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SUSIORGANIZAVO 
STUDENTAI TAUTININKAI 

Alpių papėdėje susirinkę 
šimtas Lietuvių studentų, tau
tinio sąjūdžio dalyvių, susior
ganizavo ir Įsteigė savo korpo
raciją. Jos nariai pasižadėjo 
eiti senųjų viltininkų keliais ir 
korporaciją pavadino "Vilties" 
Vfcrdu. Korporacijos sukis 
'Pro patria" — Už Tėvynę. 

LIETUVIŠKA DAINA 
LONDONE 

Balandžio mėn. PabaltSs ta
rybos Didžiojoje Britanijoje 
pastangomis suruoštas didžiu
lis Lietuvių, Latvių, Estų kon
certas. Iš Lietuvių pusės daly
vavo keturi solistai: Kalvai
tytė, Motiekaitienė, I. Naura-
gis ir S. Baranauskas. Koncer
to klausėsi apie 2,500 Londo
no visuomenės. 

Klausytojai ir Anglų spau
da labai palankiai atsiliepė ir 
girnas gali įvykti ir buti p&sto-
pajėgas. 

MAŽOSIOS LIETUVOS 
BALSAS 

Tremtyje gyvenantieji Ma
žosios Lietuvos atstovai pradė
jo kelti klausimą, kad jų kraš
to žmonės butų atstovaujami 
ir vyriausiame Lietilvos Išva
davimo Komitete (VLIKE). 
" Tuo reikalu ypač sielojasi p. 
J. Grigolaitis "Musų Kelyje". 

Straipsnio autorius nurodo, 
kad Mažoji Lietuva yra labai 
vertinga ir brangi, šiuo metu 
gi Mažosios Lietuvos žmonės, 
gyveną tremtyje, jaučiasi už 
bendruomenės ribų. Todėl jie 
priversti burlis j atskirus vie
netus, kas Lietuvai labai ne
naudinga. Abiejų kraštų suau
gimas gali įvykti ir buti pasto
vus tik keliu, vedančiu per gy
ventojų širdis. Todėl M. Lie
tuvos Lietuviams turi buti 
leista įsijungti į bendrą kovą 
dėl Lietuvos laisvės. 

DIDŽIULĖ SKAUTŲ 
PARODA 

Lietuvos skautų organizaci
ja, šiemet tremtyje švenčia sa
vo 30 metų sukaktį, šia proga 
organizuojama didžiulė skautų 
gyvenimo ir darbų paroda, kuri 
aplankys eilę Lietuvių stovyk
lų. 

TUMO-VAIŽGANTO MIRTIES 
SUKAKTUVĖS 

Balandžio 29 d. suėjo lygiai 
15 metų, kai mirė didysis kovo
tojas už Lietuvos laisvę ir Lie
tuvių teises rašytojas Kan. 
Doc. Juozas Tumas-Vaižgan
tas. 

šio brangaus žmogaus su
kaktuves, kuris vien savo raš
tų paliko 20 tomų, mini visa 
tremtinių bendruomenė. 

TREMTINIŲ RANKDARBIAI 
| AMERIKĄ 

Amerikiečių kariuomenės va
dovybė pasiūlė Pabaltiečiams 
stovyklose sudaryti liaudies 
meno dirbinių kooperatyvus. 

Numatomos galimybės trem
tinių gamintus rankdarbius, 
kaip liaudies meno dirbinius, 
papuošalus, odos dirbinius ir 
pan. persiųsti į Ameriką ir ten 
juos parduoti. 

K; Pelekis. 
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Arabai Pasirengę Užimti 
Palestiną 

(33-ti metai :: 33rd Year) 

NUŽUDYTAS GRAI
KIJOS TEISINGUMO 

MINISTRAS 

Atėnai, Geg. 1. — Komu
nistų pirmos Gegužės są
moksle buvo numatyta nu
žudyti tris valdžios kabine
to narius. Vienas, Teisin
gumo ministras Ladas ta
po nužudytas. To įvykio 
delei Atenuose įvesta karo 
stovis. 

Žudeika, komunistas, bu
vo taipgi sužeistas sprog
stančių granatų, jis prisi
pažino kad buvo narys žu
dytojų gaujos, ir jis žudy
mą atliko sulyg įsakymo. 

Vienas komunistas, kuris 
susipilto ir pasiryžo pasi
traukti nuo komunistinės 
veiklos, valdžiai laišku pra
nešė apie komunistu pasi
ryžimą nužudyti tris mi
nistrus tą dieną. 

Gegužės 5 paskelba su
spendavimas Graikijos sei
mo vienam mėnesiui, delei 
apsireiškusios vyriausybės 
krizės. 

ŽYDAI RUOŠIASI PASKEtBTl SAVO 
VALSTYBE GEGUŽĖS 16 

KOMUNISTAI LYS l 
POGRINDI 

SENATO bankinis komi
t e t a s  p a t i e k ė  p a s i ū l y m ą  
skyrimui $500 milijonų pa
skolų Pietų Amerikos res
publikoms kurios |e pagei
dautų. . 

Iš New York o praneša 
kad komunistų partija ren
giasi lysti į pogrindį, taip 
sakant, pradėti savo slaptą 
veiklą, jeigu Kongrese bus 
priimta Mundt bilius kon
troliavimui šaliai priešin
gų gaivalų veiklos. 

Komunistų partijos pir
mininkas Foster sako par
tija nutarus visomis pajė
gomis priešintis tam įsta
tymui ir atsisakys regis
truotis Teisingumo Depar
tmente, kaip tas bilius nu
sako. 

Mundt bilius nustato kad 
komunistai turėtų veikti 
viešai, savo narius ir orga
nizacijas užregistruoti Teij 
singumo Departmente, už 
to nepildvmą nustatoma 10 
metų kalėjimo ir $10,000 
piniginės pabaudos. 

Kaip iš Washingtono sa
ko. tas bilius prali buti pa
imtas svarstyti bėgyje se
kančių dviejų savaičių. 

STIPRINS DARBO 
ĮSTATYMĄ 

Iš Washingtono praneša 
kad akyvaizdoje gręsiančio 
šalyje geležinkelių darbi
ninkų streiko Kongrese bus 
pradėta tardymai pravedi-
mui griežtesnių darbo įsta
tymų. Tie nauji tardymai 
bus pritaikymui naujų pa
gerinimų ir priedų prie da
bartinio Taft-Hartley įs
tatymo. 

Geležinkelių darbo santi-
kiai dabar neapimami Taft-
Hartley įstatymų. 

Commerce. Ga. — Smar-
Eius didelių ledų lietus čia 
Geg. 2 užmuld daug vištų 
ir kralikų. 

Iš Palestinos Žydų vadai 
praneša jog jie paskelbs 
Žydų nepriklausomą vals
tybę Gegužės 16 dieną, ka
da išpuola Britų iš Palesti
nos pasitraukimas. 

^ Žydai įsitvirtinę Tel A-
viv miesto pakraštyje, iš 
kur jie savo valstybės pa
skelbimą padarys. Jie tu
ri suvirš 50,000 vyrų ka
riuomenės ir numatytus 
vyriausybės žmones. 

Proklamacija sako • bus 
pasiųsta j United Nations, 
Lake Success, New Yorke, 
prašant formalio tarptau
tinio Žydų valstybės pripa
žinimo. 

Žydų valstybe dar netu
ri pasirinkus savo tikrojo 
pavadinimo ir nenustatyta 
kokia bus jų vėliava. Tuos 
dalykus išspręs šiomis die
nomis. 

Ar United Nations pri
pažins Žydų valstybę nie
kas dabar dar negali pasa
kyti. Žydai betgi pasiren
gę kovoti už savo suvere
numą, ir ta kova -numato
ma bus kruvina. 

Transjordanijos Arabų 
karalius Abdullah paskel
bė jog jis su savo legionais 
ineis į Palestiną Gegužės 
16 dieną, kaip tik Britų 
mandatas baigiasi, "nežiū
rint ar Arabų Lyga sutiks 
priimti United Nations siū
lomas karov paliaubas ar 
ne." 

Kitos Arabų kaimyninės 
valstybės taipei turi pa
ruošusios armijas prie Pa
lestinos sienos. 

Abdullah pareiškė jog jis 
nepripažins siūlomą 10 die
nų nekariavimo paliaubas 
Palestinoje, Jis nusistatęs 
kariauti. 

Arabai sako kad jie val
dys Palestiną ir Žydus, ne
žiūrint kitokių beno nors 
propozicijų. 

Žydai kariautojai taipgi 
nesnaudžia, jie tęsia už-
grobinėjimą Palestinos sri
čių. 

Tuo tarpu, United Na
tions taryba New Yorke 
svarsto suradimui išeities 
ir nori išvengti karo, ku
ris, matyti, įsiliepsnos tarp 
Arabų ir Žydų už jkgletos 
dienų. 

MARSHALL PADĖJĖ
JAI KENKSMINGI 

ŠALIAI, SAKO 
Washingtone, Atst o v a s 

Taper, pirmininkas Atstovų 
Rūmų pinigų skyrimo ko
miteto, užatakavo Valsty
bės Sekretorių Marshall, 
įrodinėdamas kad pačiame 
State Departmente esantys 
kenksmingi elementai dir
ba prieš šios šalies gerovę. 

Daug State Departmento 
tarnautojų yra neištikimi 
ir netinkami jų vietose ap
saugojimui šios šalies in
teresų šiais kritiškais lai
kais, sako Taber. 

Iki šiol betgi nieko arba 
labai mažai kas padaryta 
tai padėčiai pagerinti iš 
Marshallo ir jo aukštesnių 
padėjėjų pusėsy . 

VIS TIKI KAD HITLE
RIS YRA GYVAS 

GRAIKIJOJ šiomis die
nomis 152 asmenys pripa
žinti kaltais žmogžudyste* 
se ir sušaudyti. Tos žudv-
stės už kurias dauguma jų 
nubausta mirtimi buvo są-
ryšvie su 1944 metų revo
liucija, kurią^ komunistai 
surengė pries šalies vy
riausybę. 

DETROIT, Mich.— Ford 
Motor Co. 120,000 darbi
ninkų per savo uniją pada
vė reikalavimus pakelti al
gų 30 centų valandai. Ta
rimaisi • su unija prasidės 
Liepos 15, 

W e i sbadene, Vokietijoje, 
viena Vokietė tikrina kad 
tik pernai metą ji gyvenus 
Liegnitz miestelyje, Silezi
joje, gretimame name kur 
gyvenęs Adolf Hitler. Jos 
nusakymu, jis dabar nešio
ja kitokius usus ir kitaip 
užsilaiko. Jis gyvenąs su 
maža juodbruva moteria, 
ji esanti Eva Braun, jo bu
vus žmona. 

Ta žinia labai erąsdina 
sovietus. Jei bent Maskva 
įrašys tą Hitlerį į komuni
stų partiją 

SOVIETAI paskelbė nau
ją 20 bilijonų rublių ($4 bi
lijonų) paskolą, kurios tiks
las esąs paskubinti pravedi
mą pirmo pokarinio, penk
mečio planą. 

Tuo pat kartu sovietų or
ganas Pravda praneša kad 
visoje plačioje Rusijoje ir 
jos užimtose šalyse pavasa
riniai darbai ir sėja labai 
pavėlavę. 

PREZ. TRUMAN taipgi 
susirupinęs savo rinkimų 
vajum. Jo padėjėjai jau 
nusamdė traukin] kuriuo 
prezidentas apvažiuos ne-
kurius šalies dalis sekantį 
mėnesį, pasiekdamas net 
Los Angeles. 

TRYS laivai vėl parveža 
Amerikos karių lavonus iš 
Pacifiko salų. Parvežama 
apie 4,000 lavonų. 

BRITŲ ir Amerikos zo
nose Vokietijoje pasikarto
ja įvairus streikai, komu
nistų kurstomi. Rengiasi 
sustreikuoti dar 600,000. 

KINOJOS kare su komu-
munistais, Šensi provinciio-
je šiomis dienomis išmušta 
5,000 raudonųjų ir suimta 
nelaisvėn kitų 50,000. 

% 
Kempten, Vokietijoje, Lieuvės tremtinės moterys darbo me
tu siuvykloje, siuva ir iš BALF atsiųstų medžiagų rubus ne 
tik moterims bet ir vyrams. Taip pat taiso jusų padovano
tus per BALF siųstus naudotus rubus. 

Dabar vyksta BALF rubų vajus. Vajaus laiku aukokite 
rubus patys ir rinkite iš kitų. Viską siųskite per savo kolo
nijos centrelį arba tiesiog adresuokite: United Lithuanian 
Relief Fund of America, 105 Grand St., Brooklyn 11, N. Y. 

NUTRAUKĖ RYŠIUS 
SU MASKVA 

Bogota, Kolombia. — Ši 
Pietų Amerikos respublika 
yra trečia valstybė nutrau
kus diplomatinius ryšius su 
Rusija. 

Ryšių nutraukimo tikė
tasi nuo Balandžio 9, kuo
met Bogotoje komunistai 
sukėlė kruviną revoliuciją. 
Šiomis dienomis kabinetas 
nusprendė nutraukti su so
vietais ryšius ir atšaukti 
savo atstovą iš Maskvos. 

AUDRA IŠGRIOVĖ 
MIESTELĮ 

Texas valstiją ir kitas 
kaimynines sritis prašlavė 
tornavo Gegužės 3d. Už
mušta keliolika žmonių. 

Miestelis McKinney, iš 
10,000 gyventojų, veik vi
sai sugriautas. 

Tornada siekė ir Kentu
cky ir West Virginia, viso 
žuvo virš 20 žmonių, pada
ryta milijoniniai nuostoliai. 

MUILO išdirbystės pra
neša nupiginimą muilo kai
nos 6 nuošimčiais. 

DAUGIAU ATLIEKA 
PINIGU 

Su Gegužės 1 inėjo ga
llon Federalių ineigu tak
sų sumažinimas; sulyg to 
apie 50 milijonu Amerikos 
žmonių gauna daugiau sa
vo algu, iš kuriu pirmiau 
buvo atskaityta didesnė su
ma taksams. 

Sulyg to taksų sumaži
nimo įstatymo net 7,400.-
000 mažesnių taksų mokė
toju visai paliuosuoti nuo 
mokėjimo. • 'rt 

VYRU 19-25 METŲ 
DRAFTAS ARTĖJA 

ŠVEDIJA rengiasi visuo
tiniems rinkimams Rugsė
jo mėnesį. Ten komunistai 
irgi galvas kelia. Jie turi 
apie 60,000 partijos narių, 
seime turi 18 vietų. Dabar 
jie dirba, su Maskvos pa
rama, laimėti žymiai dau
giau. 

Amerika parodė Skandi
navijos šalims savo drau
gingumą ir susirūpinimą 
pasiunčiant J Norvegijos 
vandenis savo karo laivy
no dalinį. Tai parodymas 
komunistams kad Amerika 
susirupinus tų šalių ateiti
mi. 

Suomija, Norvegijos ir 
Švedijos kaimynė, Maskvos 
grąsoma, priėmė Sovietų 
prim estą "draugingumo" 
sutartį, kas sukėlė anom# 
valstybėms nerimo. 

John L. Lewis paskyrė 
Gegužės 18 minkštos anglies 
kasyklų operatoriams tar
tis naujam kontraktui su 
unija. 

Gen. Eisenhower galuti
nai apleido militarinę tar
nybą, Gegužės 2 atlikda
mas atsisveikinimo saliuta-
vimo apeigas Fort Mver. 
Jis užėmė Columbia Uni
versiteto prezidento iiifcą 
New Yorke. 

Washington. — Amerikos 
armijos sustiprinimui pasi
ruošimai aukštų militarinių 
vadu tarpe baigė apkalbėji-
mų laikotarpį ir dabar ruo
šiamasi taikos meto drafto 
įvedimui. 

Drafto laikas numatyta 
du metai, ir apims vaikinus 
nuo 19 iki 25 metų amžiaus. 

Dabartiniu laiku Univer
sale Militarinė tarnyba ne
numatyta įvesti. 

Ši tarnyba reikštų įvedi
mą visų vyrų šaukimą ka
riuomenėn. kaip buvo Lie
tuvoje po Rusais, arba pas
kui nepriklausomoje Lietu
voje ir kaip yra veik visose 
kitose šalyse. 

SENATE išrodo taipgi 
bus praleistas oleomarga-
rino aptaksavimo panaiki
nimo bilius. Sviesto biznis 
per virš 60 metų kovojo ir 
iki šiolei išlaikė kovą prieš 
oleomargariną, bet dabar 
oleomargarinas randa sau 
reikalingų pritarėjų. 

TRIESTE, Italų uoste, 
komunistai iššaukė 10,000 
darbininkų sėdėjimo strei
kui, kuomet valdžia išleido 
suvaržymus Gegužės 1 die
nos demonstracijai. 

Nužudė tėvą. Wheaton, 
111. — Suimta 17 mį amž. 
Frances Korebelik, apkal
tinta nužudymu savo tėvo. 
Tėvo lavonas buvo rastas 
nuogas po malkomis namo 
skiepe. Žudystė buvo atlik
ta Sausio 10, kuomet tėvas 
dingo. 

Sovietų atstovas United 
Nations saueumo tarybos 
posėdyje užblokavo U. N. 
tyrinėjimą Maskvos rolės 
pastarame Čekoslovakijos 
užgrobime. 

Grąso Naujų Streikų 
Banga 

610-vadai skelbia kad "ma
tyti galimybės naujai streikų 
bangai". Unijos šį pavasarį ir 
vasarą pasiryžusios daryti vi
sokius reikalavimus, kurie §tt-
kels didelius streikus. 

Unijų vadams nepatinka to
kie žygiai kaip dabar padarė 
U. S. Steel Corp., kuri sutiko 
nupiginti plieno kainą vietoje 
kelti darbininkams algas, 

i Darbininkų unijų sutartys 
su kompanijomis, apimančios 
2,240,000 darbininkų didelėse 
industrijose, baigiasi šią vasa
rą Birželio 30 d. Jokia kita 
unija 'išskyrus plieno uniją 
(CIO) neturi susitarimo ne
streikuoti. 

Nors plieno linijos reikala
vimas pakelti algas pastaru 
laiku atmestas, unijos pirmi
ninkas Murray paskelbė jog 
laikysis sutarties ir streiko 
neskelbs. 

Tarp didelių unijų grąsinan-
čių streiku yra CIO automobi
lių darbininkų unija, kuri pa
grasino streiku 75,000 darbi
ninkų Chrysler automobilių iš-
dirbystėjįe Detroite. 

TRYS geležinkeliu unijos pa
siryžusios streikuoti ateinančią 
savaitę, reikalaujant 30 nuoš. 
algų pakėlimo. Jos atliko taip 
vadinamą pradinį Prezidento 
paskirtos tarybos išklausymą, 
kaip reikalauja Taft - Hartley 
įstatymas, ir taikymo pasiūly
mus atmetė. Atmetė kompa
nijų duodamą 15c valandai pa
kėlimą ir kitus pasiulymus ir 
pareiškė jog streikuos. 

Jeigu gelžkelių operatoriai 
spirsis streikuoti, valdžia be 
abejo bandys streiką sulaikyti 
panašiai kaip padarė Prez. Tru
man du metai atgal, ir kaip 
dabar antru kartu padarė su 
minkštos anglies streiku. 

• 

UŽŠALDĖ KAINAS 
Anglijoje valdžia įvedė kai

nų užšaldymą visokių manu
faktūros išdirbinių, apimantį 
plačiau negu kada nors buvo 
daryta. Kainos nustatyta su
lyg Gruodžio-Sausio laipsnio. 

Maisto kainos jau ir pirm 
šito buvo kontroliuojamos. 

Anglijos socializmas neatne
šė tai šaliai nieko geresnio, tik % 

uždėjo visokius suvaržymus ir 
draudimus kurie jau siekia ne
toli to kaip viskas suvaržyta 
sovietuose. 

Varžymas eina lygiai ir dar
bininkams ir kapitalistams. 

• 
AGRIKULTŪROS Sekreto

rius Anderson kreipėsi į Kon
gresą reikalaudamas kad butų 
jam suteikiama teisė apriboti 
grudų teikimą degtinis išdir-
bimui. 

Degtinės varyklos sunaudoja 
grudus, ypatingai kornus, re
kordiniais kiekiais, kai ūkinin
kai yra priversti mažinti gy
vulių auginimą neturėdami ga
na kornų gyvuliams šerti. 

Degtinės gamybai per Vasa
rio mėnesį sunaudota 6,000,000 
bušelių grudų, Kovo mėnesį — 
apie 7,000,000 bušelių. Ander
son sutinka duoti degtinei iš
dirbti po 2,500,000 bušeliu rae-
nesiui. 
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PITTSBURGH 

AFL KONVENCIJA NEĮSI
LEIDŽIA KOMUNISTŲ 
REPORTERIŲ 

Pittsburghe Geg. 3 prasidė
jo Pennsylvanijos Darbo Fede
racijos 4'6-tas metinis suvažia
vimas. Tarp kitų dalykų, su-
važiavimę vadai pasiskelbė ne
įsileis komunistų Daily Wor-

/-ker reporterių, nors kita spau
da galt laisvai buti atstovau
jama. 

Suvažiavirtias smerke naują 
Taft - Hartley darbo įstatymą, 
kuris atėmė unijų vadams sau
valę su darbininkais, ir vadai 
apgailauja kad dabartinis įs-
statymas palaiko unijines dirb
tuves tik unijų narių duoklių 
išrinkimo priemone. Juk uni
jų vadams tas ir svarbiausia: 
jie iš darbininkų duoklių važi
nėja puikiais automobiliafo, di
deles algas gauna. 

Federacija nusistačius prieš 
~ Wallace trečią partiją ir pasi-
'' ryžus remti Trumaną į prezi

dentus. 

Detroit, Mich., Naujienos 
-# 

GELEŽINKELIAI SUMAŽINO 
SAVO DUMUH 

Dvi Pittsburgho geležinkeliu 
linijos savo stotyse įvedė nau
dojimą "Diesel" inžinų, tuomi 
prisidėdamos prie panaikinimo 
mieste dumų. 

Dar trečia linija, Baltimore 
and Ohio, užbaigs "Diesel" lo-
komotivų Įgijimą šį rudenį. 

Pennsylvania gelžkelio linija 
Pittsburgho geležinkelių centre 

- turi 24 Diesel inžinus ir dar už
sisakė 30 daugiau. 

Į DAYTON, OHIO ] 
GERAS SAMARIETIS 

Kun. Vaclovas Katarskis vos 
spėjęs iš tremties atvykti į šią 
šalį nepamiršta tenai likusių 
savo badaujančių tautiečių. 

Kun. Katarskis prašo visus 
Lietuvius siųsti maisto ir dra
bužių siuntinius vargstantiems 
tremtiniams, o nežinant i e m s 
kam reikia, ar kaip pasiųsti, 
jis pagelbės. 

šį gailestingą Kun. Katars-
kio darbą širdingai remia Lie
tuviškas jaunimas, Lietuvių 
parapijos ir Vyčių organizaci
jos nariai. Jie gausiai siunčia 
gėrybes badaujantiems trem
tyje Lietuviams. 
LAIMĖJO MEDALIUS 

Du jauni Daytono Lietuviai 
broliai Juozas ir Jonas Donnell 
(Danieliai) šiomis dienomis ta
po apdovanoti Carnegie Hero 
Fund komisijos skirtais meda
liais už išgelbėjimą nuo prigė
rimo jaunos poros Miami upė
je Gegužės 7, 1947 m. Tas 
Carnegie Hero medalių fondas 
turi centrą Pittsburgh, Pa. Už 
1947 metais išgelbėjimą kitų 
žmonių gyvasčių suteikta to
kie medaliai 13 asmenų skir
tingose valstijose. D. Rep. 

AKRON, OHIO. — šio mie
sto 249 stambesnės įmonės at
leido apie 1,680 darbininkų 
nuo »šių metų pradžios. 

ATVYKO 65 LIETU
VIAI TREMTINIAI 

IŠ EUROPOS 

DUMŲ SUMAŽĖJO 
Pittsburgho ir Allegheny ko

vos su dūmais taryba skelbia 
kad įvedus šiai sričiai dumų 
kontrolę, praeitą žiemą miestas 
turėjo mažiau durnų*' ir gaV8 
39 '.i daugiau saulės šviesos 
žiemos metu. 

Nežiūrint visokių kliūčių ku
rios neleidžia dar pilnai įvyk
dyti dumų suvaržymą, vistiek 
sako daug atsiekta. Tas duo
da geras viltis ateičiai. Gele
žinkelių kompanijos, paveizdan, 
paskyrė $75 milijonus įsitaisy-
mui nerūkstančių lokomotyvų. 
Industrijos vykdo savo prieš-
duminius vajus. Šios žiemos 
patyrimai palengvins kitą žie
mą kovą su dūmais. 

Kovos su dūmais rėmėjai nu
sidžiaugė tuo įstatymu iki tiek 
jog tikrina kad net iš kitų 
miestų atvykę žmonės perkasi 
čia namus ir biznius, patyrę 
žymų dumų sumažėjimą, kas 
pirmiau žmones nuo čia atgrą-
sindavo. 

Šį rudeni dumų kontrolės pa
stangos norima praplėsti viso
je Allegheny apskrityje. 

A. S. Trečiokas 
INSURANCE AGENTŪRA 

Dirvos Atstovas 
Prenumeratoms, Skelbimams 

311 Walnut Street 
NEWARK 5. N. J. 

Vincent B. Archis 
Dirvos Atstovas 

Prenumeratoms, Skelbimams 
LOS ANGELES, GALIF. 
331 So. Rampart Blvd. 

Petras Lalas 
Dirvos Atstovas 

Prenumeratoms, Skelbimams 
39 Union Street 

AMSTERDAM, N. Y. 

ANGLIJOJE, įvairus burti
ninkai ir "laimės spėjikai" iš
vilioja iš žmonių po apie f400 
milijonų kas metą. 

NEWARK, N. J. 
LITHUANIAN-AMERICAN 

VETERANS VEIKLA 
Šio Posto rengta vakarienė 

Gegužės 1 turėjo dideles pa
sekmes; svečių dalyvavo virš 
300, ir buvo atstovai nuo kitų 
tautybių veteranų postų bei 
nekurie U. S. militariniai at
stovai. Vakarienė ir šokis bu
vo vadovybėje J. Arloff, Peter 
Mitchell, ir Jos. Lewis. 

Memorial Dienoje ir* Flag 
Dienos iškilmėse šio posto vė
liavos ir nariai dalyvaus para
de kuris atsibus Newarke. 

Kurie Lietuviai turi miru
sius veteranus šiame mieste, 
praneškit apie tai Jos. Lewis, 
180 New York a ve., ant tų ka
pų bus uždėta vainikai ir vė
liavos prieš Memorial Day. 

Čia organizuojasi Posto mo
tėm narių skyrius, kaip prane
šė Mrs. Karin Washkewieh, su
sirinkimas 'įvyksta Geg. 7, 180 
New York ave. Kviečiamos: 
motinos, žmonos, našlės, duk
terys ir seserys Lietuvių vete
ranų. 

Lietuvių Dienos piknikas at
sibus Rugp. 15, šio posto va
dovybėje. 

Posto ekzekutvvis susirinki
mas viršininku ir komisijų bus 
Geg. 13, 180 New York ave. 

Anthony V. Washkewieh ir 
jo žmona, Karin. išrinkti į Es
sex County Republican Com
mittee iš 12to Ward. Newarke. 

Anthony Washkewieh y r a 
Lithuanian-American Veterans 
komandierius. Abu jie su žmo
na priklauso įvairiose organi
zacijose ir daug darbuojasi pa
laikymui Lietuvių vardo prieš
akyje Newarko gyvenime. 

Reporteris. 

J. Žemantauskas 
N o t a r a s  

"Dirvos" Agentas 
130 Congress Avenue 

Waterbury. Conn. 

J. A. Urbonas 
Dirvos Agentas Daytone 

ir apielinkėje. 
1302 Lamar St. Dayton. O 

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

NUBAUSTAS. Richard Mor-
ford, ekzekutvvis direktorius 
Amerikos - Sovietų draugingu
mo tarybos, nuteistas 3 mėne
siams kalėti ir $250 piniginės 
pabaudos už Kongreso panieki
nimą atsisakant įteikti Kon-
so un-American komitetui sa
vo organizacijos rekordus. 

Tokius rekordus, narių sąra
šus ir viską, netrukus turės 
valdžiai priduoti ir Lietuviški 
komunistai, nežiūrint kokiais 
vardais jie savo organizacijas 
vadina. 

BOSTON, Mass. — Brighton 
priemiestyje, mirė tula Emilia 
Bolles, kuri savo palikime už
rašė $500 gyvulių draugijai, 
$250 priežiūrai jos turėto šu
nelio, ir tik po $1 savo dukte
rims ir anūkams. 

Balandžio 29 d. laivu MA
RINE FLASHER atvyko iš 
Vokietijos 65 Lietuviai trem
tiniai, kurių tarpe 9 USA pilie-
čiai-repatrijantai, o kiti su imi
gracijos vizomis. Atvykusieji 
išsiskirstė pas savo gimines bei 
draugus: 

Jonas Avižienis apsistojo 
Jersey City. N.J. 

Jonas ir Stasė Bražiai laiki
nai apsistojo New Yorke. 

Henrikas ir Jadvyga Dapkai 
su sunum Algirdu ir dukra Ha
lina apsistojo Hartford, Conn. 

Vytautas ir Juzefą Gorinai 
su dukrom Lidija ir Milda lai
kinai apsistojo New Yorke. 

Dr. Jonas Karvelis laikinai 
apsistojo New Yorke. 

Juozas ir Sofija Kungiai ap
sistojo pas p. Anuškevičius, 
Brooklyne. 

Juozas Lapinskas, USA pi
lietis, apsistojo Worcester, 
Mass. 

Jonas ir Sofija Litvinai su 
sunumis Algiu ir Vitoliu bei 
dukra Zita apsistojo Chicagoje. 

Prof. Aleksandras Mačiūnas 
su žmona Leokadija ir vaikais 
Nijole ir Jurgiu laikinai apsi
stojo New Yorke. 

Prof. Jonas Pauperas, evan
gelikų vyskupas, su žmona Ma
rija ir sunumis Jonu, Ramučiu 
ir Martynu, laikinai apsistojo 
New Yorke Church World Ser
vice globoje, o toliau vyks į 
Chicago. 

Prof. Vytautas Petraitis, su 
žmona Ona ir dukra Viktorija 
apsistojo Quincy College, Quin-
cy, 111. Jis atvyko kolegijos' 
kviečiamas ir tuojau pradės 
darbą savo specialybėje. 

Jonas ir Adėlė Poderiai ap
sistojo Brooklyne. Ponia Pode-
rienė yra USA piliete. 

Ona Radzevičienė su dukra 
Ona, apsistojo Hampton, N. J. 

Karolis ir Ona Redvikai su 
vaikais Olga, Arturu, Evaldu, 
Robertu, Edvinu ir Karoliu-Po-
vilu apsistojo North Judson, 
Ind. 

Boleslovas ir Gabrielė šeikai 
apsistojo Chicagoje. 

Otilija Stenaitiene apsistojo 
Brooklyne. 

Aleksandra Turnevičienė su 
sunum Algiu, USA piliečiai, ap
sistojo Philadelphia, Pa. 

Andrius Valuckas apsistojo 
Waterbury, Conn. 

Prof. Jonas Vilčinskas su 
žmona Jone ir sunum Rimvydu 
apsistojo Cleveland, Ohio. 

Donatas ir Viktorija Zaka-
reviciai su sunum Povilu laiki
nai apsistojo New Yorke. 

Prof. Karolis žalkauskas su 
žmona Katarina apsistojo Peo
ria, 111. 

Be to atvyko dar septyni 
Lietuviai našlaičiai: Aldona 
Bačiulytė — 15 m., Milda Blin-
strubytė — 15 m.,5 Antanas 
Nockiunas — 16 m., Juozas So-
daitis — 16 m., Andrius Vaiš
vilas — 15 m.» Ida Vaišvilaitė 

— 17 m., ir Dalia Žemaitytė 
— 17 m. 

Atvykusius pasitiko giminėj? 
ir draugai, tarp kurių matėsi 
p.p. Vyt. Abraitis, Anuškevi
čius, Budreckas, Grinienė, Aid. 
Stašinskienė ir kiti. Elena De-
venienė, Ona Valaitienė ir Gen. 
Kon. Attache A. Simutis pad§-
jo atvykusiems su formalu
mais. L.G.R, 

SKUBĖKIME PAGAMINTI 
AFFIDAVITUS 

Tremtinių įsileidimo bilius 
jau praėjo pro teisinį komite
tą ir dabar laukia svarstymo 
kongrese: tikimasi, kad jis lai
mingai praeis. Tuomet bus įsi
leidžiama 200,000 tremtinių 
per sekančius dvejus metus. 

Koks skaičius bus skirtas 
Lietuviams dar tikrai negali
ma pasakyti, nors jau yra spė
jama kad tik 7,000. Tikimasi, 
kad šis skaičius dar gali buti 
padidintas. Svarbu, kad musų 
tautiečiai turėtų affidavitus, 
nes ir biliuje pasakoma, kad 
turintieji affidavitus bus pir
miausia įleidžiami. 

Pirmoje eilėje butų įleidžia
mi tremtiniai turį sekančias 
specialybes: ūkio darbininkų, 
daktarų, dantistų, medicinos 
seserų (nurses), siuvėjų, na
mų statytojų, mokslininkų, sa
nitarų, technikų. Paskui seka 
Amerikos piliečių giminės ir k. 

Dabar musų pareiga pasku
bėti užpildyti affidavitus, kad 
dar prieš Liepos mėnesį (Lie
pos mėnesį prasideda nauji 
imigracijos metai) tremtiniai 
susilauktų affidavitų ir juos 
galėtų įteikti Amerikos konsu
lams. 

DIRVA — NUSIRAMINIMAS 
LIGOJS 

Jonas Bartašius jau antri 
metai serga. Kad palengvinus 
blogas valandas ligonio kėdė
je, jis ušsisakė "Dirvą". 

Jonas Bartašius susižeidė 
pereitų metų Birželio m. darbo 
metu Fordo fabrikuose. Jis kri
to sėsdamas ant darbo kėdės, 
kai jo bendradarbis, skubiai 
eidamas pro sali pastūmė kė
dę. Pasikėlęs nors jautė, skaus
mus, nemanė, kad yra pavo
jingai susižeidęs. Kiek pailsė
jęs vėl ėmėsi 'darbo, bet skaus
mams didėjant, darbą turėjo 
nutraukti. Daktarai vis tyri
nėjo ir prieš kelias savaites 
padarė sunkią operaciją. Barta-
šiui sugedo strėnkaulis, jį rei-
jkėjo išimti. J išimto kaulo vie-
įtą reikėjo įdėti kaulo atskėlus 
I iš kitos kuno, vietos. Bartašius 
!dar ilgai negalės dirbti ir lan-
įkytis Lietuvių tarpe. Jis kvie-
Įčia draugus tautiečius jį ap
lankyti. 

Sunku jaunam žmogui sirgti 
sunku ir jo žmonai ir vaiku
čiams.' J. Bartašiaus antrašas: 
13836 Mackav Ave. 

JUOZO AMBROZO BIZNIS 
NAUJOJE VIETOJE 

Juozas Ambrozas perkėlė sa
vo maisto produktų parduotu
vę į naują vietą: 18279 Liver-
nois. J. Ambrosas su žmona ir 
sunum Kęstučiu pasistatė savo 
namus ir ten perkėlė biznį. 

Ambrozai yra geri tautiečiai 
ir uolus lietuvybės rėmėjai, 
jiems geriausios sėkmės! 

M. Sims. 

POPIERA įvyniojami ciga-
retai pradėta naudoti 1842 me-

j tais, bet tik už 10 metų vėliau 
Į pradėta popierinius cigaretus 
I išdirbti pardavimui. Pirm to 
rūkalai įvynioti tabako lapuo 
se, kaip cigarai. 

DABAR, vidutinis Amerikie 
(tis pravažinėja motoriniais ve 
i žimais apie 4COO mylių metuo 
j se, palyginus sų 4p0 mylių me 
: tuose visokiais važinėjimo bu 
i dais prieš I Pasaulinį karą. 

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. 

Tėlefonas OLive 5602 
v ; / 

JUSŲ DOVANOS 
TIKSLIAI PASKIR

STOMOS 

-m* 

Giliai suprasdami Amerikos 
Lietuvių didelį susirupinimjj 
musų tautiečių skurdžia mate
rialine bei teisine padėtimi 
tremtyje Vokietijoje ir pajus-
dami jiem teikiamą piniginę 
bei daiktinę paramą esame su
jaudinti BALF'o milžiniško
mis pastangomis renkant au
kas ir iš viso kovojant dėl mu
sų ir musų Tėvynės laisvos 
ateities. Jaučiame didelę parei
gą išreikšti nuoširdžiausią pa
dėką, kaip Amerikos Lietuvių 
visuomenei, taip BALF'o vy
riausiai vadovybei už taip gi
lų musų ir musų pavergtos Tė
vynės reikalų supratimą ir tą 
darbą nežiūrint didžiausių kliū
čių — jas su neišs e m i a m a 
energija nugalint ir mus daik
tais, maistu bei pinigais pare
miant. Mes dedame visas pa
stangas . kuo tiksliausiai pa
skirstyti gautas gerybes la
biausiai paramos reikalingiems 
musų tautiečiams tremtiniams. 

Tegul Dievas atlygina, Bran
gus musų Tautiečiai, Jums už 
Jusų šventą darbą. į 

L.R.K. Hamburgo Sk. V-ba. 

Dabar vyksta intensyvus rū
bams rinkti vajus. Prašome ja
me dalyvauti. Siuskite savo da
lį tiesiai BALF'o centrui: 

UNITED LITHUANIAN RE
LIEF FUND OF AMERICA, 
105 Grand St., Brooklyn 11, 

N.Y. 

Clevelando Lietuviai gali rū
bus BALF'ui persiųsti per 
DIRVĄ, atneškite mums, o vi
sa kitą mes padarysime. 

1347 M. TRAFJKE 
.ŽUVO 32,500 

Išleistos statistinės žinios už 
1947 metus parodo kad pernai 
šioje šalyje trafiko nelaimėse 
užmušta apie 32,500 asmenų ir 
1,365,000 kitų sužeista. Apie 
45 nuoš. automobilistų užsimu
ša dėl neatsargaus pergreito va
žiavimo. 

Toliau, iš tų žuvusių, 10,940 
buvo pėkstieji, kuriuos auto
mobiliai suvažinėjo, ir suvirs 
4,000 jaunamečių vaikų. 

Visi kiti žuvusieji trafiko 
nelaimėse yra automobilistai, 
sutikę visokias mirtis par sa
vo neatsargų važinėjimą. 

V »vV"V"r "V 
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Wuerz'burgo (Vokietijoje) tremtinių stovykloje, kur gyve
lia Lietuviai, Latviai ir kitų tautų tremtiniai, sumanus va
dovas, vaikų džiaugsmui, įrengė karuselę, čia per dienas 
netrūksta dėkingų vaikų. 

1$ TREMTINIŲ 
SAKYKLOS 

PABĖGUSIO 2MOGABS 
UŽRAŠAI 

PAJIEšKAU savo tėvo sese
rų Ragauskaičių; mano tėvo 
vardas Juozas Ragauskas, su
nūs Vlado (Kauno ap. Pakuo
nio vai). Gyvena Chicagoj. At
siliepti į: 

K. O. Baltramaitis, 
221 Bond St. Elizabeth 1, N.J. 

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

Balandžio 25 — Gega£#s 2. 
KAŽIN kaip mes atrodytu-

mėme po penkių metų, jei vis 
dar tebegyventume stovyklose 
ir gyventume panašiai, kaip iki 
šiol.... ? Įsipyktume savitar-
pyje, įgristume vienas kitam 
iki kaulo ir, tur but, pasidary
tume tokie nervingi, kad visus 
reikėtų gydyti, štai mano kai
mynas N. jau dabar nebesuval
do nervų: keikėsi ir koliojosi 
vakar visą dien?, kam jam sto
vyklos vadovyb"; nedavė geres
nių balfiškų batų. Girdi, kuo 
aš blogesnis, jei aš turiu paim
ti batus, kuriais nedrįstų net 
velnias po toalą braidžioti: vie
no bato nosis užsirietus, natras 

— su nuskelta kulnimi. Teko 
nemažai piktų žodžių ir Kun. 
Končiui, kam jis tokius batus 
čia mums tremtiniams siunčia. 
Sunku, tikrai sunku visus pa
tenkinti, kai tiek daug ištiestų 
rankų. Juk pagaliau atsibodo ir 
Amerikos Lietuviams tie musų 
nuolatiniai verkšlenimai.... 
Gal ir jie jau mus keikia duo
dami, kaip mes ju« kartais 
pakeikiame imdami.... 

VĖL ant musų juodos lem
tos pakabintas raštas, skelbiąs, 
kad galima registruotis išvyki
mui į Prancūzijos kolonijas — 
į Maroką ir Tunisą, įvairiau
siems darbams. Kaž koks juok
darys šalia to rašto prikabino 
ir laišką, gauta iš vieno trem
tinio dabar gyvenančio Maro
ke. Viena laiško vieta skamba 
šitaip: "Jei dar tau protas ne
išgaravo, bevaikščiojant po 
stovyklos kiemą, tai vaikščiok 
ir toliau: į Maroką tegul va
žiuoja visi tokie bepročiai, kaip 
aš, kurs nerimo, kaip kipšo 
įgnybtas uodegon.... Dabar 
jau graužiu pirštus ir nežinau, 
katras mes greičiau pasibaig
sime: tu ten stovykloje ar aš 
čia Maroke. Greičiau mano ga
las bus pirmesnis.... Tu gali 
ramus bent stovyklos kieme 
pavaikščioti. Gi man čia nuola
tos reikia žiūrėti, kad Arabo 
peilis ne]smigtų nugaron". 

Katras iš tų raštų veiks 
stipriau: tremtinio Marokiečio 
laiškas ar skelbimas registruo
tis į Maroką? 

VAKAR dalyv&vwu viename 
suvažiavime, kur VLIK'o atsto
vas ilgai kalbėjo apie musų at
eitį. Pasirodo kad keliai į tė
vynę šiuo metu yra gerokai 
apvalyti. Minėjo tas musų po
nas kad esame paskutiniame 
kovos dėl laisvės laikotarpyje 
ir kad reikia kietai laikytis to
liau. Girdi, turime visi pasi-

-r-—— 

ruošti savo valstybės Atstaty
mui. 

Duok Dieve kad tik kuogrei-
čiau ateitų ta valanda. 

SEKMADIENĮ atšven t ė m e 
stovykloje, ir gana iškilmingai, 
"Motinos dieną". Lietuvoje ta 
diena būdavo labai maloni ir 
vaikams ir tėvams, čia trem
tyje jau kiek esame pamiršę 
ką reiškia vaikui motina. Pa
miršę dėl to kad ir motina ne
begali buti tokia kokia ji no
rėtų buti; ir vaikai nebėra to
kie kokių motinos pageidautų. 

Visi jaučiasi išplėšti iš šak
nų. Ir motina nebesijaučia 
esanti gera kai negali tinkamai 
aprengti savo vaiko, kai nega
li jam pasiūlyti geresnio kąs
nio, kai mato jo ateitį neaiš
kią ir net nežinomą. O ir vai
ko širdis pasidaro nebe vaikiš
ka, kai jis priverstas kasdien 
matyti savo motinos veidą su-
sirupinusį, neramų ir pergrei-
tai susenusį. 

Todėl ir pati "Motinos die
nos" šventė praėjo su dirbtinu 
iškilmingumu. Gal iš daugelio 
lupų vietoje padėkos motinai 
veržėsi skundas: "Kam tu ma
ne DajEiaadei ? " 

•o 

Šiądien gavau vieną laišką 
tiesiai iš Paryžiaus.... Laiš
kas nuo seno draugo, kurs kaž 
kokiais reikalais turėjo prosros 
nesenai aplankyt* Angliją. Sa
kosi, aplankęs ir DP naujaku
rius. Gyvenimas jų ten nekoks. 
Dejuoia ir skundžinasi. kad 
Anglai "prigavo", neištesėio 
savo pažadų dėl darbo laisvės, 
metams praėjus, dėl šeimų at
gabenimo ir tt. Kai kurie grį
žo į Vokietija, kiti kombinuo-
ia sprukti toliau i Kanadą, į 
Amerikas. Labai bijo visi karo. 

Naei, jei jau Anglijoje mu
šu likimo draugai bijosi karo, 
tai ką bekalbėti apie mus čia 
pasienyje, kur beveik girdime 
sovietus šnekant.... Negi ir 
Anglai mano, kad, karui kilus, 
sovietai ateis pas i uos? Jei tik
rai ten tain galvojama, tai ku
rių galų aš. dar tebespdžiu toie 
stovykloje? Na. bet kur eiti? 
Ach, tas mažutis klausimas 
taip nekantriai graužia kruti
nę... . Kad Anglai neištęsė-
jo savo pažadu — tai tas mums 
nenaujiena. Gyvename amžių, 
kuriame pažadų ištesėjimas 
stebina žmogų: neištesėjimas 
rasidarė normaliu dalyku. Kaž 
koks nesąžiningumo mikrobas 
apsėdo beveik visą pasaulį, ir 
joks "penicilinas" negali jo su
naikinti. 

BINGHAMTON, N. Y. R. 
Stanislovaitis pasidavė i Bing-
hamton miesto ligoninę opera
cijai. Liga yra tumor, pavo
jinga, ir ligonis turi 73 metus 
amžiaus. Operacijai pribuvo jo 
sunus Dr. Stanislovaitis iš Wa
terbury, Conn. 

R. Stanislovaitis yra ilgame
tis Dirvos skaitytojas. Linkė
tina jam gerų pasekmių. 

Prasiavinę piešėjai ir braižytojai randa naują užsiėmi
mą savo talentams įstodami į Army Ground Forces. Jau
ni vyrai, gai tęsti savo mokslą toliau įstodami į United 
States Armed Forces Institute, kuris suteikia .daugybę 
kursų specializuotose srityse. * 
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Tegul meile Lietuvos 
Dega mūsų širdyse L A I S V A  L I E T U V A  Laisvę pažinus Tauta — 

Jungo Nevilki! 

Y. LOZORAITIENĖ 

Užmiršimui Pasmerkti 
v 

Žmonės 
Mes mėgstam kartoti trafa

retinį posakį kad apie numiru
sius reikia kalbėti gerai arba 
nieko. Gal todėl kartais apsu
pame įtartina tyla savo didžius 
patriotus, apie kuriuos daug 
gražaus ir gero pasakyti galė
tume ir pastatyti juos pavyz
džiu musų augančiam tremty
je jaunimui. Bet siauras par
tiškumas neleidžia objektingai 
į juos pažvelgti, tat geriau ty
lim arba net laikas nuo laiko 
jų atmintį aptemdom. 

Tuo tarpu apie didžiausią 
musų tautos išdavikę ir išga
mą Salomėją Nerį rašo A. Gir-
kantas šešiuose "Musų Kelio" 
numeriuose (1948 m. nr. 5, 6, 
7, 9, 10 ir 11) liedamas ašaras 
del tariamos tragedijos ir lyg 
žvirblis, stengdamasis jos gy
venime, kurį ji pati savo išda
vikiška laikysena pavertė šiuk
šlynu, atrasti sveiką grūdą. 

Jis sako: "Mes negalim ja 
nesidomėti". 

Kažin kodėl mes turim ja 
domėtis? Gal todėl kad ji 
mums Stalino saulę atnešė? 
Ar todėl kad raudonajam bu
deliui poemą parašą ir nuva
žiavo į Maskvą ją jam paskai
tyti? O gal todėl kad Vokie
čių okupacijos laiku ji per ra
dio iš Maskvos žadėjo vėl į 
Lietuvą su raudonaisiais su
grįžti, o rezistencijos žmones 
išdavikais vadino ? 

Jeigu tik už tuos eilėraščius, 
kuriuos ji anksčiau buvo para
šius, mes turėtume jai dova
noti didžiausią nusikaltimą ko
kį žmogus padaryti gali tai 
butų perlengvas išsipirkimas. 

Jeigu ji butų musų vienin
telė ir pasaulinio masto poe
tė tai ir tada dar negalėtum 
jai jos niekšiško pasielgimo do
vanoti ir vistiek turėtum ją iš 
savo atminties išbraukti kaip 
darydavo senovės Romėnai, ku
rie už tautos išdavimą savo 
žymius ir nusipelniusius žmo
nes pasmerkdavo užmiršimui, 
nugriaudami jiems pastatytus 
paminklus ir sunaik i n d a m i 
jiems skirtus užrašus. Tas 
"eondemnatio memoriae" — 
pasmerktas užmirštihui, vadi-
dinosi. 

Į poetų ir rašytojų nusižen
gimus prieš tautą ne tik nega
lim nuolaidžiau žiūrėti, bet at
virkščiai, turim juos griežčiau 
negu paprastus piliečius teisti, 
nes jie yra daugiau kaip kiti 
apdovanoti, todėl jie privalo 
daugiau kitiems duoti, steng
tis kaip Kudirka, Maironis ar 
Adomas Mickevičius, savo kū
ryba ir idėjomis tautą aukš
čiau pakelti, suteikti jai jėgų 
darbui ir kovai, sužadinti vil
tį dėl geresnio rytojaus. 

Po šio karo ypatingai griež
tai yra smerkiami ir baudžia 
mi visų tautų išdavikai kurie 
bendradarbiavo su priešu. Net 
toks tautos herojus kaip Mar
šalas Peetain buvo nuteistas 
mirtist o Kvislingo vardas yra 
virtęs parsidavėlio sinonimu. 

MES savo istorijoje moterų 
išdavikių neturėjom ir tuo di-
džiavomės. Salomėja Neris yra 
pirmutinė kuri tą musų kilnią 
tradiciją sulaužė, tragiškiausiu 
musų Tėvynės momentu, per
eidama į mirtingo. Lietuvos 
priešo pusę. Tokie nusikalti
mai negali buti nebaudžiami. 
Ji pati sau bausmę įvykdė, o 
gal kaip nebereikalingą bolše
vikai ją iš savo tarpo pašali
no; mums tai neįdomu. 

Prancūzas rašytojas Andrė 
Maurois viename savo romane 
sako kad žmogus musų atmin
tyje palieka toks koks jis yra 

DP KLAUSIMAS 
SVARSTOMAS 

prieš mirdamas. Taip Joanna 
D'Arc musų akyse stovi jauna, 
kilni su šarvais ir ginklu ran
koje, šarlotta Corday, nužu
džiusi Marat, apsupta drąsos ir 
pasiaukojimo, o Salomėja Ne
ris palieka musų atmintyje 
kaip išgama, lyg ji niekados 
nieko geresnio nebūtų sukurus 
kaip savo poemą Stalinui, Lie
tuvos užpuolėliui ir pavergėjui. 

Todėl mus stebina A. Gir-
kanto teigimas esą "ateityje 
atsiras biografas kuris duos 
paveikslą didžios poetės, išgy
venusios kaip ir visa jos tau
ta, didžią tragediją". 

Pirma, vargą ar greit atsi
rastų žmogus kuris panorės 
Salomėjos Neries gyvenimu su
sidomėti. Antra, kaip galima 
išdavikės pergyvenimus staty
ti greta tautos tragedijos? Ka
da tauta skendo kraujuje ir 
ašarose, Salomėja Neris Mas
kvoje džiūgavo ir dėkojo Sta
linui už Lietuvos "išlaisvini
mą". 

A. Girkantas tvirtina kad 
ne teisti, ne stebėtis ja reikia, 
bet suprasti, o supratus — at
leisti. 

YRA nusikaltimų kurių do
vanoti negalima, o suprasti tik 
tam reikia kad butų galima 
griežčiausia Į juos reaguoti. 
Pirmoje eilėje tai yra nusikal
timai prieš savo Tautą. 

Jei mes stengtumės atlai
džiai suprasti visus Cvirkas, 
Venclovas, Paleckius ir kitus 
kurie taip pat kure, rašė ir sa
vo tragedijas pergyveno, net iš 
proto, kaip Paleckis, kraustė
si, tai mums musų smegenyse 
bei širdyse neliktų vietos su
prasti kas yra Lietuva ir jos 
laisvė. 

Venclova galėjo Salomėjos 
Neries, kaip savo idėjos drau
gės, pergyvenimus. analizuoti, 
bet kad A. Girkantas šiuo mo
mentu kai Lietuva dar nioko
jama to paties žiauraus priešo, 
tai daro ir sako kad "nenori 
smerkti, nei jos žygiais piktin
tis", yra nuostabu, tuo labiau 
nuostabu kad pats jis prisipa
žįsta jog Salomėja Neris buvo 
"gerbiama kompartijos, bet ne
kenčiama Lietuvių tautos ir 
jos jaunimo". 

Tauta ir jaunimas dėl visai 
suprantamų priežasčių iš kar
to ją pasmerkė, todėl A. Gir-
kantui nedera jos teisinti. 

Jei pasirodytų daugiau tokių 
straipsnių, butų pavojaus kad 
galėtume pamesti kriticizmo 
jausmą ir supratimą aukščiau
sios tiesos, kuri kiekvienam 
doram žmogui turi buti žino
ma ir turi buti viena ir ta pati. 

AIRIJOJE šymet numatoma 
geriausias derlius iš 40 metų, 
ir tikima šymet bus panaikin 
ta ten duonos racionavimas. 

"ŠIAIS METAIS LIE
TUVOJ DAUG ŽMO

NIŲ PAKARTA' f t  

BET JIS TAIP LENGVAI NE
PRAEIS KAIP KAS 

NORĖTŲ 

Nors sunkiai, tačiau DP bi-
lius Washingtone "čiupinėja
mas" ir kaip to biliaus rėmė
jai Kongrese tikrina, jis turįs 
"neblogą" progą buti priimtas. 

Tą bilių, kaip jau Dirvoje 
buvo minėta, pagamino Atsto
vas Frank Fellows, Republiko-
nas, iš Mafne. Atstovų Rumų 
Judiciary komitete, kurios pir
mininku yra Rep. Fellows, tas 
bilius užgirtas veik vienbalsiai. 

Kada , ta komisija bilių pra
leidžia, jo svarstymas seka At
stovų Rumuose, bet tik tada 
kada prie jo bus prieita, pri
klausant kiek kitų bilių lau
kia svarstymo pirma jo. 

Tas bilius siūlo įsileisti į U. 
S. 200,000 išvietintų Europos 
žmonių. Prie to, dar galės čia 
pasilikti 15,000 jau čia esan
čių laikinai įvažiavusių išvie
tintų žmonių. 

Sulyg šio biliaus, visi kurie 
bus įleisti į Ameriką, bus įskai
tyti į jų šalies kvotas ateičiai, 
ateityje per tam tikrą metų ei
lę paskiau jau nebus įleista 
tų šalių žmonių, jeigu jų kvo
tos bus išsemtos nustatytam 
metų skaičiui. Bet kas to pai
so, lai dabar tik išvietintieji 
buna ištraukiami iš to pragaro 
kurį sudarė pati Amerika sa
vo negudria politika. 

Tas bilius taip pat nustato 
ir pirmenybes tam tikrų spe
cialybių žmonėms. Pirmenybė 
butų duodama: ūkių darbinin
kams, daktarams, dentistams, 
ligoninių slaugėms; namų dar
bų šeimininkėms, statybos, rū
bų siuvimo amatininkams; as
menims su mokslo arba tech
niškomis kvalifikacijomis. 

Po to seka visoki kitoki iš
vietintieji, kuriuos partrauktų 
čia jų giminės, draugai. 

Dabartinis Judiciary komite
to žygis su DP bilium pralau
žė biliui ledus. Pirm to iki šiol 
nebuvo galima jokio biliaus 
pro tą komitetą pravesti. Vie
nas ankstesnis bilius reikalavo 
įleisti 400,000 išvietintųjų per 
keturis metus. Prez. Truman 
rėmė tą planą, ir už jį daug 
kas darbavosi, tačiau komite
tas tą bilių užsmaugė. 

Fellows biliuje numatyta pa
skyrimas ko- ordinatoriaus su 
$10,000 algos metuose ir jam 
patarėjų tarybos DP imigraci
ją tvarkyti. 

Butų svarbu kad Lietuviai 
padėtų pastangas nors vieną 
savo atstovu § tą komitetą pa
statyti. 

BRITANIJA jau importavo 
54,700 Europiečių DP darbams 
savo ukėse ir dirbtuvėse. 

KANADA praneša įsteigimą 
lėktuvų linijos parsigabenimui 
10,000 imigrantų iš Anglijos į 
Kanadą. Tarp tų be abejo bus 
ir DP. 

ČEKISTAI TERORIZUOJA PASKUTI
NIUS INTELIGENTIJOS LIKUČIUS 

Vokietijos stotyse vis dar 
neretas dalykas sutikti iš SSSR 
"rojaus" grįžusius Vokiečių 
karo belaisvius, štai vienas jų 
nuplyšęs, aprengtas sena, la
bai nuplyšusią Rusų miline, to
kiomis pačiomis kelnėmis, ne
šinąs mažu ryšeliu ir kati
liuku, sublogęs, visas apaugęs 
plaukais ir barzda, lipa iš trau
kinio. Jo išvaizda — tai griau
čių krūva, aptraukta oda. Ko
vo 8 d. jis išvažiavo iš Rusijos 
miesto Zaparožės. 

Į musų klausimą, ar negali 
jis ką nors papasakoti apie gy
venimą Sovietų Sąjungoje, jis 
atsakė: 

— Karti t© reikalinga: pa
žvelkite į mane ir žinosite. 

žinoma, mes su ta didžia tei
sybe sutikome. 

Belaisvis buvo pavargęs ir 
daug nekalbėjo. Vis dėlto jis 
kai ką papasakojo po to, kai 
mes jį pavaišinome savo kuk
liais užkandžiais ir cigaretė
mis. 

Jis ilgą laiką dirbęs prie at
statymo darbų Zaparožėje. Jo 
darbas buvęs labai sunkus. Jis 
tegaudavo 470 gramų sunkios 
ir vandeningos duonos, du kart 
per parą šilto skysčio be jokių 
riebalų. Darbo normos buvu
sio nustatytos labai aukštos ir 
jų neišpildę gaudavę dar ma
žiau maisto. Elgimasis su be
laisviais buvęs labai žiaurus: 
juos nuolat kolioję ir mušę. 
Kiek geriau elgėsi su specia
listais, kurių labai reikia Ru
sams. Nei viename Rusijos 
mieste nematęs jis bažnyčių 
Jos visos buvusios sugriautos 
ir sulygintos su žeme. Kartą 
jis suradęs vieną koplyčią, kur 
senos Rusės meldėsi prieš Ma 
rijos paveikslą. Jaunieji Rusiu-
kai apie religiją jau nieko ne-
bežiną ir augą kaip gyvuliai. 

Šeimų gyvenimo Rusijoje 
kaip ir nesą. Vyras ir žmona 
dirbą fabrikuose, o vaikus au
ginančios prieglaudos. Apie pa
saulinius įvykius Rusijos gy
ventojai nieko nežiną. Jiems 
patiekiama tik propoganda ir 
agitacija. Rusų tauta nežino, 
kaip gyvena žmonės užsieny
je, kas šiandien pasaulyje 
vyksta, — baigė savo pasako
jimą karo belaisvis. 

— Kokiu budu tamstai pa
vyko išvažiuoti į Vokietiją? — 
paklausėme dar jį. 

— Aš esu tikintk, atsakė 
Vokietis, — ir ilgai meldžiau
si Dievo Motinai, prašydamas 
ją grąžinti mane namo. Aš pa
žadėjau Jai, jei grįšiu, tuojau 
aplankyti Stebuklingąją Pietų 
Bavarijos šventovę Altoetinge-
ne ir karštai pasimelsti prie 
Dievo Motinos paveikslo. Ji 
man padėjo. Aš grįžau. Šian
dien pat skubu į tą vietą — ta
rė jis. Po to jau vyksiu į Miun
cheną, kur gyvena mano moti
na. K. Pelėkis. 

KAS platina Dirvą — tas 
platina apšvietą. 
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Lietuvių Tremtinių bendruomenės rinktų atstovų suvažia
vimas Kovo 4 d. šveinfurte išrinko naują Vyriausią Ko
mitetą, atstovauti visų Lietuvių reikalus. Nutraukoje 

matome suvažiavimo dalyvius. (Nuotr. B. Gaidžiuno) 

i. 
-i 

1948 UŽRAŠŲ KNY
GUTĖ UŽ 25c 

Tremtinių- knygą leidykla 
Vokietijoje "Aistra** atsiuntė 
Dirvos knygynui gražių kiše
ninių 1948 metų kalendorių-už-
rasų knygučių (note book). 

Jie rašo: "Kalendorių kainos 
nenustatome, matysit patys. 
Jeigu turėtumėt galimybės už 
juos mums kuo nors atsilygin
ti, busime dėkingi. Musų no
ras yra parodyti užjurio bro
liams kad mes ir benamių sto
vyklose gyvendami nenuleidžia-
me rankų, bet dirbame kiek 
sąlygos leidžia, Lietuvišką kul-
turos darbą " 

Dirvos knygynas prisius šią 
knygutę už 25c, ir tie pinigai 
bus pasiųsti tiems broliams 
tremtiniams paremti. Siųskit 
mums pašto ženklais. 

DIRVA, 
6820 Superior Ave. 

' Cleveland 3, Ohio 

Dr. Kęst. Kernuvii 

Vienu iš pagrindinių "darbų" 
Maskvos komparijos planuose 
nustatyta: Lietuvių tauta pri
valo buti galimai greičiau vi
suotinai išnaikinta, jos turi ne
būti iki naujo karo. 

Tame jau daug padaryta. Ta
čiau komunistams Rusams dar 
graužia širdį kad didelė Lietu
vių tautos dalis yra pasitrau
kus į Vakarų Europą. Todėl 
vyriausieji Maskvos NKVD pa
kartotinai dabar įsakė Lietu
voje esantiems čekistams pa
spartinti Lietuvių naikinimą, 
ypač gi likviduoti tremtinius 
D. P. Tam reikalui iš Vilniaus 
į Vakarų Europą agitatoriais 
išvyko naujos "tarybinės Lie
tuvos žymūnų grupės" — Ru
sams parsidavę išgamos. 

Gi Lietuvoje, Rusiški NKVD 
kartu su komunistais žydais, 
parašė naują 'inteligentų" at
sišaukimą | "brolius ir seseris 
Lietuvius" ("Tėvynės Balsas" 
nr. 4). Jame visokiausiais me
lagingais pažadais ir labai nu
žemintai Lietuviai tremtiniai 
viliojami grįžti sunaikinimui į 
čekistų-galvažudžių "rojų". 

Kaip žinoma, 1940-41 metais 
okupantai Rusai visus nekomu-
nistus Lietuvius laikė naikin-
tinais "liaudies priešais" ir 
šiuo apkaltinimu per trumpą 
laiką sulikvidavo keliasdešimt 
tūkstančių Lietuvių. Gi dabar 
Rusai vykdo dar spartesnį Lie
tuvių naikinimą "karo nusikal
tėlių" apkaltinimo priedanga. 
Pagal Rusus, dabar kiekvienas 
Lietuvis ne komunistas yra 
"karo nusikaltėlis", todėl t.uri 
buti "teisiamas ir baudžiamas" 
— tai yra, tuoj* pat ir sunaiki
namas. 

1941 m. pavasarį, Rusams 
likviduojant Lietuvos inteligen
tiją, ypač žurnalistus ir' rašy
tojus, garsus čekistas Jonas 
Šimkus (buvęs liaudininkas) 
kartu su Rusų enkavedistais, 
piktai grąsindami sunaikinimu, 
po tuo "kvietimu" dabar pri
vertė pasirašyti dar likusius 
Lietuvos inteligentijos likučius, 
tarp kurių dauguma teatralai, 
kai kas iš mokslinio darbo, ko
munistams tarnaują rašytojai 
ir kt. Labai liūdna kad po 

Lietuvio žurnalisto parašo. O 
jų laisvoje Lietuvoje vien or
ganizuotų žurnalistų Sąjungo
je buvo arti pora šimtų. 

Keliasdešimt pačių geriausių 
Lietuvos žurnalistų Rusai lik
vidavo pirmos okupacijos me
tu,. Gi kitus dabar. Taigi, 
šitoks "geras" Lietuvos inte
ligentų "gyvenimas", jeigu jos 
žurnalistai per labai trumpą 
laiką yra iš pagrindų išnaikin
ti. 

APNYKO NIEŽAI 
IR VOTYS 

Tremtinių laikraščiai skel
bia eilę žinių, paskutiniu metu 
gautų iš Lietuvos. Pasak vieno 
pabėgusio Lietuvio pasakojimo, 
susitikę du ar trys žmonės Lie
tuvoje apie nieką daugiau ne
kalba, kaip apie duoną ir nie
žus. Mat, kitais klausimais kal
bėti pavojinga — NKVD agen
tai seka klausosi ir suiminėja. 
Didžiausias Lietuvos gyvento
jo rūpestis — gauti kasdieni
nės duonos kąsnį. Dėl nuolati
nio skurdo žmones apnykę nie
žai ir votys, dauguma krašto 
gyventojų serga skorbutu. Pa
sakotojas korespondentui paro
dė, kaip butų lengva išversti ir 
išspjauti visus jo priešakinius 
dantis. 

Nuo Volgos | Lietuvą atneš
tas drugys, kuris iki šiol Lietu
voje visiškai nebuvo žinomas. 
Tai "broliškų sovietinių respub
likų" dovana Lietuvai. Daugely 
j e krašto vietų siaučia vidurių 
šiltinė ir kitos epidemalinės li
gos. Sanitarinė ir medicinos 
būklė baisi. Susirgę paprasti 
žmonės negali patekti į ligoni
nes gydymuisi, nes jomis nau
dojasi komisarai ir partijos na
riai. 

PERKELTA IRO VYRIAUSIA 
BŪSTINĖ 

U.S. zqjios IRO organizaci
jos (kuri globoja tremtinius) 
vyriausia būstinė iš Heidelber
go miesto perkelta į Bad Kis-
singeną. fstaigos žinioje veikia 
7 IRO apygardos, teikiančios 

tuo "kvietimu" nėra nei' vieno' paramą 311,669 tremtinių. 

VANDUO apdengia 71 nuoŠ. 
viso žemės paviršiaus, šiauri
nė žemės pusė turi 61 nuoš. 
okeanų ploto, o Pietinė 81%. 
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CHICA&O *21, ILL. 
Tel. ENGLEWOOU 5028 

SENI) PRIIMA 
MAISTO SIUNTINIAI; UŽSAKV 
MUS į VISAS VOKIETIJOS IK 
AUSTRIJOS ZONAS ANGLIJA. 

..PRANCŪZIJĄ, ITALIJĄ, OLAN
DIJA, BELGIJĄ, ŠVEICARIJĄ, 
LENKIJĄ. ČEKOSLOVAKIJĄ, 

JUGOSLAVIJĄ. 
Maisto siuntinėliai APDRAUSTI 
draudimo finuose, pristatvmas 
GARANTUOJAMAS. Nesuradus 
adresato—^pinigai gTąžinarhi. Pa
kely dingęs siuntinys pakeičia
mas kitu. ' 

PRISTATYMO LAIKAS: 8-^21 
DIENOS! Į VISUS KRAŠTUS! 

Geriausi eksportiniai produktai. 
Pristatymas, vykdomas iš sandė

lių Europoje. 

Siunčiant money order, čekį ar 
kt. mok. priemonę, tiksliai niuo 
dykite gavėjo adresą, ir užsako 
mn siuntinėlių, tipo numerius 
Galima užsakyti keli- pakietėliai 
tam pačiam gavėjui. 

2 sv: taukų; kiaulinių. 
No. 1 2 sv.bekono 
Sfi 00 2 sv' saIaini d*šros 
*' 2 sv. kenuotos jautienos 

1 sy. pieno . miltelių. 

2 sv. bekono> • 
2 sv. ken uolos jautienos 

No. 2 2 sv. pietų Ateik, apeis. 
marmelado 

^ . 1 sv. cukraus 
1 sv. kavos pupelių ' 
1 sv. šokolado, blocks 

2 sv. kiaulinių . t^ukų 
No. 3 2 sv. bekono 
t* go 2 sv. cukraus 

2 sv. aukšč. rieb. sūrio 
1 sv. kavos pupelh|i 

No. i 
$2-95 9 SVARAI CUKRAUS 

No. 5 
*4.98 9 ^V.. KAVOS Pupelių 

No. 6 4*5 sv. cukraus -
$4 •®0. sv. kavos pupilių 

No. 7 300 Cbesterfield cigarečių 
(Išskiriant Vok. ir Italiją) 

No. 8 16 sv. sūdytų silkių stati-" 
55-95 . nčlė (Tik | Vokietiją) 

No. 9 10 sv. kvietinių miltų 
*2 .85 4 nnc.kepimo miltelių 

EXTRA RIEBALŲ 6 SV.!!! 
' 2 sv. kenuoto sviesto 

No. 10 2 sv. bekono 
t9 Qer 2 sv: kiaulinių taukų 
T#-"5 I sv.gokolado, blocks 

1 sv. cukraus 
I sv. Kavos pupelių. 

čia nurodytose kainose įskaity
tas persiuntimo, draudimo ir ki
ta* išlaidos. ? •, 

Atskirai labame* «u draugijo
mis, komitetais ir pavieniais ,as
menini) s dėl didęsftių užsakymų. 

- Nedelsdami šiandien pasiųskite 
savo guninėns, draugams sitm-
<ln€Iius! ^ 

SKAITYKIT IR PLATINKIT 5IAS KNYGAS 

LIETUVA TIRONU PANČIUOSE C# 

(Su Lietuvos žemėlapiu, su daug vaizdų i'š bolševikų žiaurumų su Lietuviais 1940) 
Ši 312 puslapių didumo knyga atskleidžia kokias klastas Maskva vartojo ruoš
damosi pavergti Lietuvą. Kaip pats aprašymas taip ir vaizdai parodo bolševi
kų žiaurias masines žmogžudystes Lietuvoje. Lietuviškos knygos kaina $3.00 
(Ši knyga ruošiama išleisti Angliškoje kalboje, Lietuviai prašomi aukoti tam 
reikalui. Kas prisius $5.00 ui Lietuvišką, parems ir Angliškos išleidimą.) 

"TIMELESS LITHUANIA" 
LIETUVOS ISTORIJA ANGLŲ KALBOJE Kaina $3.00 

(Su Lietuvos vaizdais, su Autoriaus Dr. Norem atvaizdu, su Lietuvos žemėlapiais) 
Tai įžymi, didelė Lietuvos Istorija Angliškoje kalboje, apimanti senovę ir Ne
priklausomos Lietuvos laikus, kaip visa tai matė, patyrė ir pergyveno Dr. 
rem, Amerikos Ministras Lietuvai prieš šį II Pasaulinį karą. 

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

Visų šių knygų pelnas eina tęsimui kovų už Lietuvos Nepriklausomybę. 

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA 
6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 
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Užsakymus siųskit laišku, 
įdedami pinigais arba če
kiais ar money orderiais. 
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Dienos Klausimais 
Redaktorius—K. S. KARPIUS—Editor 

AMERIKOS POLITIKA RYŠKI NASI 

6820 Superior Ave., Cleveland, O. 

Prezidento Trumano 
Klaidingi Elgesiai 

PATI Amerikiečių spauda su pasitenkinimu kalba apie 
pastarą Valstybės Sekretoriaus Marshall'o viešą pa

reiškimą kad jeigu Suvienytos Valstijos nori buti pasau
lio vadovybėje jos turi išvystyti patvarią, vieningą ir 
griežtą užsienio politiką. Marshall tą pasakė metinia
me U. S. Chamber of Commerce suvažiavime kelios die
nos atgal. Amerikiečių spauda tą jo kalbą pagiria, sa
kydama jog yra galimybės tikėti kad pokarinės lopymų 
politikos dienos baigėsi ir kad pastangos dangstyti savo 
iki šiol darytas klaidas ir trukumus prieina pabaigos. 

Marshall toje kalboje pripažino kad ši šalis iki šiolei 
nesilaikė savo siekimų linijos tokios kokios jis pageida
vo. Tą trukumą matė ir daug kitų Amerikiečių. ̂  Bet 
kuomet jau aukštas valdžios narys gali prisipažinti prie 
klaidų, tai jau ženklas kad daroma žygiai tas klaidas ati
taisyti. 

Amerikiečių spauda, kuri turi savo atstovus pačia
me Washingtone, kalba apie kitus ženklus įrodančius 
jog valstybės administracija keičia savo galvojimą. Ofi-
cialis Washingtone išrodo pradeda permatyti kad jau 
atėjo laikas imtis naujo atsinešimo, nes iki šiol laikytas 
nusistatymas nedavė reikalingų pasekmių. 

Didžiausią nerimą kėlė ikšiolinis Amerikos atsine-
šimas į United Nations organizaciją. Ji miršta nepa
gydoma politiška anemija. Jai ši šalis nedavė jokios 
paspirties. Musų apsileidimo pobūdis buvo praleistas 
pro pirštus nepastebėtas, nes visada buvo galima įrodi
nėti į neišmanėlius Rusus, kurie vetavo ją mirtin. 

Sekretorius Marshall nesenai dar visai neišdrvso ką 
nors daryti apie tai. Jis pareiškė Senato komitetui kad 
kokia nors pastanga perrašyti U. N. parterį reikštų pri
vedimą tos organizacijos prie "subirimo". 

Dabar jis pats jau pripažįsta kad ta pasauline or
ganizacija griūva, kadangi nieko nėra daroma jos su
stiprinimui. 

Kad dabar imamasi žygių kas nors daryti išvedama 
iš pastaro slapto susirinkimo kurį Sekr. Marshall turė
jo su Senatorium Vandenberg, John Foster Dulles, ir 
Pasekretorium Lovett. Kas buvo nutarta laikoma pa-
slaptvje, tačiau oficialis Washingtone tiki kad buvo nu-
s p r ę s t a  p r a v e s t i  a p k l a u s y r a u s  S e n a t o  u ž s i e n i ų  j e i k a l i i a v a l a m s .  
komitete rezoliucijų kurios ragina Suv. Valstijas imtis 
iniciatyvos atstatyti United Nations į efektyvę pasauli-

Washingtone iškilo kaltini
mai Dr. Condon'o, direktoriaus 
Bureau of Standards, kad jis 
yra silpniausia kilpa Amerikos 
atominės energijos paslapties 
išsaugojime. Prezidentas Tru
mas, vietoje leisti Kongresui 
tą įtarimą ištirti, kaip tikrai 
pritiktų, kur liečiasi šalies ap
sauga, pasipriešino bent ko
kiam to nužiurėto žmogaus 
ištikimybės patikrinimui. 

FBI, oficialis tyrinėjimų biu
ras, patiekė Komercijos De-
partmentui slaptas žinias apie 
Dr. Condon ir jo ištikimybę ša
liai. Kongresas sumanė parei
kalauti tų žinių iš Komercijos 
Departments bet Prez. Tru
man tam priešinasi. 

Prezidentas, norėdamas už
tarti tokį svarbų asmenį, turė
tų leisti ištirti jo stovį, o ne 
drausti tyrinėjimą daryti. O 
jei Dr. Condon ištikro yra ant 
tiek kenksmingas kad galėtų 
virsti išdaviku, kur Truman 
atsidurtų su savo keistu užta
rimu? 

# / / 

PIETŲ AFRIKOS Unija, da
bar valstybė iš 11 milijonų gy
ventojų, 150 metų atgal, kuo
met ten pirmą kartą atvyko 
Britai, turėjo vos 50,000 juo
dųjų gyventojų. 

/ # / 

BRITANIJOS moterys pra
leidžia 50 nuoš. mažiau negu 
Amerikos moterys, normaliais 

U. S. TURI GALIN
GESNĘ ATOMINĘ 

BOMBĄ 
Iš Washingtono praneša kad 

atominės energijos komisija 
paskelbė slaptą bandymą nau
jo "atominio ginklo", kuris iš
bandytas Marshall saloje Paci-
fike. 

Spėjama kad šis ginklas yra 
super-atominė bomba, daug 
kartų galingesnė negu tos pir
mutinės kurios sunaikino Ja
ponijos miestus Hirošima ir 
Nagasaki ir privertė Japoniją 
baigti kariavus. 

Šis naujas ginklas laikomas 
didelėje paslaptyje, net jo ban
dymų diena užlaikyta neskelb
ta "saugumo sumetimais". 

Tai buvo šešta atominė bom
ba iš eilės, kurios bandymai 
dabar daryti ir kuri pasirodė 
tikrai galinga. 

/ / / 

Kanados Lietuviai Smar
kiai Sukruto Dirbti 

Montreale leidžiamas patrio
tinis laikraštis Nepriklausoma 
Lietuva, pastarais laikais paim
ta į naujai atvykusių darbščių 
Lietuvių rankas. Jie su senai
siais Kanadiečiais energingai 
imasi darbo. Laikraštis pra
neša apie įsteigimą Viltis spau
dos bendrovės, kuri užsibrėžė 
sukelti $40,000 kapitalo laikra
ščio leidimui ir spaustuvei įsi
gyti. 

Darbą vadovauja Kanados 
Lietuvių Centro Taryba, kuri 
pradėjo plėstis, jos skyriai ku
riai įvairiose Kanados dalyse. 

Naujo subruzdimo sudarys ir 
į U. S. atvykę Lietuviai trem
tiniai iš Europos tik lai dau
giau čia jų įleidžia. 

# # / 

ANGLIJOJE bulvių raciona-
vimas panaikintas su Gegužės 
1 diena. 

S K A I T Y M A I  

Aukštagires Dvasia. 

ANGLAI ATEINA 

nę organizaciją. 
Tokius apklausymus pasiryžo pravesti ir Atstovų 

Rumų užsienių reikalų komitetas. Toks žygis yra tai 
visuomenės opinijos spaudimas daryti ką nors. 

Spauda spėja kad v^a galimybės jog toks spaudimas 
paeina ir iš Baltųjų Namų. Visuomenės reikalavimams 
plečiantis, administracija nenori atsilikti, nori žygiuoti 
kartu su viešąją opinija. 

Kaip ten nebūtų, sako spauda, jau atėjo laikas Ame
rikai imtis, savo interesų gerovei, daryti ką nors, o ne 
merdėti .neveikioje, kaip buvo iki šiolei. 

ŽYGIAI TREMTINIŲ JLEIDIMO REIKALU 
National Catholic Resettlement Council iš savo centro 

raštinės New Yorke prisiuntė Dirvai pranešimą iš 
Gegužės 4 dienos, kuriame pareiškiame kad ta organiza
cija svarbiausia pasidarbavo pralaužimui ledų Kongre
se Išvietintų Asmenų biliaus reikalu. 

N. C. R. C. dalinys turėjo savo posėdį Cincinnati, 
Ohio, pereitomis keliomis dienomis. Ten dalyvavo ir 
BALF'o atstovas. 

Dabar, Gegužės 4, New Yorke, Netherland Hotelyje, 
buvo surengtas N. C. R. C. vadovybės užkandis, kuria
me kalbėjo žymus labdaros veikėjas Charles P. Taft. Jis 
pareiškė: "Yra nepadoru bent kokiam Amerikiečiui kal
bėti prieš įvežimą Išvietintų Asmenų į šią šalį". 

Tarp Amerikiečių — kadangi sotus alkaną nenuma
no — dažnai girdisi kalbų griežtai prieš nelaimingų Eu
ropos tremtinių įsileidimą į šią šalį. 

Tame posėdyje New Yorke dalyvavo 40 Diocezinių 
Direktorių, paskirtų iš vyskupijų, ir dalyvavo Arkivys
kupas McNicholas iš Cincinnati, žymus katalikų darbuo
tojas išvietintų Europos žmonių reikalais. 

Konferencijoje pareikšta viltys kad Kongresas dar 
šiame savo posėdyje priims kokį nors įstatymą leidžian
tį įvažiuoti išvietintiems žmonėms į Ameriką. Prisimin
ta apie Kongr. Fellows bilių, apie kuiį Dirva jau plačiau 
yra minėjus. Šis bilius pripažįstama liberališkesniu iš 
dviejų bilių patiektų tuo reikalu. 

Paminėta ir tas kad jau prasidėjo surašymas gali
mumų dvejetui šimtų tūkstančių ateivių apgyvendinti ir 
aprūpinti darbu kai jie į Ameriką bus atvežti^ 

Europoje esantiems išvietintiems tremtiniams šiuo-
mi norime priminti kad ne tik musų spėjimu, bet ir šios 
N. C. R. C. vadų žiniomis, jokis išvietintųjų įsileidimui 
bilius nėra paimtas Kongrese svarstyti. Rep. Fellows 
bilius tik užgirtas Judiciary komiteto. 

Nežiūrint kiek mes norėtume kad tas bilius butų 
paskubėtas, N. C. R. C. veikėjų suvažiavime pareikšta 
tik viltys kad Kongresas gal šiame savo posedyje darys 
kokiu žygių bilių pravesti. 

Kadangi šymet yra politiškas metas. Kongreso na
riai nori anksti savo' posėdį baigti ir skubėti namon sa
vo politiškiems vajams laiką pašvęsti. Kas jiems kokių 
ten alkanų, nuskriaustų, apleistų žmonių likimas? 

Taip pasielgta su Strattono bilium anksčiau, taip 
gali pasielgti ir su dabartiniu bilium. Juk Amerikie
čiai kongreso atstovai, — visa jų dauguma, — toli nuo 

tų nelaimingų^] gyvendami, negali įsitikinti sau kas yra 
vargas ir skurdas, o tie kongresmanai kurie lankėsi Eu
ropoje ir matė tremtinių gyvenimą, yra didelėje mažu
moje, jie nepajėgia kitus visus pertikrinti kad reikalin
ga atidaryti duris į Ameriką bent 200,000 tremtiniams 
sekančių dviejų metų laikotarpiui.... 

iBJii 
AR TU PRISIMENI? 

Ar tu prisimeni alėjas, 
Vaikystės džiaugsmo takelius, 
Kur jazminais pakvipęs vėjas 
Darželio varstė vartelius? 

Ar tu prisimeni tuos sodžius, 
Ir žemę kvepiančią žiedais. 
Kai]) linko baltos šakos rožių 
Tyliais tėvynės vakarais? 

Ar tu prisimeni, sesute, 
Kiek džiaugsmo jautė ten siela? 
Ar teks prie Nemuno vėl buti, 
Ak, pasakyk tu man, miela!.... 

Jonas Nevardauskas. 

AUŠTA AUŠRELĖ, NETOLI DIENA 
Aušta aušrelė, netoli diena, 
Ruošiasi į kovą visa Lietuva. 

Vilniaus kalneliai, sveikiname jus, 
Ruoškite drąsuoliams tinkamus kapus. 

Musų vadai narsus veda mus kovon, 
Drauge mus palaidos žemelėn juodon. 

Vilniaus kalneliai (du kartu) 
Čia sena močiutė mus neapraudos, 
Tik raiba gegutė kartais užkukuos. 

Vilniaus kalneliai 
Neraudok, meiluže, žuvusio kovoj, 
Man ramu miegoti žemėj mylimoj. 

Vilniaus kalneliai 
Čia, paputus vėjui, krinta kai kada 
Ant karžygio kapo sidabro rasa. 

Vilniaus kalneliai 
Jei ašaros krinta nu© pušų senų, 
Neraudok, mieloji, man miegot ramu. 

Vilniaus kalneliai.... 
Aš ir tai atminsiu mirties valandoj 
Jog esu Lietuvis, gimęs Lietuvoj. 

Vilniaus kalneliai.... 

(ĮSPŪDŽIAI Iš KARO PABAIGOS) 

1945 METŲ Kovo 12 d. musų šeima, susi
dedanti iš keturių asmenų — du vyrai ir dvi 
moterys — atvažiavo į Grundoldendorfą. Ka
dangi musų arkliai buvo maži, palyginti su Vo
kiečių arkliais, tat mus pasiėmė į nakvynę pats 
miestelio burmistras. Mat, maži arkliai mažiau 
suėda pašaro negu didieji. Tą Vokiečių apskai
čiavimą pastebėjau per savo kelionės laiką. Mus 
tai, žinoma, neerzino kad Vokiečiai turi savo iš
skaičiavimus; tai tegul buna jų reikalas. 

Gavome kambariuką navyknei kokių ketu
rių kvadratinių metrų didumo, prie tvarto. Čia 
anksčiau gyveno vienas darbinnkas. žinomaj 
kaip mums Lietuviams, turėjo tos erdvės pakak
ti keturiems asmenims. Tame kambaryje buvo 
pastatytos dvi lovos, darbo tarnybos spintelė ir 
mažas geležinis aprūdijęs stalelis. Tarp lovų 
tebuvo tiek vietos kad vos galėjo praeiti vienas 
žmogus. Turėjome tame kambariuke sutilpti 
keturi asmenys, šeimininkai palyginti tuo me
tu nebuvo visai blogi žmonės. Davė mums va
karienę, ir kiek obuolių, kas mums buvo didelė 
naujiena. Kadangi buvome labai išvargę iš ke
lionės, tuoj po vakarienės nuėjome gulti. 

Kambarys dvokė nuo visokių gyvulių atma-
tif. K.vtmetį atsibudus, musų galvos plyšo iš 
skausmo. Mat, tokiame mažame kambaryje ke
turiems asmenims miegoti buvo permažai oro. 

Nors lauke smarkiai lijo, tačiau mes vis tik 
ėmėmės ruoštis j kelionę. Tuo tarpu šeiminin
kas mums pasiūlė čia pasilikti, kol karas baig
sis. Jis įrodinėjo mums kad niekur geriau ne
rasime kaip čia. Tiesa, jis sakė, gal gausite ge
resnes gyvenimui patalpas, bet kas iš to jeigu 
neturėsite ką valgyti, o aš duosiu bulvių ir dar 
šį-tą, tai galėsite ramiai sulaukti karo pabaigos, 
žinoma, už tai man turėsite padėti dirbti, sakė 
jis. 

Gyvenimui patalpa, kurią jis mums siūlė, 
buvo ir ne tas kambariukas kuriame nakvojome 
ir iš kurio jau vieni gyventojai buvo pabėgę, bet 
prastas esantis miškelyje, kurs buvo nuo šeimi
ninkų namų apie du šimtu metrų atstumo. Ta
me pastate buvo auginami viščiukai. Nuėjome 
apžiūrėti tą namą. Baisu ir žiūrėti. Pilnas vi
sokių atmatų. Vištininkas be langų, be durų. 
Jokios krosnies nebuvo, o lauke tuo metu vos 
sniegas tirpo. Vaizdas baisus. Bet šeiminin
kas žada langus ir duris įdėti, ir, be to, krosnį 
pastatyti, o iki to laiko kol jis tą sutvarkys, lei
džia mums gyventi tame kambariuke kuriame 
nakvojome. 

Maitintis turėsime iš savęs pagal korteles, 
3et kol gyvensime jo name tai jis pats duos 
mums maistą. Ką darysi. Nedaug kuo geres
nėse patalpose ir anksčiau gyvenome, tai pasita
rę nutarėme pasilikti. Juk ne visą laiką čia 
gyvensime! Matome kad karas eina prie pa
baigos. Kai Anglai ateis, musų gyvenimas iš 
pagrindų pasikeis, ir tada galėsime žmoniškai 
atsikvėpti. Mums buvo aišku kad Vakarų de
mokratai ir laisvę mylintieji žmonės lieja krau
ją ne tam kad Vokietijos diktatūrą panaikinti 
ir Rytų diktatūrai leisti užviešpatauti pasaulį, 
bet tam kad pasaulyje užviešpatautų žmohišku-
mas, laisvė, teisingumas ir visoks teroras butų 
išnaikintas. Juk kitaip, turint sveiką protą, ne
galima buvo ir galvoti. Vadinasi, tikėjomės kad 
po karo pabaigos ir musų tėvynė bus laisva, ir 
vėl galėsime jon gryžti, ir gyventi joje be bai
mės, kaip gyvenome nepriklausomos savo vals
tybės laikais. Tat vienintelis buvo musų tiesio
ginis tikslas sulaukti karo ugnies pabaigos, o 
kiti musų troškimai tada savaime turėtų išplau
kti. 

APSIGYVENOME pas tą burmistrą. Pas 
jį dar buvo dvi Vokietės pabėgėlės: viena iš 
Hamburgo, o kita iš Glogau. Hamburgietė bu
vo iš profesijos vaikų darželio mokytoja, o an
troji pradžios mokyklos mokinė apie keturioli 
kos metų amžiaus. Jos gyveno puikiame gra
žiame kambariuke. Mat, jos buvo Vokietės. 

Iš svetimųjų dar buvo vienas darbininkas, 
atvežtas iš Sovietų Rusijos darbams, šeiminin 
kas turėjo tris vaikus, iš kurių buvo du berniu 
kai ir viena mergaitė. Mergaitė buvo pati vy
riausia, apie penkiolikos metų amžiaus. 

Be xto, buvo čia ir šeimininko sesuo, kuri 
sirgo vėžio liga. Iš visų geriausia buvo ta ligo
nė. Ji buvo mums kaip angelas. Vaikai nepa
prastai ją skriaudė, o tėvai vaikų nedraudė. Jų 
duktė ir taf pabėgėlė mokinė buvo baisiai "bjau
rios. Ypatingai ta pabėgėlė. Jos sekdavo musų 
kiekvieną žingsnį ir didelės buvo Hitlerio gerbė

jos. Nebloga mums buvo ir daržo vedėja. Bur
mistras su žmona buvo dideli diplomatai. Tas 
jų diplomatiškumas ypač mane stebino. Nega
lėjau atsistebėti kad tokie kaimiečiai kaip šeimi
ninkas mokėjo labai šaltai galvoti apie gyveni
mo įvykius ir turėjo sveiką pažiūrą į ateitį. 

(Bus daugiau) 

SAVAITĖS VEIDAS 
Rašo DŽIM-BIM. 

JUOZAS BROZ-T1TO 
KAI TIK PASUKI akį į Balkanus, tuoj pat 

sutinki visą eilę pasakiškų veidų, apie kuriuos 
prieš karą niekas nieko negirdėjo ir apie kuriuos 
dabar sklinda tiek daug visokių kalbų. Ir pirmon 
vieton matai "maršalą" Tito, šlaunų Jugoslavi
jos diktatorių, ištikimą Maskvos tarną ir piktą 
kapitalizmo priešą. Jau pats jo veido rustumas 
rodo, kad šis kalvio vaikas, ilgai savo ra'nką mik
linęs prie kūjo ir priekalo, puikiai tinka geležiai 
lankstyti.... Niekados savo gyvenime nepaži
nęs tikrojo širdies juoko, "maršalas" Tito tesi-
rodo visur viešumoj tik sukastais dantimis, pa-
niurosiomis akimis, ištemptais smakro nervais 
ir griežtais judesiais. Kai šis "maršalas" kalba, 
galėtum pasakyti, kad jis stipriai muša kuju į 
priekalą ir po kiekvieno smūgio žiuri, ar geležis 
plojasi. Ir vargas tam, kas patenka ant Tito 
priekalo : jis jį sutraiško taip, kaip sutraiš
kė garsųjį Michailovičių. 

Mažame Kroatijos miestelyje, netoli Zagre
bo, gali rasti dar daug žmonių, kurie nesunkiai 
prisimena Juozapą Broz'ą. Prisimena vargingą 
kalvę ir dar vargingesnį paišiną, suskurusį ir 
nervingą Juozapo tėvą. 1893 metais tam anglių 
dulkėmis ištisą dieną kvėpuojančiam kalviui at
nešė gandras busimąjį maršalą.... Ir vos de
šimt metų praėjus, tėvas pristatė Juozuką min
ti dumplių; žiūrėti, kaip kalama geležis, kol ji 
karšta, ir mokytis tėvo amatui. Nuo ryto iki va
karo dešimtametis Juozukas, mažos kalvės dul
kėse su pajuodavusiomis šnervėmis, kapstė ang
lis, putė dumples ir kalė tiek kiek galėjo. Ištisą 
dešimtį metų jis nieko kito ir nematė, kaip tik 
ugnį, geležį, dulkes.... 

Bet vieną dieną, kai Juozapas Broz jau tu
rėjo 21 metus, susidomėjo jis miestelyje šaukia
mu socialistų mitingu. Tai buvo diena, kuri pa
suko busimąjį Tito į naujų norų ir platesnių sie
kimų pasaulį. Jis greitai įsijungė į socialistų bū
rį ir užėmė vietą jų kairiame sparne su visais 
tais, kurie turėjo pūslėtas rankas, mažai duonos 
ir dar mažiau ateities. Revoliuciniais šūkiais 
užnuodytas Juozapas Broz metėsi visa aistra į 
darbininkų judėjimą ir per keletą metų prasimu-
šo į pirmąsias linijas. Policijos budri akis jį 
"globojo" jau pirmoj jo jaunystėje. 

Prasidėjus 1914 metų karui, Juozapas Broz 
nueina į frontą. Bet nueina be noro kovoti už 
Habsburgo dinastijos vėliavą. Su keliais savo 
draugais jis dezertyruoja į Rusų pusę. Apie tris 
metus jis praleidžia atbėgusių dezertyrų lagery
je. Bet 1917 metų komunistinė revoliucija Ru
sijoj atidarė vartus ir visiems kareiviams, kurie 
pareiškė norą prisidėti prie kovos už revoliuci
jos laimėjimą. Juozapas Broz įstojo į raudonąją 
kariuomenę ir kartu su Rusijos revoliucionie
riais dalyvavo pilietiniame kare prieš "baltuo
sius" Kaukaze, Sibire ir Suomijoj. Revoliu
cijai laimėjus, J. Broz buvo priimtas j komunis
tinę mokyklą, kuri j j paruošė p!ačiam komunisti
niam darbui ir grąžino 1923 metais atgal į Ju
goslaviją. čia jis ir pradėjo taikyti visa tai, ką 
Maskvoj buvo išmokęs. Tačiau už priešvalstybi
nį darbą gauna penkis metus kalėjimo. Atlikęs 
sutrumpintą bausmę, jis vėl organizuoja slaotą 
veikimą, ir policijos gaudomas, pabėga į užsie
nį. 

Ispanijos pilietiniam karui prasidėjus, roz 
atsiranda Ispanijoj ir organizuoja Jugoslavus 
savanorius prieš Franco. Įstoja į tarptautinę 
brigadą Tito vardu, kurį ir dabar tebenešioja. 
1938 metais Tito sugrįžo į Jugoslaviją. Vokie
čiams užėmus Jugoslaviją, ir prasidėjus jų ka
rui su sovietais, Tito pradėjo organizuoti komu
nistų gaujas-partizanus. Savo drąsiais puolimais 
jis greitai pragarsėjo, ir 1943 metais Churchil-
lis jį pakrikštijo maršalu, pareikšdamas, jog 
Anglija jį rems visomis jėgomis. Su Anglų-Ame-
rikiečių nusikalstama pagalba Tito apginklavo 
apie 700,000 vyrų ir su tais "raudonais vyrais" 
įžygiavo į Belgradą. Tuo ir užsibaigė komunis
tinio režimo įsteigimas Jugoslavijoje. 

šiandien Tito sudaro nemažai rūpesčių, ir 
Anglams ir Amerikiečiams. Išnešiotas ant jų 
rankų, išmaitintas ir apginkluotas, "maršalas 
Tito" atsilygina dabar grąsinimais, kaltinimais 
ir pikčiausiais paniekos žodžiais. Churchillis ap
gailestavo padaręs didelę klaidą, kam išaugino 
Tito. Nei Anglijos nei Amerikos vadovų sąžinė 
negali buti rami už tai, kad leido nužudyti Mi
chailovičių, tikrai nuoširdų sąjungininką ir kad 
savo "pienu" išmaitino Stalino tarną ir atkaklų 
nrieša žmogaus laisvei ir demokratijai. Triesto 
klausimas parodo, kas buyo in kuo pasilieka 
maršalas Tito. ; 
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DIDŽIOJI ŽMOGAUS BAIMt 

Slidžiais Pažangos 

PRIEŠ DEŠIMT metų dar 
buvo galima įrodinėti kad pla-
Cloji technikos pažanga, žmo
gaus proto galia ir bendroji 
žmonijos civilizacija tikrai pa
tarnaus pasaulio gerovei pakel
ti. Juk tik mokslo ir išradimų 
pagalba pasaulis jau senai ne
bemato didžių epidemijų ir ga
li apsiginti nuo t^.do pavojų. 
Juk tik pažangos dėka šiądie-
ninis žmonių gyvenimas, ben
drai paėmus, yra pasidaręs ne
palyginamai patogesnis už tą 
kokį turėjo prieš kelis šimtus 
metų. 

Tobulėjančios susisiekimo 
priemonės, visokeriopi patogu
mai butuose ir fabrikuose, vi
sokie palengvinimai darbe — 
juk visa tai tebuvo pasiekta 
metai iš metų, kantriai ir net 
su aukomis siekiant vis geres
nės ateities žmogui. Ir kiekvie
nas išradimas technikoje, kiek
vienas patobulinimas ir palen
gvinimas gyventi nešė žmoni
jai vis geresnę viltį, vis dides
nį pasitikėjimą ir vis malones
nį dienos praleidimą. Pagarba, 
meilė ir dėkingumas supo kiek
vieną pažangos skatintoją, iš
radėjus ir gyvenimo gerinto-
jus. Niekam nei į galvą neatė
jo mintis kad vieną dieną rei
kės bijotis tų visų naujienybių 
ir kad aky vaizdo j e technikos 
išradimų ims žmonija drębėti 
dieną ir naktį. 

Ir taip atsitiko kad ta vtuų 
sveikinta pažanga, žadėjus 
pasauliui tiek daug gerybių, 
pasidarė didžiausia pabaisa 
žmonijai. Nuo anos dienos kai 
pirmą kartą mokslui pavyko 
suskaldyti atomą, dingo žmo
gaus ramybė: jis pasidarė pa
našus į užvytą žvėrelį, kurs 
daužosi iš vieno kampo į kitą 
ir visur sutinka paspęsta mir
ties kilpą. Ir tie visi patogumai 
ir malonumai* kuriuos žmogui 
teikia ilgų šimtmečių pažanga, 
pavirto į žmogaus nuolatinės 
baimės liudininkus, kurie kiek
viename žingsnyje ir kiekvie
ną valandą įkyriai priekaištau
ja dėl jo perdidelio pasitikėji
mo ir išdidumo. 

Kai imi giliau įsijausti į tai 
ką neišvengiamai neša ateičiai 
vis nauji karo technikos išra
dimai, pradedi žmogus galvo
ti ar tikrai pasauliui nebūtų 
geriau jei jis butų pasilikęs ak
mens amžiaus gadynėje. Kam 
ta pažanga, jei rytoj ji suskal
dys žemę ir visą pasaulį pavers 
pelenais? Gal perdaug didelė 
baimė užgulė žmones ir per
daug juoda neviltis prislėgė vi
są žemės rutulį.... Gal taip 
baisu ir nebus. O vis dėlto pa
skutinieji Amerikos bandymai 
su atomine bomba dar kartą 
priminė visiems kad yra rimto 
pagrindo bijotis slidžiais Jsae-
liais nuėjusios pažangos. 

KAI viena žmonijos dalis 
kalba apie ateinančios kata
strofos baimę ir apie didžiuo
sius pavojus, sukeltus naujais 
išradimais, kita dalis ragina 
nenusiminti, nepasiduoti bai
mės hipnozui ir neleisti kad 
Baašina užvaldytų žmogaus 
dvasią. 

Ateities baime, panaudota 
politikoje, yra jau pasirodžius 
kaip labai" veiklus ginklas ir 
kaip puiki priemonė diplomati
niams tikslams pasiekti. 

"Bijok vilko, neik į mišką" 
sako patarlė. Taigi, neik miš
kan ir sušalk namuose be mal
kų iš baimes, . . . 

"Bijok baisių ir neatspėja
mų ginklų ir pasiduok mano 
valiai", taip kalba šių dienų 
valdovai. 

Jei baimė yra, Ištikrųjų, silp
nybės ženklas ir įspėjantis 
jausmas, tai viską reikia da
ryti kad tas jausmas nesupa-
raližuotų valios, reikalingos ap-
siginimui, ir kad jis nereikštų 
pasidavimą vergijai. Nesunku 
suprasti kodėl dabar t i n ė j e 
tarptautinėje politikoje tiek 
daug svorio skiriama "baimės 
argumentui": mat, tuo argu
mentu norima palaužti prieši
ninko jėgas, suskaldyti jo at
sparumą ir tuo budu jam len
gviau primesti vienokį ar ki
tokį sprendimą. 

Daug yra pasaulyje dalykų 
kurių reikia tikrai bijotis ir 
vengti. Bet nėra nei vieno to
kio kurio bijantis butų galima 
pateisinti atsisakymą nuo lais
vės, nuo pagrindinių žmogaus 
teisių ir nuo garbės. Skaudus 
patyrimai vis dėlto rodo kad 
dabartiniame sunkiame taikos 
j ieškojimo kelyje nemažas 
skaičius pasaulinės politikos 
vadovų labai dažnai sutinka 
baimės jausmą iškeisti į nusi
žeminimą, į vergišką pasidavi
mą ir į besąlyginę kapituliaci
ją. Baimė prarasti turtą, bai
mė netekti tarnybos, baimė nu
stoti įtakos — baimė, baimė ir 
dar kartą baimė, — visa tai ir 
sudaro musų kasdieninio gyve
nimo rodyklę. 

Tarptautiniuose santykiuose 
panašus baimės jausmas visą 
laiką, be jokios pertraukos, vei
kia į tautas, valstybes ir jų va
dus. Ir veikia taip stipriai kad 
visi kiti gerieji jausmai, kaip 
teisingumo, meilės ir toleran
cijos, be jokio pasipriešinimo 
pasitraukė į šalį. Už tai ir ma
tome pasaulį tokių neaiškumų 
sąmyšyje. Už tai ir taika klai
džioja kaž kur, j ieško širdies ir 
proto, persekiojama visuotinos 
baimės ir tik dėl žmonių bai
mės nesurandanti sau vietos 
žemėje. 

Baimė — Politikos 
Įrankis 

KIEKVIENĄ kartą kai tik 
pasklinda žinia apie kokį pa
saulinį įvykį, galintį įkurti 
naują gaisrą, visi atskiri as
menys, šeimos ir tautos pergy
vena pasikartojantį baimės 
jausmą. Galima sakyti kad jau 
pasaulyje nėra nei vieno žmo
gaus kurio nepersekiotų baimė. 
Tėvki bijojosi ir tebesibijo nu
stoti vaikų, žmona vyro, vyras 
— žmonos.... Nuo tada kai 
sustojo karas su Vokietija, bai
mė susimaišė su viltimis, ku
rios pasirodė tuščios ir bejėgės. 
Pradžioje visuotinas drebulys 
lyg ir sumažėjo truputį. Per 
penkius metus nuvargintas 
žmogus su išsekusiais nervais 
buvo besutinkąs paaukoti sa
vo laisvės dalį, kad tik galėtų 
turėti didesnę ramybę ir dides
nį saugumą. 

Taip kaip milijonai sovietų 
kalėjimuose ištisomis naktimis 
tardomi ir mirtimi grąsomi 
žmonės pagaliau sutinka prisi
pažinti padarę tai ko jie nie
kados ir nesvajojo daryti, kad 
tik greičiau atsipalaiduotų nuo 
kankinančios baimės, taip ir vi
sas pasaulis, grąsomas naujų 
katastrofų, yra sutikęs geriau 
turėti mažiau laisvės, drau
ge ir mažiau baimės. 

Tik paskaitykime Arthur 
Koestler knygą "Darkness at 
Hoon", kurioje jis vaizdžiai pa 

PAŽVELGK1TE I 
MANE IR ŽINOSITE 

TEISYBĘ APIE 
SOVIETUS" 

Seligštato stovykla (Vokietijoje) laikoma viena iš skurdžiau sių stovyklą, nes labai blogos gyvenamos patalpos. Joje gy 
vena apie 1000 tremtinių. Nuotraukoje iš kairės į dešinę matome: (1) Stovyklos vaikučiai žaidžia prie savo namų; (2) 
Atėjus pavasariui daržams dalinama maži sklypeliai; (3) Stovyklos gyvenamos patalpos. (Nuotr. B. Gaidžiuno) 

rodo iki kokių nesąmonių pri
veda žmogų sovietų prokuroro 
kaliniui Rubachovui skelbiama 
baimė, kad galėtume lengviau 
suprasti tikslą tos baimės ku
rią sovietų politika taip planin
gai platina visame pasaulyje. 
Kiekvienas kuriam kokiu nors 
stebuklingu budu yra pavykę 
išsprukti iš sovietų kalėjimo, 
gali pasakyti kiek daug reikia 
geležinės valios, kokio stipraus 
charakterio ir kiek milžiniškos 
dvasios ir kiek kuno jėgų, kad 
galėtum atsilaikyti prieš baimę 
kurią tau kala galvon kiekvie
name žingsnyje. 

90% visų kalinių sovietų 
kalėjimuose baigia prisipažini
mu panašiai kaip Koestlerio 
knygoje pavaizduotas Ruba-
chovas. "Kaltas esmi, ir žudy-

"Mes prisipažįstame kalti ne 
supratę istorinio likimo. Prisi
pažįstame kalti prieštaravę is
torijos valiai. Pagaliau prisipa
žįstame kalti kad žmogų statė
me aukščiau už visos žmonijos 
laimę ir ramybę " 

Sovietai, atrodo, vis dar tiki 
kad tokia prisipažinimo diena 
ateis, tik reikia kantriai jos 
laukti ir jai ruoštis. Jie vis dar 
tiki kad per didžiąją baimę pa
vyks jiems atsiekti savo tikslų. 
Ir atvirai tariant, daug kartų 
jie turėjo pagrindo prileisti 
kad jų tikėjimas yra teisingas. 
Juk jau tiek daug "kaltybių" 
prisipažinta, tiek daug kartų 
bejėgiškai sutikta su pagarsė
jusių prokurorų Vyšinskio ir 
Molotovo valia! Ir kaip po viso 
to sovietai nebetikės kad bai

kite kuo greičiau", taip baigia yra didžiausias ginklas 
milijonai kalinių sovietuose; 
baigia negalėdami atlaikyti 
spaudimo baimės, kuri vieno
dais, bet stipriais lašais lieja
ma į žmogaus smagenis, širdį 
ir į visą kuną ir sielą. Po to
kių ilgų kančių žmogus nieko 
daugiau nebetrokšta kaip tik 
užgęsti kuogreičiau. Mirtis jam 
pasidaro vienintelis išsivadavi
mas. Ir kuo greičiau ji ateina, 
tuo greičiau žmogus atsipalai
duoja nuo nepakenčiamos bai
mės. 

Ar Mes Esame 
Sovietų Kaliniai? 

KAI GERAI įsižiūri į sovie
tų visą tarptautinę politiką, jo
je surandi nuostabų panašumą 
tarp to kaip elgiasi sovietų 
tardytojas su savo kaliniais ir 
kaip elgiasi Molotovas su savo 
priešininkais konferencijo s e.. 
Viskas rodo kad sovietai savo 
užsienių politikoje vartoja pa
našias priemones žmonėms pa
vergti kaip ir savo vidaus poli
tikoje. Ilgametis patyrimas ro
do jiems kad beveik kiekvienas 
kalinys po trumpesnio ar ilges
nio laiko atsiduoda tardytojo 
valiai. Jie tiki kad panašiai at
siduos ir visas pasaulis, tik rei
kia atkakliai, nuolatos ir stt 
tinkamu apskaičiavimu jį lai
kyti baimės voratinklyje. Te
gul jo nervai išseks, tegul jo 
dvasinės jėgos išsieikvos, te
gul tas nepertraukiamas bai
mės jausmas atims iš jo valią 
priešintis ir net norą gyventi, 
tada jau bus galima su juo da
ryti, ką tik panorėsi 

Ar tos ilgos, sunkios ir kar
tais net dramatiškos diskusi
jos tarptautinėse konferenci
jose nėra aiškus įrodymas kad 
sovietai nuolatine karo grėsme 
ir karo baime siekia palaužti 
savo "priešininkų" valią? Ar 
tie nuolatiniai šantažai Vokie
tijoje, Saugumo Taryboje, ir 
bendrai visame tarptautiniame 
bendradarbiavime nėra pakan
kami ženklai jog sovietai el
giasi su laisvuoju pasauliu pa
našiai kaip su savo kaliniais? 
Ir didelė nelaimė kad iki šiol 
jie galėjo tikėti jog Anglai ir 
Amerikiečiai tai naujieji Ru-
bachovai iš Koestlerio knygos. 
Spausk ir gąsdink juos kuo 
daugiau, vargink konferencijo-
jnis, persekiok naujo karo bai
me, drąskyk jų nervus, dezor
ganizuok jų visą gyvenimą, 
atimk iš jų geresnės ateities 
viltį — ir tu pamatysi kad jie 
naujieji "laisvieji kaliniai" An
glai-Amerikiečiai ir visi jų są
jungininkai — pagaliau numos 
ranka, suglebs savo kėdėse ir 
pakartop flubachovo lodžius: 

visos žmonijos pavergimui. 
Gėda, tikrai didelė gėda, vi

siems kurie dar nesukaustyti 
sovietų pančiais kad jie leidžia
si baimės pavergiami. Senai 
jau tyko 'pavojus, kurs neša 
susiskaldymą, abejonę, svyra
vimus ir galiausiai kapituliaci
ją. Ar Amerikos "progresyvių" 
judėjimas nėra tos sovietinės 
baimės vaisius? Ar Anglų dar-
biečių partijos nevieningumas 
nėra rezultatas sovietų politi
kos, paremtos baime? Ar tie 
visi socialistų ir socialdemokra
tų susijungimai su komuni
stais nėra geriausi ženklai į 
kur veda didžioji ateities bai
mė? Ir kuo toliau baimė plėsis, 
kuo ji ilgiau laikys pasaulį ap
glėbus, tuo jos veikimas bus 
stipresnis: laisvo pasaulio va
lia trupės, jėgos aižysis, pasi
priešinimo galia tirps ir ben
dras antisovietinis frontas pa
sidarys skylėtas kaip rėtis.. 

Reikia visiems suprasti kad 
laikas reikalauja išrauti su 
šaknimis baimės jausmą ir kad 
jis reikalauja jį pakeisti kuo 
greičiausia drąsiu apsisprendi
mu baigti "baįaMfi politiką" 

LIETUVOS - LENKI
JOS SIENA DABAR 

"Mintis" rašo, kad Rytpru-
sių-Lenkijos siena nėra taip 
stipriai saugoma, kaip Lietu
vos-Lenkijos siena. 

Lietuvą nuo Lenkijos dabar 
skiria dvi ėiTIs spygliuotų vie
lų užtvarų ir tarpe jų gynimui-
si parengti apkasai. Pasienyje 
kas penki kilometrai paliai šias 
užtvaras yra išdėstyti pasie
nio sargybinių atsparos taškai, 
kurie turi 200 vyrų. Nepaste
bėtiems esą la"bai sunku priar
tėti prie sienos. Jeigu tai ko
kiu nors budu pavyksta, paten
ki į sritį išvadžiotą aštriomis 
vielomis. Nakties tamsoje jas 
lengva užkabinti koja. Kai tai 
atsitinka, automatiškai ima 
šaudyti šviečiamosios raketos, 
duodančios ženklą pasienio sar
gybiniams, kurioje vietoje mė
ginama pabėgti iš "sovietų ro
jaus". 

GUDIJOJE IR LIETU
VOJE VEIKIA 
PARTIZANAI 

NĖRA ŽINIŲ APIE 
SIBIRAN IŠVEŽTUS 
Rusų čekistai visokiausiais 

budais stengiasi iš Vakarų Eu
ropos sunaikinimui parsitrauk
ti Lietuvius tremtinius. Vil
niaus rusiškasis, klastų pilnas 
"Tėvynės Balsas" iškilmingai 
ir plačiai rašo, kad jau net fil
mą susukta apie į Vakarus pa
sitraukusi^ Lietuvių "grižimą 
namo". 

Butų labai tikslu, kad Rusai 
parodytų filmą, kaip jie 1940-
41 m. užkaltuose gyvuliniuose 
vagonuose Sibiran sunaikini
mui išvežė ir dabar tebeveža 
tukstančius Lietuvos papras
čiausių darbininkų, smulkiau
sių sklypininkų-ukininkų, ama
tininkų, tarnautojų, valdininkų 
ir kitų. Kodėl neskelbiama nei 
vienos pavardės iš Sibiro ka
torgų grąžintų, kodėl neparo
doma filmą apie anų vargšų 
grįžimą į tėvynę? 

Kruvini banditai bolševikai 
apie tai nei neprasižioja. 

RYTPRŪSIAI ŠIANDIEN 
Rytų Prūsija, kur prieš ke

letą metų žydėjo gyvenimas ir 
Europos spauda skelbia ži- kleįtgjo žemėS ūkis, dabar yra 

nią, kad "Prūsų militaristai turi 
tarnauti ne Vokietijai, bet Ru
sijos militarizmui. Kadangi Vo
kiečiai yra gimę kariai, jie tai 
atlieka su atsidavimu. Iš jų 
Rusai suorganizavo apmokamą 
(algauninkų) kariuomenę, ku
ri esanti puikiai aprengta ir 
ištikima bolševizmui. Vienas 
tokių vokiškosios kariuomenės 
centrų esąs Kryme. 

Neseniai bolševikai turėję 
progos išbandyti šių savo sam
dinių ištikimybę bolševizmui: 
prieš Kauno — Suvalkų ir Gar
dino — Minsko ruože kovojan
čius Lietuvius ir Gudus parti
zanus buvo pasiųsti šie Vokie
čių daliniai. Tačiau jie vyko 
nevieni: juos lydėjo ir padėjo 
raudonieji daliniai: 2 šarvuo
čių divizijos ir pėstininkai. Ge
ležinkelio ruožas tarp Vilniaus 
ir Minsko trijose vietoje buvo 
partizanų rankose. 

Iš didelio skaičiaus karinių 
pajėgų mestų į kovą prieš par
tizanus galima spręsti, kokio 
pajėgumo turi buti narsieji 
Lietuvos "miškų broliai", dar 
ir dabar ginklu besipriešiną 
krašto okupantams. 

labai retai gyvenami, nes bol
ševikai išvyjo vietinius gyven
tojus. 

Daugelis derlingų laukų ap
augę žmogaus ugio didumo 
piktžolėmis. Krumuose laikosi 
sulaukėjusios naminės kiaulės 
ir kiti gyvuliai. Ant kelių — 
jokių žmogaus pėdsakų. Aplin
kui sutemus nematyti jokių ži
burių. Kryžkeliuose guli su
laužyti kelrodžiai, pakelėse ma
tosi karo laužo. Tai žemė, ku
riai tinka mirties vardas.. 

KAIP LIETUVOS GY
VENTOJAI RAŠO 

LAIŠKUS I UŽ
SIENĮ 

Lietuvos gyventojai, norėda
mi šiuo metu pasiųsti laišką į 
užsienį, turi užpildyti ilgiau
sią formuliarą su daugybe įvai
rių klausimų ir tiksliomis da
tomis apie save ir apie tą, ku 
riam laiškas adresuojamas. 

Jeigu gaunamas laiškui siųs
ti principinis sutikimas, laišką 
reikia rašyti labai giriant so
vietų valdžią. Jeigu siuntėjas 
gyvena dideliame mieste, laiš
ką nuneša į paštą specialiam 
MVD skyriui (slaptoji polici
ja), o jeigu kaime — tiesiog į 
policiją. Laiškas čia yra cenzū
ruojamas (tikrinamas) ir cep-
zoriai duoda eilę nurodymų, 
kaip laiškas turi buti parašy
tas. Ypač nereikia pamiršti pa
rašyti apie SSSR "atstatymo" 
darbą ir pagirti ten esamą san
tvarką. Taip surašytą neužli
pintą laišką reikia atiduoti vėl 
tikrinimui. Ten laiškas dar 
atitinka visiems punktams, už
lipinamas ir pasiunčiamas į už
sienį. 

Dabar bolševikų cenzūra jau 
nebededa jokių štampų ant 
laiškų, štai kodėl iš gauto laiš
ko negalima pažinti, ar jis tik
rintas, ar ne. Gavėjui tada at
rodo, kad laiškai ateina visiš
kai nepatikrinti. Tik laiškų tu
rinys pasako mums, kad čia 
ne viskas tvarkoje. 

Stropiai tikrinami ir atsa
kymai iš užsienio. Cenzūrai la
bai patinka tie laiškai, kuriuo-
riuose jo siuntėjai iš užsienio 
šmeižia kapitalistinių valdžių 
santvarką ir išreiškia norą gy
venti SSSR. Kitokie laiškai bu
na dažniausiai visiškai adresa
tui neįteikiami, o paprastai su
naikinami. O žmogus, kuriam 
buvo skirtas toks "netinka
mas" laiškas įtraukiamas į įta
riamų žmonių sąrašus ir daž
nai to užtenka ištrėmimui į Si
birą. K. PI. 

Vienas Belgijoje gyvenąs 
Lietuvis neseniai gavo laišką 
iš Pietinės Lietuvos nuo savo 
giminių. Laiške tarp kitko ra
šoma: 

"Apie musų gyvenimą daug 
rašyti netenka, nes manau, kad 
tu jį gerai žinai. Musų žmonės 
vis dar tebeatlikinėja tolimą
sias keliones (trėmimai į Sibi
rą. Red.) Tavo brolis kunigas 
nebegali gyventi iš savo paja
mų, taigi jis visiškai saugiai 
susitvarkė savo gyvenimą di
deliame mieste (uždarytas į 
kalėjimą. Red.) Dėdė Anupras 
mirė ten kur tu jį palikai gy
venant. (Sibire). Marijona per
nai metais nuvažiavo į jo vie
tą. Augustas atvažiavo į na
mus (iš Rytų), bet jo sveikata 
labai silpna, jis negali daug 
šnekėti ir todėl iš musų išvyks 
netrukus pas Motiejų gydytis. 
(Motiejus miręs prieš 14 metų) 
Onutė gyvena dviejuose kai
muose (slapstosi), šiaip jau 
musų gyvenimas buvo neblo
gas, nors šiais metais Lietuvo
je daug žmonių buvo pakarta". 

Pažymėtina, kad žodyje "pa
karta" raidė "r" buvo panašiai 
parašyta į "s", atseit "daug 
žmonių buvo pakasta". Ar vie
naip, ar kitaip, ar "pakarta ar 
pakasta", laiškas vaizdžiai pa
rodo, kas dedasi dabar Lietu
voje. 

NERIMAS ŠVEDIJOJE 
Švedijos vyriausybė vis te

beveda vadinama "neutralumo" 
politiką, kuri praktiškai reiš
kiasi jų bendravimu su sovie
tais ir pataikavimu bolševiz
mui. Švedija yra pripažinusi 
Pabaltijo valstybių "įsijungi
mą" į SSSR. švedų valdžios or
ganai praktiškai laiko Pabaltie-
čius sovietų piliečiais. Tagi 
tremtinių tarpe kyla bukštavi-
mas, kad Švedijos vyriausybė 
dar kartą nepasielgtų su Lietu
viais, Latviais ir Estais, kaip 
jie pasielgė 1945 m., išduodami 
sovietams 167 pabėgėlius. 

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

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

Chicago, 111. 

KNYGŲ LEIDYKLA ATŽALYNAS 

MINNESOTA valstija yra 
viena iš didžiausių kviečių pro
dukcijos centrų pasaulyje, ir 
ten randasi didžiausi miltų ma
lūnai. 

j Išleido ir platina naujausias musų žymesnių rašytojų knygas: Į 
[ 1) B. Babrausko "LIETUVOS KELIU", I dalis. Lietu- 5 
| vių liaudies ir žymiausiųjų musų rašytojų rinktiniai raš- | 
j tai chrestomatija ....... Kaina $1.25 j 
j 2) B. Babrausko "LIETUVOS KELIU"', II dalis ... 1.25 { 

{ 3) Alė-Ruta-Nakaitė, "LIKIMO KELIU", Novelės. Ži- I 
[ nomos musų rašytojos vertingas darbas 1.00 | 

j 4) "LIETUVA, ŠALIUS MANO BRANGIOJI". Gražus { 
j Lietuvos vaizdelių albomas. Tekstai Anglų, Lietuvių, ir j 
{ Vokiečių kalbomis < 1.00 "j 
į Taupydami laiką ir pinigus siųskite ATŽALYNUI tik \ 
j $4 .00, ir savo negausią išeivio biblioteką papildysite j 
Į naujausiomis, vertingomis knygomis. Pinigus gali- Į 
I ma siųsti ir laišku: i 

ATŽALYNAS 
74JS2 Edward St., Vilte La Salle, Montreal, 82, Canada 

Pastaba Skaitytojams 
Jeigu kada negaunate kurio 
Dirvos numerio tai prašyda
mi Administracijos prisiųsti 
tą numerį, nerašykit: "Ne
gavau pereito numerio," bet 
paiymėkit aiškiai: Negavau 
nr. 5, ar 15, ar 34, ar 47". 
Tas palengvins be jokių su-

4 klydimų greit pasiųsti jums 
tą numerį kurio negavot. 

j|IRVOS Administracija. 

ST. ZOBARSKO 

GANDRAS IR GANDRYTi 
Dovanokite vaįkučiams gražiausią, spalvuotomis ilius

tracijomis Lietuviškų skaitymų knygelę. 
Žvėrių karalius Liūtas išduoda leidimą gandrui skristi 

(anapus geležinės uždangos) Lietuvon. Ką Gandras ten 
matė ir pergyveno bus įdomu skaityti ne tik vaikučiams, 
bet ir suaugusiems. Kaina 60c. Dvi knygos tik 

Šiądien parašykite trumpą laiškelį su užsakymu: 
"ATŽALYNAS" 5640 Bourbonnierre Afenue 

Montreal 36, Canada. (18) 



D I R V A  

SKAITYTOJŲ DOVANOS IR 
PARAMA DIRVAI 

SIE DIRVOS PRENUMERA
TORIAI PRISIDĖJO SU 

PARAMA DIRVAI 

čia pažymėsime Dirvos pre
numeratorius kurie prisiuntė 
Dirvai paramos prie savo re-
guliarės $3 metinės prenume
ratos. Uomis priedinėmis au
komis mes galime siuntinėti 
Dirvą šimtams musų vientau
čių tremtinių Europoje, kurie 
patys neturi iš ko Dirvą užsi
sakyti. , 

Pažymime ir tuos kurie mo
kėjo už daugiau negu 1 metą 
savo prenumeratą. Ačiū jiems. 

Paul P. Ramoshka, 
Chicago. UI. $10.00 

A. Smilgiene, 
Norwood, Mass. 5.00 

Ona Ivaškienė, 
So. Boston, Mass. 6.00 

Tamošius šiliunas, 
Chicago, UI. 6.00 

J. L. Senulis, 
Pittsburgh, Pa. 4.00 

Joseph Skema, 
Newark, N. J. 4.00 

Petras Yuskevičius 
Amsterdam, N. Y. 5.00 

Chas. Baubles 
Akron, Ohio 4.00 

Anna Davidonis 
Philadelphia, Pa. 4.00 

J. Gutauskas, 
Baltimore, Md. 6.00 

Vyt. Markuzas, Detroit, 
išrašė Dirva si 12.00 

Sam Laugman, 
Pittsburgh. Pa. 4.00 
rašytojams 5Į00 

Pranas Zienka, 
Waterbury, Conn, auką . 
tremtiniams Dirvai 2.00 

Pijus Doren 
Detroit. Mich. 4.00 

L. J. & E. Lietuvnikas 
Orlando, Fla. 4.00 

Jonas Lietuvninkas 
Baltimore, Md. 5.00 

Mrs. Anna Andrews 
Chicago, 111. 4.00 

Antanas Žilinskas 
Hoo:~ick Falls, N. Y. 5.00 

Juozas Sadauskas, 
Lowell, Mass. 4.00 

Bronius Miller, 
Omaha, Nebr. 5.00 

J. Jadnavičius 
Chicago, 111. 5.00 

John J. Gray, auką 
tremtiniams Dirvai 1.00 

F rank Karpšlys, 
Detroit, Mich. 4.00 
(auką tremtiniams Dirvai) 
Savo Dirvos pren. 6.00 

J. Strzegausky, 
Akron, Ohio 4.50 

Paul Gūdis, vietinis 5.00 
Ona Baltrukonienė. viet. 5.C0 
F. Saukiavičius, vietinis 4.00 
Mrs. Mary Seskes vietinė 5.00 
Mrs. J. Zorckas, vietinė, 

tremtinių spaudai 1.00 
P. P. Jaras, Baltimore, Md., 

NEUŽMIRŠKIT 3c 
Rašydami Dirvos Redakcijai, 

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

PRirfĖKIt DOLARJ-KITĄ 
Visų Dirvos prenumeratorių 

prašome parodyti savo gerą 
širdį paremiant Dirvą, pridėji
mu dolario-kito prie savo pre
numeratos. Tas leidžia mums 
išpildyti musų tremtinių pra
šymus ir siuntinėti jiems ne
mokamai Dirvą j Europą, kas 
daug brangiau atsieina negu 
siuntinėjimas pačioje Ameriko
je. 

Tiems kurie Dirvoje rašo iš 
tremties jums įdomių raštų, 
iš tų pačių jusų aukų Dirva 
sulvg išgalės pasiunčia ir mai
sto pakietėlius alkaniems rašy
tojams, sergantiems žurnalis
tams, ir tt. 

Siųskit savo auką prie pre
numeratos, įdėdami laiške do-
larį-kitą daugiau, arba išpirk-
dami money orderi, ar čekj, 
vis pridėkite savo dovaną. 

DIRVA 
6820 Superior Avenue 

Cleveland 3, Ohio. 

Naujas Mro Veikimo Planas 

OHIO valstijos žymus Demo
kratas, Charles G. Sawyer, iš 
Cincinnati, Prez. Trumano pa
skirtas, jau užėmė Komercijos 
Sekretoriaus vietą kabinete, po 
to kai ji buvo palikta tuščia 
Sekr. Harrimano paskyrimu 
specialiu ambasadorium Euro
pai, kurio pareiga yra vykdyti 
Marshallo planą. 

VETERANŲ Administracija 
visokiais apsirikimais ir pačių 
veteranų klaidingais ar klas
tingais išreikalavimais permo
kėjo II Pasaulinio Karo vete
ranams net $893,000 sumą. 

Tūkstančiai G. I.'s kurių per
mokėjimai pradėta susekti, su
laukia iš Administracijos pra
nešimus paraginančius grąžin
ti nelegališkai paimtas sumas. 

KAIMYNINIAI BANKAI 
BUS ATDARI PENKTA
DIENIAIS 4:30 IKI 6:00 

Pradedant Gegužes 14, bankiniai 
ofisai priklausą į Cleveland Clear
ing House Association, išskyrus tik 
miesto centre, bus atdari 4:30 iki 
6 vakare, penktadieniais, kaip pra
neša George Gund, tos sąjungos 
p r e z i d entas, ir prezidentas The 
Cleveland Trust Company. Mieste 
bankų įstaigos po senovei užsidarys 

j nuo 4:30 po pietų penktadieniais, 
į Bankinės valandos visuose ofisuose, 
i  pirmadienį iki penktadienio, . bus 
9:30 ryto iki 2:30 po pietų. 

Tie ofisai kurie bus laikomi at
dari vakarė, penktadienį atsidarys 
nuo 9:30 ryto iki 2:30 po pietų, ir 
tada nuo 4:30 iki 6:00, Gund sako. 

Patirta kad daugumai kaimynystė
se esančių depozitorių reikalams bus 
geriausia patarnauta laikant atida
rytus bankų skyrius penktadienio 
vakarais nuo 4:30 iki 6:00 vai. 

The Cleveland Trust Company's 
priemiesčių skyriai Bedford, Will-
oughby, Lorain ir Painesville, taip 
pat Central National Bank's ofisai 
Chardon i r Chagrin Falls palaikys 
savo dabartines valandas. 

Tokia antrašte p. J. Šaučiu-
tias rašo Kovo 12 d. "Vieny
bės numeryje. Jis sako: 

"Kadangi iki šiol nei vienu 
trečdaliu nei ketvirtdaliu mu
sų srovės negalėjo susitarti 
dėl Lietuvos vadavimo veiklos 
sukendrinimo, tai pagal naują 
planą, kiekviena srovė turėtų 
paskirti po du savo atstovus 
bendram posėdžiui, šie aštuo
ni asmenys įsteigtų naują or
ganizaciją arba naują centrą. 
Centras išsirinktų valdybą ir 
pasiskirstytų darbais. Jie išsi
rinktų iždininką, bet ižde nei 
cento." 

"Dabar jie skelbtų vajų pa
skirdami kiekvienai srovei ly
gią kvotą po $100,000. Visos 
srovės imtųsi intensyvaus dar
bo lenktyniaudamos, kad surin
kus paskirtą pinigų kvotą, nes 
pasilikti užpakalyje butų di
džiausia gėda. 

Tokiu budu prasidėtų naujas 
gyvenimas, naujas veikimas 
Lietuvos laisvinimo naudai ir 
tt." 

Šis naujas planas gal ir bu
tų geresnis už dabartinius įvai
rių organizacijų planus, bet jis 
nedaug kuo skirtųsi nuo paski
rų srovių vajų iki šiol vedamų. 
Juk ir iki šiol buta varžymosi 
tarp atskirų srovių, bet kiek
vienu atveju vajai nenusisekė. 
Vargu pasisektų ir J. Šaučiu-
no pasiulytu planu, štai kas 
galima pastebėti visuomeninia
me darbe: 

Musų didžiuliame mieste tu
rėjome šiais metais keturius 
Lietuvių parengimus: Sausio 
31 d. Alice Steponavičienes (iš 
Chicagos) dainininkių koncer
tas, Vasario 16 d. — Lietuvos 
Nepr. paminėjimas, Vasario 25 
d. komunistai turėjo savo 
"koncertą". Kovo 7 d.-— socia
listai buvo surengė prakalbas 
tikslu parinkti aukų tos min
ties studentijai esančiai trem
tyje. Kurie, skaitytojau, pa
rengimai, jųs manote, turėjo 

! pasisekimo ? Atsakymas yra: 
| A. Steponavičienės dainininkių 

j koncertas ir Lietuvos Nepri
klausomybės paminėjimas, šie 
du nepartiniai parengimai su
traukė 500 - 600 klausytojų, 
daugiau jaunų, negu senų, kuo
met partiniai parengimai.... 
geriau apie mano amžiaus ir 
senesnių žilagalvių ir plikių pa
stangas atsijauninti nekalbė
siu. . 

Partinės srovės ęal ir buvo 
reikalingos musų jaunystės 
laikais, sakysim 40-50 metų 
atgal, kai dar lietuviškumas ir 
pati LIETUVYBĖ kaipo tau
tos pulsas mažai kam buvo su
prantamas. Tą laikotarpį jau 
atgyvenome; jį palaiko tie pa
tys seniai veikėjai, kurie Parti
nes sroves sutvėrė. Jaunoji gi 
karta, ypatingai Amerikoje gj-
musi, partinėmis srovėmis vi
sai, arba labai mažai, tesidomi. 
Jei ir randasi kiek, kurie užsi
krėtė nuo savo tėvų arba kitų 
neamerikoninių veikėjų ir pasi
leido sau jieškoti išganymo ko
munizmo dumblyne, visgi tokių 
yra labai mažai. Pagyvenę jie 
atras tai, ką iš musų ne vie
nas patyrėme.... 

Musų jaunimo dauguma yra 
linkus buti gerais Amerikonais-

i MONCRIEF > 
Automatinis šildymas 

Ekonomiškas-Tikras 
šildymo Patogumas 

< . a - * Oil • Coal 

T H E  H E N R Y  F U R N A C E  C O . ,  M E D I N A ,  O  

Vyrams Aprangalai 
PAS MUS RASITE DIDŽIAUSI PASIRINKIMĄ 

VYRAMS ir VAIKINAMS DEVEJAMŲ 

Skrybėlės! Kelnės ir Visoki Parėdalai! 

DYKA! 

Jusų mėgiamiausiam pasirinkimui 

Už POPULIARES KAINAS 

GREEN STAMPS su kožnu pirkiniu. 
('ia galit iškeisti savo Stamp Books. DYKAI 

THE KRAMER & REICH (0. 
7010 Superior Ave. Atdara Vakarais 

Lietuviais, prisilaikant tėvų 
religijos. Tai stipriausias ir 
sveikiausias pagrindas LIETU
VYBĖS palaikymui. 

Lietuvos laisvinimui ir Lie
tuvių tautos gelbėjimui nuo iš
naikinimo reikia jieškoti geres
nių priemonų negu srovinis 
lenktyniavimas, kaip kad brolis 
J. šaučiunas pasiūlė. Ameri
kos Lietuvių vadai ir kiti vei-
kėjai baigdami savo gyvenimą 
turi atsižadėti tolesnio skaldy
mo musų mažos tautos į politi
nes srovės, o imtis darbo tau
tos likučiams į vieną Lietuvių 
tautos šeimą vienyti. Tai turi 
daryti ir kitur gyveną Lietu
viai. štai ko mums reikia siek
ti! 

To tikslo siekimui aš reko
menduoju štai koki planą: 

(1) Amerikos Lietuvių ke
turios srovės turi šaukti Ame
rikos ir Kanados Lietuvių su
važiavimą, arba seimą. Pav. 
Lapkričio m., tuoj po preziden
to ir kongreso rinkimų. 

(2) šiame seime turėtų buti 
išsamiai išnagrinėtas Lietuvių 
susiskaldymas į sroves, ką jos 
gero ar blogo Lietuvių tautai 
yra atnešusios. 

(3) Atsižvelgiant i padėtį, 
kurion Lietuva ir dalis jos 
žmonių (tremtiniai) atsidūrė, 
kad sėkmingiau Lietuvos lais
vinimo ir tremtinių gelbėjimo 
darbą varius, seimas turėtų iš
nešti Deklaraciją į pasaulio 
Lietuvius, kad nuo šio laiko at
sisakoma ir panaikinama visos 
iki šiol veikusios politinės sro
ves, o atsiduodama išimtinai 
Lietuvos laisvinimo ir Lietuvių 
tautos stiprinimo darbui. 

(4) Atsikračius "srovizmo", 
seimas perrenka, papildo ir su
stiprina naujais nariais dabar
tine Amerikos Lietuvių Tary
bą, arba sudaro visai naują or-

igana, sakysim "Vyriausias 
Lietuvai Išlaisvinti Komitetas 
šiaurinėje Amerikoje." 

(5) ALT, arba naujai pa
rinktas organas pasilieka veik
ti iki Lietuvos Nepriklausomy
bė taps atstatyta, nežiūrint 
kiek laiko tai užtruktų. 

(6) Kad palaikius ta darbą 
gyvu ir veikliu — toks orga
nas turėtų šaukti seimą kas 
du metai, arba dažniau, reika
lui atsiradus. 

(7) Palaikomi glaudus^ san
tykiai su VLIK'u Europoje. 

(8) ALT, arba naujai pa
rinktas organas, pasiskirsto į 
reikalingas komisijas ir prade
da rinkliavos vajų Lietuvos va
davimo darbams tęsti. 

, Toks Amerikos ir Kanados 
Lietuvių Šeinio nutarimas įkū
nytų norus ir pageidavimus ir 
mano, ir brolio J. Šaučiuno, ir 
visų kitų veikėjų bei visų Lie
tuvių, kurie senai laukia vie
ningos ir gyvos akcijos Lietu
vos vadavimo ir tremtinių gel
bėjimo reikaluose. 

Labai butų geistina išgirsti 
apie šj "planą" nuomonę kitų 
veikėjų, ypatingai neseniai at
vykusių į šį kraštą tremtinių. 
O gal kas tūrėtų kitokių pasiū
lymų ? 

Zigmas Jankauskas. 

• 

Šveinfurte, Vokietijoje, kur gyvena apie 2000 Lietuvių tremtinių, veikia gerai sutvarkyta gim
nazija. Nuotraukoje matome tos gimnazijos Lietuvius mokinius. (Nuotr. B. Gaidžiuno) 

KUtSTEN BUS MIMI 
. MLA BOHEME" 

OPEROJE 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

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

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

Telef.: MAin 1773. 

Nori pagražinti savo 
namus? šauk— 

K .  Š T A U P A S  
Namų Dekoravimą® 

musų specialybė. 

Kambarių Popieriavimas 
Namų Maliavojimas 

16908 Endora Road 
Telefonas: 

KEnmore 8794. 
Cleveland, Ohio 

Karolina Kvietkauskaitė Se-
vikienė jieško brolio Kvietkau-
sko ir sesers Kvietkauskaitės, 
kilusių iš Katinų k., Pilviškių. 

Marijona Stanevičiūtė Mie-
žinskienė jieško brolio Petro, 
jo žmonos ar sunaus Antano, 
ir sesers Bronislavos Skodys, 
kilusių iš Prienų. 

Antanas Tumsis jieško dė
dės Mykolo Tumsio, Panevė
žio ap., Vadoklių p., Melisins-
kų k. Atsišaukti į: 

A. Smilgienė, 
50 Tremont Street, 

Norwood, Mass. 

KAS platina Dirvą 
platina apšvietą. 

tas 

KAIP 
ATNAUJINT 
DIRVĄ 

Kaip tik jusų prenume-
į rata už Dirvą baigiasi, 

paimkit pas jus esamą 
Dirvos voką ir atnauji
nimo kortelę, įdėkit $2 
popierinius ir įrašę sa
vo pilną adresą, isšiųs-
kit, užlipinę ant voko 
už 3c pašto ženklelį. 

D I R V A  
6820 Superior Ave. 

Cleveland, Ohio 

&OROTHV 
Metropolitan Opera Company sa

vo pavasarinį operų sezoną Cleve-
lande pradeda jau pirmadienį, Ge
gužės 10, ir baigs šeštadienio vaka
re, Gegužės 15. Per tą laikotarpį 
būs pastatyta devynios operos. 

Šiame vaizde matote žymią ope
ros dainininkę Dorothy Kirsten, ku
ri vaidins Mimi rolę Puccini's ope
roje "La Boheme" trečiadienio va
kare, Gegužės 12. 

Ši artistė jau yra dalyvavus ope
rų perstatymuose Clevelande kitais 
metais ir ji yra publikos mėgiama. 

Su ja dainuos Jan Peerce ir eilė 
kitų žymių artistų. 

Metropolitan operų sezonas pra
dedama su "Manon" Geg. 10, po to 
seks "Die Meistersinger von Nuern
berg", su Lietuvaite Polyna Stoska 
Gegužės 11 vakare. 

Kitos operos: Geg. 13: "II Trova-
tore"; Geg. 14 po "pietų, dvi operos: 
"Cavalleria Rusticana" ir "Pagliac-
ci"; tą vakarą, "Don Giovanni" su 
Polyna Stoska; "Carmen" statoma 
Geg. 15 po pietų, o vakare, "The 
Masked Ball". 

Tikietai gaunami išanksto main 
lobby Union Bank of Commerce, E. 
9th ir Euclid, ir pačioje Public Au
ditorium perstatymų vakarais, kai-
nuo nuo $1.20 iki $7.20. 

KOVA SU VĖŽIO LIGA 
Clevelande tęsiamas vajus 

sukėlimui bendro fondo visoje 
šalyje kovai su vėžio liga. Tą 
darbą veda American Cancer 
Society. Ta organizacija 1948 
metams numačius $16 milijonų 
fondą, tikslu kiek galima dau
giau užkirsti kelius tai mirti
nai ligai. Ji užima antrą vie
tą mirčių daugumu šioje ša
lyje. 

Pereitais metais tik viename 
Clevelande nuo vėžio mirė apie 
2000 vyrų, moterų ir vaikų. 

Aukas tam tikslui galima 
pasiųsti tos draugijos vardu j 
414 The Arcade, Cleveland. 

"C 
J a v i n g s  w i l l  a l w a y s  

b e  i m p o r t a n t  t o  t h e  

m a n  w h o  w a n t s  t o  

l o o k  i n t o  t h e  f u t u r e  

w i t h  a  f e e l i n g  o f  

s e c u r i t y  a n d  p e r s o n a l  

i n d e p e n d e n c e ! "  

Savers always welcome 

ęaoNofi 

Member Federal Deposit Insurance Corp. 

Tikietai Parsiduoda Paskiriems Perstatymams Baland. 5 

M E T R O P O L I T A N  O P E R A  
GEGUŽĖS 10 IKI GEGUŽĖS 15, PUBLIC AUDITORIUM 

Geg. 10, Vak.: MANON: Sayao, Greer, Stellman, Turner, Melton, 
Singher, Pinza, De Paolis, Cechanovsky. Baletas. Pelletier. 

Geg. 11, Vak.: DIE MEISTERSINGER: Stoska, Harshaw, Kullman, 
Janssen, Pechner, Ernster, Garris. Baletas. Busch. 

Geg. 12, Vak.: LA BOHEME: Kirsten, Greer, Brownlee, Mascona, 
Peerce, Thompson, Baccaloni. Antonicellj. 

Geg. 13, Vak.: IL TROVATORE: Roman, Elmo, Manski, Bjoerling, 
Merrill, Hines. Cooper. 

Geg. 14, Popiet:CAVALLERIA RUSTICANA: Resnik, Tucker, Lip-
ton, Brownlee. Cimara. 

Po to tuoj seks PAGLIACCT: Quartararo, Baum, Valdengo, Chabay, 
Thompson. Cimara. 

Geg. 14, Vak.: DON GIOVANNI: Bampton, Stoska, Sayao, Kullman, 
Pinza, Baccaloni, Hiner, Alvary. Baletas. Rudolph. 

Geg. 15, Popiet: CARMEN: Stevens, Staber, Votipka, Lipton, Vinay, 
Merrill, Cehanovfky, De Paolis. Baletas. Pelletier. 

Geg. 15, Vak.: THE MASKED BALL: Ilitsch, Elmo, Greer, Alvary, 
Bjoerling, Valentino, Moscagna. Baletas. Busch. 

KAINOS (Su Taksais): $7.20, $6.00, $4.80, $3.60, $2.40, $1.20 
BOX OFFICE: UNION BANK OF COMMERCE, Atdaras 9 r. 5:30 v. 

Main Banking Lobby—E. 9th and Euclid. Cleveland 14—MAin 8300 
Librettos. Knabee Piano Naudojama Išimtinai. 

LIETUVIAMS TREMTINIAMS GYVEN
TI AR MIRTI?! 

A U K O S  K U P O N A S  

United Lithuanian Relief Fund of America, Inc. 
105 Grand Street, Brooklyn 11, N. Y. 

Gerbiamieji: — Lietuviams tremtiniams šelpti per B ALF 

aukoju $ 

Vardas-Pav 

Adresas 

Miestas Valstija. 

(Iškirpkit- šį kuponą ir s u  savo auka pasiuskit B ALF adresu) 

EKSTRA! 288 DAINŲ KNYGELĖ 

LEISKIT I TĖVYNE 
^Kišeninio didumo — 272 puslapių) 

Kaina su prisiuntimu $1.00 * 
Pirva gavo Europoj naujai išleistą knygą 
įvairių Lietuviškų liaudies dainų ir kitokių 
pavadintą — ''LEISKIT Į TĖVYNĘ". 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 turėtumėt 
žinoti. Išleido "Mintis", Vokietijoje. 

ŽMONIJOS ISTORIJA 
610 pusi. didumo knyga — kaina $2.00 

Štai didžiausia knyga kokią tik galit tikėtis 
gauti už $2.00: paveiksluota, tvirtais audimo 
viršeliais, lengva kalba parašyta, stambiomis 
raidėmis. Apsakoma pasaulio istorijos eiga, 
ką privalo žinoti kiekvienas norintis platesnio 
išsilavinimo. Aprašoma įvairus buvę didieji 
karai kurie nulėmė žmonijos gyvenimo kryptį 
valstybių persitvarkymus. 

Siųskit laiške $2.00 su savo adresu ir 
prašykit prisiųsti jums šią 610 puslapiu 
didumo žmonijos istorijos knygą. 

" TREMTINIŲ DOVANA AMERIKOS 
LIETUVIAMS 

MUSŲ KALENDORIUS 1948 
KAINA SU PRISIUNTIMU TIK 50c. 

(Galite siųsti pašto ženklais) 

Gavome iš Vokietijos 142 puslapių 1948 
lendorių. Jame yra labai daug įdomių skaity
mų, daug žinių apie Lietuvą. Jame rasite visas 
Lietuviškas šventes ir Lietuviškus vardus. To
kio Kalendoriaus Amerikoje mes dar neturėjo
me. čia jums dviguba proga, nes pirkdami "Mu
sų Kalendorių" paremsit ir varge esančius trem
tinius — visas pelnas eina tremtinių naudai. 
IP gautus pinigus siunčiame jiems maisto,^ 

REIKALAUKITE DIRVOJE 
6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 
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D I R V A  

M I R I M A I  
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

(Žinios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dyka) 

SALTIENĖ Grasilda, 64 metų, 
mirė Bal. 16, Cleveland, 0. 

ŠMULKŠTYTĖ Marė, 68 metų, 
mirė Bal. 17, Cleveland, O. 
(Geisteriškių k. Vilkaviškio 
Ap.) Amerikoj išgyveno 38 
metus. 

KASPERAVIČIUS Vincas, vi-
duramžis, mirė Bal. 24, Cle
veland, 0. (Vaiguvos p. Šiau
lių ap.). Amerikoj išgyveno 
37 metus. 

JOCIUS Kazys, 53 metų, mirė 
Bal. 14, Dayton, O. (Laižu
vos m. Mažeikių ap.) čia pa
liko žmoną, Anelę, dukterį ir 
tris sunus. 

REIPĄ Simas, $6-nu, mirė Ba
landžio 14, Dayton, O. (Pa
ėjo iš Aleksoto-Kauno). Day-
tone išgyveno 38 m. Buvo šv. 
Petro draugystės ir LKRSA 
191 kp. narys, čia liko jo 
žmona, Marijona, ir duktė 
Ona Ambrose. 

ŽIČKIENĖ Anastazija (Bužin-
skaitė), seno amž., mirė Ko
vo 30, Chicagoj. .(Raseinių 
ap. Skaudvilės p. Ivangėnų 
kaimo.) ^ 

PAVILONIS Motiejus, pusam
žis, mirė Kovo 30, Chicagoj. 
(Rokiškio aps. Kvietkų par. 
Vanaginės k.) 

LILEIKIS Pranas, pusamžis, 
mirė Kovo 29, Chicago, 111. 
(Varnių par.) Amerikoj iš
gyveno 40 m. 

BARISAS Kazys, mirė Hovo 
24, Chicagoj. (Kėdainių ap.) 

VITKUS Augustas, mirė Ko
vo 23, Chicagoj. (Telšių ap. 
Plunges par.) 

BUBINIENĖ Marė, mirė Kovo 
23, Chicagoj. Gimus Spring 
Valley, 111. 

SINKEVIČIENĖ Elena, mirė 
Kovo 23, Chicagoj. (Trakų 
ap. Semeli.kių par.) 

MASTAUSKAS Bonifacas, pus
amžis, mirė Kovo 30, Chica
goj. (Telšių ap. Eigirdiškių 
p. Medinių k.) Amerikoj iš
gyveno 48 metus. 

ŽUKAUSKIENĖ Veronika (Ko-
kytė), pusamžė, mirė Kovo 
31, Chicagoj. (Panev. apsk. 
Ramygalos p. Gruzdiškių k.) 
Amerikoj išgyveno 38 m. 

ŽIČKIENĖ Anastazija (Bužin-
skaitė), seno amž., mirė Kc-
vo 30, Chicagoj. (Raseinių 
ap. Skaudvilis p. Ivangėnų 
kaimo.) 

TAMULIONIS Antanas, m i r® 
Kovo m., Baltimore, Md. 

SREBALIS Pranas, pusamžis, 
mirė Kovo 31, Chicago, 111. 
(Raseinių ap. Daugelalių k. 
Rietavo p.) Amerikoj išgy
veno 40 metų. 

PETKIENĖ Agnieška, 8) mo
tų, mirė Kovo 27, Meridam, 
Miss. 

BURBA Feliksas, 69 m., mirė 
Kovo 27, Waukegan, 111. 

SMITAS Pranas, mirė Bal. 3, 
Chicagoj. (Šilalės p. šilų k.) 

SMAIDRIS Jonas, pusamž., mi
rė Bal. 3, Chicagoj. (Taura
gės ap. Butelių k.) Ameri
koj išgyveno 41 m. 

PAULIKAS Antanas, seno am
žiaus, mirė Bal. 4, Chicagoj. 
(Tauragės ap. Kvėdarnos p. 
Papinos k.) 

VISOCKIENĖ Julė, 70 m., mi
rė Kovo 14, Plymouth, Pa. 
Amerikoj išgyveno 53 m. 

JENČIULIS Liudvikas, mirė 
Bal. m., Mahanoy City, Pa. 

RIMKUS Antanas, €9 m., mi
rė Vas. 8, Los Angeles, Cal. 

POVILIONIS Mykolas, 56 m., 
mia§ Vas. 18, Los Angeles, 
Cal. 

BAKTIS Antanas, 56 m., mirė 
Vas. 19, Courtney, Pa. (Kau
no rėd.) 

PAKAšUS Feliksas, 67 metų, 
mirė Vas. 2, St. Louis, Mo 

BALČIŪNIENĖ Uršulė, 54 m., 
> mirė Kovo 9, Easthamton, 

Mass. 
VERBICKAS Stasys, 66 metų, 

mirė Kovo 31, Llewellyn, Pa. 

Midget Auto Lenktynės 
Oro Bangomis iš Akron 

Radio Stoties 
Akron, Ohio.—Akron'o 5000-watt 

stotis, WAKR, 1590 kc., pradės duo
ti radio žinias apie savaitines ma
žųjų automobilių lenktynes, praneša 
stoties programos direktorius, Gene 
Trace. Pranešimai bus nuo pirma
dienio iki penktadienio, tarp 6:35 ir 
6:45 vakare (EST), ir bus žinoma 
kaip "Follow The Midgets With 
Andy Cunningham". Pirmutinis to-
kis pranešimas 20 savaičių eigos 
prasidės pirmadienį, Gegužės 20. 

rfai inforidge Lenktynės 
Gegužės 9 

Cleveland. — Viskas jau paruoš
ta pradėjimui šiaurinės Ohio di
džiausių lenktynių mažųjų automo
bilių, kurios bus 100-Mylią Nacio
nalinio čampionato A. A. A. užgir-
tos lenktynės. Prasidės šį sekma
dienį, vienos mylios ilgio Bainbridge 
Speedway ir dalyvaus 80 smarkių 
lenktynių padarų. 

Suvažiuoja tam tikslui lenktynių 
dalyvių iš 10 valstijų. Pirma lenk-
tynė prasidės nuo 2:30 sekmadienį. 

Lenktynėms tikietai, box sėdynės 
jo $4, kitos visos po $3, su taksais. 

ILLUMINATING CO. 
SMARKIAI DIRBA 

"Bendra jėgos gamyba kurią pa
gamino Illuminating sistema pirmą 
šių metų bertainį viršijo visus kitus 
metų pirmus bertainius, kas paro
do ir toliau aukštą darbingumą in
dustrijose ir bizniuose Cleveland-
Northeastern Ohio srityje", praneša 
Elmer L. Lindseth, president of the 
Cleveland Electric Illuminating Com
pany; jis tą patiekė metiniame šė-
rininkų susirinkime, kuris atsibu
vo kompanijos didžjajame ofise, 75 
Public Square, Cleveland. 

"Vasario 4 Illuminating sistema 
patyrė visų savo laikų aukščiausį 
gamybos kiekį iš 812,000 kilowatts, 
viršijant maksimum pasiektą kiekį 
1947 metais per 3C00 kilowatts. Iš
viso £ios sistemos šiųmetinė jėgos 
gamyba pirmą ketvirtdalį metų bu
vo 16 nuoš. didesnė negu tą patį 
bertainį pereitą metą". 

Mr. Lindseth pranešė kad kom
panija daro gerą progresą savo 
naujos statybos programa, ir kad 
priedinių pastatų ir įrengimų dirb
tuvėms šį bertainį atlikta už virš 
$3j600,000. Nuo Sausio 1, dvi nau
jos sub-stotys ir naujas garo šildy
mo įrengimas pradėjo operuoti. 

JONAS G. 
P O L T E K  

L i e t u v i s  
Namų Maliavotojas 
. Popieriuotojas 

Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo 
pagražinimo suteikiama 

nemokamai. 

495 East 123rd St. 
Telefonas: POtomac 6899 

Bedford Lenktynes Tęsia 
nuo šio Sekmadienio 

Cleveland. — Smarkus lietus per
eitą sekmadienio vakarą išlijo va
karines midget auto lenktynes, ku
rios turėjo atsibūti Bedford Sports
man Park Speedway. Taigi lenkty
nės atidėtos šiam sekmadieniui, (*•* 
gujsės 9, nuo 8:30 v. vak. (DST). 

Tikima didelio žiūrėtojų suvažia
vimo Bedford trakte, su daugeliu 
dalyvių iš popietinių 100 Mylių Na
cionalinio čampionato lenktynių iš 
Brinbridge trakto. 

PRANEŠKIT 
Savo Antrašo Permainą 

Kuomet rengiatės persikelti 
kitur gyventi, praneškit sa
vo nauji* antrašą Dirvos Ad
ministracijai, ne paštui, nea 
paštas nesiųs jums Dirvos | 
naują vietą jeigu neprimo-
kėsit. Parašykit mums ul 
lc atvirutę prieš persikėli
mą į kitą vieta gyventi. — 

Dirva Cleveland 3. O 

100 MYLIŲ 
NACIONAL1S 
M I D G E T  

Č AMPION AT AS 
AAA—UžGIRTA—AAA 

B A I N B R I D G E  
S P E E D W A Y  

Cleveland-Ohio Route 43 
Atdara nuo 

10 A. M. SEKM 
PRADŽIA D1̂ AV1« 
2:30 P. P. GEG. 

D.S.T. 
9 

| 
I 

VAKARO ŠVIESOSE 

3PDGET 
A U T O  

LENKTYN! 
AAA - UŽGIRTA - AAA 

SPORTMAN PARK 
(Rt. 8—Bedford, O.) 

8 DIDELI 
ĮVYKIAI 
8:50 P.M. 

(D S.T.) 

KAS 
SEKM. 

VAK. 

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

PAJIEŠKOJIMAI 
Jieškomieji ar apie juos ži

nantieji prašomi atsiliepti į: 
CONSULATE GENERAL OF 

LITHUANIA 
41 West 82nd Street 

New York 24, N. Y. 

Adamonis, Jonas. 
Adomaitis. Antanas, iš Žalirs'os v, 

Vilkaviškio ap., ir sunus Juozas 
gimęs Amerikoje, gyv. Cleveland. 

Adomaitis, Antanas, Jonas, Juozas 
ir Pranas, iš Šiluvos v., Raseinių 
ap. 

Adomavičius (Adomaitis) Antanas, 
sunus Anupro, iš Kėdainių ap.. g. 
Chicago je. 

Aleksynas, Jonas ir Aleksynaitė, 
Ona, iš Šilavoto vai.. Mar jampo-
lės ap. 

AlminauskaitS, Juzefą, iš švėkšnos 
vai. 

Andriulis, Vincas, iš Kelmės par., 
gyv. Elizabeth. 

Antanaitis, Juozas, iš Krekenavos 
vai., Panevėžio ap., gyv. Hazleton, 
Pa. 

Antanėlis, Juozas, ar jo šeima. 
Arlauskas, Benediktas, iš Nevarėnų 

vai., Telšių ap., Nerimdaičiu km. 
Armonavičius, Jonas, iš Biržų-Pa-

svalio ap. 
Auga, Augustas, Jonas, Karolis ir 

Robertas, iš Sartininkų vai., Tau
ragės ap., gyv. St. Louis. 

Aukštuolis, Julius ir Petras, iš Val
kininkų vai., Trakų ap., gyv. Wa-
tėrbury. 

Aukštuolis, Vincas, žmona Apolo
nija ir sunųs Petras ir Pranas. 

Bagdanavičius, Edvardas ir žmo
na Teofilė Ciechanowicz, iš Kau-
no-Vilijampolės. 

Bagdanavičius, Teodoras, žmona 
Ona ir sesuo Zicka, iš Kauno-Vi!i-
jampolės. 

Sinkevičiūtės - Gabriunienės, Onos, 
giminės ir pažįstami prašomi at
siliepti. 

Baginski, laidoi" ir Jadvyga, gyv. 
Botftorre. 

Baldauskis, Klemensas, iš Papilės 
v. Šiaulių ap., Chicagoje. 

Brizgintienė - Lučinskaitė, Marijo
na, iš Andriejavo vai., Kretingos 
ap., Chicagoje. 

Bubliauskienė - Karaliūtė, Kazė, iš 
Ylakių vai., Mažeikių ap. 

Čepas, Vladas, iš Ariogalos vai., Kė
dainių ap. 

černauskas, Pranas, iš Vilkaviškio 
vai. , 

Čiuplytė - Sandienė, Marija, i| Ma
rijampolės ap. 

Dabkus, Juozas, sunus Juozo, Chi
cagoje. 

Danowski, Bronislaw ir Johanna, iš 
Kėdainių. 

Dapkus, Juozas, iš Utenos. 
Daugnora, Konstantinas, iš Arioga

los vai., Kėdainių ap. 
Dauparas, Petras, iš Linkuvos vai. 
Davidavičienė - Geštautaitė, Ona, g. 

Chicagoje. 
Devis - Starkevičienė, Anna, iš Pil

viškių vai., gyv. New Yorke. 
Gabriunienės - Binkevičiutės, Onos 

giminės ir pažįstami prašomi at
siliepti. 

Gailius Kostas, ii Yiftkfg V»l, Ma
žeikių ap. 

Gaižiūnas, Jonas, iš Biržų ap. 
Galkus. Antanas ir žmona Būdžiutė, 

iš Telšių vai. 
Gedutis, Klemensas. 
Gedvilą, Kazimieflas. 
Geštautaitė - Davidavičienė, Ona, 

Chicagoje. 
Gibas, Vincas, iš Punsko vai., Sei

nų ap. 
Gilbertienė - Vaitkevičiūtė, nuo Ma

rijampolės, gyv. Brooklyne. 
Girdauskas, Juozas ir Jurgis, sun. 

Izidoriaus ir Viktorijos, iš Vilka-
višjup ap. 

Gvozdovas, Valteris, iš Luokės, Tel
šių ap., gyv. Livingstone, 111. 

Jackus, f iš švėkšncs vai. 
Janušąs, Lonas. 
Janušas, Valerijonas, iš 2idiki| vai., 

Mažeikių ap., ir vaikai Stasė ir 
Valius,, gyv. Brighton, Mass . 

Januškevičius, Jonas, iš Panevėžio, 
ir jo sunus Henrikas. 

Jasinskis, Vytautas, gyv. Telšiuose, 
studijavo Universitete Kaune, ir 
Prekybos Institute, Klaipėdoje. 

Karalius Vincas ir Bubliauskienė -
Karaliūtė, Kazė, iš Ylakių vai., 
Mažeikių ap. 

Karašauskienė Marija, gyv. Balti-
morėje. 

Karpinskas, Jonas, ii LttofcEs irai., 
Telšių ap. 

Kavaliauskas, sunus Jono, iš Kauno. 
Kazlauskas, Aleksandras ir Ona. 
Kurinsky, Anthony, buvo Vokietijo

je su Amerikos kariuomene. 
Laigonas, Antanas ir Vincas, iš Ma

rijampolės ap. 
Latvytės, Marija ir Pranciška, iš 

Plokščių par., Šakių ap., gyv. 
Brooklyne. 

Lučinskaitė - Brizgintienė, Marijo
na, Andriejavo v., Kretingos ap. 
Chicagoje. 

Marcinkevičiūtės, trys seserys, duk
terys Prano iš Rudaminos, sese
rys Adelės, Anelės ir Juozo. 

Mažeikaitė - Pužienė, Kotryna, iš 
Betygalos vai., Raseinių ap. 

Minelga, Antanas ir Vincas. 
Miškinaitė, Marija, iš Debeikių vai, 

Utenos ap. 
Monkevičius, Leonas, gim. Ameriko

je. ir seserys Marija ir Ona, Chi
cagoje. 

Nainys, Antanas, ii Pašvitinio vai., 
Šiaulių ap. 

Noreika, Stasys, iš Šilalės vai., Tau
ragės ap. 

Pečiulis, du broliai, iš Veiverių vai., 
Marijampolės ap. 

Petravičiūtė, Adėlė, gyv. Šilalės vai. 
Tauragės ap., gyv., rodos, Phila-
del phi joje. 

Pliuškis, Pranas, gw, Detroite. 
Pužienė - Mažeikaitė, Kotryna, iš 

Betygalos vai., Raseinių ap. 
Rachlewicz, Kazimiera ir Michal, iš 

Dotnuvos. 
Reuter, Gustav, spėjamai i& Lietu

vos, gyv. New Yorke. 
Rimaitytė - Šimkienė, Julija, ii Klo

vainių, gyv. Indianoje. 
Romažauskas, Vincas, H Ariogalos 

vai., Kėdainių ap. f 
Sandienė, Marija, sesuo Danilevičie

nės, iš Marijampolės ap. 

Musu Quarter Cervice Club Tarnauja Jums su ... 

16,000 METU 

PATYRIMU 

t 

\ 

V 

MŪSŲ QUARTER CENTURY CLUB PARAŠĖ 

SEKANTI SAVO TARNYBOS PAŽADĄ: 

"Aš nuoširdžiai pažadu savanoriai pa
laikyti pionieriškas tradicijas kurios ta
po įsteigtos The Quarter Century Club 
na^ių jų ilga ir garbinga tarnyba kaip 

' narių The Illuminating Team." 

' 1,1 ' ' ——»>  .  I  

Ima bendro darbo sutarimo ir žijiojimo-kaip palaikymui 
jusų elektros patarnavimo aukštame laipsnyje. Todėl tai 
tie 556 vyrai ir moterys musų Quarter Century Club na
riai yra jums svarbus. Kiekvienas išbuvo su The Illumi
nating" Company 25 metus ar daugiau. Kaip bendrininkai 
jie turi 16,000 metų žinojimo-kaip elektros šviesos ir pa
jėgos biznyje... patyrimą kuris tarnauja jums 24 va
landas j dieną, gelbėdami padaryti elektrą jusų naudin
giausiu, patikėtinu, žemais kaštais tarnu. 

Mes didžiuojamės kad tiek gabių vyrų ir moterų pa
darė savo gyvenimo karjerą su The Illuminating Compa
ny. Tas reiškia kad jie turi geras'darbo sąlygas. Tas 
reiškia kad mes galūne geriau jums patarnauti. 

H V l C E A L W A Y S  A T  Y  O  y  R  

^Klausyk "TEN O'CLOCK TUNES"—Naujausios Gaidos, Geriausi Arti* stai—10 Kartoj Savaitę—įtytą nuo 10 WGAR—Vakare nuo 10 WKH 

1 Copyright if*» TWC1«»«Im4 Ebctric lllumiMVmj €*m*tnyi 

šermukšnis, Augustas, II feilvie$t| 
parap. » 

Šikšnys, Bronius, ii Siaulėnu vai., 
Šiaulių ^ap. 

Simanavičius, iš Kuršėnų vai., Šiau
lių ap. 

Šimkienė - Rimaitytė, Julija, iš Klo
vainių, gyv. Indianoje. 

Šimkus, Stanislovas, gyv. Chicagoj#. 
Šimkytčs, Ona ir jos sesuo, iš Teita* 
• nių parap. 
Simonaitis, Valerijonas, Simonait'e-

nė, ir Simonaitytė, Petrė, i* Ai* 
luvos vai., Raseinių ap. 

Šlekys, Povilas, sunus Petro, ii Pa
nevėžio ap. 

šniurkienė - Juknevičiūtė, Ona, iš 
Alytaus vai. 

Staponavičius, Jurgis, iš Tryškių v., 
Šiaulių ap. 

Starkevičiūtė - Devis, Anna, iš Pil
viškių vai., New Yorke. 

Staškevičius, Mykolas, sun. Juozo 
ir Antaninos Riaubaitės, iš Šiau» 
lių ap. 

Šyvokienė - Juknevičiūtė, Elena, H 
Alytaus vai. 

Tumas, iš Pavasiu km., Anykščių v. 
Utenos ap. 

Urbietis, Steponas ir Vincas, iš 
Šiaulių, gyv. Chicagoje. 

Ūselytė, Petronėlė, iš švėkšnos vai., 
Tauragės ap. 

Vaitkaitė - Zaburienė, Ona, ii Pla
telių vai., Kretingcs ap., gyv. 
Brooklyne. 

Vasauskaitė - Galeckienė, Teresė, 
duktė Jurgio Vasauskio, prašo 
atsiliepti gimines ir pažįstamus. 

Zaburienė - Vaitkaitė, Ona, iš Pla
telių vai., Kietingos ap., gyv. Au
rora. 

Žemaitis, Petras, iš Aiiogalos vai., 
ISklainių ap. 

Zigmanta, Mikalojus ir jo sunus Ka
zimieras ir Mikalojus, iš Rozali
mo vai.. Panevėžio ap., turi Ukj 
netoli Chicagos. 

Žukauskas, brolis Johannos Gabriu
nienės. 

Župerko, Ksavera, duktė Vinco ir 
Liudvikos, iš Kėdainių ap. 

Kvietkauskienė, Agota, iš Kapčia
miesčio. 

Kybartas, Jurgis ir Kybartaitės, 
Berta ir Marytė, iš šakių ap. 

Markevičius, Vincas, Veronika, Do
micėlė, vaikai Vinco ir Marelės 
Keršulytės, gyv. Waterbury, Ct 

Maumokas. 
Mileris, Endrius ir Jonas, ir Mile-

rytė, Marija, ia Šimkaičių vai., 
Raseinių ap., gyv. Chicagoje. 

Milišauskas, Pranas, iš Prienų par., 
Marijampolės ap. 

Narvalaitytė, Ona, gyv. Chicagoje, 
iš Veiverių vai., Marijampolė ap. 

Nopens, Jurgis, iš /Klaipėdos krašto. 
Paliukaitis Juozas, Višakio Rudos 

vai., Marijampolės ap, 
Puodžiunas, Klemensas, Ii Anykš

čių vai., Utenos ap. 
Puodžiunas iš Vilkaviškio, dėdė Kus-

linauskaitės - Vinklerienės Kons
tancijos. 

Pūras, , Mykolas, Rumšiškių $al., 
Kauno ap., gyv. Lowell, Mass. 

Purvinytė - Barkienė, Rozalija, ir 
Barkus, Balys, ir Kazys, kilę iš 
Dūkšto vai., Zarasų ap. 

Puzinas, Klemensas, iš Deltuvos v., 
Ukmergės ap., gyv. Brooklyne. 

Rapalavičius, Juozas, iš Naumiesčio 
vai., Tauragės ap. 

Rasavaite - Vyksrtienė, Cecilija, u 
Sartininkų par., Tauragės ap., g. 
Chicagoje. 

Razma, iš Salantų vai. 
Ronk, John, gyv. Denver, Colorado. 
Roževičienė - Vabalaitė, Konstanci

ja, iš Virbalio vai., Vilkaviškio ap. 
gyv. Nanty Glo, Pa. 

Ruzmytė, Anelė, nuo švėkšnos. 
Sadovska, Kazimiera ir Marcelė, iš 

Semeliškių vai., Trakų ap. 
Savickaitės, seserys Katrės Palevi-

čienės, iš Varėnos vai., Alytaus a. 
Siaurusaitis, Matjošius, iš Alvito v., 

Vilkaviškio ap. 
Slivinskas, Jurgis, sunus JtMBo ir 

Marės Salatkiutfs. 
Paškovičius. Jonas, iš Krekenavos 

vai., gyv. New Yorke. 
Patašius, Jonas, iš Antanavo vai, 

Marijampolės ap. 
Petkevičius, Vladas, iš Ukmergės a. 
Pilipaitis, Antanas, iš Vilniaus 

krašto, gyv. Brooklyn, NY. 
Pociunaitė, Vladzė, iš Taujėnų vai., 

Ukmergės ap. 
Saunora, Jonas, ir jo motina, nuo 

Kaltinėnų. 
Šeduikis, Vincas, iš Salako vai., Za

rasų ap., gyv. Chicagoje. 
fimkus, iš Kaltinėnų apyl. krikšta

tėvis Juozo Kinderio. 
ftmaižys, Albinas, iš Skuodo val.i 

Kretingos ap., gyv. New Yorke. 
Stankus, Pranas, sunus Benediktuos 

Burkšytės - Stankienės, iš Sakių 
ap. 

Stasiulevičienė - Narkevičiūte, Mor
ta. 

Stelingis, Pranas, iš Viekšnių vai., 
Mažeikių ap. 

Stonys, Vincas ir sesuo Ona, iš 
Skapiškio parap. 

šumauskas, Juozas, ii Garliavos vai. 
Kauno ap. 

®ūrvila, Motiejus, gyv. Bingham-
ton, N.Y. 

flatkaitis, Jurgis, gyv. CoBinaville. 
Uogintaitė - Juzenienė, E., ii I4n-

kuvos vai., Šiaulių ap. 
Užgal is, Jonas. 
Vabalaitė, Konstancija, iš Virbalio 

vai., 'Vilkaviškio ap., gyv. Nanty 
Glo, Pa. 

l%itiekaitis, Antanas, sun. Vtatti, iš 
Sintautų par. šakių ap. 

Verbickas, Antanas (Weržbicki -
Werbin), Antanas, ir žmona Kyi-
dokaitė (Kudokuwna), Jadvyga, Ęf 
vaikai Viktoras ir Anelė Werfci& 
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MILLER POLITIŠKA 
MAŠINA SULUŽO 

Nominuotas L aus che ir 
Gov. Herbert 

PRIĖMIMAS OPEROS DAI- I 
NININKEI GEG. 12 

Gegužės 4 nominacijų balsa
vimuose Ohio valstijoje, kan
didatų i gubernatorius parin
kime, Demokratu, partijoj s lai
mėjo Frank J. Lausche, visiš
kai sutriuškindamas Ray T. 
Miller politiška mašiną, kuri 
visa laiką prieš Lausche, kaip 
savistovj £mogų, kovojo. 

Miller su visa savo organi
zacija tegavo apie 133.0"!0 bal
su. o Frank J. Lausche anie 
320,000, kas pastato Lausche 
vėl kandidatu j gubernatorius, 
kuria vietą jis turėjo po 1944 
rinkimu. 

Anksčiau Miller ir Lattsche 
yra buve Clevelando mavorais. 

Dabartinis GuK Herbert Re-
publikonu nominacijose gavo 
virš 44^-OfP balsu. Taigi jis 
ir Lausche lenktvniuos už gu
bernatoriaus vietą Lapkričio 
men balsavimuose. 

Didelės varžytinės fcuvo ir 
už prezidento elektorius tarp 
Stassen iš Mmnesotos ir Sen. 
Taft iš Ohio. Taft tačiau at
laikė savo tvirtove Ohio vals
tijoje. sumažindamas Stasseno 
delegatų skaičių. 
DeRighter nieko nepešė 

Ši kartą, įsikibęs į Ray T. 
Miller mašiną, bandė politiškai 
atsigriebti ir Lietuvis Jonas 
T. DeRighter, kandidatuoda
mas vfl i Ohio Legislaturą. Jis 
betgi kartu su Millerio mašina 
pasiliko toli užpakalyje nuo ki
tų kandidatų. 

DeRighter keli metai atgal 
negražiai jsiskandalino 22-ro 
Warri Counc-'lman^ rinkimuose 
ir tik šiaip-taip išliko nuo ka
lėjimo bausmės. Kiek jis ga
vo balsų tai gavo tik iš Mi'W 
mašinos, kuri sutiko jo kandi
datūra remti. 

Miller'io politiką r§m§ ir ki
ti, nusipolitikavę musų vietos 
Lietuviai, taigi iie visi dabar 
beviltiškai pralaimėjo. 

poA.y//tf 
Stos/s,i 

Clevelando Lietuvių Moterų 
Klubas rengia arbatėlę Metro
politan Operos dainininkei Lie
tuvaitei Polyna Stoska, kuri 

m i r i m a i  Soviet Tiflli Cnlmiin in Allied Zonos 
DANIELIUS PETRAUSK A S . 

našlys, viduramžis, nuo 1451 
Claremont Rd., po ilgos li

gos mirė Geg. 4, laidojamas 
Gegužės 8, laidotuvių apeigGS 
2 vai. po pietų. Wilkelis Fune
ral Horn'1. LaMojamas High
land Park kapinėse. 

Velionis (_ levelande ir Ame
rikoje iš yv^no 38 metus. 

Paėjo iš Skapiškio par., Ko-
piškių k. 

Paliko tris pisbrolius: Povi
lą Boiką, Clevelande, Povilą 
Dauderj, Chicago, Joną Stan
ley, Rochester. 

JUOZAS DAGILAITIS, 76 m, 
mirė Bal. 29, palaidotas Kal

varijos kapinėse Gegužės 3 d. 
sekančią savaitę dainuos C|ę- Pamaldos atsibuvo Šv. Jurgio 
velande dviejose operose: Die 
Meistersingers" ir "Don Gio
vanni". 

Jos pagerbimui arbatėlė ren
giama Hotel Cleveland, trečia
dienį, Gegužės 12, tarp 2 ir 5 
po pietų. Kurie norėtų daly
vauti gali isigyti tikietus Dir
vos redakciioje, po $1. 

Musų vietinė pianistė Birutė 
S m e t o n i e n ė  t a m e  p r i ė m i m e  
skambins pianu. 

bažnyčioje. 
Velionis paėjo iš Grinaičių 

k., Sudargo p., šakių ap., Ame-
rikoi išgyveno apie 50 metų. 
Paliko čia nubudima pusseserę 
Teklę Paltan ir kitus gimines. 

(Reprint from Newsletter From 
Behind the Iron Curtain) 

A. A. Zhdanov, the leader of the 
Cominform, is reported to have said 
on a meeting of Communist agita
tors: "America is sitting on a heap 
of gold, holding the atomic bomb in 
her lap and imagining that she 
rules the world. Our power is our 
living word and in three years we 
shall have conquered the world even 
without the help of any atomic 
bomb." 

Some aspects of "world conquest 
without the atomic bomb" are re
vealed by the following story of a 
Latvian policeman, whose identity 
is known to us and also to the au
thorities in an Allied zone in Ger
many, though we are unable to 
publish it owing to the very real 
danger the man may be running at 
the hands of the MVD. 

This Latvian had been a police
man in independent Latvia and es
c a p e d  d e p o r t a t i o n  t o  t h e  S o v i e t  
Union when that power occupied 
his country by never staying long 
in one place and finally by hiding 
in the woods. Under the German 
occupation he had done manual la-

KATALIKŲ LABDARYBĖS 
VAJUS 
Kataliku labdarybės vajus 

Katalikų Labdarybės Korpo
racija pradėjo savo 3)-tą meti
nį auku vaįų sukėlimui $500,-
03^. Vajus tęsis iki Gegu 
^00. Vajus baigiamas Gegu
žės 8 d. 

RKO KEITH'S 105TH 
STREET THEATRE 

Matysit šias įdomias filmas: 
Mav 5 iki 8, "Mating of Mil
lie''; May 9 iki 11, "To The 
Victor". 

LANKĖSI CINCINNATI 
A. S. Trečiokas, iš Newark. 

N. J., kuris yra BALF'o cen
tro iždininkas, rašo Dirvos re
daktoriui kad Gegužės pirmo
mis dienomis dalyvavo Natio-

ni'nal Catholic Resettlement Ta-Tevai bus Baudžiami uz!rybos 1;0Sėdvje, kur buvo ap-
Palaidus Vaikus 

Chief George J. Matowitz, 
of the Cleveland Police Depart
ment, šiądien išleido persergė
jimą tėvams kad jie gali buti 
nubausti iki $25.00 už leidimą 
savo jaunamečiams vaikams 
bastytis gatvėse vkniems va
karo metu. 

Sulyg naujo patvarkymo vai
kai jaunesni 12 m; tų am'daus 
privalo buti namuose ir nega
li rastis gatvėse ir šaligatviuo
se po sutemos, o vaikai jau
nesni 16 metų turi buti namie 
prieš 11:00 vai. vakaro. Tėvai 
dabar yra legaliai atsakomin-
gi už savo vaikus kurie bus 
susekti laužant šį patvarkymą. 

Sulyg to naujo patvarkymo, 
iiiėjusio galion nuo Balandžio 
15, 1948, vaikai gali eiti gatve 
jeigu su jais randasi atsako-
mingas suaugės asmuo. Greta 
t~vu ir globėju, tuo patvarky
mu, jaunamečiai vaikai gali ei 

tarta svarbus dalykai tremti
niu imigracijos reikalais. 

SVEČIAS Iš FLORIDOS 
Ilgametis Dirvos prietelius 

ir prenumeratorius, Juozas Pe-

draugus ir pažįstamus. 
šiuomi išrėkiu širdinga pa-iu^t

unpu ,tn<; <ie-rm-anio/i^ei>0i't< 
. v him to Czechoslovakia in 1944, whe deką Kun. Vilkutaiciui uz at- j he ha(Į to work in a munition fa~ 

laikytas ŠV. mišias ir UŽ Visą I tory. When the Russians overran 
io patarnavimą; mišių ir gė
lių aukotojams; laidotuvių di
rektorei Delia E. Jakubs už 
ios patarnavimą, grabnešiams 
ir visiems kune dalvvavo šer- i awaiting him in Latvia, our police 
menyse, pamaldose ir palydėjo 1 ™an ,dld his best to hide from the 
i kflrm* Tpklp Paltan Russians and was helped therein 
1 KapUS. le le • ^js friends who knew his 

Jo laidoiime pasitarnavo lai
dotuvių direktorė Delia E. Ja
kubs. 

the country in the spring of 1945, 
they issued severe regulations that 
all the displaced persons were to 
be repatriated to the countries of 
their origin. Knowing what was 

SIPELIS Petras, mirė Bal. 27, 
Chicagoje. Velionis ilgą lai-
kį gyveno Clevelande. Jo 
duktė, Bernice, ar jo buvus 

žmona, kurios gvvena Cleve-

anti-Nazi attitude and helped him 
to get work under an assumed name. 

Nevertheless, in the spring of 
1948 he was arrested by the Rus
sians, very probably as a result of 
a denunciation, and brought before 
the MVD. The man had no illusions 
as to his future, knowing full well 
what to expect of the MVD after 
his experiences and obseivations in 

war criminals , among the displacsd 
persons in their zones and that the 
appropriate lists could be made to 
include tens of thousands if the 
matter were handled properly. Our 
Latvian was to have gone to the 
American zone where a local agent 
would manage a job with UNRRA 
for him. He was to receive special 
instructions at a later date and in 
the meantime only the general as
pects of his future work were out
lined to him. These were in the 
first place the "identification" of 
the greatest possible number of 
prominent Latvians and other Baits 
as war criminals and Nazi collabora
tors in order to deprive the great 
mass of their leaders and generally 
to cause insecurity and fear. An 
intensive propaganda for repatria
tion was to be carried on among 
the remaining refugees. Those re
sisting these blandishments and pos
s e s s i n g  s o m e  i n f l u e n c e  o n  t h e i r  
countrymen were to be compromised 
in eve.y way and represented as 
criminal elements if it proved im
possible to accuse them of collabo
ration with the Nazis. 

After three days of instruction 
our man got the order to cross the 
frontier at a certain spot and to 
go to a little town in Bavaria where 
he was to contact a local agent 
using all sorts _©£ secret signs and 
passwords. 

Our Latvian did not go to th« 
Bavarian town in question. He took 
another direction after having cros
sed the frontier and for over a 
year lead a miserable life as a man 
hunted in Germany, fearing every
body and everything, never daring 
to stay long in one place, working 
whenever.he could and often starv
ing, before he plucked up courage 
to risk everything and give himself 
up to the Allied authorities. 

In his wanderings he met a man 
whom he had known slightly in Lat
via and seen again at the MVD 
headquarters in Czechoslovakia where 
he was being detained. This man 
was a Baltic German whom the 

P  L  A Y  B A L L !  By Collier 

MAKE 

4MFGICAM 
AMERICAN 

GOOHDRICH HOUSE 
NEWi 

Latvia in 1940-41. His astonish- Į Nazis had settled in Poland in 1940 
landė prašomos atsiliepti Šiuo ment was boundless when an inter- ! an(* he coni ided to our Latvian that 

!./ rogating officer received him in the jhe- to°> was a Sov,et agent. His adresu: 
George Sabalauskas, 

732 W. 18th St. Chicago, Til.'coffee and liqueurs. However the 
(Telefonas MOnroe 1088) j officer did not beat about the bush 

;for long} he told our Latvian that 
his past was well-known to the 

friendliest manner, made him sit in | sphere of activity was the black 
an armchair and offered cigarettes, mar^et- He disposed of enormous 

TRAFIKE ŽUVO 33 
Iki šios savaitės pradžios, 

šymet Clevelande trafiko ne-

authorities, that at best he could 
hope for a sentence of 25 years 
forced labor, but that the MVD was 
very short of agents among the 
Baltic nationals and that his crimes 

laimėse žuvo l"au 33 asmenys, I would be pardoned if he undertook 
trys daugiau negu per tiek pat | to,bec,ome^n agent. Our Latvian 
, r, , * 6 , • I refused. Thereupon the manner of 
laiko buvo žuvę 1947 metais. the MVD officer changed abruptly, 

he produced a revolver and shouted, 

MOTINOS DIENOS 
PAMINĖJIMAS 

sums of money and had a number 
of sub-agents. He had crossed the 
frontier to Czechoslovakia and back 
several times and, although dis
gusted with his dirty work, dared 
not desert. He had been instruct
ed to lure DPs to indulge in specu
lation, to employ them as sub-agents, 
to provide them with goods to sell, 
etc. His relations both with the 
German and Czech police weie ex
ceedingly friendly but his DP tiub-
agents were somehow almost in
variably eaught. He said that it 
was easiest to do things with liquor: pointing it at our man: "Should , , , , , u i 

you ignore it, let me tell you that i y°u could always find somebody 
, there is only one way in which you j among the DPs who would be will-
i can get out of this house and this ing to have a drink which goes a 

Aušros Vartų Moterų Drau- wav is by doin^ what we want-" : lonR way m * weakene<1 condi-
gija rengia Motinos Dienos pa- Under these circumstances 

doi«. savo bi/nio reikalais par
vyko Į Cleveland*-* porai-treje-
tui sqvauiu. Apsilankė Dirvos 
redakcijoje, užsimokėjo savo 
prenumeratą, ir papasakojo vi
sokiu žinių apie Floridą ir ten 
gyvenančius Lietuvius. 

Jurgis Martinkus su žmona 
taip pat sutrrvžo i Clevelanda 
iš Floridos, ir apsigyvena orie 
CWelanHo, savo namuose Cha
grin Falls. 

EUROPOS FILfoOS 
Ketvirtadieni, Geg. 13, Nor-

Sunerior avenue, bus rodoma 
Superior avenu.e bus rodoma 
Theodore Andrica's iš Europos 
parvežtos ir> paties gamintos 

ti namon vakare po nuskirtos j f'lmos, "Children of Europe . 
valandos jeigu su iuo randasi Spalvuota filmą vaizduoja li

kusius gyvus II Pasaulinio ka-
jeigu su .iuo 

suaugęs virš 21 metų asmuo 
ar h a tos pačios šeimos narys 
virš 18 metų amžiaus. Taigi 
sulyg to patvarkymo jauname
čiai gali turėti normalį sociali 

Bus suvaidintas gražus scenos 
vaizdelis, bus dainų, solo ir ki
tų pamarginimų. šokiai prie 
geros muzikos. Pradžia 5 vai., 
tikietas 50c. Komisija. 

ATVYKO Iš VOKIETIJOS 
Pas Juozą Vilčinską atvyko 

iš tremties Vokietijoje jų gi
minietis Prof. Jonas Vilčinskas 
su žmona, Jone, ir sunum Rim
vydu. Pp. Vilčinskai automo
biliu buvo nuvažiavę į New 
Yorką juos pasitikti ir parsi 

r|tion; under its influence they are 
, , , • , . , „ , more amenable to persuasion and 

ir prenumeratorius, ouozas re- minėjimf> sekmadienį, Gegužės £?d
n to ag?ee The MVD 'oifTer'the Germa" *>olice *** P16"* of 

ciuhs. Clevelandietis, dabar g>- - piU.apįjoš salėjo, added^^ "aS remember^ if you plai I opportunities to hold tnem up as 
venas SU zmona Miami. Flo-.- Rlls anžns srpnns Us false, a bullet will reach you j a^s ^ B^'Verma"*' traded 

mee„r7oX "ne TSSLSS? k.fr °i; 

Cleveland. — The Mather Players 
of Goodrich Social Settlement House 
will close their 19th season with a 
revival of" ';The Drunkard", an old 
fashion melo-drama. "The Drunk
ard" adapted by William H. Smith 
was first presented in 1934. It will 
be directed by Miss Maud Gentry 
and will be presented on May 21, 
22, and 23, at 8:30 P. M. in the 
Goodrich House Auditorium, 1420 
E. 31st Street. 

Mr. Albert Gurklis, the t>n1y 
chartered member of the Mather 
Players, as in the 1934 version, will 
play the title role opposite Dolore^ 
Tidmore. Others in the cast are: 
Dolores Salinas, William Gaglione, 
William Latkovic, Modesta Camp
bell, Thomas Grubach, John Gurklis, 
William Tomko, Edith Mae Gag
lione, Robert Ball and Milan Elan-
cull. 

The Mather Players will also tele
vise "The Drunkard" over WEWS 
some time in May. 

The group will spend a weekend 
at Goodrich Camp in Hudson, Ohio, 
relaxing and making plans for next 
season, after completion of the 
above productions. 

Lietuviškos Vakaruškos 
A. L. Citizens 

Klube 
Lietuvių salėje 
smagios vaka
ruškos penkta
dienio vakare. 

Žuvis — Blynai — gera muzi
ka šokiams penktadienio va
karais. Klubo nariams. Pra

džia nuo 8:00 vai. 

^:iii[]iiiiiiiinimiiiiiiimiinii!iiiiiiiiic]iiiiiiiimic]iiiHiiiiiiininiii>^ 

T, . . • „ i ranged even thefts by means of 
Being a pol.ceman, our Latv.an Į * Moreover he had heaps of 

was cons.dered suff.c.ently t amed - rationinK carda for eVery zone 
by profession for h,s future duties anybūdv\t all acquainted with 
and was detained at the MVD head- ^ ' conditions knows how easy 
quarters only three days receiving; 
instruction According to him the, , h e r e  even with a com-
Russians had rounded up thousands; ™ativ[,|v smal, numbel. o( fol.Ke(l 

of people of all nationalities, in- ^ 
eluding women, in Czechoslovakia | S0^3 ^ — 
in 1945 and 1946 to serve as agents. 
Those who were regarded in need 
of training were sent off to special 
schools in Galicia. 

The instructions our friend re
ceived were based on the assump-

vežė j Clevelandą. Pirmutini j tion that the Western Allies could 
dalyką ką jiems Clevelande ; be influenced to start a hunt for, 
parodė buvo Lietuvių Kulturi- į I 
nis Darželis. REIKIA KAMBARIŲ | 

4 ar 5 kambarių butas, reika
lingas trims suaugusiems as-NAUJOJE PARAPIJOJE 

Šį sekmadienj, Gegužės 9 d., 
Motinos Dienos paminjimui 
naujoje parapijoj rengiama di
delė pramoga Motinos Dienos 
paminėjimui. Bus daug dova
nų. Pradžia nuo 4:3) vai. pi 

REIGALINGA MOTERIS 
apvalymui mažų kambarių su- j 

ro vaikus. 
Antra filmą bus "The Flag 

Speaks", taipgi spalvuota. Už-
^ t t kviečiami suaugusieji, jžanga 

gyvenimą. Bet vieni, palaidai | nemokamai; vaikai bus ileisti 
bėgio "antys ar slampinėjantys; tik su tėvais. Pradžia 7:30 v. pietų. Pelnas eis naujos baz-
gatvėse jaunamečiai bus poli- j vakare. n-v^os tondui. 
eijos sulaikomi po sutemos. 

Chief Matowitz prašo ir ra
gina tėvus kooperuoti įvykdy
mui šio patvarkymo. Jis nu
rodo kad jaunamečiai vaikai 
po sutemos turi turėti geresnę 
priežiūrą ir nuo trafiko nelai
mi ų. 

Cleveland Police Dept. 

LASNIK CAFE 
Puiki, Moderniškai Įrengta Lietuviška Užeiga 

6824 SUPERIOR AVE. 
(Šalia Dirvos Redakcijos) 

Užkviečiame Lietuvius iš kitų miestų sustoti pas mus. 
Kastantas ir Ona Lesnikauskai — Savininkai 

menims. Pranešti 
MU. 3285 

(19) 

BUY YOUR 

E X T R A  
SAVINGS 

BONDS 
NOW 

SECURITY] 

PROTECT YOUR FUTURE 

ANTRA 

Triangle Auto Parts 
Store 

randasi jusų patogumui 
79th Street prie Euclid 
daug vietos parking del 

musų kostumerių 
• Visokios dalys dėl 

visokių karų. 
• Precision perdirbti 

motorai. 

T R I A N G L E  

AUTO PARTS 
dvi patogios krautuvės 
9215 Buckeye Road 

RA 0644 

79th Street prie Euclid 
RA 0086 

s! 

REIKALINGAS BUTAS 
5-6 kambarių, gali buti neįren
gtas, trijų asmenų šeimai, bent 
kur East Side. Pašaukite 

EX. 6426 

I and § 

| Polishing Co. į 
| Specializing in | 

| • Silver Plating | 
| • Flatware | 
| • Candelabrums | 
| • Tray and Tea I 
| Services | 
| Work Guaranteed § 

| 4323 Superior Ave. 
| EXpress 064§ 

«u gus ios šeimos vieną dieną Į MIIMIllll IIHME lllllll lllllll II t llllj tlllHtllllll I lllllllltnieillilillltllllllllilK. = 
savaite, ir apskalbimui, pamai-|= Smagi Lietuviška Užeiga Sjj| 
nomis kas savaitę po E 

jfiiiiiiiiiiimiitiiiiiiimmiimHimiiiiHimmmiiimmmiciiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiU: 

ną. Kreiptis j Dirvą, EN 4486, 
vakarais nuo 7 vai., PO 4144. 

DU NAMAI ant vieno sklypo 
parduodami 1258-1256 E. 61 

Street, Vienas butas 6 kam
bariu laisvas užėmimui. Pa
šaukite HE 9231 dienos metu, 
ir IV 1456 vakarais. (18) 

| 10626 St. Clair Avenue | 
| VYNAS — ALUS — DEGTINĖ — ŠILTI VALGIAI | 

Ę Geras Patarnavimas 
E Linksma muzika penktadienio ir šeštadienio vakarais = 
5 A. ir A. Kazakevičius — savininkai (40) = 
riiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiikiiiiiiiiii: 

S • 

Wilkelis Funeral Home 
PILNAS LAIDOTUVIU 

PATARNAVIMAS " 
—HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS— 

| 6202 SUPERIOR AVE. HEnderson 9292 s 

Delia E. Jakubs 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktore) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PARVEŽTI 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763 

I 

£llllllll!lllllllllllllllllll3IIIIIIIMIIIIinilBIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIII| 

| I. J. S AMAS - JEWELER ] 
5 Persikėlė į naują didesnę ir gražesnę krautuvę § = 3 
= s 3 
j= 7007 Superior Ave. Greta Ezella Theatre =Į 

• 

5 Dabar jau turime didesnį rinkinį Deimantų, žiedų, Laik* 
f rodėlių ir visokių graždaikčių, už nupigintą kainą. 
yinniiiiiiiiniiiiiiiiiiMiiiniiiiiiiiini»iiiiiiiiiiiiiimi»nmiiim»»iiin»»nmn»i"i»>s 

Pilnai Padengta Apdrauda. UTah 1-4515 

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

sĮumiiiiiiiNmiiiitiMiiiiiiiimiiiimiiimiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiV 

i P .J KERSIS 
| 609-12 Society for Savings Bldg.—Cleveland, Ohio 
| OFISO TELEFONAS: MAin 1773. 

E KiOrėdami pigiai jTirkti namus mieste arba priemiesčiuoee, kreip-
~ kitės f mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai-
E riuose apdraudos-insurance reikaluose. 
E Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymas 
S garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba asmeniškai. mm 
^llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^llllllllllllllllllllllllk 
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