
TREMTINIŲ GYVE. 
NIMO ŽINIOS 

*®Wj KAS NAMO 
NEGRIŽK. ...» 

Vienas Lietuvis, šiuo metu 
gyvenąs stovykloje Vokietijo
je, buvo parašęs laišką į Ryti
nę Lietuvos dalį savo tėvynėje 
likusiai motinai. Savo laiške 
jis pažymėjo kad jis jau kuris 
laikas gydąsis Vakarų Europos 
sanatorijose. Tačiau dabar jo 
sveikata pagerėjusi tiek, kad 
jis manąs grįžti namo. 

Netrukus jis gavo iš moti
nos laišką, kuriame rašo: "Tu 
mano sūneli, esi sveikas ir gy
vas, ir kaip man džiugu kad 
duodi man žinią apie tai. Ta
čiau kadangi su sveikata nela
bai esi dar stipras, negrįžk na
mo, pasigydyk dar užsienio sa
natorijose. Ten gal ir oras ge
resnis. Pas mus namie ir su bu
tais nelengva. Kai Įrengsime 
sau daugiau kambarių, aš para
šysiu. Tada galėsi atvažiuoti".. 

Gavęs tokį laišką, sunus nu
tarė ir toliau "gydytis" stovy
kloje. 
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RAGINA U.S. BUT 
PASIRUOŠUS 

Amerikos Legiono ir Už-
rubežinių Karų Veteranų 
atstovai atsilankę Washin-
gtone stipriai ragina Kon
gresą užgirti Marshall pla
ną Europos gelbėjimui, kad 
užkirtus kelius "raudonojo 
fašizmo" plitimui ir užtik
rinus Amerikai apsaugą 
nuo Rusų atominių bombų 
atakų. 

Tos dvi organizacijos at
stovauja suvirs 5 milijonus 
Amerikos karų veteranų. 

Europos atgaivinimas ir 
sustiprinimas, sako jie, — 
kaip tiki ir daugybė Ame
rikos rimtų žmonių, — yra 
visai nebrangus investmen-
tas, vietoje kad reikėtų su 
sovietais kautis, kuomet jie 
Ameriką vienokiu ar kito-

TAS TIKIMA PRAVESTI SEKANČIU 
KELIU DIENU BĖGYJE 

IRO PADEDA KOMUNIS
TAMS 

Šiuo metu bolševikų agentai 
ne tik kad smarkiai sustiprino kįu budū užpuls. 
DP sekimą, bet ir pradėjo 
jiems brukte brukti savo pro
pagandinį šlamštą. Stovyklose 
paskleista didžiuliai kiekiai 
Vilniuje specialiai dėl DP lei
džiamo "Tėvynės Balso" ir iliu- stybę^per keturis metus po 
stroto žurnalo "Lietuva šian- to kai karas su ja pasibai-
dien". Juose bolševikėliąi net gį>» 
apsiputoję ragina tremtinius j Veteranų vadai nusistatę 
grįžti i bolševikų okupuotą Lie- j dėti pastangų kad Amerika 
tuvą. Kai pasiskaitai tuos laik- neleistų Rusams užvaldyti 

Vokietijos atgaivi n i m o 
klausimu veteranų vadai 
išsireiškė: "Ameriki e č i a i 
nėra tokie kerštingi kad 
galėtų neapkęsti vieną val-

keturii 

raštpalaikius, atrodo, kad Lie
tuvoje dabar "upės medum ir 
pienu teka".... — taip jau 
priaugino bolševikai įvairių gė
rybių. Vienok tremtiniai visa 
tai gerai žino ir iš to turi tik 
skanaus juoko. Tačiau labai 
keista, kad IRO organizacija, 
kurioje savo kapitalais nedaly
vauja bolševikinės valstybes ir 
kurios nei vienu centu nešelpia 
tremtinių, padeda bolševikams 
tą šlamštą platinti. 

LIKVIDUOTA VIENA 
PCIRO AREA 

Gruodžio mėn. pirmomis die
nomis taupumo sumetimais lik
viduota dar viena PCIRO Area 
Kemptene. Tai buvo didžiulė 
įstaiga prikišta įvairių niekam 
nereikalingų valdininkų, kurie 
maža kuo padėdavo tremti
niams 
laikymas atsėjo didelius pini
gus. Įstaigos direktorius Watt-
leworth atleidžiamas iš parei
gų. Tremtiniai neliūdi nei dėl 
tos Area likvidavimo, nei dėl 
jos direktoriaus atleidimo: ne
buvo mat jis didelis tremtinių 
bičiulis. Jo pastangomis trem
tinių stovyklose buvo suruošta 
eilė bolševikinių mitingų su pa
čiais politrukaia, kuriuos minė
tas ponas kaž kodėl labai glo
bojo. Jau būdamas atleistas, p. 
Wattleworth atvyko į Memm-
ingeno stovyklą ir ragino trem
tinius stropiai užpildyti naujo 
agreeningo anketjMk 

Europą. 

ČILE, Santiago uoste, 
nuskendo laivas, su kuriuo 
žuvo apie 100 pasažierių. 

INFLUENZA šią žiemą 
pradėjo šalyje plisti labiau. 
Sausio 10 savaitės pabaigo
je atsirado 10,335 naujų 
susirgimų. 

KINIJOJE, Kantono 
mieste, komunistų sukurs-

sudegino^Britų "konsilati- Į Mk°nai' sako jog tokia' siį-
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R̂ HRe
0
r
naf 

Trumato Biudžetą Ža
da Sumažinti Trimis 

Bilijonais 

Washington. — Republi
konai Atstovų Rumų vadai 
šiomis dienomis sudarė vi
sas galimybes greitam tak
sų sumažinimo pravedimui, 
kas tikima bus atlikta jau 
sekančią savaitę. 

Tas reiškia, daugybė ma
žesnes ineigas turinčių dar
bo žmonių ir smulkių biz
nierių kitais metais neme-
kės jokių "income tax" už 
1949 metus, o daugiau už
dirbantieji mokės mažiau 
taksų negu dabar moka. 

Nežiūrint Prez. Truma-
no ir jo palaikytojų spyri-
mųsi, išrodo kad taksų su
mažinimas Republikonams 
pavyks pravesti, kadangi 
jie turi Kongrese didumą 
savo atstovų. 

Pirmiau jau, pernai Kon
greso buvo priimta taksų 
mažinimas, bet Prezidentas 
Truman du kartu tą veta
vo ir neleido taksų mažini
mą įvesti. 

Šymet, kadangi artinasi 
rinkimai, ir Republikonai 
ir Demokratai pritars tak
sų mažinimui, nes ir tie ir 
tie nori vėl laimėti rinki
mus. 

Kad Prež. Truman vėl 
nevetuotų naujo taksų ma
žinimo pasiūlymo. Kongre
se bandoma rasti susipra
timas tarp Republikonų ir 
Demokratų. 

Norima sumažinti bend
rai $5,600,000,000 valdžios 
ineigas, nors tuli ir Repub 

rikoš biznio įstaigą 

AMERIKAI turint akis 
nukreipus prieš į Europą, 
Aziioie komunistai sulyg 

KUO paaeaavo tremu- k ;a už_ 

• Vienok Š10S !stalgos 1S" kariavimą Mandžurijos; ją 
į kelis mėnesius jau turės 
visiškai užėmę, kaip^ žino
vai numato. Mandžurijos 
pagrobimas padarys Sovie
tų Sąjungą vyraujančia ga
lybe Azijoje. 

NUO ŠALČIŲ pastaro
mis keliomis dienomis viso
je šalyje, tiesioginiai ir ne
tiesioginiai žuvo apie 85 
žmonų. Šalčiai kaip kur 
pasiekė po 30 laipsnių že
miau 0. Dabar pats vidur
žiemis. : ' 

IR VOKIEČIAI NORI SKRY-
|*|NGUOTI LIETUVIUS 

Šiuo metu IRO norėjo pradė
ti vykdyti III-jį DP screeningą 
tremtiniams. Daugumoje vietų 
tremtiniai atsisako į jį stoti 
Tačiau teko patirti kad kai ku
rie Vokiečių aukšti valdininkai 
(ypač komunistuojančio plau
ko), reikalauja kad ir Vokie 
čiams butų suteikta teisė scree-
ninguoti DP, įsileidžiant j ato-j 

KOLOMBU O J E,  P i e t ų  
Amerikoje, politiškose ko
vose Santander provincijo
je šiomis dienomis užmuš
ta apie 25 žmonės. Mieste 
buvo padegta daug namų. 

Republikonai taipgi nu
sistatę numušti nuo Prez. 
Trumano biudžeto tris bi
lijonus dolarių. Dabar pa
siūlytas biudžetas 1949 fis-
kaliam metui apima $39,-
500,000,000 sumą, tą sumą 
norima sumažinti trimis bi
lijonais. 

VOKIETIJOJE, kaip pa
tirta, Rusų užimtoje zon-
je, Saksonijos srityje, apie 
25,000 Vokiečių priversti
nai dirba kasimui uraniu-
mo, iš kurio daroma atomi
nės bombos. Sovietai pa
siryžę atominę bombą pa
sidaryti. 

SIUNTIMAS iš Ameri
kos į kitas šalis išdirbinių, 
išskyrus maisto ir dovanų 
pakietų tremtiniams, pra
dedama kontroliuoti nuo 
Kovo 1 d. 

ATSISAKO LEIST! I 
PALESTINA ŽYDUS 

NUO VASARIO 1 

Palestinoj, GalilejosTaf-
nuose, įvyko kelių šimtų 
Žydų ir Arabų susišaudy
mai. Kovos tęsiasi įvai
riuose miestuose ir mieste
liuose, žūsta Žydų ir Ara
bų. 

United Nations nori kad 
nuo Vasario 1 butų atida
ryta vienas uostas Palesti
noje Žydams j tą šalį įva
žiuoti. Britai tuo tarpu su 
tuo nesutinka, sako, jeigu 
be tvarkos žydai ims sku
biai į Palestiną veržtis ir 
kils karas su Arabais, tada 
U. N. patvarkymas Pales
tiną padalinti pasirodys ne-
vykes ir galf reikalas pasi
gadinti visai. 

Arabai sako turi gatavai 
32,000 armiją stoti į muši 
Palestinos nuo Žydų gvni-
mui, kaip graitai Britaį iš 
Palestinos pasitrauks. 

Britų militarinė vadow-
bė apleidžia Palestiną, iš
gabena savo karines reik
menis. 

Žydai skubina išvažiuoti 
iš rytinės Europos kur tik 
įvesta sovietų tvarka. 

WHITNEY SUSITAI
KĖ SU PREZIDENTU 

TRUMANU 

ViefHM* gelžkeliečių uni
jos viršininkas, senis A. F. 
Whitney, 1946 metais taip 
buvo įtūžęs ant Prez. Tru
mano už sulaikymą gelžke-
liečių streiko kad paskelbė 
praleisiąs $7 milijonus uni
jos pinigų vajui prieš Tru-
maną, kad jis neliktų dau
giau prezidentu. 

Whitney laikinai buvo 
susiplakęs su Wallace, bet 
dabar pametė Wallace ir 
susitaikė su Trumanu, sa
kydamas kad jis "buvo De
mokratas visą amžį ir nori 
mirti Demokratu". 

r 
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Amerikos Aviacijos Kadetai* gauna instrukcijas skraidymui 
vienu iš lavinimo lėktuvu. Jauni vyrai tarp 20 ir 261 o me
tų amžiaus sveiki kūniškai ir protiškai, gali įstoti. 

Valdžia pati Palaiko 
Aukštas Kainas 

RADO HITLERIO-STALINO SLAP
TŲ SUTARČIŲ RAŠTUS 

vykias tam tikrus Vokiečių 
(gal komunistų ar nacių?) in
spektorius. Vadinasi ir stim-
pantis asilas nori dar spardyti 
vargšus tremtinius. 

K.Pelėkis. 

Washington.— Vjalstybės 
Sekretorius Marshall viešai 
atskleidė sovietams Ameri
kos sučiuptą didelę slaptų 
dokumentų knygą, kurioje 
sutalpinta visi susitarimai 
Stalino su Hitleriu draugi
škai pasidalinti rytinę Eu
ropą. 

Tuos dokumentus State 
Departmentas turi nuo ka
ro pabaigos dienų, kada už
imant Vokietiją Amerikie
čiams pakliuvp tie slapti 
raštai. Iki šiol, taikydamie
si ir tupčiodami Maskvai, 
Amerikiečiai tai laikė slap
tybėje, vis jieškojo su so
vietais "draugiškų susita
rimų", nes Stalinas buvo 
gana nuolaidus HitleriuL 

Tačiau Kremliaus kruvi
ni carukai, pamatę progas 
tęsti savo užkariavimus kol 
Amerikiečiai žiopso, visai 
su Amerika nesiskaitė 

Seimininkės susirupinu s 1 d š 
kainų klausimu, vėl bus sumai
šytos žiniomis iš Washingto-
no. Valdžios galvos garsiai kal
ba apie sulaikymą infliacijos ir 
kainų kilimo. Bet kaip tiktai 
maisto kainos pasirodo gali at
pigti valdžia pati tuoj šoka pa
remti kainas. Tam, žinoma, 
naudoja taksų mokėtojų pini
gus. 

Pereitą metą valdžia stengė
si palaikyti bulvių kainas nuo 
pigimo, praleidžiant net $40 

milijonų bulvių augintojams, 
kad jie galėtų kuomažiausia 
bulvių į krautuves duoti ir kad 
gautų už tas bulves aukščiau
sias kainas. 

Amerikos žmonės, pirkdami 
aukšta kaina bulves, sumoka 
apie $200 milijonų viršiau ir 

Dabar Marshall sutiko dar tuos $40 milijonų taksais 
tuos dokumentus paskelbti 
viešai. 

Tarp kita ko tose sutar
tyse Stalinas su Hitleriu 
numatė išstumti Ameriką 
ir Anglija iš Europos, Af
rikos ir Azijos. 

Kai Hitlerio neliko,į Star 
linas, karo metu Amerikos 
gerai sustiprintas, dabar tą 
planą vykdo pats vienas. 

Kiek daugau dar Ameri
ka žiopsos? 

DEPORTUOS KOMU
NISTŲ VADĄ l 

RUSIJĄ 

LEWIS REIKALAUS 
ANGLIAKASIAMS 

"DAUG" 

} 

John L. Lewis, angliaka
sių unijos vadas, pradėjo 

FBI ir imigracijos agen- kalbėti jog 1948 metų jo 
tai sulaikė Amerikos ko- pareikalavimai maineriams 
munistų vadą Alex Bittel-jbus gana aukšti ir daug. 
man, deportavimui jo į Ru-! Jeigu kokios, gali kilti 

^  •  X  1 . . * . .  T-  a  %% Mi l  m lrnn i t i  l r  n  n  T7AI  siją, iš kur jis paeina. Jis 
suimtas buržujų žiemavoji-
mo vietoje, Miami, Florido
je, puošniame hotelio kam
baryje, kur jis matomai 
nuvyko pasinaudoti kapita
listiškomis gerybėmis. 

angliakasių streikas vėl. 

VOKIETIJOJE, Britų ir 
Amerikos zonose sustrei
kavo apie 200,000 Vokiečių 
darbininkų, parodymui už-

! jautimo Ruhro srities pro-
jautimui industrinės Ruhr 

POPIEŽIUS pasi r y ž ę s s srities darbininkams kurie 

0LYMPIA, Wash., nutei
stas mirtim tulas^ negras, 
kuris susekta nužudęs 13 
žmonių. Gubernatorius su
laikė jo bausmės įvykdymą 
pratęsimui tyrinėjimų ar 
jis nebus nužudęs ir kitu§, 
kurių tulų žudikai nežino
mi; 

SOVIETAI sako esą pa
sirengę tartis su Amerika 
atsiskaitymui už lend-lease 
ko U. S. davė sovietams už 
virš $11 bilijonų. 

Tuomi Maskva vėl lajki-
nai nuramins Amerikiečius 
kad šie manytų jog Rusai 
yra Amerikai draugingi. 

REPUBLIKONŲ partija 
pasiryžus sudaryti $3 pili-
jonų fondą šių metų rinki
mų vajui, Prez. Trumano 
nugalėjimui. # 

Tačiau Republikonai dar 
neturi kandidato j prezi
dentus. Visuomenėje kyla 
noras kad kandidatuotų į 
prezidento vietą. Gen. Mac-
Arthur, arba Gen. Eisen
hower. Norinčių kandida
tuoti yra keletas. Tarp jQ 
žymiausi Taft, Dewey, ii* 
Štassen. 

ekskomunikuoti Italijos ko
munistų partiją, kas skai
tosi Bažnyčios didžiausia 
bausmė. Komunizmas pri-
pažystama didžiausiu Baž
nyčios priešu. 

kėlė riaušes dėl maisto sto 
kos. Britai tą komunistų 
sukurstytą streiką numal
šino. Dabar pradėta kiti 
streikai. 

Tą patį valdžia daro su kiau
šiniais, viskas kas reikia kiau
šinių ūkininkams tai pasakyti 
kad jų vištos pridėjo perdaug 
kiaušinių, ir valdžia perviršių 
paima, užmoka sumas pinigų, o 
likusius kiaušinius ūkininkas 
gali parduoti aukšta kaina. 

Taip yfa ir su kitais maisto 
produktais: jeigu tik kurių da
lykų uždera daugiau, valdžia 
skubina daug tų produktų už
pirkti ir sunaikinti arba kur 
kitur nudėti, o ūkininkai gali 
už likusius produktus lupti au
kštas kainas. Jeigu ne ūkinin
kai tiesiog tai tarpininkai ku
rie maisto produktus pristato į 
rinkas. 

Miestų darbininkai moka UŠ 
maistą aukštas kainas, ir vis 
remia Demokratus kurte tokius 
šposas su maistu daro. 

• 
FARMERIAI šioje šalyje 

1947 metais turėjo didžiausias 
ineigas negu kada kitados, — 
keturis kartus daugiau negu 
1939 metais, Farmeriai už sa
vo produktus gavo $18 Wlijo-
nų dolarių. 

Kadangi šiuo laiku ūkių gy
ventojų skaičius kiek sumažė
jęs, ūkių ineigos nuo galvos jų 
gyventojų buvo žymiai dides
nės negu kitais metais. 

IRAKE, po pasirašymo 
Britų-Irako aliejaus sutar
ties, komunistų sukurstyti 
jaunuoliai pradėjo protes
to riaušes, kuriose užmuš
ta apie 10 asmenų. 

GELŽKELIEČIAI grąsi-
na streikuoti Vasario 6 d., 
reikalaujant 30 nuoš. algų 
pakėlimo. 

Automobilių d a rbininkų 
unijos vadai taip pat pa
skelbė pradėsią naują vajų 
gavimui darbininkams žy
mių pakėlimų. 

NEŽIŪRINT nuolatinio kai
nų kilimo, žmonės 1947 metais 
labai leido pinigus pirkimui iš 
krautuvių įvairių reikmenų ir 

UNITED NATIONS pa-j krautuvės padarė per 1947 me-
skyrė komisiją rasti budus tus biznio už $118 bilijonų 
sutaikymui Indijos karingų 
pusių, kurios tarp savęs 
žudosi dabar kai Indija pa
dalinta pusiau ir kai abi 
pusės turi savo nepriklau
somybę. . 

Indu vadas Gandhi buvo 
vėl pradėjęs bado streiką, 
norėdamas iššaukti Indusų 
tarpe susitaikymą. 

KOMUNISTAI varo pla
čią propaganda Amerikos 
kolegijose kad studentą;! 

*• !U 

ARGENTINA nupirko iš 
xvv,^xjv,^ —v* - , Amerikos 12 milijonų sva-
priešintųsi jaunimo milita-lrų dinamito statybos išmi
rimam lavinimui. Tuo už- j litariniams ̂  reikalams _is U. 
siima tuli sukomunistinti S. amunicijos kontrolės ta-

I mokytojai ir mokytojas. Jrybos. 

net $18 bilijonų daugiau negu 
padarė 1946 metais. 

• 
KONGRESE Washing tone 

norima surasti galimybės pra
vesti mėsos racionavimo prie
monę, kuri butų panaudota jei 
prezidentas matytų reikalingu 
įvesti mėsos racionavimą. Ra-
cionavimas butų tai nustaty-

j mas kiek per savaitę mėsos ga-
BALTIJOS jurose perei- ii pirkti, ne kainų kontroliavi-

tais metais 45 laivai UŽva- mas. žinoma, prezidentas nori 
žiavo ant minų, kurių tose įvesti nekuriu dalykų ir kaini* 
jurose buvo prisėta karo kontrolę, na o tas vėl nustum-
iaiku ir nebuvo išgaudytos, tų visas reikmenis | "juodą rin

ką". 
Amerikos Mėsos Institutas^ 

Chicagoje, skelbia kad sulyf 
dabar turimo mėsos kiekio nė
ra reikalo rūpintis apie mėso| 
pardavimo suvaržymą ar api| 
kainų kontrolę. 
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PITTSBURGH 

MlESOS kainoj Pittsburghe 
tebranginamos vėl. Pabrango 
jautiena, veršiena, aviena, čia 
mėsos kaina kilo nuo Gruodžio 
8, kai pirm to per šešias savai
tes laikėsi vienodai. 

Nekurie mėsos parda vėjai 
sako, turės buti įvesta kainu 
kontrolė, norint sulaikyti mėsą 
nuo brangimo. Bet kai uždės 
kainų kontrolę, mėsos visai su
mažės. Ir taip blogai ir taip 
negerai. 

SAUSIO 19, E. Pittsburghe, 
nuo Westinghouse tilto nušoko 
ir užsimušė apie 50 metų am
žiaus žmogus. Jo kūnas rasta 
ant geležinkelio bėgių apačioje. 
Pasirodė jog tai yra Walter G. 
Bradford, iš Washington, Pa. 
Jis yra 14-tas asmuo nusižudęs 
nušokimu nuo to tilto kai til
tas išstatytas 10 metų atgal: 

ADVOKATAI IR DVASIŠKIAI 
PATEKO KALĖJIMAN 

Allegheny apskrities kalėji
mo viršininko patiektos skait
linės 1947 metais tame kalėji
me buvusių patekusių asmenų 
sudaro ypatingą vaizdą. Pa
tekę buvo per ištisą metą 12,-
768 asmenys už visokius nusi
kaltimus. 

Kalėjime buvo asmeny kurie 
buvo 103 skirtingų užsiėmimų 
ir profesijų. Tarp jų buvo du 
advokatai, 3 aktoriai, 52 bar-
tenderiai, 7 daktarai, du gra-
boriai, 8 dvasiškiai, 9 nursės, 
1 mokytoja ir du rašytojai. 

Svarbu pažymėti tas kad iš 
visų 12,768 kalinių skaičiaus 
tik apie 500 buvo ateiviai, visi 
kiti Amerikoje gimę nusikal
tėliai. 

Paprastų darbininkų skai
čius siekė 5976, kurie pateko 
už įvairius nusikaltimui. 

VALDŽIA DAVĖ $90 
MILIJONŲ 

Iš Social Security fondo Fe-
deralė valdžia sumoka Penn-
sylvanijos valstijos iždui apie 
$90 milijonų metuose, valstijos 
socialės apdraudos reikalams 
aprūpinti. 

Prie Federalės valdžios sumų 
pati valstija turi dadėti savo 
atitinkamas sumas. 

Visokių pašalpų ir atlygini
mų iš valstijos gavo 798,936 
Pennsylvanijos gyventojai. 

Iš tos sumos apie $68 mili
jonai buvo bedarbės atlygini
mų, ką gavo 401,285 asmeilys. 

Veteranų Administracija be 
to gauna savo paskiras sumas, 
suvirs $120 milijonų metuose 
aprupinimui Pennsylvanijos ve
teranų. 

TAKSŲ PALENGVINIMAS 
Jeigu ineigų taksų sumažini

mas butų pravestas sulyg Re-
publikonų Kongreso planavimų, 
apie 563,500 Pennsylvanijos 
gyventojų butų visai paliuo-
suoti nuo mokėjimo taksų nuo 
ineigų. Prie to daugybė kitų 
turinčių didesnes ineigas, turė
tų mokėti mažiau taksų negu 
dabar moka. 

Detroit, Mich., Naujienos 
BROLIAMS TAUTIE

ČIAMS AMERIKOJE 

Jei ne Amerikiečių Pa
rama, daugelis butume 

nepanašus į žmones 

KASYKLŲ NESUTRUKDĖ 
V a karinėje Pennsvlvanijoje 

visos svarbiosios kasyklos te
bedirba, nežiūrint rąstų gamin
tojų streiko, kuris tęsiasi jau 
apie mėnuo laiko. Streikeriai 
tikėjosi sulaikyti darbus 20,000 
angliakasių, bet to dar neįvy
ko. Kasyklos vis turi pakan-
mai medžių paramstyti kasyk
lų lubas. 

Rąstų gamintojų unijos va
dai užsispyrę streiką tęsti tikė
dami sulaikyti ir plieno darbus 
kuomet plieninėms pritruks 
reikalingų darbe rąstų. 

Streikeriai pareikalavo 28V-» 
centų valandai daugiau mokės-
ties. * 

DARBUOSE NELAIMĖS 
PADIDĖJO 

Pennsylvanijoje nelaimės vi
sokiuose darbuose pasiekė auk
ščiausio laipsnio po karo pa
baigos. 

Pereitą Spalių mėnesį dar
buose šioje valstijoje buvo su
žeista 11,808 asmenys, didžiau
sias paskiro mėnesio skaičius 
nuo karo pabaigos. 

Nežiūrint sužeidimų padau
gėjimo, mirčių ir užmušimų 
darbuose tą mėnesį buvo 93. 
arba 10 nuoš. mažiau negu 
mėnuo pirmiau. 

WATERBURY, CT. 

SUŽEIDĖ MOTINĄ 
East End dalyje, Pittsbur

ghe, 6 metų amžiaus mergaitė 
netikėtai peršovė savo motiną, 
Rachel Balistrieri, 27 m. amž. 

Mergaitė radus stalčiuje re
volverį, nusinešė į kambarį su 
juo žaisti. Gaidukas užkliuvo 
mergaitei revolverį traukiant, 
ginklas iššovė, šūvis nuėjo per 
tris kambarius ir pataikė mo
tinai į petį. Ji su kaimynų pa
galba nuvežta į ligoninę, kur 
suteikta pagalba ir sako išgis, 
nežiūrint netekimo daug krau
jo. 

DIDINA ĮRENGIMUS 
Manufacturers Light and 

Heat Co. ruošiasi investuot net 
$8,700,000 į gaso patarnavimo 
pagerinimų projektus 1948 me
tais. 

Petras Lalas 
Dirvos Atstovas 

Prenumeratoms, Skelbimams 
39 Union .Street 

AMSTERDAM, N. Y. 

į p. 

Vincent B. Archis 
Dirvos Atstovas 

Prenumeratoms, Skelbimams 
LOS ANGELES, GALIF. 
831 So. Rampart Bird. 

TIKĖKIT ARBA NE! 
Per 27 metus Waterbury 

miestą valdė Demokratai, ir po 
daugelio bandymų Republiko-
nams pasisekė rinkimus laimė
ti. Štai dabar turime miesto 
mavorą Republikoną, Raymond 
E. Snyder. Ponas Snyder yra 
padorus žmogus, iš profesijos 
yra laidotuvių direktorius, jis 
yra vedęs Lietuvaitę, Helen 
Vasiliauskaitę. Jis gerai žino 
Lietuvių reikalus ir visuomet 
dalyvaudavo Lietuvių parengi
muose, ir iki šiol jau yra žino
ma kad jis yra davęs dauges-
niui Lietuvių darbus negu kad 
Demokratai davė per 27 metus. 

Bet čia dar ne viskas, štai 
koki šposą jam Demokratai iš
kirto pasitraukdami iš miesto 
valdžios. Kadangi naujas mie
sto mayoras turėjo užimti vie
tą nuo Sausio 1 dienos, ir ka
dangi tarp Kalėdų ir Naujų 
Metu susilaukėm labai daug 
sniego, tai senoji Demokratų 
administracija visai nepasiju
dino ir nebandė sniegą iš gat
vių apvalyti. Kadangi per ke
lias dienas sunkvežimiai ir au
tomobiliai išmalė sniege duo
bes tai per tulą laiką miesto 
gatvės atrodė kaip senoviškas 
kapinynas; jau nekalbant apie 
pavojingumą važinėti, ir einant 
skersai gatvę turi saugotis kad 
sprandą nenusisuktum. 

Demokratai pradėjo skleisti 
paskalus, "žiūrėkit, naujas ma
yoras Mr. Snyder nei gatvių 
tinkamai neapvalo...." 

AUKOS SUAIKVOTOS? 
Girdėti kad nekurios katali

kiškos šalpos ir labdaringos or
ganizacijos šioje kolonijoje su
stabdė Centu rinkliavą, kurią 
pirmiau darydavo savo susirin
kimuose labdaringiems reika
lams. Dabar paaiškėjo kad jų 
suaukoti centai, vietoje atitek
ti labdaringiems tikslams, bu
vo perduoti vienam kavalieriui, 
o tral ir jo meilužei, apmokėti 
kelionėms važinėjant po sei
mus. 

Rodos nereikėtų draugijoms 
už tokius menkniekius užsigau
ti. Kaip žmogus gali važinėti 
j B ALF seimą jeigu nįekas jo 
kelionės lėšų .neapmokės? Nė
ra kvailių šiais laikais. Ti«#a. 

Slinkus yra ftmsų gyvenimas 
svetimame krašte: vieniems 
mes esame krislas akyse ir jei 
jie turėtų progos jie mus be 
jokių abejonių sunaikintų. Ki
tiems — tiesioginiams musų 
nelaimių kaltininkams, — mes 
esame sunki ir nemėgiama naš
ta. Treti, kurie galėtų mums 
daug padėti, nelaiko musų tik
rais žmonėmis, o tiktai gyva 
preke, su kuria pasielgs taip 
kaip tUto momentu' bus pato
giau. 

Tik iš Jusų, musų tikrieji 
broliai, Amerikos Lietuviai, tie
sioginiai ir per labdaringą BA 
LF'ą mums ateina nuoširdžiau
si žodžiai ir tikra užuojauta, ti
kras musų sunkios padėties 
įvertinimas ir supratimas. 

Mus iki ašarų džiugina ir pa
guodžia Jusų kupini meilės lai
škai ir begaliniai jaudina Jusų 
pareiškiama gera valia ir šir
dis per Jusų mums siunčiamas 
skaitlingas dovanas. 

Mes žinome kiek Jums rei 
kėjo prakaito išlieti kol visa tai 
įsigijote, o dabar broliškai su 
mumis pasidalinate. Jei ne 
Jusų tos dovanos, daugelis mu 
su jau ištikro butų nepanašus 
į žmones, tikri nuskurę ir api
plyšę vargšai. 

Jei Jums tektų matyti kaip 
kruopščiai mes Jusų atsiunčia
mas gerybes dalinamės ir kiek 

' jos įneša musų tarpan gyvu-
I mo tai Jums nereikėtų kito įro 
| dymo kaip jusų parama mums 
i gyvybiškai reikalinga. 
į Mes jau esame vargo užgrū
dinti, nebemokam švelniais žo
džiais savo padėkos išreikšti, 

i Bet. tikėkite, broliai ir seserys, 
mes Jums tą padėką poselėja-
me kiekvienas savo širdyje ir 
ne kartą ja pasididžiuodami 
pareiškiame svetimiems saky-

idami: "Tai atsiuntė mums mu-
Į sų tautiečiai iš Amerikos!" Ir 
i jie, kurie yra šimtais kartų da-
' bar už mus turtingesni, mums 
Į dar ir tų suaukotų gerybių pa-
|vydi.... 
I Negalėdami Jums, mieli bro-
I liai-tautiečiai, kitaip atsilygin-
|ti mes, šiądien susirinkę skait
lingame Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus Biberacho Riss apy
linkės narių susirinkime, siun-

į čiame BALF'ui, o per jį Jums 
visiems, musų mylimiems tau
tiečiams, savo bendrą padėką ir 

įprašome Aukščiausiąjį kad Jis 
I Jums atsilygintų. 

Siunčiame Jums širdingiau
sius linkėjimus. 

Biberacho Riss Lietuvių 
Kolonija. 

Spalių 30, 1947. 

NEW YORKO miestui nuva
lymas pastaro sniego, kurio 
buvo priversta apie 26 coliai, 
kaštavo $6,635,003, arba pc 
$250,000 nuo colio. 

Iš LVS 6-TO SKYRIAUS ME
TINIO SUSIRINKIMO 

LVS 6-to skyriaus susirinki
me, įvykusiame Sausio 18 d., 
šv. Antano parapijos mokyklo
je, buvo patiekta daug praneši
mų iš visų metų darbuotės. 

Sekretorius Juozas Kripas 
pranešė kad pagal metinę kny
gose sutrauką, pereitais metais 
išsiųsta centrui, seimo proga ir 
kitais atvejais, $532.50. Pakie-
tėliams, medikamentams ir žo
dynams tremtiniams išleista 
$455; BALF'ui $15. Reiškia, 
pereitą metą per 6-to skyriaus 
kasą perėjo virš tūkstantis do-
larių. Tai geras skyriaus pa
sidarbavimas. Raportas priim
tas su užgyrimu. 

Pereitais metais skyrius sū
rėjo septynis didesnius ar ma
žesnius parengimus. 

Susirinkime perskaityta keli 
tremtinių laiškai, kuriuose dė
koja už. prisiųsta pašalpą pa
kiemiais; tokių laiškų buvo 10. 
Pakietėlių skyrius per metus 
išsiuntė 65, tarp jų 11 CARE. 

Šis susirinkimas išrinko ko
misiją rūpintis dviem skyriaus 
rengiamais vakarais; vienas jų 
bus mažesnis, socialinio pobū
džio, Vasario 28; kitas didelis 
koncertas, Balandžio 11, kuria
me dainuos Apolonija Augusti-
navičienė, iš Chicagos, ir Pran
ciškus Neimanas, iš Clevelan-
do; abu jiedu yra tik pereitą 
vasarą atvykę iš Europos. Ko
misiją sudaro: Ambrose Kizis, 
Matilda Maita, Helena Raubie-
nė, Magdalena Greivienė, Ste-
phania Douvan, Adelė Mase, 
Marė Sims ir Augustas Rinku-
nas. 

1948 metams skyriaus val
dybą renkant, didumoje pasili
ko tie patys, kiti perrinkti. Ji 
yra: pirm. Juozas Gužauskas; 
vice pir. Marija Sims ir Am
brose Kizis; nutarimų sekreto
rius Juozas Kripos; finansų se-* 
kretorius Juozas Tamošiūnas; 
iždininkas Augustas Rinkunas, 
tvarkdarys Matas Mozūras. 

Susirinkimas nutarė daly
vauti Lietuvos Nepriklausomy
bės 30 metų minėjime Vas. 8. 

Už pereitus metus pakalbėjo 
skyriaus pirmininkas, pareikš
damas džiaugsmo kad skyriuje 
viskas taip gražiąi iir tvarkin
gai ėjo. Pereitu metų valdybos 
darbai ir bendravimas su na
riais ir veikėjais bei komisijo
mis užgirtas. 

MOTUZŲ-BELECKŲ 
FILMOS BALF NAUDAI 

Sausio 18 d. čia buvo rodo
mos Motuzų-Beleckų Lietuviš
kos filmos, kurios buvo labai 
įvairios ir įdomios. Naturalė-
se spalvose parodyta gražioji 
Lietuva kaip ji atrodė Nepri
klausomybės laikais. Po to per
duota plokštelėse užrekorduoti 
Lietuvos komisarų pažadai, ku
rie neišpildyti iki Rusų komi
sarų kalbų Lietuviams. Matė
me ir žiaurių vaizdų, bolševikų 
nužudytų Lietuviu lavonus. 

Tremtinių filmose parodyta 
kaip dabar Lietuviai tremtiniai 
gyvena; BALF veiklos filmoje 
mateme New Yorko Tag Day 
ir BALF centro veiklą. 

Filmos ištisai garsinės, su 
Lietuviška muzika ir dainomis, 
taip pat Lietuvių ir Anglų kal
bom aiškinamos. Aiškino ir 
valbėjo Vytautas Beleckas *ir 
Jonas Valaitis. 

Tos filmos rodyta čia du 
kartu: šv. Jurgio parapijos sa-
ije, kur dalyvavo apie 150 žm. 

Čia kalbėjo nesenai iš Europos 
atvykęs p. Arbačiauskas, taip 
i:at kalbėjo iš New Yorko at
vykęs BALF pareigūnas Jonas 
/alantis. Po kalbų, parinkta 

c uku, gauta $107.17. 

Kitoje miesto dalyje, tbs fil
mos rodytos Lietuvių salėje; 
čia žmonių buvo per 400. Kal
bą pasakė Tarnas Dambraus
kas, taip pat nesenai iš Euro
pos, ir Jonas Valaitis. Čia au
kų BALF'ui surinkta $286.96. 
Tuo budu Detroite filmų rody
mais BALF'ui išviso surinkta 
$388.13. 

šios filmos buvo rodytos ir 
Grand Rapids Lietuviams Sau
sio 16. Bet ten diena buvo la
jai šalta ir snigo, tat žmonių 
nusirinko virš 100. Aukų BA 
LF'ui ten surinkta $70.20. 

VAIŠ3B 
Matildos Maita namuose šeš

tadienį, Sausio 17, įvyko gra
žios susipažinimo vaišės. Tarp 
svečių buvo Adv. Uvickas su 
žmona, Dr. Jonas Sims, Marija 
Sims; nesenai iš Europos atvy
kęs, dabar Universiteto lekto
rius Dr. Br. Kazlauskas, senu
tė Janušaitienė iš Chicagos, p. 
Kerševičius ir eilė kitų. Tarp 
svečių buvo ir Jonas Valaitis, 
iš New Yorko. M* Suns. 

OREGON CITY, ORE. 

DETROITE LIETUVIŠKAS PULSAS 
PLAKA 

NORI LIETUVIO DAKTARO 
Pas mus gyvenimas smagus, 

oras gražus, nešalta, viskas ža
liuoja ir žiemos metu. 

Darbai čia eina gerai, uždar
biai nemenki, moka nuo $1.06 
valandai mažiausia, ir daugiau 
sulyg amato. 

Tik labai geistina kad čia at
važiuotų apsigyventi Lietuvis 
gydytojas ir katalikas laidotu
vių direktorius, jie čia darytų 
gerą pragyvenimą. Kas nori 
platesnių informacijų galit pa
rašyti man, gausit paaiškini
mus. 

A. F. Brozinsky, 
R. 1, Box 124 A 

Oregon City, Ore. 
_ m * ; 

LOWELL, MASS. 
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MUSŲ VEIKLA 
Kaip kas met taip ir šymet 

Lowellio Lietuvių kolonija ren
giasi Vasario 16-tos paminėji
mui. Pereitame D. L. K. Vy
tauto Klubo susirinkime buvo 
įnešimas kad pats klubas su
rengtų paminėjimą, bet pasita
rus palikta surengimą vykdyti 
vietiniam ALT skyriui. Perei
tą metą ALT skyriui surengė 
paminėjimą su meno dalimi ir 
prakalbomis ir buvo surinkta 
apie $1,800. Be abejo ir šy
met nebus atsilikta. 

Paskutiniu laiku iš Lowellio 
Lietuvių buvo pasiųsta kelioli
ka affidavitų Lietuviams DP 
Vokietijoje ir kitose valstybė
se. Yra žmonių kurie pasiun
tė affidavitus visai nepažysta
miems Lietuviams. Tokie af
fidavitų davėjai yra: V. Pau
lauskas, L. Paulauskas, Dr. J. 
Tamašauskas ir St. Kučinskas. 
Užimtų perdaug vietos laikraš
tyje suminėjimui visų tų vie
tos Lietuvių kurie jau pasiun
tė affidavitus. Vienu žodžiu, 
jų darbas yra begalo garbin
gas. Prie to dar musų koloni
ja praturtės Lietuviais inteli
gentais kai čia atvažiuos trem
tinių. 

Jei dar randasi tokių vieti
nių Lietuvių kurie norėtų pa
daryti affidavitus jauniems iš-
vietintiems Lietuviams, kreip
kitės į A. Raudeliuną, ar Vy
tautą Ramanauską. Dar turi
me atsišaukimų nuo jaunų vy
rų kurie norėtų gauti affidavi
tus nuo jusų, įvažiavimui į 
Ameriką. Vyt. Ramanauskas. 

JAUNAS LIETUVIUKAS TREMTYJE MOKOSI 
Tremtinių vaikai, remiant Amerikos Lietuviams gali buti 
aprengti, ir mokytis (Nuotr. B* Gwdztuno.) 

KANADOJE Sausio {5 d. 
traukinio nelaimėje prie Wikes, 
Que., apie 400 mylių nuo Mont
real, žuvo 9 žmonės. 

A. S. Trečioką# 
INSURANCE AGENTŪRA 

Dirvos Atstovas 
Prenumeratoms, Skelbimams 

314 Walnut Street 
NEWARK f. N* J. 

Rašo Alė Arbačiauskienė. 
žmogus gyvas tol kol jo pul

sas plaka, dirba širdis. Ben
druomenė irgi tvirta bei gyva 
kai jos vidujinis, dvasinis tem
pas jaučiamas, kai jos alsavi
mo šiluma ką nors gaivina. 

N e m i n ė s i u  p a v a r d ž i ų  n e i  
draugijų vardų. Imsiu Lietu
višką bendruomenę apskritai ir 
pamėginsiu patikrinti jos pul
są. ' 

Kaip ir visur, deja, Lietuviai 
persiskyrę į du griežtai prie
šingus frontus: Lietuvių ir ko
munistų. Pirmieji, nors dažnai 
irgi daug Lietuvybei nusikals
tą, tebėra verti Lietuvių vardo, 
tebežino savo gimtąjį lopšį ir 
tebegerbia jį. Antrieji tebe
kalba Lietuviškai, tebevartoja 
Lietuvišką raštą savo spaudai, 
tebedainuoja iš tėvų išmoktas 
dainas, bet garbina tuos kurie 
jei ne penkmečio tai penkiasde
šimtmečio plane turi užsibrėžę 
tikslą išrauti visa kas Lietu
viška ir kas šventa iš Lietuvių 
tautos. Jeigu išrauti negalėk 
tai iki paskutinio žmogaus tau 
tą sunaikinti. 

Daugumui, tiesa, * Lietuvių 
komunistų nerupi tautybė nei 
šventi dalykai. Jų tikėjimas 
proletariato kultas; jų dievas— 
Sovietų Sąjunga. 

Vargšai! Kaip jie klysta pa
sirinkę šį dievą. Dar nei vie
nas stabas viso pasaulio istori
joje nebuvo trk^ tuščias ir to
kia klastinga, bjauria šypsena 
kaip šis. Šis dievaitis-stabas 
proletariatu, kuris jį garbina, 
gal mažiausia rūpinasi negu 
kas kitas. Tikėkime kad šie 
Lietuviškai tebekalbą žmonės 
kartą praregės ir, gal but, vėl 
taps tikrais Lietuviais. Tai 
butų butų didžiausias trošjfl-
mas ir džiaugsmas. , . 

Apie pirmąjį frontą — tik
ruosius Lietuvius — vertėtų 
daugiau kalbėti, šitame fron
te, kur ypač reikalingas susi
klausymas ir vienybė, kur kiek
vienas žmogus brangus ben
dram tikslui siekti, deja, daž
nai yra tokių silpnų pozicijų 
kad pradedi abejoti laimėjimu. 

Liūdniausias dalykas — su
siskaldymas ir partinė neapy
kanta. Ir keista, žmonės skai
dosi kartais net ir ten kur jun
gia juos tikrai bendra idėja 
Sakysim, skirtingos parapijos 
Lietuviai kartais laiko vieni ki
tus jau ne savais. 

Pagaliau, juk visus Lietuvius 
jungia bendri vargai, bendri 
prisiminimai tolimos Tėvynės, 
bendras darbas kad Tėvynė 
prisikeltų ir kad musų gimi
nės, kaimynai, musų broliai 
Lietųyiai, pradėtų šviesų, lais
vą gyvenimą. 

Atrodo, reikėtų tartis, % ne
sipykti, glaustis, o nesiskirsty-
ti; remti, o ne trukdyti. 

Antra labai didelė silpnoji 
pusė tai nesistengimas palaiky
ti Lietuvybės jaunuomenėje, 
žinoma, aplinka, mokykla daro 
savo, bet tėvai yra pirmutinis 
ir didžiausias jaunimo auklėto
jas. Jeigu tėvai norėtų kad jų 
vaikai pramoktų kalbėti ir 
skaityti Lietuviškai tai šie ir 
pramoktų. O dabar ir geriau
sia patriotiškai apsišvietę tė
vai apie savo vaikus pasako: 
"Kam jiems Lietuviška kalba, 
Lietuviškas raštas? Jie turi 
'angelskai' mokytis kad darbo 
čia gautų, kad duoną turėtų. 

Taip. Niekas neginčija kad 
Angliška kalba, darbas ir duo
na jaunuomenei reikalinga, bet 
"ne viena duona žmogus gy
vas", sako Lietuviška patarlė. 

Lietuvių tėvų vaikai yra ir" 
gi Lietuvių tautos žmonės, nors 
ir Amerikos piliečiai, ir jie tu
ri pažinti Lietuvių tautos isto
riją, kalbą, papročius, meną, 
kulturą. Jeigu jie šito nežinos 
ir nepažins, jie baigę ir "ka
džius" dar nebus pilnai išsila
vinę žmonės. Jaunimas turėtų 
ir patys apie tai pagalvoti, o 
tėvai turėtų jausti pareigą duo

ti pagrindą savo vaikams išsi
lavinimui. 

Visos kit^ smulkesnės, ne
gerovės kyla iš minėtų dviejų 
Lietuvių bendruomenės silpnij-
jų pusių. 

Minėti dalykai yra gili prie
žastis susimąstymui ir j ieško
jimui išeities musų inteligenti
jai, vadams, veikėjams. 

Šiaip gi, išoriniai stebint, 
matai dar gyvą Lietuvybės dai
gą. Visose trijose parapijoj , 
Lietuviškos pamaldos dar gar
siai lankomos, parengimuose" 
dar salės prisipildo, rinkliavos 
ir kitokie šalpos darbai gyVt, 
randą plataus pritarimo. 

Atskirų organizacijų vadai, 
nors užkulisyje patrukšmauj|» 
viešai vis dėlto suranda ir befi-
drų žodžių susitarti bei bendrų 
pastangų gerą darbą atlikti. 

Reikia manyti, čia turi reik
šmės vadų bei veikėjų inteji# 
gentiškumas ir taktiškumas. 
gali nemokyti, darbi n i n k a i, 
kartais buti inteligentiškesni 
negu diplomatiškieji! 

Dabar gyvu tempu ruošiasi , 
visos Detroito Lietuviškos or
ganizacijos, taip pat tremti
niai, Lietuvių Dienos (Vasario 
16-tos) minėjimui. Tvarkosi ir 
palengva tobulėja Lietuvii§ ra
dio pusvalandis. 

Lietuviškas pulsas Detroite 
jaučiamas, gaivalingas, ritmiš
kas, nesilpstantis širdies pul
sas. Jeigu kraujas nusilps, 
įleisime naujo; jeigu vienos 
rankos nusvirs, pakils kitos. O 
tikėkime, ateis kada nors Lie
tuvių diena kada visos Lietu
viškos bitelės neš į vieną avi
lį ir viena kitos negels. 

BALF PASIUNTĖ 
TREMTINIAMS 

GRUODŽIO M£-
* NESI ŠITIEK: 

Pereitų metų Gruodžio mė
nesį BALF išsiuntė į Europą 
šias siuntas Lietuviam^ trem
tiniams šelpti: 

1. 165 dėžes margarino, 
8,250 svarų — $3,050 vertės. 

Siunta išėjo iš New Yorko 
uosto Gruodžio pradžioje laivu 
SS American Shipper. 

2. 60 maišų ir 21 dėžė var
totų drabužių, avalinės ir ki
tų reikmenų, 9,60S svarų, ver
tės $14,845. 

Išvežta iš New Yorko Gruo
džio pradžioje, laivu SS Ame
rican Banker. 

3. 217 dėžių pieno miltelių, 
6,510 svarų, $3,000 vertės; 63 
dėžės kavos pupelių, 3,150 sv., 
$1,000 vertės. 

Išėjo iš New Yorko Gruodžio 
viduryje, laisvu J|S Durango 
Victory. 

4. 225 dėžės kondensuoto 
pieno, 11,150 svarų, $2,370.00 
vertės. 

Išėjo ii New Yorko Gruodžio 
pabaigoje, laivu SS American 
Ranger. 

Išviso Gruodžio mėnesį BA 
LF išsiuntė 4 siuntas, 38,668 
svarų, $24,265 bendros vertės. 

Savo dovanas siuskite į BA 
FL sandėlį, 105 Grand Street, 
Brooklyn 11, N. Y. 

Drabužiai, avalinė, ir kiti 
daiktai čia pat tuę>j supakuoja
mi ir siunčiami į Europą Lie
tuviams tremtiniams išdalinti. 

J» Žemantauskas 
N o t a r a s  

•'Dirvos" Agentas 
ISO Congress Avenue 

Waterbury. Conn. 

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

Vytautas Markuzas 
Dirvos Atstovas 

Prenumeratoms, Skelbimams 
3907 Lillibridge 
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Tegul meili Lietuvos 
Dega mūsų širdyse 

pažinus Tauta —• 
Jungo Nevilks! A 

Tremtiniai Viliojami Grižti 
Rusai per neapsižiūrėjimą |»tys tremtiniams #rodl 

kad Lietuvoje siaučia teroras, badas, ir visuotinai 
naikinama Lietuvių tauta 

Rašo Dr. Kęst. Kernuvls 
(Dirvos Korespondentas Europoje) 

BOtšEVIKAMS antru kart 
okupuojant Lietuvą, bijodami 
kruvino komunistinio teroro 
Lietuviai masiniai bėgo "kur 
akys mato, kur kojos neša": 
pcr^ Baltiją švedijon, ar per 
.ai?^,/lan^ Vokietiją į Ame

rikiečių, Anglų ir Prancūzų 
užimtas Vakarų Europos sritis. 
Imperialistams Rusams Lietu
vių pasitraukimas labai nepa
tiko ir Maskva pati bei per sa
vo nupirktą agentą Palecki 
apgaulingai melagingais paža
dais viliojo pasilikti. Tačiau ir 
Maskvos ir raudonojo kvislin-

.^a^eckio pastangos nuėjo 
vėjais; Lietuviai, kartą Rusiš
kus žmogžudinius komunistus 
gerai pažinę, bėgo kaipr nuo 
baisiausio maro. 

Karui pasibaigus Maskva 
klastingai siekė kad Amerikie
čiai, Anglai ir Prancūzai pasi
traukusius Lietuvius prievarta 
grąžintų sunaikinimui. Tačiau 
šis niekšiškas smurtinis planas 
nepraėjo. Tada centrinė Mas
kvos Rusiška kompartija ir 
NKVD savo šiaudinėms iškam
šoms Lietuvoje, su parsidavė
liais Paleckiu, Gedvilą ir Šim
kum priešakyje, kaip "vyriau
sią pagrindinį uždavinį Lietu
vos TSR vyriausybei" slaptai 
įsakė kaip nors partraukti Lie
tuvius pabėgėlius iš Vakarų 
Europos greitam sunąikinimnai. 

Šiam reikalui, Ruso čekisto 
vadovaujama, Vilniuje jau se
nai įkurta ir visą laiką veikia 
speciali enkavedistinė "Repat
riacijos valdyba prie LTSR Mi
nistrų Tarybos". Ji, dirbdama 
kaip centrinės Lietuvos NKVD 
skyrius, parinko specialiai en-
kavedistiškai parengtų ištiki
mų čekistinių šnipų ir juos, 
kaip "tarybinės Lietuvos repa
triacijos karininkus", pasiuntė 
j Vakarų Europos sovietines ka
ro misija. 

Jie, nei kiek nekliudomi nei 
Amerikiečių, nei Anglų ir nei 
Prancūzų, visai laisvai, kiek 
tik jiems patinka, gausiai lan
kė ir lanko visas Vakarų Eu
ropos Amerikiečių, Anglų ir 
Prancūzų srityje esančias Lie
tuvių tremtinių stovyklas, vi
saip stengiasi įkalbėti* paveik
ti ir įgrąsinti gryžti. 

KAD apgaulė butų sėkmin
gesne, Vilniaus Rusų NKVD, 
laikydama Lietuvius tremtinius 
naiviais ir klastos nesuprantan
čiais, pradėjo tonais siųsti Vil
niuje Lietuvių kalba leidžiamą 
Rusiškai komunistinę spaudą. 
Tačiau ką imperialistiniai agre
soriai Rusai, Lietuvių tautos 
žudikai, gali gero pasiūlyti iš 
ašaromis, sielvartu ir krauju 
pasriuvusios Lietuvos ? 

Tat okupantams nenoromis 
ir nejaučiant, ta jų spauda iš 
Vilniaus, ypač pagrindinis Ru
sų oficiozas Tiesa, "Lietuvos 
komunistų partijos (bolševikų) 
centro komiteto, Lietuvos TSR 
Aukščiausios Tarybos Prezi
diumo ir Ministrų Tarybos or
ganas", tremtiniams netyčia 
visu ryškumu atidengė apsibai-
sėtinai klaikų gyvenimą Lietu
voje. 

Lietuviai tremtiniai pamatė 
tą Rusų laikraštį Lietuvių kal
ba ir mirties šiurpas perėjo per 
visas Lietuvių tremtinu stovy
klas. Visi tremtiniai iš bolše» 
vikinės Tiesos, taigi iš pačių 
Rusiškų šaltinių, buvo tiksliai 
tiesioginiai painformuoti kad 
Lietuvoje vykdomas baigiama-
m Lietuvių tautos sunaikini

mas: net darbininkai ir smul
kiausi Lietuviai ūkininkai arba 
tuojau išžudomi, arba katorgi
nei mirčiai išvežti Sibiran. Vi
sa Lietuva, net ir kaimai, ko
lonizuojami komunistais Ru
sais. Viskas iš Lietuvių atim
ta. Įvesta Rusiškai komunis
tinė baudžiava — "tarubiniai 
ukiai"-kolhozai. Mieste, ir net 
visada turtingame Lietuviška
me kaime, lygiai siaučia badas. 
Jokio atstatymo, nieks nesirū
pina krašto gerove, jokios tvar
kos, tik įsiutę ir neapykantos 
bei pagiežos pilni Rusiški en
kavedistai uoliai vykdo tautų 
plėšiko Stalino "įsakytą "gene
ralinį puolimą prieš buožes ir 
Lietuvius nacionalistus", t. y. 
baigiančiai naikina Lietuvius 
ukininkus ir šiaip Lietuvius. 

Iš Tiesos visi tremtiniai įsi
tikino kad Lietuvoje šiądien 
pagrindinė valstybinė tauta yra 
Rusai, o paprasčiausi darbinin
kai ir smulkiausi kaimiečiai su 
nuostaba ir pasišlykštėjimu pa
sibjaurėjo Rusų kruvinai plėši
kišku Lietuvos darbo žmogaus 
pavergimu ir naikinimu. 

Tuo budu čekistinė "tarybi
nių repatriacijos karininkų" 
veikfa, per Vilniaus NKVD ne-
apskaičiavimą, atnešė priešin
gus vaisius.... Ne tik niekas 
negryžo ir nesistengia gryžti 
(išskyrus NKVD nupirktus ko
munistinius agentus), bet ir 
plačiosios Lietuvių tremtinių 
masės, ypač paprasti darbinin
kai ir smulkus ūkininkai, pačių 
NKVD agentų dar kartą buvo 
įtikinti kad nei vienas Lietuvis 
nei svajoti negali apie kokį 
nors gyvenimą dabartinėj Lie
tuvoje. 

BEVEIK po metų pagaliau 
susigriebė ir Rusiški Vilniaus 
NKVD. Suprato kad ji pati 
taip ilgai ir žioplai vykdė "bol
ševikinį sabotažą" ir "davė sti
prų ginklą į klasinio priešo ran
kas". Maskvos įsakymu Vil
niuje ir kt. .pradėjo tardymai 
ir kaltinimai pačių enkavedistų 
tarpe. 

VOKIETIJOJE MIRĖ KUN. DR. JONAS 
STEPONAVIČIUS 

Buvo Seimo Narys ir Zarasų Krašto Darbuotojas 

JAUNUOLIU TREM
TINIU BALSAS 

'Brangus broliai, sesės Lie
tuviai. Skaudžiam likimui le-
miant, aš su savo tėveliais ir 
broliuku, kaip ir tūkstančiai 
mylinčių savo kraštą Lietuvių, 
turėjome apleisti tėvynę ir da
bar jau trys metai kaip skur
stame tremtyje. 

Skurstame, o ilgesys savo 
krašto, savos žemės, mus bai
gia kankinti. Kadaise, bran
gioje tėvynėje ir mano akys 
spindėjo džiaugsmu, ir mano 
lupas puošė šypsena. Dabar, 
nors esu dar jaunutė — tik 15 
metų, — aš jau juoktis nemo
ku, nes mes benamiai tremti
niai, o mūsų tėvyne Lietuva 
guli grabe. 

Jųs Amerikos Lietuviai 
mums visa paguoda ir visas 
džiaugsmas. Jusų laiškai pra
skaidrina musų liūdesį ir kan
čią. 

Brangi Nepažystama Sesute 
ar Broli, bukit malonus, nepa-
pagailėkit man, vargšei trem
tinei, tos laimės, parašykite 
man bent porą Lietuviškų žo
džių, o Marija, musų visų Mo
tiną, jums už tai atlygins. 

> Laimutė ir Raimundas 
Smalenskąi. 

Mano adresas: * 
Laimutė SmalenskaftS; 

(20a) Meerbeck, b/Stadthagen 
* 2&/135 D.P.A.C. Gesmmy 

(Musų apdcialfo korespondento 
t iš Švedijos) 

Švedijos Lietuvius pasiekė 
dar nauja liūdna žinia, kad pa
linko vienas energingiausių ir 
tvirčiausių Aukštaitijos ąžuolų. 

Gruodžio 8 d., 1947, Vokie
tijoje, Wangene, mirė šio ka
ro tremtinys, taurus Lietuvis 
patriotas Kun. Dr. Jonas Ste
ponavičius. 

Nebuvo Lietuvoje nei vieno 
intelektualo, ypač iš senesnių, 
kurie .prisimindami seimo lai
kus neprisimins Kun. Dr. Jo
no Steponavičiaus, kuris bu
vo autorius veikalo "Psihologi-
niai Essays", visuomenininkas, 
kalbėtojas, demokratas. 

Velionis buvo gimęs 1881 m. 
Zarasų ap., Antalieptės v., Za-
kariškių vnk. Aukštuosius mo
kslus jis ėjo Vokietijoje, Leip-
zigo universitete, ir turėjo teo
logijos filosofijos daktaro laip
snį. Daug studijavęs psicholo
giją Londono mokslo žinyčiose. 

Pirmo Pasaulinio Karo metu 
buvo karo kapelionu net Persi
joje. 

Po karo, atstatant Lietuvą, 
dirbo kaipo Seimo narys, krik
ščionių-demokratų partijos va
das; buvo siunčiamas ekonomi
nėse komisijose į Rusiją derė
tis dėl miško tiekimo ir tt. Bū
damas Lietuvos Seimo nariu 
pasižymėjo kalbingumu ir po
puliarumu. Kaip griežtas kr.-
demokratais, jis mielai lanky
davosi pas žymiausius kitų par
tijų — liaudininkų, tautinipk^ 
ir kitų -i- narius, su jais pole
mizuodavo Lietuvos atstatymo 
klausimais. 

Nuo 1927 metų Kun. Dr. Jo
nas Steponavičius pereina ps-
dagogikos sritin ir skiriamas 
Zarasų krašto gimnazijos di
rektorium. 

Taurus savo krašto mylėto
jas suprato kad Zarasų kraš
tas yra gražiausias iš Lietuvos 
kampelių, bet neturtingas, nes 
supamas daugumoje smiltynų, 
pušynais užaugusių kalvelių. 

Tai Kun. Dr. Steponavičius 
ėmėsi papuošti pirmiausia Za
rasų miestą. Ėmė belsti švie
timo Ministerijon kad leistų 
jam pastatyti puošnią ir mo
dernišką jaunuomenei mokin
tis gimnaziją, ir tą laimėjo. 

Jis suprato kad vien gimna
zijomis nusėti Lietuvą nėra 
prasminga. Taigi jo pastango
mis įsteigta Zarasuose aukštes-
nėji komercijos (prekybinė) 
mokykla. 

Vėliau Kun. Dr. Jonas Stepo
navičius dirbo Utenos gimnazi
joje Vokiečių kalbos mokyto
ju- . .. 

Kada antru kartu raudonieji 
Lietuvą okupavo, jis vėl buvo 
Zarasuose, ir iš Zarasų krašto 
pasitraukė ir jis, kad vėliau ir 
vėl sugryžtų. Frontui užlužus 
ties Žemaitija, 1944 m. vasarą 
Kun. Dr. Steponavičius organi
zuoja su kitais Lietuvai gelbėti 
komitetą ir stoja veik jo prieš
akyje. Organizuojasi tėvynei 
vaduoti batalijonai, jų gi in-
spiracine jėga žilutis senukas 
Kun. Dr. Steponavičius. 

Atsiradęs tremtyje Vokieti
joje, turėjo net pas Vokietį 
ūkininką dirbti paprastu bernu. 
Paskutinėm dienom dirbo žai
slų fabrike kaip paprastas dar
bininkas. 

Kun. Dr. Jonas * Steponavi
čius buvo stiprus kaip ąžuolas, 
net žiemą maudydavos. Buvo 
gavęs plaučių uždegimą, per
sirgo vaikščiodamas. Dabar ir
gi buvo peršalęs, bet kadangi 
jo kambarys irgi buvo labai 
šaltas tai šį kartą liga krito 
jam ant smegenų. Darė jam 
galvos operaciją, bet jau buvo 
po laike. Jm darbe nualpo ir 

daugiau neatgavo sąmonės, ir 
ligoninėje mirė. 

Velionis palaidotas labai iš
kilmingai. Į kapines palydėti 
susirinko visa Wangeno Lietu
vių kolonija, be tautybių ir ti
kybų skirtumo. . Susirinko vi
si tremtiniai ir daug Vokiečių, 
kurie atsinešė daug gėlių ir vi
sų nustebimui labai verkė. 
Šiaip Vokiečiai užsieniečių la
bai nekenčia. Laike gedulingų 
pamaldų Lotyniškai giedojo vi
sų tautybių katalikų kunigai. 
Buvo atėję ir pravoslavų šven
tikai. 

Po mirties rado pas jį tris 
mokslo diplomus ir daktarato 
diplomą. Taipgi rasta prie jo 
prieš mirtį rašytas Lietuvių 
Tautai Testamentas, kuriame 
tarp kita ko sakoma kad Lie
tuva yra geroje vietoje, ji yra 
tiltas tarp Rytų ir Vakarų — 
tarp Germanų ir Slavų, tarp 
Suomių Ungų kulturos ir tarp 
šiaurės. Lietuva turi dabar iš
laikyti kietą egzaminą, o po to 
jai bus vėl laimingos dienos. 
Ragina visus nenuleisti rankų 
ir kovoti iki Lietuva bus laisva 
ir Nepriklausoma. 

Jis nebespėjo parvykti į iš
laisvintą tėvynę" Lietuvą, betgi 
gal jo auklėtiniai su laiku iš 
nevaišingos Vokiečių žemės 
pargabens jo palaikus į numy
lėtus ežerų supamus Zarasus, 
ir ten. jį palaidos amžinai. 

Juozas Gaigalas. 

W$P« 

KELETAS DAVINIŲ 
APIE LIETUVIUS 

AUSTRIJOJE 

Lietuvių Austrijoje buvo ga
na daug, bet bolševikų užplū
dimas ir Austrų/ persekiojimas 
privertė daugumą net naktimis 
išbėgioti. Be to, ir sąlygos čia 
sunkios, ypač gyvenant stovy
klose, kada maistas prastas, 
butai apgriuvusiose kareivinė
se, barakuose. 

Tarp tremtinių įsimetusios 
įvairios ligos, bet labiausia vy
rauja džiova, kuri apima 10'/' 
visų Lietuvių gyventojų. 

Šiuo metu Austrijos terito
rijoje gyvena 1,200 Lietuvių: 
Vienoje — 60, Amerikiečių zo
noje — 630; Anglų zonoje — 
100, Prancūzų zonoje — 400. 

Paskutiniu laiku jau apie 
320 emigravo į kitas valstybes: 
į Venezuelą — 179, Braziliją 
— 46; Kanadą — 42; U. $ A. 
— 27, ir Angliją — 17. 

Be to atsirado dvi šeimos 
bolševikės, kurios išvyko į rau
donąją Lietuvą. 

šiaip organizacini! gyveni
mas čia sunkesnis kaip kitur, 
nes išsimėtymas po įvairias 
vietoves trukdo darbą. 

Bet yra sudaryta taip vadi
nama Austrijos Lietuvių Ta
ryba, kurion ineina Prof. B. 
Vitkus, Prof. Gruodis, Bal
tuška, Dr. Dambrava, Dr. Ne-
niškis, Dr. Budzeika ir Stepai-
tis, jie ir koordinuoja darbą 
vienon vieton. 

Daug veikimui padeda stu
dentai, kurių Austrijos univer
sitetuose yra nemažai, keliori-
ka jų doktorizuojasi. 

Iš žymesnių asmenų Austri
joje randasi: J. E. Arkiv. J. 
Skvireckas, istorikas Kan. R 
Penkauskas, Prof. B. Vitkus ir 
kiti. Tiesa, kultūriniame dar» 
be daug padeda buvęs Lietuvos 
teotro oepros ̂ dirigentas V. Ma-
rijošius. 

Anksčiau ėjo laikraštis Tė
vynėn, bet turėjo sustoti. Ret
karčiais studentai išleidžia in
formacinio pobūdžio biulete
nius, bet tai negali atstoti laik
raščio. Anksčiau - Austrų pas-
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LIETUVA — KANČIŲ 
IR KOVOS ŠALIS 

D. T. Mitehell-Maciulaitis, Lithuanian American Bene
volent Ass'n., Inc., steigėjas ir prezidentas, savo Įmonės 
raštinėje. Viršuje, ant sienos, matyti portretas Glemžos, 
žymaus Lietuvio patrioto, American Radio and Hardware 
Co. steigėjo ir savininko. Povilui Glemžai mirus, radio 
įmones paveldėjo jo žentas D. T. Mitchell-Mačiulaitis. 
Tas įmones jis žymiai išplėtė. 

tas neįsileisdavo jokio Lietu
viško laikraščio iš Vokietijos 
ir laiškai sunkiai praeidavo; 
buvo gaunama tik epr rankas. 

Su mokyklomis irgi sunkiau, 
nes kada išsimėtę gyvena, vis
kas sunkiau. Daug gyvena pri
vačiai ir tiems sąlygos geres
nės. J. Zanavykas. 

BRAZILIJOS darbininkai iš 
druskos kasyklų išeina į leng
vesnius darbus tokiais skai
čiais kad ten apsireiškė drus
kos trukumas. 

PADĖKA 

Lietuviu Tautininkų Centrui, 
Brooklyn, N. Y., rekomenduo
jant gavome jau du pakietė-
lius maisto. Paskutinįjį teikė
si paaukoti p* Juozas Bubne
lis, Brooklyn. 

Už šias brangias dovanas 
Tautininkų Centrui ir p. Bub-
neliui nuoširdžiai dėkojame. 

Vladas Valys su šeima, 
IRO U. S. Zone Hqs. 

APO 403 Germany 
U. S. Armv. 

šitaip pradeda "Continental 
News Service". Agentūros tei
gimu, Lietuvoje ir Gudijofe 
veikia apie 200,000 partizanę. 
Be Lietuvių prieš okupantas 
kovoja Lenkų ir raudonarmie
čių dezertyrų kovos būriai. Ak
tyvusis pasipriešinimas prieš 
komunistinę santvarką yra vie
nos centrinės vadovybės vai
ruojamas. į kovą prieš parti
zanus Lietuvoje mesti sovieti
nės Vokiečiu kariuomenės smo
giamieji daliniai. 

D. Britanijos katalikų lai
kraštis "The Tablet" praneša: 

Daugumas Lietuvoje veiku
sių vienuolynų uždaryta. Sun
kiomis sąlygomis, bet dar vei
kia Jėzuitai, Pranciškonai, Ka-
zimierietės. Lietuvoje beliko 
vos apie 500 kunigų. Į Klaipė
dos kraštą kunigų išviso ne-
Įsileidžiama. Tarybinė valdžia 
i bažnyčias žiuri kaip į pramo
gų vietas, todėl bažnyčios yra 
apkrautos dideliais mokesčiais. 
Pavyzdžiui, Panevėžio katedra 
per metus turi sumokėti 40.000 
rubliu mokesčių. Be to, kunigai 
privalo mokėti viengungių ir 
kitus kitokiausius mokesčius. 
Valstybinių įstaigų tarnauto
jams draudžiama lankytis baž
nyčiose. Per 150 kunigų yra pa
sislėpusių giriose, nes jiems 
gręsė ištrėmimas į Sibirą. 

Hamburgo radijo žiniomis, 
vienintelei Lietuvoje kunigų 
seminarijai uždrausta naudotis 
šviesa ir vandentiekiu. Iš klie
rikų atimtos maisto kortelės. 

Ankaros radijo pareiškimu, 
Lietuvių tauta kuria už Termo-
pilus gražesnę kovos dėl nepri
klausomybės tradiciją. 

Mire apie 25 Lietuviai 
Viena didesnių Lietuvių ko

lonijų Amerikiečių zonoje yra 
Kassel. Toje stovykloje ikšiol 
jau bus mirę apie 25 Lietuviai 
tremtiniai. 

SKAITYKIT IR PLATiNKIT ŠIAS KNYGAS 

LIETUVA TIRONU PANČIUOSE 
(Su Lietuvos žemėlapiu, su daug vaizdų iš bolševikų žiaurumų su Lietuviai* 1940) 

Ši 312 puslapių didumo knyga atskleidžia kokias klastas Maskva vartojo ruoš
damosi pavergti Lietuvą. Kaip pats aprašymas taip ir vaizdai parodo bolševi
kų žiaurias masines žmogžudystes Lietuvoje. Lietuviškos knygos kaina $3.00 
(Ši knyga ruošiama išleisti Angliškoje kalboje, Lietuviai prašomi aukoti tam 
reikalui. Kas prisius $5.00 už Lietuvišką, parems ir Angliškos išleidimą.) 

Kaina $3.0Q 
"TIMELESS LITHUANIA" 

LIETUVOS ISTORIJA ANGLŲ KALBQJE 
(Su Lietuvos vaizdais, su Autoriaus Dr. Norem atvaizdu, su Lietuvos žemėlapiais) 

Tai įžymi, didelė Lietuvos Istorija Angliškoje kalboje, apimanti senovę ir Ne
priklausomos Lietuvos laikus, kaip visa tai matė, patyrė ir pergyveno Dr. No
rem, Amerikos Ministras Lietuvai prieš šį II Pasaulinį karą. 

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

"KAIP JIE MUS SUŠAUDĖ" 
(Lithuania Under thė Sielele and Hammer) 

(80 pusi., su paveikslais, su Pulk. Petruičio biografija, su Lietuvos istorija,) 
Gaunama 1 už $1. 6 už $5; 15 už $lft. Reikalaukit jų tuojau. 4 

Štai Pulk. Jono Petruičio aprašymas jo pergyvenimų ir kančių bolševltų naguo-
, se. ^ Knyga parašyta Angliškai, su Lietuvos istoriniais bruožais. Būtinai rei-

kalinga platinti tarp Amerikiečių ir musų jounimo, skaitančio Angliškai, supa
žindinimui jų su bolševikų žiaurumais su jų pavergtais žmonėmis. 

Visų šių knygų pelnas eina tęsimui kovų ui Lietuvos Nepriklausomybę. 

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA 
6820 Superior Am Cleveland 3, Ohio 

Užsakymus siųskit laišku, 
|dėdami pinigais arba če
kiais ar money orderiais. 
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Dienos Klausimais 
Redaktorius- KARPIUS—Editor 6820 Superior Ave., Cleveland, O. 

IMANTIS EUROPOS GELBĖJIMO 

Kongreso atsto 
vas Cox (iš'Georgia), pereitą 
vasarą lankėsi Vokietijoje kaip 
narys Kongreso tyrinėjimo ko
misijos, ir tai ką jis patyrė jis 
pavadino "pogromais iš kito 

su 

AMERIKIEČIŲ ŽIAU
RUS VALDYMAS 

DUPINANTIS gelbėjimu ir apgynimu Europos nuo ko- . VOKIETIJOS 
munizmo ir patekimo sovietų įtakon, Amerika turi 

pereiti labai ilgą ir netikrą procesą, kuris ir neišvengti-
mas demokratijoje. Apie šeši šimtai Kongreso atstovų 
turi išspręsti duoti pagalbą ar ne; kiek duoti ir kada 
duoti. Su Administracija tąsosi už tai kaip ją duoti. # -

Be to kad dauguma supranta jog pagalba reikalin
ga ir kad ji turi buti duodama, atsiranda ir suklaidintų 
ir šiaip mažai išmanančių kongresmanų kurie tiesiog no- j įai0». 
retų nutraukti visus ryšius su Euiopa, paliekant ją vii-Į Coję tiirėjo pasitarimus 
ti savame puode". Nors tai nesutinka su Amerikiečių įvairiais vaidįnįnkais ir jo iš-
biznišku protavimu, tačiau yra tokių Amerikiečių kurie vada buvo tokia kad'dabar Vo. 
stovi žemiau to bendi o supratimo. ^ j kietijoje vykdoma "denacifika-

Iki dabar, Europos gelbėjimo ir rėmimo klausimas cija» yra tik lošimas stalino 

nusmailėjo jau iki^ Demokratų ir Republikonų partijų rankon. "Mes boikotuojame ge-
vadų išsprendimo tik kiek bei kaip pinigai tun buti ski- protus Vokietijoje", 
riami, nes diduma kongresmanų sutinka Europą remti. Cox> kaip ir daugelįs kįtlj 

Tąsynė eina už tai ar gelbėti sulyg Marshallo pla-! Amerikiečių, pradeda patirti 
no, skiriant visą numatytą reikalingą sumą, ar teikti kas darosi Vokietijoje. Tie de-
pagalbą metas iš meto per kelis metus ateityje, iki ma- • nacifikacijos planai yra ne kat 
tysis reikalinga. # # daugiau kaip atkeršto progra-

Tas klausimas turės išsispręsti trumpoje ateityje — ma> žydų atkeršto psichologi-
bet vis, kadangi reikia demokratiškai tąsytis, užsitęs tu-[ja pa§m§ kontrolę daugelio mi 
lą laiką. Tuo tarpu sovietų agentai Europoje tęs savo1 

nuodingą darbą, ir stengsis vieną-kitą valstybę dar pa
jungti Maskvai. 

Republikonai ir tuli Demokratai vadai Kongrese 
rūpinasi įsteigimu ir paskiros organizacijos kuri Ameri
kos teikiamą pagalbą administruos. Sako, su apgaila, 
kad nėra galima pasitikėti paties Prezidento Trumano! 

Amerjkaį netinka kooperuoti 
ekonominiu dalykų supratimui kad butu galima palikti tokioie atkeršto nroeramoie 
jam spręsti ir nustatyti kas ir kaip Europos gelbėjimo e

y*fMorgen-
sumas tvarkys ir skirstys. thau plano, žiauriausias ir sa-
_.nrir7TrkriXTr_ m . -ji . f t listiškas ir prieš-krikščioniškas PREZIDENTAS Truman savo_ kalboje Kongreso atida-iblldas -moni tvarkvmui, pa. 

rymo proga nepatiekė jokių tvirtų dėsnių atramai j gj nedoros širdies 

to nepasitikėjimo koki jam Kongresas parodė. Viskas; Ir apgaiiėtina to dalis yra 
ką jis savo toje kalboje atidengė tai didelį noią pakieipti kad budą buvo užgyręs pats 
sekančius prezidento rinkimus savo naudai ir visai ša- Prez R00Sevelt, ir tik jo mir-
liai pasiūlė tą patį maišą socialistiškų bandymų ir kon-į 
trolių kokios yra dalinai atsakingos už dabartinę Euro-' 
pos nelaimę. 

Plačiau dalykus permatantieji Amerikiečiai abejoja 
ar dabartinės Europos valstybių ekonominės sistemos 
galės atsiekti kokį nors ilgesnį atsigaiveliojimą, kuomet 
viskam kelyje stovi soeialistiškos kontrolės. Socialistiš-
kos vyriausybės įvairiose Europos šalyje varžo žmonių 
iniciatyvą plėsti produkciją ir sudaro kitokias kliūtis, 
kurios nieko gero nežada. 

Daugelyje tų šalių kurios nėra sovietų kontrolėje ir 
tikisi gauti Amerikos pagalbą, veikia visoki sunkus tak-

litariškų sąlygų, sulyg kurių 
daugybė Vokietijos žmonių nu
stumti į alkį, persekiojimą, iš-
gėdinimą, išnaudojimą, kas ly
gu tam ką pergyveno žydai lai
ke Hitlerio valdymo. Ištikrc 

tis gal but buvo vienatinė prie
monę kuri išgelbėjo gyvasčių 
tarp 20 iki 100 milijono žmo
nių. Išgelbėjo milijonus žmo
nių nuo vergijos, kurią Mor-
genthau, buvęs Ropsevelto ka
binete Iždo Sekretorium, buvo 
Vokiečių tautai paruošęs. 

Rooseveltui mirus, Amerika 
atsikratė Morgenthau ir daug 
kur panaikino jo žiaurų žmog-
ludišką planą. 

/ I § 

ANGLIJOS socialistų 
čių vyriausybė, kurios obalsiai 
buvo gerinti darbininkų buvį, 
dabar paskelbia kad iš patyri
mo pasirodo jog darbininkų 
algų kėlimas nėra galimas ir 
turi buti apribotas. 

Paimant j valdžios rankas 
banką, anglies kasyklas, gele
žinkelius ir kitas įmones, so
cialistinė valdžia patyrė kad 
savo lengvai skelbiamų darbi
ninkams prižadų įvykdyti ne
gali. 

Jau daugeliu atvejų pasiro
dė kad ten kur viską paima į 
savo rankas valdžia, ten leng
viausia įvesti darbininkų dikta
tūrą: pasakyti ką darbininkas 
turi dirbti, kiek gauti užmokė
ti, kur gyventi, ir prie to eina 
Anglija. Darbininkai tik" turi 
visus jiems padiktavimus pil
dyti ir tylėti. 

S K A I T Y M A I  

SAVAITĖS VEIDAS 
Rašo D2IM-BIM. 

THOMAS DEWEY 
Jau 1946 metais, vos tik Respublikonam# ,, _ 

laimėjus rinkimus j Senatą ir Kongresą, buvo' . es esame Paclame Neringos smailume, ®tt-
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ŽMOGUS, dabar mėsaėdis, 
kitados buvo vegetaras, kaip 
mokslininkai spėja; savo anks
tyvose dienose žmogus patyrė 
kad lengviau rasti maistas pa-
sigaunant gyvulius, paukščius, 
negu gauti maistą iš žemės 
augmenų. Mėsa ypač patiko 
žmogui kai atrado ugnį ir ga
lėjo turėti keptos mėsos, kuri 
buvo skanesnė negu žalia. 

su įstatymai, pinigų kontrolės, produkcijos, kainų, eks- -
porto ir importo varžymai, kas viskas neleidžia laisvai 
ekonominiam gyvenimui kilti. 

Tose šalyse dar leidžiama laisvai komunistams sklei
sti gandus kad Amerika norinti paimti savo kontrolėn 
ir užvaldyti Vakarų Europos ekonominį gyvenimą, kiš
tis į vidaus reikalus ir tt. 

Amerika tačiau turėtų viešai ir atvirai siekti savo 
tikslo — apginti savo sistemą, taip kaip sovietai visur 
skverbiasi grusdami tik savo sistemą. 

Duodant Europai pinigus ir maistą, Amerika turė
tų drąsiai ir atvirai įrodyti kad viską tą galima gauti 
tik dėl to kad tai turi kapitalistinė sistema. Visi laivai 
su maistu, kiekvienas tonas anglies, plieno ir trąšų kas 
tik duodama Europai, visokios mašinerijos turi buti Ro
dymas kad tik Amerikoniškoje sistemoje tas galima tu
rėti. 

Rusijos riksmas prieš Marshallo planą yra ne kas 
daugiau kaip tik jos baimė ir nepajėgumas nieko geres
nio padaryti. Amerika tik privalo imtis Europos gelbė
jimo planingai ir su pasitikėjimu kad tuomi laimės^ 

Ši pagalba Europai, sutinka visi šalies vadai ir 
spauda, yra daug pigesnė negu kad reikėtų nuo komu
nizmo ir sovietų gintis iškilus atviram karui su jais. 

PONI ROOSEVELTIENĖ ATSIVERTĖ 
gLEANOR Rooseveltienei atsidarė akys ir ji pažino ko

munizmo tikrą pavojų Amerikai ir visam pasauliui. 
Jos praregėjimas atkrapštys akis ir jos suklaidintiems, 
kurie ją sekdami iki šiol tikėjo kad reikia ir galima su 
Rusija tartis ir draugauti. Ir nauda iš jos atsivertimo 
ta kacl nebus klaidinami daugybė kitų mažai suprantan
čių Amerikiečių, kurie gyvena tiktai kitų protu. 

Poni Rooseveltienė šiomis dienomis pareiškė kad 
"nėra klausimo jog Rusai yra pavojingi" ir kad ^Hiums 
reikia takto ir jėgos su jais grumtis". 

"Kadangi mes esame senesni už sovietinę Rusiją, 
mes turime turėti daugiau išminties ir supratimo. Mes 
turime savo galvojimais viršyti juos." Ji toliau nusakė 
kad "Rusai lys visur iš kur tik mes išsitrauksim. Jie 
užlies visur kur tik jie galės įsiveržti. Jie tiki kad jų 
valdymo būdas yra pasauliui geriausias. Mes turim ti
kėti taip pat tvirtai kad musų būdas geriausias". 

Ji kitu atveju savo straipsnyje net užatakavo kodėl 
"tokie žymus konservatyviai, Republikonai ir Demokra
tai, kaip Senatorius Taft iš Ohio ir Senatorius George 
iš Georgia taip noriai lošia ^kairiųjų rankas, ypatingai 
komunistų". 

Poni Rooseveltienė čia kalbėjo apie dviejų senato
rių ir kitų neskubėjimą paremti ir vykdyti Marshallo 
planą Europai gelbėti. 

Ji dabar jau kitus kaltina "lošimu į komunistų ran
kas", kai visai nesenai, kuomet ji buvo Baltųjų Namų 
šeimininkė, ii tiesiog viešai ir atvirai lošė į kairiųjų, ir 
ypatingai į komunistų, rankas. 

Ji kovojo už Harry Bridges, kurį VetHžfS fibre jo de
portuoti todėl kad jis yra komunistas, kuris dabar jau 
gavo Amerikos pilietybę ir yra kairiųjų CIO vadas. Ji 
rašė laiškus ragindama įleisU į Ameriką iš Vokietijos 
komunistą Hanns Eisler, tikrindama jog jis nesąs ko
munistas/ Butu idomu patirti kiek komunistų ji įsodino 
i svarbius valdisšks darbus karo metais.... 

Visa Roosevelto administracija lošė į komunistų 
rankas, sutiko padalinti Lenkiją, pavesti Balkanus Ru
sijos įtakon, ir tt. ir tt. Poni Rooseveltienė dabar per
mato komunizmo pavojų. Pasaulis butų tiek nenuken
tėjęs jeigu ji ir miręs prezidentas anksčiau butų perma-
tę priėję šitų išvadų.... 

plačiai rašoma apie Dewey kaip busimą Ameri
kos prezidentą. Dabar, kai jau visai arti prie 
prezidentinių rinkimų, kandidatų klausimas pa
sidarė beveik kasdieninė Amerikos ir net pasau
linės spaudos tema. šalia "progresistų" Wallace 
ir Demokratų Truman su tam tikru įkyrumu mi
nimas ir Dewey vardas. Republiknų spauda daž
nai skelbia apie Dewey daug ir labai teigiamų 
dalykų. Visa tai rodo kad Republikonų sluoks
niai galvoja apie jį kaip rimtą kandidatą į gar
bingą ir lemiančią Baltųjų Rumų vietą. 

Jei ne ta pikta tradicija kad kartą kandida
tas nepraėjęs į prezidentus neprivalo daugiau 
statyti savo kandidatūros, galima butų tikėti 
lead Republikonų partija paskelbs Thomas De-
%ey prezidento rinkimams kaip "The right man 
on the right place". Jei tikrai taip išeitų tai Tho
mas Dewey butų tryliktas Republikoniškas pre
zidentas 33 Amerikos prezidentų grandinėje. 

Kaip daug gerų ir garsių Amerikiečių turi 
savo senuolius kituose kraštuose, ir ypatingai 
Europos žemėje, taip ir Dewey kilmės šaknis 
gludi Prancūzų tautoje. Jo pranokėjai 16-tame 
šimtmetyje- iškeliavo iš Prancūzijos į Angliją, 
o paskiau ir į Ameriką. Dewey senuolių senuolis 
vadinosi Douai, bet šimtmečių bėgyje tas vardas 

susiamerikonino ir pasidarė Dewey. 

Pats Dewey nors ir New Yorko valstijos 
gubernatorius , nėra New Yorkietis, o paeina iš 
Michigano. Amerikoje jau nuo seno taip nusta
tyta kad vaikai paveldi ne tik tėvų turtus, bet 
ir jų politines pažiūras ir "priklausomybę" tėvo 

T  i  V I  $  K  i  S  V A I Z D A I  
. - Rašo VYTAUTAS K. 6VIEDRYS. 

(Tęsinys iš pirmiau) 
(28) KOPGALIS-SMILTYN Ė 

ris yra prie Klaipėdos miesto ir vadinamas Kop
galiu. Šis smailumas baigiasi akmeniniu molu, 
kuris saugoja Klaipėdos uosto žiotis nuo piet
vakarių vėjo ir jurų smėlio, čia mes susitikome 
seną baltaplaukį žveją, švyturio sargo tėvą, ku
ris mums pasakojo apie Užmarių valdovę Nerin
gą. ši milžinė gyvenusi Kintuose, savo pilyje. 
Jai taip buvo įsipykę žmonės kad ji nutarė nuo 
jų atsiskirti ir kitur apsigyventi. Taip tarus pra
dėjo juroje pilti smėlį, kurį nešdavo susikrovus 
savo žiurste, ir stfpylė siaurą žemės juostą, ku
rią žmonės pavadino Neringa, čia mėgo gyventi 
nuo žmonių pasislėpus milžinė valdovė, kur ji 
leido vienatvės dienas. 

Kopgalyje aplankėme senas kapines, kur pa
laidotas buvęs Klaipėdos gubernatorius Jonas ži
lius ir uosto kapitonas Stulpinas. Antroje Kop
galio pusėje, miškelyje, yra sena, aštuoniolikta
me amžiuje statyta, bet nuo 1897 metų apleista 
tvirtovė, kurią £upa gilus griovys. Jį uo^to ad
ministracija sujungė su marėmis ir įrengė pa
togią uosto darbams prieplauką. Ant tvirtovės 
pylimo pastatytas didysis jurų semaforas, ro
dąs laivams atmosferos sąlygas Baltijos juroje. 

Molo gale' yra žalios šviesos švyturys, o ki
toj žiočių pusėje, šiaurinio molo gale, raudonos 
šviesos žiburys. Pagal šiuos švyturius laivai nak
ties metu lengvai pataiko įplaukti į uostą. Ant 
šiaurinio molo pastatyta automatinė sirena, ku
ri miglotomis naktimis siunčia toli į juros* erd
ves garsinius signalus paklydusiems laivams. 

Paėjėję į pietus nuo Kopgalio, pasiekiame 
gražiausią Klaipėdos miesto vasarvietę Smilty
nę. Netoli jos, dešinėj pjusėj; ant aukšto kalne-

partijai. O Dewey tėvas buvo Republikonas, jo Ho stQyi senoji Smiltynė, žinoma jau nuo 1616 
tėvo tėvas priklausė prie Republikonų partijos metų cia kįtad buv() pašto sustojimo vieta, nes 
kūrėjų. Ir šiądien Thomas Dewey gali pasidi- nuo* Smiltyn§s ligi Karaliaučiaus kopomis ėjo 
džiuoti savo giminės ištikimumu Republikonų pašto susisiekimas \[g[ 1833 metų. Už kelių ki-

DAINA 
Jau soduos pražydo alyvos, 

jau soduos liepsnoja žiedai — 
tik tavo žvilgsnys nebegyvas, 
krūtinėj šalna !r ledai. 

Dūksta pavasario vėjai, 
debesys moja sparnais ^— 
negryši pavasario sėjai, 
negryši atgal amžinai. 

Jaunystės pražuvusios viltys, 
jaunystės numirus svaja — 
jus užpila kapduobės smiltys, 
skandina kapų praraja. 

Dūksta pavasario vėjai, 
krūtinėj šalna ir ledai — ^ 
laimė lyg sapnas praskriejo,-
tu jos neradai, neradai. 

Kastytis Gliaudą. 

SVETIMOJ ŽEMĖJ 
Svetima po kojų man siubuoja žemi, 
ir dangus — be saulės, be erdvės — 
Ilgesingos mintys vandenis Atlanto semia, 
karštos mintys tiktai prie beržų palangėje atvės 
mano žemėj. — Visos valandos linguoja žodį — Žemė. 
Nera žemės, nėra saulės nei erdvėį, 

• 

Svetimas dangus man ant krutinės guli 
ir bekraštė mano žemes toluma — * 
Vėjas atneša raudodamas anų dienų njan "liūlia". 
Ir švelnia ranka sapne paglosto mylima. 
Svetimas dangus kaip švinas ant krutinės guli 

tolima. 
Alė Rūta. ' 

partijos vėliavai 
Paveldėjęs ^partiją", paveldėjo iš 

savo giminės ir išvaizdą.... Pamatęs jį jokiu 
budu nepasakytum kad Dewey išvaizda yra 
"Amerikoniška": jo ugis mažas, plaukai juodi 
ir tankus, akys tamsios, brunetas, ūsai suspau
sti, lyg batų šepetys.... Jis daugiau panašus 
J Prancūzą ar Italą, bet jokiu budu ne į Ameri
kietį. Bet istorija rodo kad mažo ugio žmonės 
dažniausia turi didelę išmintį, stiprią valią ir 
jautrių palinkimų valdyti.... 

Apie Dewey nebūtų galima to pasakyti: jis 
nepriklauso prie ypatingai plačių asmenybių, bet 
pasižymi praktišku galvojimu, paprastumu ir 
didele administratoriaus dovana. Kaip žinome, 
prieš 14 metų Amerikoje, o ypatingai New Yor
ko valstijoje siautė gangsterizmo banga. Dewey 
pasirodė tada kaip labai energingas ir kietas 
New Yorko valstijos valdininkas, kuriam pavy
ko greitai ir galutinai sulikviduoti Ku-Klux-Kla-
no gaujas ir apvalyti New Yorką nuo banditiz
mo. Dar ir dabar pasakojamos šiurpulingiausios 
'scenos iš ano laiko kovų, kurioms vadovavo pats 
Dewey. 

Dewey nemėgsta ilgų ir didelių teorijij — 
jo darbo ir valdymo pagrindinė taisyklė yra to
kia: valdyti reiškia tarnauti, o ne viešpatauti 
ant jų. Tuo dėsniu jis ir vadovaujasi gubernota-
riaudamas: dirba daug, visiems malonus, prieina
mas, atviras ir tiesus, visur garbingas ir aiškus. 
Valdo jis New Yorko valstiją taupiai, rūpinasi 
socialiniais' reikalais ir visur žiuri kad ne žmo* 
nės tarnautų valdžiai, o valdžia — žmonėms. 

Dewey yra jauniausias gubernatorius: jis 
teturi 46 metus. Jei Amerikos piliečiai ^išrinktų 
ji prezidentu, jis butų jauniausias Amerikos pre
zidentas. Nors Dewey mažas ir, palyginti, jau* 
nas. bet jis priklauso prie "Big Businessmen'ų" 

Lietuvius ir Lietuvą Dewey pažįsta gerai: 
iis 1947 metais padarė labai simpatingą pareiš
kimą ryšiumi su BALF'o rinkliava New Yorke. 
Tada Dewey taip kalbėjo: "Aš esu laimingas ga
lėdamas šiltai pasveikinti BALF'o vadovus ir 
rėmėjus. Jųs užsitarnavote pagarbos už jusų 
sėkmingą veikimą, per trejus metus šelpdami 
daugiau kaip 75,000 Lietuvių. Dera prisiminti 
baisią rykštę ištikusią tuos tremtinius, išguitus 
iš tėvynės, kuri dabar kenčia pikto totalinio re
gimo jungą. Jie yra benamiai, nuvertinti, be tei
sių ir dažnai- be duonos kąsnio." 

šie Dewey žodžiai tikrai jaudina Lietuvius, 
Jie butų laimingi kad Dewey tuos žodžius, pri
simintų, atėjęs į Baltuosius Rumus. 

lometrų į pietus, tarp kelio į juodkrantę ir ju
ros žavingame miškelyje, yra aikštė, kur kas va
sarą stovyklaudavo jaunimas. 

Apylinkės kopos apželdintos fviairiauškr am
žiaus pušynėliais ir kalnų pušaitėmis, o sauses
nėse vietose užaugę lapuotų medžių gojeliai. Ar
čiau Klaipėdos miškeliai paversti gražiu sodu. 

Kas vasarą į Smiltynę atsikrausto vasaroti 
vienas-kitas viengungis elnias, ir nėra tos die
nos kad jis neateitų iš tankumyno pasimaudyti 
ir atsigaivinti juroje kaip tik toje vietoje kur 
susirenka daugiausia žmonių. 

Smiltynės maudyklės laimi patogios, nes 
vanduo seklus, smėlis smulkus ir švarus. Malo
nų poilsį teikia ir Smiltynės pušynas, kuris yra 
labai gražiai tvarkomas, čia yra ir svetainės, 
viešbučiai, o ant gana aukštoko kalnelio, nuo ku
rio atsiveria gražus vaizdai, stovi seniausioji 
Smiltynės užeiga "Smėlio karčiama". 

Mes keliaujame toliau marių pakraščiu } 
Juodkrantę. 

(Bus daugiau) 

EKSTRA! 28fc DAINŲ KNYGELĖ 

LEISKIT 1 TĖVYNg 
(Kišeninio didumo — 272 puslapių) 

Kaina su prisiuntimu $1.00 
Dirva gavo Europoj naujai išleistą knygą 
įvairhvjLietuviškų liaudies dainų ir kitokių 
pavadihtą^ — "LEISKIT Į TĖVYNĘ". Tai 

^nepaprasta knygelė — tiesiog didelė knyga, 
272 puslapių didumo, ir joje telpa net 288 
žinomų eilėraščių. Skubėkit įsigyti sau vio-
nomų dainų, ir daug tokių kurias turėtumėt 
sio malonumo, nes rasite daugybę savo ži
ną iki jų turime. Ji suteiks jums didžiau* 
žinoti. Išleido "Mintis", Vokietijoje. 

Reikalaukit Dirvoj# 
68Žt) Superior Ave. Cleveland 3, Ohio. 

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

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

Reikalaukit Dirvoje 
6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio* 
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PER PENKIOLIKA DIENU EUROPOJE 

PER ŠIŲ METŲ pirmąsias 
penkioliką dienų reikšmingai 
pasikeiti pasaulinės politikos 
paveikslas Europoje: Rumuni
ja liko be karaliaus, Graikija 
įstojo j pirmąją eilę svarbių 
Washingtono, Maskvos ir Lon
dono sprendimų; Didžiosios 
Britanijos premjeras Attlee 
viešai "iškoliojo" komunizmą 
ir Sovietų Sąjungos režimą; 
Romoje, Paryžiuje ir Vienoje 
pasirašytos "sutartys" dėl sa
vitarpinės pagalbos, kurią su
teikė Amerika šioms trims val
stybėms ; Europos socialistai 
Londone tarėsi ir jieškojo bar
jerų prieš "fašizmą" ir... .ko 
munizmą. Tai svarbiausieji tos lai! 

Iius nuopelnus Stalinas jj apdo
vanojo Sovietų Sąjungos aukš
čiausiu ordenu — Pergalės or-
denu. šnekama kad tas orde-
nas ir apgavo karalių Mykolą: 
jis, mat, tikėjo kad toks aukš
tas jo asmens įvertinimas jam 
leidžia turėti savo nuomonę ir 
leidžia karaliauti pagal savo 
sąžinę ir įsitikinimus. Ir kiek 
daug dar yra pasaulyje žmonių 
kurie vis dar nežino, kad visi 
Maskvos žodžiai, yisi jos gar
binimai, visos dovanos ir visos 
"maskvietiškos dorybės" kei
čiasi pagal vietos ir laiko poli
tinius reikalavimus! Nesikei
čia tik komunistų partijos tiks-

penkiolikos dienų Europos ke
lionės sustojimo ar pasisukimo 
punktai. Tai lyg pirmieji nau
jai prasidėjusių metų taškai, iš 
kurių, žinoma, dar sunku nu
matyti visus metų gale pasi
rodysiančius bokštus, bet gi iš 
kurių galima spręsti kokia dva
sia apima žmonijos politinius 
jausmus ir kokioje nuotaikoje 
prasideda ketvirtieji taikos me
tai. 

Č,v 
f ' "t • •• 
* i » 
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NE VISI "Ketrari Didieji" 
apgailestauja Rumunijos kara
liaus Mykolo ištrėmimą, kurį 
dėl visai suprantamų priežas
čių jis pats pavadino atsisaky
mu nuo sosto. Jei Washingto-
nas ir Londonas pažiuręj>Jr 

Mykolo abdikaciją kaip į pa
skutinės demokratinės šaknies 
išrovimą iš Balkanų valstybių, 
tai Maskva nesidrovėjo Mykolo 
išvykimą įvertinti kaip paša
linimą paskutinės kliūties, "ne
leidusios Rulhunijai plėstis į 
Uftudies demokratijos režimą". 

Ką reiškia "liaudies demo
kratijos režimas"? Maskvos lu
pose, visi — ir Maskvos drau
gai ir jos priešai — gerai su
pranta. Ir todėl teisingai ma
noma kad Rumunijos monar
chijos panaikinimas nėra vien 
Vokiškos kilmės dinastijos — 
Hohenzollernų — išrovimas, o 
paskutinių opozicinių liekanų 
iimetimas. 

Po to kai buvo sunaikinta 
Rumunijos ūkininkų partija su 
jos vadu Julijonu Maniu, kai 
buvo pašalintas užsienių reika
lų ministras liberalas Tatares-
cu, įsodinant į jo vietą Rumu
nijos komunistų "dievaitę An-
ną Pauker, beliko tik vienas 
karalius "Mykoliukas', kurs 
vis nenorėjo klausyti Krem
liaus ištikimojo ir nuolankaus 
tarno Grozos, ministro pirmi
ninko, kurį pasodino Višinskis 
1945 metų gale, išvijęs Gen 
Badesctt. . . 

Ir jau senai galima buvo pa
sakyti koks likimas laukia ka
raliaus Mykolo.... Kai jis vy 
ko į Londoną, į princesės Elz-

•bietos vestuves, net ir patys 
komunistai kalbėjo kad jis į 
Rumuniją jau nebegrįš... Kad 
ir ilgai sugaišęs užsienyje su 
gavo mylimąją Burbonų kuni
gaikštyte, vis dėlto karalius su
grįžo. Sugrįžo kad "atsisakytų 
nuo sosto, "nes įvyko rimtų pa-
iikeitimų socialinėje, ūkinėje ir 
politinėje srityje ir monarchi
jos režimas nebesiderina su pa
sikeitusiais Rumunijos valsty
bės reikalavimais".! 
V Prieš tris metus tas pats'ka
kalius Mykolas, 23 metų jauni
kaitis , drąsiu sprendimu, su 
Maniu ir Tatarescu pagalba ir 
patarimais pašalino Vokietijos 
draugą Antonescu ir paskelbė 
%arą Hitleriui. Už tuos dide-

Galima butų apgailestauti 
kad Rumunijos karalius Myko
las išvažiavo iš Rumunijos be 
karaliaus titulo.... Bet tas ti
tulas yra jo asmens reikalas. 
Daug svarbiau yra tai kad nau
joji "Rumunijos liaudies res
publika" su karaliaus išvažia
vimu prisijungė prie Vengri
jos, Bulgarijos, Jugoslavijos ir 
Albanijos politikos, kuriai gai
res nustato ir planus sudaro 
Stalinas su savo štabu. Kara
lius Mykolas išvežė paskutinę 
Washingtono ir Londono viltį 
iš Balkanų valstybių. 

GRAIKIJOS taškas per pen
kioliką dienų išaugo į plačią 
ąlyyąa dėmę tarptautinių įvy
kių juroje. Vadinamų sukilėlių 
covos ne tik nesusiaurintos, bet 
priešingai, išsiplėtė į daugelį 
Graikijos vietų ir pasidarė rim
tai pavojingu dalyku ir teisė
tai Graikijos vyriausybei, ir 
Amerikos paskolai, ir Turkijai 
ir, bendrai, "nerimstančiam tai-
cos dievui". 

Amerikos Ir Anglijos įspėji
mai visiems Irarie panorėtų pri
pažinti Gen. Markos sukilėlių 
vyriausybę, padarė šiokio-tokio 
įspūdžio, tačiau jie nepajėgė 
sulaikyt nei Bulgarijos, nei Ju
goslavijos pagalbos, teikiamos 
sukilėliams. Daug didesnį įspū
dį padarė pranešimas iš Wa
shingtono kad Sausio 6 dieną 
iškeliavo į Viduržemio jurą ati
tinkamas skaičius Amerikos 
jūrinės kariuomenės. Tokios ži
nios buvo priimtos su didesniu 
dėmesiu negu visi kiti žodiški 
pareiškimai nuo kurių jau ti
krai ausys nulinko Europos 
tautoms. * -

Greičiau tik tos žinios ir " Su
laikė Gen. Markos vyriausybės 
pripažinimo tempą. Tuo tarpu 
visose Balkanų valstybėse susi-
kurė "Graikijos demokratijai" 
gelbėti komitetai, kurie organi
zuoja mitingus ir reikalauja 
savo vyriausybių nesigailėti 
nei jėgų nei išteklių reikalingai 
"demokratinės Markos vyriau
sybės" pagalbai. Pati Maskva 
kasdien po keletą kartų per
duoda Gen. Markos komunika
tus,' skaito per radio sukilėlių 
visus užgyrimus ir pristato pa
sauliui Graikijos pilietinį karą 
kaip karą dėl "liaudies šventos 
demokratijos" ir dėl Graikų 
tautos išlaisvinimo iŠ Ameri
kiečių "pančių". 

Kokia gi reikšme tų Ameri
kos ir Anglijos įspėjimų kad 
Gen. Markos vyriausybės pri
pažinimas bus laikomas nesu
derinamu su Jungtinių Tautų 
įstatymais ir taikos idealais? 
Į visus tuos įstatymus ir idea
lus senai jau spjaudo ir Mas
kva ir jos satelitai. Graikijos 
įvykiai rodo dar kartą kad tik 
griežtomis jėgos priemonėmis, 
ne protestais ir ne šnektomis, 

tėra galima atlaikyti Sovietų 
Sąjungos vadovaujamą smurtą. 
Europos tautoms yra daugiau 
negu nusivylimas kai jos mato 
jog Sovietų Sąjunga skubiai ir 
be atodairos veikia, o Amerika 
ir kitos jos draugės tik daug 
ir tuščiai kalba. 

MOLOTOVO piktos kalbos 
"Keturių Didžiųjų" konferenci
joje Londone, įpykdė ir šaltą 
Anglų tautą. Po ištisų metų 
flirto su Maskva pagaliau ir 
darbiečių vyriausybė suprato 
kad pataikūniški Anglijos san-
tikiai su sovietais stumia La
bor Party vis arčiau prie ko
munistų linijos, o pačią Didžią
ją Britaniją į išsikvėpusių vals
tybių skaičių. Rimta baimė ir 
sveikas ateities nujautimas 
vertė paskutinių penkiolikos 
dienų bėgyje atvirai ir aiškiai 
prakalbėti patį ministrą pirmi
ninką Attlee. 

Iki šiol iš jo burnos negirdė
tu drąsumu Xttlee išliejo prieš 
komunistus ir prieš sovietus vi
są teisybę, kurios jis taip vengė 
visos savo karjeros metuose. 
Sausio 3 dienos kalba, kurioje 
Attlee nesivaržė pasakyti jog 
Sovietų Sąjunga yra bjaurios 
diktatūros kraštas, kur žmo
gaus vertė ir jo laisvė yra ke
lių tironų ir jų partijos trypia
ma, sudaro labai įdomų posūkį 
Anglų švelnioje diplomatijoje. 
Ar tik tas nereiškia pradžios 
tos ofensyvos kuri eis dideliais 
žingsniais ir kuri buvo gyvai 
reikalinga kad Anglų tautos 
valia nesusmegtų p© nuolati
niais sovietinių melų ir" smur
to smūgiais. 

Ir tikrai, jei pasaulis neims 
gintis puolimais, o pasitenkins 
tik uždangomis sudarytomis iš. 
"protestų velėnų" tai po kele
to ar po keliolikos metų jis bus 
išsprogdintas. Tylieji sąmoks
lai prieš komunizmą ir Sovie
tų Sąjungą neatsieks savo tiks
lų, nes tokių sąmokslų galią to
li pralenkia komunistinis aršu
mas ir sudėtingos komunistų 
suktybės. Norint komunizmą 
atlaikyti reikia prieš jį išeiti 
ne baltomis pirštinėmis, ne 
svyruojančiomis kalbomis, o 
tiesiu atviru ir griežtu pasisa
kymu, kurį turi lydėti valia ir 
jėga. , ,, . • •• 4: > .j ! \ ! -

PAGALIAU pirmoji Ameri
kos "antikomunistinė pagalba" 
Prancūzijai, Italijai ir Austrijai 
jau atėjo: sutartys pasirašytos 
ir kiekviena tų valstybių gau
na dolarių, joms taip reikalin
gų paremti krintančiam pini
gui ir apsiginti nuo bado ir šal; 
čio. Tikslas tos pagalbos yra 
per daug aiškus kad dar butų 
galima abejoti jog ji skirta ap
siginti nuo komunizmo. Nerei
kia tat stebėtis kad po sutar
čių pasirašymo tų kraštų ko
munistai pilnu balsu praklyko 
prieš vyriausybes, apskelbda-

yra stačiai juoko darbas. O šią
dien ir Prancūzijoje ir Italijo
je valdžios yra tokios kurios 
vieną koją laiko įmerkusios ka
pitalizme, o antrą — socializ-
i r i e . . . .  

PRAĖJUSIAIS metais Eu
ropos socialistai kantriai jieš
kojo susivienijimo prieš komu
nistų "demokratijas" ir prieš 
kapitalistų režimus. Tuo tiks
lu jie turėjo net du kongresus: 
Zueriche ir Antverpene. Jie 
junta kad socializmas pateko 
tarp replių kurios jį negaile
stingai spaudžiu ji abiejų pu
sių. 

Europos socialistai atsidūrė 
tarp dviejų frontų: komuniz
mo ir kapitalizmo — ir jaučia 
pavojų kad tų dviejų frontų 
ugnis galės jilbs sunaikinti. Ir 
tikrai, socializmas yra prara
dęs savo jėgą: per vieną šimtą 
metų — nuo 1848 metų, kada 
Marksas ir Engelsas paskelbė 

Komunistinį Manifestą" — 
socializmo sveikatos didelė da
lis nuėjo į komunistinį kuną, 

likusioji nebesuranda atraį 

mos dabartinėse tarptautinėse 
sąlygose. 

Sausio 10-11 d. d. vėl Euro
pos socialistai buvo susirinkę 
Londone, vis dar nenorėdami 
tikėti kad jų programa yra ne 
kas kita kaip tik plonas kum
pio bryžis tarp dviejų duonos 
riekių. Europos socialistai su 
A t t l e e ,  B l u m ,  S a r a g a t  i r . . . .  
Schumann vis dar tebegalvoja 
jtfg jie yra Dievo pasiųsti iš
gelbėti pasaulį nuo trečio karo. 
Tos jų pastangos ir klaidina 
pasaulį, nes ir vieniems ir an
triems — ir komunistams ir 
kapitalistams — jie žada vie
nodus patarnavimus. Kapita
listams — sunaikinti komunis
tus, o komunistams — sunai
kinti kapitalistus. Tai ir yra 
pati juokingiausia socialistų 
pasaka, kuria norima užburti 
1948 metus. 

£ i 

Pradekit sekančiame Dirvos num. 
Pulk. Kazys Škirpa, apie kurį visi atsimename iš tų 
dienų kai jis Berlyne stengėsi apginti Lietuvos pa-

' siuntinybės rumus, po to kai Stalinui su Hitleriu su
sitarus, bolševikai norėjo pagrobti Lietuvos turtą 
Berlyne, ir kuris jau anksčiau patiekė Dirvai kelis 
įdomius straipsnius, dabar vėl rašo * 

UŽ KĄ NACIAI MANE ARDAVO 

€ 
m miįę 

ir 

U2 
Visi norėsit žinoti kas dėjosi Berlyne ir Vokietijoje 
kai Pulk. Škirpa ir toliau stengėsi ginti Lietuvos tei
ses prieš nuožmius diktatorius. 
Atnaujinkit skubiai savo Dirvos prenumeratą ir pa
tarkit kitiems išsirašyti Dirvą, sekimui šių įdomių 
aprašymų. Jie tilps tiktai Dirvoje. 

' :r»;\ 

Pulk. Kazys Škirpa 

NAUJA VERGIJA - IR NAUJAS 
PROJEKTAS 

VISOKIA PARAMA 
RUSŲ KOLONIS

TAMS LIETUVOJE 

Paskutiniais Rusų koloniza
cijos Lietuvoje apyskaitos Mas-
kvoš kompartijai duomenimis, 
Rusai iš nužudytų ar Sibiran 
mirčiai ištremtų smulkių Lie
tuvių ūkininkų yra atėmę apie 
pusantro milijono hektarų pa
čios geriausios dirbair^. žemės, 
70,000 gyvenamų ir ūkinių tro
besių, labai daug ūkio mašinų 
ir inventoriaus. Viskas nemo
komai perduoti atgabentiems 
kolhozninkams ar paleistiems 
raudonarmiečiams. 

Be to, Rusiškiems "naujaku
riams" suteikta ir visokiario-
pų paramų: duota daugiau kaip 

m* į?s Amerikos tarnais ir A- qq miiįjonų rublių grynais pi-
menkomško kapitalizmo bat-
laižiais. 

Neabejotina kad ilgai nerei
kės laukti kol Prancūzijos ir 
Italijos komunistai pradės vyk
dyti Belgrade ir Maskvoje iš
dirbtus planus, kaip greičiau 
suryti tas Amerikos sumas. 
Streikais, sabotažais ir kito
kio pobūdžio neramumais ir 
propoganda bandys komunistai 
paversti niekais iš Amerikos 
gautas sumas. Ir mes esame 
tikri kad jei nebus imtasi prie
monių plačiai išsišakojusią ko
munistinę veiklą apriboti Ita
lijoje ir Prancūzijoje, visa A-
merikos piniginė pagalba iš
nyks kaip dūmas ir sąly-

Amerikos populiaraus žurna
lo "The Reader's Digest" re
daktorius Eug. Lyons paskelbė 
New Yorko žurnale "New Lea
der" atsišaukimą, "Nauja Ver
gija ir Naujas Projektas", ku
riame rašo kad_ geriausias įro
dymas moralinio musų laikų 
nusmukimo yra toleravimas 
besiplečiančios vergijos, žmo
nių kurie dar atskiria gerą 
nuo blogo ir vergiją nuo lais
vės, svarbiausia pareiga turė
tų buti padaryti tam toleravi
mui galą. 

Vergija sovietuose yra sim
bolis ir padarinys totalitariz
mo, kuris gręsia visam pasau
liui. Siulau tuojau įsteigti 
Tarptautinę Komisiją Kovai su 
Vergija, kuri užfiksuotų fak
tus, atkreiptų į juos pasaulio 
dėmesį ir pasiūlytų priemones 
kuriomis galima butų panai
kinti tą blogą. 

Toks pasiūlymas, rašo toliau 
Eug. Lyons, atrodo man realus. 
Jis reikalauja tam tikrų, neper-
didelių lėšų. Esu tikras kad 

mano atsišaukimo pasekmėje 
padorių žmonių centai ir dola-
riai pradės plaukti iš visų kra
štų. 

"New Leader" redakcija, iš 
savo pusės, prašo skaitytojus 
pareikšti nuomonę dėl to Eug. 
Lyons sumanymo ir rašyti laiš
kus šiuo adresu: 7 East 15th 
St., New York 3, N. Y. 

Lietuvių tarpe beveik nėra 
žmogaus kurio vienas ar dau
giau narių nebūtų prievarta iš
vežti ir kankinami vergijoje, 
Sibire. Todėl mes turėtume 
ypatingai susidomėti tuo Eug. 
Lyons atsišaukimu ir kiekvie
nas musų atskirai ar per orga
nizacijas turėtume rašyti jam 
laiškus, reikšdami juose padė
ką ir pritarimą dėl to jo su
manymo įsteigti Tarptautinę 
komisiją kovai su vergija. Mes 
daugiau negu kitos tautos esa
me nukentėję nuo tos vergijos 
ir gal daugiau kaip kiti galė
sim duoti medžiagos apie ją. 

Butų labai naudinga kad vi
si musų laikraščiai perspaus

dintų tą Eug. Lyons atsišauki
mą ir ragintų į jį atsiliepti 
kad sukelti žmoniją prieš sitf 
20-to amžiaus barbariją, kas 
turi buti sunaikinta, o kaltinift*' 
kai turi buti nubausti, kaip 
buvo nubausti naciai. 
Roma. V. Lozoraitiene, 

Priėmimas pas Popiežių 
Roma. — Kasmft, Naujų 

Metų proga, Popiežius Pijus 
XII privačiose audiencijose pri
imdavo ambasadų ir atstovy
bių šefus, kurie pareikšdavo 
Šventam Tėvui savo ir gavo 
kraštų vardu linkėjimus. 

šymet pirmą kartą Naujiems 
Petams Popiežius priėmė visą 
diplomatinį korpusą kartu. Jo 
š v e n t e n y b ė  t e i k ė s i  p a r e i k š t i  
linkėjimus diplomatams ir jų 
atstovaujamiems kraštams ir 
suteikė apaštališką palaimini
mą. 

Kartu su Lietuvos atstovu 
prie šv. Sosto p. ministru S. 
Girdvainiu Popiežiaus pasvei
kinimo ceremonijoje dalyvavo 
ir naujai paskirtas atstovybės 
aftache Stasys Lozoraitis jr., 
Ministro S. Lozoraičio, Lietu
vos diplomatijos šefo, sunus. 

nigais ir nemokamai daugiau 
kaip milijonas kubinių metrų 
Lietuvos miško medžiagos, vi
sokių sėklų, ir kt. Jie visai 
neliečiami žemės ūkio gaminių 
pristatymo prievolės ir nemo
ka jokių mokesčių. 

Lietuvoje visagališkai vei
kianti Rusų NKVD džiaugiasi 
kad apiplėštų ir išnaikintų Lie
tuvos ūkininkų vietoje įkurti 
Rusai kolonistai atlieka svar
bų krašto1 rusinimo ir komu-
nistinimo darbą, aktyviai pa
deda likviduoti Lietuvių ūki
ninkų likučius ir "abiem ran 

gos komunizmui plėstis nieku palaiko tarybinę valdžią 
visas Jos priemones kai^ 

jantis ir net kai kur pritariant*' > . • ur. iv. įverii. 

A 

l  
Štai tik dalis grožybių kurias ' gamina dailininko Č^jlpjiuao 
Dailės Studija tremtyje^ Wuerzburge, Vokietijoje. 

GALIMA JAUSTIS PATOGIAI 
--- IR TAUPYTI GASA 

Jusų še|ma gali tirpti visą patogumą šią žiemą tuo tarpu kai jųs prisi-
dėsit prie išvengimo kritiško gaso trukumo šios žiemos šalčiausiomis die
nomis. Jųs tiesiog sutaupysit pinigų — be jokio paaukojimo patogumo. 
Ir jųs taip pat prisidesit prie bendro gaso taupymo kuris bus svar&ue vi
sos bendruomenės gerovei pačiuose didžiausiuose šalčiuose. 

ŠTAI KAS REIKIA DARYTI: 
••• . + 

• SUDftKlT insula ciją, dvigubus langus, duris ir užkamšykit plyšius. Namas 
šitaip aprūpintas šiais šilumą taupančiais dalykais gali buti apšildytas už pu-
Sf tiek gaso kiek reikėtų kitais atvejais. « 

• UŽDARYKIT nenaudojamus kambarius — ypatingai antro aukšto miegkam-
barius. Susuktas skarulis padėtas prie dur; sulaikys šaltą orą pro apačią. 

• NEPŠ&AmNKIT savo namo. Atminkit, sutaupysit apie 3r/c kuro kaštų 
ant kiekvieno laipsnio šilumos kokį palaikysit sumažintą artimiausia prie rei-

. kalingo apšildymo saiko. 

NENAUDOK IT savo virtuvės pečiaus šildymui . . . nenaudoki t gasinių 
barių šildytojų papildymui furnaso šildymo. 

-r NENAUTioKlT karšto vandens bereikalingai. 

KITI ŠILUMOS TAUPYMUI PATARI* 
M  A I :  U ž k a l k i t  i n s u l a t i n g  p o p i e r ą  a n t  
skiepo langų . . . užtrauk kambarių lan
gus iki apačiai naktį . . . prikišk insu
lating milo apie liuosus langus ir tarp 
baseboard ir grindų . . . patieskit kelias 
eiles popierio po karpetais . . . nedžio-
vinkit šlapių rubų ant radiatorių . . . 

turit prie "namo pristatytą garažių 

laikykit jo duris visada uždarytas. 

ATMINKIT—Rimtas gaso trukumas šią 
žiemą gali išmesti iš darbų tukstančius 
darbininkų, sutramdyti industrinę pro
dukciją, pažeisti biznius, pakenkti jusų 
kaimynui, pakenkti jums. Jusų ko-ope-
racija šiuose gaso taupymo buduose la
bai reikalinga. 

S' 

T H E  OHIO GAScojem 
/ - • į ^ * i 
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Hvpatia 18. O. Yčaitė. 

\ WASHINGTON, D. C.—Sau
sio 13 d., Shoreham Hotel, įvy
ko debatai apie išvietintų as
menų įsileidimą i U. S. A. Už 
įsileidimą kąlbėjo Senatorius J. 
H. McGrath, Demokratas /iš 
Khode Island, Demokratu Na
cionalinio Komiteto pirminin
kas; taip pat Ugo Carusi, ank
sčiau buvęs Imigracijos ir Na
tūralizacijos Komisijonier i u s, 
dabar užimąs vietą specialaus 
patarėjo DP klausimais. 

šie abu — McGrath įr Caru
si — nesenai turėjo progos as
meniškai aplankyti DP stovy
klas Europoje. 

Prieš DP įsileidimą kalbėjo 
Kongresmanas Ed Gosset, De
mokratas iš Texas, narys Hou
se Judiciary Subcommittee on 
Immigration and Naturaliza
tion; ir Kongresmanas J. M. 
Robi son, Republikonas iš Ken
tucky, Ranking Majority Mem
ber of House Judiciary Com
mittee. 

šios diskusijos užsitęsė virš 
pusantros valandos laiko ir j u 
dalis buvo transliuojama per 
radio kaipo American Forum 
of the Air programa. Po trans
liacijos buvo klafl.simai iš pub
likos, į kuriuos atsakinėjo kal
bėtojai, o šiems pasibaigus bu
vo progos publikai prieiti ir as
meniškai pakalbėti su jais. 

McGrath ir Carusi labai aiš-

tintų asmenų įsileidimą į 'Ame-
riką, sakydami kad tai esanti 
Amerikiečių pareiga parodyti 
pasauliui gerą pavyzdį. Esą, 
dabar kiti pasaulio kraštai ne
nori DP įsileisti, nes visi lau
kia ką darys Amerika. 

Carusi kalbėjo jausmingai, 
nuplėšdamas skaudų PD liki
mą, pabrėždamas kad tie žmo
nės neteko savo tėvynės dėl ag
resorių kaltės; kad jie yra ver
tingi žmonės, kurie nori ir gali 
dirbti, ir kad iš tokių žmonių 
Amerika turės tikrai ttftlidos, 
juos čia įsileidus. 

Senatoriaus McGrath kalboje 
buvo žymu ne tiek jausmingu
mas kiek šalta logika; jis tarp 
kitko įrodinėjo kad Amerikos 
"tax-payers" dabar išmoka mi
lijonus dolarių DP išlaikymui, 
ir kad išlaidos sumažėtų juos 
čia įsileidus. 
Nori grąžinti Tremtinius atgal 

Kongr. Gosset ir Kongr. Ro-
bison naudojo visus žinomus 
argumentus prieš DP įsileidi-

kad jie Amerikoje pada-

Kongr. Robison atrodė nuo
širdus, tik mažai informuotas^ 
naivus savo galvojimais. Na <5: 
Kongr.. Gosset tikrai įdėjo piki 
tos valios ir aiškiai šmeižė iš-
vietintuosins, vadindamas juos 
"black market operators", "tin
giniais", "komunistais" ir tt. 
Jis net išsireiškė: "Pasiuskit 
5uos iš kur jie atsirado! Lai 
jie gryž ta atgal į savo šalis!" 

Publikos buvo neperdaug, tik 
keli šimtai. Įdomu kad publi
ka daugibiu pritarė Kongr. Gos
set ir Robinson pusei, nors di
delio entuziazmo ir nebuvo. 

Kalbėtojų ginčai buvo karšti 
ir sukėlė kartais juoko; Gosset 
ir McGriath kelis kartus vienas 
kitam pasakė, "Tamsta nieko 
neišmanai". Galima pasakyti 
kad iš esančiųjų, Sen. McGrath 
buvo geriausias kalbėtojas ir 
protingiausias. 

Po ?fcalbų Ir aš asmeniškai 
pasikalbėjau su kalbėtojais, 
prieidaana prie jų su pasiaiški
nimu !:ad aš pati esu pabėgėlė 
nuo slovietinio komunizmo, ir 
gerai jsuprantu kodėl musų D. 
P's nenori gryžti į savo kraš
tus koil jie yra po Sovietų oku
pacija.! 

Kor^gr. Robison nieko atmin-

: 

i now i [V. 
X'' 'Z5 

Vį, VA-,. + \\iV :'54f 

kietijos ar kitų kraštų atsta-
kiai ir nuoširdžiai rėmė iSvie- tymo darbais. 

Hcserve DūtUk't No. i 

REPORT OF CONDITION of 

THE CENTRAL BANK COMPANY 
of LORAIN. OHIO 

at the close of business December 31, 1947, a Stat' , 
ing inst'tulior, o«ed 

in accordance »įth a ca.1 made 
bv the State Banking Authorities and by the 
Reserve Bank of this District. 

ASSETS 

CM^?nand He- * 877'8"'68 

United States Government obligations, direct and 2,387,165.42 

OW;£TonTtf Sn^ alirpol^apuMivisions ............ 308,043.94 

8^.7.500.00 
e al Reserve bank) SJ26,755.66 

Tjoans &nd discounts 
Bark premises owned $27,000.00. forn.ture and f.x- ^ 

tires $11,500.00 21,017.54 
Other assets — 

TOTAL ASSETS ,»6,901,854.59 

Demand deposits of individuals, partnerships, and |187g657>78 

corr orations ' ' 
Time deposits of individuals, partnerships, and ^ 

cor-orations » 
Deno-its of United States Government (including ^ 

postal savings) roiVoioA 
Denosits of States and political subdivisions .»21.O31.94 
Other deposits (certified and officers' checks, etc). 82,^U0.7d 

49,246.91 
TOTAL DEPOSITS $6.600.014.97 

Other liabilities ^ * 
TOTAL LIABILITIES (not including T....,,, CQ 
subordinated obligations shown below) ?b,b49,-bi.88 

CAPITAL ACCOUNTS 
rat)itel» $ 100.000.00 
sSilrs * ' 150,000.00 
Unt^vided* jįrofiži -

TOTAL CAPITAL ACCOUNTS $ 252,592.71 
•TOTAL LIABILITIES AND —— 
•CAPITAL ACCOUNTS $6,901,8.>4.59 

•This bank's capital consists of: 
Cor mon stock with total par value of $100,000.00. 

The fallowing items are published pursuant to State Law: 
Hypothecated or Assigned Deposits under Section # 
710-18C, General Code $172,911.8® 

MEMORANDA 
Assets pledged or assigned to secure liabilities . 

for other purposes $781,712.88 
I, H. G. Pyle, Vice President & Secretary of the above-named 
bank, hereby certify that the above statement is true to th# 
best of mv knowledge and belief. H. G. PYLE 

Corect Attest: W. C. McCONNELL, 
F. A. SANFORD, 
E. G. COOPER, Directors 

STATE OF OHIO, COUNTY OF LORAIN, ss: 
Sworn to and subscribed before me this 7th day of Jan., 1948. 

EVP^LYN SCOTT, Notary Public 
(My commission expires AUK'. 15, 1950) 

MONCRIEF 
GERIAUSIAS 

GAS • 

mą: „ 
rys ekonomišką sukrėtimą, at-, ̂ no riepasai{§> jja(j "meg 
imdami iš Amerikonu darbus į įšvietintųjų". 
ir gyvenamas patalpas, kad jie ęarxisi atrodė maloniai nu-
čia atsineš savo "foreign įgjktaig mano žodžiais kad jo 
logies", ypač komunizmą ('• •)> ^a]ba tikrai verta gilios pade 
ir vpac kad Europoje dabai | ^ pasa^. "Taip, aš daug 
didelis darbo jėgos trukumas, ^ Lietuvių DP savo ke-
todėl esą tegul išvietintieji ^ellįiį0nės metu — tai puikųs imo-
sėdi ir padeda Prancūzijos, Vo- n_g>^ j 

Konjgr. Gosset savo nusitei 
kimu patvirtino mano įspuc}f 
kad jis nekalba iš širdies, o tik
tai del politikos. Jis pilnai su 
manim sutiko kai aš pareiškiau 
kad reikia daryti skirtumą 
tarp bendros "displaced per
sons mases ir "political refu
gees", t. y. Pabaltiečių, kurie 
neteko savo tėvynės. Jis išsi
reiškė: "Aš pilnai pritariu kad 
Pabaltiečius galima butų įsilei
sti, bet nelaimei, visas DP 
klausimas yra surištas su Pą-: 

lestinos klausimu." 
Tuo jis davė suprasti kad jff 

nenori čia įsileisti žydų DP. 
Jis lyg ir susimaišė ir nei žo

džio neatsakė į mano klausimą 
i kai į akis jam pasakiau: 

"Mr. Gosset, can you serious
ly stand there on that platform 
and assert that the DPs should 
be sent back to their Commu-
nist-dominated countries? Don't 
you agree that such repatria
tion in inhuman?" Tuo jis pa
rodė kad jis kalba apie "DP 
repatriaciją" grynai del politi
kos, bet pats iš širdies nėra 
tuo jsitikinęs. 

Toliau aš jam pasakiau kad 
prieglauda politiniams pabėgė

liams (political asylum) yra 
1 vienas iš' seniausių tarptauti
nės teisės principų, ir bendrai 
Vakarų pasaulio civilizacijos 
taisyklė, čia Kong. Gasset at-
jsakė: "Taip, be abejo taip yra". 
Ir tuo užsibaigė musų pasikal-

j bėjimas. 
| Paskutinis su kuriuo kalbė
jau buvo Senatorius McGrath. 
Aš priėjus pasakiau kad mano 

: giminės ir pažįstami kurie gy-
j vena DP lageriuose, tikrai iš 
i širdies ir su ašaromis akyse 
jam padėkotų už jo žodžius, 

| jeigu jie galėtų šiame pasikal
bėjime dalyvauti. 

; Sen. McGrath man širdingai 
padėkojo, ir sakė sutikęs daug 

; tikrai puikių žmonių Lietuvių 
DP savo kelionės metu, ir kad 
jis giliai atjaučia Pabaltiečių 
padėtj. Jis pridėjo kad esą tik
rai nuostabu kad Amerikiečiai 
bendrai nesupranta išvietintų-
jų padėties; jei suprastų jie 
tikrai norėtų jiems padėti. 

Viena mano pažįstama, ten 
pat stovėjus, išsireiškė: "Kon-

Gosset tikrai nieko 
he has no brains", 

Pm salting away7 
a good reserve in 'v 

U. S. Savings Bonds 

I run my farm like any other business. 
All my current income doesn't go for cur

rent operations; I have a good reserve f Of 

long-range plans* Now that I've just had 

one of my best years I don't let it sidetrack 

me. More money means more bonds, and 

a better reserve! 

"$4 for $3 al maturity, and the deal 

backed by the U. S. Government—whefe 

can you beat 'E' Bonds for an investment 

these days? 

"Now, if my Income falls off, Til have 

the answer. Or I can buy land or make 

improvements later when my dollars go 

farther. When it's time to send the kids 

to college, they'll have educations aš good 
as any. Later on I'll be able to retire. And 
I like the idea of helping my country it 
!Hfcll as myself!" 

\ 

ALTOMATIS ŠILDYMAS 
EKONOMIŠKAS — 

ŠILDYMO PATOGUMA8 
COAL • OIL 

THE HENRY FURNACE CO., MEDINA, O. 

^llllll'!li!lllllllllllilllj?ll'llll"llll"ll"Mllllllll"ll"llllll"l""""l"llllllllllllllllll|£ gresmanas 
S _ _ = nesupranta: 
I I. J. K A M A S  -  J E W E L E R  i i 
E Ę Sen. McG 

Persikcli j naują didesnę ir gražesnę krautuvę 

7007 Superior Ave. Greta Ezella TheatPt 
Jlabar jau turime didesni rinkinf Deimantų, žiedų, Laik

rodėliu ir visokių gra/daikčiu, už nupigintą kainą. 

McGrath atkirto: "No 
brains? I say he has no heart". 

Į mano pastebėjimą kad Gos
set savo atsinešimu parodė jog 
jis yra "malicious", Sen. Mc
Grath sako: "Not only mali
cious, but positively vicious". 

iiiiiiiniiiiiiiiiiiiliilllllllilllllllllliiliiiliiiiiiiiiiiilliliiiiHiliiiiiiiilliiillilllillliillS pa«ake kad Kong 

!Ask your Bank about the 

new Bond-a-Month Plan 

u .  

Protect your future 

S .  S A V I N G S  B 0 X D S  
CRUCIBLE STEEL CASTING CO. 
Almira and West 84th Street Cleveland V OLympic 1155 

* This is an official U. S. Treasury advertisement—prepared under auspices of Treasury Department and Advertising Council • 

Gosset yra persisunkęs pikta 
anti-DP propaganda, ir visai 
nesistengia sužinoti tikrų fak-

Diskusijų metu buvo palies
ta ir Stratton Bill, nors tik pri
einamai. Taip pat ir Sovietų 
nusistatymas dėl DP emigra
cijos | Ameriką ir kitur. Kon
gresmanas Gosset mėgino įro
dyti kad Soviątai esą norėtų 
kad DP's galėtų į U. S. A. at
vykti, "nes tai butų priemonė 
Sovietams čia atsiųsti savo 
agentus-komunistus". Į Sena
toriaus McGrath kategorišką 
atsakyjną kad Sovietai kaip tik 
kovoja prieš DP emigraciją, 
Kongr. Gosset nekreipė jokio 
dėmesio, o ir tojĮiau laikėsi prie 
savo nuomonės. 

Apie International Refugee 
Organizaciją (IRO) diskusijų 
metu, bei apie DP emigraciją 
į kitus kraštus (ne U.S.A.) bu
vo kalbėta tiktai praeinamai. 
Svarbiausia diskusijų tema pa
liko: Išvietintų asmenų mi
gracija į U. S. A. 

AKINIAI 
galima gauti pas 

D-RĄ MATULAITI 
(Lait) 

7829 Euejjd Avffltje 

Veteranų Milijoniniai 
Skaičiai 

Amerika šiuo laiku turi ne
tikėtai didelį skaičių karo ve
teranų — net 18,569,000. Iš 
jų 14,685,000 yra II Pasaulinio 
Karo veteranai. 

Apie 2,800,000 jų naudojasi 
valdžios teikiamomis progomis 
mokytis ir lavintis amatų. Ki
ti 2,191,759 yra sužeisti ir gau
na atlyginimus už tai. 

Suvirs 1,100,000 pasinaudojo 
G. I. paskolomis pradėjimui 
biznių ar kokių užsiėmimų. 

Apie 467,000 veteranų nau
dojosi proga nedirbti visą me
tą po sugryžimo iš tarnybos, 
ir ėmė 52 savaičių bedarbės 
atlyginimus. 

Apie 7,500,000 veteranų pa
sinaudojo bedarbės atlyg i n i -
mais per tam tikrą trumpesnį 
laiką. 

Be to "Valdžia pernai išmokė
jo didelei daliai veteranų taip 
vadinamus atostoginius atlygi
nimus daug milijonų dolarių 
sumoje. 

1947 metais Veteranų Admi
nistracija išleido $7,805,355,201 
valdžios pinigų įvairiems ve
teranų išlaikymo reikalams ir 
jų mokslinimui. 

PIETŲ ašigalio vandenuose 
dabar veikia 17 plukančių žu
vų apdirbimo laivų, kurie gau

domas bangžuves gatavai ap
dirba, išskirstydami jų aliejų, 
ir tt. 

SAMDYK SAU WASHER 
Penkių Mėnesių Nuomavimo Mokestis bus 

Priskaityta Perkant Natiją Washer 
- Mes atliekame visokį taisymo darbą prie 

Visų Išdirbinių Washers. 

TEFFT Washer Co. 
Toje Pačioje Vietoje-per U M«tų 

11315 Superior Ave. GA. 7504 

VENETIAN 
BLINDS 

PLIENO ir ALUMINUM-Bonderlaed, galvani
zuotos. Deginto enamelio išbaigimo, laikys 
visą gyvenimą. Lengvai veikiantis jm 
mekanizmas pakėlimui ir nuleidi-
mui. .Kaina už sq. pedą 
JOKIO ĮMOKĖJIMO • LENGVOS IŠLYGOS 

Telefonuok dabar gavimui Apskaičiavimų 
Salesmonas atsilankys su Sampeliais 

PEARL VENETIAN BLIND CO. 
10318 SUPERIOR AVE. GA. 2771 
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M I R I M Ą  
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

(Žinios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dyka 

MIRĖ 17,900 ISEIVJy 
. LIETUVIŲ 

Su šiame numeryje telpan
čiais mirusių išeivių Lietuvių 
vardais, mirusių skaičius jau 
pasiekė 17,900, nuo Vasario m. 
1937 metų, kada mirusių var
dai Dirvoje pradėta skelbti. 

ŽJSLIONIS Antanas, seno am
žiaus, mirė Sausio 10, Cleve
land, Ohio. (Alytaus ap. Mo-
ciškėnų k.) Amerikoj išgy
veno 40 metų. 

PALAIMA Juozas, 24 m., mi
rė Sausio 12, Cleveland, O., 
kur buvo ir gimęs. 

IiABAšINSKAS Jonas, 48 fit., 
žuvo automobilio nelaimėje, 
Gruodžio 17, Lindhurst, N. J. 

BERNITSKAS Aleksandras, 55 
' m. mirė Gruod. 15, New Phi

ladelphia, Pa. 
GUDAITIS Mykolas, 66 metų, 

mirė Gruod. Wilkes-Bar-
re, Pa. 

JAKAITIS Petras, pusamžis, 
mirė Gruod. 18, Chicago j. 

VITKAUSKIENĖ Marė (Rod-
monienė), 57 m., mirė Gruo
džio 25, Chicagoj. (Vilkaviš
kio miesto). Amerikoj išgy
veno 40 metų. "į; 

VĄšKYS Antanas; 56 m., mi
rė Gruod. m., Rockford, 111. 

DQ VE ĮKAITĖ Genovaitė, 2D 
m., mirė Gruod. 16, Chica
goj, kur buvo ir gimus. 

KARNYLA Jokūbas, 70 m. mi
rė Gr. 4, Norwood, Mass. 

Gimęs Elizabeth, N. J. (Jo JONAITIS Pranas, mirė Gruo-
tėvų vardai: Jonas y; Katri
na Labašinskai.) 

BARTKEVIčlENĖ (Vaitkevi
čiūtė) EJena, seno amž., mi
rė Gruod. 13, Chicagoj. (Pu
nios par.) Amerikoj išgyve
no 37 m. 

VIšNIAUSKAS Jonas, pusamž. 
mirė Gruod. 13, Chičagoje. 
(Marijampolės par.) 

DOVEIKIUTĖ Genovaitė, 23 
m., mirė Gruod. 16, Chica
goj, kur buvo ir gimus. 

JANUŠAS Jonas, pusamž.; mi
rė Gruod. 15, Chicagoj. (Ma
žeikių ap. Leckavos p. Buk
naičių k.) Amerikoje išgyve
no 34 m. 

MEČIONIS Jonas, p u s a mžis, 
mirė Gruod. ld, Chičagoje.^ 
(Rozalimo par. Butnalaukių 
k.) Amerikoj išgyveno 35 m. 

VITRIGAS Vladas, mirė Lapk. 
22, Irons, Mich. 

VAšKIS Antanas, mire Gruod. 
9, Rockford, 111. 

KLAPATAUSKIENĖ J ieva, 62 
m., mirė Lapk. 12, Racine, 
Wis. 

MATONIS Motiejuj* 5? ""mftit? 
mirė Lapkr. 15, Haverhill; 

Mass. 
ARLAUSKAS Juozas, mirė 27 

Lapkr., Montreal, Kanada. 
KISIELIUS Jonas, mirė Gruod. 

mėn., Philadelphia, Pa.f 

ŽERDECKAS Jonas, seno am
žiaus, mirė Gruod. 16, New 
Philadelphia, Pa. 

M A R G U T I S  
Skaitykit "Margutį", komp. 
A. Vanagaičio leidžiamą mu
zikos ir juokų žurnalą. Ei
na kartą į menes j. Kaina, 
raetams $2. Užsisakant sių
skit ir pinigus. 

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

Chicago, UI. 

d£io 15, Chičagoje. (šiaulii.1 

ap. Kriukų par.) 
TAMKUNAS Jonas, pusamžis. 

Trakų aps. Kietaviškės j>ar. 
Glušės k.) 

VAICEKAUSKAS tuoza% S7 
m., mirė Gruod. 20, Chica
goj, kur buvo ir gimęs. 

KARSKIENĖ Bernice (Kuncai-
tė), 37 m., mirė Gruod. 2% 
Chicagoj. (Telšių par..) 

ŽILINSKIENĖ Valerija, pus
amžė, mirė Gruod. 20, Chica
goj. (Panev. ap. Elizavos p.) 
Amerikoj išgyveno 56 m. 

TUTLIENĖ Agota (Zamienė), 
pusamžė, mirė Gruod. 23 d.. 
Chicagoj. (Šiaulių ap.) Ame
rikoj išgyveno 35 m 

KIAUNIS Pranas, pusamz., mi» 
rė Gruod. 25, Chicagoj. (Pa
nevėžio ap. Krekenavos P^r. 
Muiliškių k.) Amerikoje iš
gyveno 42 m. 

DRAUGELIS Antanas, 63 m., 
mirė Gruod. 26, Chičagoje. 
(Suvalkų rėd.) Amerikoj iš
gyveno 43 metus. 

TARBUNĄS Juozas, pusamžis, 
* fpirė Grubci. Chičagoje* 

(Šiaulių ap. Šeduvos p. Kru-
piškių k.) Amerikoj išgyve
no 42 metus. 

ČINGIENĖ Pranė (PetraičiU-
tė), 53 m., mirė Gruod. 25, 
Chičagoje. (Raseinių apskr-
Skirsnemunės p. Vensloviš-
kių k.) Amerikoje išgyveno 

; 85 metus. " 
VITKIENĖ Marė, 50 m., mirė 

Gruod. 5, Maspeth, N. Y. 
PALŪPIS Juozas, mirė Gruod. 

5, Plains, Pa. 
BALTUSEVIČIUS Juozas, 52 

metų, mirė Gruod. 13,. Inker-
man, Pa. 

JURČIKONIS Johaš,; mire 21 
Lakr., Luzerne, Pa. 

GUDAITIS Mykolas, 66 metų 
mirė Gruod. 11, Wilkes-Bar-
re, Pa. 

PAJIEŠKOJIMAI 
JTieškomieji ar apie juos ži

nantieji prašomi atsiliepsi į: 
CONSULATE GENERAL OF 

LITHUANIA 
41 West 82nd Street 

NeV York 24, N. Y. 

Adomaitis, Stasys ir žmona, iš Kal
tinėnų vai., • Tauragės ap., gyv. 
Chičagoje. 

Ališauskas, Aleksandras, iš Balbie
riškio vai. 

Andriukaitytė, Marija, duktė Pran
ciškos Andriukaitienės - Bataity-
tč-s, ištekėjo už advokato, gyv. 
Chičagoje ar New Yorke. v 

Avižienius, Juozas ir Stasys ir se
suo žvingilienė, Ona, i& Liudvina
vo vai., Marijampolės ap., gyv. 
Brooklyne. 

Babenskaitė, Halina/ 
Bagdonas, Edmundai ft Bagdonienė 

- Piščikienė, Ona. 
Bakunienė - šedaite, Ona, gyv. Chi

č a g o j e .  .  " c * - :  
Balčiutienė - Miklovaitė, Marijona, 

duktė Juozapo, iš Naumiesčio vai., 
gyv. Chičagoje. 

Barkelaitė - Razmienė, Barbora, iš 
Kretingos ap., gyv. Chičagoje. 

Beržinis, Pranas, iš Šilalės vai., 
Tauragės ap. 

Borisevičiutė Zosė, iš Aluntos Vai., 
Utenos ap., ištekėjusi. 

Buder, Charley (tikroji pavardė: 
Narkevičius, Sergijus), ir motina 
Žvingilienė, Ona, iš Liudvinavo v. 
Marijampolės ap., gyv. Brooklyne. 

Čepaitis, Antanas ,Jonas ir Stasys, 
iš Smilgių .vai., Panevėžio ap. 

čerakavičius, Antanas, sunus Izido
riaus. 

Dainauskienė, Barbora, iš Grinkiš
kio vai., Kėdainių ap., gyv. Chi
čagoje. 

Greičytė, Ona, ii geredžiaaa vaL, iš
tekėjusi. 

Grubis - Paslavičiutė, Elena, ir Gru-
bis, Aleksas, Elena ir Jurgis, Lin
kuvos vai., Šiaulių ap. 

Ibenskienė - Padaviėiutė, Monika, ir 
vyras Mykolas Ibsnskis, gyv. Chi
čagoje, iš Ylakių vai., Mažeikių a. 

Ivanauskas, Jonas, baigęs gimnazi
ją Ukmergėje, gyv. Columbus O-
hio. 

Jakaitis, Kazimieras, iš Raudonės v. 
Jasaitė - Jonela, Petronėlė, ir jos 

motina Marijona Jasienė 

Rimgaila, Adomas ir Benediktas, iš 
Šilalės vai., Tauragės ap. 

Rimkutės, Anėlė ir Marytė, iš Dvar-
vičių km., gyv. Philadelphia. 

Rušinskas, Vincas, gyv. Chičagoje. 
Samalius, brolis Jono. 
Stakinienė, Genė, iš Grinkiškio vai., 

Kėdainių ap., gyv. Chičagoje. 
Stankevičienė, Elena, gyv Kalifor

nijoje. 
Staskevičienė - MardosaitS, Viktori

ja, iš Alytaus ap., gyv. Elizabeth. 
Statinskienė, Petronėlė, iš Vilkaviš

kio ap., gyv. Pittsburgh. 
Stonienė - Penkauskaitė, Ona, iš 

Gruzdžių vai., Šiaulių ap., gyv. 
Indiana valst. 

Sudienė - šedaite, Teklė, gyv. Chi
čagoje. 

Svilas, Jonas, iš Gaures vai.. Tau
ragės ap., gyv. Chičagoje. 

šemetas, Jonas ir Juozas, iš Taura
gės ap. 

Tamoaiunas - Grubis, Aleksandras, 
Elena it Jurgis, ir Tamošiūnienė 
- Grubienė - Paslavičiutė, Elena, 
iš Linkuvos vai., Šiaulių ap. 

Vaišvilas, Povilas, gyv. Waterbury. 
Vaitilas, Antanas, gyv. Cleveland. 
Vernytės, dvi seserys, dukterys Vel

nienės - Strockytės, iš Žagarės v.r 
.Šiaulių ap. 

Vieša, Vincas, iš Alytaus ap. 
Vilimas, Vladas, iš Kruopių vai., 

Šiaulių ^kp. 
Vitkauskienė - Pranckevičiutė, An-

tosė, iš Marijampolės ap. 
Žilinskaitės, i£ Pilviškių vai., Mari-

ap. 

Abakevicienė, ir jos dukterys Bro 
nislava, Ona, Valerija ir Veroni
ka, p-yv. New Yorke. 

Anelovski, Jan, gyv. M't. Carmel 
Arlauskas, Antanas, dainininkas 

gimęs Amerikoje. 
Atkočaitis, Pranas, iš Varlaukio p 

Skaudvilės vai., gyv. Chičagoje. 
Balsiutė - Puskunigienė, ir vyra.1 

Puskunigis, Stasys, iš Ilguvos v.. 
Šakių ap. 

Baltrušaitytė - Leutritz, iš Šakių a. 
gyv. Brooklyne. 

Batavičiutš - Rondeyko (buv. Žu
kauskienė) Aleksandra, iš Šaukė
nų, vyras Zigmantas Rondeyko 
ir vaikai Benediktas ir Sofija 
gyv. Philadelphia. 

Bertulytė - Kedaitienė, Marija iv 
vyras Kedaitis Petras, ii Batakių 
vai., gyv. Philadelphia. 

Bobonas, Jonas. 
Mika- j Brinkmanas, Martynas, gyv. Brook-

lauskaitė, gyv. Cleveland, Ohio. I lyne., iš Tauragės ap 
Jasinskas, Vytautas, gim. Ameriko- Bublaitis, Jurgis, iš Šakių ap., gyv. 

je, mokęsis Telšiuose. j Brooklyne. » . • 
Jazdauskas, Ignas, gim. Amerikoje, 1 Budrys, Kazimieras, iš Plungės vai, 

gyv. Mosėdžio vai., Kretingos ap. Telšių ap., ir vaikai Jonas, Juo-
Jokšas, iš Mažeikių ap., gyv. far- zas, ir Marija, gyv. Chicauoje. 

moje apie Philadelphia. Butkus, Antanas, iš Paežėreliu vai. 
Jcnusaitė, Bronislava ir Liucija,) šakių ap. 

dukterys Juozo ir Barboros, iš zi- Butkyta, Grasilda, gyx.; Bropklytie 
dikų vai., Mažeikių ap. Chesonis, Anna., gyv. Baltimore." 

Jonušaitė, btase, duktė Jono ir Mag- ~ 
dalenos, iš Židikų vai., Mažeikių a. 

zt-r" 
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| DAUGELIS Dirvos TAMSTOS PRENUMERATA ,UZ DIRVĄ JAU 
| skaitytojų f 

| kurių prenumerata 
| baigėsi, šiuo tarpu 
1 gavote pranešimą 
| apie tai, su šitto 
1 dideliu žodžiu: 

P A S I B A I G Ė  
DIRVOS KAINA METAMS TIK $3.00 

Atnaujinkit savo prenumeratą dabar, už 1948 metus, ir 
gaukit sau 1948 metų Dirvos kalendorių. Vienų prenu
merata baigėsi su pabaiga 1947 metų, kitų kiek anks
čiau. Prašome visų skubiai atnaujinti, prisiunčiant lai
ške $3.00 ir Dirva jus lankys nepertraukiama. 

Iš Kanados siųskite $4.00 pašto ar banko perlaida, 
nes už Kanados dolarius mes negauname pilnos vertės. 

>iii{]iiiiniiiiiinuiiiiiitmniiiiiuiiiiiniHiiiii:i:!E:iiriiui:uii!iiiiic]tni!iiiiit:n!iiiMiifiiiaiiii!iiiininimi:iiiiiiaNHiiiiimuiHiiiif:iunimiiiiiii:niiiiiiinii:n!iiiii!it!tic:ii!n::in:intiii;!iinii»i!fiiii!miai!imiiitni.< 

Paulauskaitė - Paulauskienė, Julija, | šutas, Juozapas, ir sesuo Adelė, 
iš Telšių ap., gyv. Chičagoje. 

Pesliakaitė - Morio, Aleksandra, u 
Kauno, gyv. New Yorke. 

Petrulienė - Katauskytė, Juz5,' gyv. 
Chičagoje. 

Petrušonis, Petras ir Pranas, iš Pan
dėlio vai., Rokiškio ap., gyv. Bo
stone. 

Pocius, Kazys, baigęs K&une Tėvų 
Jėzuitų gimnaziją. 

°uskunigis, Stasys ir žmona Balsiu
tė, iš Ilguvos par. Šakiu ap. 

Radzevičius, iš Karmėlavos vai., su
nus Vinco, gyv. Chičagoje ar Eli
zabeth. 

Ramanauskas, Mykolas, gyv. Balti
more. I 

.Ramanauskienė - Kareckaitė, Ona. j 
iš žąslių vai., gyv. New Yorke. 

Romanowski, John, gyv. Plymouth, 
londeyko - Batavičiutė (buv. Žu
kauskienė) Aleksandra, iš Šaukėnų 

gyv. Brooklyne. 
Tinginys. Jurgis, i£ Batakių vai. 

•Titlius. Jonas, Petras if Simonas, g. 
Brooklyne. 

Tumalavičius, Juozas ir Jurgis, iš 
Kuktiškių vai., Utenos ap. 

Tumėnas, Kazys, iš Pandėlio ?al., 
Rokiškio ap.. gyv. Chičagoje. 

Vaišnoras, Jonas, iš Paežerėlių vai, 
Šakių ap. 

Vasiljevas - Vosylius, Juczas, iš A-
nykščių vai., Utenos ap. 

Vilkaitė - šakalienė, Marijona, iš 
Pan:!ėIio vai., Rokiškio ap., gyv. 
Chičagoje ar Bostone. 

Vinkšnytės, dukterys Juozo, iš Pan-
^ dėlio vai., Rokiškio ap., gyv. Oma

ha, Nebr. 
Vosylius (Woylus), Jonas, iš Kidu- j 

lių vai., Šakių ap., gyv. Bronx N.. 
Y., ir sunus Walter Woylus, 

vyras Zigmantas Rondeyko, ir vai- j Zavackis, Antanas, iš Šaukėnų, gyv. 
kai Benediktas ir Sofija, gyv. Phi- i Philadelphia. • » 

Juška, Kazimieras, ir seserys An-
tose Matulevičienė ir Domicėlė 

, Pupkienė, iš Raudonės vai. • 
Kabasinskas, Adomas ir Feliksas, 

gyv., rodos, Worcester, Mass. 
Ka^eli^, Petras^ išgDeltuvos vai., Uk 

iįfeiges" *'ap^ ''irvv Rncfnno ai gyv. Bostone ar 
Brooklyne, ir jo sesuo bei duktė 
Nelė. 

Kasputis, Juozas, iš Gaurės vai., 
Tauragės ap., gyv. Philadelphia. 

Kuneiyte, Milua, gyv. Detroite. 
Kižauskas, Vlactas, sunus, Prano. 
Kupčinskas, Jonas, iš Pakuonio vai., 

Kauno ap. 
Leizigang - Rettieh, - Berta, iš Vil

kaviškio ap., gyv. New xorke. 
MankutJ - /sKamarakienė, Ona, iš 

Kidulių vai., šakių ap., gyv. Chi
čagoje. 

Maruosaitė - štaškevičienė, Viktori
ja, iš Alytaus ap , gyv. Elizabeth 

Dorilait, Mary, gyv. Richmond Hill 
Drevininkas, Andrius, ir sesuo Šnei

derienė, Auguste, gyv. Bostųne. 
Eimanauskienė - Starikevičiut:", Ur 

šulė, i' Pajavonio vai., Vilkaviš
kio ap. 1 ' • 

Gasiunas, Kazimieras, sunus Laury
no, iš Pandėlio vai., Rokiškio ap. 
gyv. Philadelphia ar Chičagoje. 

G a v e l i e n ė  ( b u v .  š a i n a u s k i e l i ė ) «  *  M a '  
čiulytė, Agota, iš Vilkaviškio ap 
vyrąs Gavelis, Simonas, ir<; duktt, 
Šalnauskaitė, Petronė, gyv. Ba-
yonne. 

Gižas (ar Giže), du broliai, sunųt 
Igno, iš Pušaloto vai., Panevėži. 
ap. T 

Glusinskienė, Katrė. 
Jankauskas, iš Truikiiiif km., Kre 

tingos ap. \ 
Janulaitienė - Lepšytė, Konstancija 
Januseičiu3, Andrius, gyv. Maha-

noy City, Pa. 
Jonušis. iš Skapitkio vai. 

Matusevičienė - JusKaitė, Ant.sė, ia į Juknytės, Paulina ir Zosė, iš Pandė-

Pilnai Padengta Afidrauda. Phone EX. 

W. DEBESIS PAINTING CO. 
Namų Pagražininia# iš Vidaus ir iš Lauko 

Kreiptis arba šaukti telefoną vajtaraia titrp 6 ir 9 vai. 
7526 Star Avenue Cleveland £ 

y s 

Delia E. iakubs 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvo.jimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763 

PIRKIT DABAR! IR TAUPYKIT! 
Musų Pusmetinis- '/••V 

Išpardavimas ' 
VYRAMS«ir VAIKINAMS DEVEJAMŲ 

REIKMENŲ - ^ 
Padarymui vietos naujoms Pavasario prekėms mes 
lĮupiginame viską ką dabar turim — jųs sutaupysit 

ISYI^AI GREEN STAMPS su kožnu pirkiniu, DYKAI 
K# • l\/%l čia galit iškeisti savo Stamp Books. 

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

Raudonės vai. 
Mikalauskaitė - Jasienė, Marijona 

ir duktė Petronėlė Jonela, gyv. 
Cleveland, Ohio. 

Miklo\ a, Antanas, Mykolas, Mari
jona (Balčiutienė), vaikai Juoza
po, iš Naumiesčio vai., gyv. Chi
čagoje. 

Mikšytė, Ona, iš Naujamiesčio vai., 
Panevėžio ap., gyv New Yorke. 

Milaievičienė - Ragauskaite, Elvira, 
r y v. Baltimore. 

Minkevieius, Viktoras, sunus Myko
lo, gyv. Bostone. 

Moris - Morkunaitė, iš Linkuvos vai. 
Šiaulių ap., gyv. Philadelphijoje. 

Narkevičius, Sergijus (Kitaip: Bu
der, Charley), ir motina Žvingilie
nė, Ona, iš Liudvinavo vai., Mari
jampolės ap., gyv. Brooklyne. 

Padaviėiutė - Ibenskienė, Monika, 
ir vyras Ibęnskis, Mykolas, abu 

iš \ lakių vai., Mažeikių ap., gyv. 
Chičagoje. 

Palionis, Juozas, iš Panevėžio ap. 
Panavas, Juozas, iš Daugėliškio v., 

Švenčionių ap., gyv. Chičagoje. 
Paslavičius, Petras, iš Linkuvos vai. 

Šiaulių ap. 
Patlabaitė, Elžbieta, iš Kaltinėnų v. 

Tauragės ap. 
Penkauskaitė - Stonienė, Ona, iš 

Gruzdžių vai., Šiaulių ap.* gyv. In
diana valst. ' 

Petrutis, Jonas, sunus Jono ir Pe
tronėlės, iš Kretingos ap., gyv. 
Chičagoje. 

Piščikienė - Bagddnienė, Ona ir Ed
mundas Bagdonas. 

Pivoriunaitė, Julija, iš Linkuvos V., 
Šiaulių ap., ištekėjusi. 

Polmanas, Willie, iš Kauno ir dvi 
seserys. 

Prelgauskas, Bronislavas ir šeima, 
iš Sedos vai., Mažeikių ap., gyv. 
New Yorke. 

Puikytė, Adelė ir Elena. \ 
Pupkienė - Juškaitė, DomicėlS, ifr 

Raudonės vai. 
Putriutė, Lilija, ištekėjusi,- il fiiau-

li'4 ap. ' " 
Radzevičius, Jurgis, iš Seredžiaus v. 
Ragauskaitė - Milaševičienė, Elvi

ra, gyv. Baltimore. 
Ramauauskas, Vladas, iš Seredžiaus 

vai., gyv. rodos, Waterbury. 
Rėklaitis, Fiank, iš Alytaus ap., gv. 

Elizabeth;, 
Remeikienėj - Bružaitė, Marija, iš 

Gaurės tai., Tauragės ap., gyv. 
Chičagoje. 

Rettich - Leizigang, Berta, i& Vil
kaviškio ap., gyv. New Yorke. 

Riauba, Nikodemas, iš Gaurės val-» 
Tauragės ap., gyv. Chicago i e. 

Rickevičius, Antanas ir Kazys, stt* 
nųs Stasio, iš Vilkaviškio ap. 

lio vai., £yv. Chičagoje. 
Juodsnukaitė - MiliušauskienS, Ona 

iš Marijampolės ajk| :
t 

Juodzevičius, Vincas. £ :• JT 
Juraitienė, Marijona, H Suvalkijos 
Kalvaitis, Vincas, sunus Vinco, gim 

Bostone. . • . . . 
Kapočiunas, Vladas, iš Žiežmarių v. 

gyv. Brooklyne. 
Karalas, Eleanor, gyv. Chičagoje. 
Kareckas, Jurgis, ir sesuo Ramanau

skienė, Ona iš Žąslių vai., gyv 
New Yorke. 

Karmazinas, Ipolitas ir sesuo Ele 
na, gyv. Brooklyne. 

Kasiulaitis, Simas, iš Gaures vai.. 
Tauragės ap., gyv. Brooklyne. 

Kasulis - Dravininkyte, Elžbieta 
gyv. Chičagoje., 

Katinas, Anupras, i| Aluptoe. vai. 
Utenos ap. 

Kaulius, sunus Petro. 
Kėdpitis, Petras i>* Kėdaitienė - Ber

tulytė, Marė, Batąkių vals., gyv. 
Philadelphia. 

Keides (Kedys), Joseph, gyvi Cle 
veland, Ohio. 

Kisielytė, Vincė, ištekėjusi, iž Kre 
kenavos, Panevėžio an., gyVž, Chi 
cagoje. 

Kleinas, iš Vainuto km., Taurasrės a 
Kreivėnas, Andrius, Jonas ir Kazys 

iš Sasnavos vai., Marijampolės ap 
Kriaučiunas,/Antanas, iš Plokščių 

vai., Šakių ap. 
Kumfertas, Jonas ir sesuo Mačiuls-

kiens, Augusta^ iš Kauno ap. 
Ledausk&s. Petras, tremtinys, pra

šo atsiliepti geraširdžius, sutin
kančius jam surašyti "affidavit 
of support". 

Lenkevičius. Andrius, iš Onuškio v. 
gyv. Brookljyie. 

LenSyd » Janulaitienė, Konstanci
ja. 

Leutritz - BaltruLaitytė, iš Šakių a. 
gvv. Brooklyne. 

Mačiulaitytė - Gavelienė (buv. šal-
nauskiena) Agota, Vilkaviškio ap. 
vyras Gavelis Simcnas, ir duktf 

" Šalnauskaitė, Petronė, gyv. Ba-
yonre. * 

MačiulskienS - Kumfertait$, Augus
te. i s'"Kauno. 1 

Mačiunskas, Jonas, iš Žiežmarių vai 
Maknickas, Juozas ir Petras, iš Ri 

celių km,, Liškiavos ,val., Alytaus 
ap. • 

Miliušauskienė - Juodcnukaitė, Ona. 
iš Mariiampolės ap. 

Moris - Pesliakaitė, Aleksandra; iš 
Kauno, gyv. New Yorke. 

Motuzas, Robertas ir jo brolis, su
nus Jackaus, iš Telšių ap. 

Pakalniškaitė, Nelė, ištekėjusi, duk
tė Petro, iš Salantu vąal., Kretin
gos ap., gyv. prie New Yorko.' 

ladelphia. 
jakclauskas, Pranas, i& Plynių km., 

LukSių parap. 
^altonaitės, Ona ir Rožė, iš Seirijų. 
Stankevičiūtė - Eimanauskienė, Ur-

š:i!ė, iš Pajevonio vai., Vilkaviš
kio an. 

Steponaitienė - Braniškaitė, Matil
da, iš Vilkaviškio ap., gyv. Grand 
Rapids, Mich. 

Šakalienė - Vilkaitė, Marijona, iš 
Pandėlio vai., Rokiškio ap., gyv. 
Bostone ar Chičagoje. 

Šakočiutė, Teofilė, iš Kybartų Vil
kaviškio ap. 

>ilkienė, Juzė. 
-neideiienė - Dravininkyte, Augus

te, gyv. Bostone. . 

JIEšKAU Kastanto ir Jono 
Carpą, ari:a kitų sūnų ir duk-
3tų Petro Karpaus, kilusių iš 
!okolų Naujienos,.Marijampo-
5s ap. Atsiliepti: * ^ 

Mr. J. KidoHa, 1 :  

152 Dyc.kman street,"'1 * 
New York, 34, N, Y. 

* v 

LIETUVOS VAIZDAI 
26 VAIZDAI U2 $1.00 

Dirva pavo iš Vokietijos Lie-
uviu tremtinių išleistų Lietu
os vaizdų rinkinius. Yra gau-

1 du skirtinai rinkinėliai. Vie
kas susideda iš 14 atvaizdų, 
urie vaizduoja Lietuvos mie
tus, paminklus, bažnyčias. Iš 
ų galima matyti kad Lietuva 
>uvo toli pažengus savo moder
niška statyba ir gyvenimu. 

Antras rinkinėlis susideda iš 
2 vaizdų. J*ie vaizduoja Lietu
os kaimą, laukus, liaudies dar-
o kryželius ir parodo kokia 
jraži buvo Lietuvos šalis. 

Tuos abu rinkinėli'us, viso 26 
lietuves vaizdelius, galite gau-
;i Dirvos krautuvėje u.', $1.00. 

Pirkdami tuos vaizdelius ne 
;ik pamatysim kokia graži bu- _ 
70 paskutiniais laisvės laikais s 
Lietuva, bet taip pat paremsi- S 
ne ir netiesioginiai ir Lietu- 1 
/ius tremtinius ir jų kulturinį 
ryvenimą. Jie tokiose sunkio
je sąlygose visa tai išleido, t* 
Dirva platina. 

Taigi, siųskit'ė $1.C0 šiądien-
r tuoj gausit 28 vaizdelius 

DIRVA. 
6820 Superior Ave. 

Cleveland 3, Ohio. 
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DIRV AI Išsirašyti nereikia 
laukti prad .ios metų—pasiu
skit prenumeratą dabar ir 
Dirva jus tuoj lankys. 

IŠTiKUS GAISRO 
NELAIMEI 

Kada jušų namai arba ra
kandai tampa sunaikinti arba 
sugadinti ugnies, kreipkitės j 
P. J. KERŠIS, del apkainavi-
Tio. ko visada reikalauja ap-
Jraudos kompanijos pirm ne-
-n išmoka už nuostolius. 

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

Tc'ef.: MAin 1773. 

PAREMKIT MARCH 
OF DIMES VAJŲ 

SAVO AUKA 
Join the. 

Savars always, waleww 

ĮOUNO^ 

Member federal Ue^Ojil lnturance Corp. 

Sausio 15 iki 30 tęsis March 
of Dimes vajus, kovai su in
fantile paralyžium. 

Kaip kitais metais ir dabar 
pasitikima/ surinkti stambios 
sumos tam tikslui. 

Pusė čia surinktų tam tiks
lui pinigų palieka vietiniame 
skyriuje, 2239 East 55th St., o 
kita pusė eina i The National 
Foundation for Infantile Para
lysis. 

f N 

KING PIN CLUB 
įlll Prospect Ave. 

SUpenor 3443 

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

FOOD — DRINKS 4 

Hall Space to Rent 
'oe Chester, pres. A1 Samolis, set. 

NOTARY PUBLIC 
PADAROMI AFFIDAVIT AI 

HE IK ALINGI GIMINIŲ 
PATRAUKIMUI Į 

AMERIKĄ 
Turint reikalą notarftuott 
dokumentus kreipkitės j 

K. S. KARPIUS 
6820 Superior Ave. 

ENdicott 4486 

I' mikdh Fi§Kerai M< u  B a l i u s  i  

I PILNAS LAEDOTUVIU I 
1 PATARNAVIMAS Į 
= —HAMMOND VAEGONAI PER ŠERMENIS— ' | 

| 6202 Superior Ave. HEnderson 9292 | 
s ^; s:: 1; 1:1 g ; ̂ ; t r 1 [: m 1; m t!; 11:: 11! 11 r h m 11' 11111 f 111 f ^ 1311 s *! 1 r: •: m i . 1;;; 1 M 1111»e 1 m 11 r 1 f * * • 

1 P J KKRSLS 1 s 
5 09-12 Society for Savings Bldg—Cleveland, Ohio g 
I OFISO TELEFONAS: MAin 1773. | 

Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuoee, kreip- £ 
kites į mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimu į vai- E 
riuose apdrau«lcs-insurance reikaluose. 5 

Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymas S 
S jrarantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba asmeniškai. 5 
r.i<iiii!!miimiiiiiiiiiiii!iiiiiiiii;iii[iiiiiii!iwiiimtmi:iiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiii.9 

CARPETING FOR THE 
DISCRIMINATING 

IMMEDIATE DELIVERY 
5 Luxurious Textures — Colors — Patterns — Weaves J 

A VISIT TO OUR STORĘ WILL BE GRATIFYING X 

R. W. Duke Co. 
"THE HOME OF FINE CARPETING" 

20156 SO. MORLAND BLVD. — SK. 6464 
( A t  W a r r e n s v i l l e  a n d  K i n s m a n )  

TERMS ARRANGED EASY PARKING , 

:< Open Tuesdnys and FrWays TTntf^ 9 Pi M. 

i VISOKIA APDRAUDĖ 
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 (fii'emonus). 

P. P. M U L I O L I S 
r VfenatinS Vietinė Pastovi Lietuviška Real Ebtatf 

ir Apdraudos Ajrentura 
6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6720 
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BOLŠEVIKŲ SUK
TYBE SU SALE 

SUSEKTA 

Lietuviu salės bendroves šė-
rininku metini susirinkimą šau
kiant, musų keliu komunistukų 
direktorių buvo sugalvota jau 
galutinai Lietuvių salę paimti 
į savo kontrolę: jie savo tarpe 
susiorganizavo, surinko proxies, 
O ne jų "plauko" šėrininkams 
pranešimus išsiuntė tik pasku
tinę dieną. Kiti pranešimus 
gavo tik rytojaus dieną po su
sirinkimo. 

Sausio 19. susirinkimo vaka
re, žinodami kame dalykas, ka
talikai ir tautininkai šėrinin-
kai kurie tik žinojo, atvyko į 
susirinkimą, žinodami kad to-
kis susirinkimas nėra legališ-
kas, neleido direktori.i pirmi
ninkui, bolševikų vadui, susi
rinkimą vesti, pirmininku išsi
rinko F. Baranauską iš šėrinin-
ku tarpo. Tada, pradėjus susi
rinkimą, dalvka išaiškinus, da
lyviai atsisakė pripažinti ši su
sirinkimą bgališku, nutarė ki
ta susirinkimą šaukti penkta
dienio vakare. Vasario-Feb. 20. 
Visiems šėrininkams turės bū
ti laiku pasiųsta raštiškas pra
nešimas paštu. 

Bolševikėliai, kaltinami kad 
jie susirinkimo šaukimu sudarė 
ŠUlikystę, tylėjo ir raudo kaip 
vėžiai. 

Toliau, šėrininkai iš savo tar
po pasiskyrė komisija tvarkos 
prižiūrėjimui kito rinkimo šau
kime ir balsavimuose. Komisi
ja atliks ir kitus svarbius iš
tyrimus apie bolševikų vadukų 
niekšiškus darbus su Lietuvių 
sale. Dirvoje bus plačiau pra
nešama apie sekanti susirinki
mą,, saugokimės kad bolševikė
liai neužgrobtų salės. 

Šėrininkas. 

BANKO LIETUVIŠ
KAS VARDAS PA

NAIKINTAS 

Michael A. Fe'ghan 
vėl Kandidatuoja i 

Kongresą 
Michael A. Feighan, dabarti

nis 20to Kongresinio disirikto 
atstovas, praneša jog vėl kan
didatuos į tą pačią vietą ket
virtam terminui. 

Kongresmanas Michael A 
Feighan yra Lietuviams gerai 
pažįstamas ir yra gana prielan
kus žmogus. Jis pereitą vasa
rą lankėsi Eurpoje, patyrinėti 
padėties ir išvietintų žmonių 
gyvenimo, buvo suėjęs ir Lie
tuvių. 

Js kandidatuoja Demokratų 
partijos tikietu. 

šelpia nepaž:stamus 
Ki+i Lietuviai net savus at

sisako šelpti, tremtyje gyve
nančius, bet yra tokią kurie 
stengiasi ištiesti ranką kad ir 
nepažystamiems, bi tik gauna 
ju adresus. Viena tokia yra 
Mrs. Josephine Bortnikienė. ji 
cia gimus ir augus, ir nemačius 

•Lietuvos, bet kai jos žmones 
ttžklupo nelaimė, ji taip pat 
stojo j pagalbą; gavus adresus, 
ji pasiuntė keturioms šeimoms 
maisto pakietus; dabar gauna 
il priėmėjų padėkos laiškus. 

PAJIEŠKAU Adomą Stanis-
lovaitį, sunų Felikso ir Marijo
nos, iš Radviliškio v., Kurų k. 
Gyveno Chicago j. Jieško Jad
vyga Maekevičienė-Jutkaitė. 
Rašykit j: Mrs. U. Komer 
1407 E. 92 St. Cleveland, O. 

KORTAVIMAS IR ČOKIAI 
Rengia buv. Raud. Kryžiaus 

komitetas, sekm., Vasario 1 d., 
iv. Jurgio parapijos salėj. Bus 
duodamos puikios dovanos su 
įžangos tikietais ir kortuoto
jams; taipgi užkandžiai ir vai-
&ės; pradžia 5 v. v. Visas pel
nas tremtinių šelpimui. Taipgi 
dovana už gražiausią pašokimą 
polkos ir valco. Įžanga 50c. 

Visus užkviečia Komisija, 

PARSIDUODA DU NAMAI 
ant vieno loto — 1179 E. 66 
street; parduoda savininkas; 
matyt galima iš lauko, iki 
susitarimo. Kreiptis: 

11146 Superior ave. CE6658 
~~ PAJIEŠKAU Jono ir Petro 
Levickų (arba jų vaikų), pa
eina iš Pajevonio p. Yra svar
bių reikalų. (5) 

Mrs. P. šeporaitienė, 
(Petronėlė Vileinskiutė) 

1024 E. 77 St. Cleveland S, O. 

Lietuvių "bankas" arba Lie
tuviu Taupymo ir Paskolos Dr-
ia laikytame savo metiniame 
šėrininkų susirinkime. Sau s i o 
15 d. nutarė pakeisti įstai
gos seną vardą ir j vietą "Lith
uanian" padėti "Superior". 

Lietuviai kurie čia savo js-
taigas per keliasdešimt metų 
išaugino, dabar sulaukė savo 
jaunesniu įpėdinių Lietuvišku
mą naikinant. Dabartiniai ve
dėjai sako, svetimu, ne tauti
niu vardu padarys daugiau biz
nio. Bet tuo užgavo Lietuvių 
tautinius jausmus. 

Jau keliolika metų atgal tie 
patys biznieriai buvo nuskutę 
Lietuvišką vardą nuo įstaigos 
langu ir užtepę kitokį, bet šė
rininkų susirinkime buvo pri
versti vėl uždėti atgal Lietu
višką vardą. 

Dabar jie padarė gudriau: 
surinkto proxies ir nubalsavo 
vardo pakeitimą. 

Buvo rinkimas ir keturių di
rektorių, jie išrinkta tie patys 
ka seniau buvo ir ką renkami 
visada, be pamainos. Tie patys 
balsai beveik pasukta Lietuviš
ko vardo panaikinimui, kurie 
buvo duoti daugiausia balsų 
gavusiam direktoriui. 

Seni Lietuviai, kurie turi to
je įstaigoje didelius depozitus, 
^et mažai šėrų, apgailavo ne
likus jų mvlimo Lietuviško 
vardo, ir keli pasakė, "Jeigu 
taip tai mes išsiimsim savo pi
nigus. ..." Ar tą darys tai jų 
dalykas, bet toks girdėjosi jų 
apgailavimas, po susirinkimo, 
to ką jie laikė sau brangiu. 

Buvo ir kitokių priekaištų 
tai klikai direktorių kuri viską 
valdo ir elgiasi savotiškai. 

Vardo keitimas buvo sugal
vota pereitą rudeni, sukvietus 
stambesnius šėrininkus į pasi
tarimą ir prikursčius juos pa
sirašyti rezoliuciją, žadėta di
desni pelnai, ir tame susirinki
me iš Lietuviško vardo nekurie 
direktoriai ypač piktinosi: buk 
jis užstojąs jiems įstaigą iš
auginti ir didelius pelnus pasi-
darvti. 

Kadangi atmesta Lietuviškas 
įstaigos vardas, reikia tikėti 
bus išmesti ir Lietuviški veidai 
iš direktorių, nes audimui įs
taigos "grinoriški" veidai kam 
nors pradės buti kenksmingi. 

Kažin kodėl tie kurie toje įs
taigoje viską kontroliuoja r> 
pagalvoja kad jos bizniui la
biausia gal pakenkė tas skan
dalas kuris kilo apie įstaigos 
vedėją vos keli metai atgal, už 
ką Mrs. DeRighter net į kalė
jimą buvo pasiųsta. 

Lietuviai sutiko užmiršti ta 
skandalą, bet Amerikiečiai iš 
kuriu biznio tikima, ir dabar 
gyvai apie tą skandalą kali a. 

SECURITY 
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J Saga of the Baltic People 
Some Facts You Should Know about the 

Baltic People 
• Mk ; 

RUDAITIS Jonas, 59 m. am
žiaus (nalšys), nuo 3812 Ma-

pledale ave., mirė Sausio 16 d., 
palaidotas 19 d.. Kalvarijos ka
pinėse ; pamaldos atsibuvo šv. 
Jurgio bažnyčioje. 

Liko du sunai, Juozas ir Ri
čardas, dvi dukterys, Mrs. He
len Kunasek, ir Lillian; sesuo 
Mrs. Petronella Balsey. 

KAROLINA BABARSKIENĖ, 
62 m., nuo 17818 Neff Road, 

mirė Sausio 17, palaidota 22 d. 
Kalvarijos kapinėse; pamaldos 
atsibuvo naujoje parapijoje. 

Liko vyras, Vincas, du su
nai, William ir Walter, dvi duk
terys, Mrs. Helen Zirun, Mrs. 
Josephine Havern, sesuo Mrs. 
F. Skleris, ir brolis George 
Mathey. 

šių dviejų laidojime pasitar
navo laidotuvių direktorė Del
ia Jakubs. 

BARANOSKE A n t o ny, 90U9 
Stewart ave., mirė Sausio 20 

staiga; laidojamas 24 d., apei
gos 2 vai. po pietų; Highland 
Park kapinėse. 

Paėjo iš ^aimiškių, Panevė
žio par. Clevelande išgyveno 25 
metus, Amerikoje apie 48 m. 

Liko žmona, Veronika, trys 
vaikai: Joseph Baran, Mrs. 
Mae Knaus, ir Mrs. Matilda 
Thien, Kalifornijoje. 

Laidojime pasitarnavo Wil-
kelis Funeral Home. 

Oswald A. Blumit 

(Continued^ front last . WnWfek) 
TEST CAsI FOR A DtrRXllLE 

PEACE 
THE Baltic Republics constitute 

ft test case as to whether a just and 
durable peace can be established. 
Russia has formally subscribed to 
the Atlantic Charter, which declares 
that — "they desire to see no ter
ritorial changes that do not accord 
with the *freely expressed wishes of 
the peoples concerned; they respect 
the right of all peoples to choose 
the form of government under which 
they will live; and they wish to see 
sovereign rights and self-govern
ment restored to those who have 
been forcibly deprived of them." 
Nothing less than these principles 
can be the foundation of a lasting 
peace. To these binding declara
tions, Russia has subscribed on 
several occasions. If they are ig
nored in the case of six million 
people of Estonia, Lithuanian and 
Latvia, then we can only predict 
complete failure of the unprincipled 
appeasement expediency. The an
nexation of the Baltic States, the 
execution of Mihailovich, the bi-
dling of the Poles, the subjugation 
of other surrounding satelite coun
tries; and many other concessions 
secured, -will not permanently satisfy 
Russia. In her own time, she will 
emerge to conquer the World for her 
way of life, just as sure as Hitler 
•truck in September of 1939. 

; If there still is such a thing as 
international morality and justice,; 

ATVYKO KANADON 
Musu vietinio plačiai žinome 

Tado Neuros brolis su savo vai
kais iš Vokietijos nuvažiavo j 
Kanadą, nes ten greičiau gave 
leidimą įvažiuoti. Kvotos į U 
S. yra taip mažos kad norintie
ji turi ilgai laukti. Kanadoje 
gyvena kitas jų brolis, kuris ir 
pakvietė juos pas save. 

KEITH'S 105TH STREET 
THEATRE 

RKO Keith's 105th Street 
Theatre patysit šias įdomias 
filmas: 

Jan. 21 iki 24— "The Purple 
Heart", "Guadalcanal Diary". 

Jan. 25 iki 27 — "I Married 
a Witch", ir "The Woman of 
the Town". 

NUO VĖŽIO ligos, kaip pra
neša Clevelando Sveikatos Mu
ziejaus direktorius, kas met a 
Clevelande miršta po apie du 
tūkstančiai žmonių. 

Lietuviškos Vakarusko# 
A. L. Citizens 

Klube 
Lietuvių saleje 
smagios vaka
ruškos penkta
dienio vakare. 

Žuvis — Blynai — gera iuu7A> 
ka šokiams penktadienio va
karais. Klubo nariam:-. Pra

džia nuo 8:00 vai. 

Hipodrome 
Treasure of Sierra Madre* 

Warner Bros. paruošė naujausią 
rimtą film?., "Treasure of Sierra 
Maure", icuiioje vadovaujamą rolę 
vaidina Humphrey Bogart su Wal
ter Huston, Tim Holt ir Bruce Ben
nett. Ta filmą pradedama rodyti 
Hippodrome Theatre trečiad, Sau
lio 28. 

Veikalas vaizduoja aukso jieškoji-
mo laikus; filmą gaminta Meksiko
je, su visais jos gamtos gražumais; 
dramatiškai, ji yra žavėjanti. 

Dalykas einasi apie tris Amerikie
čius, kurie atsiranda Tampico, ir ten 
jie sutaria vykti jieškoti aukso, su
dėję į vieną savo iki tol turimą tur
tą. Su tuo turtu vienas jų pasišali
na, susitikdamas įvairių nesmagu
mų gryžtant atgal į civilizaciją. 

yssinia or Japan's invasion of Man
churia? If international morality 
and the rights of smaller and defen
seless peoples are ignored, then 
certainly there shall emerge powers 
of evil, greater even than those of 
Hitler and shall plunge the world 
into the third World War, more ter
rible that the two that we had be
fore. There are signs of such total
itarian powers of evil already forifi-
ing. : ' 

They have not the least respect for 
the sacredness of the individual hu
man personality. Their persistent 
purges, deportations, enormous slave 
labor prison camps and tortures, 
shielded by the secrecy of the "iron 
curtain" mock at the four freedoms. 
The abuses against the Baltic peo
ples jeopardize the peace, because 
peace without Restoration of liberty 
and independence also for Estonia, 
Lithuanian and Latvia, is a contra
diction in terms. It is impossible, 
for it would be a travesty on inter
national law and justice. 

May God wipe away the tears and 
hear the prayers of the stateless Bal
tic widows and orphans, who home
less roam through foreign, friend
less lands. 

THE TRAGEDY OF THE 
BALTIC PEOPLE 

I have spent over three months 
visiting camps for Displaced Per
sons and other centers of the War 
Prisoners and Baltic Refugees in 
Scandinavia, England, France, Bel
gium and Denmark. 

From the observations that I have 

WHAT'S NEW? 
(In Cleveland) 

BOWLING — ,( > 
OMARLO'S hopt>ėd on' titer* tobog

gan again and loosened two fing
ers of their grip on first place. 
Joe's Bar dusted their alleys Tor 

two wins and allowed Sukys to 
climb within one game of first 
place. Sukys dumped Lasnik's 3 
out of 3 to get there, and expect to 
have an easy time with the cow
boys next week. We wonder— 
but anyway it's another fight for 
first. Parker's got back in the 
winning column by sitting on the 
engineers from Tri-Vets twice. To 
wind up things Brazis Clothes got 
dumped three times by Leimon's. 
Jakubs beat Trees twice and Dun
bar's tangled with the Lith. Club. 

BASKETBALL — 
The big news tis 

that our teams take off to play the 
red hot DuBois Litts on the 31st 
of January, and to complete the 
cycle, the Litts will come down here 
the 7th of February. The latter 
date happens to be the same as the 
Ladies Auxiliary Dance so let's take 
advantage of the bargain and go to 
two events for the price of one. 

Last week the boys started to 
sharpen up for their tilt with Du
Bois by taking a fast St. Thomas 
five by some 7 odd points. John 
Minotis and Ed O'Britis were the 
big guns and provided most of the 
points. 

The "B" outfit stuck to the win 
column and buried St. Columbkille 
32—15. The play was a little rag
ged but the boys opened up in the 
last half and played some basket
ball. Charlie Machuta stole the 

show with 16 points And ^ Tony j 
O'Brifts followed with 8. ' 

Monday the "A" team defeated 
what was supposed to be a strong1 

Holy Rosary team 51—17. It jnay , £ 

be interesting to note that this wai 
the same Holy Rosary team they " 
beat by only six points in an earlier. ; 
game. I guess things don't lbolc • 
too bad for the coming DuBois tilt. 
Minotis, Perulis and &gf»$t9. all I 
scored over ten points. • • / 

PHRASE of the week — "New 
Year's resolutions? Never heard of 
them." 

OSTROTCHOPETCH REPORTS-— 
Who is the' man who doesn't mitid J 

us printing his name but promised 
bodily action if his girl's name ever ^ ( 

appears within these limits? I 
wonder if we could call him a glory J 
hound? Race results — Al Bennis ^ .• 
dropped a fin on "Know Whiskey" f 
—the bartender swears he only had ^ 
mixed three mickies, it doesn't add 
up. Who said, "she goes to church 
every Sunday?" Since when did^ 
midnight dates come into vogue t 
The dime store seems to be sellinjf, 
a lot of blue ribbon these day*, f v 
Some people must like this column ̂  
— last week the women asked ittU 
to cover their bowling league. W•! 
haven't the time, ladies, but write 
up and send it in — we'll print ife"\ 
According to the latest census moil# 
people are going to travel 175 mile#; 

to see us play DuBois than com#* 
to our regularly scheduled game#, 
a few blocks away. The story godi 
that Ernie is finally fixed up, ono§^ 
again. Incidently, who* was taking. 

then Russia's military strength must | been able to make at the present 

down Columbus addresses 
nik's the other night??! 

in Xaf? 

KAS platina Dirvą — tas 
platina apšvietą. 

— " " ~ Iri 

be subordinate to moral law and 
rights of her smaller neighbors. The 
moral rights of the Baltic people 
are closely interwoven with the fate 
and rights of all nations and the 
mankind itself. Mothers of America 
did not send their sons to lay the 
continent w&ste, to kill and to crip
ple millions, just for power politics, 
for conquest, for annexation, for the 
partitioning of countries and the es
tablishment of spheres of influence. 
May r tįuote here a statement of 
Britain's": wartime Prime Minister, 
Winston Churchill, who in his vic
tory speech on May 13, 1945, said 
the following: 

"On the continent of Europe, we 
have yet to make sure that the sim
ple and honorable purposes for which 
we entered the war are not brushed 
aside or overlooked in tire months 

time the Baltic people are passing 
through a very dark period of slav
ery and threatened annihilation. Yet. 
I was amazed that these suffering 
Baits had so much courage and hope 
left in this their present tragedy 
and catastrophe. They are fortify
ing themselvės with the faith that 
present ordeals and hardships will 
eventually be rewarded, as the dark
est night invariably is followed by 
the dawn. 

One-half a million Baltics left 
their homes and fled toward the 
advancing British and American ar
mies to escape the tragedy of 1941, 
when over 150,000 innocent and peace 
loving Baltic working people, farm
ers and intellectuals, were tortured 
and murdered by the Soviet NKVD 
or deported to Siberian slave labor 
camps, or other remote parts of the 

following our success and that the' Communist Empire. Most of those 
words 'freedom' and 'Democracy' and i wh° were deported have perished, 

Smarkios Imtynee 
Jack Ganson surenge smarkias 

imtynes antradienj, Saus'o 20, Cen
tral Armory, kuriose dalyvavo Mr. 
X prieš Bobby Bruns, karį jis nu
galėjo savaitė anksčiau. 

Tose imtynėse kilo riau^is, ku
rias sulaikyti turėjo policija. Nei 
vienas iš tų smarkių imtikų negalė
jo vienas kitą paristi iki 11 valandai 
nakties. 

Jack Ganson rengia imtynes kas 
antradienio vakarą, Central Armory, 
pastatydamas žymiausius Ameriko
je esančius stipruolius. 

liberation' are not distorted from 
their true meaning as we have un
derstood them. There would be lit
tle use in punishing the Hitlerites 
for their crimes if law and justice 
did not rule and if totalitarian or 
police governments were to take the 
place of the German invaders." 

Does not that mean that radical, 
economic, political and "strategic" 
forces and factors must not over
whelm, justice, which should be one 
—alike to all. How does Russia's an
nexation of the Baltic Republics dif
fer from Mussolini's invasion of Ab-

MtllllllllHIIIIIIIIMIIdiiHIIINNHMMNNHMNNM 

Nori pagražinti savo 
namus? šauk— 

K .  Š T A U P A S  
Namų Dekoravimam 

musų specialybė. 

Kambarių Popieriavimaa 
Namų Maliavojima* 

16908 Endora Road 
Telefonas: 

KEnmore 8794. 
Cleveland, Ohio 

JONAS G. 
POLTEB 

L i e t u v i s  

Namų Maliavotojfi 
Popieriuotojas 

495 East 123rd St 
Tčlefonas: POtomac 6899 
Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo 
pagražinimo suteikiama 

nemokamai. 

but those who still are alive, in their 
sufferings, are jealous of their dead 
compatriots. 

These Baltic Displaced Persons 
should never be compared or con
fused with ordinary war refugees, 
who can return home. As political 
refugees, they would suffer severe 
persecution and most likely an im
mediate "liquidation" on their return. 
Soviet authorities are eager for their 
return and claim them as Soviet ci
tizens. According to the Soviet Rus
sian Criminal Code, flight abroad 
is a treason, punishable with capital 
punishments, while other members 
of his family (as well as relatives) 
are deported to slave labor camps, 
which is just as bad. 

Every Baltic Refugee is a living 
witness of the Bolshevik barbarism 
shielded "behind the iron curtain." 
Russians demand the return of these 
refugees in order that they could be 
exterminated and silenced forever. 

(To be continued) 

NEUŽMIRŠKIT 3c 
Rašydami Dirvos Redakcijai, 

Administracijai ar Agentūrai 
kokius paklausimus, visada įdė
kit už 3c paštu ženklelį atsa
kymui. Tas būtina. 
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L a s n i k C a f e  
Puiki, Moderniškai įrengta Lietuviška Užeiga 

6824 SUPERIOR AVE. 
(šalia Dirvos Redakcijos) 

i*fie U. S. Route 20 ir U. S. Route 6. 
Uikviečiame Lietuvius iš kitų miestų sustoti pas ma*. 

Kastantas ir Ona Lesnikauskai — Savininkai 

„ . . . Vt . State No. 167X 

^ nC REPORT OF CONDITION of 

THE LORAIN BANKING COMPANY y 
of Lorain, Ohio 

«t the close of business December 31, 1947, a State bank
ing institution organized and operatmK under the banK 
ing laws of this State and a member of the led

an Larte 
serve System. Published in accordance with «i call made 
by the State Banking Authorities and kj the Federal 
Reserve Bank of this District. 

ASSETS 
Cash, balances with other banks, including reserve 

• b a l a n c e ,  a n d  c a s h  i t e m s  i n  p r o c e s s  o f  c o l l e c t i o n  % 2,217,542.17 
United States Government obligations, direct and ^848,824.96 

ObffgaSons*of""states"'and pomical subdivisions ^5 972 71 
Other bonds, notes, and debentures 
Corporate stocks (including $13,500.00 stock of 

Federal Reserve bank) 
Loans and discounts (including $31.38 overdrafts).... 
Bank premises owned $21,000.00, furniture and 

fixtures 8,952.52 y 
Real estate owned other than bank premises 

TOTAL ASSETS $14,067,609.56 
LIABILITIES 

Demand deposits of individuals, partnerships avė J *73432358 
corporations ' 

Time deposits of individuals, partnerships, and 
corporations 

Deposits of United States Government (including 
postal savings) 

Deposits of States and political subdivisions 
Other deposits (certified and officers' checks, etc.) 

13,500.00 
3,418,840.53 

21,952.52 
9,500.00 

g,825,407.97 

136.027.32 
365.833.99 
335,635.32 

TOTAL DEPOSITS $13,397,228.23 
Other liabilities 

TOTA LLIABILITIES (not including 
> subordinated obligations shown below) 

CAPITAL ACęOU^S 
Capital* 
Surplus 
Undivided profits * 
Reserves (and retirement account for preferred/ 

capital) 

57,363.60 

$13,454,591.83 

200,000.00 
250,000.00 
108,017.73 

55,000.00 

TOTAL CAPITAL ACCOUNTS * 613,017.73 
TOTAL LIABILITIES AND 
CAPITAL ACCOUNTS .$14,067,609.56 

is bank's capital consists of: 
Common stock with total par value of $200,000.00. 

The following items are published pursuant to State Law: 
Hypothecated or Assigned Deposits under Section 
710-180, General Code (included in Line 14 above) $49,276jMS 

MEMORANDA 
Assets pledged or assigned to secure liabilities 

and for other purposes $ 738,372.15 
4 I, Harold Hanfmer, Sec'y-Treas., of the above-named bank, 

hereby certify that the above statement is true to the best. 
of my knowledge and belief. HAROLD HAMMER 

Correct—Attest: IRVEN G. ROTH, 
H. J. SMITH, 
R. B. MILLER, Director 

STATE OF OHIO, COUNTY OF LORAIN, ss: 
Sworn |p *nd subscribed before me this 7th day of Jan., 1948. 

ELDONA SMITH, Notary Public 
(My commission expires March 26, 1950) 

[Automatinis 
Lengviau — 

G A S U  g i  
ANGLIM 
Pigiau — švelniau 

šildymas | 
TAISOM IR PARDUODAM VISOKIUS FURNASUS 

Elektriškus ir G aso Padargus ~ Vandens šildymo Tankas 
Jeigu mes negalim pataisyt tai niekas Nepataisys. 
Automatic Controls Tools Hardware 

TRI-VET APPLIANCE SERVICE 
7502 St. Clair Avenue Cleveland 

s PO. 9548 Frank Orpse (Urbšaitis) Sav. LI. 0287 
§ AKftONE kreiptis: HANK HOLLISH — STadium 4798 
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