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% U. S. Teisingumo ,part-
mentui ir Kongresui pradėjus 
tyrinėt komunistų veikimą šio
je šalyje, žymieji komunistai, 
kaip partijos sekretorius Fos
ter, gavo pasportą ir išvažiavo 
į Prancūziją, iš kur vyks Mas
kvon. Taipgi išduota paspor-
tas išvažiuoti j Europą ir į 
Rusiją komunistų organo, Dai-t ? 
ly Worker, atsakomingam ve
dėjui Morris Childs. 

Grupe kominterno agentų, 
kurie seniau dirbo su nazių po
žemio agentais šioje šalyje, sa
ko dabar išsiskubino į Meksi
ką, patyrę kad bus šaukiami 
klausinėjimams. 

.Nors valdžios agentai tikri-.; 
na kad Foster gali visai negry-
žti j šią šalį, tačiau jie apsi
riks: Foster bus grąžintas čia 
kaip Maskvos atstovas, kuo
met Amerikoje įvyks komunis
tų revoliucija. Amerikiečiai la
bai lengvai per pirštus leidžia 
komunistų veiklą, ir dabar da
vė leidimus patiems žymie
siems žalčiams išsmukti Rusi
jon ir ten pasiruošti smogti šią 
šalį. 

Sakoma, Teisingumo Depart-
mentas pasiruošęs remti kon
gresinį vajų padaryt komunis
tų partiją šioje šalyje nelega-
liška. FBI jau sudarė visų ko- tų dviejų darbo organiza

cijų sujungimą j vieną. 
Murray pasKyrė komisi

ją iš penkių susitikimui su 
AFL komisija. 

Svarbiausias tikslas jun
gimosi yra bendromis jie-
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Rusija Pavadinta "Agresore" 
SEKRETORIUS GEN. MARSHALL PA

RĖMĖ ACHESONO PAREiŠKIMA 

GAILA KAD IKŠIOL 
LEIDO GROBTI 

VAR20SI DEL BIUD
ŽETO MAŽINIMO 

Uniją varančią plėtimosi ir 
Urugvajaus prezidentas Tho- aSresij°s politiką, 
mas Beretta, naujai išrinktas, Į Molotovas reikalavo kad 
atvyko 
mams 
abiej 

Maskva pakėlė riksmą iri Republikonų Senatas ir 
Molotovas net uzprotesta- atstovų rūmai nesusitaria 
vo kai pastarame Senato ant kiek mažinti Prez. Tru-
klausinėjime State Depart- mano biudžetą. Atstovai! 
mento antrasis Sekretorius i nutarė nukirsti 6 bilijonų 
Acneson pavadino SovietųJ sumą; senatoriai pritaria 

nukirtimui $4,500,00u,000. 
Gen. Marshall atsišaukė 

Amerika Auga 

į kongresą nemažinti armi-
vyko j Washington^ pasitari- State Departmentas tai at-'jos maisto fondas okupuo-

®u..^r®z* Jruman" apie šauktų, laciau Valstybės tų šalių žmonėms maitinti, 
įeju salių bendrus reikalus. ' Sfki'prnrine in IVIiivshnll nps t»e l-onVcminfroi ofoi_ 

ClO-AFL, TARIASI 
SUSIJUNGTI 

Sekretorius utn. Marshall' nes tas kenksmingai atsi
stojo užpakalyje Achesono į lieps į visą Amerikos politi-
ir pasaKe kau jokio "jžei- 1 ~~ 

munistų sąrašą šioje šalyje ir 
gali pradėti juos gaudyti ir de
portuoti iš šios šalies. 

Jeigu tas butų pravesta, di
deliam skaičiui Lietuvių bolše-
vikėlių tektų keliauti į sovietų 
rojų, kuri dabar garbina. Ne-
pagelbėtų daugeliui nei jų tu
rimos parapijų knygelės. 

Prez. Roosevelt, pataikauda
mas Stalinui, buvo jsakęs iki 
tol turimus komunistų sąrašus 
sunaikinti.... 

# / / 

LONDONE, Britų atstovų 
rumuose, valstybės ministras 
darė pranešimą, kuriame parei
škė kad nors Lietuva, Latvija 
ir Estija yra faktiškai sovietų 
unijos paglemžtos, Britų vy
riausybė nėra suteikus sovie 

gomis imtis kovoti prieš 
Kongrese siulomus unijų 
vadų sauvaliavimui suvai-
žymo įstatymus. 

aimo' bvjv^tanis tyo parei
škimu nepadaryta ir Ame-

CIO vadai priėmė AFL!riKa neturi tikslo įžeidimus 
užkvietimą sueiti aptarti j daryti, šis Marsnallo pa-

1 sakymas jveda naują toną 
Amerikos santikiuose su 
Kusi ja. 

las užbaigia tupčiojimo 
ir tildymo politiką, kuri iki 
šiol buvo palaikoma atsi-
nešimuose į Rusiją. Nebu
vo galima niekam oficialiai 
pasakyti ką mano apie so
vietų akiplėšiškus žygius 
ir darbus. Nuo dabar bus 
aiškiai pasakoma kur bus 
agresija, militarinė ar di
plomatinė. Rusai iki šiol 
vistiek su 'panieka atsine
šė į visokias Amerikos pa
stangas jai pataikauti ir 
raminti. 

Sekretorius Marshall, at
sakydamas į Molotovo no
tą, pareiškė kad Acheson 
kalbėjo "savo pareigų ei
goje" ir kadangi jis buvo 
po Senato komiteto priesai
ka jis turėjo sakyti teisybę. 

Acheson oficialiai parei-

IŠ PALESTINOS depor
tuota 800 Žydų atvykėlių, 
kurie ten slapta įsiveržė; 
jie išvežti į Cypro salą. 

Žydai buvo apšaukę vi
suotiną streiką protestui 
prieš tai. 

ką juodos rinkos biznį. Da 
bar vėl praneša kad Muni- škė teisybę, nes rekordai 
cho srityje suimta 86 U.S. parodo kad nuo Sausio 1, srityje 
kariai ir 200 Vokiečių civi 
lių kurie varė juodos rin
kos biznį. 

Su Amerikos kariais su
imta daug Vokietaičių, da
rant kratą 5:30- vai. ryto. 

KONGRESE siūloma pa
kelti namų nuomas 10%. 

Hoteliams ir keleivių na
mams panaikinta OPA su 
Vasario 15. Kambarių kai
nos sako pakils 10-20 nuoš. 

AMERIKOS kariai kurie 
persekioja pabėgėlius už 

tams jokio pripažinimo į tas taupymą maisto, ir užpuo-
valstybes. šis atsakymas buvo | lę laikomą maistą atima ir 
darytas j Prof. Savory, Kon- degina, patys varo begėdiš-
servatyvio atstovo, kritikavimą 
sovietų politikos, kuris prikišo 
kad sulaužant Atlanto čarterio 
dėsnius trys Pabaltijo valsty-
vės tapo įjungtos į sovietus. 

Efarbo partijos narys, Price, 
kuris tik ką buvo apsilankęs 
Rusijoje, atsistojęs ėmė aiš
kinti jog tos trys tautos buvę 
dalimi Rusijos per arti 200 me
tų. Išrodo kad Anglijos socia
listai irgi tūpčioja Maskvai ir 
nori jos reikalavimus patenkin
ti. < 

9 9 9 
UNRRA viršininkai Britų 

zonoje išleido pranešimą Vasa
rio 15, kuriame jie remia įlei
dimą 35,000 išvietintų žmonių 
į Britų Salas. 

Tame pranešime sakoma kad 
tie pabėgėliai Britų zonoje, 
ypatingai Lietuviai, Estai ir 
Lenkai, atstovauja tuos ama
tus kurių dabar reikalinga Bri
tanijai. 

*Gen. McNarneyv Amerikos 
komandierius Vokietijoje, pas
tarame savo pranešime pareiš
kė kad U'. S. armija pasirengus 
paimti atsakomybę globojimui 
590,000 pabėgėlių esančių Ame
rikos zonoje, kai UNRRA už
baigs savo veikimą. 

t t t 
NAUJOJ Zelandijoj, Pacifi-

ko vandenuose, pradėta maisto . James McCormack, iš 
Louisiana, paskirtas militans-taupymo vajus,  s iuntimui jo ku atst0^.uAtominės Ener. 

į Britaniją biednuomenes šelpi- ^ ijos komisiją, atstovauti Karo 
mui. Departmentą. 

1939, Rusija užgrobė sveti
mų šalių teritorijų 260,225 
ketvirtainių mylių ir pasi
vergė 21,837,000 ne-sovie-
tiškų piliečių. Sovietai už
grobė žemes Suomijos, Lie
tuvos, Lenkijos, Latvijos, 
Estijos, Čekoslovakijos ir 
Rumanijos. Be to dar pa
jungė savo įtakon kitas ša
lis, ir siekia naujų užgro
bimų Europoje ir Azijoje. 

Gaila tik kad Amerika, 
visa tai matydama ir žino 
dama, leido sovietams už 
grobimus vykdyti, ir teikė 
bolševikams visokią pagal-
ką kad lengviau sektųsi 
Maskvos agresivumą -ir plė
timosi planus tęsti. 

ką. 
Buvęs prez. Hoover, pa

skirtas maisto klausimo iš
tyrimui Vokietijoje, tyrinė
ja Amerikos ir Britų zo
nas nustatymui kiek mai
sto bus reikalinga U. S. ir 
Britų Vokietijai. 

STATE Departmento va
dovybė pradėjo tą bergž
džią darbą — duoti radio 
programas užv~"gelžinės už
dangos" Rusijon. Rusijos 
mužikėliai, State Depart
mento galvų manymu, gir
dėdami demokratinės Ame
rikos radio žinias, kuriose 
bus pakartojama kaip čia 
norima broliškai su Rusija 
sugyventi, pasidarys Ame
rikos draugais. Bet muži
kėliai ten radio aparatų 
neturi, kurie komisarai tu
ri tiems uždrausta klausy
ti svetimų programų, o vi
sos sovietų radio žinios ir 
muzika pateikiama per vie
šose vietose įrengtus gar
siakalbius. Tai tik pinigu 
aikvojimas 

Iš Rusijos leidžiamos ra
dio žinios į Ameriką pasie
kia savo tikslo, nes čia kas 
nori gali klausyti jų. 

BOLŠEVIKAI KINIJOJE išvertė geležinkelio bėgius iš kelio, 
sutramdymui 2,000 Amerikos kariuomenės pasitraukimui iš 
Kinijos. Siame vaizde parodoma Kinai nacionalistai atverčia 
bėgius į vietą kad galėtų geležinkelis eiti. Komunistai sude
gino ir keležinkelio stotis pakeliui. 

LIETUVOS KLAUSIMU KALBOS KON
GRESE VASARIO 17 

Washington, D. C. — Vasario 17, sąryšyje su Lie
tuvos Nepriklausomybės sukaktimi, U. S. Senate ilgą 
kalbą sakė Senatorius Brooks, iš Illinois, ir Atstovų Ru
muose Atstovė Frances Bolton, iš Cleveland, Ohio. Me
džiagą toms jų kalboms patiekė LVS centro pirminin
kas P. J. Žiuris, kuris ir pats buvo nuvažiavęs į Washin-
gtoną išklausyti Senatoriaus Brooks kalbos. (Senato
riaus Brooks kalbos pirma dalis telpa Angliškame sky
riuje ant 8-to pusi.) 

Ponas žiuris taipgi aplankė eilę pareigūnų Wash-
ingtone išdėstymui jiems Lietuvių pabėgėlių terorizavi
mo Amerikos zonoje Vokietijoje, pavidale "screenings". 

BRITAI TRAUKSIS IŠ 
INDUOS 

Britų vyriausybė atšau
kė savo vicerojų Lord Wa-
vell iš Indijos, ir pasiruo
šus paskelbti kad nepavy
ko susitarti su Indijos par
tijomis del Indijos nepri
klausomybės. Britai mano 
pasitraukti iš Indijos metų 
laiko bėgyje ar panašiai ir 
nori palikti Indijos žmo
nėms išsikovoti savo tarpe 
taip kaip jie nori. Kenks
mingiausią politiką ten va
ro Musulmonai, kurie atsi
sako taikiu keliu Indijoje 
nepriklausomybę įvesti. 

DAUG ŽUVO KELIO-
NIU NELAIMĖSE 

PRANCŪZIJOJE komu-

KAIP Amerika lošė su 
Maskva kvailą žaislą paro
do kad kas tik komunistas 

SOVIETŲ okupuotos zo
nos Vokiečiai komunistai 
prasiveržė jau į Amerikos, 
Britų, ir Prancūzų zonas 
ir įsteigė jose komunistų 
partijos vadovaujamos so
cialistų vienybes partijos 
skyrius. 

nistai apšaukė eilę streikų.'ir norėjo į Ameriką įva-
~ 1 " 1 1 * žiuoti, buvo leidžiamas. 

Taip čia atsirado iš Vo
kietijos Žydas komunistas 
Eisler, Rusų atsiųstas čia 
revoliucijai vadovauti. 

Taip 1945 m. Balandžio 
17 į šią šalį buvo įleistas 
kitas iš' Vokietijos Žydas 
komunistas, A. Kantorovič, 
nors prieš tai protestavo 
FBI ir kitos valdžios įstai
gos. Roosevelto sutupdyti 
State Departmento pro-bol-
ševikai sauvaliavo iki tiek 
kad Amerikoje tapo pri
steigta net komunistų mo
kyklų revoliucijai ruošti. 
Jų instruktoriai buvo Mas
kvoj paruošti žmogžudžiai. 

Be kita ko sustreikavo ir 
jų pačių organo darbinin
kai. Kita komunistų gru
pė užpuolė organo redakci
ją ir įstaigą, viską išdaužė, 
išvijo tuos kurie nesutiko 
streikuoti. Tas parodo kad 
tarp pačių komunistų ten 
įvyko varžytinės. 

Prancūzijoje išėjo strei-
kan apie 5 milijonai valdiš
kų ir viešų įstaigų tarnau
tojų. Reikalauja algų pa
kėlimo. Valdžia rūpinasi 
mažinimu pragyvenimo -
mažinimu kainų. 

O. Max Gardner, 64 m., 
Prez. Trumano paskirtas 
ambasadorium į Londoną, 
mirė New X^ke, kelionėje 
į Angliją. 

AMERIKA matomai su
laikė daugelyje dirbtuvių 
gaminti Rusijos užsakytas 

KOREJOJE, Amebic o s mašinas. Sovietai pradėjo 
zonoje, sovietų agentai bu-|r§kauti ir reikalauti kad 
vo įsakę sukelti revoliuciją, pastaras 25 milijonų dola-
išvyti Amerikiečius ir su-1 ^ų reikmenų užsakymas 
jungti visą Korėją p© i^iįutų išpildytas sulyg lend-
vietų globa. * | lease sutarties. 

Pastaros savaitės bėgyje 
ištiko daug nelaimių susi
siekimo priemonėmis. 

Prie Altoona, Pa., Vas. 
17 naktį nuo bėgių nušokus 
greitam traukiniui ir nusi
ritus nuo aukšto kranto, 
užmušta 25 pasažieriai, ir 
dar kiti mirs iš 124 sužei
stų. 

Prie Michigan City, Ind., 
elektriškam traukiniui už
lėkus ant troko vežusio ge
ležinkelių darbininkus, už
mušta 13, 16 sužeista. 

Smulkesnėse nelai mėse 
Vasario 15-16 žuvo 32 as
menys visoje šalyje, 80 su
žeista. 

Pietų Amerikoje, Colom-
bijoje, pasažieriniam lėktu
vui atsimušus į 10,500 pėdų 
aukščio kalną žuvo 52 pa
sažieriai. 

ITALIJA atsišaukia į 20 
valstybių kurios prisidėjo 
prie pagaminimo taikos iš
lygų Italijai, kad tas išly
gas sušvelnintų, nes Itali
ja negalės jų panešti. 

Nors Italijos premjeras 
tą taikos sutartį pasirašė, 
ji dar reik užtvirtinti Ita
lijos seimui, kuris atmetęs 
ją sudarytų naujas tarp
tautines painiavas. 

BRITAI svarsto parveži
mą į savo salas išvietintų 
žmonių darbams į kasyklas 
ir kitas industrijas, iš Vo
kietijos ir Austrijos zonų. 

FLORIDOJE, Vasario pra
džioje užklupęs šaltis sugadino 
daug rukščių augalų ir kitų 
dabar auginamų daržovių. Nuo
stoliai numatyta 50 milijonų 
dolarių. 

ARGENTINOJE atrasta 
sluogsniai uraniumo, taigi 
Argentinos . valdžia pasi
kvietė iš New Yorko žino
mą Vokietį mokslininką, 
kuriam paves atomo plai-
šinimo bandymą tyrinėti. 
Argentina nori daryti ato
mines bombas. 

RUSAI užgrobė Vokieti
joje sodos išdirbimo įstai
gas, tuomi suparaližiuoda-
mi gaminimą muilo ir stik
lo. 

Ši šalis gyventojų skaičium 
paauga vienu metu tiek kiek 
visa Lietuva turėjo gyventojų. 

1946 metais gimimų skaičius 
' uvo 3,260,000, daugiausia n§»» 
ku kurį kitą paskirą metą. 

Pirmiau rekordinis gimimu 
metas buvo 1943, kuomet gim§ 
2,934,860. 

Mirimų 1946 metais skaito
ma apie 1,400,000. 1945 me
tais buvo 1,401,719 mirimų. 
' Dabartiniu laiku šios šalies 

gyventojų skaičius siekia virš 
143,000,000. 

• 
KOMUNISTAI pasalomis ve

da savo kovą prieš visus Ame
rikos privatinius namus ir jų 
savininkus. 

Washingtone įvyko suvažia
vimas namų ir nuosavybės sa
vininkų delegatų iš 45 valsti
jų, kur tas persergėjimas apie 
komunistų pasalingumą pada
ryta. štai kas paaiškėjo: 

Komunistai stengiasi panai
kint privatinės nuosavybės tei
ses. Pasalingais šmeižtais Ir 
melagystėmis jie stengiasi įva
ryti klasių neapykantos kylf 
tarp namų nuomininkų ir na
mų savininkų. 

Komunistai organizuoja sa
vo kontrolėje apgavingas nuo
mininkų organizacijas. Namų 
savininkai apšaukiami "lupi
kais ir banditais". 

Daugybė Amerikoje Lietuvių 
komunistų turi savo namus ir 
juos nuomoja kitiems. Atėjus 
komunistiniam sukilimui, jie 
patys sulauktų virvės ant kak
lo arba kulkos j pakaušį kaipo 
nuomininkų "lupikai ir išnau
dotojai". 

• 
KONGRESE pakelta suma

nymas kad but padidinta fede-
ralis senatvės atlyginimas ir 
kad butų paimta po Social Se
curity globa dar 23,000,000 ša
lies darbininkų kurie dabar ne
apimti ta apdrauda. 

• 
HAROLD E. STASSEN, ku

ris pats apsišaukė save kandi
datu į prezidentus Republiko-
nų partijai, įrodinėja kad ken
ksminga butų daryti griežtus 
įstatymus suvaržymui unijų 
vadų sauvaliavimo. Jis sako, 
dabartinis Kongresas einąs per-
toli tuo atžvilgiu. Jis iš savo 
pusės pasiūlė švelnesnį pro
gramą. Stassen sako yra "pa
vojinga susilpninti darbininkų 
teises". Darbininkų teises nie
kas ir nenori silpninti, tik rei
kalinga suvaržyti kenksmingas 
unijų vadų sauvaliavimas, ku
riuo jie pridaro nuostolių šaliai 
ir darbininkams skriaudą. 

• 
NAMŲ savininkai bruzda oi 

panaikinimą nuomų kontrolės. 
Philadelphijoje, didžiųjų namų 
savininkų organizacija tikrina 
kad iki bus nuomų kontrolė pa
laikoma tol nebus pakankamai 
gyvenamų namų ir butų. 

Kurios namų savininkų gru
pės ir pritaria nuomų kontro
lei, jos vis tik įrodinėja kad 
nuomų pakėlimas 1$ bum. yfft 
būtinas reikalas. 

Senato komisijoje yra šatf-
ninkų kad nuomų kontrolė bu
tų panaikinta fB Balandžio 
šių metų. 
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* PHILADELPHIA 
b 
{^XASARIO 16-TOS MINA* 
U Į JIMAS 
f Efetuvos Nepriklausomybės 
£9 metų minėjimas čia buvo 
Burengta sekmadienį, Vasario 
16^ Lietuvių Muzikalėje salėje, | 
nuo 2 vai. po pietų. Kun. l.j 
Vailančiuno ir kitų svečių lydi
mas atsilankė Į parengimą bu
vęs? Lietuvos prezidentas Dr. 
K. Grinius. * i 

Minėjimo programą atidarė 
Lietuvių Muzikalio namo pir
mininkas J. Balinskas. "Dai
nos" choras vadovaujamas Inž. 
V. Norkaus, sugiedojo Ameri
kos ir Lietuvos Himnus. Kun. 
I. ValanČiunas paskaitė iškil
mei pritaikinta įnvokaciją. Po 
tą vėl "Dainos" choras sudai-
njivo tris dainas. 

Toliau, šv. Jurgio parapijos 
mokyklos mergaitės, parengtos 
Lietuvos tautinėmis spalvomis, 
perstatė gyvą paveikslą Paver
gta Lietuva, ir gražiai sudaina
vo keletą dainų. 

Pirmas kalbėjo Dr. K. Gri
nius, buvęs kelis mėnesius Lie
tuvos prezidentu 1926 metais. 
Senuko kalba buvo sausa, nuo
bodi ir perilga; žmonės pradė
jo nerimauti, kuždėtis. Net jo 
paties brolis praeidamas jam 
ką tai pakuždėjo. Po to Dr. K. 
Grinius apleido salę, nes vyko 
į New Yorką ten kalbėti Ne
priklausomybės paminėjime 

Sekantis kalbėjo vietinis vi
sų gerbiamas Kun. Dr. V. Mar-
tusevičius, kuris prašė aukų 
BALF'ui. Daug kalbėti nerei
kėjo, prasidėjo aukavimas. Nu
girsta stambesnės aukos: po 
$100 p. Jankus, Edgemont Klu
bas, Liberty Federal Savings 
and Loan Co.; A. šereikis $50; 
po $25: Kun. V. Martusevičius, 
Wm. Paschall, J. Kavajauskas 

Sr 

Waterbury, Conn. 

K;nvi\i;ii gryždanu n Europos 
parsiveža Vokiškų šuniukų. Tie 
šunes turi buti įčiepyti apsau
gai Amerikos nuo ligų užkrėti
mo. ' 

PITTSBURGH 

PAMINĖJIMAS IR REZOLIU
CIJA 

L i etuvos Nepriklausomybės 
paminėjimas surengta sekma
dienį, Vasario 16, Lietuvių Pi
liečių Klubo salėje, ant Jane 
street. Tarp kalbėtojų buvo 
Dr. J. Gudauskas, nesenai iž 
Lietuvos, Teisėjas John J. Ken
nedy, Kongr. Eberharter. Pir
mininkavo J. B. Tamkevičius. 

Priimta rezoliucijos, kurios 
nusiųsta Prez. Truman ui ir ki
tiems. 

Z. Jankauskas $15, ir " kiti pb 
mažiau. 

Po atikų sekė Lietuvaičių šo
kiai tautinių šokių. 

ALAUS STREIKAS 
Kova tarp CIO ir ADF uni

jų alaus industrijoje tęsiasi ir 
toliau. AFL išvežioto jų loka-
las sako ruošia iššaukti gene
ralinį streiką, reikale jeigu 
CIO unija kėsinsis trukdyti iš
vežioto jams važinėti gatvėse. 

TARYBOS TĘSIAMOS 

Tarybos tarp CIO United 
Steelworkers unijos ir U. . S. 
Steel Corp., laikinai nutrauk
tos, bus vėl atnaujintos suta-

j rimui 1947 algų. Tarybose plie-
Sekantis kalbėjo tik nesenai Į no darbininkus atstovauja Phi-

atvykęs iš Europos jaunas ku
nigas Juozas čekavičius, kuris 
nušvietė sovietų nachališku-
mus su Lietuviais ir jo paties 
pergyvenimus viso teroro, ir 

lip Murray, kuris yra plieno 
darbininkų unijos pirmininkas 
ir CIO vyriausias vadas. 

Taipgi bandoma susitarti »su 
Jones & "Laughlin Steel Corp. 

tas parodo kodėl Lietuviai bė- j ir the Aluminum Co. of Ame-
go nuo bolševikų užeinančių | rica. be grąsinimų streikuoti, 
antru kartu. 

Po to vėl buvo aukų užraši
nėj imas. Baigiant programą 
"Dainos" choras vėl sudainavo. 

Buvo priimta rezoliucija Lie-

I)EL 13 SUSTREIKAVO 
NET 6,000 

LANSFORD, Pa. — Buvo 
tuvos klausimu ir prašanti pa-j sustreikavę 13 angliakasių ap-
didinti Lietuvių kvotą i Ameri- i šaukdami sėdėjimo streiką, at-
ką. Pirmininkas pranešė kad j sisakydami išeiti iš kasyklos 
aukų viso gauta $1400. Taip j už tai kad jiems buvo nųma-
ir baigėsi minėjimai Vasario žinta mokestis kai jie baigė 
16-tos. Rep. 

LIETUVIS karys tarnaujan
tis Lenkų 2-me korpuse nori 
užvesti susirašinėjimą laiškais 
su Lietuvos piliečiais gyvenan
čiais Amerikoje. 
Pfc. Jonas Cizauskas-Cyzewski 

79 T c Maghull. 
Near Liverpool, 

England. 

RHEUMATIŠKI 
ARTHRITIS 
SKAUSMAI 

Bandykit Šitą Dykai 

darbą anksčiau, atpildę savo 
kvotą. Tai patyrę jie atsisakė 
iš kasyklos išeiti. 

Jų parėmimui sustreikavo ki
ti 6,000 angliakasių, ir kompa
nija buvo priversta mokėti 
jiems už pilną laiką. 

NEWARK, N. J. 

GRAŽIAI PAMINĖTA 

Lietuvos Nepriklausonyl) 
sukaktis Newarke pažymėta 

LIETUVOS NEPRIKLAUSO
MYBĖS MINĖJIMAS 

Sekmadienį, Vasario 16, čia 
įvyko paminėjimas 29 metg 
Lietuvos Nepriklausomybės. 

Programą atidarant, Rev. Ro
ger Anderson atkalbėjo invo-
kaciją. Po jo kalbėjo per ra
dio buvęs kongresmanas Jo
seph E. Talbot, kuris sakė kad 
pasaulyje negali buti pastovios 
taikos kol U. S. neprivers Ru
siją ištraukti savo kariuome
nes iš Pabaltijo šalių, o ypatin
gai iš Lietuvos, nes Lietuvos 
žmonės, buvę Rusijos paverg 
ti per 120 metų, nenori toliau 
buti kitų vergais. Jis taipgi 
tikrino kad Amerikos valdžia 
niekad nepritars kad komuniz
mas sunaikintų k u 11 u r ingą, 
krikščionišką tautą, Lietuvius. 

Taipgi p. Talbot perskaitė 
per radio Conn, gubernatoriaus 
pareiškimą, sekanti: 

"STATEMENT 
"Americans of Lithuanian 

origin throughout the United 
States commemorate the 29th 
Anniversary of the Indepen
dence of Lithuania on Februa
ry 16th. This day connot be ce
lebrated with festive ant care
free ceremony with the stamp 
of brutal war so clearly im
printed with devastation and 
privation. It should, however, 
be set aside in tribute to a gal
lant people and splendid coun
try .. < Their country the blood-
drenched arena for the war
ring forces of their more pow
erful neighbors, the loyal Lith
uanians gave their ground but 
never their spirit. Under the 
heel of military dictatorship 
they neither faltered in their 
adherence to the principles of 
representative government nor 
lost their faith in the future 
All Americans join with the 
people of Lithuania in the hope 
that the independence of Lith
uania may be restored .. . 

"As Governor of Connecticut 
I call on our people to observe 
the anniversary of the Inde
pendence of Lithuania with 
appropriate tributes an cere
monies. 

James L. McConaughty 
Governor." 

Antras kalbėjo Dr. Rev. John 
C. Walker, nesenai lankęsis 
Europoje ir aplankęs daug ka
ro sunaikintų vietų. Jis pasa
kė kad vien tik žodžiu negali
ma apsakyti kokias kančias tie 
žmones kenčia, o ypatingai tie 
žmonės kurie negali gryžti i 
savo mylimą tėvynę, tai yra 
Lietuviai. 

Trečias kalbėjo Rev. Lau
rence Skellv, jis tiesioginiai 
smerkė komunizmą už betvar
ke Europoje, pasakė kad komu
nizmas yra lyg nuodingas kir
minas kuris jau baigia suėsti 
Pabaltijo ir kitas Europos ša
lis. ir jeigu S. V. neapsisaugos 
skubiai, jie užnuodys ir mus. 

Miesto iždininkas Serge Ba-
landger kalbėjo už miesto ma-
vorą. 

šiame pokilyje turėta gra
žus 29 metų Nepriklausomybės 
tortas, kuris buvo pjaustomas 
ir dalinamas vakarienės daly
viams. Vakarienės laiku kal
bėjo : John W. Stokes, William 
Kolback, Raymond Snyder, Jo-
as Tareila, Mrs. M. Amalong, 

Horp. John Matulaitis, iš Meri-
den: John Morrissey, Kun. L. 
Skelly, Dr. P. Vildšis. Dr. PauJ 

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
MINĖJIMAS 

Detroito Lietuvių Draugiją 
Centras surengė Lietuvos Ne
priklausomybės 29 metų pami
nėjimą sekmadienį, Vasario 9, 
kur buvo išnešta rezoliucija 
pareiškianti jog šios šalies vy
riausybė nieko nedaro kuomet 
Rusija terioja Pabaltijo šalis. 
Rezoliucijos siųstos Preziden
tui Truman ir Valstybės Sekre
toriui Marshall. 

Svarbiausiais kalbėtojais bu
vo naujai iš Europos atvykę 
Lietuviai pabėgėliai kurie pa
tys kentė po bolševikais ir na
ciais: Kun. R. Klumbis, Bro
nius Budginas, Inž. Jonas Dun-
čia ir Marijona Bardauskienė. 

Programe dalyvavo Kun. I. 
F. Boreišis, Teisėjas Juozas P. 
Uvick. Dainų programą išpil
dė Jono Valuko vadovaujamas 
radio klubo choras. R-

APDOVANOTI Už ILGŲ 
METŲ DARBĄ 

Petras Banienis, nuo 10407 
Cedarlawn, ir kiti darbininkai 
kurie išdirbo Ford Motor Co. 
35 metus, tapo apdovanoti auk
siniais laikrodžiais, su įpjaus-
tytu vardu ir pavarde. Jų pa
gerbimui buvo surengta banke
tas Dearborn Inn. Iškilmėje 
dalyvavo senasis ir jaunasis 
Fordai. 

Betgi Automobilių darbinin
kų unijos CIO vadai paskelbė 
pageidavimą kad tiek laiko iš
dirbę vienai kompanijai darbi
ninkai turėtų gauti iš kompani 
jos pensiją. 

ATVAŽIAVO HI 
EUROPOS 

Stanislava Gruzdaitienė su 8 
metų sunum, Stasiu, Sausio 16 
d. atvyko pas savo seserį, Ma
ry Budgin, ir pas motiną, 2485 
Waverly st. Jie atvyko iš Da
nijos; jos vyraš' liko Vokietijo
je. Nauji Detroitiečiai pasa
kojo turėjo audringą kelionę 
laivu, kuris plaukė 11 dienų. 

S. Bruzkaitienė rūpinasi at
siėmimu savo vyro į Ameriką. 

Vvt. Markuzas. 

a* 

Iš Galifornijos Padangės 
PAS LOS ANGELES 

LIETUVIUS 
K. S. Karpius. 

Miss Gretchen Merrill, Ame
rikos žymiausia figurine Čiuo-
žinėtoja, vyksta į St. Moritz, 
Šveicarijoje, dalyvauti tarptau
tiniame čiuožinėtojų čampiona-
to suvažiavime. 

plačiai paduodami Msgr. j j dėvėjo original) Lietu-

ni'J ;i<ia nenaudoj')' "Ho^se 
Tabs" mio skausmu arthvitis. neu'i-
tis, rheumatizmo, pabandykit mušu 
rizika. Mes pasiųsim jums pilno dy-
džia pakelį iš kurio jųs galit sunau- ėiai, 
dot 24 Tabs I)KAl. Jei nenustebsit ' T;:  ^ ^ u„i' .--i i a- " 
skausmo paliuosavimu kurj tuoj pa-1 Jarnes F. Kclh kal>.ą, kurioje \įską kostiumą. 
jusit, grąžinkit pakeli atgal ir nebn-1 jjfc išdėstė bolševikų okupaciją Šio rengimo komisiją suda-

™vir"!!' n^ikn>-ta,ipJ ™ Lietuvos, ir tolesne sovietų po-|^: Jonas Tareila, Albinas Kus-
SIVSSK PINIGU, lik pnsnjsk sa\o , . . r»uVoiimru ir'lis, Juozas Mikėnas, Stella Ro-varda ir adresą ir mes pa.skubinsim lluKą, KU11 virsta pavojinga ir j , . _ , '1 . T,. i w.' T.h. ii- 4. - • A • manauskiene, Anastasie Kisho-jums Tabs pastų. kenksminga net pačiai Amen- . Antanina M*nn ROSSE PRODUCTS CO. Dept. \-i h . nis' Antanina Coln< > , <fteno-
2708 Farwell Ave.. Chicago 45, 111., Kai* t' arkės vedėjas Dr. M. J. Col-

j Ameriką, ar net paaitarnavi 
mas išsiuntimui jų atgal j bol 
ševikų nagus, kad jie galėtų 
juos pačiupti ir bąusti? So
vietu agentai nuolat landžioja 
pabėgėlių tarpe norėdami pri
kalbinti juos gryžti i Lietuvą. 
Ar Masytė iš čia nepasitarnaus 
jų grąžinimui, vietoje atvežimo 
i Ameriką? Patartina visiems 
apsisaugoti nuo jos patarnavi
mo. Klubo Narė. 

ATVYKO PROF. A. 
SALYS IR KITI 

SEKRETAI DXKAI 
(FREE) 

Tieips kurie užsirašys 32-jų pusi. 
LietJuvių Naujienas ant 2-jų me-
eų už $2.00, duosim SEKRETUS 
doviniai, kaip pasidaryti namie 

vyn^, ir saiderį. (52) 

LIETUVIŲ NAUJIENOS 
S82 N. 6th St. Philadelphia 6, Pa. 
V. ' 

( štame psrengmie taipgi 
i lyvavo 

da- ney. 
Lietuvos Ministras iš! Pu Mikoje geras trečdalis bu-

1 Washingtcmo, P.-
• ris apsakė 
{vargus tremty.j 
j smerkė komunizmą. jjimas sukėlė nepaprastai malo-

Programą atidarė New Jer-:nius jspudžius. 
sey Lietuvių Draugijų Tarybos; Buvo kviesta viętinis Tary-
pirmininkas Ch. Paulis, kalbų skyrius p^s mus dalyvauti 
tvarka vedė Jack Stukas 

ė Lietuviu palx'goliir politikierin Ir fiulp «e-
. . . ' . . . ' fŲ Lietuviu draugu, jiems Lie-

emts.ie ii tajpgi pa- ^uvos Nepriklausomybes minė-

;Publikos šiame parengime i 
dalyvavo apie 500. 

ner nmsu delegatM; tar 'binin 
kai vietoje duoti džentelmoniš-

r ką atsakymą, paleido, gandus 
V. A. I buk niusų „delegtas buvęs git-

IiOMUNISTŲ ŽVAIGŽDĖ" 
NETEKO DžIABO 

Detroito komunistė Masytė 
iieško naujo džiabo, kadangi ji 
nrarado savo vietą, kurioje per 
du metu dirbo kaip Prosecuting 
Attorney padėjėja. Dabar li
ko išrinktas Republikonas Pro
secutor, kuris paleido Demok
ratus ir pasiskyrė savo naujus 
asistentus. 

Sausio 25 d. Liet. Amerikos 
Piliečių klubo Hamtramck me
tiniame parengime Masytė už
silipus estradon pasirekomen-
1avo kad ji esanti kandidatė į 
teisėjus ir prašė kad balsavi
mo dienoje visi balsuotų už ją. 
Tame nieko blogo, kas balsuos 
lai balsuoja. Bet štai kas blo
ga. Ji pranešė publikai kari ji 

J alinti išpildyti affidavitus pa
bėgėliu Lietuvių j Ameriką at-
kvietimui, ji ragino turinčius 
gimines tarp nabėgėliu kreiptis 
i ja. ji mielai patarnausianti. 

Išgirdęs tokią kalbą pradė
jau žiūrėti ar neklystu, ar iš-
tikro tai Masytė kalba. Taip, 
tai ta pati kuri visai nesenai 
per komunistų radio programą 
smerkė pabėgėlius, ką visi at
simena kurie girdėjo. Kiek ji 
melavo apie Lit tuvą, _ kaip gy
rė kad žmonės ten gerai gyve
na, visi patenkinti tarybų tvar
ka, ir tt. Apie pabėgėlius ji 
sakė kad tai d džiausi prasi
kaltėliai, kriminalistai, bandi
tai ir žmogžudžiai, ir del to jie 
pabėgę, nes žinoję kad tarybų 
valdžios bus sunkiai nubausti. 
Ji tada patarė visiems kad nie
kas nieko pabėgėliams neauko
tų, nes jeigu jie ranori gryžti 
į Lietuvą tegul stimpa badu. 
O šiądien ji jau siūlosi išpil
dyti a$L'fu!^vitiks tų kriminalis
tų parvežimui j Ameriką. 

Iš Kur Masytė pasidarė tokia 
jferalirdė ? Ar galima tam ti-
eti ? Ar čia nėra kokia jos 

klasta pabėgėliams pakenkti, 
visai sutrukdyti jų }važiavimui 

tas . "čia tiek galima pasakyti; 
girtas žmogus visuomet gali iš
sipagirioti, bet i cprotis nieka
dos. . M. J. C. 

Vasario XI d. laivu "Marine 
Perch" tarp 929 keleivių atvy
ko 30 Lieftivių: 

Dr. Julius ir Marijona Ab-
raičiai su sunum Šauliu ir duk
ra Nijole, j Cleveland, 'Ohio. 

Josefa Bakšienė, U.S. pilietė, 
su dukra Irena ir sunum Čes
lovu, i Chicagą. 

Vilius ir Jieva Bertuliai, lai
kinai pasilieka New Yorke Am. 
Christian Committee globoje, 
kol susiras gimines. Jie spėja 
kad Juozas Daunys, Cicero. III., 
yra p. Bertulaitįenąs dėdė. 

Eugenijus Birmantas su su
num Algimantu,. į Chicago. 

Tomas Dambrauskas, U. S. 
pilietis, su sunum Vincu, | Ta
bor Farm, Sodus, Mich. 

Algimantas Kaupas, į Chica
go. 

Marija Kumpikaitė, U. S. 
pilietė, i Chicago. 

Ona Kleizienė, U. S. pilietė 
su dukra Nijole, j Hartford, 
Conn. 

Jennie Linkevičiūtė, U. S. 
pilietė, j Chicago. 

Mikalojus ir Magdalena Nor-
kai, su dviem sunais, į Chica
go. 

Pmi. Antanas Salys su Žmo
na Sofija, į Philadelphia. Jis 
yra užangažuotas Pennsylva
nia Universitete. 

Kartu atvyko ir šeši Lietu
viai našlaičiai: Bronė Andriuš-
kaitė, Pranas Brencius, Birutė 
Jasevičiutė, Marija Kukšaitė, 
Izelina Namujuskaitė ir Danu
tė Vasiliauskaitė. 

KAS platina Dirvą — taa 
platina apšvietą. 

(Tęsinys iš pereito ar.) 
TURĖDAMI dvi dienas lais

vo laiko iki LVS 11-to skyriaus 
parengimo, kuris turi įvykti 
sekmadienį, Lapkričio 10, pasi
naudojom" proga apžiūrėti Los 
Angeles apielinkes, nuvažiavom 
į Santa Monica, Pacifiko pa-
kraštin, pamatyti garsų didyji 
vandenyną, o iš ten patraukėm 
į Anaheim miestelį, apie 30 
mylių j pietus nuo Los Ange
les, kur apsigyveno vienas pa
žystamas Jugoslavas laikrašti
ninkas iš Clevelando. Jis sun
kiai dirbęs prie laikraščio, pa
galiau nutarė pamesti tą pro
fesiją ir įsitaisė užeigą, kur 
dayg lengviau dirbti ir žmo
gus esi laisvesnis. 

Apsilankėm taipgi Lietuvių 
parapijoje, pas pažystamą Sv. 
Kazimero Lietuvių parapijos 
kleboną Pralotą Maciejauską, 
seną darbuotoją iš Lietuvos, ir 
čia pat klebonijoje susipažino 
me su jaunu jo asistentu, Kun. 
J. Kučinsku, kuris, kaip paaiš
kėjo, tik prieš keturis mėnesius 
buvo atvažiavęs iš Vokietijos į 
Ameriką ir apsigyveno Los An
geles. (Gražu kai abu kunigai, 
ir klebonas ir asistentas, pasi
taiko plačių pažiūrų žmonės; 
jie tuoj padaro savo draugais 
visus Lietuvius kurie tik nori 
buti tyrais Lietuviais. Tokių 
parapijų yra keletas Ameriko
je, ir jų klebonai bei klebonų 
asistentai yra mėgiami ir re
miami visų savo miesto Lietu-
vių. 

Radome kunigus ir parapi
jos darbuotojas besiruošiant 
bazarui parapijos naudai. Visi 
dirba, trusiasi laukiamų svečių 
patenkinimui ir padarymui pel
no. Mintis yra sukelti didesnį 
fondą ir Įsigyti ar pasistatyti 
didesnę bažnyčią, ši bažnytėlė 
yra visai panaši Clevelando va
dinamai "naujai parapijai", abi 
paverstos į bažnyčias iš dides
niu namų. 

VAŽIUODAMI pas p. Lukšį 
Hollywoode, įvažiavom . į viena 
siaurą gatvę, kuria norėjom 
apsisukti atgal, nes pravažia
vom pertoli. Ir į ką pataikėm: 
nagi j Paramount filmų studi
jos darbininkų streikerių pike
tų eiles! Mes taip sakant per
važiavom "piketu liniją," kas 
streikerių nustatymu yra dide
lis nusižengimas. Gerai kad 
čia pasitaikė jų ramesnis bu-
ris, kitokie butų galėję ir mū
sų mašinukę sudaužyti. 

Kadangi toje gatvėje nebuvo 
kur kitur apsisukti, žmona pa
mačius erdvius vartus kitojt 
gatvės pusėje ir suka toje vie
toje. Tik kai įvažiavom veik 
į vartų tarpą dasiprotėjom kad 
Čia streikas, kad vartai piketų 
ir policijos apstoti ir kad var
tų nedasiekus yra nustatyta ta 
piketų linija per kurią uždrau
sta pervažiuoti! 

žinoma, piketai ir policija 
tuoj pažino kad mes svetimi, 
iš toli, ir kad tik norim apsi
sukti atgal važiuoti, ne į stu

diją važiuojam, policininkas 
tik, streikeliams pataikauda* 
mas, priėjęs pastebėjo mums, 
"You not supposed to drive in 
here". 

SEKMADIENIO rytą, Lapk. 
10, atvykome į bažnyčią aa-
lyvauti pamaldose ir ta proga 
teko sueiti daugiau vietinių ir 
iš kitur suvažiavusių svečių, tt* 
nuostabu buvo kad suėjom ir 
gražų būreli pažystamų iš Cl<|* 
velando ir iš kitur. 

Pral. Maciejauskas ir para-
pijonys tiesiog pasitenkinę pa
sakojo kad šiądien į bažnyčią 
prisirinko daugiausia žmonių 
negu kada joje yra buvę. Tas 
parodo Los Angeles Lietuviu 
kolonijos augimą. Sutikome į 
bažnyčią atvažiavusius pažys
tamus net iš Waterbury, Conn., 
žinomų dainininkų Stulginskį! 
šeimos narius. 
. Atsirado čia ir Margučio bu

vęs dešinėji ranka, George Ru
delis, iš Chicagos. Jis po karo 
atvažiavo čia apsigyventi su 
visa šeima, čia tuoj rado ir 
sau darbą, Shell gasolino sto
ties operatorius Hollywoode. 
Bet jis nemano visą amžių bu
ti gasolino stoties darbininku, 
jis pasinaudodamas valdžios G. 
I. parama studijuoja komercinį 
fotografavimą. Jis mus prie 
bažnyčios nufotografavo, kaip 
čia telpantis atvaizdas rodo. 

Oras buvo gražus ir į vidur
dienį visai sušilo, kaip čia esti 
per ištisą žiem^. žmonės čia 
dėvi vasarinius rubus dienos 
metu, tik vakarais reikia šil
čiau apsivilkti, nes naktį gero
kai atvėsta. Del tokio oro čia 
dažnai pasitaiko ir miglos žie
mos metu. ~"~ 

Iš bažnyčios dar važiavom 
užkąsti, ir po to rengtis į va
karėlį, kurį LVS skyrius su
rengė vėliau po pietų. 

LIETUVOS NEPRIKLAUSO
MYBĖS MINĖJIMAS 

Vasario 16, puošniame res
torane, buvo surengta Los An
geles Lietuvių kolonijos pami
nėjimai Lietuvos Nepriklataso-
mybės 29 metų sukakties. Gra
žu buvo matyti kai susirinko 
net apie 300 publikos. Kalbas 
sakė Lietuviai ir Lietuvių prie-
teliai kitataučiai. 

šioje iškilmėje atsirado įr 
daugiau naujų svečių iš rytų: 
atvyko iš Clevelando Petronė
lė Jonilienė pas savo draugę 
Oną Karpienę. Atvyko čia ir ži
nomi Detroitiečiai biznieriai — 
Miškinis su žmona ir Andy Ru
džius su žmona. Jie čia atva
žiavo iš Floridos. Rep. 

REUMATIŠKI 
SKAUSMAI 

HilcSIlio Galinda Mestis, sudaryta 
iš daug skirtingų elementų, turi sa
vyje galingą šilimą, šildydama ga
lingai, ištarpins Reumatiškus skaus
mus, rankų, kojų skaudėjimą ir tir
pimą, dieglius, šaltį. Daugeliui žmo
nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės. 
Nelauk ilgiau, bet tuojau isigyk — 
DECKENS OINTMENT, arba rašy
kite į dirbtuvę. Kaina 2-oz. $1.00; 
4-oz. $2.00. Ekstra didelė dėžė — 
16 oz. $5.00. (26) 

DECKEN S OINTMENT 
P. O. Box 666 Newark 1, N. J. 

LOS ANGELES, Kalifornijoje, Lietuvių šv. Kazimiero bažnyčios priešakyje dalis tą 
rlieną, Lapkričio 10, dalyvavusių Lietuvių. Priešakinėje eilėje stovi, iš kairės į dešinę: 
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Tegul meile Lietuvos 
Dega mūsų širdyse — «— L A I S V A  L I E T U V A  
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Laisvę pažinus Tauta — 
Jungo Nevilks! 

Vasario 16-tos Proga 
i j 1 

Rašo GEN. V. NAGIUS (Specialiai Dirvai) 

Dr. Jonas Šliupas Mirė Parašęs Amerikiečiams Atsišaukimį 
(Pabaiga iš pereito n*,) 
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BOLŠEVIKŲ ŽIAURUMAI 
PRIVERTĖ TRAUKTIS 

Dabar apie paskutinį mūsų 
dramos aktą — apie pasitrau
kimą Vokietijon. Pirmo Pa
saulinio karo patyrimu Lietu
voje buvo įsigalėjęs nusistaty
mas ateityje per karus niekur 

Į nebėgti, nes daug kas sugryžęs 
į savo tėviškę rasdavo ją labai 
apnaikintą, o kartais net ir pa
žinti negalėjo. Todėl 1940 me
tais, išskyrus Vokiečių repat
riantus, visi liko vietoje. Bet 
metus išgyvenę po bolševikais 
ir patyrę suėmimus, sušaudy
mus ir pagaliau gabenimą į 
Rusiją, daug kas savo nusista
tymą pakeitė ir 1944 metais 
vasarą Rusams artėjant leidėsi 
bėgti į Vakarus. Spėjama kad 
pabėgusių skaičius viršijo 100 

f tūkstančių. Tokio stambaus 
[ vienkartinio kraustymosi j sve

timą šalį musų istorija nepa
mena. 

Pirmoji banga pasikėlė Lie-
pos-Rugpjučio mėn., šiltu lai
ku. Vieni važiavo arkliais, ki
ti traukiniais, sustodami tai 

t Žemaitijoje, tai pasienyje, vis 
manydami dar gryžti Lietuvon. 

^ Pagaliau daugelis atsidūrė Vo-
į kieti jo j e ir, palyginti, dar len

gvai surado darbą, apsiprasda-
mi su tremtinių gyvenimu. 
Daugumą sudarė inteligentai. 

Antroji banga pajudėjo Spa-
iiu-Lapkričio mėnesiais, jau di
desnę Lietuvos dalį bolševi
kams užėmus, šioje grupėje 
vyravo ūkininkai, bet buvo ne
mažai darbininkų ir inteligen
tų. Keliavo voromis su ark
liais, varydami ir raguočius, 

f.jau nepalankiomis oro sąlygo
mis. 

Ir ši grupė pakeliui delsė 
laukdama karo aplinkybių pa
sikeitimo." Pagaliau ir šitie pa-

l begėliai išsisklaidė po visą Vo
kietiją, o pavieniai vežimai at-

\ sidurė net netoli Šveicarijos. 
: šitos grupės pabėgėliams teko 
^ ilgiau pasitraukyti po stovyk

las ir jau daug sunkiau pagal 
savo specialybę surasti sau dar
bą ukėse, įmonėse ar kur kitur. 

& Keliaujančioms voroms teko 
J nukentėti ir nuo oro puolimų 
[N ir nuo artilerijos sviedinių. 

Sunkias valandas Mažeikių 
apielinkėje pergyveno nuo Pa
nevėžio, Šiaulių, Radvilškio ir 
kitų vietų pabėgėliai. Staiga 
priartėjus Rusams, ėmė bėgti į 
vakarus, bet sužinoję kad Klai
pėdos kraštas jau atkirstas, su 
dideliais vargais bėgliai leidėsi 
į Latviją. Kai kurie iš Liepo-
jaus toliau keliavo laivais, o li
kę Mažeikiuose nukentėjo ne 
tik nuo karo veiksmų bei ir 
nuo skerdynių. 

Kita bėglių kolona, patekus į 
Vokietijos pasienį tarp Kybar
tų ir Vištyčio, belaukdama lei
dimo, gyveno daugiausia lau
kuose. Pabėgėlių skaičius vis 
augo, truko maisto, truko pa
šaro. Frontas buvo visai arti. 
Skraidė priešų lėktuvai, krito 
artilerijos sviediniai, atsirado 
sunkiai sužeistų. 

Pagaliau kolona atsidūrė Vo
kietijoje, bet netoli Gumbinės 
staiga buvo apsupta bolševikų 
šarvuočių. Pasakojama apie 
žiaurų Rusų elgesį, apie veži
mų krėtimą, apie turtų atėmi
mą, apie moterų įžeidimą, ir tt. 
Rusai įsakė bėglių kolonai gry
žti atgal, ir tik netikėtai kau
tynėms įvykus pabėgėliai išsi
laisvino ir vėl pasuko į vaka
rus. Panašių įvykių buvo ir 
daugiau, jų aprašymas užimtų 
daug vietos. 

NUO RAUDONOJO SIAUBQ 
BĖGO VISI 

Laikraščio 'Lietuviai* repor
teris apsilankęs pabėgėlių ko
lonose ir stovyklose tokiais žo
džiais apibudino matytus kelei
vius: 

"Plentuose, vieškeliuose ir 
stovyklose sutikau aš tūkstan
čius ir tukstančius teisingų 
žmonių. Sutikau aš žilus pro
fesorius, prastus darbininkus, 
inžinierius, kunigus, daktarus, 
maluninkus, kalvius, kurpius, 
kaimų siuvėjus, moksleivius, 
žemdirbius, žmogelius nemo
kančius skaityti rašto, bei di
džius rašto žinovus, žilus sene
lius, ligonius, aklus, raišus, be
kojus, bei verkiančius kūdikė
lius. Bet nesutikau aš žmog
žudžių, arkliavagių, sukčių, plė
šikų, mušeikų, huliganų, višt-
vagių bei visokių kitokių 'bol
ševizmo rezidentų'. Ir' kaip gi 
aš galėjau sutikti juos kad jie 
visi pasiliko laukti 'savo val
džios', pagimdytos ir. apšvies
tos draugo Stalino 'saulės'." 

Nesiimčiau aprašinėti atsi
sveikinimo musų pabėgėlių su 
savo gimtąją pastoge. Tenka 
manyti kad jis turėjo buti 
skausmingas ir griaudus, nes 
niekas negalėjo buti tikras ar 
teks kada gryžti į tėvynę ir 
vėl pamatyti kas buvo artima 
širdžiai. Iš korespondencijų ir 
pasakojimų matyti kad ir visa 
pabėgėlių kelionė buvo lyg er
škėčiais nuklota. Nuolatiniai 
pavojai buti atkirstais, oro 
puolimai, maisto nedateklius, 
vargas su pašaru gyvuliams, 
didėjanti tai visai nykstanti 
viltis gryžti namo, ligos ir be
galė visokių rūpesčių silpnino 
atsparumą ir naikino, kantry
bės išteklius. 

Nors kai kur Vokietijoje pa
bėgėliams buvo rodoma užuo
jauta, tačiau kilnojimasis iš 
stovyklos į stovyklą, iš vienos 
darbovietes į kitą, o ypatingai 
nežinojimas kalbos ir nemokė
jimas pasiaiškinti, dar| gyve
nimą labai vargingu, o juodos 
mintys apie likusius tėvynėje 
gimines ir artimuosius, gandai 
«pie naujus išvežimus ir su
šaudymus daug kam po dienos 
darbų drumstė ir nakties po
ilsį. Net iš tvirtų vyrų lupų 
teko girdėti išsireiškimą: Iš 
ryto pirm negu vandeniu prau
siuosi ašaromis.... 

Gal ateis laikas kad ir mu
sų tautoje atsiras dainius kurs 
didelėje poemoje apraudos mu
sų tautos Kalvarijos Kelius 
siekiant laisvės, o kartu įam
žins ir šių pabėgėlių vargus ir 
jų troškimus gryžti į laisvą. 
Lietuvą. \ 

DR. JONO ŠLIUPO 
PASKUTINIAI ŽODŽIAI 

Aukščiau paminėtame laik
raščio raportaže nepaste b ė t i 
aukštieji Bažnyčios hierarehai, 
kurie buvo priversti vykti iš 
tėvynės, o taip pat ir musų di-

vienai skriaudai ir neteisybei 
Dr. Jonas šliupas. Ir šis lais
vos minties Lietuvoje skelbė
jas ir šiaip kairiųjų pažiūrų 
žmogus, arčiau susipažinęs su 
bolševikais nutarė bėgti nuo jų 
ir rengėsi pasiekti Amerikos, 
kad atidaryti akis tiems kas 
dar ko gero laukia iš bolševi
kų. Bet dar prieš išvykdamas 
skubėjo oro bangomis prabilti 
į Amerikos Lietuvius, kurių 
tarpe dirbo trisdešimt metų, ra
gindamas padėti vargstančiai 
tėvynei. 

Lapkričio 5 d., 1945 metų, 
Dr. šliupas, parašęs trumpą sa
vo žodį tarė: "Jau mirsiu", 
ir tauri jo širdis, pavargus nuo 
sielvarto ir skausmų, nustojo 
plakus tiek savo tėvynei Lie 
tu vai, tiek anoje pusėje okeano 
mylimiems tautiečiams. 

Turėdamas rankoje jo raši
nio originalą perduodu jums, 
Amerikos Lietuviai, ištraukas 
iš paskutinio jo gyvenime ra
šyto laiško, kurį galima laikyti 
kaip ir jums testamentu: 

"Broliai ir sesers Lietuviai 
Amerikoje! Kaip matote, tarp 
šimtų tūkstančių tautiečių te
ko ir man nuo bolševikų iš tė
vynės bėgant, atsidurti svetur, 
beje kaimyniškos Vokietijos 
prieglobstyje, nes su bolševikų 
proletariato diktatūra mums 
nepakeliu. Pas bolševikus ant 
rašto viskas dėstoma gražiai, 
žmoniškai, o dirbama apgau
lingai, suktai ir žiauriai bei 
žvėriškai.... Del to tai mums 
Lietuviams tautiečiams ir rupi 
bolševikais nusikratyti, juos 
pravaryti iš Lietuvos ir savo 
tėvynę atkurti, jei galima dar 
gražesnę ir platesnę.... Ame
rikos Lietuviai drąsiai kovojo 
del Lietuvių spaudos atgavimo 
iki 1904 metų, jie steigė f on 
dus Rusiškų revoliucijų me
tais, padėti savo kenčiantiems 
patriotams namie; jie visomis 
jiegomis rėmė atstatymą ne
priklausomos Lietuvos po pir 
mojo pasaulinio karo; Ameri
kos Lietuviai davinėjo pašal
pas einantiems aukštąjį mokslą 
Lietuviams, kaip ir rėmė Lie
tuvos atstatymą iš pelenų, ypa
čiai rūpindamiesi pakelti kraš
to ukį, pramonę bei prekybą. 

"Taip buvo netolimoje pra
eityje. O dabartiniu metu Lie
tuvą nuniokojo ir Lietuvius po 
pasaulį išblaškė bolševizmo pa
baisa. ... Jusų užduotis, bran
gus Amerikos* Lietuviai, dabar
tiniu atveju, yra aiški.... tat 
ir reikėtų padėti tremtiniams 
išgujimo vargelį vargti, tauti
nes pastangas paremti ir pa
pildyti, svetimus puolimus at
remti, ir pasaulyje Lietuvių 
atlaisvinimą bei eilėn laisvųjų 
tautų atstatymą užtarauti ir 
piršti". 

Broliai Amerikos /Lietuviai, 
aušrininkas Dr. šliupas prieš 
išeidamas iš šio pasaulio dar 

© kartu ir visai Lietuvai, jusų 
didelius nuopelnus atkovojant 
fcpaudą ir Lietuvos nepriklau
somybę. Ir ištikrųjų, jusų me
džiaginė ir moralinė parama 
buvo jaučiama laimėje ir ne
laimėje. Jųs rėmėt musų ka
riuomenės steigimą ir daug pa
dėjot nuo karo nukentėjusiems. 
Ir vėliau pasaulinio karo žai-

Po Vasar io  16  
Lietuvos žmones lyg apsvaigę džiaugėsi . 

Rašo M. Sims. 

JAU visiems yra žinoma ką 
. . .  r e i š k i a  V a s a r i o  1 6 - t a  L i e t u v i u i ,  zdas uzgydžius ,r tevyneje ap- Dvidešimt „ , metai at l 

sitvarkius, įsteigus umvers.te- Vasario buyo kelbta 

tą, simtus graz.ų mokyklų, ga- Uetav(js Ne^riklausomybė. 
lingas ekonomines organizaci- Amerikos Lietuviai sekdami ias, pravedus plentus ir kelius, T. , v . T7. . . j.,-- ,. .j Lietuvos žmonių pavyzdziu, Vajus rodete vis didėjanti susido- . ., ... . * , sario 16-tą iškilmingai apvaik-mejimą musų gyvenimu, vyk- .... ^ . Tr . . . . . i. j-j i-*- scioja nuo pirmų Lietuvos lai-dami pas mus net didėlėmis _J * pas 
ekskursijomis, daly v a u d a m i 
kongresuose, siųsdami mums 
pasaulinio mąsto menininkus-
artistus, chorus, sportininkus 
ir pagaliau organizuodami Da
riaus su Girėno ir Vaitkaus 
skridimus. Turite sutikti kad 
mes ir patys be svetimos, ypač 
įgrisusios Rusų globos, tvarkė-
mės neblogiausia, ir kad musų 
troškimas ir pastangos turėti 
laisvą tėvynę buvo visiškai pa-
grysti. 

Jusų simbolinė dovana Lais
vės Varpas tiek liūdesio, tiek 
laimėjimų valandose savo skar
džiu balsu primindavo mums 
kad jųs su mumis, o jame at-
liedinti žodžiai, "O skambink 
per amžius vaikams Lietuvos, 
tas laisvės nevertas kas negi
na jos", ragina mus ne tik pa
tiems gintis, bet ir jus, ištiki
mus Lietuvos vaikus, pavojui 
esant, šaukti pagalbon. Tat ir 
dabar, lemiamuoju musų tėvy
nei, momentu šaukiamės į Jus, 
padėkite Lietuvai kol nepervė-
lu nusikratyti raudonojo maro 
ir nenuleiskite ištiestos broliš
kos rankos tiek vargstantiems 
pabėgėliams, tiek išvežtiems 
Rusijos gilumon, tiek likusiems 
tėvynėj e.| 

Tegyvuoja laisva, nepriklau
soma Lietuva, tegyvuoja ištiki
mi jos vaikai Amerikoje ir vi
same pasulyje! 

A U K O S  
Narių Mokesčiai, ir Pi

nigai už Knygas 

dysis aušrininkas, jautrus kiek- kartą patvirtino jums patiems, 
r* mį 

B ALF 1947 METŲ 
VAJUJE GAUTOS 

AUKOS 

BALF 1947 metų vajus ofi
cialiai buvo pradėtas Sausio 24 
New Yorke. Iki Vasario 1 d. 
šiais metais į BALF kasą jau 
įplaukė sekančios sumos: 

Am. Kat. Vyskupai-N.C.W.C., 
Washington, D. C. $10,000X0 
New Yorko Valstija 5,907.57 
Illinois 
Massachusetts 
New Jersey 
Michigan 
Connecticut 
California 
Wisconsin 
Pennsylvania 
Ohio 
Canada 
New Hampshire 
Maryland 
Maine 
Minnesota 
Omaha 
Washington 
Kentucky.' 

United Lithuanian Relief 
Fund of America 

19 West 44th Street 
New York 18, N. Y. 

svės sukaktuvių 
Paliktos tėvynės Lietuvos 

meilė neišdilo iš tikro Ameri
kos Lietuvio širdies, nežiūrint 
kaip ilgai jis čia butų gyvenęs 
Nors retkartėmis atvykstanti 
jaunieji Lietuviai iš Laisvos 
Lietuvos skiepijo Lietuvybės 
gajumą senųjų Amerikos Lie
tuvių širdyse, jie patys čia at
vykę pasijuto lyg pametę atei
ties gyvenimą ir laimę, lyg pa
tys save negalėdami įtikinti 
kad jiems čia reikės visą amžių 
gyventi, dairėsi į šalis ir j ieš
kojo išeities. Jie pirmiausia 
pasijuto lyg našlaičiais, staiga 
netekusiais savo motinos. Jie 
naktimis sapnavo Tėvynės lau
kus, gėrėjosi žaliomis jos pie
vomis, ošiančiais miškais, vin
giuotais upeliais, kvepiančiais 
sodais, bet ryte atmerkę akis 
ir supratę kad tai tik sapno bu
tą, susukę galvas į paklodę lie
jo ašaras iki jos savaime iš
džiūdavo. Sugryžimas atgal į 
Tėvynę daugeliui jiems buvo 
irgi neįmanomas. Tat jie pri
prato gyventi nors mintimis 
paliktos Tėvynės laime. 

ŠIE NAUJIEJI Lietuviaį pa
laikė glaudžius ryšius su Lie
tuvoje paliktais giminėmis ir 
draugais. Jiems giminės atra 
šė kuris kaimynas mirė, kuriam 
įpėdinis gimė, kuris kurią vedė, 
kuris kaimyno sunus kokį mok 
slą užbaigė, ir tt. 

Taip glaudžiai santikiaudami 
su Lietuva šie Lietuviai ne tik 
išlaikė savo gryną kalbą, pa
pročius, bet Lietuvino ir senes-
nėsės kartos Amerikos Lietu 
vius, kuriems nebuvo tos lai 
mės Laisvos Lietuvos gyveni 
mu pagyventi, pasidžiaugti ir 
kupina širdimi jos laimės ir 
meilės pasisemti. Jie naujomis 
mintimis atpildė Amerikos Lie
tuvių laikraščius pagerino kal
bą, sušvelnino senoviškus gin 
čus. Amerikos Lietuvių drau
gijose jie geriau sutvarkė su-

i sirinkimų vedimą, protokolų 
surašymą ir kitas smulkmenas, 
bet reikalingas žmogaus kultu-
ringumui. 

Jie dainavo naujas Lietuviš
kas daineles ir kitus mokino 

300 001 t*a*nuo^' ®°k° tauti®kus šo-

225.43 

1,547.26 
842.00 
608.00 
497.50 
379.00 
730.60 

122.50 
42.50 
27.50 
'25.00 
23.00 
14.50 
14.00 

Vaizdas iš Lietuvių bėgimo iš Lietuvos, (Iš BALF.) 

SOVIETAI varu išvežė Ru
sijon apie 7,000 Vokiečių mok
slininkų, technikų ir inžinierių, 
kurie ten pastatyti daryti tyri
nėjimams pagaminti atomines 
bombas, toli nešančius šauna
mus pabuklus ir kitokius žu
dymo įrankius. 

Tie Vokiečiai mokslininkai 
kuriuos sovietai negali pačiup
ti į savo nagus, viliojami į Ru
siją gražiais laiškais nuo jų 
draugų, kuriuos, žinoma, rašo 
komisarai, kad ten Rusijoje 
jie puikiai gyvena, turi gerus 
laikus, ir kviečia kitus ten va
žiuoti. 

kius ir jaunuosius jų mokino. 
Nebuvo tai lengva kokiam 

vienam jaunajam Lietuviui vei
kti tarpe didelio būrio senesnių, 
nes nevisada senesnieji davėsi 
pamokinami naujoviško Lietu
viškumo. Bet jie ištvermingai 
darbavosi Tėvynės Lietuvos la
bui, nes jie negalėjo jos pamir
šti iki šios dienos '— Vasario 
16 dienos. 

MAŽAI yra Amerikoje Lie
tuvių kurie pergyveno pirmu
tinę Vasario 16-tą, kada buvo 
Lietuvoje paskelbta savy valda 
arba Lietuvos Nepriklausomy
bės Aktas. Tai buvo laimęs ir 
džiaugsmo diena, žmonės lyg 
svaigalų prisigėrę šoko, daina
vo ir kartu verkė iš džiaugsmo. 

Gerai atsimenu tą dieną. O 
atsimenu tik del to kad pas 
mus vakare atvažiavo mano tė
velio giminaitis dėdė šiupienius, 
kuris gryždamas iš Kauno ne
galėjo pravažiuoti pro šalį ne
užsukęs ir nepranešęs tėveliui 
šią gerą naujieną. 

Iki to laiko mus valdė Vo
kiečiai. žmonės ir po karo dar 
Vokiečiui duodami pyliavas, 

nebuvo dar atsigavę ir išsikap-
stę iš didžiulio skurdo. Mes 
gyvenome mažoje, po karo at
statytoje, trobelėje. Stuboje 
spindėjo mažutė lemputė, nes 
dar daugelį kartų pritrukdavo 
žibalo ir reikėjo eglinėmis ir 
pušinėmis balanomis žibinti. 

(Vokiečių karas su Rusais 
buvo baigtas 1917 metų rude
nį, bet Vokiečiai dar buvo li
kę Lietuvoje.) 

Ir štai, netikėtai, pro duris 
ineina dėdė šiupienius, visas 
apšalęs, apšarmojęs, nes jis tą 
dieną suvažinėjo 25 klm. į Kau
ną ir iš Kauno, o diena buvo 
šalta. 

Vos hiėjęs pro duris dėdė 
Šiupienius metė rankas ant 
mano tėvelio kaklo, pradėjo 
tėvelį bučiuoti, o paskui su aša
romis akyse pradėjo pasakoti: 

"Antanuti, broleli.... Savy-
valda! Ar supranti? Savy-
valda! Jau pliukiai musų ne
valdys.... jie musų nestum
dys ! Antanuti, negalėjau 
pravažiuoti.... girdi, visas 
Kaunas verda! šiądien paskel
bė!. ..." Ir vėl ėmė tėvelį tai 
į vieną pusę usų, tai į kitą bu
čiuoti. 

Tėvelis lyg nutirpęs stovė
jo, o per jo veidus riedėjo aša
ros. Jis tik drebančiom lupom 
vos lengvai pratarė: "Nejau
gi, Jonuti? Ar tikrai? 
ar neklysti?...." 

Mes visi vaikai, labai nuste
bę šiuo senesniųjų gestu, su
bėgome prie stalo. Mamytė, 
vyresnieji broliukai ir sesutė 
ašarojo. Man tada dar mažai 
buvo suprantama ta Savy val
da, tik man buvo labai įdomu 
ir graudu matant dėdę Šiupie-
nių taip nepaprastai bučiuojan
tį mano tėvelį, myluojantį ir 
kalbantį apie Savivaldą, ir vi
sus ašarojančius. 

NE BE REIKALO jie • aša
rojo. 'Lietuva gavo ilgai lauk
tą nepriklausomybę. 

Bet tėvelių 'ašaros dar ne
greit pasibaigė. Nes tada tė
vynė pareikalavo gyvų aukų 
beveik iš kiekvienos šeimos. 

Nuo tos dienos, Vasario 16, 
1918 metų, visi Lietuviai paju
to naują gyvenimą, nors pra
džioje sunkų, bet laisvą gyve
nimą. Kiekvieno širdyje plas
nojo tas džiaugsmas kad yra 
laisvas ir akyse spindėjo toji 
viltis kad po sunkių dienų, po 
pavergimo, po karo ir išsilais
vinimo, teka nauja saulutė, 
nešdama naują šviesą, skleis
dama skaisčius spindulius vi
suose Laisvos Lietuvos kampe
liuose. 

Dabar vėl žiauriam agresoriui 
pamynus po savo raudona le
tena musų gražią, laimės ir 
džiaugsmo pilną tėvynę Lietuvą 
ir išblaškius jos ištikimus su
nus po visus kraštus, šią Vasa
rio 16-tą mes vėl privalome 
ryžtis kovoti — ir kovoti dar 
atkakliau negu tada mano dėdė 
šiupienius su mano tėveliu, kad 
ir vėl sulauktume naujo džiau
gsmo kada Lietuva atgaus Sa-
vyvaldą, kaip tada kada visa 
Lietuva ašarojo iš džiaugsmo, 
29 metai atgal. 

$80.00 IŠ DETROITU) 
DETROIT, Mich., LVS 6-to 

skyriaus rengto vakaro Sausio ^ 
19 d. pelnas pasiųstas LVS 
Centrui $80.00 J 

Iš DONORĄ, PA. 
J. Urbaitis iš Donorą, Pa.$ 

gyvenantis ant pensijos, nete
kęs vienos kojos, gaunantis tik 
po $47 į mėnesį pensijos, rašo 
norėtų daugiau paaukoti, ta
čiau negali. Jis su žmona su
tarė paaukoti ir prikalbino ki
tą pensininką, ir jie sudėjo $15 
ir prisiuntė centrui: 
J. Urbaitis 5-00 
M. Urbaitienė H.00 
A. Anuškevičius 6.00 

Anna Bakšys, iš 
Brooklyn, N. Y. 5.00 

J. Plečkaitis, iš 
Aliquippa, Pa. 3.00 

CLEVELAND, OHIO 
SUAUKOTA $201.00 

Vasario 15 d.t specialiai Stt-. 
rengtame draugiškame vakarė
lyje, Nepriklausomybės pami
nėjimui, kurį surengė LVS 1 
skyrius, Dr. S. T. Tamošaičio 
namuose, knygai "Lietuva Ti
ronų Pančiuose" Angliškoj kai-, 
boje leisti ir kitiems LVS rei
kalams sudėta $69.00. 

Kitam tikslui, specialiai pa
siuntimui į Europą Lietuvos 
nepriklausomybės reikalų gy
nėjams, suaukota dar $122.00. 
ši suma pasiųsta tiesiog Euro
pon. 

LVS reikalams aukos: 
Hypatija žiurienė $10.00 
Juozas Blaškevičius 10.00 
Alekas Banys 10.00 
K. S. Karpius 5.00 
Neris J. Šimkus 5.00 
J. Miliauskas 5.00 
F. J. žiuris 5.00 
F. Saukiavičius 2.00 
K. Kasilonis 2.00 
J. Klimavičius 2.00 
Frances Ambrose 5.00 
Ant. Smigels 6.00 
Adelė Vilčinskienė 2.00 
J. Vilčinskas 2.00 
St. Milikauskiene 2.00 
Felix Yucius 2.00 
S. Mudrauskie®6 2.00 
J. Miščikas 2.00 

Specialiam greitam pasiunti
mui į Europą: 

P. J. žiuris 20.00 
F. J. žiuris 10.00 
A. Smigels 10.00 
Julius ' Smetona 10.00 
K. štaupas 5.00 
Z. Smetonienė 5.00 
Vacius Jurgelis 5.00 
V. Zambliauskas 5.00 
Dr. S. T. Tamošaitis 5.00 
K. S. Karpius 5.00 
Vil-kas 5.00 
A. M. Praškevičus 5.00 
J. Miščikas 5.00 
J. Salasevičius 5.00 
Miss Zilk 2.00 
Bronė Rasiulytė-Guenther 2.00 

KANADA, kaip pranešama, 
atidarys imigracijos ofisus Šve
dijoje, Norvegijoje, Graikijoje 
ir Portugalijoje, kur bus ezga-
minuojami emigraitai iš kon-
tineritalės Europos. Jau dabar 
Kanada turi įsteigus imigraci
jos ofisus Prancūzijoje, Holan-
dijoje, Belgijoje, ir Londone. 
Nauji ofisai dar bus atidaryti 
Belfaste, Liverpoolyje, ir Glas
gow emigrantams iš Britanijos. 
Iš to išrodo kad Kanada pasi
ryžus įsileisti labai daug atei-
vių. 

Mary Spūdis 
Miss Anderson 
A. Šimkūnas 
J. Klimavičius 
A. Kandrotas 
Alekas Banys 
Frances Ambrose 
J. Miliauskas 
V. J. Pugher 
V. Amšiejus 
Smulkiu 

2.00 
2.00 
2.00 
1.00 
i.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
3.00 

Siųskit savo aukas Lietuvos 
vadavimo akcijai remti, kny
gai leisti ir nario duokles adre
suodami : 

LVS CENTRAS 
6820 Superior Avenue 

Cleveland 8, Ohio. 

DIRVAI išsirašyti nereikia 
laukti pradžios metų—pasiu
skit prenumeratą dabar ir 
Dirva jus tuoj lankys. 

1 
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PabigBIIŠko Gyvenimo Nuotrupos 
(VAIZDELIAI IŠ DANIJOS) 

i X 
DIDELĖJE pabėgėlių stovykloje, Ny-

mindegab kaime, gyveno keli šimtai Lie
tuvių, keli šimtai Lietuvos Vokiečių ir ke
li šimtai Besarabijos Vokiečių. 

Danų Raudonasis Kryžius buvo pri
verstas stovyklos patalpas užleisti kitai 
ištaigai ir iškelti ten gyvenančius pabėgė
lius į dvį mažesnes stovyklas. Buvo nu
matyta kad Lietuviai turės išsikelti į This-
tedą, o Besarabijos Vokiečiai, į Esbjergo 
apielinkes. 

Tuo laiku daugeliui Lietuvos Vokie
čių kilo klausimas kur važiuoti, nes širdis 
juos traukė prie jų tautiečių iš Besarabi
jos, tačiau kiti sumetimai viliojo pas Lie
tuvius. 

Tuomet stovykloje dažnai girdėjosi 
šitokio turinio Vokiški pasikalbėjimai: 

"Na, Fricai, kur važiuosi t- pas mus, 
ar pas Lietuvius?" 

"Aš manau, Adolfai, anksčiau nuva
žiuoti su Lietuviais, o vėliau, progai pasi
teikiąs. persikelti pas jus." 

"Tai koks tikslas važiuoti pas juos, 
jei manai gyventi su mumis?" 

"Labai paprastai. Lietuviai gavo iš 
BALF'o Amerikos Lietuvių suaukotų rū
bų ir avalinės siuntą ir aš galvoju anks
čiau gauti iš jų savo dalį kaipo Lietuvis, 
o vėliau išvažiuoti pas jus, kaipo Besara-
bas/' 

II 
KELI mėnesiai po kapituliacijos, j 

mišrių tautybių pabėgėliams skirtą stovy
klą, Haderslevo mieste, atvyko nepažysta
mas asmuo. Jis pasisakė esąs Lietuvis ir 
kreipėsi j vieną tautietį, gyvenantį toje 
stovykloje. 

Pasisakęs pavardę ir paaiškinęs kad 
neretų šioje stovykloje pastoviai apsigy
venti, svečias paprašė supažindinti jį su 
kitais čia gyvenančiais Lietuviais. Pasi
kalbėjimo metu paaiškėjo kad jis yra nuo 
Tauragės, turėjęs stambų uki, o Vokiečių 
okupacijos metu buvo prievarta išvežtas 
į Vokietiją. Vėliau paminėjo kad pirmai 
progai pasitaikius, grvšiąs į Lietuvą. 

Kaip tik ši aplinkybė nustebino stovy
klos gyventoją. Ką galvoja svečias — 
stambus ūkininkas, norėdamas važiuoti pas 
bolševikus? 

"Tai nieko nepaprasto," paaiš kino 
svečias. "Bolševikams Lietuvą užėmus, aš 
tuoj įsirašiau į komunistų partiją, susi
draugavau su NKVD pulkininku ir mano 
ūkio niekas nenusavino. Gyvenau tuo lai
kų labai gerai ir esu tikras kad gryžęs vėl 
taip pat gyvensiu" — pridėjo svečias. 

Po tokio paaiškinimo, stovyklos gy
ventojas paprašė svečią išeiti ir patarė čia 
gyvenančių Lietuviu tarpe draugų nejieš-
koti. 

Svečias išvyko ir į Haderslevą dau
giau negryžo. 

Maž daug po metų pasirodė kad jis 
vis tik Lietuvon neišvyko, o gyvena tarp 
Lietuvių pabėgėlių kitoje stovykloje ir čia 
sakosi esąs Klaipėdietis. 

Stebėtina kad šioje stovykloje pasi
keitė ne tik jo buvusi gyvenamoji vieta, 
bet ir pavardė. 

Teko girdėti kad pagal šią pasikeitu
sią pavardę, jis daro žygių Lietuviškiems 
dokumentams išgauti. 

darai, nes suprasdami Lietuviškai ir pa
žindami vietos sąlygas, jie viską iššnipinė
davo, kas tik Vokiečiams buvo naudinga. 

Dėja, šis puikus gyvenimas tęsėsi pa
lyginti neilgai. Frontui vėl pradėjus ar
tėti, Vaterland'as ši "poną" vėl atsiėmė 
ir vėliau paslėpė jį nuo bombų ir bado Da-
nijoje. ^ . 

Vokiečių okupacinės armijos apsau
goje, Danijoje buvo gana gerai, nors sve
timų dvarų ir malūnų čia nedalino. 

^ Po kapituliacijos šis žmogus nuliudo, 
tačiau neilgam. 

Dabar jis vėl sakosi esąs Lietuvis ir 
gyvena Lietuvių pabėgėlių stovykloje. 

IV 
DANŲ Raudonojo Kryžiaus išlaiko

moje pabėgėlių stovykloje, Nyminde g a b 
kaime, Lietuviai norėjo išrinkti komitetą, 
savo tautinei grupei atstovauti. 

Kadangi stovykloje gyveno labai daug 
neaiškios tautybės žmonių, buvo nusista
tyta visų atsiklausti ar kartais jie ne Lie
tuviai ir, jei jie pasisakytų teigiamai, įtrau
kti juos į balsuotojų sąrašus. 

Apklausinėjant tokius ''neaiškius Lie
tuvius" tekdavo išgirsti įvairiausių atsa
kymų bei nuomonių. 

"Kokios jųs tautybės?" — klausiama 
ponios M. S., kuri nuolat kalbėjo Vokiškai, 
bet mokėjo ir Lietuviškai. 

"O kam jums parupo mano tautybė ?" 
susidomi ši ponia. Sužinojusi kame rei
kalas, ji drožia: 

"Lietuvos nėra, todėl ir Lietuviai bei 
jų komitetai man visai neįdomus. Jei butų 
renkamas Rusų arSa Anglų komitetas, ta
da aš pagalvočiau, kurią iš tų dviejų tau
tybių pasirinkti!" 

Po tokio atsakymo buvo aišku kad tai 
Vokietė ir daugiau jos klausimais nevar
gino. 

Keliems mėnesiams praėjus, ši ponia 
vis tik kelias valandas pabuvo Lietuve iš 
Klaipėdos ir būtent tada, kai atėjo prašy
ti BALF'o atsiųstų rubų, ir stovėjo eilėje 
jiems atsiimti. 

temis būdavo iškeliama trispalvėj naktį 
liko nupjautas. 

Visos pastangos išaiškinti šio "žygio" 
didvyrius nepasisekė, ir negalėjo pasisekti, 
nes tuo laiku stovykloje gyveno virš tūk
stančio prisiplakėlių ir apie 500 Lietuyių. 

VII 
PRADŽIOJE į musų stovyklą važinė

jo daug įvairių Danų ekskursijų, kurioms 
buvo įdomu bent paviršutiniškai susipažin
ti su jos sąlygomis bei gyventojais. 

Paprastai ekskursantus vedžiodavo 
pats stovyklos komendantas Danas, kuris 
mėgdavo pripasakoti svečiams daug butų 
ir nebūtų dalykų kad tik sukelti jų smal
sumą. Nežiūrint jo pastangų nukreipti 
lankytojų dėmesį nuo kai kurių keistų 
musų stovyklos reiškinių, greit teko iš 
Danų išgirsti visai pamatuotų klausimų: 

"Ar Lietuviai savo kalbos visai netu-

III 
* 

MENAS Lietuvos Vokietis, užgrėbus 
Lietuvą bolševikams, sugalvojo grįšiąs į 
tėvynę," t. y. repatriuosiąs į Vokietiją. 

Patiekęs Sovietų - Vokiečių komisijai 
dokumentus, rodančius jo vokiškumą ir 
pasirašęs pareiškimą kad laisva valia at
sisako Lietuvos pilietybės, išvažiavo Hit
lerio valdomos Vokietijon, kaipo jos išti
kimas pilietis ir išrinktosios tautos sunus. 

Vokiečiams susipešus su savo drau
gais Rusais ir išvijus Rusus iš Lietuvos, 
įsteigtas Panevėžyje Vokiškas Gebietskom-
missariat'as atgabeno šį buvusį Lietuvos 
pilietį atgal į Lietuvą ir pavedė jam val
dyti, tam tikslui iš kitų atimtą dvarą ir 
malūną. 

Suprantama, šis "ponas" pyliavomis 
bei prievolėmis nebuvo spaudžiamas, nes 
jis buvo išrinktosios tautos sunus, Reicho 
pilietis ir įkurdintas pavergtame krašte 
"užkariautojo" teisėmis. Visi Lietuviai, 
o ypatingai artimieji kaimynai ūkininkai, 
žino kad Vokiečių okupacijos metu visi 
tokie svetimų ūkių valdytojai buvo savo 
rūšies žandarais — šnipais, kurie viską 
matė, viską girdėjo ir apie viską praneši
nėjo savo Gebietskommissar'ams. Jie bu-

VIDUTINIO amžiaus panelė E. K. at
vyko į Nymindegab stovyklą ir apsigyveno 
su Lietuvių pabėgėliais. 

Netrukus paaiškėjo kad ji užsirašiusi 
Lenke, kurių stovykla buvo Vardės mieste. 

"Ar negalvojate gryžti Lenkijon, ar
ba persikelti į savo tautiečių stovyklą?" 
— klausė jos viena pabėgėlė. 

"Nei vieno, nei kito padaryti negaliu, 
nes tikrumoje esu Vokietė ir Lenkijoje, 
karo metu, tarnavau Vokiečių žandarme
rijoje." — patylomis paaiškino tariamoji 
Lenkė. 

Po kelių mėnesių ji sugalvojo nebūti 
nei Vokiete nei Lenke ir persirašė kaipo 
Lietuvė. 

Suprantama kad B ALF atsiųstų rji-
bų dalis atiteko ir jai. 

VI 
NYMINDEGAB stovykloje, pabėgėliš-

ko gyvenimo nuotaikas palinksmindavo sa
vų meno mėgėjų gana dažni pasirodymai. 
Nors stovykloje gyveno, tariamai, vieni 
Lietuviai, tačiau taip galėjo manyti tik 
Danų administracija, kuri nustato pabė
gėlių tautybę vien iš jų žodinių pasisaky
mų. 

Lietuviai dėjo visas pastangas kad ap
sivalyti nuo besibraunančių į jų tarpą ap
simetėlių, tačiau šios pastangos buvo ne
sėkmingos. 

Kartą, vienas iš tokių meninių pasi
rodymų parodė ir Danų administracijai 
kad Lietuviai yra dviejų- rūšių. Scenoje 
buvo suvaidintas trumpas veikaliukas iš 
Vokiečių okupacijos laikų ir pavaizduoti, 
taip Lietuvoje pasižymėję, rudmarškinio 
diktatorėlio ir repatrianto tipai. 

Lietuviškoji žiūrovų dalis plojo ir reiš
kė artistams pritarimą, tuo tarpu kai pub
likos daugumą sudarą prisiplakėliai, sė
dėjo niurųs ir pasipyktinę. 

Jau tuo metu buvo galima suprasti 
kur tikrieji ir kur tariamieji Lietuviai, bet 
vėliau tai visai paaiškėjo. 

Scenoje pasirodė linksmieji broliai, 
kurie pradėjo ilgą dainą apie nacius ir vi
sus jų draugus bei šalininkus. Daina dar 
nebuvo baigta, kai prisiplakėlių nervai ne
atlaikė ir jie, demonstratyviai — urmu, 
pradėjo veržtis lauk. 

Tai buvo pirmas atsitikimas, kada Lie
tuvių pabėgėlių stovyklos teatro salėje bu
vę likę tik tikri Lietuviai ir stovyklos šei
mininkai Danai. 

Iš ryto pasirodė kad. Lietuvių pastaty-
vo pavojingesni negu tikri okupantų žan-,tas stovyklos aikštėje stiebas, kur jų šven-

"Kodėl čia tiek daug vyrų su Vokiš
komis uniformomis?" 

"Kodėl jusų vaikai mokykloje dainuo
ja Vokiškas dainas ir kalba tarp savęs 
Vokiškai?" 

Greit vietos spaudoje pasirodė žinu
čių iš musų stovyklos, kur mes visi bu
vome vadinami Vokiečiais, naciais ir 1.1. 

Tuo budu mes buvome pačių Danu su
stumti į vieną duobę su musų priešais, iš
davikais ir persimetėliais ir už tai jų pa
čių apipilti pamazgomis. 

KALINEI LAISVEI 

Kokioj pily j tu, Laisve, surakinta, 
Vergauji kur beviltiškas dienas, 
Ar linksmas rytas, vargšei tau sušvinta, 
Ar vakarai tau siunčia šypsenas? 

Ar tu girdi sparnuotus giesmininkus, 
Kai saulė teka pro melsvus miškus; 
Kada jievužė po žiedais palinkus; 
Kada pavasaris gėlėtas toks puikus? 

Alsuoja lankos gimstančia gyvybe 
Ir puošias jos kilimais iš žiedų, 
O tolių toliuos, deimantu sužibę, 
Dangus ir žemė jungiasi kartu. 

Platu ant žemės mielos ir saulėtos, 
Tiek daug čia laimės ir gerų žmonių — 
Čia skamba dainos, meilės užžavėtos, 
Čia žiba Dievui tiek šventų ugnių! 

Čia lyg žvaigždutės kelrodės į gėrį 
Akutės spindi mus mažų vaikų; 
Jos musų sieloj tramdo piktą žvėrį, 
Jos pranašai gerų, šviesių laikų. 

Šion džiaugsmo šventėn tu nepavadinta, 
Tu užmiršta kalėjime viena — 
O, mano Laisve, kur tu surakinta, 
Vergauji kur beviltiškas dienas? 

Beširdis budelis, žiaurus, besielis, 
Tave, išdidžią, skriaudžia, gal, piktai; 
Gal pro langelį siaurą tavo celės 
Nei debesų, nei žemės nematai? 

Ir kuo vaduosiu aš tave, varguolis? 
Ir kuo gi griausiu sieną akmenų? 
Beginklis aš; beginklis kaip vienuolis, 
Skurdžioje tremtyj benamiu gyvenu. 

Turiu vien meilę, plačią tartum jurą -
Laisvužės meilę, gyvą amžinai? 
Ar jos liepsna sudegins kietą murą, 
Ir ar trupės kaip smiltys akmenai? ' 

Turiu dar širdį, sklidiną troškimo — 
Troškimo laimės tėviškei šventai; 
Turiu dar viltį Dievo užtarimo, 
Juk ta viltis tai pergalės žiedai. 

Beginklis aš; beginklis kaip vienuolis. 
Tvirta, tvirta kalėjimo pilis! 
Einu tavęsp, benamis ir vaguolis, 
Bet išdidus — vaduot tave galįs. 

Einu tavęsp, nes mano palydovai 
Troškimas laimės, meilė ir viltis, 
Prieš juos sugrius ir grotai ir valdovai, 
Prieš juos sugrius pati pikta mirtis. 

Tat grius, trupės pilis ta akmenuota, 
Nutruks retežiai vortinkliais menkais — 
Išeisi laisvėn Laisvė išsvajota, 
Tėvynėn žengsi žydinčiais takais. 

Kastytis* 

KARVIU NYKIMAS 
LIETUVOJE 

DŽIOVA pakerta septynis kartus tiek 
paprastų darbininkų kaip profesionalų, 
tris kartus tiek amato darbininkų negu 
profesionalų. 

S A P N I N I N K A S  
SU SALIAMONO GALVA 
Kaina su prisiuntimu $1.25* 

Nauja Sapnų knyga, aiškinanti visokius 
sapnus, vėl galima gauti Dirvos knygyne. 
Su užsakymu siųskit pinigus. 

Reikalauki} "Dirvoj®" 

LIETUVOJE 1939 metais 
melžiamų karvių buvo 980,000. 
Tada ūkininkai neverčiami dė
jo pastangos dauginti jų kie
kį. Pirmos Rusų okupacijos 
metu melžiamų karvių skai
čius jau pradėjo mažėti, nėf 
jų dalis buvo išgabenta "bro-
liškų respublikų karvių veislei 
pagerinti" (tikrumoje daugiau 
okupacinei kariuomenei maitin
ti) ; kiti patys ūkininkai likvi
davo karves, nes nepajiegė ji§ 
išlaikyti del naujos tvarkdS 
reikalavimų. 

Paskui sekus Vokiečių oku
pacija dar labiau sumažino 
karvių skaičių Lietuvoje. Tuo 
budu per pirmą Rusų ir paš-
kui per Vokiečių okupacijas 
Lietuvos pieno ūkis neteko apie 
40 nuoš. melžiamų karvių, ir 
1944 metais antrą kartą Lie
tuvą okupuodami Rusai berado 
Lietuvoje 588,000 melžiami} 
karvių. 

iBet po metų šios antros oku
pacijos, t. y. 1945 metų rude
nį, Lietuvoje bebuvo 456,000 
melžiamų karvių. Vadinasi, per 
metus antros Rusų okupacijos 
Lietuva vėl neteko 132,000 
karvių. 

SVIESTO 1938 metais į Už
sienius Lietuva pardavė 18 mi
lijonų kilogramų. Ir tam ne
reikė j o jokios ypatingos pro
pagandos. 

Dabar del pieno gaminių val
stybei atidavimo varoma di
džiausia propaganda, įsteingta 
"garbės lentos" įrašyti pavar-
dėms tų ūkininkų kurie įvyk
do nustatytą planą, ir, kas la
biausia juntama, įvestos griež
tos kalėjimo ir turto konfis
kavimo bausmės to plano ne-
įvykdantiems. 

Vis dėlto visos tos priemo
nės iš Lietuvos ūkininkų per 
metus teišspaudžia vos apie 
1,700,000 kilogramų sviesto. 

ŠI KNYGA LEIDŽIAMA ANGLIŠKOJE 
KALBOJE 

Lietuva Tironų 
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 apielinkes žymesniems Amerikiečiams kurie 
galėtų pagelbėti mums kovoje už Lietuvos nepriklauso
mybę." Kadangi LVS dalins šią Anglišką knygą nemo-
kamai žymesniems Amerikos ir kitų šalių valdžių na
riams bei mokslo įstaigoms, knygos išleidimui reikalinga 
parama. Siųskit savo auką apačioje telpančiu kuponu. 
Kas prisius $5.00 ar daugiau gaus vieną knygą Lietuviš
ką ir vieną Anglišką. Pagelbėkit Lietuvai Vaduoti Są
jungai jos dideliame darbe! 

| Giliai susikaupę stovime Hm 
tyliu, bet daug sakančiu 

Pravieniškių, kapinynu 

Siųskit Savo Prenumeratą DABAR knygai 

LIETUVA TIRONŲ 
PANČIUOSE 

Išrašykit čia telpantį kuponą užsisakant knygą. 

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA 
4820 Superior Av*. Cleveland 3, Ohio 

Siunčiu savo prenumeratą šiai naujai leidžiamai knygai: 

$ Knygai "LIETUVA TIRONŲ PANČIUOSE" 
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D I R V A  S 

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

GEN. FRANCO IŠMINTINGAS PATARIMAS 
AMERIKOS spaudos atstovas Konstantine Brown ap-

*• * rašo savo pasikalbėjimą, Vasario 15, su Ispanijos 
valdytoju Generalissimo Francisco Franco, kuris pata
ria Amerikai palikti Ispaniją ramybėje, o griebtis ap
valyti rytinę Europą. Anot to korespondento, Gen. Fran
co įtaria Ameriką tapus auka žiaurios propagandos prieš 
Ispaniją ir jos vyriausybę. 

Kadangi prie kita ko bolševikų propagandos paleis
ta melai buk Ispanijoje yra koncentracijos stovyklos po
litiniams nusikaltėliams laikyti, Gen. Franco patarė šiam 
korespondentu i ap važinėti visą Ispaniją, niekeno netruk
domai ir laisvai, įrodymui kad tos stovyklos yra mela
gingi apkaltinimai. 

Tik del vieno to kad Ispaniją stengėsi neįsivelti į ka
rą, ji melagingai apšaukta pro-nacine ir fašistipne, ir kal
tinama bendradarbiavus su ašies valstybėmis. 

Gen. Franco pasakė: "Jusų valdžia įgijo prestyžą 
savo industriniais ir moksliškais laimėjimais, ir su per
gale ginklais kare, ji taipgi turėtų įgyti pagarbą visų 
žmonių. Todėl tai yra traginga matyti tokią milžiniš
ką šalį taip apsirinkant — ir tas atsitinka Amerikos at-
sinešime į Ispaniją. Amerika visada įrodinėjo savo pa
garbą suverenumo ir nepriklausomybės kitų tautų. Ta
čiau ji dabar pasidavė kitoms šalims suinteresuotoms 
kėlimu suirutės musų šalyje, kurioms rupi paversti mū
sų šalį į antrą Lenkiją ar Jugoslaviją". 

Gen. Franco tikrino tam korespondentui kad Is
panija šiądien stovi geriau už daugelį kitų Europos ša
lių daugeliu atžvilgių. Ispanijos žmonės turi daug dau
giau laisvių negu centralinės ar rytinės Europos žmo
nės. Ispanijoje tik tiek yra suvaržymų kiek reikalinga 
palaikymui "tvarkos, nes betvarkės atima laisvę. 

Toliau Gen. Franco įrodė kad 1936 metais komunis
tai pradėję pilietinį karą Ispanijoje ęagrobė ne tik ša
lies auksą, bet ir daugybės paskirų piliečių turtus. 

KASLINK kaltinimų kad Ispanija gelbėjo Vokiečiams 
karo metu, Franco pasakė: 
"Nuernbergo teisme visi dokumentai kurie pasitar

navo pasmerkimui Vokiečių karo vadų, įrodė taipgi ne-
pavykimą ašies šalių priversti Ispaniją įstoti į karą. 

"Tuo* laiku kai Ispanija kaltinama teikimu Vokieti
jai karo reikmenų, Vokietija buvo Britų užblokuota ir 
Ispanija neturėjo jokio juromis susisiekimo su Vokietija. 

"Bet jus", toliau pastebėjo Franco, "galingiausia ša
lis pasaulyje, tęsėt toliau pardavimą Japonams reikme
nų nežiūrint to fakto kad Japonija ruošė karą prieš jus. 
Jus siuntėt jai svarbias karo žaliavas, mineralus ir ga-
soliną iki beveik pat Pearl Harbor užpuolimo. 

"Galinga Vokiečių armija buvo pastatyta prie musų 
sienos. Tačiau kadangi Ispanija buvo priversta daryti 
tą ką jus darėt, ji buvo apšaukta pasidavusia Vokiečiams 
ir todef pro-naciška ir fašistiška. Tai keistenybė. 

"Tradiciniai Amerika bandė vengti kištis į kitų šalių 
politini gyvenimą. Betgi Ispaniją tuo atžvilgiu padarėt 
savo atakų taikiniu. Jųs neturit teisės, ir niekas nesu
teikė jums atsakomybės patiekti Ispanijos žmonėms vy
riausybę kuri butų sulyg jusų skonio. 

"Jųs betgi turėjot pareigą link išlaisvintų šalių. Pa
žiūrėkit ka jųs padarėt Lenkijoj, Jugoslavijoj ir Balka
nų šalyse, kur komunistinės diktatūrinės ir teroristinės 
vyriausybės tapo įsteigtos, jusų apgailai. 

"Mes išspręsim savo nesusipratimus savu budu. Mes 
nenorim kištis į kitų žmonių gyvenimą, ir .mes turime 
nuoširdų atsinešimą į Ameriką. Neleiskime suardyti tą 
pagrindinį draugingumą su pagalba intrigų kitų šalių 
ir jų aklų pasekėjų." 

Šis Constantine Brown straipsnis plačiai paskleis
tas Amerikos spaudoje ir pasitarnaus atkrapštymui akių 
daugelio siauraregių musų šalies vadų. 

Reikia tikėti kad ta prasme Gen. Franco yra įtei
kęs Washingtono diplomatams savo memorandumus kai 
jie pradėjo siūlyti Ispanijai savo "demokratišką" nesiį-
i#oi% imimąm sovįg&į agentų susuktų jų ^alvų. 

iWashingtone Bruzdėji
mas prieš Maskvą 

ATOR1US Vandenberg, 
Užsienio Reikalų komisijos pir
mininkas ir senato pirmininkas, 
pareiškė kad Rusija perdaug 
rizikuoja "nesuprasti" šios ša
lies stovio didžiųjų valstybių 
tarpe, kas veda šios šalies kon
gresą prie kantrybės galo su 
sovietų diplomatija. ' 

Vandenberg sako-, Maskva 
visai ignoruoja keturis Ameri
kos pareikalavimus pereito me
to bėgyje atsiskaityti už lend-
lease, ir nekreipia dėmesio į 
State Departmento notą para
ginančią aptarti ką darys su 
125 lend-lease Amerikos lai
vais, kuriuos Rusija naudojo 
sau karo reikmenų iš Amerikos 
vežimui. 

Kremliaus carai gal but gal
voja atsikratyti tos Amerikos 
apmaudos atsiskaityti už lend-
lease paskelbiant kad Roose-
veltas viską tą Rusijai padova
nojo. Tačiau Republikonai ne
mano palikti Maskvą ramybė
je. Sako, Maskva bus parei
kalauta atsakyti į notas ir ne
manyti kad Washingtonas yra 
taip sau kokis nežymus užkam
pis. 

GEN. MARSHALL, naujasis 
State Departmento, sekreto
rius, irgi pareiškė, prie uždary
tų durų užsienių santikių ko
mitete Washingtone, kad "pa
saulis randasi kritingoje padė
tyje". 

Tuo pat laiku kai Vanden
berg ir Marshall šitaip kalbė
jo, iš Varšavos jau keliavo at

gal į Washingtoną Amerikos 
abmasadorius Lenkijai, "pasi
tarimams" su Marshallu, kas 
reiškia kad Amerika nutraukia 
ryšius su Maskvos pastumdėle 
Lenkijos vyriausybe. 

Betgi Maskva turi akis ir 
nervus akiplėšiškai kovoti už 
visa tai kas jai reikalinga ir 
naudinga. 

šiomis dienomis Maskva pa
reikalavo kad Amerika prista
tytų Rusijai 25 milijonų dola-
rių vertės reikmenų, kurie pri
žadėti, bet dabar bandomi su
laikyti, del Rusų visokių akį-
plėšikiškumų. 

i § t 
v 
Republikonaį Silpnina 

Šalies Apsaugą * 

TUO tarpų kai kalbama apie 
pasaulinį krizį ir kad su sovie
tais nebus galima gražiuoju at
siskaityti, Republikonų kongre
so biudžeto komisija užsispy
rė nukirsti $6,000,000,000 nuo 
Prez. Trumano biudžeto 1947-
48 metams, paliekant biudžetą 
iš $31,500,000,000. 

Toje 6 bilijonų dolarių nu
kertamoje' sumoje $2,250,000,-
000 yra atitraukiama nuo nu
matytų militariškų lėšų. Nors 
prezidentas ir karo laivyno ir 
armijos viršininkai persergsti 
kad šalies militariškų išlaidų 
mažinimas yra pavojingas su-
silpninimas šalies, tačiau Re
publikonai tą persergėjimą at
meta. Jie nori pasigirti šalies 
gyventojams sumažinimu tak
sų, kad tikriau butų galima lai
mėti metų rinkimui. 

t t i 

SICILIJOJJS dabar jau ope
ruojama 50 sieros kasyklų; iš 
jų 19 pradėjo veikti po karo. 

AMERIKOS tyrinėtojai gel
bsti Čilės valdžiai tyrinėjime 
suradimui aliejaus šaltinių. 

DARBININKŲ DIKTATŪRA ČEKOSLOVAKIJOJE 

SENIAU išreklamuota demokratinė Čekoslavikija, ku
ri šio karo metu, savo nekuriu politikierių tapo pri

jungta sovietų įtakon, ir kuri tapo Maskvos pastumdėle, 
dabar jau įvedė darbininkų diktatūrą. Darbininkai su
praskite ta teisingaine darbininkai ten diktuos kam 
nors, bet darbininkams bus diktuojama. Kitaip sakant, 
įvesta ta pati darbo tvarka kaip sovietuose: kiekvienas 
darbininkas yra priverstas dirbti kur jam paskirta ir už 
komisarų nustatytą atlyginimą, be teisės pasirinkti sau 
darbo vietos. Komunistų valdoma čekoslavakų Darbo 
Unijų konfederacija "paprašė" valdžios kad butų išsta
tyta koncentracijos stovyklos tiems darbininkams kurie 
darbe "tinginiaus'*, nes, anot komunistų kas tinginiau: 

ja, neatlieka jam paskirto darbo tas sabotąžuoja kitu 
darbininkų darbą. 

Įsivaizduokit sau kad Amerikoje darbininkai parei
kalautų valdžios įrengti baudžiamas koncentracijos sto
vyklas tiems darbininkams kurie po dirbtuves vaikščio
jamų valdžios šnipų butų surasti "tinginiais" už rūky
mą, už ėjimą į prausyklas, už pasiryžimą mesti darbą 
vienoje dirbtuvėje ir jieškojimą darbo kitur; už apleidi
mą darbo ir įsisteigimą sau biznelio, kada toks noras už
eina arba kada sveikata neleidžia •piasinos ištisai 
stovėti. _ ' • ' ^ : j 

Taigi, Amerikos darbo unijos privalo *ktioskubiau-
§įa stengtis atsikratyti komunistų kontrolės iŠ savo or
ganizacijų, nes ir čia komunistų tiksiąs yra tas pats: 

sugriauti šios šalies tvarką, įvesti komunizmą, uždėti 
komisarus diktatorius darbininkams ant sprandų, kad 
dirbtu kaip vergai, arba butų išvežti į stovyklas. ^ 

Ta tvarka visur įvedama, kaip matote, kur tik so
vietai įsigalėjo. Visose tose šalyse panaikinta privatinė 
nuosavybė, darbininkai paversti valdžios daiktais, įvesta 
priverstinas darbas paskirtoje vietoje, ir įsteigta bau* 
džiamos stovyklos tiems kurie drystų kitaip^ pajudėti. 

Atminkite, tas viskas yra padaryta gražjy, bet dar
bininkus apgaunančiu, tikrinimu buk tai yra darbininkų 
valdžia ir darbininkų tvarka. .. 

l 
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LIETUVIAI PO NKVD 
GESTAPO SIAUBE 

NUTOLUSI PAKRANTĖ 
* 

(Stasys Santvaras) 
Nutolusi pakrantė — Lietuva. 
fvelgiu į šiaurę — ten širdis jos pinką. 

enai ir nuovargyj jinai tebėr gyva — 
Tik atpažint sunku tą panemunių taką, 
Kuriuo daug amžių ėjo ji laisva 

padangę tartum suodim ^apdengė skėriai, 
Aptaškė dulkėm ir krauju jos veidą — 
tietuvi, ką gi tu nedoro padarei? 
Kodėl ir vėl į erdvę keldina tą graudžią gaidą 
Tavo arimų vyturiai? 

Nutolusi pakrante migloje. 
Tik Nemunu atplaukiančią girdžiu jos rmxdą — 
Ir noriu verkti aš drauge su ja, 
Ir širdį skauda, skauda 

fjyveno ten ir mirė ten tėvų tėvai. 
Buvai tu visad musų — Lietuva tėvynė. 
Už ką dabar tau kalami narvai? . 
Už ką ant kaklo kalinio grandinė, 
Už ką tie kankinio randai#.... 

Praėjo amžių tūkstančiai tenai — " . 
Didžiųjų, garsių, šlovingų — 
Žmogau, gal tu dar nežinai 
Kad nuo audrų sukilusių siaubingų 
Tave apgynė Aisčiai, tartum milžinai? 

Nutolusi pakrantę :— Lietuva: 
fvelgiu į šiaurę — ten širdis jos plaka, 

enai ir sielvarte jinai tebėr gyva.... 
Nespės, nespės pakirsti paskutinę sodų šaką — 
Ir paukštė gryžtančio pavksario ten vėl giedos 

' laisvu, -- . " 

Rašo VAINIS DAINORAS 
(Specialiai Dirvai iš Švedijos) 

SENA Lietuvių patarlė sako, skęstantis grie
biasi skustuvo. Tas pat buvo patirta paskuti 
niais metais Lietuvoje okupantų tiranijos vai 
džioje. Sovietai 1940-41 metų okupacijos lai 
kotarpyje Lietuvoje buvo "pripratinę" žmones 
dieną ir naktį gyventi nežinomoje baimėje ir 
todėl žmonės, badami paruoštyje, po truputį iš
moko nuo tironų netikėtų užpuolimų gelbėtis. 

Bet artėjant bolševikų pirmojo siautėjimo 
metų pabaigai, bolševikai šarvuoti kruvina *ir 
gausinga NKVD armija paliko tokiu staigiu 
siaubu kad Lietuvos žmonės nebespėjo nuo to 
siaubo išsisaugoti ir todėl desėtkai tūkstančių 
tapo aukomis gyvuliniuose vagonuose į Sibirą. 

Nuo NKVD paskutinio siautėjimo 1941 m. 
Lietuvoje gyventojai betgi išrado kuklų huma
nišką ginklą, kurį suteikė savoji gimta žemė — 
tai savo gyvybės išgelbėjimą prisiglaudžiant 
Lietuviškuose miškuose. Ir toliau, naujų oku
pantų periodu Lietuviškas miškas liko vienin
teliu tuo ginklu kuriuo Lietuvis ginasi nuo oku
pantų. Skaudžiai ir negailestingai ir raudonie
ji ir rudieji okupantai ir patį Lietuvos mišką 
teriojo: masiniai kirto ir vežė Lietuvos girias: 
raudonieji įrengimui "sotaus" gyvenimo Rytų 
"rojuje"; o naciai vežė be pertraukos ešelonais 
ir plukdė upėmis Lietuvos mišką "atstatymui" 
griūvančio Reicho. 

Betgi iki šiai dienai dar visai neišnyko Lie-
mu apgynėjai. Nacių okupacijos metu buvo vie-
tuvos miškai ir jie liko Lietuvių su pasitenkini-
nas tik atsakymas kai žandarai ar Gestapo j ieš
kojo tulo Lietuvio vyro, jaunuolio, ar moters: 
Kur mes jį rasim, išvyko ir nčgryžta. Ir to 
žmogaus jau ne j ieškokit — vistiek nesurasit. 

„Taigi šiuo, sykiu ir pavaizduosiu kaip Lietu
voje nuo savo nepriklausomybės 1940 metais ne
tekimo pagyvenę NKVD siaube, kaip pateko 
Gestapo naujan siauban ir kodėl Lietuviams na
cistinė Gestapo (slaptoji policija) buvo siaubu. 

NACIŲ Gestapo, kaip NKVD sovietuose, 
visu 1941-44 m. Vokiečių okupacijos Lietuvoje, 
buvo visišku nacistinio režimo viešpačiu. Lie
tuvos provincijos nacinio Gestapo siaubą pajus
davo tam tikrais periodais, tik kokių organizuo
jamų mobilizacijų metu. Lietuvos gi miestai, 
kaip Vilnius, Kaunas, Šiauliai be pertraukos gy
veno to nacių baubo siaube-baimėje." 

Išplėtę frontą Europoje ir net Afrikos plo
tuose, nacių karo vadovai karui buvo "išpumpa
vę", visus žmones ir teko griebtis mobilizuoti ne
priklausomas Pabaltijo valstybes, pavertė jas 
"nacių melžiamomis karvutėmis", o ramius Pa
baltijiečius pasirodė savo naujais priešais. Tai
gi ir Lietuviai, sutikę Vokiečius su gėlėmis (to
kių buvo labai mažai), jų tuoj ėmė vengti kaip 
okupantų. Ir Lietuviai, kaip ne tos "rasės", 
vengė Vokiečių ir visur kur galėjo rūpinosi gel
bėti tik Lietuvius, o bėgti nuo Vokiečių. Taigi 
Lietuvoje buvo šūkis: "Nei vieno žmogaus ne
paleisti Vokiečių karo mašinon!" O Vokiečiai 
norėjo kuodaugiau Lietuvių mobilizuoti kariuo
menėn ir darbo jiegų Reicho karo pramonėn. 

Vokiečiai turėjo čia du tikslu: 1—papildy
si slystančios kariuomenės eiles ir 2—sutraukus 
kuodaugiau darbo jiegos . Reichą, bus darbo 
rankų karo fabrikuose bei nazių žemės ūkyje, 
0 tuo pačiu sumažės Lietuvoje žmonių, ypač in
teligentijos ir jaunomenės, tai bus nacių "rudie
siems buliams" lengviau čiulpti Lietuvos syvus 
ir tuo pačiu valdyti lengviau taip savo žemę my
lintį okupuotą kraštą, štai nuo to ir prasidėjo 
Lietuvių kova su naciais okupantais ir tam Vo
kiečiai įkinkė savo žandarmeriją ir Gestapo | 
"darbą", kas liko siaubu Lietuvoje. 

PIRMIAUSIA Gestapo siaubą pajuto lietu-
vos kaimo jaunuomenė ir ypačiai moksleivija. 
Kaip jau buvo rašyta mano ir kitų, nacių Ges
tapo stengėsi Lietuvišką jaunuomenę visokiom 
priemonėm sumobilizuoti. Naciai norėjo sumo
bilizuoti visus gimnazijų vyresniuosius mokinus 
1 Reicho darbo tarnybą ir priešlėktuvinę tarny
bą, mergaites darbininkėmis į Vokiečių žemės 
ūkio darbus, ir kas baigiausia, kaip buvo faktų, 
Vokiečių kariams sugulovėmis. 

Kaune Vokiečiai ruošė studentų medžiok
les gėdingai apsupdami Universiteto rumus ar 
gaudydami studentus naktimis butuose. Lietu
vos studentija niekados neužmirš nacių agentų, 
kurie prie studentiją parodė kruviną savo akci
ją. Studentus gandant buvo net kruvinų susi
dėmimų, kaip 1942 metais. Studentai meti savo 

studijas ir bėgo iš Kauno į kaim%. Tokiu budu 
naciai pakirto Lietuvos moksl4 Ir neleido jatfi 
nuomenei baigti studijas: ypač medicinos, tech
nikos studentai turėjo bastytis po kaimus, gy* 
vendami toliau nuo tėvų ar giminių, neturėdl-
mi nuolatinio darbo, nes priešingu atveju butų 
patekę į Vokiečių rankas. 

Gimnazistai negalėjo baigti gimnazijų ir tu
rėjo eiti į tą išganingu vadinamą "mišką". 

Kaimo jaunuomenė savo namuose nenak-
vojo, nes galėjo buti Gestapo užklupta ir suimta. 

, Vokiečiai daug Lietuvos jaunuomenės turi* 
jo ne vien karo tarnyboje, priešlėktuvinėje ap* 
saugoje, bet ir "garsiuose" Vokietijos kankiniu 
lageriuose. Po Vokiečių karo daug moksleiviu 
ir studentų išėjo iš Vokiečių lagerių džiovinin
kais, sugadintais viduriais, o kiti — po atiia ari
mų velėna. 

ŠTAI dokumentai kaip iš gimnazijos išplėšė 
jaunuolius nacių agentai. Rokiškio gimnazijos 
auklėtinius iš gimnazijos paima, apvelka unifor
mom ir uždaruose vagonuose išveža į Rytus ta-
riaman "statybos batalionan". To dar negana. 
Nacių agentai sumanė išniekinti žmonių religi
nius jausmus. Miestuose ir net bažnytkaimiuo
se Gestapo išsimanė sekmadieniais, kada katali
kai suširenka į bažnyčią, prieš pabaigą pamaldų 
apsupti bažnyčias. Kai žmonės pradeda eiti iš 
bažnyčios, Gestapo su žandarmerija pradeda 
gaudyti jaunuomenę. Kyla didelis sumišimas, 
moterų kliksmas; o naciai visų akivaizdoje su
gautuosius susodina į sunkvežimius ir išveža — 
nežinion. Tarytum išmokę nuo sovietinės NK 
VD. Po to jaunesni žmonės nustojo lankytis į 
savo maldos namus, ten susirinkdavo tik senu
čiai ir moterėlės. 

Miestuose Gestapo žmones gaudė be per-
traukos-masiniai. Miestuose naciai jautėsi drą
sus, tai žmonių medžiokles ruošė dažnai nakti
mis. Apsupdavo namus ir išveždavo vyrus. Jie 
nežiūrėjo kokį darbą dirba Lietuvis vyras ar 
jauna moteris. Paimdavo net įstaigų tarnauto
jus. Tarnautojas įrodydavo savo dokumentus 
kad jis dirba tokioje tai įstaigoje. Naciai atsa
kydavo kad pagautasis dirbsiąs Reiche dar nau
dingesnį darbą. Tai taip gaudė visus neutralius 
darbininkus ir tarnautojus, kuriuos trėmė Vo
kietijon darbams. O taip pat buvo sugaudyti 
taurus Lietuviai patriotai, kurie veikė vien Lie
tuvai prieš nacius, kaip Vilniuje: Pulk. Masiu
lis, Maj. Grigas, švietimo gen. tarėjas German
tas, kuris nedavė vokietinti Lietuviško švieti
mo, M. Mackevičius, daug profesorių ir kitų au
kštų inteligentų. Juos išvežė į nazių kankinimo 
Jagerius. 

LIETUVIŲ medžioklei nacių Gestapo ir žan
darmerija visur talkon kvietėsi Ukrainiečių sa
visaugos dalinius, kurie buvo dar žiauresni ir 
nesukalbamesni. Tai paliko Lietuvių tarpe la
bai bjaurų įspūdį. Pamanykite kokie tie buvo 
"talkininkai". Juk Ukrainiečių savisaugos da
linius sudarė vien komjaunuoliai. Ukrainiečiai, 
virš dvidešimt metų būdami Rusų pavergti, nuo 
kūdikystės augo bolševikinėje dvasioje. Aišk» 
kad jie visi buvo auginami kaip tikri komjau
nuoliai: nei religijos, nei žmogui pagarbos, nei 
gailestingumo. Sovietinis komjaunuolis augina
mas neapkęsti, viską naikinti, meluoti, keršyti, 
ir tt. Tie komjaunuoliai patekę Vokiečių pusėfi 
padėjo Vokiečiams ir kaip avantiūristai buvo 
panaudojami Gestapui talkininkais. 

Kaune, Šiauliuose ir kitur Ukrainiečiai vai
kščiojo ginkluoti ir kaip bolševikų auklėtiniai, 

(Pabaiga ant 6-to pusi.) 

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI 
Kaina su prisiuntimu tik $1.00 
(Galima siųsti pašto ženklais po 6c) 

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

Reikalaukit Dirvoje 

LENGVAS BUDAS IŠMOKTI 
ANGLIŠKAI 

Kaina 35c. $>u prisiuntimu 40c. 
(Galit sitjst! pašto ženklais) 

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

Reikalaukit Dirvoje 
683Q Superior Ave. Cleveland 3, OWt 
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PIRMUTINIS DIDELIS DIRVOS PARENGIMAS PO KARO METŲ! 

VISI PAMATYKITE BROLIU MOTUZU-BELECKU i . 4 *- *-

Lietuviškas Filmas 
Sekmad. Kovo-March 9 d. 2:30 vai. 

Pradžia lygiai 2:30 vai. po pietų. Salė atdara nuo 2:00 vai. 

Didžiulėje salėje, kur telpa virš 1,000 publikos 

Slovenian Auditorium 
6417 ST. CLAIR AVENUE 

ĮŽANGA 60c. (Tax Included) Jaunimui iki 16 metų — 30c. 

štai kokias filmas matysite: 

1. "LITHUANIA" — Garsinė spalvota Anglų kalboje apžvalginė Lietuvos filmą. 
2. "KODĖL MES BĖGOME?" — Bolševikų teroro vaizdai iš 1941 metų pavasario 

Lietuvoje. 
3. "BE TĖVYNĖS — IŠTRĖMIME" — Dabartinio gyvenimo pabėgėlių Vokietijo

je vaizdai. 
4. "TEN KUR NEMUNAS BANGUOJA" — Garsinė, spalvota Lietuvos vaizdų 

filmą. 

Tėmykit: šios Filmos bus rodomos tiktai vieną dieną Clevelande! 

AUDRA PRIEŠ TRU-
MANO PASKIRTĄ-

LILIENTHALJ _ . 

AKRON, OHIO 

LIETUVIAI PO NKVD — GESTAPO 

SIAUBE 

(Pabaiga nuo 5-to pusi.) 
tik j ieškojo progų ramiems Lietuviams atkeršy
ti. Todėl Lietuvių gaudyme jie pasireikšdavo 
labai stropus. Gi esanti Lietuvos policija ir sa
viškių savisaugos daliniai nėjo savo žmonių gau
dyti ir net gynė Lietuvius. Todėl musų savisau
gos vyrai su Gestapu ir Ukrainiečių komjaunuo
liais prieidavo iki kruvinų susirėmimų. 

štai Kaune, Šančiuose Ukrainiečių savisau
gos kariai norėjo Lietuvius karius išprovokuoti. 
Bet musų vyrai parodė kas yra Lietuviai. Vie
ną vakarą tiesiog Šančiuose kelis Ukrainiečius 
niekšus nudėjo. Vokiečių saugumo srities Lie
tuvoje Gen. Just, norėdamas kad daugiau pana
šus konfliktai nesikartotų ir dar didesnio Lie
tuvių boikoto neiššauktij, buvo priverstas Ukrai
niečių komjaunuolių galybę apriboti. Kaip niek
šingų veiksmų Vokiečiai ėmėsi Lietuvoje: orga
nizavo vietos saugumui patikrinti Lietuvių pa
galbinę policiją, o faktinai Lietuvius grūdo j ki
tas okupuotas sritis; gi Lietuvoje žmones "tvar
kyti" pavedė buvusiems komjaunuoliams, amži
niem? Lietuvių priešams. 

PASKUTINIAISIAIS metais Vokiečių oku
pacijos Lietuvoje, nacių Gestapo buvo likus tik
ru žmonių siaubu. Pasitaikydavo Šiaulių mies
te, kurį labai buvo užvaldę nazių pareigūnai, 
kad kai kuriame miesto kvartale žmonės gauda
vo žinią kad pasirodė Gestapo, tai tas kvartalas 
tiesiog ištuštėdavo: vyrai, jaunuomenė bei mer
gaitės palikdavo Įstaigas, krautuves ar .darba
vietes ir nešdindavos Į kitą miesto pakraštį ar 
kur slėptis. 

Neretai Gestapo žmonių medžiokles ruošda
vo geležinkelių stotyse. Stotyse, kur pasitaiky
davo visokių tarnybinių žmonių pravažiavimų, 
susitelkusių keleivių tarpe kildavo panikos ir 
klyksmas. Pasitaikydavo kad žmogus iškelia
vęs, dėka gestapo, jau nepargryždavo namo. 

Bet ir miestelėnų išgelbėtoju dažniausia 
būdavo miškas. Kai užsipuldavo Gestapo ant 
kurio žmogaus tai namiškiai atsakydavo kad "iš
ėjo | mišką". Del to dažnai nukentėdavo namiš
kiai. Nevienas atsitikimas buvo Lietuvoje kad 
naciai, nesugavę reikalaujamo sunaus ar dukros, 
išvarydavo iš ūkių tėvus, išveždavo areštuotas 
žmonas su vaikais. 

Tuo pačiu tenka suminėti kaip Gestapo gau
dė žmones Žemaitijoje, ypač Lietuvos pajūryje, 
kur pasitaikydavo net juokingų, o dažnai tra-
gingw kurijozų. 

Paskutiniais 1944 metais Vokiečiai gaudė 
žmones Žemaitijoje ir Lietuvoje sutvirtinimo 
darbams pajūryje Rytprūsių ruože: rengti įtvir
tinimus prieš bolševikų invaziją į Rytprusius, 
nes jie matė kad gal ten pavyks nuo raudonojo 
siaubo atsilaikyti. 

Kada 1944 m. vasarą Vokiečių frontas bu
vo užlužęs ties Šiauliais, jie labai stigo fronto 
užtvaroms daryti žmonių. Pradžioje Gestapo 
ten gaudė daugiausia karo pabėgėlius, kuriais 
Žemaitija buvo užpludus iš kitų Lietuvos sričių: 
Vilniaus krašto, Aukštaitijos, Kauno — žodžiu 
masiniai iš miestų ir kaimų. Tie karo pabėgė
liai buvo susitelkę nuo bolševikų užėjusio siau
bo. Kada daugumą karo pabėgėlių naziai iš
blaškė, tuomet puolė ir ant vietinių gyventojų. 

Visose įstaigose darbas buvo sulaikytas: 
visi be išimties tarnautojai vyrai ir moterys, 
mokiniai, darbininkai iš visų darboviečių buvo 
išvaryti prie įtvirtinimo darbų apkasų kasti. Vo
kiečiai nežiūrėjo ar tie nelaimingi karo vergai 
turi ką valgyti, bet svarbu kad jie privalėjo dir
bti nuo tamsos iki tamsos: ar sergantis ar koks 
pabėgėlis. Ir tuo dar nesitenkino Gestapo siau
tėjimas. Jie pradėjo gaudyti ukininkus ir jų 
šeimų narius laukuose bedirbančius — pačios 
rugiapjut.es metu. Koks tai liūdnas vaizdas su
sidarydavo. Kai rajone kuriame pasimaišy
davo Gestapo agentai, žmonės metė laukuose 
dalgius, grėblius ir visi bėgo į mišką. Pamatę 
kaimynai kad staiga ištuštėjo kaimyno rugia
pjūtės metu laukas tai ir tie, viską metę. dum
davo į mišką. Vokiečiai bėgančius pamatę, šau
dydavo, ir sodybose sukildavo senų moterų ir 
kūdikių klyksmas. Vokiečiai teisinosi kad jie 
kaimiečių neliečia, o j iešką tik kokių tai "pasi
rodžiusių komunistų", bet tikrumoje ką tinka
mą darbui sugaudavo, išveždavo neva "laikinam 
darbui". Taip buvo Palangos ir Darbėnų vals
čiuose 1945 metų vasarą. 

PAŽYMĖTINA šventosios uoste prieš Ges
tapo žmonių medžiokles iš Vokiečių tarpo užta
rėjas. šventosios uoste Vokiečių visa valdžia 
teikėsi taip vadinamame G. A. St. pasienio ap
saugos poste. Jei šventosios uoste ar jo apie-
linkėse iš Kretingos rengėsi atvažiuoti Gestapo 
žmonių gaudyti tai patelefonuodavo į G.A.St. 
kad tie surinktų visus pasieniečius Gestapui tal
kininkauti. G.A.St'e tarnavo mobilizuotas Vo
kietis iš Reicho, kuris buvo prieš karą vieno Vo
kiško laikraščio redaktorius-žurnalistas: Jis la
bai nekentė nacių ir Lietuviams padėdavo. Jis 
kai tik sužinodavo kad atvažiuos Gestapo "me
džioklėn", pirmutinis apibėgdavo slaptai visas 
įstaigas bei sutiktiems žmonėms bei žvejams 
pranešdavo: "Vyrai.... atvažiuos Gestapo.... 
slėpkitės!" Tai taip visas uostas "susitvarky
davo" į miškus. 

Bet ne visuomet ir Gestapo painformuoda
vo pasieniečius apie savo atvykimą. Todėl sau
godami savo gyvybes, vyrai: pabėgėliai ir vie
tos tarnautojai naktimis miegodavo laukuose 
šieno kugiuose bei javų gubose, ar net paupių 
krumuose. Dienos gi metu kad dirbdavo savo 
darbovietėse tai būdavo kiti paliekami apielin-
kėse sargybiniais. Ir visgi Gestapo daug vyrų 
buvo sugaudžius ir išsiuntus į Rytprusius ap
kasų darbams. Taip nacių verčiami Lietuviai 
savo rankom surausė visus Lietuvos pajūrio bei 
Žemaitijos laukus, ypačiai grioviais ir užtrau-
komis nazių tapo suardyta graži Lietuvos vasar
vietė, Palangos miestas. 

Paskutiniais mėnesiais nazių gestapo siau
tėjimas po Lietuvių sodybas buvo toks masinis 
kad Lietuviai nespėdavo pasprukti j gimtuosius 
savo miškus.... 

Ir štai, 1944 metų rudenį antru kartu rau
donoji siaubinga lavina užliejo Lietuvą. Vėl at
ėjo galingi raudonais nasrais NKVD ir (Lietuviai 
masiniai nuo teroro privalėjo eiti į miškus, ku
rie paspruko nuo raudonų vorų tinklo. Išėjo 
visi kas turėjo krutinėję plakančią Lietuvišką 
širdį. 

Tiktai keleri metai, ne kelios dienos, kaip 
Lietuviai turi gyventi amžiname tironų siaube. 
Nuo NKVD siaubo iki Gestapo. Nuo Gestapo 
vėl iki NKVD.... 

• PAGALIAU Amerikos laik
raščiai pradėjo atvirai minėti 
kad Prez. Trumano paskirtas 
atomines energijos komisijos 
pirmininmu David E. Lilien-
thal yra žydų kilmės Ameri
kietis. Prez. Truman del jo 
paskyrimo susikėlė tokią pat 
audrą prieš save kaip buvo su-
sikėlęs su Henry Wallace, ta
čiau ir dabar Truman laikosi 
savo nusistatymo. 

Republikonai Kongrese or
ganizuojasi neprileisti Lilien-
thalo užgyrimo tos komisijos 
pirmininku. Be to ką jis skai
tomas netinkamu kaip nepasto
vaus budo ir užsispyrėmis, ku
ris gali pasielgti savotiškai su 
jam pavesta atomine nergija, 
jis yra iš praeities pasižymė
jęs savo palinkimu į komunis
tus, nors šis primetimas užgin
čijama. 

Rimtesnė spauda įrodinėja 
kad naudingiau butų jeigu jis 
pats nesutiktų to skyrimo pri
imti, nes del atominės energi
jos kontrolės Amerika susirė
mus ragais su Rusija ir gali 
kas tokio iškilti, už ką kad ir 
nekaltai Lilienthal, kaip žydų 
rasės žmogus, butų apkaltin
tas. Sovietų šnipai vistiek de
da pastangas pavogti atominės 
bombos paslaptis, ir jeigu kas 
pasisektų, Lilienthal butų at-
sakomingas. 

Tačiau yra pavojaus kad jis 
gali buti užtvirtintas tai vie
tai, vien tik del to kad daugelis 
varo propagandą neatmesti jo 
kaip žydo, nes politikoje daž
nai prireikia su žydais žaisti. 

Tik Republikonų politiškas 
apsiskaičiavimas kad nenaudin
ga bus Amerikos žydams nusi
žengti gali dar užgirti Lilien-
thalį atominės energijos komi
sijos pirmininku. 

Lilienthal yra žinomas tik
ras New Dealeris, kuris dar ne
senai, Roosevelto pavestas, da
rė valstybinio socializmo ban
dymus su Tennessee Valley 
Authority projektu. 

NUO DUJŲ MIRĖ LIETU
VIŲ VAIKUTIS . 

Pereitą savaitę, tėvams išė
jus į darbą ir palikus nafriie 
savo 3 metų amžiaus vaikutį 
vieną, nuo jo sudarytos namie 
ugnies pradėjus virtuvėje deg
ti, jis užtroško nuo dumų ir 
dujų. Pamatę durnus praeiviai 
iš 1801 Coventry st., pašaukė 
ugniagesius. 'Manyta kad na
me yra kas daugiau. Bet kai 
ugniagesiai įsilaužė į vidų, ra
do nualpusį vaikutį, kurį nu
skubino į ligoninę. Namą už
gesino, daug nuostolių ugnis 
nepadarė. 

Tuo tarpu parėjo iš darbo ir 
tėvas, Frank Belitskis, kuris 
patyrė liūdną žinią. Kai par
vyko iš darbo jo žmona, jie 
nuskubo į ligoninę, bet ten pa
tyrė kad vaikutis mirė pake
liui. Tėvas nupasakojo kad 
jie norėdami prasigyventi abu 

stengėsi dirbti, jis pats ir tą 
namuką liuoslaikiu susikalė ir 
turėjo savo pastogę. Vaikutį 
reikėdavo palikti vieną namie. 
Bet su mažais paliktais namie 
dažnai tokios nelaimes atsitin
ka. * Rep. 

NEUŽMIRŠKIT 3c 
Rašydami Dirvos Redakcijai, 

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

ŠIUO metu švedijoe svaras 
vynuogių kaštuoja $2. 

MARCH 8-15 
PUBLIC AUDITORIUM 

h d m E A N D  

FLOWER 
Hours! 

Sat. Mar. 8, opens 2 p.m. 
All other days, 11 a.m.—11 p.m. 

• Akrai Gėlių su vandenpuoliais ih 
šaltiniais. 

• Spektakliukas Išstatymas Rožių 
• Veterano Namas, visas įrengtas. 
• Žalias Kiemas, daržų mėgėjo tik

ras rojus. 
• Suvirs 200 Išstatymų parodančių 

planavimą, įrengimą, rakandus id 
puošimą Amerikos Namų. 
REG U LI ARĖ ĮŽANGA 7Cc 
įskaitant Federal Tax ' ~ 

IiANKSTO PERKANT JQc 

Gaunami iš Retail Florists, Garden 
Clubs, ir Taylor's Ticket Office. 

"PUIKIAUSIA PARODA Iš VISO 
METO" 

HUM. 

i 

\ 

Per Mažiau Negu 30 

Tai greitas džiovinimas, mes žinom, bet jus 
galit tai atlikti kiekvieną kartą, bejit kada, 
su moderniniu Electric Clother Dryer. 

Išdžiovinti šiuo patogiu budu, beveik vi-
soki skalbiniai yra gatavi prosijimui bėgy
je 30 minutų. 

Greitumas, žinoma, yra tik vienas pato
gumas šio Electric Clother Dryer. Kiti 
patogumai: laisvė nuo "oro rūpesčio" ir 
gaišavimų . . . laisvė nuo netikėtų suodžių 
ir dulkių užnešamų ant padžiautų skalbi
nių . . . nereikia vaikščioti prie džiauna
mos virvės su sunkia kaše. 

Klauskit savo Elektriško Pardavėjo apie 
smulkmenos šių naujų, pagerintų Electric 
Clother Dryers. Jię yra geresni negu ka
da buvo! 

A A. W A X S AT Y 
'/ea&f# Č&mj&osc# 

f O U R  /  s  i  a  v  i  c  E  f  

THE MAY CO's Basement 
Mes Duodam far Iškeičiam Eagle Stamps 

Specialis Pirkinis Puikiausiu 

Naujiena! TYRO ŠILKO - TYRO DAŽO 
Georgette Crepe * 
Aštuoniolika Gražių Spalvų! Kaina paprastai 4.98 Yardas! 
Tikrai tai Naujiena! Jųs dabar galit turėti TLRO ŠILKO suknią, ar 
bliuską ar apatinius už dalį  to ką jos t ikrumoje kaštuotų. Geros rū
šies tvirtų dažų georgette crepe beveik visose mėgiamose spalvose! 
Nepraleiskit šio pirkinio savo Pavasariniam siuvimui! 

YUUI 

Pavasario Vatiniai 54" Vilnoniai 
Printed Plisse Crepe 
Printed Cotton Satine 
Printed Cptton ir 
Rayon Crepe 

yd. 
59 C 

36 colių ir 39 colių pločio medžiagos vi
sokiose spalvose ir marginiuose Pavasa
rio ir Vasaros siuvimui. 

• den Plaids 
• Glen Checks 
• Glen Stripes 
• Grynos Vilnos Flannels 

yd. 

Dauguma medžiagų šioje grupėje yra 
20% vilnos, 80% rayon. Visos yra 54 
colių pločio. Tinka Pavasario siuvimui. 

]00 Printed 
Faille 

Printed 
Jersette 

Printed 
French Crepe 

yardas 
Geras pasirinkimas rayon me
džiagų Pavasario ir Vasaros siu
vimui. Visokių mėgiamų spalvų 
Šioje grupėje. ' 

J UBU Naujai 
Jūsų 

2-25 
yardas 

Pasisiūk pati sau suknelę iš šiaa 
puikios ružies tuhulas vilnončjfe 
jersey. Visose mėgiamose spafc 
vose nuo baltų iki juodų. 

Yard Goods 

- r -. 



M a r y l a n d o  ž i n i o s  
NAUDINGAS VASARIO 16 MINXJIMAS. — GUBERNATO 

RIAUS PROKLAMACIJA. — IŠKILMINGOS PAMALDOS 
ŠV. ALFONSO BAŽNYČIOJE. — AUKŲ BALF'ui $l,a00. 

ANNAPOLIS, Md. — Vasa
rio 7, Valstijos Gubernatorius 
Wm. Preston Lane, Jr., išlei
do Lietuvos Nepriklausomybes 
Proklamaciją, Vasario 16 d 
paskirdamas Valstijos švente, 
Lietuvos Respublikos Diena. 

BALTIMORE, Md.—Vasario 
16, nuo 10:30 ryto. prie Lietu
vių šv. Alfonso bažnyčios rin
kosi žmonės. Skaičius žmonių, 
uniformuotų legionierių ir le-
lionierkų bei kareivių motinų 
vis didėjo. Sugaudė bažnyčios 
varpas. Vargonai graudė kir
čiuotą maršą. Procesija — 
Amerikos Legiono Lietuvių Po
stas No. 154, jo priedas ir Ka
rių Motinos, su Lietuvos Pa
siuntinybės sekretoriumi J. Ka-
jecku, kitais garbės svečiais ir 
žmonėmis — eilėmis įženge į 

tažnyčią, ir sustatė Amerikos, 
(ietuvos, Marylando, Baltimo-

{ės, Legiono Posto, ir Karių 
lotinų vėliavas šalia didžiojo 

altoriaus. 
Gražią bažnyčią švietė ka

pos • žiburių, o didyjį altorių 
Lietuvos 'vėliavos spalvų žva
kės. 

Gerai išlavintas choras su 
galingais vargonais užtraukia 
"Pulkim ant kelių" Prasideda 
iškilmingos mišios, kurias at
našauja trys kunigai. Klebo
nas Kun. Liudas Mendelis žen-

Iia | amboną. Pareiškia kad 
iądien pamaldos yra atnašau-

|amos minėjimui Lietuvos Res
publikos dienos. Jis pasakė įs
pūdingą pamokslą apie Lietu
vius pabėgėlius, jų vargus ir 
badą. Primena kad šv. Alfonso 
fcarapijos maži mokiniai sudė
jo virš $32 aukų išvietintiems 
Lietuviams šelpti. Ragina vi
gus bažnyčioj ą esančius atžy-

gėti šią Vasario 16 aukomis į 
ALF, ir pareiškia kad kiek 

bus šiądierf bažnyčioje sudėta 
aukų, jei jų nebus $1,000, tai 
jis pridės iš parapijos pinigų. 

Tęsiasi mišios, vėliau atlikta 
rinkliava. Po pamaldų, vargo
nai ir choras didingai užtrau
kė Amerikos Himną. Vėliau— 
Lietuvos Himną. Lietuvos vė
liavos spalvos altoriuje siejosi 
gu giedamu Lietuvos Himnu, 
jjmonių širdyse kūpėjo nepa-j 
prasti jausmai.... 

DIENA baigiasi, šviesa mer
kiasi. žmonės renkasi j Lietu
sių salę vakarienei^ Stalai bal
tuoja. Virš jų žiba Lietuvos 
fpliavos spalvų žvakės, šalia 
j Į a k i ų  g ė l ė s ,  v a l g i a i . . . . -

Prie stalų susėda našiai pa-
ilpuošę žmonės; eilėmis eina 
garbės svečiai ir sėda prie vie
šojo stalo. Legioninė svita, ta 
račia tvarka kaip rytą bažny-
Įioje, ineina j salę ir sustato 
fįėliavas estradoje. Kun. Men
delis atlieka invokaciją. 

Baltimorės Lietuvių Draugi
jų Tarybos pirmininkas, Anta
nas Miceika, vadovauja cere-
Baonijaš. Pirmą perstato kai
tyti Kongr. Thomas D'Alesan-
4xo, Jr., kuris Lietuvai ir vie
los Lietuviams daug pasitar
davo. Savo įspūdingoje kalbo-
Jį jis pareiškė kad Kongresas 
niekuomet netvirtins sovietams 
lokių paskolų kol Lietuva ne
bus išlaisvinta iš po raudonojo 
jungo. 

Sekė kalba Lietuvos Pasiun
tinybės sekretoriaus J. Kajec 
ko. 1 Po jo kalbėjo Maryland 
gubernatoriaus atstovas, Legis
latures narys A. Di Dominico, 
kuris perdavė gubernatoriaus 
linkėjimus, nes gubernatorius 
negalėjo asmeniškai šioje va 
karienėje dalyvauti. A. Di Do
minico pareiškė kad dabar ne
sant Marylando legislaturoje 
Adv. N. Rasteniui, jis pats Va
sario 14 Legislaturoje įnešė 
Vasario 16-tos Lietuvos Dienos 
rezoliuciją ir pasakė atitinka
mą kalbą Lietuvos reikale. 

Buvęs gubernatorius, dabar 
U. S. Senatorius O'Conor, ir 
Kongresmanai Sasscer ir Mea 
de pasakė rimtai Lietuvą užta
riančias kalbas. 

Kalba Kun. Dr. Liudas Men
delis. Jis kalba apie nelaimin 
gus išvietintus Lietuvius, pra
neša kad šiądien bažnyčioje 
buvo surinkta virš trijų šimtų 
dolarių. Mokyklos vaikučiai su
dėjo virš $32. šį vakarą kle-
bonijon atėjo apie 80 metų se
nukas Sakevičius, sako noriu 
duoti Lietuvių šalpai auką. Tai 
kiek gi gali duoti, seneli? Na
gi ŠIMTINĘ. Taigi šiądien, 
klebonas toliau sakė, suplaukė 
arti $500. Dar pridėjau iš pa
rapijos iždo ir štai įteikiu Na-
dui Rasteniui, BALF vice pir
mininkui, $1,000 čekį. Dabar 
dar pridedu nuo savęs $5 dau
giau. Dėkime visi! 

Sekė rinkliava. Surinkta dar 
$293.94. Prie stalo sėdėjusie
ji Kun. Mendelis, N. Rastenis, 
Adv. Grajauskas, Kongr. Mea
de ir K. Matulauskas pribaigė 
sudaryti pilną $300. 

N. Rastenis BALF vardu 
nuoširdžiai dėkojo aukotojams 
;r klebonui Kun.- Mendeliui u? 
jo gerą Lietuvišką širdį, ir per
davė BALF 64 skyriaus iždi
ninkui K. Matulauskui $1300; 

Sekė dar kitos kalbos. Poki-
lis buvo gražus ir įspūdingas. 
Vėliau sekė šokiai. 

Per šią dieną daug pasiauko
jo Lietuvybės reikalams kleb. 
Kun. Mendelis. Rytą per tre
jas mišias rinko aukas BALF 
reikalams, sakydamas po du 
ugningu pamokslu, Lietuviškai 
ir Angliškai. Vakare vėl kal
bėjo Lietuvybės reikalais. 
' Musų gerasis klebonas pada

rė visiems surpraizą stodomas 
į BALF vajaus darbą nieko 
nelaukus ir taip apsčiai pasi
darbuodamas šalpos reikale. 

Kun. Mendelis yra BALF 64 
skyriaus garbės pirmininkas, 
ir šia savo darbo svarbia pra
džia daug kam nušluostys liūd
nas ašaras. Kleb. Kun. Men
delis yra augęs ir mokslus ėjęs 
Amerikoje. Šią šalį pasiekė 
vaiko metuose. Vienok Lietu
vą jis gražiai atsimena ir Lie
tuvių taų.tai dirba. 

Stebint jo šios dienos dar
bingumą, mintys veržiasi gal
von kad yra gerų Lietuvių ku
rie myli savo tėvų žemę, nors 
ir toli nuo Lietuvos gyvena. 

Re-Do. 

Marijona Milunaitie 
Dirvos Atstovas 

Skelbimams, Prenumeratoms 
841 Hollins Street 

BALTIMORE 1. MD. 

PAJIEŠKOJJMAJ 

Jieškomieji ar apie juos ži
nantieji prašomi atsiliepsi į: 

CONSULATE GENERAL OP 
LITHUANIA 
41 West 82nd Street 

New York 24, N. Y. 

J 

pcSSa E. Jakubs 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota LHidotuviu Direktorė) 

R E I K A L E  V E 2 I M A 1  L I G O N I A M S  P E R V E Ž T I .  
lĮamhariai pašarvojiuiui leidžiama naudotis nemukkniai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE 

1 '-_V: 
ENdicotl iiti3 

Visiškas Išpardavimas 
IKI DAR JŲ TURIME! 

V YR AMS-VAIKIN AMS 
GABARDINO Ir VILNONIŲ JACKETS 

' į NUPIGINTOMIS KAINOMIS! 

f Nusipirk sau vieną dąbar! lir Sutaupyk pjnj&liw- -

Y If Al GREEN STAMPS SU kožnu pirkiniu. DYICAI 
¥ IV/^| čia galit iškeisti savo Stamp Books. " * 1\A^I 

THE KRAMER & REICH CO 
7010 Superior Ave. Atdara Vakarais 

Abramavičius (Abromaitis), Anta
nas ir Pranciškus, sunus Julijono, 
i& Girkalnio vai., Raseinių aps. 

Abramavičius (Abromaitis) Pranciš
kus, iš Girkalnio vai., Raseinių a. 

Arcišauskas, Jurgis ir Arcišauskas, 
Kazys, iš Naujamiesčio vai., * Pa
nevėžio aps., gyv. Chicago. 

Arlauskas, Antanas ir Arlauskas, 
Simonas. 

Bakšys, Juozas, sunus Jono, iš Ba
takių vai., Tauragės aps., gyv. 
San Francisco, Cal. 

Baldauskas, brolis Liudvikos, ii Pa
pilės vai., Šiaulių aps. 

Baltakis, Julius, iš Anykščių vai., 
Utenos aps., gyv. Chicago. 

Baltush, Jack, gyv. San Fernando, 
Cal. 

Barauskas, brolis Vinco, ifr Šven
čionėlių vai., Švenčionių aps. 

Baukuvienė - Brokaitė, Petronėlė, 
gyv. Brooklyn. 

Benešiunas, Bernardas, gyv* Chica
go. 

Blažas, Stasys, iš Maniušių k., Gruz
džių vai., Šiaulių aps. 

Cherimka - Strašunskaitė, Mary, 
duktė Vinco, iš Žiežmarių, gyv. 
Agnus Ave. 35 Somerville, Mass. 

Čepurnaitė, Agota (gali buti Ba-
dauskienė, ar Kazlauskienė), iš 
Šermukenių k., Pušalcto vai. 

Daniels, Rose. 
Daraškienė - Rudaitytė, Magdalena, 

ir vyras J. Daraška, gyv. 65 Ma-
hanoy St., Mahanoy City. Pa. 

Degutienė - Arlauskaitė, iš Kar-
kazų k. 

Dičius, Alfonsas, ir DUitis, Juozas, 
sunus Mikalojaus, gyv. Amster
dam, N. Y. 

Dičius, Jurgis, sunus Gabrio, iš 
Utenos vai., gyv. Chicago. 

Dičmonienė Petraitytė, Barbora, 
gyv. Cicero. 

Dumbliauskas, Juozas, iš' Alytaus n. 
Dunauskas, Izidorius, gyv. Phila

delphia ir Dunauskas, Kazimie
ras, gyv. Chicago, sunus Juozo, 
iš Padubysio vai., Šiaulių aps. 

Gataveckas, Antanas ir Gataveckas, 
Viktoras, sunus mirusio Jono Ga 
tavecko. , ,,, ,• 

Gavelis, Petras, iš Ūdrijos vai., Aly
taus aps., gyv. Scranton, Pa. 

Gižė, Jonas, iš Pušaloto vai., Pane
vėžio aps. 

Grigalienė - Legaite, Domicėle, iš 
Utenos aps. 

Jankus, Domas ir Tomas, iš Kvė
darnos vai., Tauragės aps. 

Jekentas, Juozas, Vladas ir Anta 
nas ir Jekentaite, Albina, vaikai 
Jurgio, iš Šventežerio vai., Sei
nų aps., gyv. Brooklyn. 

Jokųbelienė - AųškainytS,- Zofija, 
iš Vainuto vai., Tauragės aps. 

Juknevičius, Vaclovas, sunus Au
gusto, iš Merkinės vai., Alytaus a. 

Kajokas, Antanas ir Kajokas, Mar
tynas, iš Liubavo vai., Marijam
polės aps. j 

Karpavičienė - Ra&iukevičiutė, Le 
vore, iš Žiežmarių. i 

Kavaliauskienė (Kovai) - Polujans- j 
kaitė, Lucija, iš Rozalimo vai., ; 
Panevežio aps., ir Kovai, Joseph, j 
gyv. Philadelphia. 

Kazlauskas, Jonas, iš Gižų vai., Vil
kaviškio aps., vėliau gyv. Sintau
tų vai. j 

Keršanski - PetrukaitytS, dttkti J©- j 
no, iš Mizuriškių k., Marijampo- j 
lės aps. | 

Kildušis, Juozas, i§ Liudvinavo v., j 
Marijampolės aps. i 

Kisielius, Donatas, gyv. 17 Shuler 
St., Amsterdam, N.Y. j 

Klasauskas, Mykolas, simUS Kazio, j 
iš Airiogalos vai., Kėdainių aps.. 
gyv. Philadelphia, ' 

Klasauskas, Stasys, sunus Stasio, j 
{rimęs Amerikoje, gyv. Phil. į 

Klemas - Montvilaitė. Barborą, i^ | 
Stačiūnų vai., Šiaulių aps. ^ Į 

Kovai - JPolujanskaite, Liucija, U 
Rozalimo vai., Panevėžio aps., i" 
Kovai, Joseph, gyv. Phil. 

Kručas, Jonas, iš Šimonių vai., Ro 
kiškio aps. 

Kungys, Jonas, sunus Viiico, iš Vai
nuto vai., Tauragės aps., gyv. 
Chicago. 

jKuntrimas, Kazimieras, brolis Ft-
likso, gyv. Chicago. 

Kuzmickas, Antanas, iš Veiverių v., 
Marijampolės aps., gyv. Brooklyn. 

Kuzmickienė - Petraškaitė, Ona, iš 
Uirijos vai., Alytaus ap. 

Kuzmos, Kazio, iš Pajavonio vai-, 
giminės prašomi atsiliepti. 

Lapinskas, Jonas ir Lapinskas* Pra
nas, sunus Juliaus ię. .Kidulių v., 
Šakių aps. 

Lazauskas, Juozas Natalija, gyv-
Kingston. • 

Mačiukas Kostas ir Mačiukas Sta
sys, iš Alsėdžių v., Telšių ap. 

Makackienė , Kajokaitė, Pranciška, 
iš Kadariškių v., Suvalkų aps. 

Mališauskas, Vincas ir jo sesuo Ma
li šauskaitė, Marija, iš Marijampo
lės aps., gyv. New York. 

~  D I R V A '  

M^karęvičienž - Sluskony tė, Ona, 
duktė Leonardo, iii Nedzingės—v., 
Alytaus apsk. ir jos sunųs Bro
nius ir Zigmas, gyv. North An-
dover, Mass. 

Matulaitienė - šniokytė, gyv. Phil. 
Mažrimas, Adomas ir Mažrimas Ig

nas, iš Vjašilėnų k., Kražių vai., 
Raseinių aps. 

Mpieris, Antanas, if flietavp yal., 
Telšių aps., gyv. Boston. 

M.elynis, Ona, iš Šimonių vat, Ro
kiškio aps. 

Meržinskaitės - šepetienčs giminės 
prašomi atsiliepti. 

Mickevičius, Antanas ir Nickevičiu-
tė, Julė, gyv. Maspeth, N. Y. 

Mikalonis, Jurgis, sunus Motiejaus, 
iš Rudaminos vai., Seinų aps., 
gyv. Clark St., Chicago. 

Mikelionienė - Raibikytė, Marija, iš 
Gižų vai.; Vilkaviškio aps. 

Misevičius, Matas, iš Pakodziušių 
k., Panevėžio aps., gyv. Chicago. 

Morkūnas, Stasys, ii jŠmilgių vai., 
Panevėžio aps. f 

Mozūrai tis, Jurgis, sunus Sebasti
jono ir Barboros, iš Kidulių vai., 
Šakių aps. 

Nagevičius, Jonas, iš Šėtos, Kėdai
nių aps., gyv. Detroit. * 

Naginskas, Domininkas, ii Smilgių 
vai., Panevėžio aps. * 

Naujokas, Martynas, gyv. Pittsburgh 
Noraus - Naruševičiaus, Tomo, in-
' zinieriaus, giminės prašomi atsi— 
v liepti. 
Novickas, Felix, gyv. Chester, Pa. 
Olčikas, Jonas, Juozas ir Pijus, iš 

Bartininkų vai., Vilkaviškio aps. 
Pačiulpienė - Margevičiųtė, Sofija. 
Parčiauskas, Pranas, giminaitis Ko

trynos Parčiauskaitės. 
Petkevičius, Antaną®, brolis Juozo, 

gyv. Chicago. 
Petkevičiūtė, vardas ir ištekėjusios 

pavardė nežinoma, kilusi iš Var
nių, Telšių aps. 

Petraška, Stasys, iš Ūdrijos vai., 
Alytaus ap. 

Petrauskas, Domininkas, Jonas, Pra
nas ir Vincentas, sunųs Pranciš
kaus. 

Petrikaitės, Onos, iš Pajavonio v., 
giminės prašomi atsiliepti. 

Petrukaitis, J. ir PetrukaitytS, Ona 
ar Marija, vaikai Jono, iš Vei
verių Marijampolės aps., Petru-
kaitytė gyv. Boston. 

Pliuškevičius, Antanas, i& Kurtu
vėnų, Šiaulių aps. 
Poška - Paškevičius, Kazimieras, iš 

Grinkiškio vai., Kėdainių aps. 
Prialgauskaitės, Stefanija ir Sofi

ja, dukterys Onos Eigi^daitėb-
Prialgauskienės, iš Telšių aps. 

Prušaitienė ir vaikai, našlė Jono 
Prūsaičio, iš Šilgalig vai., Šakių 
aps. 

Puskepalis, Simeonas, is Girfcajnio 
v., Raseinių aps. 

Raibikis, Juozas, *iš Oižų V*l., Vil
kaviškio aps. 

Rakauskaitė, Emilija, duktė Antano, 
gyv. Chicago. 

Rakauskas, Pranas, gyv. San Fran-
cisko. 

Ratas, Eduardas, gyv. Pennsylvani-
joje, jo žmona Felicija, ir vaikai. 

Raugelytė (Rogers), Barbora, iš 
Pakanių k., Šiaulių aps., gyv. 
New York. 

Reanko, Frank, iš šerkšnėnų k., 
Tirkšlių vai., Telšių aps., gyv. 
Chicago. 

Rimkus - Rimkevičius, iš Daugėliš
kiu k. 

Romikaitis, ii Kaimelio k., Kidulių 
v., šakių ap. 

Rudzevičius, Česlovas, sųnus Igno, 
iš Suvalkijos, gyv. Schenectady. 

Kukšnys, Stasys, ir Rukšnytė, Ma
rė, vaikai Juozo ir Marės, kilę iš 
Kidulių v., Šakių ap. 

Ruseckas, Juozas, Veiverių v., Ma
rijampolės ap., gyv. Brooklyne. 

Senapėdienė, giminaitė Inž. Tomo 
Noraus-Naruševičiaus. 

Senkuvienė-Bruožytė, Kostanci|*, ii 
Alvito v., Vilkav. ap., ir vyras, 
Senkus, Vincas, gyv. Clevelande. 

Siaurukas, Jonas, Siaurukas, Ka
zys, ir Siaurukaitė, Kastutė, Vei
verių v., Marijampolės ap., gyv. 
Brooklyne. 

Sluškonis, Petras, sunus Vinco, gyv. 
And over, Mass. 

Songaila^Jonas, sunus Jono, Šiaulių 
vai., gyv. New Yorke. 

Stačkauskas, Stasys, ir sesuo, vai
kai Kazės Eigirdaitės - Stačkaus-
kienės, gyv. Chicagoj. 

Stanaitienė - Kavaliūnaitė, Agota, 
duktė Jurgio, ii Griškabūdžio valu., 

Šakių ap. 
Stankevičius, Aleksandras, ir Jono 

brolis, broliai Jievos, iš Žąslių v. 
- Trakų ap. 

Stasevičius, Stasys, ii v Antnemunio 
v., Alytaus ap., ffyv. Scranton. 

Staškevičius, Adolfas, ir Staškevi-
čiutė, Masė, iš Miežiškių k, Pa
nevėžio ap., gyv. New Yorke. 

Survilienė-Survilaitė, Marija, iš Kė
dainių ap. 

Šatkauskas, Povilas, gyv. Hoyne av. 
Chicagoj. 

Šaučiulis, Pranas, Šaučiulienė, Mar
celina, ir duktė šaučiulytė, Roza
lija, nuo Anykščij. 

Šepetys, M. ir J., iš Biržų ap., gyv. 
Philadelphijoje. 

šeštokas, Juozas, ii Šeštokas, Ra
polas, iš Užvenčio v., Šiaulių ap. 

Šidlauskienė - Dargytė, Viktorija, 
kilus iš Marijampolės ap. 

Šimkūnaitė, Zosė, iš Kovarsko vai., 
Ukmergės ap., gyv. New Yorke. 

Šimkus, Jonas, iš Kovarsko v., Uk
mergės ap., gyv. New Rorke. 

Šimkunienė - Burbaitė, Anelė, gim 
Amerikoj, gyv. Kovarsko v., da 
bar New Yorke. 

Šležaitė, Elena, iš ŽagarSs v., Siatt 
lių ap., gyv. Chicagoje. 

Tamošiūnas, Stasys, iš Subačiaus v 
Rokiškio ap., gyv. Chicagoje. 

Vareikienė - Petrauskaitė, Marijo 
na, iš Linkuvos v., Šiaulių aps. 
gyv. Philadelphijoje. 

Varekojis, Jonas, sunus Jonas ir Te 
resės, iš Biržų ap., gyv. Philadel
phia. 

Verbauskai, trys broliai, rodos Si
mas, Vincas ir Fabijonas, iš Dau-
girdiškėilių k., Alytaus ap. 

Vilkauskas (Vilkas) Juozas, žmona 
Viktorija ir sunus Juozas, iš Ute
nos vai., gyv. Brooklyne. 

Viwrinskiene - Rasiukevičiutė, kiira 
iš Žiežmarių. 

7 
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Virkštąs, Juozas, ii Rozalimo vaL, 
Panevėžio ap. 

Vyšniauskienė - Bagdonaitė, Elz
bieta, iš Pumpėnų, Panevėžio ap., 
išvyko Amerikon 1939 m. 

Vasiliauskas, Alfredas ir Vasiliaus
kas, Jonas/ ii Daujėniį vai., Bjfr* 
Žų aps. 

Velička, Alfonsas, iš Daugailių vai., 
Utenos aps. 

i 
į 
j Nori pagražinti savo 
| namus? šauk— 

I  K .  Š T A U P A S  
I Namų Dekoravimas 
j musų specialybė. 
| Kambarių Popieriavimas 

Namų Maliavojimas-

16908 Endora Road 
Telefonas: 

KEnmore 8794. 
Cleveland, Ohio 

APPRAISAL AND 
Q U I C K A C T I Q N  

i u 
10*/" 

Netikėto Apribojimo Taisyklė 

Perviršio Gaso Bėgyje 1947 
Netikėti apsireiškimai paėję nuo žymiai didelio musų dabartinių naudotojų parei
kalavimo ir nepajiegimo musų teikėjų padidinti pristatymą del negavimo prietaisų 
reikalingų r.aturalio gaso varymui iš Pietvakarių privertė mus priimti ir vykdyti 
sekančius netikėtus nusistatymus: 

"A. Nuo Vasario 1, 1947 iki Gruodžio 31, 1947, imtinai, ši Kompanija neteiks 
gaso išteklių industriniam naudojimui jokiam naujam aplikantui tam tikslui, 
betgi ir toliau tęs aprūpinimą gasu industriniams reikalams, jeigu tik bus gau
nama jo, kiekvienam dabartiniam naudotojui visoje savo sistemoje tiktai to
kiame kiekyje kiekvieną mėnesį kiek buvo sunaudota kiekvieno tokio naudoto
ju industriniam tikslui bėgyje Gruodžio mėnesio, 1946. 

"B. Nuo Vasario 1, 1947, iki Gruodžio 31, 1947, imtinai, ši Kompanija neteiks 
gaso apšildymui jokių naujų pastatų, kurių pagrindai nebuvo padėti arba sfa-
tvba nebuvo pradėta prieš Vasario 1, 1947. 

<;C. Njo Sausio 29, 1§47, iki Gruodžio 31, 1947, imtinai, ši Kompanija netieks 
gaso jokiems gasiniams šildymo įrengimams arba padargams kurie buvo taš
kyti užimti vietą kitų įrengimų naudojančių kitokį kurą ir kurių įrengimai ir 
įvedimai buvo pradėti Sausio 29, 1947, ar ja po to. 
'iffi 

'"rD. Nuo Vasario 1, 1947, iki Gruodžio 31, 1947, imtinai, ši Kompanija neteiks 
gaso šildymui į naujus įrengimus taikomus į vietą senų gasinių padargų jeigu 
tie nauji įrengimai sunaudos daugiau gaso negu tie įrengimai kurių vietai už
imti dedami nauji įregimai." 

Šis netikėto įvykio patvarkymas įvedamas apsaugojimui dabartinių naturalio gaso 
naudotojų. Jis apriboja naujus kostumerius naudoti gasą tik valgių gaminimui, 
vandens šildymui, ir refrigeracijai. 

Mes daręme viską galimo prašalinti šį trukumą it tą netikėtą apsireiškimą. 

T H E  EAST OHIO GAS C O M P A N Y  
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GRAŽIAI PAVYKĘS 
PAMINĖJIMAS 

LIETUVIŠKOS FIL-
MOS BUS RODOMA 

SEKM. KOVO 9 
LVS l-mas skyrius paminS-

. , jo Lietuvos Nepriklausomybės 
Dirva rengia pirmą didelę; 29 metu sukaktį draugiškoje 

pokarinę viešą pramogą — pa- nuotaikoje, šeštadienio vakare, 
rodymą brolių Motuzų-Beleckų j Vas. 15, Dr. S. T. T amošaičio 
Lietuviškų filmų. Broliai Mo-, didelėje rezidencijoje. Ten at-
tuzai prieš karą važinėdavo j j sibuvo kalbos, dainos, ir rinki-
Lietuvą veik kas metą parvež-, mas auku dabartiniams svar-
ti naujų Lietuvos filmų. Ka- biems reikalams. Iš nedidelio 
rui prasidėjus nuvažiuoti ne- dalyviu skaičiaus viso auku pa
buvo galima. Bet Lietuvoje li- sidarė net $201 (žiur. p. 3.) 
ko dar vienas, jauniausias Mo- Vakaro programą vedė sky-
tuzų brolis, Vytautas Beleckas. į riaus pirm. Karpius. Pradėjus 
Jis, Amerikoje gimęs pilietis, gu Amerikos Himnu, toliau se-
pereitą vasarą sugryžo i Ame- kė kalbos, kalbėjo buvęs LVS 
riką. Lietuvoje būdamas po i centro pirmininkas Dr. Tamo-
bolševikais gavo' progą paga- Į šaitis. Bronė Rasiulytė-Guen-
minti filmų iš žiaurių bolsevi- j ther sudainavo pora Lietuviš
kų darbų Lietuvoje, ką jie aMkų dainų ("Kur Bakūžė Sama-
liko bėgdami iš Lietuvos 1041 į nota" ir "Paukštute Lakštu-
metų vasarą. Paskui V. Belec- te), jai akompanavo p-lė Zilk. 
kas su kitais atsidūrė Vokieti-1 Sakantis kalbėjo Neria J. 
joje, kai bolševikai vėl artėjo šimkus, atvykęs j Ameriką ke-
Į Lietuvą. Vokietijoje gyven- lį mėnesiai atgal, trumpai ap-
damas tarp Lietuviu tremtinių1 sakydamas pabėgėlių gyveni-
vėl padarė Įdomių filmų, ir jas• mą Po jo dainavo Joyce Man-
atvežė mums parodyti. . ley, jai kaip ir himnams akom-

Priedui bus parodyta dar dvi panavo p_iė Aldona Tamošaity-
filmos pirmesnės, gražios, Ne- t§. 

M I R I M A I  
VINCAS (William) NAUR, 67 

m., nevedęs, nuo 2316 Rock
well ave., mirė Vasario 12, pa
laidotas 14 d.. Highland Park 
kapinėse. Paėjo iš Pračiunų k. 
Pakruojo par., šiauliu apskr. 
Amerikoj išgyveno 48 metus, 
Clevelajide 5 m. 

Laidojime f pasitarnavo Wil-
kelis Funeral Home. 

L i t h u a n i a n  D i g e s t  
6820 SUPERIOR AVE. CLEVELAND 3, OHIO PHONE: ENdicott 4486 
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Sen. Brooks Defends Lithuania's Cause 
i -  '  

in His Address to the Senate 
Address by Ų. S. Senator C. Wayland Brooks of Illinois, 

delivered in the Senate, commemorating the anni
versary of the signing of Lithuania's Declaration 
of Independence. 

priklausomos Lietuvos. 
Kadangi Lietuviu sale vis 

Sekė kalba P. J. Žiurio, LVS 
centro pirmininko, kuris pla-

užimta svetimu bizniu, tų fil- čiau nušvietė, reikalą Lietu-
mų rodymui gauta didelė, pui-' viams kovoti už savo tautos 
ki Slovenian Auditorium, šia- nepriklausomybę. 
me pat bloke, 6417 St. Clair j šiame vakare turėta ir nau-
avenue,' kur yra virš 1,000 sė-i jausiąs iš Europos atvykęs sve-

vieną kartą — ^ j trėmime Vokietijoje. 
Sekmadieni, Kovo 9,_ nuo 2: j Julius Smetona kalbėjo au-

30 vai. po pietų.. Salė atdara1 reikale, prašydamas parėm
imo z vai. 

Kitame num. bus daugiau. 
ti tiesioginiai vieną žymų Eu-, 
ropoję veikėją, daug dirbanti 
Lietuvos reikalais. 

Po programos, jaunimas vėl 
pasidainavo, senesnieji pasikal-ATVYKO Iš VOKIETIJOS 

Pereitą savaitę vėl sirlafrkė- i bėjo apieį .. 
me Clevelande Lietuvių pabė - i  Darbšti rengimo komisija, 
gėlių iš Europos: tai Dr. Ju
lius ir Marijona Abraičiai su 
dukrele Nijole ir sunum Šau
liu. Jie atvyko pas Dr. Abrai-
čio seserį, p. Kandrotienę, ir 
pas broli Jurgj AbraitĮ, senus 
CU'velando gyventojus. 

Vacius Zambliauskas, Ignas Vi
sockas, Alekas Banys, su pagal
bininkais Jule Salasevičiene, Z. 
Mudrauskiene, A. šimkunu ir 
komisijos narių žmonelėmis la
bai širdingai svečius vaišino. 

Visiems ačiu už dalyvavimą, 
Dokumentus jų kelionei ga- už aukas, ir Dr. ir poniai la

mino Dirvos agentūra. mošaičiams uz vietoj, ir uz tai 
ka. 

IMTYNĖS ARENOJE 
Buvęs garsiausias pasaulinis 

kumštininkas čampionas Jack 
Dempsey dalyvavo kaip, refereo 
imtynėse Arenoj ketvirtadienio 
vakare, Vasario 21. 

šioms imtynėms Jack Can-
son gavo Bob 'Strangled Wag
ner ir Bobby Bruns, kuriedu 
ėmėsi svarbiausioje poroje. 

Pirmiau Ganson buvo par-
kvietęs už referee kitą pragar
sėjusį kumštynių čampioną — 
Lietuvį Jack Sharkey. Dabar 
nei Sharkey nei Dempsey jau 
neužsiima kumštynėmis, tačiau 
jie turi garsų vardą publikoje 
iš praeities. 

Prie viršminėtos poros, Gan
son turėjo kitas kelias poras 
gerų imtikų. 

PAMINĖJIMAS ŠV. JURGIO 
PARAPIJOJE 

šv. Jurgio salėje paminėji
mo programą sudarė mokyklos 
vaikučiai, kurie savo dali gra
žiai išpildė. Svečias kalbėto
jas buvo Kun. VI. Karalevičius, 
nesenai iš Europos. Aukų su
rinkta apie $400. 

Naujoje parapijoje taipgi 
buvo surengta paminėjimas. 

BEKEVIC ĮSIŽEIDĖ 
Pereitame num. šėrininkui 

parašius kokiais keistais bu
dais bolševikai lindo i Lietuvių 
'•alės direktoriui, ir kad isilin-
do bolševiko Mežansko marti, 
Aauila Mežanskienė ar^a Ma-
zan, bet ne savo tikra dabarti
ne pavarde, o Bekevic. Ji ra
šo redakcijai kad tai esąs jos 
"profesijos" vardas ir ji galė
jus tuo vardu kandidatuoti, ir 
todėl sako šėrininkas turi at
šaukti ką rašęs prieš ja. 

Kadangi tarp Lietuviu nie
kam jos "profesinis' vardas ne
žinomas, ir niekam nežinoma 
ir nesvarbu jos profesija, bet 
ji yra žinoma kaip Mežansko 
sunaus žmona, Mežanskienė. o 
kadangi ji kandidatavo i salės 
direktorius 'Bekevic' vardu, tai j 
tą darė paslėpimui prieš šeri-1 
ninkus Mežansku "kvapo", kad | 

žmonės nepasipiktintų jog per- j 
daug iš tos pačios šeimos len-j 
da į direktorius. Ji tik iške- j 
lia aikštėn kad musų bolševi-' 
kai, kaip ir kiti visi bolševikai,. 
savo tikslų atsiekimui naudo- Į 
jasi visokiais "profesionaliais"] 
vardais. j 

Kai Amerikos valdžia suga- i 

vo pastaru laiku vyriausi ko
munistų vadą, pasirodė kad ir 
jisai turėjo "profesionali" pa-
sivadinimą, kuriuo norėjo net 
Amerikos valdžią apgauti. 

Ir kai anuomet "draugas" 
Browder į Maskvą slaptai va
žiavo jis panaudojo "profesio
nalę" pavardę išgavimui klas
tingai Amerikos pasporto, už 
ką atsidūrė federaliame kalėji
me. Komunistų triksai gerai 
žinomi. 

PRANEŠIMAS I 
Jau liko trumpas laikas iš- i 

pildymui "Income Tax", ma- j 

žiau kaip 30 dienų. Kreipki-; 
tės į mane po numeriu 

8205 Superior ave. 
V. J. Pugheris. 

® ~s9xt*1 

IŠVYKO I LOS ANGELES 
Petronėlė Jonilienė, Pat's Ta

vern savininkė, išskrido į Los 
Angeles, Calif., trims savai
tėms laiko, pasiviešėti su Ona 
Karpiene. Jodvi žada apsilan
kyti ir Meksikoje. 

Buvus Clevelandietė, Natalia 
Kazlauskaitė, dabar apsigyve
nus Los Angeles, buvo parskri-
dus į laidotuves savo dėdčs 
Malonio. Čia praleido porą sa
vaičių ir išvažiavo atgal trau
kiniu Į Los Angeles, kur ji, pa
sinaudodama valdžios parama, 
kaip buvus WAC, mokosi Dress 
Designing. 

SUSIRINKIMAS 
Lietuvių Kulturinio Darželio 

Sąjungos metinis susirinkimas 
bus laikomas penktadienio va
kare, Vasario 28, nuo 8 vai., 
Lietuvių salėje. Draugijų at
stovai prašomi dalyvauti. 

Valdyba. 

INCOME TAX 
I Š P I L D O M A  

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

(Wi ?vo,erior Ave. Visa diena ir vakarais. 

I. J. S 
J E W E L E R  

PERSIKĖLĖ Į NAUJĄ VIETĄ 

i didesnę ir gražesnę krautuvę 

6207 Superior Ave. Cleveland, Ohio 

Dabar jau turime didesni rinkinį Deimantų, žiedų, Laik

rodėlių ir visokių graždaikčiu, už nupigintą kainą. 

n H — w n n n M i m n n w m i m — — • • • • . . . . . . . . . . . . i  

JIEŠKAU PIRKTI NAMO 
vienos šeimos, žemai turi buti 
kambarys ir toilet; arba bakū
žė nuo 4 iki 7 kambarių, netoli 
nuo krautuvių ir karų. Parda
vėjas galėtų gyventi tame na
me ka*p nuomininkas. 
S. Lukošius 1429 Wayne av. 
Lakewood 7, Ohio (10) 

PARSIDUODA PEČIUS 
Kambarių šildymui, naujos 
mados. Gera proga įsigyti, 

už prieinamą kalną. 
Lietuvių namas 

7305 Hecker ave. 

RANKOM SIUVĖJAI 

MOTERIŠKŲ COATS 
ir SUITS. 

Reikalinga turtėti biskj 
patyrimo. 

Moderniška dirbtuvė, su 
atostogom, apdrauda, 

Cafeteria. 
Vidutinis uždarbis nuo 

skaičių1 virš $1 valandai. 
Garantuota minimum. 

THE PRINTZ-BIEDERMAN 
CO. 

1974 E. 61 Street 
Netoli Euclid 

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 

pEBRUARY 16, 1947, is the 29th. 
anniversary of the signing of the' 

Declaration of Independence by the 
once proud' ancl prosperous country 
of Lithuania. For years, the an
niversary of this event was an oc
casion for annual celebration not 
only inf Lithuania, but throughout 
many parts of the world. 

The tragic betrayal of Poland has 
been frequently presented, and I 
have always joined in every protest. 
The American people have been' 
aroused and have constantly mani-' 
fested their deep concern over the 
distressing plight of Poland. 

On this Lithuanian anniversary 
we are impelled to lay bare anoth
er victim of the same ruthless for
ces. Lithuania ajt one time had a 
population of approximately 3,000,-
000 people. They had their own 
language, their own culture and 
customs and they were sovereign 
in spirit and' in law. Lithuania was 
a proud member of the once League 
of Nations and engaged in treaty-
making with her neighbors includ
ing Russia. 

Today Lithuania is no longer an 
independent state. She is one of 
the victims of aggressions of Eu
rope and the vacillating appeasing 
foreign policy of the United States 
of America. 

Russia in violation of a solemn 
treaty first took over the govern
ment affairs of Lithuania in 1910. 
Later the Germans liberated Lith
uania from the Russians by inva
sion. Subsequently with our help, 
the Russians liberated Lith u a n i a 
from the Germans Sy invasion. Li
beration by both Russia and Ger
many meant looting, rape, murder, 
deportation, imprisonment, and fear. 
The people of Lithuania saw little 
or no difference in the liberation 
by either country. They want no 
more liberation . . . they want on
ly liberty. 

These thousands of American ci
tizens of Lithuanian de*cenden?.v are 
asking about our foreign policy. 
They read and they believed the 
Atlantic Charter and the text of 
the United Nations Organization and 
they ask that something be done 
to carry out the high-sounding prin
ciples of both declarations. The At
lantic Charter provided: 

"1, Their country seek no ag
grandizement, territorial or other; 

"2, They desire to see no terri
torial changes that do not accord 
with the freely expressed wishts 
of the peoples concerned; 

"3, They respect the right of all 
peoples to choose the form of gov
ernment under which they will Jive 
and they wish to see tht- sovereign 
rights in self-government restored 
to those who have been forcibly 
deprived of them." 

Certainly Lithuania falls within 
the category of nations who have 
had their "sovereign rights in ' self-
government forcibly deprived them." 

The Atlantic Charter was the re
sult of a conference at sea between 
the British Prime Minister and the 
President of the United States in 
August 1941. The world was infor
med that Russia adhered to the 
basic principles of the Charter on 
September 24, 1941. 

(Editor's Note: — At this point 
Sen. Brooks reviewed for the Sen
ate the fateful events with all its 
broken treaties. These treaties dat
ed from Sept. 28, 1926 up to an in
cluding the Mutual Assistance Pact 
signed on Oct. 10, 1939). 

His address continues: 
However, in June of 1940 Soviet 

Russia did occupy Lithuania, depos-

WHAT'S NEW? 
(In Cleveland) 

ed its government, and under the 
supervision of the Russian army, 
an election was held with ballots 
containing only one set of names. 
The results of these so-called elec
tions were announced in London a 
full 24 hours before the polls had 
closed in Lithuania. The United 
Statės denounced the Soviet occupa
tion ai»d elections as being devious 
processes and predatory activities-
to deliberately annihilate the inde
pendence of the Baltic Republics — 
Estonia, Latvia, and Lithuania. 

On June 30, 1940, Mr. Molotov 
explained the Russian position as 
follows: 

"It would be unpardonable if the 
Soviet Union did not seize this op
portunity, which may never recur. 
The leaders of the Soviet Union 
have decided to incorporate the Bal
tic States into the family of Soviet 
Republics." 

The United States has never of
ficially acceded to these Soviet 
claims. The State Dept. of the U. 
S. has continued to recognize anc 
still recognizes the Lithuanian Min 
ister to the United States. Its 
position in the matter is that Lith
uania should be an independent na
tion. 

Notwithstanding such solemn and 
lofty treaties, it is estimated that 
at least 200,000 of the people of 
Lithuania have been put to death, 
were deported, imprisoned, or are 
today existing as enforced laborers 
under the cruel domination of Rus
sia. 

In June 1941, Germany invaded 
Russia. 

The Cpngress of the United Sta-
; tes, having passed the lend-lease 
act to provide munitions and sup
plies and other military aid to any 
country whose "defense is deter
mined by the President to be vital 
to the defense of the United States," 
the late President dispatched hi 
personal representative, the late Mr. 
Harry Hopkins, to meet with Gen
eralissimo Stalin in Russia during 
July 1941. The Germany army was 
moving fast and deep into Russian 
territory. Russia desperately need 
ed assistance. Mr. Harry Hopkins 
representing the President of the 
United States promised, and we 
subsequently sent, tremendous quan 
titles of military supplies and aid 
to help defend Russia, although we 
were not officially in the war. So 
far as anyone can learn, not one 
word was uttered at that meeting 
about the future liberation of the 
little country of Lithuania or the 
other Baltic States that had been 
so ruthlessly gobbled up by Russia 
a few months before. 

In August 1941 the President and 
Prime Minister, meeting in great 
secrecy at sea, finally announced 
the laudatory declaration of prin
ciples of the Atlantic Charter. Ev
eryone had a right to expect that 
the beneficiaries of the joint effort 
of the two great powers would in
clude the little sovereign state of 
Lithuania, a tragic victim of this 
war. 
(Due to the length of this address, 
the last half will appėar njjxt week) 

IŠTEKUS GAISRO 
NELAIMEI 

Kada jusų namai arba ra
kandai tampa sunaikinti arba 
ugadinti ugnies, kreipkitės i 

P. J KERŠIS, del apkainavi 
no. ko visada reikalai!ia ap 
Jraudos kompanijos pirm ny
ru išmoka už nuostolius. 

P. J. KERŠIS 
09-12 Society for Savings Bid 

Telef.: MAin 1773. 

KING PIN CLUB 
2111 Prospect Ave. 

SUperior 3443 

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

FOOD — DRINKS 
Hall Space to Rent 

Joe Chester, pres. A1 Samolis, sec. 

LOCAL basketballers continued 
their winning ways last week. The 
St. George Seniors soundly trounced 
St. Aloysius B to the tune of 39—9. 
The Intermediates ran over Holy 
Cross 30—17 and the Juniors won 
by a 28—19 score. 

Pete Borris scored 12 and A1 
Samas • scored 8 points to lead the 
Intermediates to victory. Here's 
hoping that they keep to their 
winning ways. 

IN the Vets' Bowling League on 
Sunday afternoons the leaders are 
still taking a licking. Joe's Bar 
and the Omarlo boys are tied for 
first place with 54 points. The 
Mihcic and Dunbar Cafe outfits are 
close behind with 53 points each. 
Augie Norbut leads the league with 
a 185 average and Father Ivan is 
right behind with a nice 184. 

ST. GEORGE Post 613 C.W.V. 
is bursting with activity. Their 
Valentine Dance on the 13th drew 
a nice crowd. During the Lenten 
season they are sponsoring a"^ pino
chle tournament. The games are 
played every Thursday. Those who 
are interested are invited to drop 
around. 

The Vets also announce that they 
are organzing an Auxiliary Corp. 
All mothers, sisters, wives, and 
daughters of veterans are eligible. 
Those who are interested in joining 
should attend the next Vets' social 
on Wed., February 26, at 8 P. M. 
This is not a sewing circle but a 
swell chance to get together and 
have a swell time. Ping pong, 
card games, and refreshments are 
just a few of the doings down a£ 
Sį. George's Auditorium. The Vets 
extend a cordial invitation for all 
those interested to attend. 

BILL DIJA, a member of Post 
613 witshesj to know of 4 or 5 rooms 
in the neighborhood of St. George 
that he might rent. Bill was evict
ed last year and was forced 1® 
move way out to Lakewood. He*# 
married and a veteran of three and 
a half years in the Navy. Any ojie 
who can help might call Bill at 
AC. 2104 or Frank Guzauskas at 
EX. 6420. Frank is Post '61S's Wel
fare Officer. 

JOE (Hgt Shot) Shotts was real
ly sporting a terrific bow tie Sun
day afternoon — Frankie!! 

JOE Goodrich is still aglow With 
good fortune. He won 500 bucks 
at the Vets Convention in Akroia 
recently. 

Local Lithuanians pulled ddwn a 
half column article in the P. D. for 
the Lithuanian Independence Day 
activities. Mickey Prank is sparkl-* 
ing Florida good nature. His jab
ber sparked the Studney's Service 
bowling outfit to a couple of wins 
Sunday. Pete Borris, Charlie Ma-
chuta, George Dereska, and A1 Sam
as made a spur-of-the-ntament trip 
to Detroit Saturday night. They 
almost got stuck in Canada, too. A1 
is still calling nightly about that 
ring he lost. And why must you 
always play 'Sentimental Reasons, 
boy? Tessie Butkus is radiating 
with Florida vitamin D. also. Some 
people fot it, thft& all! We'll be 
seein' ya! 

ALUS - VYNAS 
Kada jums reika jgero vyno 
ir alaus pribukit į 

Hicky's Reliable 
Wine Store 

7807 Lorain Avenue 
Mes pristatome draugijoms 
vyną ir alų numažinta kai
na. Atdara iki 8:30 vakare.* 

Į P J KEiiSIS j 
5 609-12 Society for Savings Bldg.—Cleveland, Ohio g 
| OFISO TELEFONAS: MAin lf73.( | 

5 Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemlesčhioee, kreip- S 
5 kitės Į mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai- S 

5 riuose apdraudos-insurance reikaluose. S 
5 Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymas S 
£E garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba asmeniškai. S 
ĘiniiiiimmmmiiHmiisuiiHiiiMiEįiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiimsimmmiEiiiiiimiiiiiP 
ijiiimtiisimiiiiiitiHiiimmimiERiimHmmmifiminminmufiiiiUiiiHigisiimmiiitt 

| ' WOlkeils Fusiera! Hoitie ] 
I PILNAS LAIDOKU V! U 1 
| PATARNAVIMAS | 
| —HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS— | 

| 6202 Superior Ave. HEnderson 9292 | 
53giMmiimmimmiiiimiiiiiiiiiiiuiiiiiiimmiimiiiiimimi!iii[iimi]igiiiiiEiimiiiriį 

VISOKIA APDRAUDA 
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  
Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Ebtate 

ir Apdraudos Agentūra 
(>606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 

MONCRIEF AUTOMATIS ŠILDYMAS 
EKONOMIGKAS _ 

GERIAUSIAS ŠILDYMO PATOGUMAS 
GAS — OIL — COAL . 

^QitNACE Cp> MEDINA;, O. 

AKINIAI 
galima gauti pas 

D-RĄ MATULAITI 
(Lait) 

7829 Euclid Avenue 

Automatinis Gasu šildymas 
Paversk savo Furnasą Modernine šildymo Sistema 

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

| TRI-VET APPLIANCE SERVICE 
j 7502 St. Clair Avenue Cleveland 

| Frank Orpse ^Urbšaitis) Sav. PO. 9548. LI. 0237. 
j AKRONE kreiptis į:. Hank Hollish,' 260 The Brooklands, Stadium 4798 
'jHINHMnillMMIIUIIHIIHiniiaminilMI' MklllllHHHIIIIIIIIIIIIIIIIIUHiiiiiiHHIINMINNIIIIIMiiiiHiiiii 
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