 
Hall Space to Reni 

Joė Chester, pres. A1 Samolis, sec. 

Į P J KURSIS 
i"" 609-12 Society for Savings Bldg—Cleveland, Ohio 

OFISO TELEFONAS: MAin 1773. § 

S NorSdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiudee, kreip- g 
S kitės į mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą jvai- a 
E riuose apdraudos-insurance reikaluose. s 
5 Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymas g 
££ garantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba asmeniškai. 5 
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I Wilkelis Funeral Home f 
1 PILNAS LAIDOTUVIŲ I 
{ PATARNAVIMAS Į 
| —HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS— | 

i 6202 Superior Ave. HEnderson 9292 i = ą 

* NEW LOW-COST 
DIRECT LOANS to 
^AUTO BUYERS 
N E W - C A R  R A T E  

4 a year per 
0£Ducre$ 

IN ADVANgg 

BE A CASH BUYER 
WITH A s * 

BANK LOAN K 

BEFORE YOU BUY ASK AT YOUR 

•  CLEVELAND TRUST BANK *  

VISOKIA APDRAUDA J 
Mes esame pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale viso
kios Apdraudos (Insurance.) visai dykai. Todėl pirma 
šaukite mus negu ugniagesius (firemonus). 

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

ir Apdraudos Agentūra 
6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 

DABAR 
GAUNAMI 

Moncriėf's 1947 Eilė 
Automatiško Šildymo Padargų 

GAS * OIL * COAL 

THE HENRY FURNACE CO., MEDINA, O. 

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. $548. LI. 0287. 
AKRONE kreiptis i: Hank Hollish, 260 The Brooklands, Stadium 4798 
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