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TREMTINIU GYVE
NIMO ŽINIOS 

PRASIDĖJO SCREENINGAI 
Nežiūrint visų tremtinių pa

stangų, screeningai DP stovyk
lose jau prasidėjo. Tuo tarpu 
nesakomi galutini rezultatai. 

Laukiama naujų išmetimų iš 
stovyklų. Bent tokių rezultatų 
tikisi sovietai iš IRO organiza
cijos. 

j 

KIEK IHEMTTNftJ GRJžO 
l BALTIJOS KRAŠTUS 

"Mažojo židinio" žiniomis, 
dėl moralinio ir fizinio spaudi
mo pereitais metais repatriavo 
toks DP skaičius: 

Latvių — 2,400, Estų — 600, 
Lietuvių — 381. Repatrijavu
sių daugumą sudarė tie asme
nys, kurie buvo nubausti įvai
riomis bausmėmis: jiems grėsė 
arba kalėjimas, arba grįžimas 
namo. 

KIEK LIETUVIŲ IŠVAŽIAVO 
l SVETIMUS KRAŠTUS 

1947 metais į užsienį (Angli
ją, Kanadą, Australiją, USA) 
emigravo apie 6,000 Lietuvių. 
Taigi, skaičius labai mažas ir 
jis tremtinių emigracijos jokiu 
budu neišsprendė. Tikimasi, 
kad 1948 metais bus sudarytos 
galimybės masiniu budu emi
gruoti | svetimus kraštus. 

GANDAI APIE DP PERKĖLI
MĄ Į PRANCŪZIJĄ 
šiuo metu plačiai kalbama, 

kad visi Amerikiečių zonoje 
gyvenantieji tremtiniai busią 
perkelti į Prancūziją. Atleidus 
fcaro belaisvius, ten likę daug 
tuščių barakų, kurie ir busią 
panaudoti DP apgyvendinimui. 

ANGLŲ ZONOJE TUEMMMl 
DP KOMITETAI 

Sausio mėn. Goettingenė bu^ 
vo uždaryti Lietuvių, Latvių ir 
Estų stovyklų komitetai. Prieš 
ij nutarimą didžiausi pasiprie
šinimą parodė Lietuvių komi
tetas. Lietuviai, pasitarę su 
Latviais ir Estais, sušaukė ke
letą informacinių susirinkimų 
ir painformavo visuomenę apie 
rimtą padėtį. Buvo paruošta 
memorandumas kariuomenei. 

Goettingeno 55 DPAGS di
rektorius p. Varommander šią 
veiklą paskaitė kurstymu ir 15 
Sausio visus komiteto narius 
ištrėmė į Seedorfo stovyklą. 

Po šio nutarimo direktorius 
pakvietė du Lietuviu, K. Povi
laitį ir P. Pleskaitį, pasiūlyda
mas jiems užimti komendanto 
patariamosios tarybos vietas 
nuo Lietuvių grupės. Šie Lie
tuviai tokias vietas užimti at
sisakė, motyvuodami kad jie 
nėra visuomenės išrinkti. Sau
sio 20 direktorius ištrėmė ir 
juos. 

Taip supranta demokratiją 
"demokratiški" IRO valdinin
kai. Lietuviai tremtiniai gi ją 
kiek kitaip įsivaizduoja.... 
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NUOMŲ SUVAR
ŽYMAS LIEKA 

14 MĖNESIŲ 

Senato komisija nubalsa
vo palikti gyvenamų namų 
nuomų kontrolę dar 14 mė-
mais. Tikimasi kad Sena-
nesių, su mažais pakeiti
mais. Tikimas kad Sena
te ir Atstovų Rumuose šis 
komisijos patvarkymas bus 
priimtas be ilgų ginčų. 

Dabartinė kontrolė bai
giasi Vasario 29. Naujas 
nutarimas prasidės su Ko
vo 1 ir tęsis iki Gegužės 1. 
1949 metų. 

Namų savininkai nepa
tenkinti nuomų kontrole. 

5,000 RUSU PABĖ
GO NUO SOVIETŲ 

Be žinomų žymių sovietų 
pabėgėlių arba išsižadėju
sių savo komunistinės tė
vynės Rusų, kaip Kravčen-
ko, Gusenko ir kitų, kurie 
Amerikoje būdami gali iš
kelti įvairias Maskvos nie-
kadėjystes, dar yra suvirs 
5,000 Rusų valdininkų, ka
rininkų ir kareivių kurie 
Europoje pabėgo iš sovietų 
eilių ir pasislėpė kitose ša
lyse per pastarus du me
tus. Tie Rusai ėmė dides
nę riziką pamesti sovietus 
negu Kravčenko. • 

Bet jų likimas yra keb
lus. Amerikos militarinė 
vyriausybė padarė sutarti 
su sovietais sugrąžinti vie
ni kitų karius dezertyrus. 
Tuo sovietai daug laimėjo, 
nes Amerikiečių niekas ne
bėgs į sovietų pusę, o Ru
sai kariai ir šiaip žymus 
žmonės atbėgę į Amerikos 
zoną Vokietijoje turi buti 
išduodami, grąžinami. Tą 
pildo Gen. Clay Vokietijo
je ir tą užgyrė Gen. Mar
shall. 

Yra pabėgusiu iš sovietų 
ir žymių mokslininkų, ku
rie be abejo bus grąžinti, 
nors siūloma juos parvežti 

Ameriką ir pasinaudoti 
ju informacijomis apie so
vietus. 

KAS SAVAITĘ ĮSILEIDŽIA PO 1,200, 
PRANEŠIMAS SAK<! 

TAISOSI USA VALDININKAI 
VOKIETIJOJE 
1945 metais Europiečiai j>ir-

mą kartą išvydo Amerikiečius 
savo kontinente ir turėjo pro
gos juos pažinti įstaigose ir gy 
venime. Iš pirmų įspūdžiu Eu
ropiečiai susidarė labai blogą 
nuomonę apie Amerikiečių gy 
venimą ir tvarką. Daugumas 
valdininkų simpatizavo komu
nizmui ir visomis išgalėmis šį 
judėjimą rėmė. 

Tačiau per porą metų didelė 
dalis šių valdininkų pasikeitė 
ir USA karinė administracija 
žymiai pagerėjo. Dabartiniai 
valdininkai, nors ir nevisi, da 
ro gerą įspūdį. Administraci
jos aparatas gerokai apvalytas 
ir nuo komunizmo agentų. Tiki-

PREZ. TRUMAN prašo 
Kongresą skirti $570 mili
jonų Kinijai, pagelbėti jai 
atsigaivelioti nuo nuolati
nio ekonominio krikimo. 

Nekurie Kongreso nariai 
sako kad tokios sumos Ki
nijai pastatyti ant kojų nė
ra pakankama. 

Prancūzija atsikreipė į, 
Ameriką su prašymu teikti 
daugiau pagalbos pirm ne
gu Marshall© planas pra
dės veikti. 

PERU respublikoje, Pie
tų Amerikoje, sidabro ka
syklų kaimelyje, šeiminin
kės protestuodamos^ prieš 
maisto stoką ir aukštas jo 
kainas, akmenimis uždau-
žė vieną valdžios atstovą. 
Tose riaušėse užmuštas ir 
vienas darbininkas. 

masi, kad bus toliau einama ad
ministracijos gerinimo keliu. 

K. Pelėkis. 

Britų vyriausybė prane
šė United Nations Vasario 
17, kad kas savaitę į Bri
taniją įleidžiama po 1,200 
išvietintų asmenų. Tai pa
daryta sulyg U. N. prašy
mo pranešti ką kuri vals
tybė daro tremtinių reika
lu. 

Vienas parliaments sek
retorius raportuoja kad iki 
šiol Britanija turi įsileidus 
apie 25,000 išvietintų as
menų. Jo manymu, Brita
nija tremtinių padėties iš
sprendimo atžvilgiu pada
rius didžiausią pažangą ne
gu kuri kita valstybė. 

Nėra nustatyta kaip il
gai Britanija šiuo saiku iš^ 
vietintus žmones įsiveš. Iki 
šiol žinoma kad Įleidimai 
bus dideliu mastu ištisą 
metą. 

Lietuvių į Britaniją įlei
sta jau apie 3,000 ir jų įve
žimas tęsis toliau. 

KORĖJOJ RIAUSE5E 
ŽUVO 50 ŽMONIŲ 

Korėjoj, kurios, po Japo
nų nugalėjimo, pusę užgro
bė sovietai,, kitą pusę pa
ėmė į savo globą Amerikie
čiai, eina atkakli kova at
sikratymui Amerikiečių ir 
paėmimui visos Korėjos ko
munistų valdžion. Sovietų 
pusėje, Korejoje įkurta ko
munistinė vyriausybė, ir 
dirbama už paver gi ją vi
sos jos sovietų įtakon. 

United Nations komisijai 
atvykus tyrinėti Korėjos 
padėtį, komunistų sureng
tose protesto riaušėse už
mušta apie 50 žmonių ir 
daug sužeista. Komunistai 
varo pikčiausį sabotažą at
sikratymui visų kitų iš Ko
rėjos. 

^PRANCŪZIJOJ, trauki-
kinių susimušime Trume-
ries mieste užmušta 22 as
menys, 50 kitų sužeista. Už 
tai suimtas stoties tvarky
tojas, kuris suleido trauki
nius ant vienų bėgių, vie
ną prieš kitą. 

SOVIETAI privertė vi
sas savo pasienio valstybes 
pasirašyti 'savitarpinės pa
galbos' sutartis visu vaka
rų frontu. Paskutinė pasi
rašius yra Vengrija. Taip 
visos tos valstybės nuo Bal
tijos iki Juodųjų jurų tapo 
sovietų priverstos buti Ru
sijos gynėjais karo atsitiki
me. Bet jos be abejo mokės 
greitai pasidaryti sovietų 
priešais, atsikratymui ver
gijos, kaip tik atsiras tam 
progą, 

GRAIKIJOJ komunist a i 
banditai turi įsakymą šau
ti bent kokį Amerikos mi-
litarį žmogų patėmytą lan
kantis kur nors arti iu vei
kimo vietų. Amerikiečiai 
apšaukti Graikijos 'skriau
dikais ir pavergėjais'. 

BIUDŽETO SUMAŽI
NIMAS 

Senatas nubalsavo numa
žinti 2Vi bilijonų dolarių 
nuo Prez. Trumano 1949 m/ 
fiskalio meto biudžeto, pa
liekant $10 bilijonų numa
tytam taksų sumažinimui. 

Demokratai Senate nedė
jo pastangų šitą mažinimą 
sulaikyti. 

Tas tarimas turės buti 
priimtas dar ir Atstovų 
Bute. 

REIKALAUJA PALES
TINAI ARMIJOS 

Lake Success, N. Y. —-
United Nations Palestinos 
komisija patiekė pareiški
mą U. N. Saugos Tarybai 
kad turi buti paskirta ati
tinkama militarinė pajėga 
prižiūrėti Palestinoje tvar
kai, išvengimui kraujo pra
liejimo. Tas reikalinga ei
nant U. N. nutarimu pada
linti Palestina tarp Arabų 
ir Žydų. kurie ir vieni ir 
kiti pasirengę atviram ka
rui kaip tik ateis ta nusta
tyta padalinimo diena. 

Prez. Truman pasiuntė 
Arabų valstybių galvoms 
prašymus susilaikyti nuo 
karo Palestinoje, bet Ara
bai į tai nutylėjo. 

PALESTINOJE, pastarų 
dienų Žydų-Arabų muštv-
nėse užmušta vėl apie 20 
žmonių. Žydai taip pat už
puldinėja ir žudo Arabu? 
kaip Arabai elgiasi su Žy
dais. 

VALDŽIA buvo sirtaikius 
leidimus išvežimui gasolino 
į kitas šalis iš rytinių uostu. 
Vakarų uostuose uždraudi-
irias gasoliną eksportuoti 
paliktas ir toliau. 

Per Sausio mėnesį į apie 
30 valstybių gasolino išve
žimas sumažinta 3,700,000 
bačkų, 

JOHN L. LEWIS Vasa
rio 12 sulaukė 68 metų am
žiaus. Jis ir vėl gr3sing 
išvesti angliakasius į strei
ką apie Balandžio pradžią. 

Winthrop Rockefeller — Lietuvių Žentą* 

Barbora Jievutė Paulekiutė-Sears ir jos vyras, 
Winthrop Rockefeller, kuriedu apsivedė Vasario 
14, Floridoj, (plačiau apie tai žiūrėkit p. 2) 

AMERIKA NĖRA APSIRUPINUS APSI
GYNIMU, SAKO EISENHDWER 

Komunistas Hanns Eis-
ler su žmona, kuris buvo 
priteistas deportavimui, su
tiko pats išvažiuoti į Vokie
tiją. Jis buvo prisiplakęs 
Hollvwoode komunist i n e i 
propagandai vesti. Jo bro
lis, slaptas komunistų vei
kėjas, irgi čia įsigavęs pa
salomis, Gerhart Eisler, su
imtas ir laukia teismo ir 
deportavimo. 

GRUDŲ kaina buvo kiek 
sustiprėjus, bet šios savai
tės pradžioje vėl pradėjo 
kristi, padidėjus grudų par
davimui Chicagos biržoje. 

Nupigo kainos# ir ant 
kiaulienos ir kitos mėsos 
po keliolika centų. 

Wshington, Vas. 16. — 
Gen. Eisenhower, paskuti 
niame savo raporte, baig 
damas savo militarinę tar
nybą, padarė reikšmingas 
pastabas, kurių viena tai 
kad dabartiniu metu U. S. 
neturi nei vyrų jėgos nei 
ginklų savęs apsigynimui. 

Kilus kitam karui, 60 die
nų laikotarpis parodvs ar 
mes laimėsim ar pralaimė
sim karą. Jis pastebi kad 
Amerika mažai turi kuo 
pasirodyti kad ji yra pasi
rengus karui. 

Vakarinei Europai grąso 
pasmaugimas karingos po
litinės partijos, kurios vie
natinis tikslas yra kursty
ti suirutes ir sugriuvimą, 
svetimų ideologijų primeti
mui, sako jis. 

Jei tos šalys nuvargs ko
vojusios, sako Gen. Eisen
hower, mes pasijusim susi-
durę su tuo milžinu kuris 
pasiryžęs viską užgrobti. 

Mes militariškai esam vi
sai blogoje padėtyje. įrodi
nėjo generolas, ir pažymė
jo kad šalies gynimo rei
kalams Kongresas neskiria 
-pakankamai pinigų. 

VASARIO 14-15 potvi-
niai pridarė nuostolių ryti
nėse ir vidurinėse valstijo
se. Žuvo apie 15 žmonių 
nuo potvinių. Potviniai pa
lietė Ohio, Tennessee, Ken
tucky, Pennsylvania, Ala
bama valstijas. 

Newton, Miss., prašlavė 
tornada, žuvo 10 žmonių, 
padaryta didelių nuostolių. 

JUGOSLAVIJOJE SUIMINĖ
JAMI KUNIGAI 

žiniomis iš Jugoslavijos?, ten 
tebesitęsia dvasininkų suiminė-
jimo akcija. Iki šio laiko Tito 
vyriausybės įsakymu yra su
imta apie 2000 katalikų kuni
gų. 

NAUJAS AIRIJOS 
PREMJERAS 

Airijoj, pereitos savaitės 
seimo rinkimais, De Vale-
ra su savo partija pralai
mėjo Airijos vyriausybės 
kontrolę. De Valera pra
garsėjo kaip Airių laisvės 
kovotojas, kurio pastango
mis atgauta Airijos daliai 
nenriklausomvbė. 

Kitos partijos susimetu
sios į vieną išstūmė De Va
lerą iš premjero vietos ir 
išrinko tulą John A. Cos-
tello, 56 m. amžiaus Dubli
no advokatą vadovauti Ai
rių vyriausybei. 

VATIKANE mirė Kardi
nolas di Belmonte, 96 metų, 
seniausias kardinolas. 

Amerikos Darbo Federa
cijos vadai pasiryžę apdėti 
savo unijos narius taksais 
sukėlimui $8 milijonų politi
škiems šių metų vajams. 

Prancūzijos pakraš t y j e 
sudužus valčiai kurioje įrė
ši Amerikiečiai karo laivy
no jūreiviai, žuvo 8 Ame
rikiečiai. 

PIETINIŲ valstijų poli
tikieriai pradėjo bruzdėji
mą prieš Prez. Trumaną po 
to kai šis paskelbė reikala
vimą suteikti pietinėse val
stijose negrams lygybę su 
baltaisiais. 

Kadangi pietiečiai visada 
buvo Demokratai, jie nori 
savo atskiros partijos, atsi
sakys Trumaną remti. 

11 sudegė. Utica, N. Y. 
Prieš kelias dienas kilus 
gyvenamame name gaisrui, 
sudegė Hoage šeimos 11 
narių. ' 

Kanados Kviečių Kai
nos Kontrole Pašinui0 

Kenksminga 

Kur tik valdžia kišasi kon
troliuoti ką nors ten dalykus 
sugadina. 

Kanadoje valdžia ėmėsi kon
troliuoti grudų kainai*, kas pa
sirodė kenksmingu. 

^ Kai pasaulį vargina didžiau
sias grudų trukumas ir kai U. 
S. stengiamasi auginti grudų 
kuodą ugiausia, Kanados ūki
ninkai pereitą rudenį užsėjo 
kviečių 10 nuošimčių akrų mt* 
iiau negu 1940 metais. 

Tai Įrodymas U. S. valdinin
kams kurie kalba apie suvaf*-
žymą laisvos grūdais prekybos 
dėl kainų pakilimo, kad ir čia 
gali padaryti bėdų su savo siū
lomomis "kontrolėmis". 

SOCIAL Security Adminis
tracija pasirengus reikalauti. 
Kongreso kad butų išimama 
po $48 senatvės atlyginimų iš 
algų darbininkų uždirbančių fj£-
$4800 ar daugiau algos metuo--
se. 4 Dabartine tvarka tik $30 
tegali buti išskaityta iš bent 
kokio darbininko algos vieno 
meto bėgyje. Tiek pr^leda ir 
darbdavis is*savo pusės. 

" Prezidentas Truman sako nch 
ri padidinti senatvės atlygini* 
mą po to kai darbininkui su
eina 65 metai, bet nori išimti-

iš darbininko algos daugiau se
gu išimama dabar. 

• 
KABP PINIGAI AUGA. Iš 

Leominster, Mass., praneša ši
tokią žinutę: Tula moteris, ku
ri dar tebėra gyva, 1869 me
tais vietos banke pasidėjo $50 
ant nuošimčio, iki šiol tie $50 
išaugo iki $1118. Ji niekad iš 
tų pinigų neėmė ir nedadėjo 
daugiau. Laimė kad tas ban
kas dar išsilaikė.... 

• 
AMERIKOS industrija paga

mins šymet 70,000 pre-fabri-
kuotų vienos šeimos dydžio gy
venamų namų pagelbėjimui iš
vesti iš namų trukumo padS-
ties. 

Dabartiniu laiku šalyje ran
dasi 80 kompanijų kurios u§-
siima tokių pre-fabrikuotų na
mų gaminimu ir jos gali pa
gaminti iki 120,000 namų me
tų bėfyje, jei neįvyktų jokių 
kliūčių. 

•. 

FEDERALĖS valdžios, vals
tijų, apskričių ir miestų-mies
telių valdybų įstaigose randas! 
6.808,000 tarnautojų. Tai rei
škia kad beveik kas dešimtas 
dirbantis asmuo šioje šalyje 
algas gauna iš žmonių sumoka
mu taksų. Neveltui taksai to
kie dideli. 

• 
LAIKRAŠTINIO popierio šio

je šalyje sako pakankamai bus 
tik apie 1950 metus. Tada gal 
laikraštinis popieris ir atpigs. 

Pereitais metais laikraštinio 
popierio buvo reikalinga 4,960,-
000 tonų, bet gauta buvo tiktai 
4,750,000 tonų. 

Iš Kanados 1947 metais gau
ta apie 3,750,000. tonų laikraš
tinio popierio. 

• 
BOSTONAS yra didžiausias 

Amerikos žuvininkystė# 
Atlantiko pusėje. 
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D  I K  V A  

PENNSYLVANIJOJE 
PITTSBURGH 

SUKRUTO JAUNIMAS-

»iais metais Jaunieji Lietu
viai Pittsburghe ypatingai su
kruto. Išsirinko naują valdybą 
iš šių asmenų: pirm. Jurgis 
Žilinskas, vicepirm. Vytautas 
Mažeika, iždin. Ann Janušonis, 
sekret. Birutė JuceviČiutė ir 
pradėjo energingai darbuotis. 

Linkėtina naujai valdybai, 
su veikliuoju pirm. Jurgiu Ži
linsku priešakyje, sėkmingai 
veikti pritraukiant ir jaunąją 
kartą prie Lietuviško darbo. 

^ Antrą sekmadienį po Velykų 
ruošiamas didelis 10 metų su
kaktuvių nuo Jaun. Lietuvių 
Įsikūrimo vakaras, kurio ren
gėjais išrinkti: Birutė Jucevi
čiūtė, Vytautas Jucevičius, Jur
gis Žilinskas ir Vytautas Ma-
žeika. Programa numatyta 
linksma ir Įdomi, bus suvai
dinta komedija, pašokta tau
tiški šokiai, sudainuota Lietu
viškos dainos. Po programos 
bus šokiai ir žaidimai. 

NAUJOS PLIENO MAŠINOS 

Jones and Laughlin Steel 
Corp. Aliquippa, Pa., dirbtuvė
se Įtaisytos naujausios plieno 
plotvių gaminimo mašinos, ku
rios sveria 4000 tonų, turi 20,-
000 arklių jėgą ir veikia grei
tumu 70 mylių į valandą. Tai 
yra dalis tos korporacijos $100 
milijonų praplėtimų ir pageri
nimų programos. 

Viena tokia mašina gali per 
55 minutas padaryti popieros 
storio, 30 colių pločio plieno 
plotvę ilgumo nuo Pittsburgho 
iki Youngstowno. 

Tos naujos mašinos pas!ws~ 
bins patenkinimą plieno reika
lavimų, kurif iki šiol negaliaia 
patenkinti. 

WATERBURY, CT. 

CJUB. McCONAUGHY'S VA
SARIO 16 PROKLAMACIJA 
LVS 9-to skyriaus ir Ame-

•ican Friends of Lithuania at
liko iškilmingą paminėjimą 30 

[metų sukakties Lietuvos Nepri-
Kiekvieną šeštadieni, 8 vai.! klausomvbės. Programa atsi-

vakare, Lietuviu Piliečių *Sve- buvo Elton Hotel. Ten buvo 

Detroit, Mich., Naujienos 
BALF PIRMININKAS 

PRAŠO VISUS IŠ
TIESTI PAGALBOS 

RANKĄ 

Vokietijoje, Austrijoje, Ita
lijoje, Prancūzijoje, Danijoje, 
Belgijoje ir kitose Europos 
valstybėse skursta, vargsta per 
75,000 Lietuvių tremtinių. Jie 

• • j%r;i!, n 

ŠALPOS VAKARĖLIS 

šeštadieni, Vasario 28 d. 
Įvyks LVS 6 skyriaus šalpos 
vakarėlis, Y.W.C.A. Highland 
Park, 13130 Woodward Ave, 
7.30 vai. vakare. 

Vakarėlyje' bus teartavimas. 
bunco žaidimas ir užkandžiai. 
Be gražių dovanėlių dar bus ir 
trumpa programa. Viskas už 
vieną dolarį aukų. Inėjimo ti-

yra karo aukos. Jie yra komu- kietus prašome užsisakyti iš-
nizmo ir žlugusio nacizmo kan- anksto. Dėl tikietėlių prašome 
kiniai. Jie visko neteko — savo! skambinti Adelei Mase, Phone 
tėvynės, savo artimųjų, savo 
pastogės, savo rubų. Jie apdris
kę, alkani, visų niekinami. 

VE. 67338. 
Kaip jau rašfme pereitame 

Dirvos numeryje, vakarėlio pel-

tainėj vyksta tautiškų šokių ir 
vaidinimo repeticijos, šokiams 
sėkmingai vadovauja Birutė 

perskaityta Conn. Gubernato
riaus McConaughy proklamaci
ja išleista paminėjimui Lietu
vos Nepriklausomybės sukak-

Jucevičiutė, akordeonu groja ties, ir pasakyta Įvairių kalbų 
Vytautas Jucevičius, gi prie 
v a i d i n i m o  d a u g i a u s i a  d i r b a  
Jurgis Žilinskas ir Vytautas 
Mažeika. V. 

KOVOS SU KOMUNIZMU 
LAIŠKAIS 

Pittsburghe ir kitur Pennsyl-
vanijoje Italai sugalvojo pradė
ti laiškų vajų, rašant savo gi
minėms Italijoje paaiškinimus 
apie komunistų varomą piktą 
propagandą prieš Ameriką ir 
apie Amerikos tikslus gelbėti 
ir pareąiti Italiją. 

Laiškų vajų sum'anė ir vyk,r 
• do Italijos Sunų ir Dukterų or

ganizacija, kuri tą sumanymą 
paskleidė tarp visų savo sky
rių. Ta organizacija turi apie 
17,000 narių Amerikoje. 

Italams gerai kad jų šalis 
neatiteko komunistams ir jie 

bei išpildyta dainų programa. 
Programą vedė Dr. M. J. 

Colnev. Tarp 9 ir 9:30 vakare į išplėsti ir padidinti" 
kalbu dalis buvo pasakyta peri 
radio. Svarbus kalbėtojai bu- Nuo siu metų pradžios nusto-
vo miesto mayoras Raymond I jo veikti National War Fund., 
Snyder, Congressmanas James: kuris finansavo BALF Šalpos 
Patterson, svečias iš Europos j programą 

Lietuvių tremtinių padėtis 

Per dvejus su viršum metus nas skiriamas Lietuvių tremti-
Bendrasai Amerikos Lietuviu nių sušelpimui. 
šalpos Fondas gelbėjo jiems, 
kiek galėjo, drabužiais, avaly
ne, maistu, vaistais, pinigais, 
mokymosi reikmenimift, 

Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus pirmininkas Dr. D. Ja
saitis apie tremtinių padėtj taip 
rašo: "Lietuviai tremtiniai jau 
3 metai vargsta. Nuolatinis gy
venimas perpildytose stovyklo
se, rubų trukumas, paskutiniais 
mėnesiais nepaprastai sumažin
tas maisto davinys, tamsi neži
nia dėl savo ateities ir dėl li
kimo artimųjų žmonių okupuo
toje Lietuvoje, galutinai paker
ta žmonių ištvermę ir valią. . 

Todėl BALF'as yra prašomas 
šalpos darbą ne tik nesumažin-

Adv. Vincas Rastenis ir kiti 
Sugiedota Amerikos ir Lie-

Los Angeles ALT skyrius j 
gali savo tėvynei pasitarnauti surengė Lietuvos Nepriklauso- Į 
rašydami laisvai laiškus. 

Kurias šalis komunistai pa
vergė, ten tik pikčiausi Mas
kvos nuodai ir melai skleidžia
mi ir nėra kaip juos atmušti. 

SVARSTO ALGA& 
Aukšti CIO viršininkai susi

tiko su plieno darbininkų uni
jos pirmininku ir CIO vadu 
Philip Murray apsvarstyti nau-

tuvos himnai ir buvo. pasivai-: ba,isif5 Pab,og.?io;. Dvylikai 
šinimas ir draugiškas praleidi-< tūkstančių vaikučių gręsia ba-
mas to iškilmingo vakaro. ! das. Sunku ir keliems tukstan-

Vasario 1G rytą, šv. Marijos i čiams senelių, vyrų ir moterų, 
Ligoninės Koplyčioje, atlaikv-1 kurių rankos nebepajėgia dirb
ta misios už žuvusius II pašau-! ti. Visų jų širdys, akys ir rau
liniame kare. Dalyvavo buris j ^os atkreiptos i Amerikos Lie-

įe u\ių ir jų raugų. tuvius. Jie meldžiasi, kad Die-
* - i vas laimintų jų brolius Ameri-

I Ak|f*|T| CC /*4Ljko^e* Jei savieli J*U »esuPras ir 

A«N\3lCl»td, ' neišgirs, kas gi juos supras ir 
sušelps ? Sekime pavyzdžiu Žy
dų ir Graikų, kurie labai duos-
niai ir gausiai aukoja savie
siems sušelpti. 

Todėl, Brangus Tautieti, aš 
kreipiuosi į Tamstą Bendrojo 
Amerikos Lietuvių šalpos Fon
do vadovybės vardu. Kreipiuo-
siu ir tūkstančių tremtinių var
du visai atvirai ir nuoširdžiai, 
nes jų vargą ir skurdą pats sa-

IŠKILMINGAI PAMINĖTA 
NEPRIKLAUSOMYBĖ 

mybės 30 metų sukakties pa
minėjimą sekmadieni, Vasario 
15. Iškilmės diena pradėta su 
Pontifikalėmis Mišiomis St. Vi-
biana's Katedroje, kurias atna
šavo Vyskp. Manning 11 vai. 
ryto. 

Kun. E. J. Whelan, rektorius!v0 akimis ma"au ' ljernai: kai 

iš Loyola Universiteto, ta pro- j lankiau jų gyvenamas vietas, 
ga pasakė pritaikintą pamoks- į Kreipiuosi ir prašau Tamstos 
lą. Per mišias katedrojo gie- j paskirti savo auką Lietuviams 
d o j o  š v .  K a z i m i e r o  L i e t u v i ų  t r e m t i n i a m s  š e l p t i .  P r a š a u  
parapijos choras. 

Po pamaldų, visi Lietuviai . .! Tamstos aukos pagal galimu-

IŠVYKO FLORIDON 

P.p. Morozai, J. KerSans-
kienė ir Kašelionienė žiemos 
atostogas leidžia šiltoje Flori
doje. Rašo, kad ten dabar šil
ta ir gražus oras. Floridos Lie
tuviai organizuojasi Į grupeles 
ir ten vasarodami nepamiršta 
Lietuviškos veiklos. 

SKYRIAUS KONCERTAS 
IR ŠOKIAI 

LVS 6 skyrius .Wl©šiasi pa
vasariniam koncertui, kuris 
ivyks Balandžio 11 d. buvusioj 
Lietuvių svetainėj. Po koncer
to seks šokiai ir veiks bufetas. 
Gros populiarus Stark orkes
tras. Koncerte dalyvaus tremti
niai, operos solistė Apolonija 
Augustinavičienė ir gražus, 
tvirtas tenoras Pranciškus Nei-
manas. 

ATIDAROMI LIETUVIŲ 
KALBOS KURSAI 

Vasario 15 d. įvykusiam Lie
tuvaičių Kulturos ir Meno 
draugijos susirinkime, nutarta 
steigti Lietuvių kalbos kursus 
ir tautinių šokių mokyklėlę. 
Yra organizuojami mokiniai, 
šokėjai ir tariamasi dėl vietos. 
Kursams ir šokiams mokytojai 
ir mokytojos jau numatomos ir 

f 

DETROITO 
Amerikos Lietuvių Balso 

Radio Programa 
šeštadieniais 7:30-8 P. M. 

(1400 Kilocycles - WJLB 
Visais šio Radio programos 
reikalais kreipkitės į progra
mos vedėją, Ralph J. Valatka 

8029 Manila Avenue 
Detroit 13, Mich. 

Telefonas OLive 5602 

Rockefeller Anūkas 
Lietuviu Žentas 

Didžiausiof^auliftio Turtuolio Sunūs Vede Lie
tuvių Darbininkų Dukterį — tai Vienas iš 

Didžiausi^ Įvykių Amerikos Lietuvių 
venime 

Rašo K. 

bus pakviestos. Vėliau prane
šime, kada ir kur prasidės kur
sai ir tautinių šokių mokykla. 

M. Sims. 

MIAMI, FLA. 

Lietuviai Clevelandiečiai, da
bar atostogaują Miami, Fla., 
minėjo 30 metų Lietuvos Ne
priklausomybės paskelbimo su
kakti Vasario 14 dieną pas uki-
ninkus Mockus. 

Nors ir mažas būrelis, bet 
užtat tikrai Lietuviškos visų 
širdys, užtat ir surinkome au
kų pabėgėliams šelpti 62 dole
rius. šie tautiečiai prisidėjo sų 
savo aukomis: 

p. Noreikai 80 dol. 
p. Andersonai 5 dol. 
p. Urbšaičiai 5 dol. 
p. Matusevičiai 5 dol. 
p. Verbelai 5 dol. 
p. Katalinas 5 dol. 
p. Salasevičiai A dol. 
p. Morkevičienė 2 dol. 
p. Bališauskas 1 dol. 
Taip pat reikia padėkoti ir 

tiems Lietuviams kurie padėjo 
suruošti vaišes. P. Mary Kata
linas, kuri buvo ką tik sugrį
žus iš Kubos, padovanojo bon-
ką Kubos arako, Bališauskai 
dovanojo dėžę Coca Cola, Mar-
šiai bonką romo. P. Maršiai tu
ri gražią alinę, kuri pavadinta 
Miami Moon vardu. 

Ačiu visiems aukojusiems, o 
taip pat ir p. Mockams. 

J. M. Verbela 
G. J. Salasevičius. 

DETROITO JUOKDARIAI 

jus algų reikalavimus plieno susirinko į Patriotic Hall, ant!111*- Kiekviena auka bus nuo-
industrijos darbininkams. Į South Figueroa street, kur at- širdžiai Įvertinta ir sunaudota 

Unijos vadai sako, jos 850,- si.buvo bendri pietus, o pas-; švenčiausiam tikslui — alka-
kiau, nuo 2 valandos, Patriotic į nam papenėti, trokštančiam pa-
Hall auditorijoje atsibuvo ofi- j g-irdvti, nuogam pridengti. 

000 narių plieno darbuose da-
bar uždirba vidutiniai po $1.54 j ̂  Nernikl^mvbfe ^1<S(-
valandai, ir nori išreikalauti i ties paminėjimas su atitinka-
daugiau. ma programa ir gerais kalbė

tojais. Dainų dalį išpildė Mrs. 

POTVINIO BAIMĖ 
Pereitos savaitės pabaigoje 

ir šios savaitės pradžioje, dėl 
atšilusio oro ir lietaus pradėjo 
pakilt vanduo Pittsburgho upė
se, pagrąsindamas potviniais. 

Vanduo pakilo iki apie 25 
pėdų, kas jau yra patvinimo 
laipsnis ties miesto smailgaliu 
upių tarpušakyje. 

Tai pirmas kartas trijų me
tų bėgyje kad vanduo pasiekė 
potvinio laipsnio. 

Aukščiau paupiais vietomis 
įvyko ledų susikrušimas ir po-
tviniai, kurie privertė mieste
lių gyventojus apleist savo na
mus. 

Bartush-Swaggart ir Mrs. Ja
nušauskas, taipgi dainavo Šv. 
Kazimiero parapijos choras. 

Rep. 

TAKSI STREIKO ŽUDYNĖ 
Pittsburghe prasidėjo strei

kas 1100 Yellow Cab Co. šofe
rių. Kita, Peoples Cab Co., 
tuo tarpu veikė, nestreikavo. 

Ir prasidėjo tarp tų dviejų 
kompanijų šoferių savitarpinė 
kova, ko pasekmėje Vasario 17 
tapo nušautas vienas Yellow 
cab šoferis. 

AMERIKOJE jau prieita iki 
to gatavų valgių paruošime 
pardavimui kad jau galima pir
kti išvirtas konservuotas bul
ves, taip kad prieš valgant rei
kia tik pašildyti. Tai labai ge
ras išradimas naujavedėms ku
rios nemoka bulvių išvirti. 

Su giliu dėkingumu, 
Kun. Dr. Juozas B. Končius 

BALF Pirmininkas 

8 UŽMUŠTA. Ąrkariąas val
stijoje praeitą savaitę Sunshi
ne Coal Co. kasykloje ištikus 
sprogimui užmušta 8 darbinin
kai. 

JAUNUOLIS nori susirašyti. 
Tremtinys 14 metų amžiaus, 
skautu organizacijos narys, no
ri susirašyti su to paties am
žiaus jaunuoliu Amerikoje. Ra
šykit : 

Rimantas Binkevičius, 
DPAC 3130 
(21a) Augustdorf 

British Zone. Germiiiiy. 

Vincent B. Archis 
Dirvos Atstovas 

Prenumeratoms, Skelbimams 
LOS ANGELES, GALIF. 
831 So. Ranipart Blvd. 

PRIE San Antonio, Texas, 
urvuose yra kolonija šikšno
sparnių, kurie kas met suėda 
po 600 tonų gyvų vabalų. 

SIŲSKIT Dirvai žinias api( 
mirimą Lietuvių jusų koloni
joje, paduodant amžių ir kili
mą iš Lietuvos. 

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

M A R G U T I S  
So. Western, Ave. 
Chicago, 111. 

-i—--——"-*-NleĮ*WW— 

Detroito radiju pasinaudoja 
bemaž visos Detroite gvvenan 
cios tautybės. Iš radijo apara
to Detroite išgirsi visą kalbų 
babiloną. Yra ten ir Lietuvių 
pusvalandis. 

Tarp tų Įvairių tautybių ra
dijo pusvalandžių susisuko liz
dą prosovietiškieji darbuotojai. 
Jie teikia savo programas Ju
goslavų, Rusų, ir gėda prisipa
žinti, Lietuvių kalba. Sovietiš
kos programos Lietuvių kalba 
vyriausias dirigentas yra Mas
kvai su kunu ir dūšia parsida-
/ęs Masis, kuris su savo duk
ra tame prosovietiškame pus
valandyje jaučiasi kaip žuvis 
andenyje. Ir ko jam gerai ne-

sijanti, jei jo "priešas" Lietu
v i š k a s  n e s o v i e t i š k a s  r a d i j o  
,usvalandis, nė neprasižioja 
:eikti tikrų žinių iš pavergtos 
Lietuvos. Todėl Masio "žinios" 
,ra vienintelės žinios iš musų 
nelaimingos tėvynės, kurios 
sklinda Detroite padangėje. 

Bet nėra dar tame labai di
lelės bėdos, nes Masio "žinios" 
įe tiek jau žiniomis atrodo, o 
.inka tik žmonėms palinksmin-
i; panašiai kaip cirko juokda-
ių kalbamos nesąmonės. Todėl 
monės, ir jau kiek "paraudo-
avę" visi vienodai tas žinias 

'nksmai apkalba ir iš jų pasi-
uokia. 

Kaipo faktus tų radijo juok-
'arių darbo galima nurodyti 
vad ir šiuos dalykėlius: 

Radijo pranešėjas praneša 
įpie mirusį ir po to, vieton var
gonų muzikos, kaip jau radijo 
skelbimuose apie mirusius yra 
'prasta daryti, duoda savo so
vietinę "uždusinę", mirusiam 
pagerbti pagroja plokštelę su 
'garsaus" chuliganų karaliaus 

Pupų Dėdės su Razaliute Įdai
nuota "Našlaičio kapas" daine
le. Iki kol dar mirusių palikuo
nys tyčiosis iš savo mirusiųjų, 
duodami mirties skelbimus Ma
sio radijui? 

Varduvinikams pasveikinti 
dažnai vieton Lietuviškos dai
nelės, skamba pačios Masytės 
danuojama "Volga,Volga" ar
ba kas panašaus laba blogame 
Lietuviškame vertime.. Prisiri

šimas prie rusiškumo, kuris 
Masiams tur but kaip žydui 
košer, tapęs šventu dalyku, pri
eina prie to, kad Masys su Ma- tingų ateivių Lietuvių tėvų, 

AMERIKOS Lietuvių gyve-
me yra buvę eilė įžymių Įvy
kių r kurie paėjo ne nuo pačių 
Lietuvių, bet kurie suteikė Lie
tuvių tautai ir kreditą ir gar
bę, ir Amerikos Lietuviams pa
sididžiavimą bei malonumą. 

Tuos Įvykius paminėsiu to
liau savo aprašyme, bet dabar 
pakalbėsime apie patį paskuti
nį Įvykį, nustebinusį ne tiktai 
Lietuvius bet ir visą Ameriką, 
ir smagiai nuteikusį Lietuvius 
— tai garsaus bilijonieriaus 
John D. Rockefellerio anūko 
Winthrop Rockefeller'io apsive-
dimą su palyginamai biedna 
Lietuvaite, Jievute Paulekiute. 
podukre Petro Nevecko, kuris 
dabar turi apie 100 akrų farmą 
prie Lowell, Indiana valstijoje, 
kur gyvena ir jos motina. 

Smagu patėmyti kad jauno
jo tėvas, John D. Rockefeller, 
Jr., kuris nešioja savo garsaus 
pirmutinio Rockefellerio var
dą, su tokiu savo sunaus pasi
rinkimu sutiko. Sutiko ir pri
tarė tam ir Jievutės motina ir 
patėvis, tik ir jiedu, kaip ir pa
ties jaunikio tėvai, vestuvėse 
negalėjo dalyvauti. 

Pastebėtina tas kad Jkfvute, 
graži Lietuvaitė, jau anksčiau 
buvo ištekėjus už aukštesnio 
luomo vyro, Richard Sears, Jr., 
dabar tarnaujančio Amerikos 
ambasadoje Paryžiuje trečiuoju 
sekretorium, bet jiedu persi
skyrė, nedaug gyvenę, nes ne
sugyveno. Jievutė prie to bu
vo ir scenos artistė, vaidino tū
lą laiką veikale 'Tobacco Road' 
ir ji taip pat yra vaidinus ke
liose filmose, Eva Paul, su
trumpintu vardu. 

Visi tie jos pergyvenimai, 
smagus ir kartus, buvo jai ke
lias linkui gavimo sau paties 
žymiausio* Amerikos jaunikio, 
su kuriuo dabar ir aspivedė. 

Kadangi ji yra kilus iš netur 

syte per radijo dainuoja net 
senus iš caro laikų romansus. . 
kad tik jie butų rusiški. Net ir 
programos pradžiai Masys pri
taikė senos studentiškos dai
nos "Gaudeamus" motyvą, ne
žinodamas, kad tą dainą bolše
vikai mėgsta, kaip bulius rau
doną skarą. Taip sakant, Ma-
siai pasišovė bolševikėlius gar
binti, bet nežino iš kurio galo 
tai pradėti. O jei žmogus šokti 
nemoka, tai vis į taktą nepatai
ko. .. . 

Ir nors tasai "lietuviškas" 

tokia Rockefellerio nuotaka da
vė daugiau priežasčių Ameri
kos laikraščiams apie juos ra
šyti; jei jis butų vedęs pane
lę turtuolę kurio nors artimų 
.jo tėvo draugų, paprasto apra
šymo butų pakakę. 

Vestuvės Įvyko vidurnaktį, 
Vasario 14 pradedant, Winth-
ropo Rockefeller draugo, Win
ston Guest,namuose, prie Palm 
Beach, Floridoje, kur jiedu bu
vo svečiais Floridoje viešėjimo 
laiku. 

Jievutė yra 31 metų amž., 
pusvalandis dažnai turi ir gru- jos Vvras 35, eina 36 metus. Jis 
ziniškų ir totoriškų ir baltgu- tarnavo šiame kare leitenanto 
diškų ir kitokių dainų, kurios 
sudaro jo didesnę pusę, bet di
džiausia jo prašmatnybė yra 
tos garsios "žinios". Visos tos 
žinios arba visai priešingos 
toms žinioms kurios yra paduo
damos bolševikų "Tiesoje", ar
ba yra pačių Masių sugalvotos. 
Pavyzdžiui, kad ir neseniai, pa
aiškino kodėl Lietuvoje žmonės 
iš Amerikos laiškų negauna. Ir 
paaiškino, kad ir dabar Lietu
vos paštuose labai daug yra sa-
botažninkų, kurie iš laiškų va
gią* dolerius. Esą, tai vis seno 
režimo pakalikai, liaudies prie
šai .... 

Suprantama, kas gi rinitai 
gali tokią nesąmone tikėti. Vi
si kalba, matyti užmiršo Ma-
siai, kad Lietuvos paštuose vei
kia "juodi kabinetai", kur kiek
vieną iš užsienio laišką taip pat 
lupinėja, kaip ir žmogų NKVD 
užkampiuose. 

Masytė dar pridūrė, kad tada 
bus gera su Lietuva susirašinė
ti, kai tuos "liaudies priešus" 
paštuose išnaikins. Bet, nepri
dėjo, kad tada jau bus tik ru
siškai laiškus galima rašyti, 
nes nebebus jau Lietuvoje tų, 
kas Lietuviškai kalba. 

Tokių pavyzdžių blogos re
klamos sovietiniam režimui 
Masių radijo pusvalandis pil
nas. Todėl ir vadina žmonės jį 
Detroito juokdarių programa. 

„ Barbora B. 

pulkininko laipsniu. 
Jievutė Pauliukiute prilygi

nama Amerikos jaunimo pasa
koje garsiai Cinderellai, kuri, 
paprasta, užguita bet gražuolė 
mergaitė, laimėjo sau princą 
vyru, kuris paliko nuošaliai vi
sas princeses jam peršamas pa
neles, susirado Cinderellą ir ją 
paėmė sau už žmoną. 

Jievutė, kaip ir ta pasakiška 
Cinderella, turėjo proga pasi
rodyti savo puošnume, pirmą 
kartą dar'jaunutė panelė Chi-
cagoje, kai buvo išrinkta "Miss 
Lithuania" atstovauti Lietuvai 
Chicagos Century of Progress 
parodoje 1933 metais. Tada 

jos išrinkimą tai vietai ėjo 
šiokių-tokių varžytinių, bet lai
mė nulėmė jai. Be abejo, da
bar kitos jos Lietuvaitės tų 
dienu draugės pavydi ir net su 
pasipiktinimu prisimina "Miss 
Lithuania" rinkimus, nors nei 
vienai joms likimas neturėjo 
skyręs laimėti sau vyru Winth
rop Rockefeller, nors Lietuvių 
komitetas kuris rinko "Miss 
Lithuania" ir butų išrinkęs ku
rią kitą vietoje Jievutės. 

Kad daug karčios pagiežos ir 
pavydo ašarų išliejo daugybė 
Amerikiečių turtuolių panelių 
kurios turėjo teisę apie jį drą
siai svajoti, tai taip pat teisy
bė. 

Toliau, .Jievu4į§ turėjo progų 
pasirodyti puošniose vietose su 

savo pirmutiniu vyru, Richard 
Sears, ir kaip scenos ir filmų 
artistė laikas nuo laiko maišy
tis aukštesnių luomų rateliuo
se, kur ją galėjo pamatyti ir 
pažinti bei pamilti daug kitų 
vyrų. 

PATS jaunasis Winthrop |lįi«-
sakoja kad jis gražuolę Jievu-
tę, kuri buvo pasivadinus dar 
ir Barbora' kuomet ištekėjo už 
Sears, pamilo "iš pirmo pama
tymo". čia ir pritinka tas pa
lyginimas apie Cinderellą, nes 
ir tas pasakiškas Princas vie
name baliuje, kuriame jai bu
vo uždrausta dalyvauti, vogti
nai dalyvaudama, su laumės 
pagalba gavus puošnius parė
dus, su tuo Princu šoko ir jis 
ją pamilo kiek tik vyras pa
milti gali. Ji jam pranyko pirm 
negu jis spėjo Cinderellą patir
ti, tik ji bėgdama pametė vie
ną savo batuką. Princas pačiu
pęs jos batuką, pradėjo visa
me mieste jieškoti tos kojos 
kuriai tas batukas priklauso, ir 
taip savo pamylėtinę surado. 

Cinderella turėjo piktą pa
motę, kuri ją laikė skarmaluo
se, norėdama kad tik jos duk
teris jaunikiai rinktųsi. Jievu
tė turi patėvį, bet jis, gero bu
do Lietuvis, taip pat kaip ir vi
si Lietuviai džiaugiasi kad jo 
podukrė atiteko žymiausiam 
visoje Amerikoje jaunikaičiui. 

Winthrop Rockefeller pasakė 
sekančiai apie JieVutės susiti
kimą : 

"Aš pirmiausia susitikau Bo-
b© (jis ją taip vadina, nuo Bar
boros) ręsta u rante New Yorke. 
Aš su savo broliu Laurence 
vakarieniavau kartu, ir ponia 
Elizabeth Altemus Whitney 
(Rockefellerių pažįstama tur
tuolė) pasivadinus mane parei
škė: 'Aš turiu tikrai žavejan
čią panelę, Winthrop, ir norė
čiau tave supažindint su ja.' 

"Atveskit ją čia", aš atsa
kiau. "Ji pristatė man Bobo ir 
kai aš ją pamačiau aš daugiau 
savęs nesijaučiau. Visi mano 
viengungio metai nublanko. Tai 
buvo Įsimylėjimas iš'pirmo pa
matymo". 

PASTARU laiku, kaip žinios 
paduoda, Jievutė turėjo sekre
torės vietą Socony-Vacuum Co., 
kur Withrop yra viršininku. 

Taigi, po savo susipažinimo 
pusantro meto atgal, Jievutė ir 
dirbo kartu su Rockefellerių jo 
Įstaigoje, ir jų draugiškumas 
galėjo palengva vystytis ir iš
sivystyti Į viešas vedybas, ku
riu jiems daugybė Amerikos 
milijonierių, turinčių ar ir ne
turinčių to amžiaus dukteris, 
pavydi. 

Apie Jievutę gražiai išsirei
škė ir jos pirmo vyro motina, 
Mrs. Richard Sears, pasakyda
ma kad ji buvo "labai puiki 
mergaitė ir labai graži, bet ji 
su mano sunum negalėjo su
tikti." 

Jievutė Paulekiutė-Sears gy
veno New Yorke palyginamai 
prastoje miesto dalyje, 321 
Third avenue, ketvirtame auk
šte, kur ji kasdien turėjo lai
pioti trimis laiptais. Ją ten at
lankydavo jos busintis vyras, 
ir kaimynai pradėjo spėlioti 
kad tas ką svarbaus reiškia. « 

Kai pasklido žinios apie jų 
apsivedimą, minios žmonių per 
kelias dienas ėjo ir važiavo ta 
gatve, pamatyti namą kur ta 
"laiminga Cinderella" gyveno. 

Dabar jos namai bus puoš
nioje garsioje New Yorko Park 
Avenue gatvėje, kur Rockefel
lerių šeima, apie 3D metų ap
leidus Clevelandą, gyvena. 

Jiedu dabar susitarę išvažia
vo i Floridą, ten apsivesti pri-
vatiškai. Bet .Winthropo kelio
nė lėktuvu į Floridą vos neuž
sibaigė ,io užsimušimu lėktuvo 
katastrofoje, nes tas lėktuvas 
buvo priverstas nusileisti neto
li Flagler Beach, Fla., o lėktu
vai dažnai tokiuose atsitiki
muose nukrinta, sudužta, užsi
dega ir pasažieriai iki vienfftl 
žūsta. 

(Bus .jaugiau) 

DIRVAI išsirašyti nereilcia 
laukti pradži5s metų. Išsira-
iykit dabar. Pusei metų $1.50. 



Tegul meili Lietuvdi 
Dega mūsų širdyse L I E T U V A  Laisvę pažinus Tauta j 

lungo Nevilkti !"~ 
II I MITTMIMM— I. 

Už ka Naciai Mane Areštavo 
Rašo KAZYS ŠKIRPA. 

'* (Tęsinys iš pereito nr.) 
Kiek apsižvalgęs kas anuomet Berlyne da

rėsi, Rugpjučio 7 d. atsilankiau j Vokiečių Už
sienių Reikalų Ministeriją, pas Protokolo šefą, 
Pasiuntinį von Dornberg, ir išdėsčiau jam. atsi
tikimą. Nors von Dornberg ir pastebėjo jog po
licija yra ambicinga institucija, su kuria nėra 
lengva ginčytis, tačiau, pareiškė, suprantąs ma
no patėdį ir pažadėjo padaryti ką galėsiąs kad 
incidentas butų likviduotas. Matomai, jam tai 
pavyko, nes Vokiečių policijos organai man jo
kių kitokių nemalonumų nebedarė. 

Tačiau per apie mėnesį laiko buvo kaž keno 
skleidžiami gandai Lietuvių tarpe Berlyne neva 
aš esąs po policijos priežiūra, busiąs netrukus 
areštuotas, ištremtas iš Berlyno, ir tt. Tai te
rorizavo suminėtus mano tautiečius. Jie jautė
si tais gandais tiek pribauginai kad iš pradžios 
dažnas jų net privengdavo su manim susitikti, 
kaip patekusiu į nacių nemalonę, prisibijodami 
kad ir patys nenukentėtų ar nenustotų nacių 
malonės, šie gandai net buvo pasiekę Kauną 
ir ten drumstė musų visuomenės nuotaikas. 

'Juos čia suminiu tam kad parodyti skaity
tojui kokioje atmosferoje teko Lietuvos diplo
matiniam postui Berlyne atgaivinti savo rūpini
mąsi Lietuvos ateities reikalu, po 10 mėnesių 
pasitraukimo iš Berlyno, kai kitaip nebuvo Įma
noma atsilaikyti prieš nacių audrą, kilusią prieš 
sakytą postą pasekoje musų tautos Birželio 23 
d. (1941) sukilimo ir Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo. 

Kalbamų gandų skleidimą aiškinu sau tuo 
kad naciams tada rūpėjo susilpninti viltis kurios 
spontaniškai atsigaivino pas Lietuvos Aktyvistų 
Fronto požemio veikėjus Vokiečių okupuotoje 
Lietuvoje sąryšyje su mano laimingu sugrįži
mu į savo pareigas Berlyne. 

Bet kokios tada viešpatavo nuotaikos mano 
atžvilgiu Vokiečių Užsienių Reikalų Ministerijo
je, su kuria nebuvau turėjęs kontakto po susi
kirtimo dėl Lietuvos nepriklausomybės atstaty
mo paskelbimo metai tam atgal? Von Dorn-
berg'o parodytas palankumas pažadant aptram
dyti Gestapą buvo, kad ir nedidelis, vis tik šioks-
toks simptomas jog sakytoje Ministerijoje nuo
taikos yra pakitėjusios mano naudai. 

Tačiau to neužteko kad susidaryti sau tik-
resnf vaizdą. Todėl kiek vėliau buvau atsilan
kęs dar pas kitą jos aukštą pareigūną—Pasiun*-
tinį von Grundherr, Skandinavijos ir Pabaltijo 
skyriaus vedėją, šia proga jam, kaip savo se
nam pažįstamam, pastačiau konkretų klausimą 
kad atvirai pasakytų man ar iš priežasties kon
flikto kuris vyko pasekoje 1941 metų Birželio 
23 d. sukilimo, nesu kartais netekęs Vokiečių 
Užsienių Reikalų Ministerijos malonės bei kaip 
nors negerai nustatęs prieš save jos aukštuosius 
pareigunus. Von Grundherr, kiek pagalvojęs, 
į tai atsakė jog jam tada tekę daug kartų kalbė
tis dėl manęs su Valstybės Sekretorium von 
Weizsaecker ,ir Politikos Direktorium Dr. Wor-
mann'u, nes 1941 m. Lietuvių sukilimas prida
ręs ministerijai daug rupesnių. Nors aš tada, 
esą, ir labai griežtai gynęs Lietuvių nusistaty
mą, bet to niekas iš atsakingų kalbamos minis
terijos pareigūnų nepaskaitė už kokį nors ne
draugingą iš mano pusės aktą ir niekas dėl to
kios mano laikysenos ant mano asmens nebuvo 
užsigavęs ar supykęs. 

šitoks von GrundherrN? atsakymas sutvirti
no mano nuomonę jog nesu pasidaręs "persona 
non grata" (negeistinas asmuo) ir kad Vokiečių 
Užsienių Reikalų Ministerija nevengtų su ma
nim kalbėtis Lietuvos atstatymo klausimu, jei 
Reicho Vyriausybės nusistatymas pakitėtų ir pa
sidarytų tam palankus. 

Deja, tada to dar nebuvo galima matyti. 
Atbulai, Vokiečių Užsienių Reikalų Ministerija 
buvo kaip ir nušalinta nuo politikos Pabaltijo 
kraštuose, kuriuos laikė kietai savo naguose na
cių partija. Naciai skubėjo vykdyti tuose kraš
tuose Vokiečių ekspansijos (plėtimosi) planus 
pagal Hitlerio "Mein Kampf" ir nacionalsocializ-
mo doktriną: pirmiausia išnaikino kuone visus 
Lietuvos žydus, perėmė visą jų kilnojamą ir ne
kilnojamą turtą, grąžino į galę bolševikiškus de
kretus apie žemės, miestų namų, pramonės ir 
prekybos įmonių nusavinimą, mėtė Lietuvius ir 
|0tų tautybių Lietuvos piliečius iš savo namų ir 
ūkių, importavo tukstančius Vokiečių kolonistų, 
perleidinėjo jiems namus, įmones, ukius ir tt. 

Kada buvęs Lietuvos Prezidentas Dr. Ka
zys Grinius kartu su buvusiais dviem žemės 
Ūkio Ministrais, Prof. Aleksa ir Kun. Krupavi
čium, pareiškė dėl viso to, Lietuvių visuomenės 
vardu, formalų pasipriešinimą, įteikdami Reicho 

•Generalkomisarui von Renteln'ui jų visų trijų 
pasirašytą atitinkamą memorandumą, naciai ne 
tik nesiliovę vykdyti savo piktus planus, bet 
Imėsi policinių priemonių prieš suminėtus žila
plaukius musų tautos veikėjus: Dr. K. Grinių, 
nežiūrint jo didelio amžiaus, ištrėmė į provinci
ją po policijos priežiūra, o Prof. ir Kun. 
Krupavičių deportavo į Vokietiją. . 

Tokiomis aplinkybėmis Lietuviams neliko 
kito kelio kaip griebtis realesnių pasipriešinimo 
priemonių gelbėjimuisi ant kiek tai buvo įma
noma mažai tautai prieš ją užgulusį nacišką mil
žiną. 

šiame pasipriešinime teko ir man tam tik
ras vaidmuo, nors kitokio pobūdžio ir nebe taip 
atsakingas kaip laike pirmusios bolševikų oku
pacijos, kada pavyko privesti musų tautą prie 
visuotino sukilimo ir nepriklausomybės atstaty
mo. šį kartą veikti L. A. Fronto vardu jau ne
buvo galima, nes žymesnieji jo veikėjai buvo 
per sukilimą viešai išryškėję ir naciai butų ga
lėję juos visus greitai išgaudyti. Be to, pati ši 
organizacija buvo suskilus: katalikiškos pakrai
pos joje buvę nariai susispietė į taip vadinanvą 
Lietuvių Frontą, o tautiškai-liberališki elemen
tai į Laisvės Kovotojų Sąjungą. Svarbiausia gi 
buvo tai kad atsigaivino ir pradėjo veikti buvu
sios politinės partijos, kurios laike bolševikų 
okupacijos buvo dingusios nuo politinės scenos, 
užleisdamos visą kovos naštą L. A. Frontui, ku
ris buvo apjungęs visus ryžtingesniuosius mušu 
tautos elementus tautinės vienybės principu. 

Kaip ten bebūtų buvę, bendras musų tautos 
pasipriešinimo vairavimas laike Vokiečių oku
pacijos perėjo į visuomenės veikėjų rankas pa
čioje Lietuvoje. Iš pradžios jis nebuvo vienin
gas. Bet kadangi visi siekė to paties tikslo tai 
su laiku reikalingas apsivienijimas įvyko, for
ma Vyriausio Lietuvai Išlaisvinti Komiteto, apie 
ką bus kalbama vėliau. 

Lietuvių tautos tvirta laikysena reikalauti 
nepriklausomybės atstatymo Vokiečiams buvo 
gerai žinoma. Jie taip pat puikiai žinojo jog aš, 
kaip Lietuvos atstovas, negaliu buti kitokio nu
sistatymo kaip kad tas kokio laikėsi pati mano 
atstovaujama tauta. Jie tai žinojo ne vien iš to 
kad man lemta buvo suvaidinti svarbi rolė pa
ruošiant Birželio 23 dienos (1941) sukilimą už 
Lietuvos nepriklausomybės atstatymą ir iš sla
ptų jų seklių informacijų apie mano tolesnę vei
klą, bet ir iš pasikalbėjimų su manim pačiu: sa
vo nusistatymo niekad neslėpiau ir nepriklauso
mybės reikalavimą stengdavaus jiems pabrėžti 
kiekviena pasitaikiusia proga. Tai bflvo reika
linga tam kad nedarytų sau jokių iliuzijų Lietu
vius kaip nors nuvilioti ar paprastai nubaidyti 
pagalba policinio spaudimo ir grąsinimų. 

šitaip galėjau laikytis žinodamas" jog po 
Birželio 23 dienos laimėjimo jokia jėga nebepa-
lauš musų tautos pasiryžimo toliau kovoti už 
nepriklausomybės atgavimą. Tokiomis aplinky
bėmis ir pati musų tauta buvo jautri Lietuvos 
diplomatinio posto Berlyne pastangoms apginti 
nepriklausomybės reikalavimą ir rodė daug sim
patijų mano kiekvienam tvirtesniam pasistaty 
mui santikiuose su Vokiečiais, šie gi Įžiūrėjo 
tame mano įtaką Lietuvoje ir visą laiką skaitė 
mane pavojingu žmogum jų imperialistinėms 
užmačioms paversti Lietuvą III Reicho provin
cija. 

Kol Reicho vadovybė neužsigeidė Lietuvių 
kraujo aukų III Reicho karo tikslams, sakytą 
mano įtaką naciai dar galėjo šiaip-taip pakęsti, 
skaitydami mane fantastu ir politiniu užsispy
rėliu. Tačiau, kada naciai užsigeidė mobilizuoti 
musų vyrus, mano padėtis Berlyne turėjo nepa
prastai paaštrėti, nes aš negalėjau pasielgti ki
taip kaip atsistoti šiai užmačiai skersai kelio, 
laikydamasis suminėto aukščiau tvirto nusista
tymo kad turime taupyti musų tautos žmones 
Lietuvos ateičiai. 

Pirmą kartą Vokiečiai pasišovė pravesti 
musų vyrų* mobilizaciją karo tarnybai 1943 me
tų pradžioje. Apie tai pajutęs, stengiaus savo 
slaptais laiškais ir žodžiu per patikimesnius as
menis įspėti musų visuomenės veikėjus Lietuvo
je kas mums gręsia ir paveikti juos kad jokioms 
nacių vilionėms nepasiduotų ir kad jokiems jų 
tuštiems pažadams apie suteikimą Lietuvai sa
vivaldy bos su savo provincionaline Vyriausybe 
netikėtų. Patariau kad reikalautų visiško oku
pacijos atšaukimo ir pilnos laisvės patiems su
daryti savą vyriausybę bei patiems valdyti kra
štą. 

Nurodžiau jog pagal Lietuvos Konstitucijos 
nuostatus mobilizaciją skelbti tegali teisyta Lie
tuvos Vyriausybė. Koks nors kitoks jos paskel
bimas ar faktinas pravedimas butų priešingas 
ne tik Lietuvos Konstitucijai, bet ir tarptautinei 
teisei, būtent, Haagos Konvencijai, ši konven
cija draudžia okupantui mobilizuoti okupuoto 
krašto gyventojus karo tarnybai okupanto nau
dai. Tarp kita ko, esu šia prasme rašęs ir Lie
tuvių Generaliniams Tarėjams, būtent, Dr. Mac
kevičiui, kuris tada skaitėsi Teisingumo Gene
raliniu Tarėju ir kurį asmeniškai gerai pažino
jau kaip didelį patriotą ir žmogų su principais. 

(Bus daugiau) 

EUROPOJE, milijonai žmonftj randasi fcado 
šešėlyje, kiti ir badauja, tačiau, kaip praneši
mai skelbia, gyventojų skaičius ten dabar dau
ginasi laI5iau negu kad dauginosi prieš karą. 

TRAGIŠKA LIETU. 
VOS GYVENTOJU 
SVEIKATOS AP
SAUGOS BŪKLĖ ' 

tor* Kęst. Kernuvis. 
(Dirvos Korespondentas Europoje) 

VILNIUJE išeinąs specialus 
tremtiniams klastingai vilioti 
laikraštis "Tėvynės Balsas" 
įdėjo didelį bolševikinio melo 
burbulą apie Lietuvos gyvento
jų sveikatos būklę. Jo autorius 
yra vienas gerai iš senesnių 
laikų pažįstamas, stachonovie-
tiškai (Stachanovas yra bolše
vikų didvyris, tai yra Rusas 
darbininkas, kuris dėl nepa
prastai didelio spartumo darbe 
yra apdovanotas įvairiais bol
ševikų ordinais ir padarytas 
Sovietų Sąjungos didvyriu. Nu
rodydami į jį bolševikai nuolat 
ragina vis daugiau ir sparčiau 
dirbti visus savo darbinikus. 
Net suorganizuota vadinamas 
stachanovcų judėjimas, t.y. 
ypatingas savo darbo normas 
viršijančių darbininkų iškėli
mas ir pagerbimas. Tas viskas 
sugalvota tik kad vis daugiau 
darbininkus butų galima išnau
doti, kad dėl beverčių ordinų ir 
tuščių pagyrimų darbininkai 
dirbtų ligi paskutinio kraujo la
šo. Taigi dabar ir vadinama 
įvairus spartuoliai ir kitokie 
greit prie komunistų spėję iš
kilti stachanoviečiais. Red.) 
išėjęs "puikiu" medicinos žino
vu, "medikas kur vėjas pučia", 
šiuo kart tapęs "LTSR sanita
rijos ir higienos instituto di
rektorium" ir "docentu". 

Kadangi šiądien sveikatos 
apsaugos reikalai Lietuvoje 
yra tiek blogi kad net sunku ir 
įsivaizduoti, tad ' ir minimas 
straipsnis neįstengė nuslėpti 
tos tragiškos būklės. Straips
nis pradedamas žvilgsniu ko
kia yra sveikatos apsaugos 
būklė Lietuvoje ir atvirai pri
pažįstama : 

"Mes manome, kad gyvento
jų apsaugai dar daug ko rei
kia...." 

Kur gi nereikės jeigu niekad 
į jokias politikas nesimaišę 
Lietuviai gydytojai ir kitas 
medicinos personalas bolševikų 
sistematiškai naikinti jau 1940-
41 metais. O viskas iš pagrin
dų baigiama sunaikinti dabar. 
Eilę gydytojų bolševikai tiesiai 
sadistiškai nukankino ir išnie
kino (pav. Dr. žemgulio nukan
kinimas Panevėžyje, moteriško 
medicinos personalo išžagini
mas ir nužudymas ir tt.). To
dėl dabar tik ir lieka gėdingai 
prisipažinti: 

"Esamas Lietuvoje gydyto
ju skaičius valstybiniu požiu-
riu nepakankamas. Reikalinga 
naujų gydytojų kadrų" ir pan. 

Labai daug žmonių Lietuvo
je miršta ir dėl visiško vaistų 
nebuvimo. Ligoninių yra labai 
maža ir į jas pakliūti neįmano
ma. Ligoninėse gydomi tik Ru
sai kolonistai ir komunistams 
ištikimieji. 

Iš viso, Lietuvoje dabar nė
ra jokios medicinos pagalbos. 
Stachanovietiškai, pagal Stali
no nustatytą planą, galutinai 
išnaikinti Lietuvių tautą, Lie
tuvoje jau yra įgyvendintas 
visoje Sovietų Sąjungoje gerai 
žinomas, kaip patys bolševikai 
sako, "tikras medicinos liaudiš
kumas", t. y. žmonės turi bu
ti sveiki be gydytojų ir fee vai
stų. 

Pasaul io  L ietuv iams  
UŽJURIO BROLIAI, ĮTEMPKITE J£GAS LEMTINGIEMS DARBAMS 
Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto Atsišaukimas Vasario 16 Proga 

Tvirtas Lietuvių tautos pasi
ryžimas ir palankios tarptauti
nės sąlygos prieš 30 metų atkū
rė nepriklausomą Lietuvą. 

Lietuvių tauta jau buvo pa
siruošusi savitam gyvenimui, 
kai su pirmuoju pasauliniu ka
ru sugriuvo Lietuvos laisvę 
varžęs Rytų kolosas. "Aušros" 
pažadinta, knygnešių platinta 
susipratimo dvasia buvo ap
ėmus visą tautą irs sutelkus ją 
organizuotai kovai. Sulig pir
muoju laisvės apsisprendimo 
ženklu, visa tauta su entuziaz
mu stojo lemiamai kovai už 
Lietuvos laisvę. Ir ši jos valia 
buvo deklaruota Lietuvos Ta
rybos aktu 1918m. Vasario 16 
dieną. 

Neužteko deklaruoti. IŠ rytų, 
ir pietų, ir vakarų kaimynai 
buvo pasišokę -užgesinti atgi
musios valstybės žibintą. Rei
kėjo nuosavu krauju aplaistyti 
atgimusios valstybės ribas ir 
tik tada Lietuva buvo pripa
žinta kitų valstybių ir priimta 
i Tautų Sąjungos šeimą. Tegul 
amžiams bus gerbiamas vardas 
savanorio, sudėjusi© didžiąją 
auką Tėvynei! 

Po didvyriškų kovų atėjo 
energingas valstybės organiza
vimo ir kūrimo laikas, ir jis at
skleidė valstybės pajėgumą iš 
karto atsistoti tarp kitų valsty
bių ant pačių teisingųjų tarp
tautinio bendradarbiavimo pa
grindų — ant teisės, taikos ir 
neutralumo pagrindų. O valsty
bės viduje šis laikotarpis paro
dė tautos tvirtus nusiteikimus 
ir sugebėjimus nepalyginamu 
tempu kurti kulturinę ir ūkinę 
pažangą. Tegul bus su meile 
minimas ir mažiausias iš ma
žiausiųjų tautoje, kuris su vi
sa širdimi atliko savo kulturi-
nj ir ūkinį uždavinį. 

Jeigu Lietuvių tauta ne vi
sose srityse savo kūryba spėjo 
įeiti į tarptautinių laimėjimų 
lobyną ir užimti jame deramą 
vietą, tai ne jos kaltė. Jos ge
riausias pastangas sunaikino 
tamsioji dvejopo totalizmo au
dra, apsiaubusi visą Europos 
dangų, sulaužiusi tarpusavio 
sutartis, tarptautinę ir įgimtą
ją teisę, žmogų ir tautą paver
tusi preke. Piktasis rytų tota-
lizmas tebešėlsta, nesustabdo
mas, nesiulraudžiamas. Jis už
gniaužė ne tik Lietuvos valsty
bės veikimą, bet jis tebenaiki-
na dešimtimis tūkstančių mu
šu brolių ir seserų tėvynėje ir 
ištrėmimo tyruose. Jis tiesia 
nagus i tremtinius. Sutelkime 
savo mintis su giliu liudcsiu 
prie persekiojamų tėvynės kai
muose, miestuose, miškuose, 
prie nekaltų aukų Urale, Sibire 
ar Lediniuotojo Vandenyno pa
krantėse, jų bevardžių miestų 
kapinynuose. 

Trisdešimtąsias Vasario 16 
dienos metines švenčiame dar 
labai niūriomis aplinkybėmis. 

i B e t . . . .  m a i n o s  r ū b a i  m a r g o  
svieto! Demokratija jau kyla 
prieš tirono viešpatavimą. At
gauti laisvei būtinos sąlygos 
ateis. Jos jau regimai artėja. 
Pataikavimų laikai jau baigė
si. Supratimas, kur yra tautų 
ir žmonių vergijos šaltinis, kur 
yra karo kurstytojų židinys, 
visuotinai auga. Ryšium su tuo 
stiprėja ir garsėja ir pasmerki
mas Lietuvos aneksijai, kurios 
nuo pat pradžių nepripažino nei 
USA, nei Didžioji Britanija. 
Musų jėgos turi buti paruoštos 
ir į akciją įjungtos. Įjungtos 
kiekvieno ir visų organizuotai. 
Visi ir kiekvienas turime jau
trinti pasaulio sąžinę, surasti 
naujų draugų Lietuvai ir jos 
laisvei riterių. 

Lietuvos 'nepriklausomybės 
atstatymo paskelbimo 30-jų 
metinių dieną Vyriausias Lie
tuvos Išlaisvinimo Komitetas 
kreipiasi į visus Lietuvius, pa
vergtoje Tėvynėje esančius ir 
išblaškytus pasaulyje: nenu
stokite vilties ir ryžtumo, vie-
nigai rikiuokitės Lietuvos iš
laisvinimo kovai! 

Broliai ir sesės pavergtoje 
Tėvynėje, jus siaubianti naktis 
ne be aušros. Jusų kovos ir 
kančios yra Lietuvos prisikėli
mo laidas. Ištvermės ir vilties! 

O kad musų kovojančių jaus
mus, pastangas ir darbus patir
tu broliai šiaurėn išvaryti! Gal 
stipresne viltimi pragiedrėtų 
širdis ir jiems, kančios auką 
kenčiantiems! 

Užjūrio broliai, jusų duoklė 
didžiulė ir jusų pastangos stip
rėja. Jusų jau atlikti darbai 
įpareigoja įtempti jėgas ir su
glausti eiles lemiamiems veiks
mams. Jusų daliai tenka ne tik 
politinė kova, bet ir tremtinių 
išgelbėjimas ateities Lietuvai! 

Broliai tremtiniai, kurie jau 
suradot nauja laikina prieglau
dą, laimingai įsikurkite, pasi-
jauskit, nors ir veido prakaite, 
atgavę žmogaus vardą! Saugo
kit savo tėvų kalbą ir tradici
jas, kad laikui atėjus sugrąžin
tumėte į Tėvynę. 

Tebekenčiantieji tremties 
vargą ir nežinią broliai, dar 
kantrybės! Nepalužkite, ištver
kite ! 

Pasauliniu mastu aktyvėjan
ti demokratinė srovė veda tau
tas į santykiavimą pagrįsta tei
se ir teisingumu. Ji grąžins ir 
Lietuvai laisvės dienas. Ji par
ves išblaškytuosius tautos sū
nūs ir dukras į tėvų žemę. 

Vardan Lietuvos su nauju 
pasiryžimu į teisingu kovą! 

Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas 

Tremtyje, 1948 m. Vasario 16d. 

A U K O S  
Narių Mokesčiai, ir Pi

nigai už Knygas 

BALTIMORE, MD. 
LVS 4-to skyriaus susirinki

me Sausio 27, sekantys nariai 
sumokėjo savo duokles: 

K. Stanikis 2.00 
J. Lietuvninkas 2.00 
M. Urnevičius 2.00 
A. Juškauskaitė 2.00 
J. Kiškis 2.00 
M. Milunaitienė 2.00 
P. P. Jaras 2.00 
F. Rutkus 2.00 
V. Bielis . 2.00 
A. Jankūnas 2.00 
P. Kundrotas 2.00 
M. Rinkuvienė 1.00 
A. Juškauskienė 2.00 
V. Velžis 2.00 
Julė Rastenienė 2.00 

KITOS AUKOS 
Andy Lukas, 

Cleveland, Ohio 5.00 
J. Steponaitis 

Detroit, Mich. 5.00 

Truman Dėkoja Lietu* 
viams Skautams 

Šią vasarą Lietuviai skautai, 
būdami tarptautinėje skautų 
stovykloje prie Paryžiaus; per 
Amerikiečius skautus įteikė 
USA Prezidentui Trumanui do
vaną — tautiškais pagražini
mais papuoštą Lietuvišką lėkš
tę. Amerikos skautai šią dova
ną nuvežė ir Lietuvos skautų 
vardu įteikė Prezidentui. Nese
nai Prezidentas Trumanas, per 
USA konsulą Stuttgarte, at
siuntė Lietuvos skautams gra
žų padėkos laišką. 

KAS platina Dirvą — tas 
platina apšvietą. 

/Vew 

PHILCO 
FREEZER 

PREZ. TRUMAN siūlo Kon
gresui skirti bilijoną dolarių 
atstatymui ir modernizavimui 
vieškelių visoje šalyje, kurie 
daugiau jau negalima palikti 
netaisyti. 

Famous 

AMERIKA raginama žymiai 
padidinti lėktuvų gamybą, at
sižvelgiant į dabartines netik
ras pasaulines sąlygas. Sako, 
Amerika turėtų kas metą pa
dirbdinti nors po 5,780 kariš
kų lėktuvų iki taika bus užtik
rinta. Pernai buvo padaryta 
tik 1;800 kariškų lėktuvų. 

PHILCO 
Advanced Dosigu 

REFRIGERATOR 
Here it is . . . the sensational 
refrigerator with all the features 
that keep foods fresher, includ
ing spacious built-in freezer locker 
for freezing and storing frozen 
foods. Unequalled for Value! 

Limited Supplyi Come in Today! 

f fit 11€ ft gji LOCHtR 

M«Ms froM 
S319.50 

UP 
Easy Terms 

f nuo 
174.50 

PERKO Electrical Appliances 
9213 UNION AVENUE 

3486 EAST 93rd STREET 
Atdara Vakarais iki 9 Vai. Trečiadieniais iki 1 v. Dienos 

Telefonas abiejose Krautuvėse Diamond 0025 
•iiuciiuuiiiiiiiaitiiitiiiiiimiiiiiiiiiiicaiiiiiiiiiiHcaiiiiutiiiiiaiuiiiiiiiiimiiiiiiiuiiciiiitiuiiiiiniiiiiiiiiiiiuiiiiiiiHiiiuuiitiiiiiiiQiiiHiiiiiimiai 

Cu. Ft fib IK 
ant//titcfiek 

Here's amazing efficiency at a pop
ular price. Ideal for the small 
apartment or needs of the small 
family. Provides full home freez
ing and frozen storage service. 
The value sensation of the year! 

2S"Be6w Z&u 
The required temperature for sharp 
freezing. Ample power for safe 
storage of foods at all times. 

Come in and See it Today į 

P E R K O  
Electrical Appliances 

9213 UNION AVE. 
3486 EAST 93rd ST. 

Atdara vakarais iki 9 vaL 
Trečiadieniais iki 1 Dienos. 

Telefonas abiejose Krautuvėse 
Diamond 0025 
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D I R V A  MltMlMil 

KARPIUS—Editor Redaktorius 

Dienos Klausimais 
AMERIKA TIK KALBA 

6820 Superior Ave., Cleveland, O. 

Prez. T romano M ai-

Ą MERIKA daug kalba — ir iš tų kalbų daug sumany-
mų išeitų — bet Amerikoje tik kalbas ir įvairių pu

sių savotiškus išvedžiojimus girdi — ir viskas. 
Geri sumanymai ir įrodinėjimai yra Senatoriaus 

Tafto, vieno iš siekiančių Republikonų partijos nomina
cijos j prezidentus. Taft, kuris nepritaria ėmimui jaunų 
vaikinų militariniam apmokymui, tikrina kad Amerika 
gali buti tvirta ir saugi jeigu ji pajėgs išlaikyti viršeny
bę oro jėgose. Taft tiki ir skelbia, kaip ir daug kitų jo 
nuomonės, kad Amerika turi gerinti ir didinti savo oro 
laivyną iki galingiausio. 

Prezidentas Truman kalba ir frodinSja kad jauni
mo militarinis paruošimas yra viena iš butiniausių šalies 
apsaugos sąlygų. 

Šiomis dienomis taip pat padarė savo galutinį ra
portą ir pareiškimą Gen. Eisenhower. Jis ir vėl pakar
tojo kad jaunimo militarinis paruošimas yra reikalin
gas ir būtinas. 

Buvo paskirta ir Comption Komisija padaryti savo 
ištyrimus kas Amerikai reikia daryti pasiruošimui apsi
ginti. 

Mil© šio Kongreso susirinki
mo visi jaučiasi kad Preziden
tas Truman nervuojasi ir pyk
sta. Gal jis baiminasi pralai
mėti rinkimus ateinantį rude
nį. 

Prezidentas pereitą savaitę 
spaudos konferencijoje pareiš
kė kad jis reikalaus Marshallo 
planui visos didelės sumos ar
ba nieko, jeigu nebus suteikia
ma pilnai $6,800,000,000. 

žinovai jau įrodė kad tokia 
ir tik* tokia suma Europai gel
bėti, sekantiems 15 mėnesių, 
nėra tikras dalykas, ir prie to 
Kongresas, nuo kurio priklauso 
tų pinigų skyrimas, turi teisę 
ką nors apie skyrimą musų 

Ta komisija patiekė savo planus, pažymėdama še-1 taksų pinigų sakyti, 
šis butinus dalykus šalies saugumo programai, bet ir tos j Statyti Kongresui tokį rei-
komisijos raportas, pastaromis dienomis patiektas pre-1 kalavimą esant pralaimėjusios 
zidentui, pasiliks ant popierio. Niekas neskirs pinigų partijos žmogui, yra tiesiog at-
tiems planams pradėti vykdyti, o tik kalbės ir diskusuos sisakymas skaitytis su dalykų 
ir kliudys kokį nors rimtą pasiruošimą. 

Kuomet Sovietų Sąjungoje net dangus ir žemė su
agituoti prieš "kapitalistišką Ameriką" ir pagieža įlie
ta net žolės sultyse kad Amerika turi buti sunaikinta, 
Amerikos kalbėti mėgstantieji visai nesiima rimtų žy
gių tą priešą sutikti. Vieni tiki kad atominė bomba iš-

symasis 

eiga. 
Vienas Amerikiečių laikraš

tis, diskusuodamas šį Trumano 
susinervavimą, ir reikalavimu 
kad Kongresas duotų būtinai 
$6,800,000,000 Europos reika-

gelbės, nors sovietai pasiryžę atominę bombą mesti ir! lams sekantiems 15 mėnesių, ir 
Ameriką parblokšti kai]) greit tik jie tą bombą pasida- j kad skirtų pilnai $17 bilijonų 
rys. Kiti tiki stebuklui — kad vėl, kelių metų bėgyje,! pilnam laikotarpiui Europai pa-
kaip praeityje, Amerika pajėgs apsiginkluoti, pasiruošti 
ir priešą sumušti. Tuo tarpu, visas savo didžiausias ka
ro reikmenų dirbtuves paleido sunykimui, kitas parda
vė privatiškiems interesams, šiaip prekėms išdirbti. 

Jeigu ir Eisenhower, ir Taft, ir Truman ir daugybė 
kitų supranta ir žino ko reikia tokiam priešui kai]) So
vietų Sąjunga daryti, bet tik kalba ir kalba — ir niekas 
nieko nedaro, netrukus gali sulaukti to kad jau bus pa
vėluota. 

Gen, Eisenhower savo kalboje Vasario 16 pareiškė 
kad sekančių 60 dienų išspręs kito karo prasidėjimą, bet 
Amerika nėra pasiruošus apsiginti, sako jis. Kas už 
Ameriką kariaus ir kuo? 

g E to ką per kalbas nesugeba nieko padaryti rimto pa
siruošimo atžvilgiu namie, parodo ne geresnį suma

numą ir pastangose pagelbėti kitoms šalims kovoti prieš 
komunizmą. Dabar jau pati Amerikiečių spauda pra
dėjo įrodinėti kad pastangos pagelbėti Graikijai atsilai
kyti prieš komunistus ir atsigaivelioti nueina niekais — 
komunistų eilės Graikijoje ne nugalėtos, bet padaugėjo 
keliariopai. Reiškia, ten Maskva pasekmes turi, o Wa-
shingtone nesugeba nieko lemiančio padaryti, nors lei
džia ten paskirtus $300 milijonų Amerikos pinigų. 

Prezidentas Ti uman kreipėsi laišku jį Itongresą pra-. 
švdamas skirti daugiau pinigų militariniiims tikslams 
Graikijoje. Kai Tru'man paskelbė savo Trumano Dok
triną ir pradėjo ją vykdyti, imdamas ginti Graikiją nuo 
sovietų įtakos ir nuo komunistų pagrobimo, kalbos buvo 
kad ten bus apsidirbta į kelias savaites laiko. Dabar 
jau artėja metai laiko, ir padėtis Graikijoje pasidarė 
blogesnė Amerikiečiams ir anti-komunistams, bet nepa-
gerėio. 

Maskva, vykdydama savo planą įkyriai, sumaniai, 
uasiekė didesnių laimėjimu Balkanuose ir Graikijoje, 
kai komunistų kariautojų Graikijoje skaičius nuo 2,000 
padaugėjo iki 20,000. Amerikos paskirti viršininkai at
likti tam tikras užduotis Graikijoje, savo pareigas ėjo 
tik apgraibomis, tik tiek kiek reikią jiems pasirodyti ir 
už ten sėdėjimą gauti algas. 

Viskas aiškiai įrodo kad ikšiol ten vartoti metodai ir 
žmonės yra netinkami. 

Vietoje sudaryti sunkesnes saly eras komunistams ko
voti ir galiaus išnaikinti juos, Amerikiečiai savo valdžios 
leidžiamais milijonais dolarių tik sustiprino komunistų 
veikla Graikijoje. 

Kai sovietai įsigalės Viduržemio juroje, Amerika 
tik pasiųs Maskvai protestą.... 

WALLACE SUKVAILINS SILPNUS POLITIKIERIUS 
^EW YORK E, vieno Kongresinio distrikto atstovo rin

kimuose Vasario 17 dieną laimėjo Wallace ir jo ko
munistų bei raudonosios Amerikos Darbo Partijos re
miamas kandidatas, gaudamas 22,697 balsų iš apie 40,000 
balsavusių. Prieš tą raudonųjų kandidatą buvo išsta
tytas Demokratų pandidatas, kurį rėmė ir New Yorko 
mayoras ir ponia Eleanor Rooseveltienė, bet šie pralai
mėjo. Laimėjo kandidatas su Žydiška pavarde. 

Šis raudonųjų laimėjimas tuoj surupino silpnadva
sius Amerikos politikierius, kurie pradėjo galvoti ir iš
vadas daryti kad Wallace patraukia į save balsuotojus. 
Kiti kandidatai tuoj pulsis, kaip kitais atvejais kiti to
kie pat silpnadvasiai darė, į Wallace palaikytojus sau 
paramos gauti. Demokratų partija gali vėl, kaip dary
davo Roosevelto laikais, daryti slaptas derybas su ta 
American Labor Party gavimui jos paramos New; Yor
ko valstijoje Trumano išrinkimui.... ir tt. ir tt. 

remti, primena sekantį: 
Kadangi bėgyje pastarų 15 

metų U.S.A. perleido vieną kri
zę po kitos, ir kiekviena jų bu
vo panaudota tikrinimui kodėi 
Roosevelt turi buti vėl išrinktas 
prezidentu, reikia dasileisti kad 
dabartiniu laiku bandoma su
plakti kitą krizę kaip priemonę 
balsuotojus raginti kad Truma-
no-New Dealerių administraci
ja turi buti palaikoma valdžio
je. 

Ištiesų padėtis Europoje yra 
rimta ir musų santikiai su Ru
sija pasiekė pavojingo punkto. 

Jeigu Roosevelt butų dar gy
vas, nėra abejones kad New 
Dealeriai įrodinėtų jog tarp
tautinė krizė reikalauja kad jis 
butų renkamas penktam termi
nui. Ir dabar, nėra abejonės 

kad kritiška tarptautinė padė
tis bus paduodama kaip prie
žastis kodėl Truman turį buti 
išrinktas prezidentu. 

Betgi kaip dalykai šiądien ei
na, jie įrodo kuotikriausia kad 
musų naminiai ir užsieniniai 
reikalai butų geriau tvarkomi 
jeigu New Dealeriai butų iš
šluoti iš valdžios ir jos vadžias 
paimtų visai nauja administra
cija. 

Taip rašo tikras, senas De
mokratų partijos rėmėjas dien
raštis, Cleveland Plain-Dealer. 

§ t  r 

Tremtiniai Vokietijoje 
Drąseja prieš Sovietų 

Politiukus 

S K A I T Y M A I  

SAVAITĖS VEIDAS 
Rašo D2IM-B1M. 

Sausio 22 į vieną Baltiecių 
ir Ukrainiečių stovyklą, kur gy
vena ir per KjOO Lietuvių, at
vyko Sovietų Sąjungos kariuo
menės politrukas pulkininko 
uniformoje, lydimas Amerikie
čių MP. Atrodo kad jo atvyki
mo tikslas buvo pasikalbėti su 
stovyklos vadovybe repatriaci
jos reikalais ir paraginti trem
tinius grįžti namo. 

.Tuo iaiku, kai politrukas vie
šėjo pas stovyklos komendan
tą, tremtiniai užmezge kalbą 
su jo šoferiu Rusu. Iš jo paty
rė, kad politrukas atvežęs daug 
propogandinės literatūros Lat
vių kalba. Kai šoferis atsitoli
no kiek nuo mašinos, propogan-
dinė literatūra atsidūrė į DP 
rankas. Netrukus ji buvo pa
degta. Tuo metu tremtiniai ap
vertė jų nekenčiamo politruko 
mašiną, kuri užsidegė vietoje 
nuo degančios literatūros. Nors 
buvo tuojau iššaukti ugniage
siai, mašina visiškai sudegė. 
Politrukas pasislėpė ir daugiau 
nebesirodė. Pranyko ir jo šo
feris. Kilusį triukšmą tuojau 
likvidavo atvykusi karinė Ame
rikiečių policija. Vienas jų tu
rėjo filminį aparatą ir visą įvy
kį nufilmavo. 

Tokiu budu tremtiniai atker
šijo Rusų politrukui, kuris va
žinėjo su misija grąžinti juos 
namo. Reikia tikėtis, kad po šio 
įvykio politrukai bus atsarges
ni ir daugiau nebekiš nagų ten, 
kur jų niekas nekviečia. K.P. 

t t t 

ISPANAI atgabeno graps-
fruitą į Floridą 16-me šimtme
tyje. 

T Ė V I Š K Ė S  V A I Z D A I  
Rašo VYTAUTAS K. ŠVIEDRYB. 

v. V*j «&-£•*•* Vj 

IMĖd 
NEBAIGTA DAINA 

Toli už jurų saulė teka, 
Kur musų sodai, kur rugių laukai? 
Kas tuos laukuos dabar ten šneka, 
Kur tąsyk tu išėjęs palikai? 

Prisimena man rugiapjute 
Ir debesėliai žydraus dangaus, 
Pro beržynėlį vėjelis putė, 
Kaip šluostė prakaitą žmogaus. 

Dainavo ten pjovėjai ir rinkėjos, 
Ten buvo miela vasaros diena. 
*Tą viską ten palikt reikėjo — 
Čia tiktai liko nebaigta daina. 

Jonas Nevardauskas. 

TAVO ŽIBINTAS 
Dusauja žemė, dusauja žmogaus širdis — 
Sunki kelionė, nežinomi keliai...,, 
Keliauji ir keliauji.... ryts nuo- rytol 
O pažiūrėk, vis galo nematai! 

Į veidrodį p'ažvelgk, jau ir veidai raukšlėti, 
Įdubę akys rupesčiu giliu, 
Ir mintys, rodos, tokios gilios, lėtos.... 
I r  g ę s t a ,  g ę s t a  ž i b u r i a i  v i s i . . . .  

Palydės minia j ateitį maskuotą, 
Nutryps, numins tuos pėdsakus gilius 
Tavo žibintas jau bus kitam paduotas, 
Ir jau Kiti žingsniuos tavu keliu.... 

Vasario 2, 1948. M. Sims; 

LUCIUS D. CLAY 
Butų per daug pasakyta, jei prileistume kad 

Generolas Lucius D. Clay, dabartinis Amerikie
čių zonos Vokietijoje valdytojas, yra vienintelis 
Vokietijos likimo viešpats.... Tokiu jis dar nė
ra. Bet butų pilna teisybė,- jei pasakytume, kad 
visų Amerikiečių zonoje gyvenančių Displaced 
Persons likimas labai daug ir net išimtinai pri
klauso nuo Luciaus D. Clay. Aukštas, liesas, ru
dos akys, kiaurai smeigiantis žvilgsnis, stambi, 
išlenkta nosis -4- tokia Clay išorė jau rodo, kad 
jis yra kilimo iš pietinės dalies, iš Georgijos, kur 
dar ir šiandien tebėra jautri rasizmo dvasia, iš
silikusi nuo 1861 metų pilietinio karo. Greita 
orientacija, staigus charakteris, aistringas dar
bo pamėgimas, žaibiškas pyktis ir neslepiamas 
išdidumas — visa tai stebina ir baimina kiekvie
ną, kurs tik turi progos pamatyti Gen. Clay. Tos 
visos dorybės ir nulėmė kad Prez. Truman išrin
ko iš karo ministerijos ne ką kitą, o Gen. Clay 
Vokietijai valdyti. Pats Byrnes savo knygoje 
"Speaking Frankly" pasakoja kad kai jis prista
tė Gen. Clay Prez. Rooseveltui, Gen. Clay per 
visą pasikalbėjimą su Prezidentu neištarė nei 
vieno žodžio.... 

Pasakytum kad tai drovumo, nepasitikėjimo 
ir nekaltos jaunystės pažymys. Gi ištikrųjų, Ge
nerolas Clay nėra nei jaunas, nei kuklus, nei be 
pasitikėjimo savimi, šiemet jis švęs 52 savo am
žiaus metus ir kartu prisimins kad jau 30 metų, 
kai jis apleido West Point mokyklą leitenanto 
laipsniu. Lucius Clay žino, kad jo tėvas buvo se
natoriumi ir gyveno aristokratiškai ir išdidžiai. 

USA zonos Vokietijoje valdytojas ir "DP 
karalius" Gen. Clay nesigėdi prisipažinti kad jis 
nepažįsta nei strategijos nei karo. Visą karo me
tą jis praleido prie tiekimo ir nei vieno šūvio nė
ra nei matęs nei girdėjęs. Bet už tai tvarkyda
mas karui reikalingas medžiagas, Gen.. Clay pa
rodė tiek energijos ir tiek išmanymo ir adminis
tracinio sugebėjimo, kad pareiga Vokietijai val
dyti niekam kitam taip gerai netiko kaip tik 
jam. Jei kas kitas su generolo vardu butų pra-

! dėjęs Vokietijoje nuo karinių reikalų, tai Gen. 
'Clay pradėjo nuo ūkinių, pasiryždamas pirmon 
i vieton atstatyti Vokietijos ukį ir tuo budu suma-
jžinti A merikiečių išlaidas. 
| Fadedamas neatskiriamo padėjėjo Murphy, 
| generolas kantriai eina prie to kad Vokietijos 
! santikiai su Amerikos "Big Businessmen'ais" 
įkuo greičiau atsinaujintų ir kad Vokietija pati 
sau darbu ir prakaitu pelnytųsi duoną. Tuo tiks
lu Clay priešinasi visiems projektams ir susita
rimams, kuriais numatomas Vokietijos nubied-
ninimas ir be paliovos reikalauja, kad butų su
vienodintas visų zonų ūkis ir kad visa Vokietija 
galėtų laisvai viduje dalytis prekėmis. Deja, Clay 
tikslas ir noras atsiremia į kitų trijų zonų tiks
lus ir todėl per du metu Clay viešpatavimas ne
daug tesumažino Amerikos išlaidų. 

, Clay politika Vokietijoje turi daug draugų 
I Amerikoje ir Europoje. Bet priešų skaičius, tur 
j but, yra didesnis: Sovietų Sąjungai ir ypatingai 
sovietų zonos Vokietijoje valdytojui Maršalui 
Sokolovskiui Gen. Clay atrodo toks didelis impe
rialistas ir toks pavojingas komunizmo priešas, 
kad beveik kiekviename Kontrolės Tarybos posė
dyje Berlyne Gen. Clay stipriai "apšaudomas" 
iš sovietinių pozicijų. Kai kas kaltina Gen. Clay 
kad jis per daug rūpinasi ūkiniais Vokietijos 
klausimais ir per mažai dėmesio kreipia į tai, kad 
vieną dieną Stalinas gali visus jo ukinius planus 
sugriauti kaip kortų namelį. — 

Lietuvių DP prisiminimai apie Gen. Clay 
negali buti per daug geri. Paskutiniu laiku ne be 
jo žinios ir sutikimo Lietuviai tremtiniai buvo 
suvaryti iš privačių butų į kareivines. Ne be jo 
valios ir daugelis kareivinių, kuriose gyvena Lie
tuviai, yra labiau panašios į tvartus, negu į žmo
nėms gyventinas vietoves. Iš šalies žiūrint atro
do, kad Gen. Clay, jei norėtų, galėtų turėti dides
nių simpatijų tremtinių tarpe. 

Pagal paties Gen. Clay išsireiškimą, jo poli
tika Vokietijoje esanti gyvenimiška. Bet pikti 
liežuviai šneka kad visa Gen. Clay politika Vo
kietijoje turi tik vieną tikslą: išgauti skolas, ku
rias Vokietija kalta Amerikos bankagwi dar iž 
pirmo pasaulinio karo laikų. 

(Bus daugiau) 

(Tęsinys iš pirmiau) 

S A P N I N I N K A S  
llaina su prisiuntimu $1.50 • 

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

(32) RUSNfi 
Lydimi Nidos žvejų, kurie mums gražiausių 

dainų pridainavo apie Rusnę, mes pasiekeme ir 
tą pačią garsią vietovę, žymų ir seną žvejų uos
tą. " • ' 

Ties Rusne svarbiausias Nemuno kelias vadi
namas Atmata, dalinasi į keturias šakas: Atma
tą, Pakalnę (tarp tokiais pat vardais vadinamų 
žvejų kaimų, ant kalnelio, guli ir Rusnė), Rusnę 
ir Skirvytę. Ties Skirvytės intaku, Kuršių marė
se, senovėje buvusi sala, kurią vadino Perkun-
kalve. Toje saloje pagonys Prusai buvo įsirengę 
romuvą (žiniją), kuri buvusi šimtmetinių, am
žinai žaliuojančių ąžuolų pavėsyje. Šioje Romu
voje dievų garbei žyniai kūrenę ąžuolinių malkų 
ugnį, kuri niekados neužgesdavusi ir buvusi jų 
stipriai prižiūrima. Nuo šios romuvos nuolatinio 
rusenimo vietos gyventojai ir šią vietovę Rusne 
pavadinę. 

Bet nežinia dėl ko, ar dėl dievų pykčio, ar 
dėl Neptūno keršto ši sala sulaukusi savo tragiš
ko galo — ją užliejusios marių bangos. Dievų 
rūstybei numarinti žyniai nenustoję jų garbinti 
ir savo žinyčią perkėlę ant Ventės rago. Bet ne
laimei ar dievų valiai ir Čia jie ilgiau nebegalėję 
pasilikti ir persikėlę gyventi į žynių kaimą, ku
ris ir dabar dar tuo vardu tebevadinamas. 

Įsteigus Klaipėdos pilį, Rygos vyskupas 
Perkunkalvės saloje dar kitą pilį pasistatydino, 
kuri turėjo maitinti Klaipėdos kunigus. Bet kai 
XIII amžiaus gale tarp vyskupo ir kryžiuočių 
ordino kilo kivirčiai, pastarieji šią pilį sunaiki
no, o 1328 metais kartu su Klaipėda paėmė ir 
šią salą valdyti. 1360-61 metais ordino maršalas, 
norėdamas turėti užtikrintą laisvą plaukiojimą 
Nemunu, šios upės pietiniame krante, netoli 
Rusnės įtakos, pastatė Ventės pilį ir ją pavedė 
Ragainės komtūro apsaugai, kad jis saugotų su
sisiekimą šia upe. • 

Pastačius Ventės pilį, buvo pastatyta' ir baž
nyčia su karčiama. 1595 metais bažnyčią sugrio
vė Kuršių marių bangos, o karčiama dar dabar 
tebestovi. Šie du pastatai buvo pirmieji visoje 
Šilutės apskrityje. Apie blogybių žinyčią — kar-
čiamą vietos gyventojai yra prikurę legendari-
nių pasakojimų, kurių dauguma rišasi su velnio 
karalyste. 

Kai 1626 m. buvo atstatyta Ventės bažny
čia, tai jos statybai buvo naudojamos pilies liku
čių dalys. Kada pilis nustojo savo garsiojo vardo 
tikrų žinių neturima. Spėjama, kad greičiausiai 
po 1422 m. įvykusios taikos sutarties prie Mel-
noežero. 

Naująją Ventės bažnyčią 1702 m. sugriovė 
audros, todėl 1704 m. ją perkėlė į Kintus. 

Rusnė yra didžiausias bažnytkaimis Šilutės 
apskrityje, čia yra įrengtas žvejų uostas, išgar
sėjęs plačiai aukšlių žvejyba, iš kurių žvynų dir
bama medžiaga panaši į perlamutrą. 

Seniau Rusnė buvo lyg ir Klaipėdos prie-
uostis, nes čia sustabdydavo sielius, plukdomus 
į marias, ir juos sutvirtindavo. O jei pasitaiky
davo audringesnį rudenys, tai su sieliais reikė
davo ir žiemoti. Ypatingai pavojingai sielių 
plukdymui būdavo Ventės rago iškišulys. 

Šie visi sunkumai išnyko su 1873 m. kara
liaus Wilhelmo kanalo iškasimu, nes tada sie
lius buvo galima plukdyti tiesiai Klaipėdon, ap
lenkiant Kuršių mares. 

Be žvejų ir sielių uostų, Rusnė dar turi ke
letą didesnių medžio apdirbimo įmonių,* nes tai 
pramonės šakai susidaro čia palankios sąlygos. 
Pirmoji lentpiuvė čia buvo įsteigta 1850 m. 

Dainuodami dainą "Išbėgs, išbėgs iŠ Rusnės 
kaimo...." išvykome toliau į Šilutę. 

EKSTRA! 288 DAINŲ KNYGEW& 

LEISKIT Į TĖVYNI 
(Kišeninio didumo — 272 puslapių) 

Kaina su prisiuntimu $1.00 
Dirva gavo Europoj naujai išleistą knygą 
įvairių Lietuviškų liaudies dainų ir kitokių-
pavadintą — "LEISKIT Į TjšVYNĘ". Tai 
nepaprasta knygelė — tiesiog didelė knyga, 
272 puslapių didumo, ir joje telpa net 288 
žinomų eilėraščių. Skubėkit įsigyti sau vie
ną iki jų turime. Ji suteiks jums didžiau* 
sio malonumo, nes rasite daugybę savo ži
nomų dainų, ir daug tokių kurias tuiėtumet 
žinoti. , Išleido "Mintis", Vokietijoje. 

Reikalaukit Dirvoje 



Kur Eina 
Pasaulis...? 

R a § o 

Dr. J. AudrūnM 

ŠVENTO PETRO UOLA 

PRAĖJUSIŲ metų kalėdi
niame atsišaukime į katalikiš
ką pasaulį Popiežius Pijus XII 
apgailestavo kad tarptauti
n i u o s e  s a n t i k i u o s e  t r ū k s t a  
nuoširdumo, ir priminė kad 
"bedievybė ir smurtas sudaro 
didžiaušį pavojų visai žmoni
jai". Jau nebe pirmą kartą 
taip atvirai prašneka Katalikų 
Bažnyčios Galva, įspėdamas vi
sus nuo pavojų kurie per uki-
nius sunkumus ir socialines su
irutes lengvai gali įstumti pa
saulį į neišbrendamų vargų ir 
kančių kelią. Bet Vatikano bal
sas praėjo, kaž kaip nepastebė
tas, tarsi ta uola ant kurios 
stovi švento Petro bažnyčia, 

nebeturėtų jėgos.... O juk 
jau devyniolika šimtų metų tą 
uolą blaškė ir daužė visoki poli
tiniai vėjai. Ir paskutinieji dvi
dešimt metų beveik be pertrau
kos persekiojo Kristaus vieti
ninką dideliais politiniais smū
giais. 

Po pirmojo pasaulinio karo 
Vatikano ambicijos buvo pla
čios Europoje. Lenkijos atsi
statymas sustiprino Popiežiaus 
toli einančias viltis. Pasaulinė 
katalikų vyresnybė beveik tikė
jo kad per Lenkijos Bažnyčią 
galės Vatikano įtaka išsiplės
ti toli net į Rusijos gilumą, ga
les, gal but, išskleisti savo 
sparną ant pravoslaviškos Ru
sijos ir tuo budu vėl iškilti į 
politinę galybę. Tada Vatikanas 
jau ruošėsi Rusijos sukataliki-
nimui, paskubomis mobilizuo
damas dvasiškius ganytojiš
kam darbui Rusijoje. Ir jei ne 
bolševizmas tai gal tikrai šią
dien mes matytume? Popiežiaus 
galybės išsiplėtimą iki Sibiro 
ir Ledinuotojo Vandenyno. 

Bet bolševizmas ne tik nie
kais pavertė visus Vatikano 
planus, bet ir išrovė paskuti
nius katalikų Bažnyčios liku
čius, paversdamas šventnamius 
muziejais, o dvasininkus Volgos 

•kanalų kasimo darbininkais. 
Lenino mokslas kad "religija 
yra nuodai", pasidarė Katalikų 
Bažnyčiai ne vien kliūtimi bet 
ir pagrindiniu priešu. Ir taip 
visos Vatikano viltys surasti 
plačią ir derlingą dirvą Rusi
joje Kristaus mokslo sėklai bu
vo sunaikintos. Visus sumany
mus dėl Kristaus mokslo pra
platinimo ir Vatikano galybės 
išplėtimo reikėjo pakeisti į 
sunkią kovą už išlaikymo to 
kas iki šiol turžta. 

IR UŽĖJO sunkus laikai Ka
talikų Bažnyčiai. Pirmą bandy
mą jai reikėjo atlikti pačioje 
Romoje, kur 1922 metais Be
nito Mussolini pasiskelbė esąs 
vienintelis viešpats Italijos že
mėje. Fašizmo teorijos ir Mus-
solinio valdymas daug priešta
ravo Popiežiaus norui ir ne vi
sur tesiderino su Įfor.nyčios nu
sistatymais. 

Buvo laukiama kad Vatika
nas iškels savo balsą ir stos 
jrieš fašizmą. Po trijų metų 
lengvo pasistumdymo pagaliau 
1925 metais Vatikanas ištiesia 
ranką Mussoliniui, ir visais Po
piežiaus palaiminimais Musso-
įni galėjo ramia sąžine užimti 
Abisiniją ir Albaniją. Tai buvo 
didelis smūgis Bažnyčios oru
mui, Popiežiaus autoritetui ir 
išviso Vatikano politikai. "Ko
vojančios Bažnyčios" vardas 
paskendo žemiškuose apskai
čiavimuose, ir jos didžioji orga
nizacija nuėjo smulkios kasdie
ninės politikos takais ir take
liais. ... 

Pėr katalikiška^ partijas 

daugelyje kraštų ėmė skleistis 
Vatikano apaštalavimo dvasia, 
ir Bažnyčios dieviškieji ir dva
siniai reikalai susimaišė su par
tijų demagogija, su rinkimais 
ir mitingais, su pinigais ir pre
kyba. Kristaus žodžiai kad 
"Mano karalija nėra šiame pa
saulyje", nebeteko prasmės, 
nes pasirodė kad Vatikanas 
kaip tik visur ragino katalikus 
siekti valdžios ir j ieškoti kara
lijos čia žemėje. 

Ispanijos pilietinis karas bu
vo vienas iš ryškiausių kad Va
tikanas laimina net ir kardą, 
jei tik jis tarnauja Bažnyčios 
galiai. Gen. Franco didžiavosi 
turįs Vatikano pasitikėjimą, ir 
ta aplinkybė išlaužė dar vieną 
didelę skeveldrą iš šv. Petro 
uolos. 

Į tuo laiku Vatikanui siun
čiamus priekaištus pasiteisini
mai buvo maždaug tokie: gir
di Katalikų Bažnyčia turi per
daug didelį patyrimą kad galė
tų nesiderinti prie istorijos rei
kalavimų, ji turinti buti lanks
ti; ji turinti turėti ir žalčio iš
mintį ir karvelio švelnumą. 
Teisingai, Katalikų Bažnyčia 
t u r i  p e r d i d e l ę  a t s a k o m y b ę  
kad ji galėtų leistis į kokias 
nors tarptautinių jėgų lenkty
nes. Tačiau jos toks skrupu
lingas lankstumas išduoda jos 
silpnybę ir sumažina autorite
tą. 

SKAUDŲ ir ilgai prisimin
tiną smūgį sudavė Vatikanui 
Hitleriška Vokietija su savo-
rarizmu. Hitlerio rasės mok
slas buvo Katalikų Bažnyčiai 
tiek pat pavojingas kiek ir ko
munizmas. Jis viešai vadino 
Katalikų Bažnyčią "juodųjų 
kurmių lizdu." šimtai nacių 
Vokietijos įstatymų aiškiai 
prieštaravo Kristaus mokslui 
ir regimai niekino Popiežių pa
sisakymus. O kai prasidėjo Vo
kietijoje valdžios suorganizuo
tos žydų skerdynės, tą valan
dą daugelio nelaimingųjų akys 
nukrypo į Vatikaną, maldau
jant užtarimo ir pagalbos. 

Deja, su skausmu reikia pri
pažinti kad Vatikanas liko be
veik kurčias ir aklas.... Pa
tys Vokietijos katalikai nesi
drovėjo buti aršiausiais Hitle
rio rasinio mokslo šalininkais. 
Nei kartą nepasigirdo tvirtes
nis žodis iš Vatikano; nei kar
tą nebuvo griežtai ir aiškiai pa
smerktas Hitleris ir jo gruobo-
niška tautas ir žmones naiki
nanti politika. Galėjai pama
nyti kad Bažnyčios Ganytojas 
pritaria tokiems barbariškiems 
Vokiečių elgesiams. Gi tikreny
bėje, jis jautriai pergyveno 
tuos skerdynių, lagerių krema
toriumų ir kapinynų vaizdus ir 
gal net' daug kartų meldėsi, 
prašydamas Visagalio siųsti iš
minties tironams. Bet Vatika
no ir katalikų nebylus laiky
masis dėl Hitlerio veiksmų ga
lutinai pragriaužė uolą ant ku
rios remiasi visa Bažnyčios je-
Sa- . • , 

Antras pasaulinis karas, ga
lima atvirai pasakyti, užbaigė 
Vatikano galios smukimą ir iš
braukė jį iš tarptautinės poli
tikos rėmų. Jei kadaise Vatika
no žodis drebino valstybes, tai 
šiądien tas žodis praskrenda, 
net vėjo nesukeldamas. J visus 
keliauninkų, politikų bei šiaip 
ryškesnių asmenų atsilanky
mus pas Popiežių žiūrima kaip 
į tam tikro įdomumo progas. Ir 
pats Vatikanas jaučiasi nesma
giai : po tiek lankstumų, tylos 
ir nedrąsos jis dar nėra atga
vęs pasitikėjimo savimi ir dar 
nėra sugrįžęs j lygsvarą, iš ku
rios U Ms^-
me. 

Wuerzburgo stovykloje, Vokietijoje, dailininkas 
Jonušas suorganizavo savo studiją. Iš kairės į 
dešinę: Studijos mokinys Lietuvis paišo lėkštė

je paveikslą. Viduryje: Stovykla papuošta Lie
tuvišku kryžium. Dešinėje: dailininkas Jonužas 
|>aišo Dievo Motinos paveikslą, kurį ruošiasi pa^ 

siųsti dovanų vienai Amerikos Lietuvių bažny
čiai. 

Nuotrauka B. Gaidžiuno. 

LAIKAS betgi keičiasi, ir 
vakarykščią dieną vis stores
niu klodu uždengia rytojaus 
reikalavimai. Pasaulio pasida
linimas į du blokus palengvino 
ir Popiežiui pasirinkimą. Nega
li buti jokių abejonių kad Vati
kanas jau yra aiškiai pasirin
kęs demokratinį "reakcionierių 
bloką", nors griežtas pasisaky
mas už tą bloką ir sudaro Ka
talikų Bažnyčiai tam tikrų ne
patogumų. Juk už sovietų ge
ležinės uždangos suskaitoma 
nemažai katalikiškų sielų, ku
rių negali pamiršti Didžioji 
Avinyčia. Juk visa katalikiško
ji Lietuva, Lenkija, Vengrija, 
ir Austrijos dalis sudaro bran
gų K. Bažnyčios kuną, ir Vati
kanas yra priverstas laikytis 
atsargiai kad neapsunkintų ka
talikų gyvenimo anuose kraš
tuose. Nereikia tad ir stebėtis 
kad ir šiądien dar Popiežius vis 
nedrįsta minėti komunizmo 
vardo ir tekalba tik labai ben
drais posakiais apie bedievy
bę ir smurtą.... 

Tačiau, kas tą bedievybę pa
šalins ir kas smurtą panaikins? 
Atrodo, Vatikanas tuo klausi
mu turi savo nuomonę. Jo ry
šiai su New Yorko kardinolu 
Spellmannu aiškiai veda Vati
kaną į Amerikos prieglobstį. 
Nors Amerika teturi tik 24 mi
lijonus katalikų iš 149 milijo
nų gyventojų, Popiežiaus dė
mesys į Ameriką yra tiek dide
lis jog galima manyti kad Pi
jaus XII vietą greičiausia 
užims Amerikos kardinolas 
Sppllman.... Toks Katalikų 
Bažnyčios suprastinimas ir jos 
palenkimas politinėms tarny
boms negali išeiti jai į sveika
tą. Bet aplinkybės yra tokios 
kad jei švento Petro uolos sar
gybinis laikysis ir toliau neu
tralumo tai pati uola gali neiš
laikyti tų baisių spaudimų ku
rie neišvengiamai artėja. 

Vatikanas ryžtasi atitaisyti 
klaidas kurias padarė katalikų 
politinės partijos po karo. O jų 
didžiausia klaida buvo ta kad 
jos sutiko bendradarbiauti su 
komunistais, lyg nežinodamos 
jog kur yra Dievas ten negali 
buti šėtono, o kur yra šėtonas, 
ten negali buti Dievo. 

Daugiau negu keista kad pa
ties Vatikano ištikimiausias 
tarnas Gasperi susėdo į vieną 
vyriausybės suolą su komunis
tu Togliatti. Keista buvo ir tai 
kad Prancūzijos Gen. de Gaulle 
toks dievobaiminga* Prancū
zas ir beveik davatkiškas gene
rolas, sutiko pasiimti pavaduo
toju piktą komunistą Thorez'ą. 
Šita Europos katalikų brolybė 
su komunistais atsilieps ilgai į 
Vatikano atsparuma ir bus il
gai vertinama kaip katalikų 
politinio savanaudiškumo liga. 

KOVA tari) Dievo ir šėtono 
tėra tik prasiclejus. Ji bus, be 
abejo, ilga ir arši. Tuo tarpu ji 
yra apvilkta demokratijos, so
cialinio teisingumo ir visų ge
riausiu žmogaus laisvių rūbais. 
Pati Sovietų Sąjunga vengia 
bet kokių didesnių priespaudų 
prieš katalikus ir savo sateli
tams pataria susilaikyti nuo 
Katalikų Bažnyčios persekioji
mų. Dažnai net galima girdėti 
komunistus kalbant kad Kata
likų Bažnyčios steigėjas Jėzus 
Kristus yra pirmutinis komu
nistas pasaulyje ir kad jo 
mokslas yra grynas komunisti
nių idėjų rinkinys, žinoma to
kia kalba tinka tik pasijuoki
mui, ir joks Katalikų Bažny
čios atstovas nesiduos pagau
namas ant tos meškerės. 

Bet kaip socialistus taip ir 
katalikus suvyliojo nelaimin-
gon draugystėn su komunistais 
jų ilgas išbuvimas be valdžios. 
Jie visi buvo išsiilgę viešpata
vimo ir galvatrūkčiais metėsi 
į visokias kombinacijas kad tik 
kuo greičiau prieitų prie val
džios. Nežiūrėdami kad jų pa
žiūros į žmogų, į ukį, į šeimą, 
į dorą ir, apskritai, į visą eilę 
pagrindinių žmogaus gyvenimo 
klausimų nesiderino su komu

nistų pažiūromis, vistiek kata
likai susėdo su komunistais į 
vieną vežimą, manydami kad 
jie galės ir vieną giesmę giedo
ti. Bet greit pasirodė kad to
kia bendra katalikų-socialistų-
komunistų giesmė skamba lyg 
vilkų staugimas.... 

Vatikanas, atrodo, ima su
prasti kad kaip greit klaidos 
buvo padarytos taip greit jos 
turi buti ir atitaisytos. Tuo su
pratimu katalikų partijos ir su
ka vis daugiau dešinėn, o pats 
Vatikanas" nedviprasmiškai ir
gi jungiasi prie tų kurie šiuo 
metu yra laikomi stipresniais. 

^ Nors karo metas gerokai su
silpnino Vatikano pozicijas pa
saulinėje politikoje, vis dėlto 
jis ir šiądien dar tebeturi di
delę moralinę galybę. Ir malo
nu pastebėti kad Lietuvos byla 
randa Vatikane supratimo sim
patijos ir paramos. Gal ateis 
diena kada Vatikanas — ta 
Švento Petro" uola — bus sau
gi atrama kovai dėl laisvės, dėl 
teisės ir teisingumo. 

ĮSTEIGTA LIETUVIŲ 
RAŠYTOJU DRAU

GIJA 

Ar Išliks Gyvi Tremtiniai 
Lietuviai, Vienykimes Apsigynimui nuo Ištikusių 

Neteisybių! 

bendruomenėje yra musų galy
be ir mūsų laimėjimas prieš ne
teisybes! 

JJr. B. Ramanauskas. 

Š.m. Vasario mėn. 7 d. Lietu
vių Informacijos Centre New 
Yorke (233 Broadway) įvyko 
USA Lietuvių Rašytojų stei
giamasis susirinkimas. 

^ Susirinkimą atidarė ir jam 
pirmininkavo J. Aleksandravi-
čius-Aistis, sekretoriavo A. 
Vaičiulaitis. Pirmininkas supa
žindino dalyvius su didžia ra
šytojo misija musų tautos pra
eityje ir jo aktualia pareiga 
šių dienų gyvenime. Vėliau su
sirinkimas apsvarstė ir priėmė 
įstatų projektą. Taip pat buvo 
nustatytas ir aptartas tolimes
nio veikimo planas: išleisti 
Draugijos metraštį, o vėliau, 
jei bus palankios sąlygos, ir 
žurnalą, leisti musų klasikų ir 
naujosios literatūros rinktinių 
raštų, ruošti literaturos-dainos 
vakarus, rūpintis Lietuvių ra
šytojų kūrybos vertimais į Anr 
glų kalbą ir tt. 
^ Išrinkta Dr-jos valdyba, kuri 
šiaip pasiskirstė pareigomis: J. 
Alekijįandravičius-Aistis pirm., 
J. Tysliava vicepirm., St. Bu-
davas sekr., K. S. Karpius iž-
din., Prof. V. Krėvė - Mickevi
čius narys. Revizijos komisiją 
sudaro pirm. A. Vaičiulaitis, 
nariai Step. Zobarskas ir L. 
Žitkevičius. 
• Draugijos planams vykdyti 
išrinktos šios komisijos: met
raščio — Prof. V. Krėvė-Mic
kevičius, J. Aleksandravičius-
Aistis ir J. Tysliava; knygų 
leidimo Prof. V. Krėvė-Mic
kevičiuj J Aleksandravičius-
Aistis, J. Tysliava, A. Vaičiu
laitis, K. S. Karpius, Stp. Zo
barskas ir L. Žitkevičius. 

Susirinkimas praėjo draugiš
koj ir darbingoj pasitarimų 
nuotaikoj. Dalyvavo gražus bū
rys rašytojų iš artimesnių bei 
tolimesnių valstijų. Tie, kurie 
dėl didelių atstumų ir kitų prie
žasčių atvykti negalėjo, raštu 
pranešė savo norą priklausyti 
šiai draugijai. 

Laikinas Draugijos adresas: 
Marianapolis College, Thomp
son, Conn. 

Estijos Prezidento Anū
kas — Benamis Elgeta 
Kaip praneša Švedų spauda, 

paskutinio bolševikų nukankin
to Estijos prezidento Paetso 
anūkas, prieš septynis metus 
išvežtas į Sovietų Sąjungą, 
drauge su Rusų elgetaujančiais 
vaikais grįžo į Estiją. Tas 
anūkas turi 13 metų, gimtąją 
kalbą yra pamiršęs. Apie sa
vo tėvų ir senelio prezidento li
kimą jis nieko nežino. 

Apsiniaukęs Europos dangus 
apniaukė ir tremtinių veidus. 
Vokiečių padėtis tarptautinėje 
plotmėje gerėja, todėl prisike
lia ir jų nacistinė moralė neo-
nacizmo priedangoje. Vokiečiai 
neo-naciai atmeta tik... aliantų 
okupaciją, Niurnbergo tarptau
tinį ir kitus aliantų teismus, 
kurie teisia nacius, atmeta (tik 
krikščioniškieji sluogsniai) na
cių koncentracijos stovyklas, o 
visa kitą perima iš nacių. Vo
kietijoje susikurė apie 15 par
tijų, bet užsienis klaidingai tai 
laiko demokratijos ženklais, tai 
yra tas pat, kas 15 neo-naei-
nių jfiekimų grupės. 

Tas faktas lemia tremtinių 
gyvenimą, šiądien tremtiniai 
Vokiečių nebėra laikomi nei 
jiems naudingais gyvuliais. Vo
kiečių slaptais įsakymais yra 
uždrausta duoti tremtiniams 
kokių privilegijų. Per profesi
nes sąjungas ir korporacijas 
("innungus") yra slaptais įsa
k y m a i s  u ž d r a u s t a  t e n k i n t i  
tremtinių užsakymus dirbtuvė
se, siuvyklose. Tokius patarna
vimus tremtiniai begauna tik 
kyšiais ar amatininkų papirki
mais. Vaistinių sąjunga išleido 
slaptus įsakymus visoms vais
tinėms, kad tremtiniams pagal 
tremtinių ir Vokiečių gydytojų 
išduotus receptus neduotų vais
tų, arba duotų dėl "viešų skan
dalų išvengimo" suragatus. 

Tremtiniai mėnesiais išvaikš-
čioja su receptais kišenėse ir iš-
važinėja visas apylinkių vaisti
nes ir vaistų negauna. Tik ky
šiai ir papirkimai čia kartais 
padeda, bet maža tremtinių šia 
"priemone" gali pasinaudoti. 

Vokiečiai kai kur davė trem
tiniams vietines vaisių korteles 
bet per 8 mėnesius ant tų kor
telių davė du ar tris kartus 
vaisių (obuolių), a Vokiečiams 
vaisius nuolat pardavinėja ant 
Vokiškų korteUį§, kurių tremti
niai neturi. 

Mėsininkų korporacija gavo 
slaptus įsakymus tremtiniams 
neparduoti geresnių mėsos < ga
minių, o duoti tik paskutinės 
rūšies, nes gerieji gam i n i a i 
(kaip kepeninė dešra), esą rei
kalingi Vokiečių tautai išlaiky
ti. Išskryninguoti tremtiniai 
turi gyventi ant Vokiškų korte
lių, todėl jitf jau eina prie bado 
mirties ir bėra išgelbstimi R.K. 
parama, atėjusia iš Amerikos 
Lietuvių. 

Lietuviai kenčia ant kiekvie
no žingsnio. Jie yra sudaužomi 
ligi kraujo, o Vokiečių įstaigos 
skundų nepriima, skųstis mė
ginusius tremtinius išvaro, o 
ištikrųjų visas teroras ir netei
sybės prieš tremtinius yra or
ganizuojamos vadovaujan č i u 
Vokiečių per partijas, profesi
nes sąjungas. Spaudos šmeiž
tai, trukdymai kulturinių trem
tinių parengimų neduodant sa
lių, scenos priemonių^ darant 
intrigas aliantų įstaigose dėl 
tremtinių mėtymų iš patalpų ir 
kambarių rodo kad toji neo-
nacių akcija yra organizuota. 

Dabar Vokiečių įstaigos, par
tijos, pradėjo organizuotą agi
taciją ir provokacijas tremti
niams išgrūsti iš miestų 4 kai
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mus, tremtiniai nebegalė
tų išlaikyti savo vienoje vieto
je susitelkusių mokyklų, an
samblių. Vokiečiai eina su ko-
munistais-sovietais išvien prieš 
tremtinius, nes neo-naciai sako 
kad pirmoj karo savaitėje so
vietai užims Vakarų Vokietiją 
ir todėl reikia sovietams "drau
gingai" elgtis. Visa Vokiečių 
spauda susilaiko nuo "agresi
jos" prieš sovietus, o šmeižia 
ir puola tremtinius. 

Tremtiniai savo spaudoje bi
jo rašyti neo-nacių neteisybes, 
nes Vokiečių kerštas užgniauž
tų tremtinių spaudos ir knygų 
leidimą. 

Niekas Vokietijoje nepasi
keitė. Nieko Vokiečiai nema
tuoja pagal teisingumą ar atly
ginimą padarytų skriaudų, o 
viską matuoja pagal jėgą. 

Vokiečiai iš Lietuvos yra iš
plėšę tiek turto ir gerybių kad 
kiekvienas tremtinys galėtų 
nemokamai gauti 5-6 kambarių 
vilą, po 2000 markių į mėnesį 
ir po 5000 kalorijų į dieną per 
kokius 30 metų. Bet jei tą 
priminsi Vokiečiams tai nenu
stebk jei jie pasakys: "Pabu
čiuok tu man...." Amerikos 
žurnalistai tvirtina kad 70 [c 
Vokiečių tebėra naciai. Tą ga
li patvirtinti ir kiekvienas 
tremtinys. 

Vokiečių boikotas, neapykan
ta ir kerštas lydi kiekvieną 
tremtinį ant kiekvieno žings
nio. Tremtinių gyvenimas Vo
kietijoje ineina į naują vargų 
ir kančių vagą. Kas liks Vo
kietijoj to gyvenimas bus kaip 
koncentracijos stovykloje, nes 
Vokietija užsieniečiui yra maž
daug tas pat kaip KZ stovykla, 
o tremtinys Vokiečiams yra 
"nusikaltėlis". 

Vokiečiai (be mažų išimčių) 
juokiasi iš KZ stovyklose žuvu
sių taip kaip anti-semitai kad 
juokias iš sušaudytų žydų. Vo
kiečiai sako, mums (t. y. Vo
kiečiams) butų labai sunku gy
venti jei musų politiniai prie
šai nebūtų sudeginti kremato
riume. Jie varytų prieš Vo
kietiją propagandą. Sako, liko 
jų nedaug, ir tie varo pro-
pagand| ir "šmeižia" Vokie
čius. 

Tokia yra dabartinė Vokie
čių moralė tremtinių atžvilgiu. 
Tremtiniai neras ir ne j ieško 
nei užuojautos nei širdies pas 
Vokiečius. , 

Sunku visas neteisybes ir su
rašyti. Jos dygsta visame gy
venime kaip grybai ir varo 
tremtinius į desperaciją. Rei
kia tremtinius iš Vokietijos iš
vežti, o atvykusius tremtinius 
į Ameriką ar Kanadą raginti 
per organizacijas, partijas ves
ti ir ištekėti už Amerikos Lie
tuvių. Tai butų didelis atšvie-
žinimas Lietuvybės ir tremti
nių gerovės pakėlimas. 

Esame ištikti didelių klaidin
gos praeito šimtmečio politikos 
pasekmių neteisybių. Tik su
sivieniję viso pasauliai Lietu
viai į tėvų, motinų, brolių, se
s e r ų  k a r ž y g i š k o  s o l i  d a r u m o  
bendruomenę pajėgsim apsigin
ti nuo mus ištikusių neteisy
bių, nes tik tokioje vieningoje 

DĖL VIENO KRISTAUS 
m KG. CUKRAUS 

PERDAUG... 

Vienas Vokietis kapelionas, 
kuris Austrijoje aptarnavo ir 
tremtinių stovyklą, Kalėdų pro
ga sumanė padėti vargšams 
tremtiniams maistu. Jis papra
šė kai kurių maisto produktų 
iš vietinio Amerikiečių dalinio. 
Deja, tas jam atsakė pagalbą 
ir pasiuntė į Rusų dalinį. Kape
lionas buvo energingas, smar
kus.... Jam pavyko užeiti pas 
patį to dalinio vadą, vieną bol
ševikų generolą, kurį ir papra
šė pašalpos maistu nelaimin
giems tremtiniams Kalėdoms. 

— Kas yra Kalėdos? — pa
klausė generolas. 

— Kristaus gimimo šventė 
— atsakė kapelionas. 

— Kas tas Kristus? 
— Dievo Sunus. i 
— Nėra nei Dievo, nei jo su-

naus! — atsakė generolas. 
. — Yra ir Dievas ir Jo Sunus 
— ėmė energingai įrodinėti ka
pelionas. štai netrukus ir Jo gi
mimo šventę švenčia visas pa
saulis. Tai šventei mes ir pra
šome 50 kg. cukraus.... 

Rusas generolas supyk© ir 
užriko: 

— Del vieno Kristaus 50 kg. 
cukraus perdaug. Lauk! — ir 
išmetė kapelioną pro duris. 

Kapelionas tuojau nuvyko 
vėl į Amerikiečių dalinį ir pa-" 
pasakojo šį atsitikimą. Kai 
Amerikiečiai tai išgirdo, jie da
vė tremtiniams 100 kljj. cuk
raus, daug kitokių skanumynų 
ir papuošalų eglutei. 

K. Pelekis. 

J IEŠKAU broliu Motiejaus ir 
Petro Menkevičių, iš šilainių 
k., Punsko par. Turiu labai 
svarbų reikalą, prašau tuoj at
sišaukti arba žinančių apie juos 
pranešti. (8) 

Ona Ivoškiutė 
4476 Harding Avenue 

Detroit 13, Mich. 

JIEšKAU savo dėdžių, Jur
gio ir Prano Žukauskų, ir Jono 
žukausįo, kilę iš Seredžiaus v. 
Jadubisio dv. 

Bronius žilnskas 
D. P. Camp Northern Kaserne 

(13a) Wuersburg 7 
USA. Zone Germany 
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Pirmutiniai Lietuviai 
Tremtiniai Australijoje 

•ąiv- -, 
(Laiškas iš Australijos) 

' Australijos valdžios ir tarp
tautines pabėgėlių organizaci
jos (IRO) padedami, 1947 me
tų Gruodžio 3 dieną laivu GE
NERAL HEINZELMAN at
plaukė 827 BaltieČiai j Austra
liją jų tarpe 439 Lietuviai (22 
moterys ir 417 vyrų). Laikinai 
jie sutalpinti Bonegilla Camp, 
Victoria, 375 mylios nuo Syd
ney. čia jie bus apie šešias sa
vaites mokami Anglu kalbos ir 
supažindinti su Australijos gy
venimu. 

Atvykus į pirmą Australi
jos uostą Freemantle, Australi
jos Lietuvių Draugijos vardu 
pasiunčiau jiems pasveikinimo 
laišką. Jų kviečiamam man te
ko garbė vykti juos aplankyti. 
Vykau sų Emigracijos Depar
tamento žinia, tokiu budu nie-
keno netrukdomas nuvykęs ga
lėjau smulkiai apžiūrėti ir su
sipažinti. 

Antrą Kalėdų dieną, su žmo
na ir dar vienu Sydney Lietu
viu D. Kuodžiu traukiniu vyko
me jų aplankyti. 

Kelionė įdomi, daug aukštu 
kalnų ir kalnelių, lygumose ga 
nosi dideli pulkai avelių, tai yra 
Australijos didžiausias turtas 
ir savininkams pripila kišenes. 
Dideli plotai puikių kviečių, nu 
svirusios, prinokę varpos, bet 
dėl darbininkų stokos derliaus 
nuėmimas susitrukdo. Kai kur 
plotai yra tušti ir juose didelė 
žolė visai nesunaudota. Miškai 
Japuoti, kai kur tropikų pušys. 
Čia ne toks reginys kaip Lietu
voje vasarą kur sraunus upe
liai, žalios lankos ir aukšti miš 
kai.... 

Vakare atvažiavome į Albu-
ry, tai vra N.S.W. ir Victoria 
rubežiu^. Iki tremtinių stovyk
los dar 9 mylios ir reikia vykti 
autobusu arba kitomis priemo
nėmis. Pernakvoję Albury iš 
ryto nuvykome i stovyklą. Tuo 
metu Maltiečiai buvo užsiėmę 
pamokomis. Kaip tik tuojau 
jos pasibaigė ir išėję laukan 
Lietuviai mus apsupo ratu. Bu
vo neišpasakytas džiaugsmas 
matyti tokius puikius Lietu
vius. Jie turi sudarę komitetą, 
kurio priešakyje stovi dipl. in 
žinierius Jonas Motiejūnas, 
jaunas, aukštas, puikus vyras. 
Su juo susirašinėjau jau anks
čiau. Supažindino ir su kitais 
komiteto nariais. 

Rinkosi visi pietų, turėjau 
progos paragauti pietus kartu 
su savo tautiečiais ir susipažin
ti su "Chief Cook", jis yra vie
tinis, turi padėjėjais 7 Lietu
vius ir 2 Latvius. Maistas ga
minamas gerai, virtuvė ir val
gykla švarios. Duodamas karei
vio davinys. Miegamos patal
pos ir guolis taip pat švarus, 
laikinam gyvenimui visai pa
tenkinamas. 

Po pietų jvvko visų Lietuvių 
susirinkimas. Įėjus į salę buvau 
labai maloniai sutiktas. Inž. Jo
nas Motiejūnas pasakė jautrią 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

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

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

Telef.: MAin 1773. 

susipažinimo kalbą ir nu<£ 439 
Lietuvių įteikė abiem su žmo
na dovanų. Buvau pakviestas 
kalbėti. Dėl tokių puikių dova
nų ir tokio puikaus priėmimo, 
18 metų nematęs tokio didelio 
skaičiaus savo tautiečių, sumi
šau, susijaudinau — negalėjau 
žodžio pratarti. Tiktai norėjosi 
griebti visus į glėbį, sveikinti, 
bučiuoti ir verkti.... 

Iš tremtinių matytis kad jie 
yra pergyvenę sunkų laiką, bet 
nepalaužti ir išlikę stiprus mo
raliniai, dvasiniai ir fiziniai. 
Į tą . viską pažiurėjus galima 
juos skaityti Lietu viais-hero-
jais ir mes, Australijos Lietu
viai, prieš juos kepures žemyn! 

Pateikė man įvairių klausi
mų: Kiek kainuoja žemės skly
pas? Namas? Biznis? Ar Aus
tralijos mergaitės yra geros 
šeimininkės? 

Matyti visi rimtai žiuri į gy
venimą. Aš esu tikras kad jie 
čia puikiai prasigyvens. 

Paklausė apie Australijos 
Lietuvių Draugiją ir įstojimo 
sąlygas, paaiškinus kad drau
gija yra nepartinė ir nepoliti
nė o tiktai Lietuviška, teko pa
stebėti visų pritarimą. Visi 
įstojo i A.L.D. ir dabar draugi
ja turi apie 500 narių. 

Vėliau buvome stovyklos ko
mendanto svečiais. Įsikalbėjus 
paklausiau jo nuomonės apie 
Lietuvius ir kitus Baltiečius. 
Komendantas taip atsakė: 

— Tai puikus žmonės, darbš
tus, švarus ir tvarkingi ir aš 
didžiuojuosi jaisl 

Sekantį rytą (tai buvo sek
madienis), stovyklos bažnyčio
je buvo Mišių Maldos, šv. Mi
šias laikė atvykęs vietinis kle
bonas Kun. J. Auburn, prisirin
ko daug vietinių žmonių. Dai
nininkas P. Morkūnas stovyklo
je yra suorganizavęs chorą, ku
ris giedojo pamaldų metu. Gi
liais vyrų balsais giedojo "Pul
kim ant kelių" ir kitas giesmes, 
skambėjo visas namas, o mums 
ašaros nesulaikomai byra.. 

Kunigas pasakė puikų pa
mokslą Anglų kalba, kuris bu
vo išverstas į Lietuvių kalbą. 

Pasibaigus šv. Mišioms Inž. 
Motiejūnas skaitė maldą kad 

Dievas gelbėtų ir išlaisvintų 
musų pavergtą tautą ir tėvynę 
Lietuvą, tas taip pat visus gi
liai jaudino. Jie tvirtai tarnau
ja Dievui ir Tėvynei. 

Vakare buvo bendras kon
certas, tai yra Lietuvių, Latvių 
ir Estų. Labai puikiai padaina
vo p. P. Morkūnas ir jo veda
mas choras. Dalyvavo ir Estų 
choras. Latvius atstovavo dai
nininkas S. Nicius, dabar gyve
nąs Sydney. 

Paklausiau vienos Australi
jos mergaitės kaip patinka 
"Lithuanian boys". Sako,"very 
nice", vienas mane mokina Lie
tuviškai. Klausiu, "ar išmo
kai?!" Pradėjo sakyti, "Labai 
aciu", "prašau sėstis", "iki pa
simatymo" ir tt. Ištarimas tei
singas. 

U.S. kariai gali prisiminti 
kaip palankios jiems Australi
jos mergaitės buvo karo metu. 
Dabar panašaus prielankumo 
susilaukė Lietuviai. Amerikie
čiai patraukė savo gražia uni
forma, dolariais, ką gi, — pa
saulio nugalėtojai. Jos norėda
vo pagauti Amerikietį, važiuoti 
į Ameriką ir patekti | Holly
wood 

Bet kas traukia prie Lietu
vių? Jie nekaip apsirengę, ne
turtingi, menkai susikalba. Bet 

Lietuvio jaunikaičio platus pe
čiai, mėlynos, atviros akys ir 
puikus apsiėjimas nugali viską. 

Anglų kalbos tremtinius mo
kyti yra paskirtas Sydney uni
versiteto profesorius Dr. R. 
Crossley. Jis man sakė: "Jie 
puikus žmonės, gerai mokosi, 
protingi ir stengiasi. Jų tarpe 
yra mokytojų, inžinierių, archi
tektų, matininkų, universiteto 
studentų" ir panašiai. 

Atvykę tremtiniai turėsią 
valdžios nurodytą darbą dirbti 
vienus metus. Juos iškirstys 
mažomis grupelėmis po visą 
Australiją. 

Sekmadienio vakare trauki
nys nakties tamsumoje mus 
nešė atgal į Sydney. . 

Už malonų priėmimą ir do
vanas visiems Lietuviams ta
riu širdingą ačiu! 

Antanas Baff£§. 

PADARYKIME PRA
DŽIA GRAŽIAM 

PAPROČIUI 

S. BOSTON, MASS. 

MINĖS U METŲ RADIO 
VEIKIMĄ 

Lietuvių Radio Korp. rengia 
paminėjimą savo 14 metų vei
kimo, su perstatymu komedi
jos "Gyvieji Nabašninkai" ir 
su gražiu koncertu, sekmadie
nį, Kovo 7, Patrick F. Gavin 
mokyklos salėje, kampas Dor
chester ir 7-tos gatvės, South 
Bostone. 

šiame parengime išgirsite 
gražių naujų Lietuviškų dainų 
parašytų Albinos Bucewich; 
koncertinėje dalyje dalyvaus 
naujai įkurta Kęstučio ir Biru
tės Radio grupė, Birutės Radio 
choras vadovaujant Valentinai 
Minkienei; dainininkai Jonas ir 
Emilija Burbuliai, Albina Bu
cewich, Frances Palionis, dai
nos bus duetais ir kvartetais. 

Taipgi smuikininkės Alice 
Plevokiutė ir Irene Williamson-
Paltanavičiutė ir smuikininkas 
Longinas Buiniš iš New Yorko 
bus programos išpildytojais. 

Koncerto svečiai-dalyviai šy-
met bus populiarus, Amerikie 
čių pamylėti, Kanados juokda-

riai-dainininkai Vincas Kayac-
kas ir Vincas Bubelis iš Mon
treal, kurie patieks gražių juo
kingų dainų ir suvaidins kome
diją "Gyvieji Nabašninkai". 

Programos pradžia bus nuo 
3 vai. po pietlį Reporteris. 

HIPPODROME 

'Gentleman's Agreement' 
Ši nauja filmą, paremta Lauza Z. 

Hobson's populiare knyga, "Gentle
man's Agreement", pradedama rody
ti Hippodrome Theatre trečiadienj, 
Vasario 25. Tai veikalas vaizduo
jantis Amerikiečių tarpe siaučiantį 
nusistatymą prieš Žydus. 

Gregory Peck, kurs vaidina rašy
tojo rolę, pasiryžta nuduoti Žydą ir 
tyrinėja kaip tas dalykas dedasi. 

Peck pergyvena daug visokių keb
lumų. Patiria kad prieš Žydus nu
sistatymas yra platus, kolegijose, 
viešbučiuose, tam tikrose gyvenamo
se srityse, etc. 

Prie jo vaidina šie kiti artistai: 
Anne Revere, Albert Dekker, Doro
thy McGuire, John Garfield, Dean 
Stockwell, Celeste Holm, ir June 
Havoc. 

NORTH Cal<yina valst i j o s 
kalnuose vis ganosi keli šimtai 
laukinių arklių, kurių būreliai 
kas metą sugaudomi. 

DIDŽIAUSIAME Anglų pa-
sažieriniame laive, Queen Eli
zabeth, elektriškų vielų išve
džiota apie 4,000 mylių ilgio. 

Reikia teuinrc Paskolos? 
Jus mokat tiktai $6 nuo $100 už visą metą. Paskolos 
sutvarkomos trumpu greitu laiku . . . taip kad pagelbės 
jums padengti jusų finansinius reikalus be sutrukdymo. 
Atsilankykit čia. Paskolos iš $100, $500, $1000 ir dau
giau gaunamos greitu laiku. 

— THE — 
BANK OF OHIO 

buvęs THE MORRIS PLAN BANK 
921 Huron Road ir Skyriai 

TAUPYMAI APDRAUSTI IKI $5,000 
Member F. D. I. C. 

Atsilankykit arba Telefonuokit MAin 8100 
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Šešioliktoji Vasario yra di

džiausia musų valstybinė šven
tė. Tą dieną minima viena iš 
svarbiausių datų Lietuvių tau
tos istorijoje. Tauta drąsiai pa
sisakė norinti gyventi laisva ir 
nepriklausoma. To tautos noro 
apraiška buvo savo valstybės 
sukurimas. 

Todėl kiekvienas tautietis, ir 
laisvės laikais ir šiais liūdnais 
laikais, minėdamas šią istorinę 
dieną, turi jausti šventišką ir 
pakilią nuotaiką. Viešai toji 
nuotaika apsireiškia minėji
mais, aktais, rezoliucijomis ir 
tt. O privačiai mes sveikiname 
vienas kitą su šešiolikta Vasa
rio diena. 

Butų labai graži tradicija, 
jeigu šios dienos proga tautie
čiai sveikintų vienas kitą, kaip 
Naujais metais daroma, patrio
tinio turinio sveikinimo atviru
tėmis. Tai žymiai prisidėtų prie 
patriotizmo sėklos ugdymo 
kiekviename iš musų. Ne kiek
vienas gali aplankyti tos dienos 
minėjimus; o kai kur jų ir ne
būna, bet visur mes galime vie
nas kitą pasiekti su nuošir
džiais sveikinimais tos bran
gios dienos proga. 

Bet tai gali' buti uždavinys 
musų ateičiai. Reikia stengtis, 
kad tas sumanymas pasidarytų 
mums tradicija. Ir tai butų 
graži musų patriotizmo ir mu
sų tikėjimo Lietuvos ateitimi 
apraiška. 

Bet ir šiais metais galima 
jau pradėti įgyvendinti šį pa
protį. šiais metais tos dienos 
proga atsiminkime ištrėmime 
vargstančius musų brolius 
tremtinius; pasveikinkime juos 
nors ir mažu siuntinėliu. Tai 
bus jiems didelės reikšmės įvy
kis. Siuntinėlis, kuris buvo iš
siųstas kaipo šios minėtinos 
dienos sveikinimas, pasieks du 
tikslus. Jis sušelps vargstantį 
ir primins jam, kad Amerikos 
Lietuviui irgi brangi ta diena, 
kuri buvo Lietuvos laisves pra
džia. 

Todėl 16 Vasario intencija 
siųskime tremtiniams siuntinė
lius, kurie iš laisvos, turtingos 
Amerikos ateis tenai į skurdą 
ir vargą kaip musų patriotiz
mo ir musų užuojautos vargs
tančiam tremtiniui pareiški
mai. M. Gliaudiene. 

JosephĮPortaro presents 

"THE NEW LOOK" ; 
In h air cutting & permanent waving ] 

• 
Our experienced staff ready to serve you: 1 

| M It JOSEPH PORTARO — MR. AND MRS. FRANK PORTARO | 
I Wm. Adone Sophia Mudrak Esther Mackey 1 
| Geo. Rudo Laverne Pope Lauretta Gerwin n 

g Grace Rudo Lee Hoinig Judy Bly § 
I Edna Behrenft (Manicurist) Helen Willis (Receptionist) 1 

j FRANK PORTARO BEAUTY SALON | 
1 13592 Euclid Avenue LI. 7171 LI. 9191 | 
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Į Wilkelis Funeral Home Į 
PILNAS LAIDOTUVIŲ I 

| PATARNAVIMAS | 
E —HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS— I 

= 6202 Superior Ave. HEnderson 9292 I 
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Į P J KI:RSIS 
E 609-12 Society for Savings Bldg.—Cleveland, Ohio s 
| OFISO TELEFONAS: MAin 1773. | 

5 Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuoee, kreip- S. 
5 kitės Į mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai- s 
•S riuose apdraudos-insurance reikaluose. S 
5 Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymas E 
= garantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba asmeniškai. S 
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Į I. J. S AMAS. JEWELER j 
E Persikėlė | saują didesnę ir gražesnę krautuvę jj| 

| 7007 Superior Ave. Greta Ezella Theatre | 
5  . . .  5  
s Dabar jau turime didesni rinkinį Deimantų, žiedų, Laik- E 
jg rodėlių ir visokių graždaikčių, už nupigintą kainą. E 

Imtynes Central Armo
ry Vasario 24 

Promoter Jack Ganson rengi* 0 
porų imtynes Central Armory antra-
dien, Vasario 24. Svarbiausioje po
roje pastate Hy Lee ir Mr. X — du 
milžinai. 

Kita pora bus Dick Raines su Doc 
Ed Meske, iš Akron. 

Tom O'Toole, su Ben Sharpe, iš 
Londono, Anglijos. 

Jack Moore, iš Long Beach, Cal., 
su Don Mclntyre. 

Frank Pulian su Frank Gotch. 
I&tynių pradžia 8:30 vakare. Ti-

kietai šioms imtynėms: ringside po 
$'2.40, rezervuoti $1.80 ir gandro' in-
ėjimo $1.20. 

How a Smart Family 

Dad says, "STOPI 
Let's not rush into this with our eyes 
closed . . . money doesn't grow on trees. If 
we're going to buy a fine radio, let's be 
sure it's the right one!" 

(Sound approach! Compare values and 
you'll find a lot of extra moneys worth in 
the up-to-the-minute features 
of a brilliant, new Stromberg-Carlson.) 

Mother says, "LOOK I 
We certainly selected our 
furniture for good design 
and harmony. Now I don't want 
some monstrosity spoiling the -«£• 
pearance of my living room." 

(Leading cabinet designers 
created Stromberg-Carlson's beau
tiful styles. You'll be sure to find 
oae that blends perfectly with your. 
Utely furniture.) 

.-AR- t II 
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Sfs says, "LISTEN f 
Jive or a 'Pop' concert, give me 
music that doesn't sound as if it's coming 
through a curtain. Let's get a radio that really 
puts the artist right in the room with you." 

HEPPLEWHITE. AM-FM radio-phonograph 
combination in period cabinet of hand-rubbed 
mahogany. Powerful 12" speaker. Automatic 
volume control. 2 I:M bands. Automatic record 
changer with automatic SjtDp» Hushed-poiot 
"QT" Phono Pick-up. " 

^ ij\:W 

K ' ,/T^V m 

(Waif 11 you hear the flawless, static-free quality 
werg-C 

a thrill you'll get when your favorite records 
of Stromberg-Carlson's complete FM! And what 

and standard broadcast programs really come to 
life in your own home.) 

$TOP, LOOK and LISTEN! There Is nothing finer than a 

^TROM BERG-CARLSON 
Come in and see the new Stromberg-Carlson radios and 
radio-phonograph combinations. Hear our new informa
tive 12-MINUTE DEMONSTRATION. It makes it 
easy for you to judge radio values for yourself. Plan 
now to STOP, LOOK and LISTEN! 

DYNATOMIC. AC-DC table radio in smart 
modern plastic cabinet. 5l/z" Alnico V speaker. 
Slide-rule, edge-lighted dial. 3-gang tuning for 
big-set selectivity and performance. A big buy 
at a low price $37.50 * 

PERKO Electrical Appliances 
3486 EAST 93RD STREET 9213 UNION AVENUE 

ATDARA VAKARAIS IKI 9 VAL. TREČIADIENIAIS IKI 1 VAL. DIENOS 

Telefonas Abiejose Krautuvėse Diamond 0025 

rŠ 



MIRIMAI 
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI' 

(žinios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dyka. 

MIRĖ 18,000 IŠEIVIŲ 
LIETUVIŲ 

(  '  • •  '  - v , ' . * - ' - . , : . . ' .  

Su Siame numeryjė paduoda-
mais mirusių Lietuvių vardais, 
mirusių skaičius pasiekė jau 
18,000, nuo Vasario mėn., 1937 
mėty, kada Dirvoje pradėta mi
rusių Lietuvių vardai talpinti. 
Per 11 metų mirė jau 18,000 
išeivių Lietuvių, kiek tų vardų 
Dirvai pavyko surinkti. 

Dabar, kaip tėmijate, mirš
tantieji Lietuviai yra bendrai 
senesnio amžiaus. 1937 metais 
ir per kelis metus po to mirda
vo daug apie 50 metų ir jau
nesnių. 

Tas įvykis galima buvo pri
skirti pražūtingai prohibicijai. 
kuri baigta 1395 metais. Dau
gelis jaunų Lietuvių, #kurie bu
vo linkę į gėrimą, tada gerda
vo visokius nuodus, taip kad 
daugybė nesulaukę nei 50 me
tų amžiaus mirdavo. 1937 me
tai ir keli metai po to kaip tik 
ir atnešė ankstyvą mirtį tiems 
kurie per kelis metus pirmiau 
save "moonšainu" nuodijosi. 

Kurie buvo liuosi nuo to, tie 
normaliai gyveno ilgiau ir da
bar miršta senesnio amžiaus. 

JUIŠKA Kazys, 69 m., mirė Va
sario 7, Columbus, Ohio. Pa
liko giminių čia, Newark, N. 
J., ir Lietuvoje. 

SEREIKA Stasys, 67 m., mirė 
Sausio 10, Kenosha, Wis. 

RIBIKAUSKAS Jonas, pusam
žis, mirė Sausio 14, Chicago-
je. (Kėdainių ap. Putinėlių p. 
3irutiškių k.) 

KARSOKAS Stasys, 78 m., mi
rė Sausio 1, South Boston. 
Mass. Amerikoj išgyveno 45 
metus. 

ŽtJBAITIS Jonas, mirė Gruod. 
3, Manchester, Conn. (Kėdai
nių ap. Baisogalos p. Siru-
tiškių k.) 

VAŠKEVIČIUS Vincas, 55 m., 
mirė Sausio 1, Newark, N. 
J., kur buvo ir gimęs. 

SUDENTAS Antanas, mirė Gr. 
10, Burlington, Mass. 

BARONAS Juozas, 94 m., mi
rė Gruod. 12, Whalely, Mass. 
Amerikoj išgyveno 55 m. 

VALIULIS Augustinas, mire 
Gruod. 20, Baltimore, Md. 

ANDZIULIS Antanas, mirė 19 
Gruod., Baltimore, Md. 

BLADŽIUNIEN Ė Marė, mirė 
Gruod. 20, Baltimore, Md. 

MANDRAVICKAS Jonas, mirė 
Gruodžio m., Baltimore, Md. 

ČĖSNA Vincas, mirė Gruodžio 
24, Baltimore, Md. 

ADOMAITIS Pranas, mirg Gr. 
26, Baltimore, Mdį 

BALČIŪNAS Adomas, mifl 
Gruodžio 27, Baltimore, Md. 

BRIDICKIENĖ Marcelė, 70 m. 
mirė Gruodžio Ite., Baltimo
re, Md. 

JANULEVIČIUS Jokūbas, 62 
m., mirė Sausio 4, Mt. Car
inei, Pa. 

MURALIENĖ Elena (Norvai
šaitė), pusamžė, mirė Sau
sio 16, Chicagoj. (Panevėžio 

.ap. žiemių p. Amerikoj išgy
veno 34 m.) 

MAČIUKONIS Juozas; 38 m., 
mirė Gruod. 21, Winnipeg, 
Canada. 

Pilnai Padengta Apdrauda. UTah 1-4515 

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

NAŠLĖNAS Jonas, 50 m., mi
rė Vas. 5, Detroit, Mich. (Iš 
Gireliškio k. Aukštadvario v. 
Vilniaus rėd.) 

NEURONIENĖ Agnieška (Iva
nauskaitė), 66 m., mirė'Vas. 
1, Cleveland, O. (Marijamp. 
ap. Krosnos p. Skovagalių 
k.) Amerikoj išgyveno 48 m. 

ŽUKALSKAS Baltramiejus, 73 
m., mirė Sausio 3, Bingham-
ton, N. Y. (Panev. ap. Piaia-
vos v. žaliapurvių k.) 

BARNIšKIS Vincas, 69 m.,'mi
rė Sausio 3, Taylorville, 111. 
(Vilkav. ap. Šunskų p.) Ą* 
merikoje išgyveno 48 m. 

KONDROTAS Antanas, 64 m., 
mirė Gruod. 24, Manchester, 
Conn. (Panevėžio ap. Kreke
navos par.) 

PLEKĄVIČIUS Juozas, 57 m., 
mirė Sausio 2, So. Boston, 
Mass. (Kuršėnų p.) Ameri
koj išgyveno 38 metus. 

VALIS Jonas, 62 metų, mirė 
Gruod. 15, Thomsonville, Ct. 
(Kauno rėd.) 

P1LIPAUSKIENĖ Anelė, 64 
metų, mire Lapk. 7, Hart
ford, Conn. (Šiaulių ap.) 

GRIGARAVIČIUS Vladas, 59 
m., mirė Gruodžio 19, Osceo
la Mills, Pa. (Vilniaus rėd.) 

KVIEKAUSKIENĖ Anelė, 51 
m., mirė Sausio 2, Leech-
burg, Pa. 

JURĖNAS Juozas, 66 m., mi
rė Spalių 16, Walpole, Mass. 

VAšTAKAS Antanas, seno am
žiaus, mirė Sausio 16, Chica
goje. (Raseinių ap. šidlavos 
par.) Amerikoj išgyveno 51 
metus. 

STUPELIS Antanas, 61 metų, 
mirė Sausio 16, Chicagoje. 
(Telšįų aj. Plungės p. Kark
lėnų p. Amerikoje išgyveno 
37 metus. - ^ 

AUGULIS Kazys, sent* am?., 
mirė Sausio 18, Chicagoje. 
(Panevėžio ap. Kupiškio p. 
Čevidžių k.) Amerikoj išgy
veno 45 metus. 

PAJIEŠKOJIMAI 
Jieškomieji ar apie juos ži

nantieji prašomi atsiliepti į: 
CONSULATE GENERAL OF 

LITHUANIA 
4i West 82nd Street 

•$few York 24, N. Y-
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Automatinis G AS U 
ANGLIM šildymas 

| Lengviau — Pigiau — švelniau | 
| TAISOM IR PARDUODAM VISOKIUS FURNASUS | 
5 Elektriškus ir Gaso Padargus — Vandens šildymo Tankas s 
| Jeigu mes negalim pataisyt tai niekas Nepataisys. | 
E Automatic Controls Tools Hardware jj= 

Į TRI-VET APPLIANCE SERVICE | 
E 7502 St. Clair Avenue CieveiaHd = 
= PO. 9548 Frank Orpse (Urbšaitis) Sav. LI. 0237 | 
S AKRONE kreiptis: HANK HOLLISH — STadium 4793 g 

VISOKIA APDRAUDA 
Mes esame pasiiengę suteikti visiems pilnas musų pa

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

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

ir Apdrauchs Agentūra 
» 6606 Superior Ave.. Cleveland HEndersan 6729 , 

Delia E. Jakubs 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE • ENdicott 1763 

Į DAYTON, OHIO Į 
MIRĖ. Vasario 10 čia mirė 

Ignas Kazlauskas, 83 m. Ve
lionis paėjo iš Žemaitijos, Rau
dėnų par., Užpelkių k. Ame
rikoje išgyveno 47 metus. 

Buvo geras Lietuvis senelis, 
skaitė Lietuvišką spaudą; bu
vo narys šv. Petro draugijos ir 
LRKSA 191 kuopos. 

Vasario 14 d. Šv. Kryžiaus 
Lietuvių bažnyčioje atlaikyta 
pamaldos, ir palaidotas Kalva-

j rijos "kapinėse šalimais savo 
j žmonos, Barboros, čia liko su-
! nus Jonąp ir duktė Jadvyga 
Zubrickienė. Amerikoje kul
tai randasi jo brolis Jonas Kaz
lauskas. Jis norėdamas atsi
liepti prašomas rašyti: Jadv. 
Zubrickienė, 1042 Dodgson Ct., 
Dayton, O. D. Rep, 

NEUŽMIRŠKIT 3c 
Rašydami Dirvos Redakcijai, 

Administracijai ar Agentūrai 
kokius paklausimus, visada įdė
kit už 3c paštu ženklelį atsa
kymui. Tas būtina. 

PIRKIT DABAR! IR TAUPYKIT! 
Musų Pusmetinis ' _ 

Išpardavimas 
VYRAMS ir VAIKINAMS DEVĖJAMŲ 

REIKMENŲ. 
Padarymui vietos naujoms Pavasario prekėms mes 
nupiginame viską ką dabar turim — jųs sutaupysit. 

r%Ylf A I GREEN STAMPS su kožnu pirkiniu. ftYlf Al 
uJ I IV/\I £ia galit iškeisti savo Stamp Bookg. " • iVi^l 

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

JONAS G. 
P O L T E R  

L i e t u v i s  

Namų Maliavotojas 
Pop ier i uoto j as 

495 East 123rd St. 
Telefonas: POtomac 6899 
Apkajnavimas ar patari
mas reikale jusų namo 
pagražinimo suteikiama 

nemokamai. 

Abraitis, Mateušas, iš Barzdų 
vai., šakių ap., siuvėjas, gyv. 
rodos, Chicagoje. 

Adomaitis, Juozas, sunus Tomo 
iš Vilkaviškio ap. 

Adomavičiūtė, Uršulė, iš Vil
kaviškio ap. 

Andruškevičius, Pranas, ir se
suo Elena Katze, vaikai Juo
zo ir Agotos. 

Astrauskas, Kazimieras, iš Sa
kiu ap., gyv. 'Shenectady. 

Babkauskas (Babkowsky), Jo
nas, iš Rumšiškių, Kauno ap. 

Balsienė - Rudaitytė, Elena, iš 
Bublelių vai., šakių ap. 

Baniulienė - Vanagaitė, "Ona, iš 
Svėdasų vai., Rokiškio ap. 

Banys, Tekle, gy% Cambridge, 
Mass. 

Blažaitis, Juozas, stmus Petro, 
iš Vilkaviškio ap. 

Botyrius, Juozas ir Botyriutė, 
Marijona, vaikai Andriaus, 
gimę Astrachanės mieste, 
Rusijoje. 

Bručas, Alfonsas, iš Finavos v., 
Panevėžio ap. 

Bružaitė, Ona, iš Ylakių vai., 
Mažeikių ap., gyv. Brighton, 
Mass. 

Bubulas, Kazimieras. 
Budraitis, Vytautas ir sesuo 

Elena, vaikai Adolfo, gyv. 
Brooklyn ar Bostone. 

Budzinauskas, Adomas ir Jo
nas, iš Šaukėnų *al., Šiaulių 
ap. 

Cherimka - Strašunskaitė, Ma
ry, duktė Vinco, iš Žiežma
rių, gyv. Sommersvile, Mass. 

Čižauskienė - Ignatavičiutė, 
Ona, duktė Juozo, kuris gyv. 
Duryea, Pa., o vėliau prie 
Pittston, Pa. e 

Ęidukas (Eidukevičius), Boles
lovas, iš Pašvitinio vai., Šiau
lių ap. 

Eikis, Jurgis, iš Bandzinų km. 
Gabrilavičius, Juozas, sunus 

Boleslovo, gv. Trenton, N.H. 
Gražiškauskas, Pranas, iš Kal

varijos vai., Marijampolės a. 
Gružinskaitės, Elžbieta ir Sta

sė, iš Raseinių ap. 
Ignatavičius, Juozas, sunus 

Juozo ir Barės Slavėnaitės. 
gimęs netoli Suvalkų Kalva
rijos, gyv. prie Pittston, Pa. 

lndrišiunas, Antanas ir Pranas 
iš Pašvitinio vai., Šiaulių ap. 

Indrulionis, Jonas, sunus lii-
drulionienės - Surgailytės. 

Jankauskas, Jonas, išvykęs iš 
Rygos, dirbo pianinų dirbtu
vėje Chicagoje. 

Jankevičius, Petras, gyv. Ke
nosha, tėvas Leonidos Sa-
mauskienės * Jankevičiūtės. 

Janušauskaite, iš Rudaminos v. 
Seinų ap. ištekėjusi. 

Jenkus, Tomas, iš Kvėdarnos 
vai., Tauragės ap. 

Jeskauskas, Mikas, iš Balbie
riškio, gyv. Baltimore, New 
Yorke ar Fittsburghe. 

Jokūbaitis, Antanas ir Vincas, 
sunųs Antano. 

Juraitis (Uraitis), Anna, gyv. 
Brooklyn N.Y. 

Karpavičienė - Rasiukevičiute, 
Agota, iš Trakų ap., gyv. 
Cambridge. 

Katze - Andruškevičiut?, Ele
na, duktė Juozo ir Agotos. 

Kazukevičius, Antanas, iš Jo
niškėlio vai., Biržų ap. 

Kudirka, Juozas, gimęs Ameri
koje, sunus Juozo ir Kon
stancijos Stančikaitės. 

Kriščiūnas, iš Liudvinavo Vai., 
Marijampolės ap. 

Kubokaitė - Sliekienė, Agota, 
duktė Matjošiaus ir Marijos 
Velioniškytės, gyv. New Yor
ke. 

Kupstienė - štreimikiutė, Elž
bieta, nuo Kalvarijos, gyv. 
Worcester, Mass. 

Kutkauskienė - Petrauskaitė, 
iš Šėtos vai., Kėdainių ap., 
gyv. Philadelphijoje. 

Laniauskas, Aleksas, sun. Ado
mo, dirbęs Brooklyn Baking 
Company. 

Lukminas, keli broliai ir sesuo 
Lukminaitė - Stanat. 

Malinowsky - Nutautaitė, Tek
lė, iš Kuršėnų, Šiaulių a#., g* 
Chicagoje. 

Matusevičius (Matuzas^. Kazi
mieras, gyv. New Yorke. 

Mejerienė - Petrauskaitė, iš Šė
tos vai., Kėdainių ap., gyv. 
Philadelphijoje. ^ 

Mejeris, Rapolas, iš Rietavo vl» 
Telšių ap. 

Į  S P Ė J I M A S  
Pranešu visuomenės žiniai 

jog aš nei savo, nei kokios nors 
draugijos ar organizacijos var
du niekam nesu rašęs raštų bei 
laiškų, prašant piniginės, rūbi
nės ar maisto pašalpos. Taip 
pat nieko nesu įgaliojęs pasira
šinėti bei panaudoti mano var
dą minimiems tikslams. 

Apart Lietuvininkų Sąjun
gos, kuri jokių pašalpų nepra
šė ir neprašys, nes tam reika
lui yra BALF'as, jokiai kitai 
organizacijai ar draugijai aš 
nepriklausau. 

Užtikus panaudojant mano 
vardą, maloniai prašau praneš
ti man, prisiunčiant kartu su 
voku tą raštą ar laišką, kad 
galėčiau piktadarius patraukti 
atsakomybėn. 

Maloniai prašau kitus laik
raščius paskelbt i šį mano i spė
jimą. K. Radziulis, 

Montbrillant. 
Chailly sur Clarens, 

Šveicarija. 

Pilnai Išstatyti Namai 
Parodos Viduje 

Apsilankydami į Homeland Sec
tion of the Greater Cleveland Home 
and Flower Show, didžiojoje Cleve
land Public Auditorium, kuri prasi
dės Vasario 28 ir tęsis iki Kovo G, 
matysit viduje auditorijos išstaty
tus pilno didumo namus, pilnai iš
rengtus, puikiai viduje išdabintus ir 
su gražiais kiemais, taip kaip norė
tumėt savo naują namą matyti. v 

Ten bus išstatyta trys gyvenami 
namai, k^ių vidurinis bu3 Cleve
land Chamber of Commerce "Cen
tennial Home", paminėjimui šimto 
metų sukakties nuo Chamber's jsi-
steigimo. 

Didžiojoj salėj. Uublic Auditorium 
bus įrengta puočnųs gėlynų daržai 
beveik akro ploto, kas yra didžiau
siu patraukimu Home and Flower 
Show lankytojų. Prie tų ir įvairio
se dalyse milžiniškos auditorijos ra
sis įvairus kiti įrengimai ir padar
gai ir reikmenys sąryšyje su namų 
statyma, namų įrengimais, rakan
dais, dekoracijomis ir darželių pa
puošimams. Šymet 1948 metų Cle
veland Home and Flower Show už
ims dvigubai tiek vietos kiek užėmė 
pernai. 

Vytautas Markuzas 
Dirvos Atstovas 

Prenumeratoms, Skelbimam® 
3907 Lillibridge 

DETROIT 14, MICH. 
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Nori pagražinti savo 
namus? šauk— 

K. ŠTAUPAS 
Namų Dekoravimas 

musų specialybė. 

Kambarių Popieriavimas 
Namų Maliavojimas 

/ 16908 Endora Road 
Telefonas: 

KEnmore 8794. 
Cleveland, Ohio 
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SEND, Inc. 
SHIPMENTS TO EUROPE'S NEEDY DISTRIBUTORS 

304 W. 63rd Street, Chicago 21, 111. — Tel. ENG. 5028 

SEND PRIIMA MAISTO SIUNTINI& UŠSAKYMUS I VISAS 
VOKIETIJOS IR AUSTRIJOS OKUPACINES ZONAS, 

IŠSKIRIANT U.S.S.R. ZONAS 
SEND Pi lniausia  garantuoja  Jusų užsakyto s iunt inio  pr istatymą.  Je i  
dėl kokių priežasčių negalima pristatyti siuntinio, jusų įmokėti pini
gai bus grąžinami. 
SEND Priima iš kiekvieno siuntinio gavėjo ir trumpo turinio laišką, 
kurį kartu su pakvituotu orderiu prisiunčia jums. 
SEND Standartiniai maisto siuntiniai susideda iš grynų produktų — 
VISO 23 SVARŲ NET. * V 

Siųsk Maisto Siuntiniu: tik per 

S E N D  
SIUNTINIO PILNA KAINA: 

TIK $10.00 

3 sv. Taukų. 5 sv. Cukraus 
2 sv. Kavos. 5 sv. Miltų 
I* sv. Ryžių. 2 sv. Mėsos 
I #v. Kotid. Pieno. 1 sv. Kakao 
1 sv. šokolado. 1 sv. Muilo 
1 svaras Džiovintų Vaisiu 

Tuojau pasinaudokįt žemiau esančiu užsakymo kuponu 
UŽSAKYTOJAS: 
Vardas ir Pavardė 
Numeris ir Gatvė 
Miestas Viirtst 
GAVĖJAS 
Vardas ir Pavarae 
Gatvė 
Ypatingas Adresas 

Nr. Miestas. 

Valstybė Zona 

Monkaitis, Paul, gyv. Chester. 
Paulavičius, Adomas ir Stepo

nas, iš Molėtų vai., Utenos a. 
gyv. New Yorke. 

Petrauskaitės, Bronė ir Ona, iš 
Šėtos vai., Kėdainių ap., gv. 
Philadelphijoje. 

Petrulis, Povilas, gyv. Chicago. 
Pivoriūnas, Kazimieras, iš Tve

rečiaus vai., Švenčionių 
gyv. Chicagoje. 

Račaitis, sunus ir duktė An
driaus, iš Vilkaviškio ap. 

Rankauskas, Jonas, iš Mosė
džio vai., gyv. Denver, Colo-
rado. ^ j 

Rasiukevičius, šefiiia Andriaus, į 
iš Trakų ap. 

Raudeliunas, pratiaa, iŠ 
vai., Trakų ap. 

Rudaitis, Antanas ir Jonas ir 
sesuo, iš Bublelių vai., šakių 
ap. 

Šlaitas, Kostantas, Ukmergės 
ap., gyv. apie Bostoną. 

Slanina, * Antanas ir Augustas, 
gyv. Blisville. 

Šleževičius, Adolfas, sunus Do
micėlės Micaitės, prašo atsi
liepti gimines. 

Sliekienė - KubokaitŠ, Agota, 
duktė Matjošiaus ir Marijos 
Velioniškytės, gyv. New Yor
ke.' 

šliužas, iš žiežmarių vai., Tra
kų ap. „ * 

Stanat - Lukminaitė, ir jos bro
liai. 

Staneika, Jonas, gyv. E. St. 
Louis, 111. 

Stanionė - Mišaite, Elena, iš 
Kauno, gyv. Chicagoje. 

Strašunska - Cherimka, Mary, 
iš Trakų ap., gyv. Sommers-
ville, Mass. 

Štreimikiutė - Kupstienė, Elž
bieta, nuo Kalvarijos, gyv. 
Worcester, Mass. 

Švabas, Kazimieras, gv. Brook-
lyne, iš Vilkaviškio ap. 

Svidaravičius, Juozas, iš Gar
liavos vai., Kauno ap. 

Tiškienė - Donelavičiutė, Anta
nina, gyv. Chicagoje. 

Uraitis (Juraitis?), Anna, gv. 
Brooklyn, N.Y. 

Vircinskienė - Rasiukevičiute, 
Levosė, iš Trakų ap. 

Zenkutė, Juzė, iš Seirijų vai., 
Alytaus ap. 

Žukauskas, Antanas ir Motie
jus, iš Padovinio vai., Mari
jampolės ap. 

GREATEB 
CLEVELAND 

HOMEw f FLOWER 

PUBLIC AUDITORIUM 
FEB.2M^MML6J 

Hours: 
Sot.Feb.28,opens 2 p.m. 

All etherdays, 11 a.m.—11 p.m. 

A TRIUMPHANT PANORAMA OF BEAUTY! 
• THE STAGE, a Holland - Belgium 

Wonderland. 
• SPECTACULAR DISPLAYS of roses, 

carnations, and other exotic flowers. 
• COMPETITIVE GARDENS of rare beauty. 
• FIVE HUGE HALLS on planning,equip

ping, furnishing and beautifying 
the home. 

• THREE HOUSES, completely fur
nished, decorated and landscaped. 

• AN ENLARGED "GREEN THUMB COURT.* 
•  A TELEVISION THEATRE demonstra* 

ting accepted makes. 
• ILLUMINATING COMPANY'S "Best Loca

tion in Nation" picture shown free. 
REGULAR ADMISSION 

including Federal Tax 

ADVANCE'S ALE TICKETS 

Available at Retail Florists, Garden 
Clubs and Taylor's Ticket Office 

"The MosfBeautiful Show of the Year" 
XXXA-XXXWCniOOOQOO 

' KING PIN CLUB' 
2111 Prospect Ave. 

Superior 3443 

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

FOOD — DRINKS 
Hall Space to Rent 

Joe Chester, pres. A1 Samolis, sec. 
— —.__ -• 

F 
Automatinis šildymas 
Ekonomiškas-Tikras 
šildymo Patogumas 

į-f ""'-s/ k £ 
'  - '  •->  ̂

t ^ 

l " 

'</'/////, 

"Mano Grynai Elektriška Virtuve 
yra tai Išsipildęs Mano Sapnas" 

JUSŲ TEISYBĖ. Ponia  Še imininke !  Grynai  E lekt r i š

ka Virtuvė yra kaip išsipildęs sapnas. Ir j~s naujas 
grožis ir patogumai prisideda daug prie praskaitdrini-
nimo kiekvienos dienos. 

Ne tik jusų "Sapnas Virtuvė" sumažino valandas 
vesniu . . . prideda naujo upo gyvenimui! 
praleidžiamas paruošimui maisto ... ji ir darbą pa
daro lengvesniu . . . priduoda daugiau naujo upo gy
venti. 

Pirm baigiant pl'an\| remodeliavimui savo dabartinio 
namo . . . arba statymui naujo . . . leiskit mums pa
siūlyti jums pamatyti naują All-Electric Kitchen Įren-
tt'imą. paruoštą krautuvėse. Jokis paskiras dalykas ne
prisidės tiek daug prie investmento vertybės jusų na

pe kaip galėjimas pasakyti, "Jis turi All-Electric Kit
chen". Ir kaštuoja nedaug. > 

A T  Y O U R  A L W A Y S  S E R V I C E  f  

KLAUSYKIT TEN O'CLOCK TUNES" 
VISOS NAUJAUSIOS DAINOS — VIS! ŽYMIAUSI ŽVAKIDĖS 

Penkias Dienas Savaitėje—Pirmadienį iki Penktadienio 
įRytais nuo 10—WGAR 1220 • Vakarais nuo 10—WIIK 1420 
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CLEVELANDO IR APIELINKĖS ŽINIOS f 
DIRVA—6820 Superior Avenue. fiNdicott 4486—-Atdara vakarais i 
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LIETUVIŲ SALĖS 'BINGO DIREKTORIAI' 
PADARĖ SALEI VIRŠ $50,000 NUOSTOLIŲ 

"IŠNUOMODAMI" SALĘ PATYS SAU, 
IR IMDAMI SAU BINGO PELNUS 

SalSa girininkų mėtinis svsiri nkimas ši penktadienį, Vas. 20 
Šį vakarą, kai gausit šį Dir-į susirinkime paaiškės kaip po-

vos numerį, visi Lietuvių Salės j ra buvusių direktorių, kurių 
vienas ir dabar yra, kraudami 
sau kišenius iš bingo biznio per 
apie penkis metus, Lietuvių 
saiei ir šėrininkams padarė 
suvirs $50,000 nuostolių! 

Tuos tukstančius jie be abe
jo pasidalino tarp savęs ir sa
vo draugų, nedvkai jau juos 
federalė valdžia gaudo ir bau
džia už "income tax" slėpimą. 

Ateikit visi į šį susirinkimą 
pasiryžę išrinkti teisingus, ge
rus žmones i salės direktorius, 

. kurie sutiks vadovauti salę 
puses, kas bus raportuota šia-; Lietuvių kultūriniams ir drau-
me susirinkime. Igiškiems tikslams ir salės pel-

Jus tiesiog nustebins kuomet'nus atiduos pačiai salei. 

bendrovės šėrininkai skubėkit 
| Salės bendrovės šėrininkų me
tinį susirinkimą ir neduokit 
toliau porai direktorių valdy
bos narių jus suvedžioti, ap
gaudinėti, ir šalę skriausti. 

Po Sausio 19 d. susirinkimo, 
kurį tie bingo gišefto direkto
riai sušaukė, norėdami vėl iš
sirinkti save ir varyti toliau 
ta bizni, specialė šėrininkų ko
misija pasienius tyrinėti bingo 
reikalą surado tiesiog begėdiš
kų dalykų iš poros direktorių 

Polyna Stoska Dainuos 
Metropolitan Operoje 

Nauja Lietuvaitė Metropoli
tan Operos dainininkė, Polyna 
Stoska-Stoškaitė, dainuos Cle-
velande ši pavasarį dviejose 
operose, kaip praneša operų 
rengėjai. Operų sezonas prasi
dės Clevelande Gegužės 10 ir 
tęsis per visą savaitę, baigsis 
Gegužės 15 d. 

VETERANAI, GAUKIT 
SAVO BONUS 

Lietuviai Ohio gyventojai, 
šio karo veteranai, pasirūpin
kit gauti jums priklausomus 
bonus, kuriems aplikacijas ga
lėsit paduoti Kovo 1 arba bent 
kurią dieną po to. 

Cuyahoga apskrityje suvirs 
13,000 veteranu patieks aplika
cijas Ohio bonus gauti. 

Gyvieji veteranai patys pa
sirūpins sau bonus gauti. Bet 
galima reikalauti ir gauti bonus 

M I R I M A I  
ANTANAS LEVICKAS, 5T m. 

nuo 1382 Giddings Rd., mirė 
Vasario 12, palaidotas Kalva
rijos kapinėse, Vas. 16, pamal
dos atsibuvo šv. Jurgio bažny
čioje. 

Liko žmora, Agnės, trys su-
nai, Leonardas, Antanas, Juo
zas; dukterys, Elena ir Agota, 
ir brolis, Juozas Levickas. 

KASTANTAS GRAIČIUN A S , 
51 m., nuo 1153 E. 92 St., 

mirė Vasario 11 palaidotas Va
sario 14, Kalvavijos kapinėse. 
Pamaldos atsibuvo šv. Jurgio 
bažnvčirje. 

Liko žmona, Pulkeria, ir se
suo Amelia Aleckna. 

Abiejų laidojime pasitarnavo 
laidotuvių direktorė Delia E. 
Jakubs. 

TRAFIKO nelaimėse Cleve
lande šymet iki Vasario 16 žu
vo jau 15 asmenų. Pernai per 
tą laikotarpį buvo žuvę 14. 
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uanian Digest  
6820 SUPERIOR AVE. CLEVELAND 3, OHIO PHONE: ENdicott 4486 

A Sap of the Baltic People 
Some Facts You Should Know about the 

« , \ flaltic People 

By ^Oswald A. Blumtt 
. m-

' {Continued) 

SCREENINGS OF THE BALTICS 
Beginning with .June 1946 UNR-

RA and the military authorities have 
frequently instituted repeated screen
ings in the displaced pei'sons camps 
for the purpose "to define the va
rious categories of displaced per
sons for wfeom UNRRA is authoriz
ed to give care." Eligible for UN
RRA assistance are all displaced per
sons who are victims of persecution 
because of their race, religion or 
political opinions, irrespective of the 
date they left their country, pro
vided that these opinions are not 
in conflict with the principles of 
the Charter of the United Nations. 

Despite the fact that these re
quirements for the protection of the 

refugeeg have already been recog
nized by resolutions of the UNRRA 
Council and have been recommend
ed to the United Nations by deci
sions ' of the Special Committee on 
Refugees, screening boards in the 
American zone have deprived Lat
vian refugees of displaced persons 
rights, although being persecuted by 
the Soviet authorities these refu
gees left Latvia in 1941 and till now 
have retained their Latvian citizen
ship. 

The second category of Baltic" re
fugees who are deprived of their 
displaced persons status by the 
American screening boards are per
sons who have entered the Ameri
can zone from other zones of oc
cupation after August 1st, 1945, in 
order to join their relatives. These 
refugees could be admitted to DP 

camps only with the assent of UN
RRA and the Military Government. 
It cannot be supposed that these au
thorities acted illegally. Btesides, 
this preclusive date was never an
nounced before and therefore has 
retroactive force. A screening pro
cedure of this nature is contrary to 
all principles'^ erf justice and -of pe
nal codes. 

The third group of refugees com
ing under the category of displaced 
persons not eligible for UNRRA care 
are collaborators. In May 1946 UN-
RRA'S central headquarters sent 
out to all three zones of Germany 

a' team letter which states: "You 
will resist attempts by the Military 
to declare eligible for UNRRA cawi 
ex-Wehrmacht Baits," if in each il*f 
dividual case they cannot present a 
written certificate from the Military 
that the released POW is not a way 
criminal or collaborator and was in
voluntarily conscripted into the Ger
man Wehrmacht. 

(To be continued) 

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

«iAiiiiiNiiiiNMitiinnnmii»iNiiMuiiinHtH«hHMniiiNMiimiUN^mHmmiuiNaalnmnMMiMi»ii 

I ANNOUNCING new o w n e r s h i p  

Smant Bet fee&uttf, Saloti 
2066 LEE ROAD "at Washington Blub" 

; Phone YEllowstone 6636 
j OPEN TUESDAY aM FRIDAY EVENINGS 

Ann Ferlito Mazzarino Rose Basta 

Polyna Stoska dainuos va- - , , • 
dovaujamose moteriškose rolė-llr "z .ne»:vv4s veteran užkurių 
se, "Die Meistersinger" *>H «P«dy-
žės 10, ir "Don Giovanni", Ge-!" aPh,kacW F?™ No. ;2 ir jie 
gūžės 14 i gaus bonus uz savo žuvusius 

' kareivius, jeigu bus tas jiems Polyna Štoskaite paeina iš. . .. , -
1 i pripažinta Worcester, Mass., nepertoli nuo 

Hartford, Conn., iš kur kilus J 
Anna Kaskas, kuri buvo Met-! GATVEKARIŲ veikimas šią 
ropolitan operoje per keliolika į žiemą, ypač ant Superior ir St. 
metu. JClair linijų, taip sublogėjo kad 

Polyna Stoškaitė yra buvus j virto skandalingu dalyku. Va-
Lietuvoje, taipgi dainavus Eu- i žinėtojai tiesiog piktinasi, 
operose, kaip praneša operos i Miesto Taryboje svarstoma 
dainavo įvairiuose mdžikaliuo-! panaikinimas dabartinės Clever 
se veikaluose plačioje Ameri-j land Transit Board, kuri ope-
koje, dažnai dainuoja iš didė-'ruoja gatvekarius, bet visai ne-
liu radio stočių. Ji priimta i išmano apie toki reikalą. Sa
ga r s ią New Yorko Metropoli-i ko. Transit ofisuose prikišta 
tan Opera pereitą rudeni. j jauna vyrukų, kurie sprendžia 

Teko patirti kad p-lė Polyna įgatvekarių ir busų judėjimą, 
Stoska yra pakviesta i Hollv- i  neturėdami supratimo apie tai. 
woodą suvaidinti keletą rolių | Transit Board pakėlė ir va-
muzikalinese filmose. žinėjimo kainą, nes perdideles 

algas gauna visa eilė dykaduo-
KEITH'S 105TH STREET u! ka važinėjanti publika 
THEATRE turl u'moke I' 

Pradedant Vasario 18 iki 21, | ~ 
R KO Keith's 105th Theatre i MĖSA, sviestas, muilas ir ki-
matysit ši Įdomų veikalą, filmą j ti šeimininkėms reikalingi da-
"Daisy Kenyon". jlykai Clevelande atpigo po ke-

j lis centus, po to kai pradėjo 
SUI 4UKĖ j kristi ęrudu ir galvijų kainos. 

Juozas Dogai) (Degutis) su-f Pereitomis keliomis dienomis 
laukė savo giminiečių iš Vo 

kietijos, česnavičių šeimos iš _ 
trijų, kuriems affidavitus pa-į^i 
siuntė apie pora metų atgal. 

silaukė savo giminiečiu iš Vo-1 £rudų kainos vėl buvo pašoku-
x. sios, tačiau dabar jos vel kri-

NORIU KAMBARIO 
p, , , j Lietuvių šeimoje 
Clevelande ^^7 i kur* nors netoli miesto centro, 

(po tevais i praneškit: Juoz. Ivancevičius 
8213 Pulaski Ave. City. 

JIESKOMA 
venus Anna Silk 
Unterberger), gimus Lietuvoje 
1873 mstais, atvykus į Ameri
ka 1931 metais. 

Kas žino praneškit telefonu 
Amerikos Riudonaiam Kryžiui! 
Superior 18 0, 1227 Prospect 
avenue. 

BYLOS TIK PRASIDEDA 
Atsimenate didele gaso eks

pl o z i j ą  p r i e  S t .  C l a i r  i r  E ,  6 > i  
gatvių Spalių 2\ 1914 metais? 

Tos nelaimės bylos ir dabar 
tęsiasi. Tada buvo užmušta 71 
asmuo ir nuostolių padaryta už 
$10 milijonų. 

šiomis dienomis Clevelando 
Common Pleas Teisme pradėta 
svarstyti pirmutinė iš 38 byla. 
Gaso kompanija ir kompanija 
kuri statė gaso tankus, reika
laujamos atlyginti už žuvusius 
ir už sunaikintą turtą aplinki-
nių gyventojų. 

REIKALINGA MOTERIS 
Namų apvalymo darbui 

kartą savaitėje, penktadienį. 
Kreipkitės 
FA. 5574 

REIKALINGA MERGINOS 
Lengvam dirbtuvės darbui. 
Nuolatinis. Mokestis nuo 

valandų. 
Patyrimo nereikia. 

GENERAL BOOKBINDING 
CO. 

2110 Superior Ave. 

REIKALINGA VYRŲ 
Produkcijos Dalių Valymui 

Išsiuntimo Department. 
Mokestis nuo valandą, 

su viršlaikiais. 
WEDLER BROS. Inc. 

1535 E. 38th St. 

L a s n i k  C a f e  
Puiki, Moderniškai Įrengta Lietuviška Užeiga 

6824 SUPERIOR AVE. 
(šalia Dirvos Redakcijos) 

Prie U. S. Koute 20 ir U. S. Route 6. 
Užkviečiame Lietuvius iš kitų miestų sustoti pas mus. 

Kastantas ir Ona Lesnikauskai — Savininkai 
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HERE ARE THE 
R«ent Independent tests prove our 
claim that Launderall does a better 
|ob—it washes more clothes, deaner 
—more economically! 

See your nearest dealer listed be
low and ask for a demonstration 
today. Watch Launderali's exclusive 
Re-Verso-Rol washing action give 
MNh piece an individual washing 

MOSS 
and double rinsing. See Launderall's 
convenient Top-Fil-Dor that means 
no bending or stooping—the Safti-
Latch that guards against accidents. 
Note from the moment you flick the 
switch until you lift out your clothes 
damp-dried—ready for the line-
it's all done automatically—your 
hands never touch water! 

yMWn «« ««*» WW ^ 
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Launderall 
£  C O M P L E T E L Y  A U T O M A T I C  H O M E  L A U N D R Y  ' j d ^ l  
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WASHES 28 TO 41% CLEANER! 

USES 18 TO 27% LESS SOAP-

17 TO 27% LESS HOT WATER! 
T-wtRt *"ohtt*^anU" 

ver r" deemed b* and '°n§,* 6 to 8 9r0*n* 

Vln ,M m mx> W$k. 

was „ndcr close 

SEE YOUR LOCAL LAUNDERALL DEALER FOR AN AMAZING DEMONSTRATION 

PERKO Electrical Appliances 
9213 UNION AVENUE 3486 EAST 93RD STREET 

Atdara Vakarais iki 9:00 Vai. Trečiadieniais iki 1;0Q Dienos 

Telefonas Abiejose Krautuvėse Diamond 0025 

* . — . . .  
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