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VISUOMENĖJE 

ALT vajaus čempijonai 
Amerikos Lietuvių Tarybos 

sekretarijatas praneša keletą 
įsidėmėtinų pavardžių. Tai yra 
asmenys, kurie ALT vedamo
je rinkliavoje Lietuvos išlai
svinimo reikalams aukojo ne 
mažiau, kaip po šimtą dolerių. 

Tie čempijonai yra: Kunigas 
dr. L. J. Mendelis (Baltimore, 
Md.) — $700; D. Kuraitis ir J. 
Mackevičius — po $500 (abu 
Chicagiečiai); ir A. A. Olis 
(Chicago), A. J. Mickus (Hau-
ghton, Mich.), A. Stepšys (Cle
veland,Ohio), Klemas Norkus 
(Chicago) — po $100. 

Taigi vyriausias čempijonas 
yra iš Baltimorės, bet Chica-
ga užtat visus sumuša čempijo-
nų. skaičiumi. Tačiau ir Cleve-
landas gali pasididžiuoti savo 
čempijonu, nes jis nėra nei 
klebonas, nei stambus biznie
rius, nei profesionalas, o tik 
paprastas darbininkas. Mora
liai jo auka yra didžiausia. Čia 
turime mes ir kitų panašių pa
vyzdžių, kurių dešimtinės mo
raliai daugiau sako nei kitų 
šimtinės. 

Bet iš kitos pusės ne visai 
ir linksma, jeigu toki pavyz
džiai neparagins padaryti ati
tinkamas išvadas tuos, kurių 
galimybės leistų pasirodyti dar 
didesniais čempijonais, negu 
čia paminėtieji... 

M. Krupavičius ir V. Si
dzikauskas lankysis 

Kanadoj 
ALT sekretarijatas praneša, 

kad kovo mėnesio gale VLIKo 
atstovai — M. Krupavičius ir 
V. Sidzikauskas įšyyks -porai 
savaičių į Kanadą. 

Tuo tarpu jie lankosi mūsų 
lietuviškose kolonijose. Gaila, 
tačiau, kad to lankymosi pla
nas mažai žinomas. Ir skelbia
mas jis labai pavėluotai. 

štai, pavyzdžiui, V. Sidzi
kausko vasario 27 — kovo 13 
dienos maršrutą gavome tik 
kovo 8 dieną, tai yra po to, ka
da trys V.Sidzikausko prakal
bos įvairiose vietose jau buvo 
praėjusios ir liko priešakyje 
vien tik kovo 13 dienos apsi
lankymas New Haven, Conn. 

O juk būtų naudinga, kad 
spauda visus tuos^ apsilanky
mus galėtų paskelbti iš anksto. 

Be to, ne visai tikslinga ^ro
do, kad, pavyzdžiui, nedidele-
je Kearny, N.J. kolonijoje lan
kėsi abu atstovai drauge, uo 
tarpu tokioje vietoje, kaip Cle-
velande, dar neturėjo progos 
nei vienas pasirodyti... Ir ne
žinia, kas imasi ar nesiima ini
ciatyvos, kad jte čia apsilan
kytų . . .  

Kaip taikosi B ALF as 
Vasario mėnuo, kada visuo

menės dėmesys nukreiptas pir
moje eilėje į ALT vajų, BAL 
Fui turėjo būti nepalankus 
Tačiau, kaip matyti iš BALFo 
centro pranešimo, šis mėnuo 
BALFui nebuvo blogesnis už 
kitus, jei ne geresnis. 

Per vasario mėnesį BALFas 
susilaukė $3,613 aukų ir narių 
mokesčių. 

Be to, susilaukė ir 2,043 sva
rų drabužių. Dabar, girdėti 
BALFo skyriai vėl sujunda. 

Bet yra viena nepalanki ap
linkybė gyvesnės paramos iš
judinimui. Nieko negirdėti iš 
BALFo centro, kaip eina dar
bai. 

Tiesa,- praneša, kad per va-
sario mėnesį jis išsiuntė trem
tiniams drabužių, avalynės ir 
maisto net 15,120 svarų — $ 
3,918 vertės. Kovo mėnesio pa 
baigai ruošiama nauja siunta 
Bet nieko nepraneša, kas da 
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Lietuvai Moli Sąjunga pagerbė tremtinį -
dailės veterana 

Centrinės iškilmės Vokieti
joje, švenčiant vasario 16 die
nos šventę, įvyko 
švabų Gmuendės stovykloje. 

Šventės išvakarėse buvo įtei
ktos rašytojams skirtos premi
jos. čia buvo įteikta ir Lietu
vai Vaduoti Sąjungps skirta 
premija dailinin k u i Adomui 
Varnui. Į Švabų Gmuendės 
stovyklą susirinko tremtiniai 
kultūrininkai iš įvairiausių vie
tų ir šventės metu kiekvienas 
jautėsi tarsi būtų atvykęs į 
Kauno Valstybės Teatrą, kur 

Kai kur ir žodį pasakė Ir trem
tinius užjautė, kad ateis ge
resni laikai ir teisingumas lai
mės. Bet buvo ir tokių vietų, 
kur IRO pareigūnai į tą mūsų 
valstybinę šventę visai dėme
sio nekreipė ir lietuvių tarpe 
tą dieną nesirodė. Gaila, bet 
tokių dar yra ir nežinia, kam 
jie tarnauja. 

Visose iškilmėse jaut ėsi 
išsiskirstymo nuotaika. 

Iš dažnos stovyklos per sa
vaitę išvyksta po kelias dešimt 
tremtinių. Tikimasi, kad į jAv 

, . , , . .V1 ., _ . - iškeliavimas pagreitės ir aiš-paprastai tok.os 'gilmes bu- ^ kad kitais metais Vokiet._ 
davo. Deja, čia visi buvo susi 
rinkę į buvusių arklidžių pa
talpas, kurios buvo ir šaltokos 
ir nejaukios. Bet mūsų daili
ninkai, kiek įmanydami jas iš
puošė lietuviškais ženklais. At
simenant, kad Švabų Gmuen
dės stovykloje gyvena apie 
2,000 lietuvių, tai į iškilmingą 
posėdį ir buvo susirinkusi di
džiulė minia žmonių. 

Panašios iškilmės vy^o, 

beveik kiekvienoje tremtinių 
stovykloje, 

tik gal ne taip iškilmingai, nes 
ir sąlygos ne visur leido. Visur 
įvyko pamaldos, paskait o s, 
koncertai. Daug kur iškilmėse 
dalyvavo ir IRO aukštesnieji 
pareigūnai. Į iškilmes lankėsi 
ir Amerikos armijos kariai. 

joje tuo laiku tebus tik treč
dalis dabar esamų tremtinių. 

Negalima nepaminėti ir vo
kiečių, kurie šiais metais, pa
tys daugiau skriaudų iš komu
nistų patyrę, į lietuvių valsty-
ainę šventę atkreipė didesnį dė
mesį. Visoje eilėje jų laikraš
čių buvo paskelbti jų rašiniai, 
r radiofonai davė lietuviškus 
koncertus. Tas taip pat prisi
dėjo prie iškilmingesnes nuo
taikos sudarymo. 

bar girdėti tremtinių imigra
cijos reikaluose. 

Laivai, kurie dabar atplau-
cia, tai yra pereitų metų dar-
30 vaisiai. Bet čia gi dar ne 
galas. Kaip tvarkosi visi tie 
dausimai, dėl kurių buvo daug 
k a l b ė t a ?  K a s  g i r d ė t i  a p i e  
tremtinių imigracijos įstaty
mo pakeitimą? Kokių pasimo-
iymų įgyta is praktikos, rū
pinantis garantijų reikalais? 
Ar BALFo imigracijos komi
tetas neturi jokių patarimų vi
suomenei ? 

To komiteto paskutinis pra
nešimas apie tremtinių imigra
cijos įstatymą didžiąja dalimi 
3Uvo tik atpasakojimas žinių 
apie tą projektą, kurios jau 
daug anksčiau spaudoje buvo 
paskelbtos. 

BALFas spaudai tuo tarpu 
siunčia daug graudinančių at
sišaukimų, raginančių aukoti 
Bet ar ne geriau paragintų au 
koti, jei, vietoj dalies tų grau
dingų šūkių, būtų daugiau vi
suomenei rupimų informacijų? 

Kviečia susižinoti 
Veikėjus, kurie suinteresuo

ti numatomais pasitarim a i s 
apie tautinės srovės sėimą ir 
paminėtos knygos anglų kalba 
išleidimą, LVS vadovybė kvie 
čia susižinoti su LVS pirminin
ku dr. M.J. Colney, 148 Grand 
St., Waterbury, Conn., kad ga 
lėtų susitarti, kada patogiau 
tokį pasitarimą surengti ir ka
da į tokį pasitarimą galėtų at 
vykti dr. Dirmeikis. Pagal ga 
limybę patariama surengti ir 
platesnius susirinkimus. 
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Lietuvai Vaduoti Sąjunga, 

įvertindama visas kovos už tau
tos laisvę priemones, senai yra 
pabrėžusi, kad tautos kultūri
niai darbai vienas iš svarbiau
sių ginklų toje kovoje. 

Todėl Lietuvai Vaduoti Są
junga jau treti metai iš eilės 
V a s a r i o  1 6 - t o s  p r o g a  s k i r i a  
premijas kultūros veikėjams 
tremtyje. Ji skyrė premijas 
rašytojams, skyrė dainininkams 
(pagarsėjusiems "čiurlionie-
čiams"), o šiais metais ji pa
gerbė mūsų lietuviškos dailės 
kūrybą, paskirdama pre m i j ą 
tremtyje esančiam mūsų daili
ninkų veteranui Adomui Varnui 
kuris nesenai atšventė savo 70 

metų amžiaus ir 40 metų kū- je Vokietijoje. Jonas Valaitis, 

Š E Š I O S  D I E N O S  
pasaulio politikoje 

KOVO 4 

Sovietų repatriacijos misija 
pagaliau pasitraukė iš USA 
zonos Vokietijoje. Kadangi ji 
geruoju to nenorėjo padaryti, 
tai amerikiečiai nutraukė jiems 
elektrą, vandenį ir šildymą. 

• 

Norvegija nutarė atsiųsti 
savo delegaciją į bendrus pasi
tarimus dėl šiaurės Atlanto 
Apsigynimo sutarties. 

Numatoma, kad ir Danija 
prie tos sutarties prisidės. 

Švedija tuo reikalu dar nie-
co nėra nutarusi. 

KOVO 5 
Maskva paskelbė, kad Mo-

otovas yra paliuosuojamas^nuo 
užsienių reikalų ministerio pa-

nimosi sutarties. Nuomonės 
pasidalino ir prisidėjimo prie
šininkai gavo ... vieną balsą 
daugiau, negu šalininkai. Tai 
sudaro didelį keblumą vyriau
sybei, nes socialistų partijos 
vadas Saragat yra prisidėjimo 
šalininkas ir yra vyriausybėje, 
šis socialistų nuomonės pasi
dalinimas labai parankus ko
munistams. 

žydų valstybė gavo Saugu
mo Tarybos pritarimą, kad bū
tų priimta į UN. Galutinis pri
ėmimo klausimas turės būti 
sprendžiamas visuotiniame su
sirinkime balandžio mėnesį. 

KOVO 6 

Maskvos radijas pran e š ė, 
kad pirmu Višinskio, kaip už-

rybinio darbo jubiliejų. Tup 
ji pagerbė nusipelniusį kultū
ros veikėją ir drauge lietuviš
kos dailės kūrybą, svarbią mū
sų kultūrinės veiklos šaką. 

Paveiksle matome 'premijos 
įteikimo iškilmes, kurios įvy
ko švabų Gmiundės stovyklo-

BALFo atstovas Europoje ir 
LVS narys, skaito Lietuvai 
Vaduoti Sąjungos Valdyb o s 
raštą, kuriuo yra skelbiamas 
nutarimas apie premijos įteiki
mą. Dešinėje stovi pats daili
ninkas Adomas Varnas. (Nuo
trauka B. Gaidžiūno) 

reigų ir jo vieton yra skiria- sienių reikalų ministerio pava-
mas Višinskis, kuris UN posė
džiuose pereitą rudenį Pary
žiuje pasižymėjo ypatingu aš
trumu prieš USA ir kitas Va
karų valstybes. Višinskis ne
senai buvo susirgęs nervų su
irimu ir Gifcoslovakijoje gy
dėsi. > 

Molotovas nėra pašalintas vi
sai iš valdžios: jis pasilieka 
vyriausybės pirmininko (Sta
lino) pavaduotojas ir, nebūda
mas užimtas užsienių reika
lais, greičiausiai vis daugiau 
pradės perimti darbus iš Stali
no. 

Pakeistas taip pat ir užsie
nių prekybos ministeris MikO-
janas, kuris irgi pasilieka vie
nu iš tiesioginių Stalino pava
duotojų. 

• 

Italijos socialistai svarstė 
klausimą, ar Italijja turi pri
sidėti prie šiaurės Atlanto gy 
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duotoju paskirtas Gromyka, sa
vo laiku pagarsėjęs UN posė
džiuose, kaip nei kiek ne ma
žesnis priešgina už patį Višin-
skį. 

• 

Budapešte nuteisė dar 13 as
menų, kaltinamų panašiai, kaip 
ir kardinolas Mindszenty. Baus
mės — nuo 1 * iki 8 metų kalė
jimo. Nubaustųjų tarpe yra 
kardinolo iždininkas ir dar du 
katalikų kunigai. 

KOVO 7 

Rusai pareikalavo, kad būtų 
įleistos į US zoną jų karinės 
komisijos atsiimti neva sovie
tams dar priklausančių turtų 
iš vokiečių įmonių. Amerikos 
karinė valdžia nesutiko tų ko
misijų įleisti, nurodydama, kad 
jokių sovietams priklausančių 
turtų čia nėra ir tų komisijų 

lankymosi tikslas nieku nepa
teisinamas. 

Vienas laikraštis Nankinge, 
Kinijoje, parašė, kad reikia su
stabdyti čiangkaišeko įtaką į 
vyriausybės politiką, kurią jis 
darąs iš šalies. Valdžia tą lai
kraščio laidą konfiskavo ir lai
kraštį uždarė, o redaktorių 
areštavo. 

KOVO 8 

Bulgarijos vyriausybės sluok
sniuose kalbama, kad dar 5 
protestantų dvasiškiai gali bū
ti suimti. 

• 

UN Ekonomine ir Socialinė 
Taryba priėmė rezoliuciją, ku
rioje remia reikalą tyrinėti ver
giškas darbo sąlygas sovietuo
se ir ypač baudžiamose- darbo 
stovyklose. Tą tyrinėjimą ve
da Pasaulinė Darbininkų Są
junga. žinoma, negalima ty
rinėjimą vesti vietoje, bet ži
nios renkamos iš liudytojų, ku
rie patys buvo pakliuvę į tas 
stovyklas, bet karo metu tu
rėjo laimės iš jų išsisukti. 

Rezoliucija buvo priimta de
vyniais balsais prieš tris. Tie 
trys buvo sovietų, Gudijos ir 
Lenkijos delegatai. 

Tokiu pačiu balsų santykiu 
buvo atmesta sovietų siūlyta 
rezoliucija tyrinėti. darbo sąly
gas Vakarų šalyse, kurias so
vietai irgi nori pavadinti ver
giškomis... 

KOVO 9 
Senato komisija susipažino su 

Atlanto sutarties turiniu ir ne
oficialiai jau davė jam savo pri
tarimą. 

Tas irgi paaiškina, kodėl to
kiuose teismuose visi kaltina
mieji stengiasi sa^e , ku© juo
džiausiai apkaltinti^. 

Anglijos karalius. Jam 
turės būti padaryta operacija, 
kad palengvintų kraujo priė
jimą į dešinę ko ją." 

APSAUGA NUO NE-
TIKĘTŲ UŽPUOLIMŲ 

Pirmoji protestantų dvasiš
kių byla Bulgarijoje pasibaigė 
Keturi nuteisti kalėti ligi gy
vos galvos, devyni po keletą 
metų ir du nuteisti tik metams 
lygtinai. Kaltintojai ir kalti
namieji su bausme sutiko ir 
apeliacijos nebus. Teismas pa
skelbė, kad mirties bausmės 
nepritaikė tik todėl, kąd kalti
namieji prisipažino. Tai yra 
įspėjimas visiems kaltinamie
siems : neprisipažinsi — būsi 
pakartas...Prisipažinsi, nors ir 
nekaltas — tai dar turėsi vil-

Prieš kelias dienas Kongrese 
buvo priimtas įstatymas apsi
saugoti nuo šnipinėjimo. Nu
matytos didelės bausmės už 
šnipinėjimą taikos metu. 

Dabar kongresas vėl skubiai 
priėmė labai svarbų įstatymą, 
kuriuo leidžia karinei vadovybei 
sudaryti modernišką apsaugos 
tinklą nuo netikėtų priešo lėk
tuvų užpuolimo. 

Yra spėjama, kad sovietai ar
ba ir kiti kraštai, kurie yra jų 
žinioje, naudoja vokiečių išra
dimus ir gali turėti tokių auto
matinių lėktuvų, kurie skrenda 
labai aukštai ir labai greit, taip 
greit, kad iš anksto jų negali
ma paprastomis priemonėmis 
nei išgirsti, nei pamatyti. 

Apsisaugoti nuo tokių lėktu
vų užpuolimų yra tik vienas bū
das — tai naudojimas tam tik
rų įtaisymų, kurių pagrinde yra 
garsusis karo meto išradimas 
— radar. Su radaro prietai
sais karo metu susekdavo vo
kiečių povandeninius laivus. Da
bar tas išradimas jau ištobu
lintas ir jau galima iš anksto 
susekti taip pat ir lėktuvus. 
Yra ir priemonės tuos lėk
tuvus ir numušti. Bet kad bū
tų galima tikrai apsisaugoti, 
reikia ištiso tinklo sekimo sto
čių, turinčių tuos prietaisus. Tų 
stočių turi būti įtaisyta visuose 
pakraščiuose. 

Kadangi užpuolimas gali įvy
kti per Kanadą, tai ir Kanada 
įtraukiama į šitą apsaugos tink-

ŠIOJE ŠALYJE 
IR AMERIKOS komunistai pi* 
sisakė, kad jie stotų sovietų 
pusėn, jeigu kiltų susirėmimas 
tarp Amerikos ir sovietų. Pre
zidentas, paklaustas, ką jis gal
voja apie tokį pasisakymą, at
sakė: "Neturiu jokių paaiški
nimų apie išdavikų kalbas". 

• 
NAUJA ŠNIPINĖJIMO BYLA 
iškilo, kai policija sugavo tūlą 
Juditą C opi o n (Kaplan?), 
Teismų Departamento tarnau
toją su išvogtais slaptais do
kumentais, kuriuos ji jau bu
vo beperduodanti sovietų de
legacijos prie UN tarnautojui 
Gubičevui. Gubičevas taip pat 
suimtas. Jie galėtų būti iki 
teismo paleisti — pirmeji už 
$20,000 užstato, o Gubičevas 
už $100,000. Nei vienas tuo tar
pu užstato nepristatė, tai jie 
laikomi kalėjime. 

Sovietų ambasadorius Pa-
niuškinas griežtai reikalavo, 
kad Gubičevas, kaip diploma
tas, būtų tuojau paleistas, bet 
išaiškinta, kad jis neturi diplo
matinis neliečiamybės teisių. 

KOMUNISTŲ BYLA New Yor-
ke pagaliau "pajudėjo". Visi 
jų advokatų užmetimai prieš 
teismo sąstaą liko atmesti, bet 
dėl tų nepamatuotų priekabių 
teismas buvo sutrukdytas kt» 
lias savaites. 

• 
NAUJI ĮSTATYMAI PRIĖS 
KOMUNISTUS pasiūlyti Kon
grese, kuriuose numatoma, kad 
visi komunistų partijos nariai 
turės registruotis. Taip pat ir 
kitų komunistinio fronto orga
nizacijų vadovybės galės būti 
pareikalautos registruotis. Ko
munistų partijos nariai nega
lės gauti pasų keliauti į užsie
nius. Tuo norima sutrukdyti 
jiems palaikyti ryšius su so
vietų šnipinėjimo agentais. 

ties bent kada nors išsivaduoti skubiai vykdyti tą planą. 

Visiems1 tiems įrengim a m s 
paskirta vien USA žemėje 200 
milijonų dolerių. Kanados įsi
jungimas reikalauja dar 161 
milijono. Kongresas be ginčų 
tuos pinigus paskyrė ir pavedė 

FORESTAL, ilgametis Krašto 
Apsaugos Sekretorius, pasi
traukia iš tų pareigų ir į jo vie
tą skiriamas L. A. Johnson. 
Numatoma, kad į Krašto Ap
saugos Sekretoriaus vadovybę 
bus sujungti visų ginkluotų 
pajėgų reikalai. Jo žinioje bus 
Armijos, Laivyno ir Aviacijos 
pasekretoriai. Ligi šiol tų sri
čių tvarkytojai buvo vyriausy
bės nariai. 

Nurodoma, kad Johnsono pa
skyrime turėjo didelės reiks-
mės ir tai, kad jis buvo.demo
kratų partijos propagandos fi
nansavimo vedėju ir pats tai 
propagandai yra paauko j ę s 
apie ketvirtį milijono dolerių. 
Todėl jo įtraukimą į valdžią 
kai kas laiko lyg ir tam tikru 
atlyginimu už pastangas demo
kratų laimėjimui. 

AMERIKOS LĖKTUVAS aps
krido aplink pasaulį be susto
jimo. Tai yra naujausias lėk
tuvas, žymiai didesnis už karo 
metu pagarsėjusias "oro tvir
toves!" Pakeliui keturis kar
tus iš kitų lėktuvų buvo papil
dytos jo gasoiino atsargos. 

šitas skridimas, sako, yra la
bai reikšmingas kariniu atžvil
giu. Tai rodo, kad jau nėra 
pasaulyje vietos, kurios Ame
rikos aviacija negalėtų pasiekti 
net ir be bazių svetimuose kra
štuose. 
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D I R V A  

PENNSYLVANUOJE 
PHILADELPHIA 

VASARIO 16-tos MINĖJIMAS 

Sekmadienį, vasario 27 d., 
Lietuvių Muzikalėje svetainėje 
įvyko Lietuvos nepriklausomy
bės metinių minėjimas. Susi
rinkimą atidarė Muzikalio Na
mo Bendrovės pirm. Balinskas. 
Taręs kelis žodžius lietuviškai, 
perstatė tos bendrovės vice-
pirm. rWm. Paschall, kuris tę
sė atidarymo kalbą angliškai. 
Po to jis perstatė programos 
vedėją adv. S. Monkų. Monkus 
trumpai nupiešė Lietuvos isto
riją iki šių kraujo—ašarų die
nų. Kun. J. čepukaitis perskai
tė invokaciją. Sugiedota Ame
rikos ir Lietuvos Himnai. DAI
NOS choras, vedamas Vado 
Norkaus, gražiai padain a v o 
tris daineies. šv. Jurgio parap. 
mokyklos mokiniai, vad. pran-
ciškiečių seserų mokytojų, gra
žiai padainavo 2 daineles; at
skiras mokinių būrys sutarti
nai pašoko 2 šokius. 

V* Sidzikausko kalba 

Detroit* Mich„ Naujienos 
Surinko $732.87 

Po to buvo perstatytas adv 
Kazys čeledinas pravesti rin
kliavą Lietuvos vadavimo rei
kalams. žmonės aukojo len
gvai. Rimtesniu aukotoju pasi
rodė kun. Stan. Raila, šv. Kazi
miero parapijos^ vikaras. Jis 
varė varžytines už didesnes 
aukas su dviem lietuviais tur
tuoliais ir laimėjčf — "subiti-
no". Susirinkusieji gausiai plo
jo už jautrią širdį ir dosnią 
ranką Lietuvos reikalams. Va
lio, kun, Stan. Raila! Daugiau 
tokių gerb. Railų švenčiant 
Lietuvos nepriklausomybės die
ną, iki bus juodas kaspinas 
nuo Lietuvos vėliavos nuimtas. 
Dalyvavę klebonai ir keliolika 
kitų irgi gausiai aukojo. Kiti 
po mažiau. Viso surinkta $732. 
87. Kun. S. Railos dosnumas 
primena žydų kovą už Palesti
nos laisvę. 

Prieš porą metų New Yorke, 
į žydu susirinkimą atvyko žy
mus žydų "krajavas" kalbėto
jas, kuris papasakojo žydų var-

BALTIMORE MD. 
BALFO 1949 M. VAJAUS ATI
DARYMAS — KALBĖS GE

NEROLAS ČERNIUS 

Sekmadienį, kovo 13, 2:30 
val.Lietuvių Salės AuditorSjo-
je, 815 Hollins St., įvyks BAL-
Fo 1949 m. vajaus atidarymas 
Mary lando valstybėje. Kalbės 
generolas Jonas Černius, buvęs 
Lietuvos premjeras ir gene
ralinio štabo viršininkas; kun. 
dr. Liudas Mendelis, šv. Al
fonso parapijos klebonas, ir 
kiti, kuriui tarpe ir nesenai at
vykę iš užjūrio. Dainuos Pea-
body konservatorijos mokinė 
dainininkė Petrulytė ir DAI
NOS choras, vedamas Lelijos 
Bakerckienės. Dalyvaus Ame
rikos Legijono Lietuvių Pos
tas No. 154, jo Auxiliary, Lie
tuvių Karių Motinos ir šv. Al
fonso skaučių grupė No. 198. 

Kun dr. Liudas Mendelis nuo 
savęs prižadėjo tą sekmadienį 
per visas mišias šv Alfonso 
bažnyčioje rinkti BALFui augus ir prašė finansinės para-

mos Palestinos vadavimui. Su- kas lietuvių tremtinių šalpai, 
sirinkusieji žydai ne tik atida-1 Į)ar kartą šios kolonijos lie-
vė pinigus, kiek su savim turė- tuviai sukruto šelpti nelaimin-
jo, bet ir žiedus, laikrodžius ir gUosius brolius ir seseris trem-
kitas vertybes paaukojo. Tai tyje kenčiančius šaltį, vargą 

skas. Gerb. svečias papasako- ir mes lietuviai šioje šalyje, badą. Dirbtuvėse, organiza-
jo, kaip raudonųjų burliokų pasiturinčiau gyvendami, už cijose, susirinkimuose,^ kaimi-

Lietuvos laisvės kovą, jei ne nystėje, namuose ir visur ki-
daugiau, tai bent vienos dienos tur kajba, dirba ir renka au-

r uždarbį paaukokime Lietuvos kas, stengdamiesi sukelti $10. 
venusią Lietuvą. Pavergė jos j nepriklausomybės dienos minė- 000,00, kurią kvotą Marylan-
žmones, atėmė jų laisvą turtą, | jime. Ir jei negalime ateiti į j do lietuviai yra savanoriškai 
daugelį be pasigailėjimo išžū-jtaip svarbų metini lietuvių su- sau pasiskyrę. (1947 metais 

Po to buvo perstatytas tos 
dienos garbės svečias, senas 
Lietuvos diplomatas, dabarti
nis ^Vykdomosios Tarybos Pir
mininkas Vaclovas Sidzikau 

gaujos su ginklų ir tankų pa
galba žiauriai užėmė mūsų gra
žiai atstatytą, viskuo prasigy-

LANKĖSI VYSKUPAS 
BRIZGYS 

Vyskupo V. Brizgio atsilan
kymas Detroite sujudino ne 
tik lietuvius, bet ir ameriko
nus. Jo apsilankymas buvo ap
rašytas vietiniuose dienraš
čiuose ir katalikiškoje spaudo
je* 

Vyskupas Brizgys aplankė 
visas tris — šv. Jurgio, šv. An
tano ir šv. Petro — parapijas. 
Pašventino naujai stato m ą 
Dievo, Apvaizdos bažnyčią. 

Sekmadienį, kovo 6 d., iškil
mingas mišias vyskupas laikė 
šv. Antano bažnyčioj ir sutei
kė sutvirtinimo sakramentus. 
Dar niekad nemačiau susirin
kus tiek daug žmonių, kaip šį 
sekmadienį. Jie visi toli gražu 
netilpo bažnyčioje. Vieni iš jų 
grižo namo, kiti gi prastovėjo 
koridoriuje ir ant laiptų. Mat, 
šv. Antano bažnyčia yra antra
me aukšte, o pirmame moky
kla. 

Mišioms ir sutvirtinimo sa
kramentui asistavo parapijos 
klebonas kun. Boreišis ir kun. 
Karužiškia., 

Vyskupas Brizfrys pasakė 
įdomų pamokslą, pritaik y t ą 
Amerikos lietuviams ir Ameri
kos katalikų aplinkumai. 

Giedojo sudėtinis choras -— 
parapijos ir tremtinių. Įpūdin-
gįausia buvo, kaip išeinant iš 
bažnyčios sudainavo "Lietuva 
Brangi, Mano Tėvyne!" Pasau
lietiška daina, bet jautri, kaip 

dė, ištrėmė į Sibirą vergijos 
kančioms. Nežiūrint žvėriškų 
persekiojimų, lietuviai visur 
ir visame okupantams prieši
nosi. Gerb. svečias susirinku
sius šiai brangiai šventei svei
kino tremtinių vardu ir prašė 
remti šią sunkią nelygią kovą 
už tautybės išlaikymą.. Sako: 
"Tūkstančiai lietuvių tremti
nių, gyvendami svetimoj ne
svetingoj pastogėj, iš mažų sa
vo ineigų noriai remia kovą už 
išlaisvinimą tėvynės Lietuvos. 
Tai jūs, broliai ir sesės ameri-
kiečiiai, irgi pasiaukokite, pri
sidėkite bent vienos dienos už
darbiu per metus. Kovoja visi 
ir visa Lietuva. Ir jūs, brangie
ji, esate įsijungę į šią kovą už 
laisvę. Ar mes turime pagrin
do nelygią kovą kovoti ir ar 
laimėsime? čia ne vien klau
simas — būti ar nebūti laisvai 
Lietuvai, čia klausimas, būti 
ar nebūti laisvai Europai. Ko
va eina tarp gero ir blogo. Ir 
dar kartą vakarų Europa lai
mės ir komunizmas bus sunai
kintas. Todėl mes čia atvažia
vę prie progos kalbame, min-
timiis pasidaliname. Norime, 
kad jūs, gerbiamieji, dar dau
giau susijungtumėt, veiktumėtj 
per savo valdžią, senatorius. 
Padėkite mūsų teisingoje ko
voje. Juk teisybė mūsų pusėj! 
širdingai prašome, kad ta lie
tuviška ugnelė jumyse neuž
gestų, nes gyvename istoriš
kus laikus, šioje mūsų kovoje 
būkite evangelistai ir apašta
lai, kaip lietuviškas vienetas. 
Raudonas slibinas tik jėga bus 
sunaikintas. Reikia kovą finan
suoti. Mes turime išlaikyti Lie
tuvos atstovybes, veikti diplo
matiniais ir propagandinia i s 
būdais. Mūsų "Te Deum" die
na ateina, nes kovojam ir ko
vosim iki Lietuva bus laisva." 

Publika svečiui ilgai plojo. , 

sirinkimą, tai nereiškia, kad šiai valstybei BALFo centras 
neturime aukoti. Galime savo. buvo nustatęs $9,00.00 ir ta 
dalelę atsiųsti, ar per kitą pėr- kvota buvo perviršyta.) 
duoti: Nebūkime "sausomis ša
komis" ! 

Tremtinių pasirodymas 

$10,000.00 šiai kolonijai su
kelti tai nemaža suma. Bet, 
bendrai veikiant, su pagalba 
mūsu gerojo klebono kun Liu 

Programą tęsiant, estradoje do Mendelio, yra įmanoma. ir 
pasirodė lietuvių tremtin i ų ryžtamasi tiek pinigų surinkti 
draugijos choras, vedamas J^ Kovo 13-tai visi rengiasi 
Mickūno ir gražiai padainavo Daininikai lavina balsus. Le-
keletą dainelių. Grupė iš trem- j gionieriai šveičia sagas sutikti 
tinių ir vietinių, pasipuošę tau-; Lietuvos generolą legionierišku 
tiniais rūbais, grakščiai pašo-į būdu. O visos kitos organizaci-
ko porą tautinių šokių. Maža jos irgi pulkais grupuojasi, 
tremtinė, šv. Andriejaus para-j Dalyvausime' šv. Alfonso 
pijos mokyklos mokinė, L. Min- j bažnyčioje ir Lietuvių Salėje 
gėlaitė gražiai . padeklamavo, j kuo skaitlingiausiai Ir ištiesi-

Philadelphijoje gyvenantieji1 me savo pavargusią, bet duo-
tremtiniai meno srityje labaijsnią ranką saviems nelaimin-
stropiai darbuojasi ir, prie pro- giesiems. 

čią žvakę komunistams po no
simi ... Lietuviai tokio kores
pondento neturi. Nors tame 
pačiame laikraštyje yra ir lie
tuvis korespondentas, bet jis 
nesugeba ar nenori 1 ietuvių 
reikalų iškelti. 

Iš SLA DARBŲ 
Kovo 6 d. ^jvyko SLA 35Ž kp. 

susirinkimas. Jam pirmininka
vo J. Samaška. Per ilgus me
tus protokolus rašo šioje kuo
poje J. Overaitis. 

Nors ši kuopa paskutiniu 
laiku mažai veikia, bet savo 
tikslų irgi neatsisako, štai čia 
raštininkas Overaitis išskaito 
iš protokolo, kad kuopa įteiku
si aukas: L. Tarybai, Bendram 
Fondui, žiburėlio draugijai ir 
apie 23 dol. a.a. dr. J. šliupo 
paminklo statymo fondui. Ypač 
smagu paminėti, kad ši kuopa 
toleruoja visas sroves, remia 
visus gerus darbus. 

Kuopos nariai Juozas Am-
brozė ir Stefanija Douvan — 
Čiurlionytė užsirašė Lietuvių 
Kalbos Vadovą. Sims 

AKRON, OHIO 
TURĖJOME NET TRIS KAL 
EĖTOJUS Iš CLEVELANDO 

Kovo 6 d. ir Akrono lietuviai 
minėjo Lietuvos nepriklauso
mybės 31-as metines. Minėji
mas įvyko Rumunų salėje. Ka-
dangi Čia lietuvių ne taip daug, 

pačios Tėvynės širdis. amuo-, susjrjnkimas nebuvo per 
ta, o gal būtų galima pasakyti ( di(Jeli bet kai mūsų tai įr 
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gos, gražiai pasirodo su savo 
talentais. Valio! 

DAINOS choras gražiai už
baigė programą keliomis dai
nomis. Programos vedėjas adv. 
S. Mankus dėkojo publikai už 
taip gausų atsilankymą ir už 
aukas Lietuvos vadavimo rei
kalams. Dalyvavęs 

LIETUVAITĖ REAL ESTATE 
BIZNYJE 

Senesnės kartos philadel-

Lietuvis 

Iš TMD 11-tos KUOPOS SU
SIRINKIMO -

Vasario 28 d., LAA Klu
bo salėje įvyko Tėvynės My
lėtojų draugijos 11-tos kuopos 
narių susirinkimas, * reika 1 u 
išdalinti knygas. 

Perskaityti ir priimti cen
tro sekretoriaus ir pirminin
ko laiškai TMD vajaus reika
lu. Dr. A. želvis pasiūlė su-

phiečiai gerai pažįsta Juveliū- ren&ti prakalbas su paįvairi
nu šeimą. Juveliūnas savo lai 
ku buvo vienas iš žymesniųjų 

nimais. Pasižadėjo gauti judo-
mus paveikslus apie svekatą. 

prisikeliančios Lietuvos rėmė- Pasiūlymas priimtas, tačiau, 
jų pirmaisiais jos nepriklauso
mybės laikais. Daug veikė ir 
aukojo Lietuvos reikalams. Da
bar jis jau 80 metų amžiaus ir 
nuo platesnio veikimo turėjo 
pasitraukti. 

Dabar patyrėme, kad jo du
ktė Juozapina Juveliūnaitė iš
laikė tam tikrus egzaminus ir 
atidarė savo įstaigą 2342 Or
thodox St., Frankford-Phila-
delphia, Pa. 

Linkime Juveliūnaitei ge
riausio pasisekimo. 
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Žurnalas 

mnum 
J Geriausias 

| LIETUVIU 
j Paveiksluotas ^ 32-jų puslapių 
* Už $1.00 lankys Tamstas kožna mėnesi per 1 meta. 
g Insteigfos Gegužio 15, 1933. 
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dėl visai tuščio kuopos iždo, 
vykdymas atidėt a s tolimes
niam laikui su ta mintim, kad 
gal kada pasitaikys kuriam 
centro valdybos nariui kokiais 
reikalais keliauti pro Baltimo-
rę, tai ta proga būtų sureng
tos prakalbos. Kadangi kuopa 
turi nemažai nuo seniau liku
sių gerų knygų, tai nutarta 
naujai įsirašantiems TMD na
riams duoti knygų dovanai. 

Pabaigoje tapo pririnktas 
vicepirmininkas A. Kurelaitis. 
Visi susirinkime dalyvavę na
riai pasižadėjo šiais metais 
energingiau pasidarbuoti TMD 
labui. Sunkiausia našta atiten
ka seniui turto raštinink u i 
Jarui, kuriam, kaip kas metai, 
taip ir šįmet, tenka išnešioti 
knygas nariams į namus ir 
surinkti jų duokles. Nutarta 
šį pranešimą pasiųsti į DIR
VĄ, kaip daugiausiai Baltimo
re j e skaitomą laikraštį, ir į 
TMD organą SANDARĄ. 

P. P. Jaras 

giedota, bažnyčioje mtsų mie
ste pirmą kartą. 

Pamaldų metu laikraščių fo
tografai ėmė paveikslus. 

PAŠVENTINO NAUJĄ BAŽ
NYČIĄ 

To paties sekmadienio po
piety įvyko iškilmingos apei
gos pašventinant naująją baž
nyčią. čia irgi atsilankė kores
pondentai ir fotografai. Susi
rinkusių prie naujos bažnyčios 
žmonių grupės su vysk. Briz
giu ir šv. Jurgio parap. klebo
nu kun. čižausku priešakyje 
didede nuotrauka tilpo DET
ROIT NEWS pirmadienį, kovo 
7 d. Šalia nuotraukos ilgas 
John J. Najduch aprašymas, 
pavadintas: ''Red Purge Stirs 
Resistens in Lithuania, Says 
Bishop Brizgys". 

Koresp. Najduch savo straip
snyje pažymi vysk. Brizgio pa
reiškimus, kad Lietuvoje iš 10 
vyskupų likęs tik vienas, kad 
Lietuvos žmonės partizanų ei
lėse kovoja prieš raudoną oku
pantą, kad dešimtys tūkstan
čių Lietuvos žmonių mirė ir 
miršta Sibiro dykumose ir tt. 

Vysk. Brizgio atsilankymas 
mūsų mieste ne tik ganytojiš
kai sustiprino Detroito katali
kus, bet ir propagandinės ži
nios išėjo gerai. 

Už tokių žinių apie Lietuvos 
reikalus suteikimą didelė pa
dėka tenka koresponde n t u i 
Najduch. Jis, kaip ukrainų kil
mės, labai užjaučia lietuvius ir 
už tai mūsų pastangas dėl sa
vo tautos įvertįna ir jas skel 
bia Amerikos visuomenei. 

Tarp ukrainiečių inteligentų 
yra nusiskundimų, kad jie ne
įstengia stipriai veikti, neįs
tengia tarpe savęs tvirtai susi-
lipdyti. Girdi, dar jie esą per 
tamsūs. Jie gėVisi lietuvių vei
kla ir sako, kad lietuviai nors 
20 metų buvę laisvi suspėjo 
sukultūrėti, o ukrainiečiai ne
turėję nė tos trumputės lais
vės, pasiliko tamsoje. 

' Bet ir ukrainiečiai kai k% tu
ri gera. Pavyzdžiui, kad ir mi
nimas korespondent a s Naj
duch Jis puikiai supranta Eu
ropos padėtį ir savo gabumu 
pasiekė tokio laikraščio, gali
ma sakyti milijoninio tiražo, 
kaip News korespondento pa
reigų. Jis, jei negali savo tau
tiečių darbų aprašyti, tai mie
lai aprašo lietuvių ir, prie pro
gos, kas kartą pakiša degan-

ne mažas: buvo arti iimto 
žmonių. 

Turėjome net tris kalbėto
jus iš Clevelando: A. Damušį, 
A. Banį ir adv. česnulį, kurių 
kalbos čia visiems labai pati
ko. O prie jų apsilankė ir dai
nininkas Neimanas, kuris sa
vo dainomis paįvairino vakaro 
programą. 

Aukų ir vakaro pelno iš viso, 
sako, susidarysią apie .$200. 

LIGOS LANKOSI 
Sirguliuoja J. V. Ramoška, 

D I R V O S  k o r e s p o n d e n  t a s  i š  
Akrono. Sako, kad bijąs vėl 
susilaukti "bausmės" už atsi
gulimą, kaip kartą buvę Lietu
voje. Tada jis kiek susirgęs, 
atsigulęs, tai kiti nutarę, kad 
tai tinginio liga ir nutarę ne
duoti valgyti... O liga ir tada 
buvusi tikra, ne iš tinginio. 

Šiomis dienomis turės sunkią 
operaciją Aleknavičienė, SLA 
354 kuopos sekretore. Linkim 
laimingai pasveikti. 

Binghamton, N.Y. 
LANKĖSI ALT PIRMININ

KAS 
Binghamtono Lietuvių Tary

ba Lietuvos nepriklausomybės 
metinių minėjimą surengė va
sario 27. 

Kalbėtojai buvo vietos lie
tuvių parapijos klebonas kun. 
Kraucevičius, dr. Kazlauskas 
ir ALT pirmininkas L. šimutis 
iš Chicagos. 

Aukų surinkta apie' $200. 
Apie susirinkimą parašė vietos 
laikraštis, paduodamas keletą 
ištraukų "iš L. Šimučio kalbos. 
Ypač pabrėžė, kad "Mes tiek 
daug jaudinomės dėl kardino
lo Mindszenty bylos, bet kodėl 
gi niekas nekalba apie Lietu
vos J.0 vyskupų žuvimą." 

Petras Lalas 
Dirvos Atstovas 

I^renumeratoms, Skelbimams 
39 TTnion Street 

AMSTERDAM, N. Y-

Vytautas Markuzas 
Dirvos Atstovas 

Prenumeratoms, Skelbimams 

8029 Manila Detroit 13, Mich. 

A U K O S  
LIETUVOS IŠLAISVINIMO 

REIKALAMS VASARIO 19 d. 
LIETUVIŲ SALĖJE CLEVE-

LANDE 

Tautinės srovės organizacijų 
s u r e n g t a m e  L i e t u v o s  n e p r i 
klausomybės paminėjime Lie
tuvių salėje vasario 19 d. gau
ta šios aukos: 
Alekas Banys $35.00 
Dr. S. T. Tamošaitis" ' 25.00 
K. S. ir Ona Karpius 25.00 
Antanas Šimkūnas 20.00 
Vincas Rastenis 20.00 
Jonas Rouika 15.00 
A. Smigels 11.00 
F. Yucius 10.00 
K. Štaupas 10.00 
SLA 14 kuopa 10.00 
Adelė Kančienė 10.00 
Mickūnas 6.00 
S. Mieldažis 6.00 
Z. Smetonienė 5.00 
F. Mudrauskas 6.00 
Juozas židžiunas 6.00 
Leonas Žekonis 5.00 
M. Vilčinskas 5.00 
Jonas G. Polter 5.00 
Ona Lasnik 5.00 
A. Zdanis 5.00 
A. M. Praškevičius 5.00 
J. ir A. Vilčinskas v 5.00 
P. J. žiurys 5.00 
A. Kubilius 5.00 
J. Miščikas 5.00 
J. ir K. Sakalai 6.00 
Juozas Lincevičius 5.00 
F. Baranauskas 5.00 
Juozas Simauskas 5.00 
Jurgis Salasevičius 6.00 
Edward Baltakis 5.00 
Ben Dovidavičius . 5.00 
J. Miliauskas 5.00 
Donaitis 6.00 
K. Varakojis 8.00 
Josephine Chapa3 2.00 
F. Saukiavičius 2.00 
Mrs. Milikas 2.00 
Šležas 2.00 
Grčbliūnas 2.00 
V. P. Banionis „ 2.00 
J. Vilčinskienė 2.G0 
J. Smetona 2.00 
Jurgis česnis 2.00 
B. Bartkūnas 2.00 

. Donaitis ' 2.00 
,P. Bielskis 2.00 
Evelyna Yčaitė , 2.00 
Malvina Neurienė 2.00 
Mrs. Salagubi«n§ 1-00 
J. Kilikauskas 1.00 
Kunigiškis 1.00 
P. Šukys 1.00 
Julė Salasevičienė 1-00 
L. Grikepelis 1.00 
D. Jakubaitis 1.00 
Mrs. Trainauskienė 1.00 
Mrs. Platakienė 1.00 
Agnės Stepšis 1.00 
Mrs. Kliauga 1.00 
I. Kučiauskas 1.00 
A. Vasiavičius 1.00 
Mrs. Rouika 1.00 
Jonas Miškinis 1.00 
Lietuvis - 1.00 
L. Valis s 1.00 
Jonas Noreika 1.00 
Jonas Alekna 1.00 
Anelė Garnienė 1.00 
St. Saldauskas 1.00 
V. Debesis 1.00 
V. Telksnis 1.00 
Iieva Kavaliauskienė 1.00 
Barbora Bacevičienė 1.00 
Ieva Baltrušaitienė 1.00 
Marė šeškienė 1.00 
Vincas Pervažas 1.00 
A. Padegimas 1.00 
Jonas Mintvila 1.00 
Juozas Urbšaitis 1.00 
Legeikienė 1.00 
Yuciuvienė 1*00 
M. Bogužinskas 1.00 
Jonas Armonas 1-00 
Ant. Bartkus 1.00 
Dominaitis 1.00 
Zimantinas 1.00 
Gaižutis 1.00 
A J .  D r o s u t i s  1 - 0 0  
Vilgienė 1-00 
Tamošiūniene 1*00 
J. Tulauskas 1.00 
J. Skarnulis .1.00 
Nasvytis 1.00 
Januškis 1-00 
Juozas Marna 1.00 
Tadas Marna 1-00 
Puškoriutė 1-00 
A. Jankauskas 1-00 
Puskunigis 1-00 
I. Petkūnas 1.00 
J. Mačys 1.00 
Treinauskas 1-00 
Maminskas 1.00 
Klimavičius 1.00 
Jestramskas 1-00 
V. židžiunas 1.00 
Frances 1.00 
Adele Grybas 1.00 
J. Rumbutis 1.00 
Mačienė 1*00 
Klimavičienė %*00 
Barbora Karlonis * i*00 
Vosila 1.00 
Liaugiene 1«00 
Miliauskas 1*Q0 
Su smulkiomis aukomis 

viso surinkta $438.60 
Už salę užmokėta 25.00 
A. L. Tarybai pasiųsta 412.60 

(Liko $1, priduotas po išsiun
timo visų aukų. Bus pasiųstas 
tuojau.) 

Kurių aukotojų vardai arba 
aukų sumos kaip nors susimai*1 

šę, praneškite redakcijai, buts 
pataisyta. 

LIETUVIŲ SALĖS 
DIREKTORIAI 

Naujai išrinkti Lietuvių Sa
lės Direktoriai jau pasiskirstė 
pareigomis ir kas pirmadienį 
susirenka posėdžių, kuriuose 
svarsto sitis sutvarkyme Įsi
kalus. 

Direktorių pirmininku išrink", 
tas Pranas Urbšaitis (Orpse),. 
vice pirmininkų — Antanas 
Šimkūnas, iždininku — J. Bal
trus (Baltrušaitis), sekretorium 
— Juozas Saukevičius, finansų 
sekretorium — Paul Chalko. 
Direktoriato nariai — Juozas 
Gužauskas, Jonas Brazys, ji1., 
Wm. Green ir Antanas Mockai-
tis. 

MOKYKITE VAIKUS ATSAR
GUMO 

Ateina pavasaris. Bus šiltes
nis oras, sužaliuos medžiai ir 
vaikai išbėgs žaisti laukan. 

Tai kaip tik dabar laikas 
pradėti mokyti vaikus atsar
gumo. Atminkite, kad pavasa
rio dienomis vaikai ypatingai 
neatsargūs. Nepamokysite *— 
jie gali žūti po automobilių ra
tais. 

TodU jau dabar pradekite 
jiems aiškinti, kad jie gerai 
atmintų ir išmoktų šias tai
sykles : 

1. Eik skersai gatvę tik tam 
paskirtoje vietoje. 

2. Eik skersai gatvę tik ta
da, kai matai žalią šviesą. 

3. Pasidairyk į abi puses 
prieš eidamas skersai gatvę. 

4. Niekad nesivyk s paskui 
sviedinį į gatvę ir 

5. žaisk tik žaidimo aikštė
se, bet jokiu būdu ne gatvėje. 

NORI PAKELTI TELEFONO 
MOKESČIUS 

The Ohio Bell. Telephone Co. 
praneša, kad ji yra padavusi 
prašymą Ohio viešųjų patar
navimų komisijai, kuriame 
prašo leisti pakelti telefo n ų 
m o k e s č i u s  a p i e  9 ' r .  

Kompanija aiškina, kad ji 
daro daug patobulinimų, tele
fonų pareikalavimas vis dar 
didelis, reikia daryti nauju 
įrengimų, ir ji negali suvesti 
galų su galais. Sako, jau 20 
metų, kaip ji nekėlė telefono 
mokesčių, o priešingai, per tą 
laiką buvę dar atpiginimų. 

Ohio Bell Telephone Co. 
plečia televizijos tinklą 

šiais metais ši kompanija į 
televizijos tinklą numato įjung
ti Daytoną, Columbus ir Cin
cinnati. Tada tinklas sudarys 
8,200 mylių linijų ir jungs 27 
miestus. šiems trims mies
tams prijungti reikės naujų 
linijų 2,850 mylių, neskaitant 
visos eilės kitokių įrengifnų. • 

HIPPODROME 
Nuo trečiadienio, kovo 16, 

pradės rodyti "South of St. 
Louis", spalvotą nuotykių fil
mą. Tai yra' vienos poros ro
manas tais laikais kai šiame 
krašte vyko karas tarp šiau-

• LIETUVIŠKAS ALBUMAS 
gražūs paveikslai iš Lie
tuvos su paaiškini m a i s 
lietuviškai ir angliškai. 
Kaina $1.# 

• LIETUVOS VYTIS—gra
žiai pagamintas Lietuvos 
herbas. Kaina 5®e 

• LIKIMO KELIU — A!«s 
Rūtos-Nakaitės 13 apsa
kymėlių, 140 pusi. Kaina 80c 

•SIELA LAGAMINE — J. 
Švaisto 12 apsakymėlių, 

.144 pusi. Kaina 80c 

' AKINIAI7, 
galima gauti pas 

B-RĄ MATULAITI .. 
(Lait) 

7829 Euclid Avenue , t 



SOB 
D I R V A  

Tarp Nemuno ir Reino 
Gyvenimo sukurta apysaka 

III. SAVOJE ŽEMEJE 

4. Per Reiną einant 
(Tęsinys iš pereito nr.) 

1940 metų birželio mėnesio gale dar nebuvo 
gelima pasakyti, kaip ilgai vokiečiai pasiliks 
Lietuvoje. Iš vokiečių darbų ir elgesių galėjai 
pamanyti, kad jie net negalvoja iš Lietuvos 
trauktis. O kol vokiečiai negalvojo iš Lietuvos 
bėgti, tol sovietų pavojus neatrodė didelis. 

Bet naktiniai sovietų lėktuvų atsilankymai 
virš Kauno ėmė dažnėti. Vasarai besirodant dau
gelis Kauno gyventojų dėl įvairių priežasčių ke
liavo kaiman. Ir aš pats nutariau, kad bus ir 
saugiau ir sveikiau, jei imsiu ir pasiųsiu vaikus 
ir žmoną kaiman. Taip ir padariau: suradau sa
vo gerus pažfstamus ir draugus ir vieną dieną 
nusidanginau pas juos su šeima. 

Liepos 5 dieną vėl vienas sugrįžau Kaunan 
visokiais smulkiais reikalais. Atvykęs jau nebe
galėjau Kauno pažinti: per jį traukė nuvargę 
vokiečių kariuomenės būriai, gyventojai paniko
je blaškėsi, pabėgėliai iš Vilniaus jau plūdo ir 
visi, kas gyvas, klausė ir klausinėjos, kas čia to
liau daryti. Pati vokiečių civilinė valdžia jau bu
vo išmesta iš vėžių. Lietuvių administracija irgi 
jau buvo pakrikusi. 

Dienos atrodė kritiškos, sunkios ir neaiš
kios. Sunku bebuvo surasti žmogų, su kuriuo 
galėtum rimčiau pasikalbėti apie padėtį. Visi 
bėgiojo ir rūpinosi savo likimu. 

VLIKo pirmininkas, vokiečiams sugaudžius 
daugumą narių, turėjo laikytis atsargiai, kad 
nepakliūtų paskutinę valandą jiems į nagus. Taip 
ir išėjo, kad tokiu svarbiu kraštui laiku niekas 
ir iš niekur nepasakė, kaip laikytis vokiečiams 
paliekant kraštą ir | jį iš naujo besiveržiant so
vietams. 

Per ketverius metus vokiečiai ir geruoju ir 
bloguoju kvietė ir rinko Lietuvos vyrus darbams 
Vokietijon. Niekas —beveik niekas — jų kvie
timais nesusiviliojo, o prievarta gaudomi prie
šinosi ir slapstėsi, kas kur išmanė. O dabar, kai 
jau sovietai keliavo per Lietuvos sieną, Lietu
vos vyrai būriais grūdosi į vokiečių būrius, kad 
tik kuo greičiau gauti galimybę patekti Vokieti-
J'0n- ... 

Mat, frontui lūžtant stipriai pasunkėjo 
susisiekimas: geležinkeliai buvo perpildyti, sun-

B. <I. b̂iAmUha 

vaikais nebuvo galima rizikuoti, ir aš nesusto
damas žingine privažiavau iki Karaliaučiaus. 
Mat, vienas mano vaikas teturėjo tik 4 mėne
sius; jį maitino kelionėje įsigyta karvė, kuri 
.pėsčia eidama taip nuvargo, kad po vienos die-
tios žygiavimo turėjom jai duoti vienos dienos 
poilsį. 

Kai pamatėme, kad jau toliau keliauti či
goniškai mums nebepatogu dėl įvairių priežas
čių, sustojome prie artimiausios stoties ir, su
sėdę į traukinį, pasileidome į Strasburgą. Ar
klius pardavėme vokiečiui ūkininkui, vežimą iš
mainėme į šilumą palaikantį pieno butelį (ter
mosą), pakinktus atidavėme už porą tuzinų 
kiaušinių ir svarą sviesto, a karvę pridėjome 
priedu arklių pirkėjui... 

Po trijų savaičių kelionės pagaliau perėjo
me Reiną. Sustojome Elzase ir čia — toli nuo 
sovietų kruvinųjų nagų — sulaukėme karo ga
lą. 1944 metais lapkričio 25 d. jau vėl pradėjo
me gyventi Prancūzijoj, nes tą dieną atėjo į 
mūsų gyvenamą miestelį pirmieji amerikiečiai, 
kurių tarpe radome lietuvių. 

Nuo anos dienos vis persekioja klausimas: 
kada pradėsime kelionę atgal į ten, kur priklau
some visa širdimi ir visu protu. Kada?... Kada 
pagaliau ? 

Atsakyti mums niekas negali. Bet tuo tar
pu mums užtenka žinoti, kad grįžimo diena ti
krai ateis. 

(Pabaiga) 

Pastaba: Rašant šią "gyvenimo apysaką", 
nebuvo galima išvengti klausimų, kurie nėra vi
sų vienodai vertinami. DIRVOS redaktorius 
mane supažindino su laiškais, kuriuose skaity
tojai rado reikalinga vienaip ar kitaip atsiliepti. 
Vieni mane peikia, kiti — giria. Giriantiemi 
dėkoju, o kitiems, kurie sakosi esą nepaten
kinti, pasiaiškinsiu tada, kai redaktorius pa
skelbs jų žodžius. 

KAREIVINIŲ ELEGIJA 

Storus liemenis į dangų kelia bokštai 
Ir tūkstantis langų po vario stogu —' 
Pasigėrėk, praeivi, ta pilim — 
Didingi rūmai ties tavim, 
kur žmonės mokėsi žudyti žmogų... 

Ak, minėt nenoriu pikto žodžio — 
susisiekimas: ^ - PavargugilJ ŠMŽil} ^ nieks nesotina _ _ 
kvezimiai perkrauti bėgančių vokiečių, kai kurie nudriksta uždanga n,m airi,, iv lr,In, 
keliai uždaryti dėt karinių priežasčių. Taigi -— 
niekam nebebuvo svarbu, kaip veš ir kur veš. 
Svarbu buvo gauti teisę išvažiuoti, nes šimtams 
tūkstančių žmonių pasilikimas Lietuvoje reiškė 
mirtį. Ir niekas tada nebeklausė, kur vokiečiai 
veš: tegul veža, kad ir į peklą, kad tik toliau 
nuo sovietų. 

Įstojau ir aš į ilgiausią eilę užsirašyti dar
bams Vokietijon. Pasisakiau, kad norėčiau dirb
ti Strasburge, kuris anuo metu buvo Vokieti
jos prisijungtas. Maniau, kad atėjus dienai, ka
da Vokietija bus paguldyta ant menčių, tuo pa
čiu Strasburgas grįš prie Prancūzijos ir aš pa
siliksiu už Vokietijos ribų. To aš ir norėjau. Be 
sunkumų gavau leidimu važiuoti Strasburgan 
svarbiems darbams... 

Porą dienų pasibastęs Kaune, grįžau pas 
Seimą ir ėmiau jau organizuoti iškeliavimą. 
Vietoje taip susiorganizavome, kad kasdien su
sirinkę klausydavome radijo žinių ir darydavo
me išvadas, ar padėtis gerėja ar blogėja. Bet 
visos radijo žinios buvo per tiek metų mus jau 
apvylusios, kad nebegalėjom tiksliai žinoti, kur 
melas ir kur teisybė. Kai klausydavome Londo
ną, tai atrodė, kad vokiečių ne tik dienos, bet ir 
valandos suskaitytos. Kai užsukdavome Maskvą, 
tai įspūdis būdavo, kad vokiečiai bėga, kaip ve
jami kiškiai, o sovietų "raudonoji" visur tik 
žygiuoja su didžiausiais laurų vainikais. O pa
tys vokiečiai per savo radiją vėl skelbė, kad visi 
jų nepasisekimai yra tik laikini ir jau artinasi 
paskutinė minutė, kada jie vėl atsigręš savo 
naujais ginklais ir saw nauja valia prieš savo 
priešus. 

Apie porą savaičių vis žvalgėmis... ir gal
vojome, kaip bėgsime nuo sovietų. Aš jau turė
jau patyrimo: gerai žinojau, kas laukia žmogų, 
iškeliavusį iš savo krašto; kokie rūpesčiai ir ko
kie vargai jį persekioja svetimoj šalyj. Maniau, 
kad reikia laikytis savame krašte iki paskuti
nės minutės. Taip ir padariau: kai jau sovietai 
užėmė Vilnių ir atsirado pavojus Šiauliams — 
tada susikroviau vaikus ir mantą į porinį arkli
nį vežimą, gero kaimyno padovanotą, ir liepos 
21, dienos ankstyvą rytą iškeliavau į Vokietijos 
pasienį. 

Taip susiorganizavome, kad galėtume ke
liauti būryje: dar keturi — penki vežimai prisi
dėjo iš apylinės, ir visi drauge, vienas kitam pa
dėdami, iš lėto, rimti ir susimąstę traukėme iš 
savos žemės. ' j 

Įvažiavę Vokietijon — dar vis arkliais žy
giavome. Tiesa, kai kurie iš mūsų grupės pasi
liko prie' sienos laukti, kas bus toliau. Man su 

Atsiminimai ir ju aidai 
Dr. B. T. Dirmeikio "apysakai" pasibaigus 

Tačiau nudriksta uždanga nuo girių ir kalnų — 
Ir prie namelių, susigužusių, senų — 
Regiu parklupusią ir verkiančią senelę motiną. 

Ar grąžins valdovai jai vienturtį sūnų, 
Ar pamatys jinai dar savo laumės j uostą ? 
Tiktai mylėt, mylėt ji vaiką mokė, 
Jam sekė pasaką apie gyvenimą kitokf — 
Dabar jos akyse ir saulė juosta... 

Vėjai dulkėm apnešė ir mano langą, 
Apžvelgt sunku tą keturkampį kiemą... 
O ten mergaitės gaudo laimės lanką, 
O ten vaikų balsai kaip vieškelio varpeliai žvanga. 
Jie rengias žaisti čia ir kitą žiemą!... 

Vartus užkėlė krauklėta ranka seržanto, 
Ir prieangiuos nebilda geležim pakalti batai 
Nutolusių krantų ir klonių broli tremty, į 
Dabar varge ir baimėj tu čia gyveni, į 
Ir lauki, ką atveš tau ryt likimo ratai... 

Ten, kur buvo neapykantos ugnis pakurta, 
Kur blizgino monokliais žvairaakiai ponai, 
Kaip gęstančioj krosnelėj žarijas, tu kurstai viltį, 
Tu nori kaip žmogus žmogun prabilti, 
Tu dar nepuoli kojosna nei stabui, nei Mamonai 
Kaipgi tad' ne j aust ir negirdėti tavo skundų, 
Kaip man nukelti nuo pečių tą naštą? 
Ar ne tave pasaulin Motina išleido, 
Pro ašaras nebematydama vienturčio veido? 
Ar ne abu mes veržiamės | mylimą, į gimtą 

kraštą? 

Juodą, sunkią sutemą pralaužti noriu, 
Į kareivinių aikštę riktelt: Broliai, saulė! — 
Bet nematau dar grįžtančio žmogaus 
Ir nežinau, kuris kurį apgaus — 
Visur naktis! Visur tamsa! Visur apgaujė! 

Slėpdams ašaras, žvelgiu pro platų langą 
Į tą nuobodų keturkampį kiemą 
Tegu mergaitės vejasi ten laimės lanką, 
Tegu berniokų juokas žvanga — 
Gal paukščio sparnas nepaluš ir šią dar žemą... 

Stasys Santvaras. 

DIRVA - Kanadoje $4.00 
Kitur užsieny- $4.50 

Prašom nesiųsti laiške savo krašto 
pinigų ar pato ženklų, o naudoti paš
to čekius ar perlaidas. 

D I R V A  
6820 Superior Ave. 

Cleveland, Ohio 

Atsiminimai nėra faktų fo
tografija. Jie greičiau yra pa
našūs į dailininko darytą por
tretą. Kaip nėra dviejų daili
ninkų, kurie darydami to pa
ties žmogaus portretą darytų 
jį visiškai vienodą, taip nėra 
dviejų žmonių, kurie pergyve
nę tuos pačius įvykius, juos 
atsiminimuose vienodai atpa
sakotų. 

Jeigu dėl vieno asmens atsi
minimų vienas ar kitas ima 
balsą ir juos bando "atitaisy
ti", tai tuos "atitaisymus" pri
tinka priimti lygiai taip pat at
sargiai, kaip ir pačius atsimi
nimus. Nes juk ir atitaisymai 
tai pat yra atsiminimai, taip 
pat tam tikrų faktų "portre
tas", tik kito "dailininko" 
pieštas ... Neklaidingumo do
vanos neturi nei atsiminimų 
rašytojai, nei jų taisytojai. 

Dar nėra buvę atsitikimų, 
kad kokių nors atsiminimų au
torius nesusilauktų atitaisymų. 
Tad nenuostabu, kad ir dr. B. 
T. Dirmeikio atsiminimai iš 
tokios dar netolimos praeities 
jų susilaukė. 

Susilaukė ir gana piktų prie
kaištų, kurie, deja, kaip tik 
dėl savo piktumo tolina visus 
nuo tiesos išaiškinimo. 

J. Tysliava paskelbė K. Škir

pos jau atsiimtus žodžius 

Geriausias pavyzdys, kad ir 
atsiminimų taisytojai patys 
nelaiko savęs visai neklaidin
gais, yra atsitikimas su K. 
Škirpos atsiliepimu į B. Dir
meikio atsiminimų tas vietas, 
kur buvo paminėtas K. Škir
pos veikimas Berlyne. 

K. Škirpa anksčiau už B. 
Dirmeikį DIRVOJE labai pla
čiai aprašė savo veikimą karo 
metu Berlyne. Jis jau buvo pa
sisakęs, kaip tas veikimas jam 
pačiam atrodo. Todėl DIRVA 
ir nesiskubino jo atsiliepimo 
skelbti, juo labiau, kad tas 
atsiliepimas buvo smarkiai il
gas ir su nemažomis įsikarš
čiavimo žymėmis. 

Ypač to atsiliepimo pabai
ga buvo tokia, kad vertė pa
galvoti, ką daryti su visu tuo 
atsiliepimu. Siūlėsi išeitis — 
atpasakoti atsiliepimą tiek, 
kad pasiliktų tik nuginei j imai 
kai kurių faktų, kuriuos Dir
meikis vienaip, Škirpa kitaip 
atsimena. O pasibarti juk jie 
tarp savęs gali tiesiog laiškais, 
jeigu jau tas labai reikalinga 
— kam per laikraštį?... 

K. Škirpa, matomai, neturė
jo ilgai kantrybės ir tą atsi
liepimą nusiuntė taip pat ir 
VIENYBEI, kurios redakto
rius J. Tysliava praneša, kad 
jį šią savaitę paskelbsiąs, o da
bar jau paskubėjo juodomis 
raidėmis paskelbti iš anksto 
tik pikčiausius K. Škirpos žo
džius, skirtus B. Dirmeikiui. 

Na, paskelbta, tai paskelb
ta. Esu priverstas tada pas
kelbti ir K. Škirpos vasario 23 
dienos laiško ištrauką, kuri 
taip atrodo: 

"Gavęs sekančius DIRVOS 
numerius, kur p. Dirm. dar ke
lis kartus grįžta prie mano ano 
meto veiklos, matau, kad pik
tos valios pas jį nebūta. To
dėl prašau paskutiniuosius ma
no pareiškimo du sakinius ap
leisti". . . 

Kaip tik vieną iš tų sakinių 
J. Tysliava paskubėjo paskelb
ti... Na, ką padarysi... Pa
leistą žodį pagauti sunkiau, 
negu žvirblį... 

Sąskaitos ar ne sąskaitos? 
Atsiminimuose apie praeitį 

gali būti ir piktos valios. Jie 
gali būti panaudoti "sąskaitų 
suvedinėjimui". Bet štai čia 
paminėtas pavyzdys rodo, kad 
nereikia per daug skubintis 
matyti kiekviename žodyje pik

tą valią. Gali būti paprastų 
suklydimų, klaidingų įspūdžių, 
bet... gali būti ir tiesos, nors 
kartais vienam ar kitam kar
čios ... Tiesos, kad ir karčios, 
pykčiu nenuneigsi: gali ją tik 
riksmu laikinai užrėkti. Bet 
dėl tiesos nereikėtų per daug 
ir jaudintis, jei ji kitą kartą 
ir ne visai maloni. Mažiau pre
tenduokime visi į neklaidingu
mą, tai bus ramiau gyventi... 

V. Rastenis 

Kalbos Vadovas jau pradedamas spansdinti 
DIRVOJE jau buvo rašyta, 

kad prof. P. Skardžiaus inicia
tyva, talkininkaujant kalbinin
kams Barzdukui ir Laurinai
čiui, ruošiamas platus Lietuvių 
Kalbos Vadovas, šiuo metu 
tas Lietuvių Kalbos Vadovas 
jau atiduotas spaustuvei ir 
pradėtas smarkiu tempu tvar
kyti. 

Tikimasi, kad Lietuvių Kai 

lietuvių kalbą. Atsimenant, kad 
Lietuvių Kalbos Vadovą ruo
šia prityrę tos srities specia
listai, juo susidomėjimas yra 
didelis. Visuose kraštuose pra
dėta rinkti prenumerata ir tuo 
lengvinamas išleidimo bei iš
platinimo darbas. Lietuvių Kal
bos Vadovą leidžia Lietuvių 
Tremtinių Bendruomenės Vo
kietijoje centro komite t a B. 

bos Vadovas knygų rinkoje pa-j Knygos leidimu rūpinasi Prof; 
sirodys apie birželio mėnesį. 

Lietuvių Kalbos Vadovas tu
rės apie 700 puslapių didelio 
formato knygos. Jis bus rei
kalingas kiekvienam lietuviui, 
kad ir neblogai mokančiam 

K. ŠKIRPOS PATAISOS PRIE 
B. DIRMEIKIO ATSIMINIMŲ 

K. Škirpa yra atsiuntęs DIR
VAI ilgą pareiškimą dėl B. 
Dirmeikio atsiminimų, kuriuo
se jis buvo palietęs K. Škirpos 
ir Aktyvistų Fronto veikimą 
Berlyne 1940—41 metais, čia 
paduodame esminius tvirtini
mus, nurodančius, kaip K. 
Škirpa atsimena B. Dirmeikio 
suminėtus faktus: 

1. Aktyvistų Fronto steigi
mo mintis kilusi ne 1940 metų 
lapkričio 17 dieną, o anksčiau, 
jau birželio mėnesį, tuojau ru
sams užėmus Lietuvą. Lapkri
čio 17 dienos susirinkimas bu-
bęs tik formalus tos minties 
įvykdymas. Jau ir prieš tai 
buvę daug neoficialių pasita
rimų. 

2. Steigiamajame susirinki
me dalyvavę ne 1^ asmenų, 
bet 28. J. Vailokaitis, kurį B. 
Dirmeikis mini dalyvių skai
čiuje, nebuvęs, nors Aktyvistų 
Fronto steigimo sumanymui 
pritaręs. 

3. Tame susirinkime buvęs 
pasirašytas organizacijos stei
gimo aktas, kuriame buvę tarp 

•ko kita parašyta: "Atstatytos 
Lietuvos tvarkymas Aktyvistų 
Fronto ideologijos pagrindais 
yra tikriausias kelias lietuvių 
tautos idealams siekti" ir kad 
"Tėvynės Lietuvos ir Lietuvių 
Tautos labui kviečiame K. 
Škirpą, Pirmąjį Nepriklauso
mos Lietuvos Kariuomenės Kū
rėją — Savanorį įr Lietuvos 
Aktyvistų fronto iniciatorių 
imtis žygių vykdyti mūsų nu
sistatymą ir vadovauti Lietu
vos Aktyvistų Frontui". 

Po tuo aktu esąs ir B. Dir
meikio parašas. 

4. K. Škirpa veikęs ne vie
nas, bet buvęs sudaręs tam ti
krą grandį iš vyresnių ir jau
nesnių veikėjų, kurie susirink
davę 1—2 kartus per savaitę. 
Be to, buvę sudaryta visa eilė 
komisijų. Tik bendri susirin
kimai buvę daromi retai, nes 
sąlygos neleido to dažnai da
ryti, kadangi veikimas bttvo 
slaptas. 

5. Iškeldamas Lietuvoje bu
vusius politinius negerumus K. 
Škirpa turėjęs tikslą ne vokie
čiams įtikti, o_ tik išsiaiškinti 
klaidas, kad jos, atstačius Lie
tuvą, nebūtų pakartotos. Tuo 
tikslu buvusi paruošta ir B. 
Railos knygelė, kuri tačiau ne
buvusi išspausdinta dėl lėšų 
stokos, o ne dėl jai pareikštos 
kritikos. 
6. Nuomonių skirtumų Akty
vistų Fronto vadovybėje per 
visą laiką nebuvę. Jie atsiradę 
tik 1941 metais liepos mėnesį, 
jau vokiečiams Lietuvą oku
pavus, kada vokiečiai gen. Raš-
tikį staiga nugabeno į Kauną. 
Tada Galvanauskas, Skipitis ir 
Karvelis įteikę Škirpai parei
škimą, kad Lietuvos nepriklau
somybes atstatymas jau pa
skelbtas ir todėl Akt. Fronto 
uždavinys atliktas, organizaci
ja nereikalinga. K. Škirpa ma
no, jog tai atsitikę "kai kam 
nesusiorientavus, ką ištikrųjų 
reiškė gen. Raštikio staigus 
nugabenimas birželio 27 d. lėk
tuvu į Kauną". K. Škirpa su 
minėtų trijų asmenų nuomone 

dėl organizacijos likvidavimo 
nesutikęs ir, kaip jie prašę, jis 
juos iš iš organizacijos išbrau
kęs. 
7. K. Škirpa nurodo, kad jo 
balsas nebuvo vieno asmens 
tyruose šaukiančio balsas, ir 
kad jis pavojingose aplinkybė
se sugebėjęs nusiųsti net du 
pasiuntinius į Kauną su infor
macijomis laikinajai vyriausy
bei, kurie savo uždavinį atli
ko, o taip pat per kitų kraštų 
pasiuntinybes Berlyne . plačiai 
informavęs pasaulį apie lietu
vių tautos sukilimą ir jos va
lią būti nepriklausoma. 

P. Skardžius, Balys GaidžiūnaS 
ir Povilas Gaučys. B. GL 

Primename, kad Lietuvių 
Kalbos' Vadovą galima užsisa
kyti už $2.50 pas asmenis, ka
rių adresai dar kartą skelbia
mi šiame puslapyje. 

t 

Vokiečių spauda rašo 
apie padėtį Lietuvoje 
Iš rytų Vokietijos į vakarus 

dažną dieną perbėga po kelius 
šimtus vokiečių. Kai kurie yra 
kilę . iš Rytprūsių ir duonos 
ieškodami yra buvę Lietuvoj. 
Daug iš jų, kada badas spaudė, 
yra Lietuvos žmonių išgelbėti 
ir šiandien, atsiradę vakaruo
se, su dėkingumu prisimena 
tuos geradarius. 

Todėl paskutiniu laiku dau
gelyje vokiečių laikraščių rasi 
šiltų žodžių Lietuvos gyvento
jų adresu. O greta tų šiltų žo
džių rasi šiurpą keliančių žinių 
apie mūsų žmonių naikinimus, 
trėmimus į Sibirą, žudynes, 
partizanų kovas. Nors baisus 
naikinimas neribotai siaučia, 
bet pasiryžėliai patriotai kovą 
tęsia ir laukia vakarų pagal
bos. 

Nesenai vakaruose atsirado 
ir garsiosios Rasytės paukščių 
tyrimo stoties buvęs direkto
rius, kuris turėjo Lietuvoje 
daug pažįstamų žmonių. Bado 
ir persekiojimų verčiamas jis 
buvo kelis mėnesius Lietuvoje 
ir pats patyrė tenykštį vargą. 
Čia atsiradęs jis pirmiausia 
susiieškojo lietuvius ir jiems 
padėkojo už išgelbėjimą nuo 
mirties. Jis ir vokiečiams pri
minė, kad į lietuvius, šiandien 
pas vokiečius ieškančius pagal
bos, reikia kitaip žiūrėti ir 
jiems padėti. 

Atskiri tautiečiai remia 
BALFą 

Los Angeles gyventojas J. 
Zavist, 747 S. Bonnie Brae St., 
suprasdamas sunkią finansinę 
BALFo būklę, prisiuntė 35 do
lerių čekį tikslu paremti BAL 
Fo šalpos darbą. Jis prašo su
šelpti tuos tremtinius, kurie 
negali dirbti. 

Dėkodamas už auką BALFo 
Centras patikrina, kad jis su
naudos pinigus išsiunt i m u i 
maisto siuntų ligoniams, vai
kučiams ir našlaičiams. 

Prašome ir kitus geros šir
dies Amerikiečius pasekti šį 
gražų dosnumo pavyzdį. 

Aukas siųskite n e atidėlio-
jant: 
United Lithuanian Reliel Fund 

of America, Inc. 
105 Grand St., Brooklyn 11,NY 

ŠTAI PAS KA 
GALIMA UŽSISAKYTI LIE
TUVIŲ KALBOS VADOVĄ 

Cleveland, Ohio 
DIRVA, 6820 Superior ave. 
Pr. Drąsutis, 1066 E. TTth 

Street 
A. Damušis, 6905 Superior 

ave. 
New York, N. Y. 

V. Tysliavienė, 412 Bedford 
Ave, Brooklyn 11, N. Y. 

K. Balčiauskas, 135 St. Ni
colas Ave, Brooklyn, N. Y. 

A. Pajaujytė, 304 Bedford 
Ave, Brooklyn 11, N. Y. 

J. Laučka, 105 Grand .St., 
Brooklyn 11, N. Y. 

V. Ciplijauskas, 81 Šteam-
boot Rd., Great Neck, L.I, 
N. Y. 

A. Maciūnas, 101-51 104th 
St., Ozone Park, N. Y. 

A. Macionis, 5867 Frech 
Pond, Maspeth, N. Y. 

Amsterdam, N. Y. 
A. Rimkus, 25 Eagle St. 

Niagara Falls, N. Y. 
E. Pikelis, 336 19th Street. 

Berlington, Verm. 
A. Jenkins, Hotel Vermont, 

Van Ness House. 
Racine, Wis. , 

M. Tamulėnas, 1426 Junc
tion Ave. 

J. Kasperaitis, 1827 Linden 
Ave. 

Baltimore, Md. 
A. Leonas, 1918 W. Balti

more St.,Baltimore 23,Md. 
Waterbury, Conn. 

P. Vileišis, 52 Frank St 
Pittsbourgh, Pa. 

S. Gabaliauskas, 119 22nd 
St., Pittsbourgh 3, Pa. 

Chicago, 111. 
M. Gudelis, 1739 S.Halsted 

St., Chicago 8, 111. 
J. Kutra, 3035 W. 42nd St, 

Chicago 32, 111. 
A. Daugirdas, 2334 S. Oak

ley Ave, Chicago 8, 111. 
Dar yra duoti įgaliojimai dr. 

A. Gyliui ir dr. V. Zubkui, ku
rių adresų generalinis įgalio
tinis tuo tarpu tiksliai negali 
pranešti. 
So. Boston, Mass. 

B. Svilienė, 684 E. Sixth St 
A. Kniežys, Broadway 366. 

Revese, Mass 
J. Kesler, 495 Prospect Ave. 

Lawrence, Mass 
S. Lūšys, 94 Brandford St. 
M. Staknionis, 29 Monmouth 

Street 
Wilkes — Barre, Pa. 

M. Zujus, 73 East South St. 
Miami, F la. 

C. K. Braze, 4325 SW 13th 
St., Miami 34, Fla. 

Generalinis Įgaliotinis 
Juozas Audėnas, 35 P. St., 

So Boston, Mass. 
Red. pastaba, šis įgaliotinių 

sąrašas, tikimasi, dar bus pa
pildytas. Be to, atrodo, čia ga
li būti adresų netikslumų. Bū
tų gera, kad įgaliotiniai kuo 
greičiausiai susisiektų su ge
neraliniu įgaliotiniu ir pra
neštų adresų atitaisymus, jei
gu pasitaikė klaidų. 

Kadangi čia yra bendras kul
tūrinis reikalas, tai kitų mie
stų veikėjai, kuriuose įgalio
tiniai dar nenumatyti, patys 
susisiektų su generaliniu įga
liotiniu ir apsiimtų surinkti už
sakymų Lietuvių Kalbos Va
dovui, 
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K O N G R E S A S  K A L B A  

GALINGIAUSIO pasaulyje krašto — Jungtinių Ame
rikos Valstybių Kongrese Vasario 16-tos dienos 

proga buvo pasakyta kalbų apie Lietuvą daugiau, .negu 
bet kokiame kitame susirinkime. 

Tie žodžiai, kurie buvo pasakyti, žinoma, yra žo
džiai, o ne veiksmai. 

Bet Amerikos Jungtinių Valstybių Kongreso žo
džiai vis tiek yra daug daugiau, negu kieno kito. 

# * 

Mes skelbiame šiandien tų Kongrese pasakytų kalbų 
santrauką. 
Šitose kalbose nėra negirdėtų ir nepaprastų naujie

nų, kurios sukeltų žingeidumą. Bet mums, lietuviams, 
jose yra svarbi naujiena, kad Amerikos Jungtinių Val
stybių Kongreso vyrai — senatoriai jau galvoja apie 
Lietuvos klausimą taip pat, kaip ir mes. Ne tik taip gal
voja, bet nebesivaržo tą ir pasakyti oficialioje vietoje. # 

įdomi ir svarbi naujiena yra, kad teisybė susilaukia 
daugiau šalininkų. 

* * 

J^ums įdomu ir džiugu girdėti, kad ne vien tik lietuviš
koje spaudoje, bet ir Amerikos Kongrese pasigirdo 

žodžiai: 
"Visiškai nepakanka mums vien tik stovėti šalia, 

neduodant pripažinimo nepateisinamai Lietuvos ir kitų 
Baltijos kraštų aneksijai. Turėtumėm daryti daugiau. 
Turėtumėm išbandyti visus galimus kelius padėti šiai 
mažai narsiai tautai..." 

"Nebus taikos šiame pasaulyje tol, kol Rusija ban
dys dominuoti ir pavergti mažąsias tautas!" 

"Jau atėjo laikas musų valdžiai parodyti nedvejo
jant, kad lietuvių tauta ir kitos persekiojamos tautos 
turi nepalaužiamą teisę save valdyti ir tvarkyti savo vi
daus reikalus pagal savo nuožiurt." 

''Laisvė bus atsiekta tik tada, kai Lietuva ir visi ki
ti kraštai, kurie dabar yra po Kremliaus viešpatyste, su
lauks sugrąžinimo savo pilnų teisių ir privilegijų laisvų 
tautų šeimoje." 

* # 

^enko tikėjimo žmonės kartais pasiduoda abejoji
mams. Sako — mes esame per maži ir per silpni, 

kad musų balsas butų išgirstas... Menko tikėjimo žmo
nės nusimena, kad lietuvių šauksmas į pasaulį dėl savo 
tautos laisvės ir teisių nieko nereiškia. Menko tikėjimo 
žmonės pasiduoda Lietuvos laisvės priešų klastngam 
šnibždėjimui, anot kurio "nieko nebus, jus kalbate tik 
patys sau..." 

Bet ir menko tikėjimo žmonės štai gali praverti 
akis ir atidaryti ausis — išgirsti ir pamatyti, kad tie 
žodžiai, kuriuos mes keletą metų atkakliai kartojome 
savo kukliuose susirinkimuose, savo nedideliuose lai
kraščiuose, šiandien jau skamba iš Amerikos Kongreso 
tribūnos, jau kartojami didžiojoje pasaulio spaudoje. 
Jau ir Amerikos Kongrese kalba tą patį, ką ir musų "ne
reikšminguose" susirinkimuose! 

O Amerikos Kongreso žodžiai nėra tušti. Tie žo
džiai jau ne vieną kartą yra tapę kunu! 

y^ntras mums labai Įsidėmėtinas dalykas, tai pačiame 
Amerikos Kongrese pripažinimas ir įvertinimas tų 

lietuvių pastangų čia Amerikoje, kurios sudaro visą mu
sų visuomenišką veikimą. 

Amerikos lietuviai, tapę šio krašto piliečiais, ne
užmiršta savo tėvynės, neužmiršta savo kalbos ir tauti
nės kulturos. Musų organizacijos, musų spauda skiria
ma pirmoje eilėje tam, kad mes ir šiame krašte išlaiky-
tumėm savo tautines ypatybes. 

Pasitaiko abejojimų ir nuomonių, kad savo kalbos 
ir iš tėvynės parsivežtos kulturos palaikymas yra ne vi
sai suderinamas su ištikimybe šiam kraštui... Yra žmo
nių, kurie stengiasi buti "didesni katalikai, kaip pats 
popiežius" Yra žmonių, kurie norėtų pasirodyti dides
niais amerikiečiais už patį Amerikos prezidentą... Ir 
jiems atrodo, kad jeigu jie išsižadės savo kilmės, išsiža
dės kalbos, nusisuks nuo savo tautiečių, tai bus geresni 
amerikiečiai, geresni piliečiai... 

Kokia klaida! Šio krašto kultura yra susikurusi 
daugiausia iš to, ką įvairių tautų ateiviai atnešė iš se
nųjų tėvynių. Tai yra kraitis, tai yra turtas, kurį atei
viai davė šiam kraštui. 

Tas, kas savo tėvynės kulturos # gėrybių išsižada, 
tas Amerikai nieko nebeduoda, jis iš jos tik ima. Jis ne
papildo, o tik naudoja. Kas gi geresnis pilietis — ai
tas, kuris krašto kulturos turtus papildo, ar tas, kuris 
jais tik naudojasi? 

Visi, kurie manote, kad busite geresni amerikiečiai, 
jei lietuviškumo išsižadėsite, išgirskite, ką pačiame Ame
rikos Kongrese kalba: 

" . . .  aš  e i s iu  j  L ie tuvos  Pas iunt inybę  perduot i  savo  
geriausių linkėjimų ir pasakyti Lietuvos Ministeriui, 
kaip mes admiruojame lietuvius ir koks didelis yra jų 
įnašas Amerikai." 

Šitie žodžiai yra pasakyti ne apie tuos, kurie mano 
buti "geresniais amerikiečiais", išsižadėdami lietuviško 
vardo ir ryšiu su lietuviais! 

Šitie žodžiai yra pasakyti apie tuos, kurie žino, kas 
jie yra, kurie, tapę šio krašto piliečiais, ne tik patys pa
silieka lietuviais, bet ir jaunajai kartai perduoda meilę 
ir nora palaikyti tai, ką kiekvienam lietuviui yra davu
si jo Motina Tėvynė. Nes tik jie palaiko tą įnašą, už ku
rį lietuvio vardas su pagarba minimas Amerikos Kon
grese. 

MĮS|Š iš anapus 
uždangos 

Kas dedasi už geležinės už
dangos, tegali žinoti, supras
ti arba nujausti tik nedidelis 
skaičius žmonių. Už tai, kai iš 
anapus uždangos ateina viešai 
sovietų skelbiamos žinios apie 
kokį nors svarbesnį politinį 
įvykį, tai visas pasaulis sujun-

*da klausimais, ką gi tos žinios 
reiškia ... Jau visa savaitė visi 
klausinėja, ką reiškia Moloto
vo pasitraukimas iš užsienių 
reikalų komisaro pareigų ir ką 
reiškia Višinskio pašaukimas 
į Sovietų Sąjungos užsienių 
reikalų ministro kėdę. 

Daugelyje . pasaulio kraštų 
ministrai keičiasi dėl įvairiau
sių priežasčių. Kai viena par
tija laimi rinkimus, ji stato į 
valdžią savus žmones. Kai rei
kia ištiesti ar pasukti politiką, 
valdžion ateina nauji žmonės. 
Kai reikia ką užmiršti ar pri
siminti — ieškoma naujų žmo
nių. Sovietų Sąjungoj irgi ne
be pirmas atsitikimas, kad 
keičiasi užsienių politikos va
dovai. Kai kitur keičiasi žmo
nės, tai labai dažnai keičiasi 
ir politika. Bet Sovietų Sąjun
goj politika niekur ir niekados 
nesikeičia: jos tikslas visur ir 
visados pasilieka vienas ir tas 
pats. 

Bet jei nėra kito krašto, ku
ris turėtų tokią tiesią ir tokią 
aiškią užsienių politikos lini
ją, kaip Sovietų Sąjunga, tai 
niekur nerasite ir tokio didelio 
lankstumo užsienio politikoj, 

nuamtMi&b 
Gal viena ir kita... Bet pa
laukit! 

Spėlioju, kodėl nebematyti 
NAUJAKURIŲ skyriaus: ar 
vietos neturit, ar naujakuriai 
tyli? O regis būtų apie ką pa
kalbėti ... 

A. M. Waterbury, Conn. 

laipsnį, tai yra nemažas Vi
šinskio piktų kalbų nuopelnas. 
Kad Sovietų santykiai su USA 
taip pavojingai įsitempė, tam 
reikalui daug pasitarnavo Vi 
šinskis. Ir štai dabar tas pats 
žmogus, kuris labai daug prisi
dėjo prie dabartinės įtampos 
sudarymo, ateina į užsienių 
reikalų komisaro sostą ... 

Ką tai reiškia? 
Višinskio iškilimas reiškia 

pirmiausia tai, kad Sovietij 
Sąjungos diktatorius nemana 
švelninti padėties. Jis Višin
skio iškėlimu į užsienių reika
lų komisarus parotlo visiems 
savo priešams ir draugams, kad^ 
jis neturi nei mažiausio noro 
daryti bet kokias nuolaidas 
Priešingai — Višinskio pasta 
tymas į užsienių politikos va
dovaujantį postą yra netiesio
ginis pasisakymas, kad Sovie
tų Sąjunga nėra* užinteresuo-
ta tarptautinės padėties švel
ninimu ir kad ji yra pasiryžusi 
"šaltą karą" dar daugiau pa 
kaitinti. 

Kita Višinskio iškilimo rei
kšmė yra ta, kad, matyt, yra 
atsiradę Molotovui daugiau už
davinių, kuriems atlikti jis tu
rėjo atsipalaidoti nuo užsienių 
komisaro pareigų. Kokie tie 
uždaviniai yra — galima tik 
spėlioti. Galima būtų galvoti 

kaip Sovietuose. Jie moka nuo-1 aP*e reikalą Sovietų Sąjungai 
stabiai prisitaikinti prie viso- j rimčiau ir skubiau pasiruošti 
kiaušių reikalavimų. Ir kai pa- j karui todėl Molotovo, kaip 
dėtis reikalauja, 'tai jie len-j vyriausybės pirmininko pava-
gviausiu būdu keičia žmones | duotojo, visos jėgos turi būti 
ir nesivaržydami ima girti tai, j paskirtos tai sričiai. Mums ro
ką peikė ir peikti tai, kai gyrė. j dos, kad toji priežastis ir bus 

Molotovo pasitraukimas iš i pati rimčiausia, neskaitant vi-
užsienių komisaro vietos netu
ri jokio ryšio su Sovietų užsie-

sų kitų reikalų, kurie taip mil 
žiniškai išaugo, kada Sovietų 

nių politikos tikslais. Bet Vi-1 Sąjunga apglėbė tiek tautų ir 
šinskio pakvietimas į užsienių tokias erdves. 

Po žinios apie Višinskio "pa
aukštinimą" padaugėjo * gandai 

komisaro poreigas turi neabe
jotinai ryšių su priemonėmis 
ir būdais, kaip toliau sieks So-1 apie Sovietų kariuomenės ju-
vietai savo nekeičiamus tik- dėjimus įvairiose Europos vie

tose, o ypatingai prie Norvegi
jos ir Suomijos sienų. Višin
skis tarpautinėse konferencijo 
se visur puolė pirmasis kitus. 
Gal jis tą patį būdą pritaikins 
ir Sovietų Sąjungos santykiuo
se su kitomis, dar jai nepri
klausančiomis, valstyb ė m i s 
Gal jis mėgins išvesti Sovietų 
Sąjunga iš gynimosi pozicijos 
į puolimo. Jei jis panaudos to
kią taktiką, tai jo užėmimas 
užsienių reikalų komisaro vie
tos pilnai pasiteisintų .. 

sius. 
VYRAS GERIAUSIOJE 

VIETOJE 
Reikia prisiminti, kad jau 

bus greitai vieneri metai, kai 
Molotovas nedalyvauja jokioj 
tarptautinėj konferencijoj. Vi
sur jį pavaduoja Višinskis. O 
Višinskis, tarnaudamas Sovie
tų Sąjungos politikai, visur 
pasirodė, kaip ypatingai aš
trus, kietas ir sunkus. Kad 
"šaltasis karas" pasiekė tokį 

MANO VAKARUI ARTĖJANT 

Daug džiugių, daug liūdnu 
Laimės-vargo dienų 
Nejučiom praeitin nusroveno. 
Jos manęs nepalauks, 
Nieks man jų neprišauks; 
Štai artėja jau vakaras mano. 

Ir išnyra — regiu — 
Daug veidų man brangių 
Iš saulėleidžio ilgo šešėlio. 
Nors man jų šypsena 
Vis džiugi ir jauna, 
Bet pas juos man keliai jau užžėi§* 

Kai užmerks man akli 
Amžinoji naktis, 
Aš išeisiu iš čia, ir negrįšiu... 
Ir dėl to niekados , 
Nieks neverks, neraudos 
Prie palaužto gyvenimo kryžiaus. 

Juozą# Mikštas. 

Atkeršysiu dar tau! 
J. ŠVAISTAS 

J. Švaistas yra vienas iš mūsų rašy
tojų, pasireiškęs daugiausiai Lietuvos 
nepriklausomybės laikais. Bet ir tremty
je jis dar yra parašęs nemaža apsaky
mėlių, kurių 12 yra surinkta ir išleista 
vienoje knygoje, pavadintoje pirmojo 
apsakymo vardu — "SIELA LAGAMI
NE". Tą knygą galima gauti DIRVOJE. 

Kodėl toks pavadinimas — Siela 
lagamine? Todėl, kad dabar, kaip tame 
apsakyme vienas tremtinys Paulius "fi
losofuoja", žmogaus sielą labai lengva 
pažinti: gana pasižiūrėti į jo lagaminą, 
į jo skrynutę, kurią -jis vežiojasi su sa
vim, ir ten atrasi visą žmogaus sielos at
vaizdą. žinoma, tas tinka tik tremtinio 
gyvenime. 

Apsakymėlis, kurį čia spausdiname, 
yra rašytojo sukurti trys vaizdeliai iš 
garbingojo lakūno Stepo Dariaus gyve
nimo. 

Norėdami supažindinti su šia kny
ga DIRVOS skaitytojus, parinkome ap
sakymą Amerikos lietuviams artimiau
sia tema. Rašytojas mokėjo sukurti tuos 
vaizdus taip, kad galima vaizduotis, iog 
taip galėjo būti. 6 

Paprastas ramus Sanclef kaimas keliasde
šimt kilometrų nuo Paryžiaus. Jame, kaip ir vi
same krašte, ketvirti metai nesibaigiąs karas 
paliko žymių nuovargio ir sunykimo pėdsakų. 
Tie pėdsakai ypač buvo ryškūs lapkričio dieno
mis, kai visa gamta kvėpavo tuo pat nuovargiu 
ir laikiniu apmirimu. 

Nemaža gyvumo ir savotiško sąjūdžio su
kėlė ekspedicinės Amerikos kariuomenės dalis. 
Prieš savaitę Sanclef kaime sustojo poilsio pir
masis artilerijos pulkas. Jis buvo atitrauktas iš 
fronto ir nuskirtas armijos rezervan. 

Vieną popietę iš centrinės pulko ryšinės gy
vai, šuoliuodami išdrožė du telefonistai. Abu 
>uvo jauni, žvalūs ir tvirto pavaizdo vyrukai. 
J ienas atrodė daugiau ekspansyvus, besiblaš
kąs, antrasis — susikaupęs ir nuosaikiai, ap
svarstęs įterpiąs savo žodį. _ 

Juodu perėjo kaimą ir pasuko plentu, paliai 
jpę. Tolumoj, rytų link be paliovos baubė pa
trankos. Nuolatinis, tirštas jų dundėjimas darė 
spūdžio, lyg tai būtų išsiveržę patys pikčiausi 

oasaulio gaivalai. Viršum galvų ir toliau, kaip 
oakarti, neišnykdavo lėktuvai. Telefonistai, at
rodė gana patenkinti. Jie iš tikrųjų troško, kad 
tie gaivalai, iš savųjų pusės, dar pikčiau siaustų 
ir pagaliau pasibaigtų visa velniava žemėje. 

— Tad kaip tu manai, Stepai? Puiku! 
nesitvėrė savo jausmuose judrusis telefonistas. 

— Kas puiku? — neskubėdamas, šaltai at
siliepė antrasis. 

— Argi tu pamiršai šios dienos pranešimą ? 
— Kurį. 
Nagi tą, kur pasakyta, kad yra virai rimtų 

ženklų, jog vokiečiai kapituliuo? 
— Vakaruose gali būti, bet Rytuose — ma

tai, kur jie nušoko, pasinaudoję Rusijos subirė-
jimu. 

— Na tai kas? Bus ir iš ten išvyti! 
— Taip tu manai? 
— Be abejo! 
— & kas gi išvys? 
—• Patys turės nešdintis, kad bent dalį sa

vo kailio išgelbėtų *dar. 
— Hm... 
— A ką tu galvoji? 
— Aš galvojp... Ir visai rimta! tau sakau, 

Vaciau, kad teks dar mudviem ir Rytuose ka
riauti ... 

— Nesąmonė! 
— Kodėl nesąmonė? A kaip gi tavo ir ma

noji tėvynė? Argi angelai iš dangaus numes 
joms laisvę? A juk vieną kartą turi būti ir jos 
aisvos! Ir kaip tik dabar! Nes kitaip niekas ne
pateisintų nei mano žaizdų nei viso šio karo 
ygio... 

Staiga Stepas savo mintimis ir žvilgsniu 
Įsmigęs į tolį, išsitraukė revolverį ir šoko į šalį. 
3ėgdiftnas piktai šaukė: "Stok! Mesk lazdą!" 

Vaclovas nustebo ir, nieko nesuprasdamas, 
žiūrėjo priekin. Jis dar daugiau apglumo, kai 
pamatė, kad vejamasis senis dumia, kaip geriau
sias trumpų distancijų bėgikas. Gana keista bu
vo: iš pažiūros beveik nieko nevertas senis, o 
judesiai — tvirčiausio jaunuolio. Stepas, kiek 
Vaclovas pažino jį, irgi ne menkas buvo sporti
ninkas, tačiau atstumas tarp judviejų nė kiek 
nemažėjo. 

Kiek pagalvojęs Vaclovas irjfi pasileido vy
tis. Jis akylai sekė, kas čia darysis. Priešais, 
netoliese augo miškelis. Vejamasis kaip tik tai
kėsi į eglyną. Staiga vienas po kito pokšterėjo 
revolverio šūviai. Bėglys kiek stabtelėjo. Tuo 
momentu Stepas užšoko jam ant kupros. Abu 
suvirto. Pasidarė raizgus stangriai bešokinėjąs 
kamuolys. Vieną akimirką bėglys išsirito ir be
matant diatfo už eglių, Stepas striktelėjo, pabė

gėjo į miškelį ir sustojo. Vienoj rankoj tebelai
kė jis revolverį, o antrojoj — lazdą. 

— Na kaip? Kas čia įvyko? Dėl ko tu jį 
gaudai — pribėgęs klausinėjo Vaclovas. 

Stepas uždusdamas, visas virpėdamas sun
kiai gaudė žodžius. 

— šni — pas ... Vo — kie — čių ... 
— Šnipas ? Kaip tu pažinai ? 
— Aš pastebėjau jį, vos iš kaimo išėjus. 

Jis sėdėjo po anuo, va, medžiu ... Atsimeni ? 
— A kas čia paisys! Rodos, buvo toks se

nis... 
— Taigi, geras senis... Mudviem praėjus, 

jis išsiėmė kaž ką iš užančio ir sukimšo į lazdos 
vidų, atsukęs rankeną. Netruks skubiai pradė
jo eiti. 1 

— Parodyk lazdą... A puiki, fain lazda! 
Daili ir makti'nga. Kiek čia įvairių vietų ir mies
tų suvenirų prikalinėta... Iš paviršiaus — vi
sai, kaip turisto... 

Pasigrožėjęs lazda ir apžiūrėjęs jos turinį 
— ilgą šifruotą pranešimą, Vaclovas sausai, tar-
nybiŠkai pareiškė: , 

— Aš imu šitą lazdą ir apie viską pranešiu 
vadui! 

— Kam tu, kad ir aš galiu tai padaryti ? 
— Nesuprantu? 
— Ir aš nesuprantu ? 
— Draugystė — draugystė, o karinė drau

sti niekad neturi būti pamiršta! 
— Na? 
— Labai paprastai: tu — eilinis, o aš — 

jaunesnysis seržantas, ergo — tiesioginis tavo 
viršininkas. Viskas turi eiti komandos tvarka. 
Argi pamiršai ? 

Aišku! — ramiai, nuolaidžiai atšaki 
Stepas. x 

Po savaitės draugų nebebuvo. Vaclovas vi
sokiais suktais būdais vengė keturiomis akimis 
pasilikti su Stepu. Tačiau šis vieną kartą jį nu
sitvėrė ir rūsčiai paklausė: 

— Skaitei įsakymą pulkui Nr. 316? 
— Keistas tavo klausimas, Stepai? Juk tai 

tarnybinė mano prievolė! 
— Ir pavardės tea pagal tą pat prievolę su

keistos? 
— Kaip sukeistos? Kame? 
— Nagi penktajam punkte? 
— Penktajam ... 
— Taip, taip! Nesirodyk toks naivus! Tai

gi, labai nuostabu: kaip, vietoje Dariaus, galė
jo būti ten įrašyta — Zagursky? 

— Nieko nežinau ... Tai viršininkų reika
las... — greit murmtelėjo Zagurskis ir buvo 
jau benueinąs. 

— Palauk! — valingai nusitvėrė Darius už 
rankos ir aštriai subedė akis: — Dabar niekas 
negirdi ir nemato. Taigi, atvirai pasisakyk: kam 
turėjo atitekti Prancūzijos Garbės Legiono or
dinas, tūkstantis dolerių, vyresniojo seržanto 
laipsnis ir toji lazda? A? 

Zagurskis tylėjo, nedrįsdamas pakelti akių. 
Po valandėlės priverstinai šyptelėjo ir, skubėda
mas pasmukti, atsiliepė: 

— Lazdą ir pusę pinigų tau atiduodu... 
Nori ? 

Darius dar stipriau pervėrė Zagurskį pil
nomis išdidumo ir nuostabios gilumos savo aki
mis. Jo žodžiai kirto, kaip aštraus kalto smū
giai granitan. 

— Būk jau iki galo niekšiškai nuoseklus. 
Ir niekad nepamiršk, kad atkeršysiu dar tau! 

(Bus daugiau) 

Dirvoje gaunamos 

KNYGOS 
• Siela lagamine — J. švaisto 12 

apsakymėlių, 144 pusi. Kaina 80c 
• Lietuva tironų pančiuose —• tei

sybės žodis, apie tai, kas atsi
tiko su Lietuva. — 312 pusi. 

Kaina $2.00 s 
• Sparnus man meta paukštės — 

Benio Rutkuno 78 eilėraščiai 
(158 puslapiai). Kaina 50c 

• Likimo keliu — Alės Rutos-Na-
kaitės 13 apsakymėlių — 140 
puslapių. Kaina 80c 

• Lietuvos Vyti* — gražiai paga
mintas Lietuvos herbas. Kgina 50c ' 

• Lietuvos Žemėlapis — kur pažy
mėti visi Lietuvos miesteliai. 

i 
• Svajonės apie žemę ir dangų — 

B. Ketarausko surinkti pasa
kojimai apie žemę, mėnulį, 
saulę, žvaigždes, planetas, ko
metas ir tt. — 76 pusi. Kaina 50c 

• Lietuviškas albumas — gražus 
paveikslai iš Lietuvos su paaiš
kinimais lietuviškai ir anglis- »• 
kai. Kam $1.00 



D I R V A  

Galingiausios pasaulyje valstybes parlamentas kalba 
Amerikos atstovų ir senatorių kalbos, pasakytos Vasario 16 ir 17 dienomis 

Atstovų Rumuose Senate 
Čia paduodame vertime kele

tą ištraukų iš minėtų senato
rių ir kongresmenų kalbų, kaip 
tilpo CONGRESSIONAL RE
CORD leidinyje. 

1. Kongr. Joseph W. 
Martin 

"Prieš 31 metus puikūs Lie
tuvos žmones išleido savo ne
priklausomybės deklaraciją Vil
niuje. Lietuvių kilmės ameri
kiečiai šiandieną atžymi tą su
kaktį. Jie reiškia savo dėkin
gumą savo naujai šaliai dėl to, 
kad ji nepripažino sovietų są
jungos įvykdytos Lietuvos ir 
jos dviejų mažų Pabaltės kai
mynų — Latvijos ir Estijos — 
ttieksijos. Savo keliu mes, Vi
sokios rasinės kilmės ameri
kiečiai, visi amerikiečiai, kurie 
myli laisvę ir kurie gerbia žmo
niškumą ir laisvų tautų nepri
klausomybę, gali tikrai džiaug
tis, kad herojiški mažųjų Bal
tijos tautų žmonės priešinasi 
savo engėjui visomis įmanomo
mis priemonėmis. Narsieji Lie
tuvos žmonės yra pasiryžę, kad 
jie nebus pavergiami. Jie yra 
pasiryžę vėl būti laisvi. Tol, 
kol jie yra vadovaujami laisvės 
dvasios, jie niekada nebus nu
galėti. Didžioji tamsybė, kuri 
viešpatauja už baisiosios gele
žinės uždangos amžinai nebus. 
Tragiškas likimas tautų, įstum
tų į vergiją po diktatorišku pa
du, pradeda atbudinti pasaulį. 
Komunizmas gali valdyti tik
tai su pagalba kraujuotų tira-
nijos įrankių. Jis kovoja prieš 
kiekvieną laisvo žmogaus aspi
raciją. Jis yra tiesioginis ke
lias į. žmogaus nuvertinimą. 
Tie, kurie, kaip Lietuvos ir Pa
baltės valstybių žmonės* prie
šinasi bedieviškam pasaulinio 
komunizmo plėtimuisi, kovoja 
gerą kovą ir tarnauja žmonių 
laisvei visame pasaulyje. Ta 
laisvė bus atsiekta tiktai tada, 
kai Lietuva ir visi kiti kraš
tai, kurie dabar yra po Krem
liaus viešpatyste, sulauks su
grąžinimo savo pilnų teisių ir 
privilegijų laisvų tautų šei
moje." 

2. Kongr. Adolph J. 
Sabath 

"Aš prisimenu, kad kovo 17, 
1922 m., aš įnešiau į Kongresą 
sekančią rezoliuciją (prašant 
Amerikos pripažinimo naujai 
atsistačiusiai Lietuvos valsty
bei) ... Aš labai gailiuosi, kad 
dabartiniams Lietuvos žmo
nėms yra atimta toji laisvė, ku
rią aš anuomet asmeniškai gy
niau ir užstojau. Karštai tikiu 
ir meldžiuosi, kad nelabai to
limoje ateityje Lietuva būtų 
išlaisvinta drauge su kitomis 
nelaimingomis Europos Šali
mis." 

3. Kongr. Danie| J. 
F|ood 

"Aš noriu atkreipti viso pa
saulio dėmesį į patriotinės Lie

tuvos nenuilstamą kovą prieš 
engėją, vedamą diena po die 
nos nuo tos negarbingos die 
nos, kai jos laisvė buvo paimta 
komunistų valdžios iš Maskvos. 
Vienas iš reikšmingų 1947 me
tų įvykių buvo sukūrimas vie
ningos vadovybės ... Lietuvos 
Laisvinimo Armija, Laisvės 
Kovotojai, Partizanų Kolona ir 
kiti dar nesukoordinuoti viene
tai sutvėrė bendrą štabą ir li-
aisoną ... Visi politiniai skir
tumai buvo užmiršti vardan 
vieningos rezistencijos kovos. 
Viso pasaulio laisvės ir teisin
gumo mylėtojų vardu aš sakau 
— lai gyvuoja Lietuva." 

.4. Kongr. Edith N. 
Rogers 

"Man yra labai malonu pri
sidėti prie kitų kongreso narių 
atiduodant savo pagarbą ir pa
tiekiant savo sveikinimus pui
kiems ir narsiems Lietuvos 
žmonėms, kurie švenčia šian
dien trisdešimts pirmas sukak
tuves savo nepriklausomybės 
paskelbimo. Vėliau, šiandien po 
pietų, aš eisiu į Lietuvos Pa
siuntinybę asmeniškai perduo
ti savo geriausius linkėjimus 
ir pasakyti Lietuvos ministe-
riui, kiek mes admiruojame 
lietuvius, kurie yra mūsų šaly
je ir koks didelis yra jų įnašas 
Amerikai. Beklausydama kitų 
Kongreso narių kalbų, aš ne
galėjau nepajusti rimtumo pa
dėties šių narsių Lietuvos žmo
nių, izoliuotų už geležinės už
dangos — žmonių, kurie mir
šta ir kenčia dėl savo tikėjimo 
ir dėl savo laisvės meilės. Aš 
tikiu, kad kiekvienas žmogus 
pasaulyje šiandieną, kuris no
ri laisvos, demokratiškos val
džios, prisidės prie mūsų čia 
Amerikoje su savo linkėjimais 
iiems sukurti laimingą rojų ir 
palinkės laisvės juo pasinaudo
ti. Tie iš mūsu, kurie čia susi
rinkę, žino, kiek daug pastan
gų deda Jungtinės Amerikos 
Valstybės nuimti geležinei už
dangai ir laimėti laisvę, "nepri
klausomybę ir laimę pasauliui". 

5. Senatorius Henry C. 
Lodge, Jr. 

"Vakarykštė diena atžymėjo 
trisdešimt pirmas sukaktuves 
lietuvių tautos nepriklausomy
bės paskelbimo, įvykusio Vil
niuje vasario 16 d., 1918 m. 
šįmet ir vėl mes neturime daug 
priežasčių džiaugsmui... Mū
sų lojalūs lietuvių kilmės ame
rikiečiai, kurių toks didelis 
skaičius antrojo pasaulinio ka
ro metu kovojo už palaikymą 
asmens laisvės, turi pilną pa
grindą tikėtis iš USA valdžios 
paramos ir padrąsinimo. Lie
tuvos žmonėms yra atimtos 
visos galimybės naudotis pilie
čio teisėmis, spaudos, žodžio 
ir susirinkimo laisvė, teisė iš
reikšti savo valią laisvuose rin
kimuose ... Atrodo, visiskai 

Dirvoje gaunamos 

KNYGOS 
JEI NORITE gauti lietuviškų knygų ar 

kitų gražių leidinių, skaitykite Dirvoje knygų 
pagarsinimus, kurių rasite įvairiuose pusla
piuose. Iš jų sužinosite, kokių knygų turime 
ir kokia jų kaina. 

UŽSAKYKITE tas knygas, kurių var
dus rasite vėliausiame DIRVOS numeryje. 
Nes tų, kurios anksčiau buvo garsinamos, gal 

- but, jau ir nera. <\ 
PARAŠYKIT mums savo pavardę ir 

iiiresą, pažymekit, kurių knygų norite ir kiek 
pinigų pridedate. Laiškx adresuokite: 

D  i  R  V A ,  
6820 Superior Ave.,. 

Cleveland 3, Ohio 

nepakanka mums vien tik sto
vėti šalja, neduodant pripažini
mo nepateisinamai Lietuvos ir 
kitų Baltijos šalių aneksijai. 
Man atrodo, turėtumėm daryti 
daugiau. Turime išmėginti vi
sus galimus kelius... padėti 
šiai narsiai mažai tautai vėl 
užimti savo teisėtą vietą tarp 
pasaulio laisvų ir taiką mylin
čių tautų." 

6. Senatorius Herbert 
R. O'Conor 

"N§ viena tauta visame pa
saulyje nėra davusi labiau įti
kinančių įrodymų apie savo 
sugebėjimą pasekmingai vals
tybinei savivaldai, kaip lietu
vių tauta, po to kai prisikėlė, 
kaip laisva tauta prieš 31 me
tus. Ji sugebėjo įkurti savo 
naują respubliką, kaip pastovų 
ir apsišvietusį tautų šeimos pa-
rį. šiandien, nežiūrint jos pa
dėjimo, kaip valstybės, esan
čios Rusijos vergijoje, Lietuva 
turi bent šitą nusiraminimą, 
kad mūsų pačių didžioji ame
rikiečių tauta nuosekliai laiko
si savo atsisakymo pripažinti 
neteisėtą Rusijos veiksmą, ku
ris panaikino Lietuvos nepri-
dausomybę. Mūsų valdžia nie-
cada nėra pripažinusi Lietuvos 
bei kitų Baltijos valstybių įjun
gimą į Sovietų Sąjungą, o te-
bepripažįsta ir toliau tų kraštų 
diplomatinius atstovus Ameri
koje ... Ką pasakė šio krašto 
oficialus atstovas (Valstybės 
Pasekretorius Summer Welles) 
1940 metais, galioja lygiai taip 
pat ir šiandiena. Galime ;būti 
tikri, kad tai ir liks mūsu kraš
to princinu iki tol, kol Dievas 
duos Lietuvai vėl aterauti savo 
branginamą nepriklausomybe. 
Taip, kaip anuomet amerikie
čių tauta simpatizavo Lietuvai 
ios kentėjimu ir skausmu me
tu ir su nuoširdžiu susidomė-
iimu sekė puikia pažanga val
s t y b i n i a m e  g y v e n i m e ,  k u r i a  
atsekė ši narsi tauta po 1918 
metu, taip šiandien visi geros 
valios žmonės visoje Ameriko
je giliai atjaučia Lietuvos ir 
jos žmonių kančias." 

7. Kongr. John J. 
Rooney 

"Aš didžiuojuos faktu, kad 
ši tauta atsisakė pripažinti Ru
sijos įvykdytą Lietuvos ir jos 
dviejų Pabaltės kaimynų anek
siją ... Lietuvių kilmės ame
rikiečiai, kurie šiandien šven
čia Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo sukaktuves, savo 
širdyse giliai vertina mūsų val
džios atsisakymą pripaž i n t i 
Maskvos išmokytų gengsterių 
ir plėšikų įvykdytą pagrobimą 
to krašto, kuris jiems brangus. 
Nežiūrint nuolatinių persekio
jimų ir neapsakomų kentėjimų, 
kuriuos pernešė lietuvių tauta 
savo kovoje, ji turi ištvermę 
ir narsą tęsti rezistencijos ko
vą prieš engėjus, kurie tarnau
ja Sovietų Sąjungai. Mūsų pro
tėviai įkūrė mūsų laisvą ir 
laisvę mylinčią šalį, pripažin
dami vieno Viešpaties egzisten
ciją. Esu tikras, kad mūsų tau
tos žmonės, visokių religijų ir 
įsitikinimų, šiandien liūdi dėl 
Lietuvos padėties. Esu tikras, 
kad jie drauge su manim ne
dvejodami smerkia tuos komu
nistiškuosius Sovietų Rusijos 
tironus, kurie per įbauginimo 
ir teroro priemones įvykdė 
Lietuvos ir Baltijos valstybių 
favergimą". ' 

8. Kongr. Martin 
Gorski 

"Lietuvių tauta nori savo 
Įąisvės ir ji yra jos verta. Ne
bus taikos šiame pasaulyje tol 
kol Rusija bandys dominuoti 
ir pavergti mažąsias tautas 
Lietuvos Respublika teb ė r a 
mūsų valdžios pripažįstama ir 

aš tikiuosi, jog mes reikalausi
me, kad Atlanto Chartos prin
cipai būtų pritaikinti atvejui 
Lietuvos, drauge su Latvijos 
ir Estijos". 

9. Kongr. John W. Mc 
Cormack 

."Amerikos žmonės visa širdi
mi yra su Lietuvos žmonėmis 
ir. mes visi laukiame tos die
nos, kada geležinė uždanga 
bus praskirta ir lietuvių tauta 
vėl atgaus nepriklausomy b ę. 
Mūsų valdžia šiandien oficia
liai nepripažįsta Rusijos įvyk
dytos Lietuvos ir jos Pabaltės 
kaimynų aneksijos. Bet šios 
negatyvios pozicijos nepakan
ka... Tautų laisvė yra reika
las, kuris liečia visus, ir ypač 
laisvę mylinčius amerikiečius". 

10. Kongr. B. W. (Pat) 
Kearney ^ 

"Aš n& kiek neabejoju, kad 
dabartinė Lietuvos padėtis yra 
tik laikinio pobūdžio ir kad 
ateityje tikrai Lietuvos ne
priklausomybė bus atstatyta." 

11. Kongr. Peter W. 
Rodino 

"Mes visi laukiame tos die
nos, kai komunizmo valdžios 
plėtimasis bus sustabdytas ir 
tą dieną naujas laisvės paskel
bimo aktas vėl atneš džiaug
smą į Lietuvos ir jos laisvę 
mylinčių žmonių širdis." 

12. Senatorius Scott W. 
Lucas 

"Mūsų kraštą ir Liętuvą jun» 

RAUDONASIS KRYŽIUS 
GELBSTI IR TREMTINIAMS! 

šiame paveiksle mat o m a 
ukrainietė tremtinė, gaunanli 
dovaną iš Raudonojo Kryžiaug* 
tTi yra viena iš 808 tremtiniu 
grupės, vykstančios į Ameriką 
vienu iš pirmųjų laivų, atvežf* 
sių tremtinius pagal DP imi
gracijos įstatymą. Toje grupė
je buvo lietuvių, latvių, lenkų* 
čekų, vengrų, ukrainiečių, estų, 
vokiečių, rumunų, serbų ir fcU 
tų tautų tremtinių. Kiekvieną® 
iš jų gavo iš Raudonojo Kry* 
žiaus po kelionmaišį, su reik|» 
lingiausiais kelionėje daiktai^ 

Per tam tikrus Raudonoj# 
Kryžiaus fondus Amerik o S 
Raudonasis Kryžius teikia pa
galbą tremtiniams ir stovyklo
se gyvenantiems. 

Amerikos Raudonojo Kryžiaus vajus tęsis nuo 
Kovo 1. iki 17 , 

Konsulo, kalbos, pasakytos Bal
timore, Maryland, vasario 16 
d. proga, ir rezoliucijos, pri
imtos lietuvių organiza c i j ų 
Baltimore j e. 

15. Kongr. Harold D. 
Donchus 

"Jau atėjo laikas mūsų val
džiai parodyti nedvejojant, kad 
lietuvių tauta ir kitos perse
kiojamos tautos turi nepalau
žiamą teisę save valdyti ir 
tvarkyti savo vidaus reikalus 
pagal savo nuožiūrą." Kongr. 
Donchue ta proga įdėjo į CON* 
GRESSIONAL RECORD tek* 
stą straipsnio, antrašte "Look 
to Lithuania", rašyto Dr. El
mer Ekblaw, Clark University 
profesoriaus, kuris tilpo lai
kraštyje Worcester, Massachu
setts TELEGRAM. 

16. Kongr. John F. 
Kennedy 

Rnoškime medziag? dtJono Slinpe 
biografijai 

Chicagos organizacijų atsto
vų Komitetas Dr. Jono šliupo 
Paminklui Statyti išrinko ko
misiją paruošiamiems Dr. Jono 
šliupo biografijos darbams at
likti. Gerą, plačią ir dokumen
tuotą biografiją tas komitetas 
galės parašyti ir išleisti tiktai 
tuo metu, kai turės surinktą 

—Kas sukūrė lietuvių tarpe 
Etikos — Kultūros Draugiją 
ir padėjo pagrindus raciona
liai dorovei? 

—Kas bus šimto metų (1850 
-1950) čempijonas, daugiausia 
energijos padėjęs lietuvių tau
tos labui? -

Kas gi tof dvylikos punktų 
litanijoj buvo svarbiausias did
vyris, jei ne Jonas šliupas? 

"Atkreipiu Kongreso dėmesį istorinę medžiagą, šios me-
| faktą, kad laisvės kibirkštis džiagos rinkimas yra ne vieno 

gia bendras tikėjimas į laisves dar rusena Lietuvoje, kuri žmogaus darbas, j jį turėtų įsi-į Ano Herak'lio darbai' kai'pTerl 
idealus. Daug tūkstančių mu-, sauk.as. į mus ir į visas lai- jungti visi Dr. šliupą pažinu- nos hidros vis„ galvų nukap0. 
sų puikiausių P'l'ecių paeinu svas tautas, kad gėlesnes uz- sieji, su juo kovojusieji ir ben- Į  jimaS| galvažūdžio prokrusto 
is lietuvių, kūne atvyko į UbA dangos tamsybe turi buti pa- dradarbiavusieji lietuviai nuealabinimas nasmautri m a s 
- savo senosios tėvynės prie naikinta ir kad Lietuvai turi , nugalabimmas, pasmaugimas 1S 

Baltuos jūros ... Lietuvių tau
ta turi mūsų simpatijas ir mū
sų draugiškumą. Mes esame 
įsitikinę, kad jų narsi kova 
dėl laisvės susilauks laimėji
mo." 

13. Kongr. Ray J. 
Madden 

"iitetuva per šimtmečius y*a 
kovojusi dėl nepriklausomybės 
ir savivaldos — dėl pilietinių 
laisvių ir religinės laisvės. Lie
tuva yra tragiška sovietų agre-

būti duota galimybė vėl išeiti Dr Jonas šliuPas buT0 ne- baisiojo huto, nugalėjimas 
į saulės šviesą drauge su kito- Parastos energijos žmogus, mergų amazonių grobikių _ viso 
mis aaeaulio tautomis." <Jis ™kė įvairiose gyvenimo Madrono, išmėžimas Egejaua 

_____________ 'srityse, domėjosi šimtais pro-! arklidžių ir kiti ano didvyrio 
įblemų. Gal nėra nei vieno žygdarbiai blunka sulyginti su 

TV^mtinin Isticlme svarbesnio lietuvių tautą lie- Jono šliupo darbais. Gal tik 
p. I r . čiančio klausimo, kurio Dr. vienu darbu Heraklis viršija 

Šliupas būtų nepalietęs ir ne- šliupą, tai atgabenimu iš pra-
Nenorėdami dar kaftą per- sprendęs. Trumpa jo veiklos garo biauriojo šuns Cerberio, 

gyventi bolševikų mums neša- apžvalga parodo, jog tai būta šliupas nesugebėjo ar nesu
mos vergijos, mes ryžomės pa- tikro milžino, kurį galėtum skubo apimti baisiausio lietu-
sirinkti vargingą ir skaudų palyginti su mitaloginiu grai-
tremtinio kelią. Tremtinio Herakliu (Herkulesu). 
skausmų ir vargų našta, kokiai , , . . ! Tik pagalvokim ir nuosir-..ji  bebūtu buvus  sunki,  nepa-  J V .  .  

sijos auka... Sovietų įvykdyti |au-- pasiryžimo ir vėl Zia aUS 

nusikaltimai prieš šią ta.utą; grį^ti Laisvojon Tėvynėn, kai! —Kas atskyrė Amerikos lie-
buvo pasmerkti USA ir kitų j ^ išmuš josios išlaisvinimo tuvius nuo lenkų ir suardė 
demokratinių kraštų, kurie te- vajan(ja j^es šaukte šaukia- Liublino Lenkų ir Lietuvių ne-

me į visas šalis, kad bolševiz-j vykusią 1569 m. Uniją? bepripažista n e p r i klausomą 
Lietuvą ir |os teisėtus atsto
vus." 

14. Kongr. Edward A. 
Garmatz 

"Lietuviai už Lietuvos ribų 
labai stengiasi padėti savo tė
vynei atgauti nepriklausomybę 
ir visi amerikiečiai teikia savo 
stiprią moralinę paramą jų 
pastangoms ir meldžiasi, kad 
jos išlaisvinimą diena greit 
ateitų." Kongr. E. A. Garmatz 
taip pat įdėjo į CONGRESSI
ONAL RECORD tekstus p. J. 
Budrio, Generalinio Lietuvos 

•PAKELIUI Į MIRTĮ — 
G. Gaidžiūno aprašymai 

pergyvenimus vo
kale j imuose. 5131 

apie 
kiečių 

Kaina $1.00 pusi. 
• SPARNUS MAN META 

PAUKŠTĖS—Benio Rut-
kūno 78 eilėraščiai (158 
puslapiai). Kaina 50c 

•LIETUVOS KELIU — 
įvairus pasiskaitymai -8* 
se knygose. Galima imti 
pirmą arba antrą dalį ir 
atskirai, nes kiekvienoje 
skaitymai visiškai atski
ri. Kiekviena dalis dau
giau kaip po 150 pusi. ir, 

Jfcaina po • 80c, 
GAUNAMOS DIRVOJE 

6820 Superior Avenue 
Cleveland 3, Ohto 

mas, užgulęs mūsų Tėvų Že
mę, būtų kaip piktšašis nu
plėštas nuo Lietuvos veido. Ti
kime šitą valandą tikrai, pri-
artėsiant. 

Mes, lietuviai tremtiniai, su 
dideliu ir nuoširdžiu dėkingu
mu minime BALF'ą, kuris iš
judino mūsų brolius, Ameri
kos lituvius, ištiesti mums sa
vo dosnią pagalbos ranką ir 
palengvinti skurdų mūsų sto
vyklinį gyvenimą. 

Todėl mes, Seligenstadto DP 
stovyklos lietuviai tremtiniai, 
šiandien, vasario 16 d., minė
dami Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo trisdešimts vie
nerių metų sukaktį, tariame 
BALF'ui ir visiems jo rėmė
jams savo nuoširdžiausią pa
dėką už tą nuolatinę paramą, 
kuri duoda mums jėgų ir iš
tvermės pakelti tremties die
nų sunkumus. 

Didelis ačiū Jums, Broliai l 
850 Seligenstadto lietuvių 

tremtinių vardu ir jų įgalioti 
gasirajfo: (seka parašai). 

Skaitydami šį laišką prisi-
Hiinkite tremtinius, neapleiski
te jų, šelpkite ir toliau. Pa
remkite • BALFo piniginį vajų. 
Aukas siųskite: 

105 Grand Strett 
Brooklyn 11,-N. Y. 

is Kam pavyko išjudinti 
keleto šimtmečių sustingimo ir 
snūdulio mūsų katalikų kuni
giją ir pakreipti įą lietuvių 
tautiniam darbui? 

—Kieno plunksnai priklauso 
pirmoji lietuvių kultūros isto
rija ("Lietuvių Raštai k Raš
tininkai") ? 

—Kas, atsisakęs nuo savo 
mokslinimo Šveicarijoje, 1883 
metų pabaigoje stojo gelbėti 
"Aušrą" ir apgynė ją nuo ank
styvos pražūties ? 

—Kas pirmas Amerikoj ̂ pra
dėjo leisti tikrai lietuviškus 
laikraščius ? 

—Kas pirmas pradėjo kvies
ti Amerikos lietuvius mokytis 
amatų, šviestis ir ogranizuo-
tis savistoviai gyventi? 

—Kieno daugiausia pastan
gomis iš Amerikos ėjo Lietu
vos kovotojams dėl nepriklau
somybės parama iff naudingi 
sumanymai ? 

—Kas davė pradžią Lietu
vių Mokslo Draugijai arba 
Akademijai? 

Kas buvo 1900 ttL Pary
žiaus Parodos Lietuvių 
riaus, parodžiusio pasaul i u i 
nežmoniškus Rusijos caro per
sekiojimus, vyriausias organi-

vių tautos novytojo — Mas
kvos Cerberio, tik paskutinia
me savo rašinyje pranašavo 
jam nelemtą galą su visu bol
ševizmu. 

Dr. Jono šliupo biografija 
duotų sektinų pavyzdžių mūsi| 
jaunesnioms kartoms, turėtu 
šimtmečiais rodyti, kaip reikia 
vesti kovą dėl savo tautos lai
svės ir gerovės. 

Komisija, norėdama surinkti 
kuo daugiausia medžiagos Dfc 
šliupo bijografijai, prašo visfc 
kas tik gali, siųsti (adresast 
Komitetas Dr. Jono šliupo Pa
minklui Statyti, Lithuani a n 
Auditorium, 3133 So. Halsted 
St., Chicago 8, Illinois): , 
1. Dr. Jono šliupo laiškus; % 
Fotografijas; 3. Jo išleistus 
spausdinius, raštų iškarpas ar
ba nuorašus; 4. Atsiminimus 
apie Dr. šliupą, jo sukurtų or
ganizacijų įstatus ir darbų ap
rašymus, sumanymus, svarbes
nes kalbas; 5. Laikraščiuose 
tilpusius jo veiklos vertinimus! 
6. Dr.šliupo rankraščius ir 7. 
Kitokią medžiagą, surištą m 
Šliupo veikla. 

ši medžiaga reikalinga pilnai 
ir dokumentuotai Dr. J. Šliupo 
biografijai, o vėliau ją galės 
naudotis mūsų istorikai. Vie
nokią ar kitokią medžiagą siun
čiant, būtinai reikia paminėti, 
ar ta medžiaga reikės siuntė
jui grąžinti, ar ne. Jei ji a)|0-
linama, tai kuriam laikui 

Komisija Dr. Jono šliupo Bi
ografinei Medžiagai Rinkti 

Dr. Kazys Grinius, pirmininliaa jatorius? 
Kas jau 1885 m, išprana

šavo Nepriklausomą Lietuvą? Martynas Gudelis, sekretorių** 
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ingtono spaudos atsiliepimai 
Vasario ld-tos proga 

Washington POST, po an
trašte "Laisvieji lietuviai mi
ni nustotos laisvės atgimimą", 
rašė: "(Lietuvos) Ministras ir 
jos štabas yra tarp tų, lietuvių, 
kurie atsisako pripažinti sovie
tų įvykdytą jų tėvynės anek
siją. Taigi visą dieną, nežiūrint 
vėjo ir lietaus, plėvesavo vėlia
va to krašto, kuris atgavo savo 
nepriklausomybę vasario 16 d., 
1918 m. Vėliava ten buvo, kai 

Washington EVENING 
STAR rašė po antrašte "Lie
tuviai atžymi nepriklausomy
bės šventę". "Lietuviams gal 
yra neįmanoma atsiimti savo 
šalį Europoje iš vergijos, bet 
suradimas daugybės drau g ų 
USA sostinėje jiems sunkumų 
nesudaro. Lietuvos Ministras 
ir ponia žadeikienė buvo šei
mininkais priėmimo nuo 5:30 
iki 7:30 v. po piet vakar dieną, 

svečiai lankėsi tarp 5:30 ir 1 • kuris pagerbė sukaktuves tos 
30 vai. po pietų, kaipo primini-.Į nepriklausomybės, kurios jie 
ttias kovos atsiekti pUnos ne-(dabar nebeturi. Nors Sovietų 
priklausomybės." 

GASAI! 
Kenčiate nuo gasų ir vidurių išputi-
rno paeinančio nuo užkietėjimo? Ar 
Ar jaučiat tą "pilnumą" kurs suga
dina jūsų apetitą? Taigi jųs priva
lot daryti tą ką darė daugelis tuks-
staneių pasekmingai nuo 1887 metų 
—naudokit laiko išbandytą patikimą 
skilvinį-tomką vidurių liuosa v i m o 

•vaistą 

Triner's Bitter Wine 
šis gero skonio preparatas moksliš
kai sutaisytas iš pačios Gamtos me
diciniškų žaknų, žievių ir botanika-
lų. Jis suteikia greitą paliuosavimą 
nuo užkietėjimo ir nuo jo paeinan
čių symptomų. Gaukit bonką šian
dien ir įsitikinkit Triner's veikmin
gu patys sau. (Pastaba: jei negalit 

gauti Triner's savo ar
timoje vaistinėje, taigi 
pasiuskit $1.50, kartu 
su vardu ir adresu jū
sų vaistinės, į: Joseph 
Triner Corp., 4053 W. 
Filmore, Chicago, ir 
jusų didelė 18 oz. bon-
ka Triner's bus jums 

^ pasiųsta tuojau, apmo
kstu paštu.) 

Sąjunga yra visiškai užėmusi 
tą. mažąjį kraštą, bet USA te-
bepripažįsta Lietuvą, kaipo ne
priklausomą valstybę. Ameri
kos pareigūnai ir diplomatai 
iš kraštų už geležinės uždan
gos ribų buvo tarp to daugelio 
svečių, kurie pareiškė savo pa
garbą pasiuntinybėje, 2622 16-
th St. Lauke plėvesavo Lietu
vos vėliava ženklan nepasida-
vimo ir vilties.*' 

Washington T-l MES HE
RALD rašė, po antrašte "Ne 
priklausomybės diena atžymė 
ta". "Ant Lietuvos skydo yra 
nupieštas baltas narsus vy-

NO BETTER 
TERMS 

ANYWHERE 
LOANS TO 

R E P A I R ,  M A I N T A I N ,  
MODERNIZE YOUR HOME 
OR BUSINESS PROPERTY 

1949 
KALENDORIAI 

Dar galit gauti 1949 metę 
sieninį kalendorių, atnau
jindami Dirvos prenume
ratą arba naujai išsirašy

dami Dirvą. 

Vienas šių Kalendorių duoda
mas dovanų tam kas prisius 
$3.00 už Dirvą. Reikia pridė
ti 10c persiuntimo kaštų. 

Pažymėk (x) ties tuo ką pasirinksi 

- „Amerikoniškos ulfiBs vaizdas 
- T. Kalnų vaizdas 

Kalnai mėnesienoje 
Berniukas meškerioja 
Namas gėlynuose 

.„Žvejai kalnų upelyje 
Motina su kudikiu prie paukščių 
Berniukas su šuniukais 
Mergaitė ir berniukas ant dvir. 
Lietuvos ūkės vaizdas 
Kražių Skerdyne 
Lietuvaitė su Vėliava 
Vytautas ir kiti Kunigaikčiai 
Sv. Juozapas ir Jėzus (naujas) 
Šv. Ona ir Šv. Marija 
Šv. Marija Gegužinė 
Šv. Terese 
Marija su Kudikiu (naujas) 
Panelė šv. pasirodymas Liurde 
Šv. Antanas su kudikiu Jėzum 
Dievas laimina šv. Šeimą 
Sv. Šeima su balandžiais 

DIRVA 
6820 Superior Avenue 

Cleveland 3, Ohio 

tis. Jis gali simbolizuoti nusi
statymą nepasiduoti tiems, ku
rie drįsta teigti, kad jie nuga
lėjo šalį. Vakar buvo justi 
jo dvasia priėmime, kurį laikė 
Lietuvos Ministras ir ponia ža
deikienė. Lietuviškos spalvos 
— geltona, žalia ir raudona — 
puošė Lietuvos Pasiuntinybę... 
Ant lietuviškojo kalendoriaus 
vasario 16 taip pat skirta at
minimui a.a. Dr. Jono Basana
vičiaus, žymaus rašytojo ir ko
votojo dėl savo krašto laisvės." 

Washington DAILY NEWS 

Nanji vėjai Prancūzijoje 
DIRVOS specialaus 

korespondento Paryžiuje 

Marshallo plano dėka Pran
cūzija baigia išbristi iš ekono
minių sunkumų. Pragyvenimas 
gerėja, bedarbės dar nematyti. 
Vyriausybės autoritetas susti
prėjo viduje, o tarpautiniuose 
santykiuose Prancūzija prade
da atgauti svorf. Ilgą laįką la
viravusi tarp Rytų ir Vakarų, 
Prancūzijos vyriausybė aiškiai 
pasuko Vakarų link ir trinkte
lėjo durimis prieš Kremlių. 

Maskva iš kailio neriasi, no
rėdama suardyti Atlanto Pak
to planus. Prasidėjo visoje lai 

jos seime Haagoje pareiškė, 
kad pasaulis jau įsitikino, jog 
Stalino tironija užimtu o s e 
kraštuose * daug baisesnė už 
Hitlerio. Todėl Europa ginsis 
ir sieks okupuotų kraštų iš
vadavimo. "Ir tai pavyks!" — 
užbaigė Churchilli. Z. U. 

vasario 19 d. aprašė būsimą svoie Europoje komunistų ko-
priėmimą ir pridūrė: "Jūs at 
siminsite, kad Lietuva, didžio 
ji kunigaikštija, patekusi 
Rusijos imperijos vergiją, pas 
kelbė savo nepriklausom y b 

va prieš Atlanto paktą. Pirma 
sis "bombą" metė Thorez — 
prancūzų komunistų vadas, pa-

jl reikšdamas, kad prancūzų dar-
ę bininkai rusus pasitiksią, kaip 

vasario 16 d., 1918 m. Ji buvo išvaduotojus... 
pripažinta pasaulio valstybių Audringas posėdis parlamente 
ir taip pat Rusijos, Maskvos 
sutartimi iš 1920 metų. Gin 
čas su Lenkija, sąryšyje 
klausimu, ar tam tikros lietu 
viškos teritorijos turi būti pa 

Reikalas atsidūrė parlamen-
. te. Visa spauda išreiškė griež-

su tą pasipiktinimą Thorezo pa-
. reiškimu ir komunistų veikla. 

Parlamente pasmerkti komu-
liktos Lietuvai, buvo Tautų nistai ir pats Kremlius. Kata-
Sąjungos svarstomas, kai ge 
nerolas Želigovskis su 15,000 
lenkų kareivių pagalba užėmė 
Vilnių, istoriškąją Lietu v o r 
sostinę... 1940 metais Lietu 
va buvo inkorporuota į Sovie 
tų Sąjungą. Ministeris žadei 
kis tiki, kad pripažintoji jo 
k r a š t o  n e p r i k l a u s o m y b ė j  t u r :  
būti atžymėta nežiūrint to 
kad Lietuva yra kraštas, esąs 
už geležinės uždangos. Mes 
tam pritariame ir tikime, kac 
mes niekada neturėtume pri 
pažinti Lietuvos, kaip sovieti 
nes respublikos." 

MONCRIEF'S Šildymo Sistemos 
Palaiko Daugiau C'levelando Namų ŠILTAIS negu 

kurie kiti šildymo Padargai GAS-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  

AID OVERSEAS, INC. 

Neužmiršk padėt tremtiniui! 
4851 S. Ashland Avenue Chicago 9, I1L 

Aid Overseas, Inc., siunčia maisto siuntinius i visas 4 Vokietijo« Eo
nas ir kitus Europos kraštus, išskyrus SSSR. Siuntiniai yra pilnai 
apdrausti nuo dingimo. Jei adresatas nesurandamas, pinigai grąži
nami. Pristatymas trunka tarp 12-18 dienų. Užsakant didesnius 
kiekius duodama nuolaida. 

Siuntinys Nr. 5—$5.50 
2 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. marmelado 
2 sv. pupelių kavos 
2 sv. cukraus 
1 sv. margarino 

Siuntinys N. 10—$6.80 
2 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. kiaulinių taukų 
2 sv. margarino 
2 sv. pupelių kavos 
1 sv. šokolado 

Siuntinys N. 19—$9.95 
4 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. kiaulinių taukų 
2 sv. margarino 
2 sv. marmelado 
4 Va sv. cukraus 
2 gab, tualet. muilo 

Siuntinys N. 14—$6.40 
2 sv. rūkytų lašinių 

sv. kiaulinių taukų 
sv. cukraus 
sv. marmelado 
sv. kiaulienos mėsos 
gab. tualet. muilo 

Siuntinys Nr. 6—$2.80 
10 svarų cukraus 

Siuntinys N. 21—$6.70 
2 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. kiaulinių taukų 
2 sv. pupelių kavos 
1 sv. šokolado 
14 oz. kondens. pieno 
2 gab. tualet. muilo 

Siuntinys Nr. 7—$3.00 
10 sv. kvietinių miltų 

EKSTRA TAUKAI 
Siuntinys Nr. 25 
A. 8 sv. grynų kiaulinių taukų $4.75 
B. 12 sv. grynų kiaulinių taukų $6.00 
C. 15 sv. grynų kiaulinių taukų $7.25 

Tik į Vokietijos US ir Britų zonas ir eina 
apie 4 savaites. 

Siuntinys Nr. 27 — $ 6.30 
3 sv. margarino, 4 sv. cukraus, 2 sv. arbatos 

PASTABA: Reikalaukite pilno musų siunčiamų pakietų sąrašo. 

REIKIA' 10 MILIJONU 
NAMU 

Federalis butų administra 
torius Moley pareiškė Kongre 
sui, kad šios šalies gyvento 
jams bus reikalinga tarp 17 ir 
18 milijonų butų sekančių 10 
metų bėgyje. 

Kongresas svarsto skyrimą 
pinigų išstatymui apie 1 mili
jono butų, kas sudarytų tiktai 
lašą vandenyje. 

šalies gyventojų skaičius di 
deja, naujos šeimos kuriasi, se
nieji namai nyksta, taip kac 
valdžios pastangomis ̂  išstaty
mas apie milijonui šeimų butų 
nesudarytų reikiamos žymės. 

Valdžios statomi bukli dau 
giausia tenka didmiesčiams, 
tuos butus suleidžiami daugu
moje mažai uždirbančios šei
mos, dažniausia negrai. 

Moley ragina Kongresą fi
nansuoti pačių miestų gyvena
mų namų statybą daug plates
niu mastu. 

Žydai važiuoja vietoj 
pabaltiečių 

Vienas lietuvis Vokietijoje 
gavo iš savo dėdės darbo ir bu
to garantijas ir pradėjo ruoš
tis kelionėn. Po kurio laiko 
jis gavo piktą laišką iš dėdės, 
kuriame sūnėnas koliojamas 
Pasirodo, kad jo vietoje su sū
nėno vardu paruoštais doku 
mentais atvyko... nepažįsta
mas žydas. Kaip jis tuos do
kumentus įsigijo, tai šiuo me
tu aiškinama atitinkamose įs
taigose ir laukiama tyrimų re
zultatų. Manoma, kad tai ne 
pirmas reiškinys... 

žydai ir kitur naudoja "lie
tuvybę". šiomis dienomis Vo
kietijoje buvo sučiupta stam
bi spekuliantų gauja, variusi 
" p r e k y b ą "  p o  v i s ą  E u r o p ą .  
Amerikiečių karinės valdžios 
oficialus organas "Die Neue 

chael Slesin ir Wulf Abramo 
vitz. Patikrinus lietuvių trem 

i- likų partijos MRP atstovas 
Mare Scherer užklausė Thore-
zą, ar jis supainiojo Prancūzi
jos reikalus su Kremliaus inte
resais, ar jis savo pareiškimu 
stato savo kandidatūrą pakei
sti tautos išdaviką Lavalį... 

Po to pasisakė visa eilė kal
bėtojų. 

PRL atstovas generolo de 
Gaulle šalininkų vardu parei
kalavo komunistų partiją pa
skelbti už įstatymo ribų. 

Buvęs Prancūzijos premje
ras Daladier ta proga pasakė 
didelę politinę kalbą, kurioje 
atvirai iškėlė Kremliaus pla
nus. Daladier kelis kartus pa
žymėjo, kad Lietuva ir Pabal
tijo valstybės yra pirmosios 
sovietų aukos, kad Maskva 
ruošiasi sunaikintu ramias Pa
baltijo tautas. 

Vyriausybės vardu kalbėjo 
pats ministeris pirminink a s 
Queuille ir pirmą kartą po ka
ro kalbėjo taip atvirai apie ko
munistus ir sovietus. Queuille 
pareiškė, kad prancūzai viso
mis jėgomis saugos konstitu
ciją ir kovos prieš okupantus. 

Parlamento posėdyje kalbė
jo ir Thorezas, agresyviai ir 
"bolševikiškai" palygindam a s 
Prancūzijos vyriaus y b ę su 
šiukšlių dėže, o Staliną vadin
damas genialiu vadu ir rody
damas pavyzdžiu. 

Pirmosios išvados 
Kitą rytą ministeris pirmi

ninkas Queuille pirmą kartą po 
karo davė griežtą pareiškimą 
prieš rusus amerikonų spaudai. 
Tarp kitko jis pareiškė, jog 
visas pasaulis žino, kad rusai 
siekia užgrobti Italiją ir Pran
cūziją. Jis prašo amerikonus 
neleisti rusams užgrobti Vaka
rų Europą, nes ir penkiolikos 
dienų rusų okupacija būtų to
kia baisi, jog amerikonai betu
rėtų išvaduoti tik lavonus ir 
Vakarų kultūros griuvėsius... 

Queuille įspėja, jog jau da
bar laikas sujungti viso laisvo
jo pasaulio jėgas ir pradėti ko
vą prieš komunizmą ir Krem
lių! 

Tą patį vakarą buvo suimti 
komunistai žurnalistai, kalti

nami išdavę Prancūzijos gy
nybos paslaptis rusams. Kitą 
dieną suimti dar 4, jų tarpe du 
aukšti kariškiai. Vyriausybė 
pradėjo atidengti didelę špio
nažo aferą, kurią vykdė komu
nistai prieš savo tautą. 

Senate užsienių reikalų mi
nisteris Robert Schuman pa
sakė reikšmingą kalbą, kad 
Prancūzija laukia Atlanto pak-
;o, kaip dįdelės kovos laimėji-Zeitung" paskelbė kai kurių 7 ^ 

suimtųjų pavardes, jų tarpe mo. Prancūzija visomis jėgo-
lietuvių": Schmerl Lipses, Mi- mis dalyvaus kovoje prieš ko

munizmą. 
šiuo Prancūzijos posūk i u 

tinių kartotekoje šių "lietuvių" apsidžiaugė visa Europa. Ta 
nerasta... proga Churchillis Europos Uni-

Atsiunte $200 
Lietuvos nepriklausomyb € s 

minėjimo šventėje New Bri-
tain, Conn., vasaio 20 d. susi
rinkę lietuviai parinko aukų 
BALFui ir ALT. BALFo dalį 
$200 jau prisiuntė centrui. Tai 
gražus pavyzdys mūsų tautie
čių, kurie kiekvieną progą pa
naudoja sušelpimui mūsų bro
lių ir sesių tremtinių. Stam
besni aukotojai buvo: Motiejus 
Mažeika $20, Varpo Klubas $ 
25, C. Giedraitis $10, daugelis 
aukojo po $5, kiti po $3, $2' ir 
$*l. 'Kiek kas galėjo, tiek au
kojo ir tuo prisidėjo prie ben
dro lietuviško darbo. Visų šel
piamųjų vardu BALFas dėko
ja geros širdies amerikiečiams 
už atjautimą ir paramą tremti
niams. Amerikiečių parama 
sustiprins jų pasiryžimą iš
tverti ir susilaukti laiminges
nių dienų. 

Ar gali ramiai nuryti kąsnį 
žinodamas savo brolio vargus? 
Gal tavo brolis džiovininkas 
reikalingas pagalbos ? BALF 
yra visų mūsų organizacija, 
žinai juk: "Kai du stos visa
dos daugiau padarys". Dar 
šiandieną pasiųsk savo auką: 

United Lithuanian Relief Fund 
of America, Inc. 

105 Grand Street 
Brooklyn 11, N.Y. 

y 

ACIU TETAI 
Ačiū tetai iš Amerikos — 

taip sako maža vienietė našlai
tė, gavusi žaislų iš Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus, puldama 
ant kaklo Raudonojo Kryžiaus 
tarnautojai, kuri tenai yra įpa
reigota prižiūrėti Raudonojo 
Kryžiaus dovanų dalin i m ą. 
Tos dovanos yra simbolis drau
gystės, kurią Amerikos Raudo
nojo Kryžiaus Jaunimo Sky
rius parodo savo "kaimynams" 
anapus vandenyno. 

Amerikos Raudonojo Kry
žiaus Jaunimo Skyriaus nariai 
yra pagaminę tūkstančių tūks
tančius žaislų, kurie yra išsiųs
ti į Europą vaikams, ypač esan
tiems ligoninėse, prieglaudose 
ir tremtinių stovyklose. 

Raudonasis Kryžius, pavyz
džiui, dabar labai plačiai ben
dradarbiauja su pertvarkyta 
Austrijos Raudonojo Kryžiaus 
organizacija. 

* 

IS AMERIKOS 
Todėl kovo mėnesį, iki 17-os 

dienos visi kviečiami prisidėti 
savo auka Raudonajam Kry
žiui, kad jis galėtų ir toliau 
tęsti savo darbą, šiais metais 
yra užsibrėžta Clevelande ir jo 
priemiesčiuose surinkti $875 
000, kad būtų galima įvykdyti 
reikalingą programą. 

I I I  

1948 metals US veteranai ir 
jų paveldėjai iškolektavo iš fe-
deralės valdžios $6,495,232,236 
įvairių atlyginimų. 

Valdžia dar tebemoka atly
ginimus ainiams veteranų, ku
rie .kariavo šimtas metų atgal. 
Atlyginimus ima veteranai šių 
karų: karo su Ispanija, Civili
nio karo, karo su Meksika, ka
rų su indijonais ir pastarų 
dviejų pasaulinių karų. 

Uttrf##* 

wnm 

APLANKYK TOLIMUS DRAUGUS ŠĮVAKAR 

1 . . ' . * Susitikimas per Long Distance gali buti toks pat 
malonus, kaip ir apsilankymas pas artimus kai-
mynus. Kam nustoti kontakto su maloniais drau
gais ar giminėmis, kai tas taip pigu ir taip smagu 
aplankyti juos per telefoną. Ir tai taip mažai kaš
tuoja! Tik pasižiūrėkit i vidurinį jusų telefonų 
knygos viršelio lapą, kur nurodytos tipiškų toli
mo susisiekimo pasikalbėjimų kainos. 

THE OHIO BELL TELEPHONE COMPANY 
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M I R I M A I  
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 
ios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykai 

MIRS 19,800 LIETUVIŲ 
IŠEIVIŲ 

Su šiame numeryje paduoda
mais mirusių, lietuvių vardais, 
čia žymimų mirusių lietuvių 
skaičius pasiekė jau 19,800, 
nuo vasario mėnesio, 1937 m., 
kuomet DIRVOJE mirus i ų 
išeivių lietuvių vardai pradėta 
skelbti."; .":;- ' 

AUGAITIENĖ Karolina (Stu-
beliutė), pusamžė, mirė va
sario 15, Chicago, 111. (Tel
šių ap., Gargždų par.). Ame
rikoj išgyveno 40 metų. 
go, 111. (Panevėžio ap., Ra
m y g a l o s  p a r . ,  N a u j a s o  d ė s  
km.) Amerikoj išgyveno 46 
metus. 

POŠKA Mykolas, seno amžiaus^ 
mirė vasario 17, Chicago,-
111. (Kauno rėd.). Amerikoj 
išgyveno 46 metus. -v 

JDKANIS Jonas, pusamžis, mi
rė vasario 15, Chicago," 111. 

'IŠTEKUS GAISRO 
NELAIMEI 

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

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

Telef.: MAin 1773. 
v —/ 

(Mažeikių ap., Viekšnių pan 
<Jy volių kaimo). Amerikof 
išgyveno 36 metus. 

SHEMETAS Justinas, 64 tei
tų, mirė vasario 16, Chicago, 
111. (Kauno miesto). Ameri
koj išgyveno 40 metų. 

LATOžA Jonas, pusamžis, mi-
„rė vasario 18, Chicago, 111. 
Amerikoj išgyveno 50 metų. 

PAVELfCIS Jurgis, seno am
žiaus, mirė vasario 18, Chi
cago, 111. (šakių ap., Griška
būdžio par., Pentiškių km.) 
Amerikoj išgyveno 50 metų. 

JACIKAS Juozapas, pusamžis, 
mirė vasario 17, Chicago, 
111. (Tauragės ap., Pagra
mančio par., Alijošiškių km) 
Amerikoj išgyveno 38 metus 

KLAŠIENĖ Ona, 42 metų, mi
rė sausio 29 d., Maspeth, 
N.Y. . 

KULIKAUSKIENĖ Alice, 72 
metų, mirė sausio 29 d., 
Brooklyn, N.Y* 

ZUBAVIČIENĖ AgnleSka, 64 
metų, mirė sausio 29 d., 
Brooklyn, N. Y. 

ŠALČIUNAS Juozapas, 50 me
tų, mirė vasario 2 4*: Man
hattan Beacli, N.Y. 

SINKEVIČIUS Juozapas, 64 
m., mirė sausio 17 d., Day
ton ,Ohio. Amerikoj išgyve
no 39 metus. 

VISCOUNT Jieva (Venskaitė) 
seno amžiaus, mirė vasario 
9 d., Miami, Fla. 

MOZURIENĖ Katarina, 77 m. 
mirė vasario 9 d., Detroit, 
Mich. 

GELGOTA Juozapas, 64 metų, 
mirė vasario 9 d., Detroit, 
Mich, 

VIELIS Albertas, 60 metų, mi
rė vasario 10 d., Brooklyne, 
N.Y. 

RAMAŠAUSKIENĖ Antanina, 
73 metų, mirė vasario 4~<4», 
Minersville, Pa. 

BASTIS Juozapas, 56 metų, 
mirė vasario 2 d., Manches
ter, Conn. 

URBONAS Kastantas, 51 m., 
mirė vasario 11 d., Rich
mond, N.Y. 

STANKUS Juozas, 79 metų, 
mirė sausio 17 d., Milwau
kee, Wis. 

MILIUKAS Vincas, pusamžis, 
rrfirė vasario 11 d., Brooklyn, 
N. Y. 

2 sv. taukų, -kiaulimi/f."." 
No. 1 2 sv.befkono u. 

' 2 fv: kalami dešros ^ 
*©' 2 sv.'kenuoto*. ^jauticuns , 

1 sv. pienu . miltelių. 
2 į, v. bekon^4f" , 
2 sv. kenuo^os "jautienom 

No. 2 2 sv,?pietų A^frik.. a pel 
QQ marmelado •*; 
. *: I" sv.'cukraus.. • 

! sv. kavos pupelių 
1 sv. šokolado; blocks 

. •* 2 sv. kiaulinių : taukų 
No. 8 ' 2' sv. bekoho ; -'J/** ' 

^ SV- tu^raus 
2 sv. aukšč. r ir h. sūrio 
1 sv. kavos pupelių. 

No. 4 : 
S2D5 9 SVARAI CI'KKAl'S 

No. r» 
S4/J8 C) SV. KAVOS I'upel.ų 

No. fi 4,5 sv. cukraus 
*>5 sv kavos pupelių 

No. 7 200 Chesterfield ciKurcių 
$2*0® (Išskiriant Y<ik. u Itali.ių > 

No. 8 1 fi sv. sūdytų silkin stati-
$5.95 jielį. (Tik j Vokietiją) 

N'o. 9 10 sv. kvietinių imlių 
4 unc. kepimo i n i J1 v * i u 

EXTRA jRIEBALV 6 SV.!:: 
2 sv. kenuoto svirslo 

No. 10 ~ sv* bekono 
qe- 'Z sv. kiaulinių taukų 

' " 1 sv. šokolado, block' 
1 i>v. cukraus 
1 sv kavos pupelių. 

Čia nurodytose kainose įsi aitv 
tos persiuntimo, draudimo ir ki-
loc išlaidos. 

Al.skiiiii tmi.iuiės su d.-viu;' 
mis. k(MUitctajs ir pavieniais a 
meiMinis (!<•< < <. t i f s i i i e i ;t/!-,iUvinų 

Nedelsdami ",iaR;lien pasur kiir 
<avo <imioe m s. ;Lr.tupam.s snu'-

r " "T 
^ * f 1 * ̂  ''Jįj* ' A** , 
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Padekime fsikurti trem
tiniams! 

BALFo Valdyba sivo pcnsI-
dyje vasario 9 d. svarstė apie 
reikalingumą suteikti atvyku
siems tremtiniams materiali
nės pagalbos. 

Kas kart vis daugiau ir dau
giau atvyksta naujų tremtinių 
į JAV, kur jie neturi giminių 
ir pažįstamų ir kuriems reika
linga materialinė pagalba įsi
kurti. Ypač gyvenimo pradžio
je jiems trūksta tokių daiktų, 
kaip indų, rūbų, baldų ir kito
kių apyvokos reikmenų. Tuo 
tarpu pas čia gyvenančius žmo
nes yra atliekamų tokių daik
tų, kuriuos jie mielai perleistų 
tremtiniams. 

Todėl BALFo Valdyba pra
šo visuomenę organizuoti nau
jai atvykstant i e m s tremti
niams įsikurti pagalbą, stei
giant tam reikalui atskirus ko
mitetus, kurie rinktų daiktines 
aukas (baldus, indus ir tt.) ne 
vien iš lietuvių, bet ir iš kitų 
tautybių amerikiečių visuome
nės. 

Šiuo būdu vttiujai atvykusie
ji tremtiniai, kurie iš niekur 
negauna pagalbos, galėtų būti 
be didesnių išlaidų sušelpti pir
mojo reikalingumo daikta i s. 
šie daiktai jiems labai pravar
tus įsikūrimo pradžioje, kada 
kiekvienas daiktas namų apy
vokoje yra būtinas, o jo įsigyti 
dėl lėšų stokos tremtiniai ne
pajėgia. -HALF ¥*Myb*j Telšių <*|r, 
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Ablonskaitė, trys seserys, iš Butkų 
k., žigaičių vl., Tauragės ap. 

Abraitis, Tomas, iš Liudvinavo k., 
ir vl., Marijampolės ap. 

Abugelytės, Agnieška ir jos sesuo, 
iš Dvareliškių k., Panemunės vl., 
Kauno ap. 

Achenbachaitė - Janson, Berta, iš 
Kriukų k., Šakių ap. 

Adomaitis, Jurgis, iš Kibeikių k., 
Vilkaviškio ap. 

Adomaitis, Mykolas ir Bronislava, 
iš Padubysio vl., Šiaulių ap. 

Adomaitis, Povilas, s. Petro, iš Ra
mygalos vl., Panevežio ap. 

Adomaitytė, Ieva, iš , Pakrovu k., 
Stakliškių vl., Alytaus ap. 

Adomaitytė - Sadauskienė, Liudvi
ka, iš Šiaulių ap. 

Adukevičienė - šilerytė, Ona, jos 
sesuo Marė ir brolis Šileris, Jo
nas, iš Bartninkų k. ir vl., Vil
kaviškio ap. 

Adulis, Juozas, iš Kalniečių k., Ro
kiškio ap. 

AleksandravičiutS - Gudavičienė, 
Jadvyga. 

Aleškevičiutė - Mikulskienė, Morta, 
iš Margeravos k., Alytaus ap. 

Andrijauskis, Jonas ir Petras bro
liai Tamošiaus, iš Vaiguvos par., 
išaulių a. 

Andriulionis, Juozas, til Varėnos m., 
Alytaus ap. 

Antanaitis, Antanas, Petras ir Pra
nas, sunųs Antano, iš Pumpėnų 
vl., Panevėžio ap. 

Antanaitis, Justinas ir Petras, su
nųs Viktoro, iš Pumpėnų vl., Pa
nevežio ap. 

Arasimavičiutė, Jadvyga, duktė Juo
zo ir Juzefos, iš Kauno-šančių. 

Aukštakalnis, Baltrus ir Pranciškus, 
iš Rutkiškių k., Kauno gubern. 
ir jų šeimos. 

Audrotas, Jurgis, iš Gudelių k., Al
vito par., Vilkaviškio ap., i-r 
žmona Puodžiunaitė. 

Ausukaitis - Jurgaitytė, Veronika, 
iš Šeduvos vl., Panevežio ap. 

Bagdanavičius, Edvardas, iš Silai-
tiškių k., Zarasų ap. 

Bagdonaitė, Kotryna, iš Panevežio. 
Bagdonavičius Jurgis, sunus Jurgio. 
Bagdoniutė - Tilciauskienė, Julijo

na, iš Duobedžių k., Joniškio vl. 
Balčiūnienė, Marijona, ir duktė Ona, 

iš Aukšt. Panemunės vl., Kau
no ap. 

Balsiunas (Barščevičius), Karolis, iš 
Pikelionių k., Stakliškių vl., Aly
taus ap., jo žmona Barščevičienė 
Balsiunienę), Uršulė ir dukterys 
Barščevičiutė (Balsiunaitė), Ade
le, Anele, Johana (Juvalkaį, Mor
ta ir Ona. 

Baltrušaitytės - Išganaitienės, Ago
tos, iš išganaičio Prano, sunus 
Išganaitis, Juozas, iš Žiurių k., 
Kidulių vl., Šakių ap., prašo at
siliepti gimines ir pažįstamus. , 

Banuškevičius, Jonas, iš Samninkų 
k., Onuškio vl., Trakų ap., ir 
žmona Šilanskaitė, Marcele, iš 
Vaikantonių k., Daugų vl., Aly
taus ap. 

Barauskaitė - MiKinauskienė, Ur
šulė, ir Barauskas, Aleksas, Juo
zas ir Kazimieras. 

Barkauskas, Liudvikas, iš Medamiš-
kių k., Darbėnų vl., Kretingos a. 

Barščevičius (Balsiunas), Karolis, iš 
Pikelionių k., Stakliškių vl., Aly
taus ap., jo žmona Barščevičienė 
Barščevičiutė (Balsiunaitė) Adele, 
Johana (Juvaska), Morta ir Ona. 

Basaitė - Vaigauskienė, Stanislava, 
iš Rudupio k., Luokės vl. gyv. 
New York. 

Beliunaitė. Bronė, iš Civilių%k., Jū
žintu vl., Rokiškio ap. 

Bendžius, sunus ir duktė Baltraus 
ir Onos. 

Beresnevičiutė. Adele, iš. Josvainių 
vl.. Kėdainių ap. 

Bernotas, Vincas, iš Barzdų k., Ša
kių ap. 

Besasparis, Antanas, iš Didvyžių k., 
Žaliosios vl., Vilkaviškio ap. 

Bragaitė. Antosė. iš Miliušių k., 
Jurbarko vl., Raseinių ap. 

Bradunas. Jonas, iš Pajevonio k., 
Vilkaviškio ap. 

Brazys, keli broliai, iš Vienžindžių 
k.. Joniškėlio vl., Biržų ap. 

Brukąs, Andrius ir Petras, iš Bu-
tanavičių k., Kalvarijos vl., Mari
jampolės ap. 

Bundulienė, Antanina, našlė Bun-
dulio. Kazimiero, iš Pakasinės k., 
Gargždu vl. 

Bundza. Juozas, iš Kubilių, Ilguvos 
vl., ir brolis Bundza. Stasys. 

Butkevičienė - Janulaitė, iš Sedos 
vl.. Mažeikiu ap. 

Butkevičienė, Domicėlė, iš Žadeikių 
k.. Sedos vl.. Mažeikių ap. 

Butkienė - Jocaitė, Elena, iš Stru-
gaičių k., Kuršėnų vl., Šiaulių a. 

Butkus - Žaliauskaitė, Marija, iš 
Simno, Alytaus ap. 

Čepas, Jonas, iš Purvių, k., Papilės 
vl., Šiaulių ap. 

čenlevičienė - Raškiutė, Marijona, 
d., Juozo ir Viktorijos, iš Buble-
lių vl., Šakių ap. 

čepukas. Juozas, iš Kamajų. 
česnavičiutė - Vyšniauskienė, iŠ Gu

delių par., jos vyras Jonas Vy
šniauskas, ir vyro brolis Petras, 
iš Skardupių k., Pajevonio par., 
Gražiškių vl., Vilkaviškio ap. 

Charasimavičius, Ignas, gyv. Gard
ner, Mass. 

Chreptavičienė - Gogytė, Zofija, iš 
Šiaulių. 

Dabrikiutė, Elena, iš Pašvitinio. 
Damulis - Subaičiutė, ir vyras iš 

Dvarniunų k., Šešuolių vl., Uk
mergės ap. 

Darssin (Zdaržinskftsf ), Prank, Jos. 
ir Margaret. 

Daugaravičiutė, Julija, iš Miežiškių 
vl., Panevežio ap. 

Daukšytė, Ona, iš Surgučio km., 
Marijampolės ap. 

Dereška, Kazys, ir sunus iš Bukuo-
nių k., Jevaravo vl., Marijampo
lės ap. 

Gedvilas, Pranciškus, iš Viešvinų a., 

Dešulskaitė, Kalnile, ir Liuda ir. 
Dešulskaitė-Gailienė, Leonora, iš 
Kartupio k. Eržvilko vl. 

Emotas, Juozas, iš Senmiesčio k., 
Židikų vl., Mažeikių ap. 

Gailienė - Dešulskaitė, Leonora, ir 
Dešulskaitė Kamile ir Liuda, iš 
Kartupio k., Eržvilko vl. 

Galiniutė, Brigita, iš KibeikilJ 
Vilkaviškio ap. 

Gaubys, i& Knabikų k., Mažeikių a. 
Genčiunienė - Žitkiutė, Magdė, iš 

Bukuoniu k., Jevaravo vl., Mari
jampolės ap. _ 

Gogytė - Chreptaviciene, Zofija, » 
Šiaulių. ; . 

Gricevič, FfertS, tunus Josi», ii 
Šiaulių. v 

Grigalis (Grigaliūnas), Jonas. , 
Grigas, Juozas, iš Leliūnų k., Pa* 

girio vl., Ukmergės ap. 
Grisius, Ona, iš Jucių k., Vaiguvos 

par., Šiaulių ap. 
Grosas, iš Didkiemiu k., Tauragės 

ap. 
Grybauskas, Jurgis, Kazys ir Gry

bauskaitė, Marijona, vaikai Mo
tiejaus, iš Pakuonio vl., Kauno a. 

Gtidavičienė - Aleksandravičiūtė, Jad
vyga. . ^ 

Grybauskas, Jurgis, Kazys ir Gry
bauskaitė, Marijona,,, vaikai Mo
tiejaus, iš Pakuonio vl., Kauno a. 

Gudavičienė - Aleksandrav i č i u t ė, 
Jadvyga. 

Hatopp, Alexander, iš Griblaukių k., 
Batakių vl., Tauragės ap. , 

Išganaitis, Juozas, sunus Pranoi 
Išganaičio ir Agotos Baltrušytės, 
iš Žiurių k., Kidulių vl., Šakių a., 
prašo atsiliepti gim. ir pažįsta-
mus. 

Ivoška, Adomas, s. Adomo, iš Šiau
lių ap. 

Izokaitis, Jonas ir žmona Jone. 
Jackys, Jonas, s. Nikodemo, iš Va-

luckų k., Jurbarko vl., Raseinių a. 
Jakučionis, Petras, iš Spulių k., 

Aluntos vl., Utenos ap. 
Jankauskas, Jonas, iš Darbėnų k., 

ir vl., Kretingos ap. 
Jankauskas, Vincas, iš Veiverių m., 

Marijampolės ap., brolis Elenos 
Leichmanienės. 

Janonis, Jonas. 
Janson - AchenbachaitS, 'Berta, tt 

Kriukų k., Šakių ap. 
Janulaitė - Butkevičienė, iš Sedos 

vl., Mažeikių ap. 
Janulaitė - Milevičienė, iš Žemalės 

k., Tirkšlių vl. 
Jasiukaitis, Ignas, iš Užliedžių k., 

Raudondvario vl. Kauno ap. 
Jenušonis, Juozas, iš Punsko vl., 

Suvalkų ap., gyv. Paterson, N.J. 
Jocaitė - Butkienė, Elena, iš Stru-

gaičių k., Kuršėnų vl.. Šiaulių a. 
Jonušaitis, iš Molupių K., Batakių 

vl., Tauragės ap. 
Juonis, Jonas, iš Daugų - m., Aly

taus ap. 
Juozapavičius, Juozas, iš Jaučiskių 

k., Vilkijos vl., Kauno ap. 
Jurčas, Juozas, iš Vainorių k., Ši

luvos vl., Raseinių ap. 
Jurgaitytė - Ausukaitis, Veronika, 

iš *šcduvos vl., Panevežio ap. 
Jurkšaitienė - Magdalena, iš Kau-

no-Aleksoto. 
Jurkšaitis, Jonas, iš Kibeikių km., 
Vilkaviškio ap. 
Juškevičienė - Lapinskaite, 

Vincentavo k., Tverų vlM Telšių a. 
Juškevičius (Juškys)^ brolis Pra

no, gyv. Vizbarų k., Girkalnio vl., 
Raseinių ap. 

Juškys (Jurkevičius) brolis Prano, 
gyv. Vizbarų k., Girkalnio, vl., 
Raseinių ap. 

Kačinskaitės, Elzbieta ir Jadvyga, 
iš Graužiečių k., Pabaisko vl., 
Ukmergės ap. 

Kaledaite, iš Jurgežerių k., Kalva
rijos vl., Marijampolės ap. 

Kanciarevičius, Ignacas, iš Jakai
čių k., Jurbarko vl. 

Kapočius, Antanas, s. Stasio, iš 
Pažaislio, Kauno ap. 

Karašauskienė, Marija, iš Laudvi-
navo vl., Marijampolės ap. 

Karpavičius, Antanas, iš Panevežio 
ap. 

Katilius, Benediktas ir Liudvikas, 
iš Maniušių k., Gruzdžių vl., Šiau
lių ap. 

KaUnas, Zenonas, iš Kretingos. 
Kauplesytė, Magdalena, iš Jurbar

ko. 
Kaušinaitė, Marytė, iš Deltuvos m. 
Kaušytė, Ona, iš Paluknės k., Skuo

do vl., Kretingos ap. 
Kavaliauskienė, Nastazija, iš Dau

gų m., Alytaus ap. 
Kazlauskis, Kostas, iš Žibikų k., 

Viekšnių vl'., Mažeikių ap. 
Keblys, iš Petrikaičių k* Kretingos 

vl. 
Keserauskaitė, Marijona, iš Taura

gės ap., Bimbilinės k. 
Kirieliutės (Kirielius), dvi seserys, 

iš Piliunų k., Pilviškių vl., Vil
kaviškio ap. 

Kisieliauskas, Jurgis, iš Lentvara-
vo, ir jo šeima. 

Kiuras, Motiejus, iš Slabados k., 
Krekenavos vl., Panevežio ap. 

Knispelienė, Elze, iš Bimbilinės k., 
Tauragės vl., gyv. New York. 

Koenig - Žilinskaitė, Berta, iš Ša
kių, jos vyras Adolf, ir vaikai 
Martha, Theodore, ir Waldimar, 
gyv. Kaune, Šančiuose. 

Kulikauskas, Boleslovas, ir sesuo, 
Marija. 

Kuncaitis, Konstantinas, iš Burbiš
kiu k., Sintautų vl., Šakių ap. 

Kuprelis, iš Žvelsenų, Gargždų vl. 
Kupšys, iš Bubulių k. 
Kuras, Pranciškus, iš Galinių k., 

Griškabūdžio vl., Šakių apf< 

Kurkliauskas, Ignas, iš Žeimelio vl., 
Šiaulių ap. 

Labinas, Vytautas. 
Labukas, Juozas ir šeima. 
Lapinskaitė - Juškevičienė, Oną, iš 

Vincentavo k., Tverų vl., Telšių a. 
Lapšys, Vincas, iš Nociunų vl., Pa

nevežio ap., Kukų k. 
Laukys, Juozas ir Jurgis, iš Vaina-

traukio k., Aukšt. Panfemunės v., 
Kauno ap. 

Laurušonis, Andriejus, s. Motiejaus, 
iš Žiežmarių vl., Trakų ap. 

Lažauninkas, Jonas, iš Slavikų k., 
Kidulių vl., Šakių ap.^ 

Lekšas Jurgis, iš Pašeliškio k., Ši
lutės ap., Klaipėdos kr., arba jo 
veikai. 

Lembergas, iš Židvario, apie Šilu
vą, Raseinių ap. 

Lešinskas, Stanislovas, iš Šapnagių 
k., Šiaulių, vl., ir dukterys Lešin-

„ skaitė, Julija ir Stasė. 
Leudukat - Tamošiūniene, Marija, 

tt ©ffifttttl. 

SUKNELĖS Iš AMERIKOS RAUDONOJO KRYžIAul 

Šių Europos vaikučių širde
lės plaka iš džiaugsmo, kai jie 
bando naujus drabužėlius, ku
riuos jie gavo iš Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus. Nesuskai
tomi milijonai europiečių dar 
tebevargsta »po karo katastro
fos. Daugelis jų gauna apsi
vilkti drabužiais, kuriuos pa
siuva ar numezga Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus savanorės 
talkininkės. Iš Raudonojo Kry
žiaus dirbtuvių plaukia drabu
žiai daugiau kaip 20-čiai tau
tų. Vien tik iš Clevelando sky
riaus išėjo daugiau kaip mili
jonas drabužių. 

Amerikos Raudonasis sky
rius užima vadovaujamą pozi
ciją stiprinime ir kitų kraštų 
Raudonojo Kryžiaus organiza
cijų, kurių daugelis turi būti 
iš pagrindų peorgarįizuotos. 

Mūsų Raudonasis Kryžius 
joms vadovauja ir padeda pri
eiti prie to, kad jos galėtų pa
čios save aprūpinti. Pagalba 
teikiama daugeliu būdų. Perei
tais metais apie 6 milijonų do
lerių vertės gėrybių buvo pa
siųsta tam tikslui. Tai padarė 
Amerikos Raudonasis Kryžius, 
daugiausiai panaudodamas val
džios perteklius. 

Raudonasis Kryžius taip pat 
turi pagelbėti ir tremtiniams 
įsikurti šiame krašte, kurių 
daugiau kaip 200 tūkstančių 
laukiama atvykstant. Jaunimo 
skyrius pereitais metais* išsiun^ 
tė Europos vaikams 644,00tjr 
dėžučių su dovanomis, daugiau
siai mokykliniais dalykais. 

Dabar vyksta Amerikos Rau
donojo Kryžiaus rinkliava, ku
ri truks iki kovo 17. 

Leveckis, Charles, gim. «fXV, gyv. 
Višakio-Rudos k., Marijampolės a. 

Liauksminas, Konstantinas ir Si
monas. iš Kegrių k., Viekšnių v., 
Mažeikių ap. 

Lichtas, Gustavas, brolis Emilijos 
Achenbachienės. 

Lingaitis, Jonas ir Lingaitytė, Ona, 
abu gimę Worchester. 

Liudzevaitis, Adomas, iš Gustaičių 
k., Veiverių vl., Marijampolės a. 

Liuiza. Jonas, iš Nečiunų k., No-
maniunų vl., Alytaus ap. 

Liuizaitė, Ona, d. Koste, tremtinė, 
prašo atsiliepti gim. ir pažįsta
mus kil. i? Nečiunų k., Nemaniu-
nu vl.. Alytaus ap. 

LoYn sargis, Tadas, tremtinys, iš 
Tauragės, prašo atsiliepti gim ir 
pažįstamus. 

LoDŠaitis ir Lopšaitienė, iš Rauk-
tiškių k., Jurbarko vl. 

Lukoševičaitė - Miliauskienė, Jule, 
iš Vištyčio. 

Puodžiunaitė - Ajišrotieni^ iš Ma
te rnų k., ir vyras Aušrotas, ir 
Jurgis, iš Gudelių k., Alvito par., 
Vilkaviškio ap. 

Rabačiutė, Ona, iš Tauragės ap. 
Raškiutė - čeplevičienė, Marijona, 

d. Juozo ir Viktorijos, iš Buble-
lių vl. šakių ap. 

Raškiutė - čeplevičienė, Marijona, 
d. Juozo ir Viktorijos, iš Buble-
lių vl. Šakių ap. 

Rediackas, Juozas, gyv. "Gardner, 
Mass. 

Remeika, Edmundas ir Vladas, iš 
Pamiškalnių k., Šiaulėnų vl., Šiau
lių ap. 

Romeika, Domininkas, ir Romeikai-
tė, Kaze, iš Užliedžių k., Raudon- 1 

dvario vl., Kauno ap. 
Ronkus, Edvardas, gimę Ameriko

je. 
Rudokas, ar Rudokaitė, jų tėvai iš 

Aukštaitijos, gyv. Ukmergės ap. 
Rupringkt, Jozefą, gyv. Findlay, O. 

KODĖL GAUNAME 
PRASTAS BULVES 
Federalė valdžia už pernykš-

čias bulves ūkininkams išmo
kėjo apie $200,000,000, su ta 
ta pasekme, kad bulvių kainos 
dabar yra palyginamai bran?-
gios ir pačios bulvės, kurias 
gauname pirkti am omistui, 
yra antros rūšies. 

Valdžios štai kaip buvo pa
tvarkyta: už pirmos rūšies bul
ves, kurių perviršių valdžia su
pirko iš ūkininkų, palaikymui 
bulvių kainų aukštų, ūkinii& 
kams mokėjo po $2.92 už 100 
svarų. Antros rūšies, prastes
nėms bulvėms, valdžia nust®» 
t§ po $1.46 atlyginimo nuo 10# 
svarų. 

Aišku, ūkininkai atidavė val
džiai pirmos rūšies bulves, pa
imdami po $2.92, o prastesnes 
bulves, prilaikydami, kad per
daug jų nepatektų į rinką, vis-
tiek parduoda aukštesne kai
na ir tuo būdu bulvių auginto
jai dvigubai prisipinigauja. 

Tfe $200,000,000 už bulves 
sumokėta iŠ pačių žmonių tak
sų. Gerasįhs bulves valdžia ir 
naikina, ir paduoda alkoholio 
darymui, ir krakmolui ir ki
tiems niekniekiams. 

.'•lini , 

I ' ' 

KIEL įlankoje, Vokietijoje, 
kur yra nuskandinta daug vo
kiečių povandeninių laivų, iš
kėlus vieną tų laivų rasta ja* 
me virš 70 vyrų, moterų ir 
vaikų lavonų. Spėjama, kad 
tuo povandeniniu laivu 1945 
metais nuo užeinančių bolševi
kų tie žmonės bėgo, o laivą nu
skandino sąjungininkų lėktu
vai, patėmiję jį toje įlankoje. 

KAS platina Dirvą 
platina apšvietą. 

\ 
tas 
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Pilnai padengta apdrauda 

Lukošius, Bronius, s. Bonifaco, gyv.' Rupulaviciene (Ropaleicova), Tavo-
Buenos Aires, Argentinoje. I s.ia' Gardner, Masš. 

Lukošius, Domininkas, iš Jurbarko, j Ruskus, Petras,s. Barboras. 
Mačiuliutė - šlapkauskienė, ir vy- j Rusteikienė - Žilinskaite, Ona, lš 

ras šlapkauskas Motiejus, iš Vai- *' Keturvalakių Vl., 
liškiu dv., Alvito parap., Vilka- I Vilkaviškio ap. 
viskio ap. i Ryskus, Vincentas. 

Malonus, Algi#, gyv. Los Angeles,! Saulis, Antanas, gf*. Bygoje. 
California. | —u : — 

Marmakevičius, iš Šiluvos, Rasei
nių ap. 

Mauruča. Jurgis, iš Parausių k., 
Pilviškių vl., Vilkaviškio ap. 

Maurutis, Jonas ir Magdalena, iš 
Garšvinių k., Vilkaviškio ap. 

Meiliunaitė, išvykusi iš Panevežio. 
Meškaite, Emilija, iš Auksučių k., 

Papilės vl., Šiauliu ap. 
Mickevičius, Antanas ir Jonas, s. 

Andriaus, iš Šuklių dv,. Alvito vl. 
Vilkaviškio ap. 

Mickevičius. Juozas, gyv. Long Is
land, N.Y. 

Miežlaiškis, Mikas, iš Laudvinavo, 
Marijampolės ap. 

Mikelaitis, Antanas, ir Mikelaitienė, 
Ona, iš Pakampiškių k., Klebiškio 
vl.. Marijampolės ap. 

Mikulskienė - Aleškevičiutė, Morta, 
iš Margeravos k., Alytaus ap. 

Mikutaitytė, Marcele, iš Kalnėnų k., 
Jurbarko vl. * 

Milčinauskienė - Barauskaitė, Ur
šulė ir Barauskas, Aleksas, Juo
zas ir Kazimieras. 

Milevičienė - Janulaitė, iš Žemalės 
k., Tirkšlių vl. 

Miliauskas, iš Vedegienų k., Rieta
vo vl., Telšių ap. 

Miliauskienė - Lukoševičaitė, Jule, 
iš Vištyčio. 

Mineika, Teofilius, iš Pavartyčių k., 
Šeduvos vl., Panevežio ap. 

Mockevičius, Antanas, iš Bridžių k., 
Sintautų vl., šakių ap. 

Naunykas, Juozas, iš Trumpakojų 
k., Žeimelio vl. 

Navickas, Aleksandras, Jonas ir 
Pranciškus, sunųs Marijos Bradu-
niutės, ič Vilkaviškio ap. 

Navickas, Motiejus, sunus Aleksan
dro, iš Diržių k., Žeimelio vl., 
Šiaulių (seniau Panevežio) ap. 

Navickienė - Tautkutė, Brpnė. 
Nekrašas - Vilimavičius, Jonas ir 

Kazimieras, ir sesuo Steponavi
čienė, Kotryna. 

Neu, Johann, iš Aukštupių, Tau
ragės ap., ir šeima. 

Neumann (Neumantas), Johann, s. 
Eduardo, iš Andrejaičių k., Tau
ragės ap. 

Neumantas (Neumann), Johann, s. 
Eduardo, iš Andrejaįčiy k., Tau
ragės ap. 

Nuda, Ignas, iš Pasvalio m., Biržų a. 
Nykantas, Pranaši s. Izidoriaus ir 

Anastazijos. 
Pažereckaitės, Brong ir Izabele, iš 

Eržvilko vl. " 
Pleikys, Antanas. 
Pranevičienė - šležytė, Elžbieta ir 

j 05 vyras Pranevičius, Povilas, 
abu iš Vienžindžių k., Joniškėlio 
vl., Biržų ap. 

Prieskienytė, Teofile, iš Vangelio-
nių k., Alytaus ap. 

SERVICE 
WHEEL ALIGNING 

ON ALL CARS 
By txperts Who Really KnowNowil 

TIME PAYMENTS I 

YEAGER 
RAYBESTOS 

6615 CARNEGIE AVE. 
Phone ENdicotf 9182 SPICIAUSTS SINCl IPSO 

UTah 1-4515 

WM. DEBBS PAINTING CO. j 
Namų Pagražinimas is Vidaus ir iš Lauko f 

7526* Star Avenue Cleveland 3, Ohio j 

juiiniiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiimiiiiiiiiiiiiiiiuiuir, 

Į Wilkelis Funeral Home 
I PILNAS LAIDOTUVIU 
Į PATARNAVIMAS 
1 —frAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS— 

I 6202 SUPERIOR AVE. HEnderson 9292 
5lllllllilllllllllll| | | |ill| | | |!l| | | | | |lllll|IIilllt1llllt»!lill!!illlllllllllllllllltlillll1!llltHIIII» 

Jakubs Funeral Home 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PARVEŽTI 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763 

į DIDELIS PUSMETINIS 
j IŠPARDAVIMAS 
1 Vyrams, Vaikinams ir Berniukams 

I-Visoki žiemai reikalingi dėvėjimui rūbai, 
baltiniai ir šiaip reikmenys — 

j nupįgntomis kainomis 
Į ię DYKAI! Kfs duodam Eagle Stamps su kiekvienu pirkiniu. 
| čia Iškeisime Jusų Stamp Books. 

| THE KRAMER & REICH CO. 
| 7010 Superior Avenue 
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j CLEVELANDO IR APYLINKĖS ŽINIOS * 
DIRVA—6820 Superior Avenue. ENdicott 4486—Atdara vakarais 

P1RVOS vakarui bilie
tai bus kitą savaitę 

Ateinančią savaitę jau bus 
galima gauti bilietų DIRVOS 
vakarui, kuris, kaip jau buvo 
paskelbta, rengiamas gegužės 
15 dieną, Lietuvių Salėje. 

Numatoma, kad ligi to laiko 
salė bus jau atsinaujinusi, pa
sigražinusi, taigi joje apsilan
kyti bus tikrai įdomu ir smagu. 
Lietuvių salės vadovybė jau Įsi
gijo ir pianą, kurio taip stigo 
pirmajame šios salės atidary
me, vasario 19. 

Jau susidarė DIRVOS vaka
ro rengimo komitetas, kuris 
pirmame savo susirinkime iš
sirinko pirmininku A, M. Praš
kevičių. O bilietų plat i n i m o 
tvarkytoja ir orkestro parūpin
to j a — G. Salasevičienę. Ki
tos, pareigos bus vėliau pas
kirstytos. 

Nustatyta, kad gegužės 15 
d. salė svečiams bus atdara 
nuo 4 vai. p p. Programos pra
džia — lygiai 5 vai. Progra
moje bus dainos, vaidinimas ir 
kitoki margumynai, šokių pra
džia 8 vai. šokiams orkestras 
jau yra, tai bus šokėjams ge
rai pažįstamas Sonny Michael's 
orkestras. 

Kviečiame visus atžymėti sa
vo kalendoriuose gegužės 15-
tą, kaip DIRVOS vakaro dieną! 

Kudirkiečiai prisideda prie dr. 
V. Kudirkos pagerbimo 

Po savo parengimo kudirkie
čiai turėjo savo narių susirin
kimą, kuriame tarp ko kita nu
tarė šios vasaros gale rengti 
pikniką. Paskirta komisija vie
tai ir laikui nustatyti. 

Sužinoję, kad DIRVOJE yra 
dail. A. Žmuidzinavičiaus pieš
tas dr. V. Kudirkos paveikslas, 
bet dar nejdėtas į rėmus, nu
tarė iš savo pusės prisidėti lė
š o m i s  k a d  p a v e i k s l a s  b ū t ų  
įrėmintas ir puoštų DIRVOS 
patalpas, primindamas lankyto
jams tą didįjį tautos atgimimo 
žadintoją. 

CARD PARTY 
rengia 

Moterų Labdarybės Draugija, 
sekmadieni, kovo — March 13, 
Šv. Pan. Nep. Pagalbos para
pijos salėje, 18022 Neff Rd. 

Prie kiekvieno kortų stalo 
dovanos ir užkandžiai. 

Pradžia 3:00 vai. p. p. 
Bilietai 50 centų. . 

''Society Plan*' 
jums paliečia taupyti! 
Ateikit. Susipažinkit su 3 laipsnių 
planu, kaip sudaryti Jusų taupymo 
sąskaita, arba pareikalaukit raštu 

AemoAamtU KfUftįeUA 
išaiškinančios apie šį asme

nišką patarnavimą. 

A-J?.* it-, 

Didelis susidomėjimas 
V. JONUŠKAITĖS 

koncertu 
Kaip jau buvo rašyti, Vin

cės Jonuškaitės konce r t a s 
įvyks kovo 27 d. 7 valandą va
karo Lietuvių salėje. Greta 
Jonuškaitės, koncerte dalyvau
siąs clevelandiškiams gerai ži
nomas vyrų kvartetas, gražiai 
pasirodęs ankstesniuose paren
gimuose. 

Tenka girdėti, kad clevelan-
diškiai šio koncerto nekantriai 
laukia, nes kultūrinių pramo
gų paskutinių kelių metų bėgy
je mažai teturėjome. Ogi ir 
laukti yra ko. Vincė Januškai-
tė yra pagarsėjusi ne tik, kaip 
operos dainininkė, bet ir kaip 
ypatinga lietuvių liaudies dai
nų interpretatorė. Kai Lietuva 
tebebuvo nepriklausoma Vincė 
Jonuškaitė turėjo lietuvių liau
dies dainų koncertus kone vi
sose Europos sostinėse ir vi
sur tie koncertai praėjo di
džiausiu pasisekimu. Tad kovo 
27 d. vakaras Lietuvių Salėje 
tikrai bus ypatingas vakaras. 
Kas ateis, nesigailės. 

Nemokama vieta automobiliui pa
statyt Jums esant banke, tuojau už 
namų. 127 Public Square. 

Federal Deposit Insurance Corp. 
narys. 

M I R I M A I  
JONAS ŽEMAITIS, 74 metų, 

7305 Hecker Ave., mirė šešta
dienį, kovo 5, automobilio ne
laimėje. Pamaldos buvo antra
dienį, kovo 8 d., šv. Jurgio baž
nyčioj. Palaidotas Kalvarijos 
kapinėse. Liko žmona Ona, 
sūnūs — Juozapas ir Pilypas, 
dukterys — Mrs. Adelė Lens-
ki, Mrs. Helen Smolinski ir 
Mrs. Constance Shrelnes. Ir 
brolis Petras žemaitis. * 

PETRONĖLĖ žALIENft, 78 
metų, 7009 Lawnview Ave., 
staiga mirė šeštadienį, kovo 5. 
Pamaldos šv. Jurgio bažnyčioj 
ketvirtadienį, kovo 10, palai
dota Kalvarijos kapinėse. Liko 
giminaitė Mrs. Victoria žebo-
ris, Akron, Ohio. 

MYKOLAS WIGHTKIN — 
VAITKEVIČIUS, 69 m., 11413 
Ablewhite Ave. mirė antradie
ni, kovo 8. Pamaldos penkta
dienį, kovo 11, 9:30 v., Neperst. 
Pagalbos šv. Pan. bažnyčioje 
(Neff Rd.) Laidojama Kal
varijos kapinėse. Liko 4 duk
terys : Katherine Walku, Anne 
Carroll, Genevieve Galkgher, 
Helen Widen ir 2 sūnūs — 
Charles ir William. 

ANTHONY PIELIK, 70 m., 
6608 Bliss Ave., staiga mirė 
antradienį, kovo 8. Pamaldos 
šeštadienį, kovo 12 d., 9:30 vai. 
šv. Jurgio bažn. Laidojamas 
Kalvarijos kapinėse. Pašarvo
tas Delia Jakubs laidojimo įs
taigoje. Liko žmona Monika, 
sūnus Antanas ir duktė Moni
ca Tobasko. 

Visiem laidotuvėse patarnavo 
Delia E. Jakubs Funeral Home. 

RKO KEITH'S 105th 
nuo kovo 9 ligi kovo 15 rodo 
"Yellow Sky" su Gregory Peck, 
Anne Baxter ir Richard Wid-
mark. 

VASARIO 19 AUKOTOJŲ 
SĄRAŠAS 

ir kitos vietinės žinios 2-me 
puslapyje 

Come in and meet your old friend 
Bill Green, now tending bar 

I 

VIC'S OASIS 
Wade Park at 71st Street 

BEST FOOD IN TOWN 

Air Conditioned - Good Service 
*(»*»»»>»»»»»»»»»»»»»>. 

VYSKUPO T. BRIZGIO APSI
LANKYMO ATGARSIAI 

Iš Clevelando skaitytojų esa
me gavę paklausimų, kodėl 
DIRVOJE nebuvo plačiau ap
rašytas vyskupo Brizgio apsi
lankymas ir ypač, kodėl nebu
vo paskelbtas turinys jo gra
žios kalbos, kurią jis pasakė 
čia vasario 27 dieną vakarie
nės metu. 

Kiek mums teko girdėti, vy
skupas Brizgys savo kalboje 
palietė daug lietuviams labai 
svarbių klausimų, ir palietė 
juos nuoširdžiai, atvirai, ob
jektyviai. 

Labai apgailestaujame, kad 
neturėjome galimybės kalbą 
atpasakoti. Tokią kalbą atpa
sakoti negalima sužinant ją iš 
trečių — ketvirtų lūpų, o tie
siogiai ją girdėti negalėjome 
dėl priežasčių, kurios ne nuo 
mūsų priklausė... 

Iš anksto DIRVOJE buvo 
pranešta, kad vysk. Brizgys 
lankysis Clevelande ir kad jis 
yra kalbėtojas, kurį patartina 
visiems išgirsti. Apie smulkes
nę svečio priėmimo programą 
rengėjai, deja, vietinės spau
dos neinformaVo. 

Skaitytojai gali įsitikinti, 
kad apie vyskupo apsilankymą 
kitose kolonijose DIRVA pa
rašo daugiau, negu apie jo ap
silankymą Clevelande ... Taip 
yra todėl, kad tų kolonijų vei
kėjai nėra tokie šykštus duoti 
žinių apie tai. 

Antra vertus, ne viena DIR
VA nusipelnytų priekaiš t ų, 
kam taip beveik nutylėjo vys
kupo apsilankymą, štai DRAU
GE nepavyko rasti nieko apie 
tą apsilankymą, o Pittsburg-
h e  i š e i n a n č i o s e  L I E T U V I Ų  
ŽINIOSE, kurias čia kai kas 
vadina Clevelando šv. Jurgio 
parapijos oficiozu, yra para
šyta tik apie vyskupo laikytas 
pamaldas, bet nei žodelio apie 
Clevelando visuomenės sureng
tą vyskupui pagerbti vakarie
nę ir... nei žodelio apie vys
kupo ten pasakytą kalbą. w 

Kodėl taip atsitiko, mes ne-
apsiimam aiškinti. 

MULIOLIŲ SUSIRINKIMAS 
Šį sekmadienį pas P. Muliolį 

buvo susirinkę visi naujaku
riai Mulioliai, kurie aną savai
tę atvyko iš Vokietijos, ir ke
letas Clevelandiečių lietuvių su
sipažinti su naujakuriais. 

Tarp kitko, išsiaiškinta, kad 
Petro Muliolio brolis yra Ignas, 
o Balys tik antros eilės pusbro-, 
lis, o ne atvirkščiai, kaip pe
reitą kartą klaidingai buvo pa
rašyta. 

SANKAL FRANK 
pardavė farmą ir nori apsigy

venti mieste todėl ieško 
5 kambarių buto 

Šeima — tir 3 suaugę žmonės. 
Pranešti Chesterland, Ohio. 

Telefonas: Chesterland 4406, 
arba į DIRVĄ. (12) 

Lankykitės savo Klube! 
Amerikos Lietuvių Piliečių 

Klube penktadienio vakarais 
gausite skanių bulvinių bly
nų, šviežios žuvies, prie to 
visokių išsigėrimų. Klubo 
nariai prašomi dažniau prisi
minti apie savo Klubą. 

Dabar jau laikas nariams 
ir įsigyti naujas 1949 metų 
korteles. 6835 Superior avę. 

HE 6466 1144 Adison 
Naujoje vadovybėje! 

STASIA'S BEAUTY SHOPPE 
(buv. Gloria's Beauty Shop) 

SPECIALIAI: 
$1.50 cream or Oil Shampoo ir 

sudėjimas. 
Už $1.00, kas ateis su šiuo 

skelbimu 1 

ANASTAZIA GUDAITIS 

UNESCO SUVAŽIAVIMAS 
CLEVELANDE 

Kovo 31 ir balandžio 1-2 
dienomis Clevelande įvyksta 
tarptautinės organizacijos UN 
ESCO •— Amerikos tautinis 
s u v a ž i a v i m a s .  S u v a ž i a v  i m a s  
turės labai plačią programą. 
Organizatoriai, norėdami pri
traukti į bendradarbiav i m ą 
kuo didesnį skaičių Clevelan
de esančių tautų atstovų, buvo 
sukvietę jų pasitarimą. Lietu
vius atstovavo P.J. žiurys ir 
K.S. Karpius. Pasirodo, kad 
Clevelande esama apie 40 įvai
rių tautybių. 

Susirinkimas išrinko vykdo
mąjį komitetą iš 5 narių. Jo 
pirmininku buvo išrinktas ru
munas Theodor Andrics. Į ko 
mitetą nariu išrinktas ir P. J. 
žiurys. 

Suvažiavimo proga norima 
pavaizduoti tautybių bendra
darbiavimą ir įnašą į Amerikos 
pažangą. Komitetas tuo tikslu 
ruošiasi suorganizuoti mažą 
parodėlę. 

MATHERS MĖGĖJŲ TEATRO 
GRUPĖ RENGIA VAIDINIMĄ 

Kovo 18, 19 ir 20 dieną Cle
velande žinomas mėgėjų tęat-
ras, vadinamas Mather Play
ers, vaidins naują veikalą — 
"Įtariamasis" (Suspect). Vai
dinimai bus Goodrich audito
rijoj, 1420 East 31 St., kas va
karą 8:30 vai. per visas tris 
minėtas dienas. 

šįmet toji teatro mėgėjų 
grupė susilaukė jau 20 metų 
amžiaus. Pradžioje visi grupės 
nariai buvo nevedę. Dabar jau 
daugelis esą vedę, pirmutinių 
jau nei nėra grupėje. Iš pačių 
pirmutinių narių esąs likęs tik 
vienas ir, matomai, lietuvis — 
Albertas Gurklis. 

Grupė priima naujus narius. 
Kviečia susižinoti su sekreto
rium J. Dancull, 1415 E. 25th 
St., arba telefonu SU 2841. 

•A R E  N  A 
jy*1 

JACK G ANSON, 
imtylifų organizatorius, kuris 
ateinančiam antradieniui pa
rūpino Clevelandui pasaulinio 
čempionato imtynes, yra DIR
VOS skaitytojas, dažnai aplan
ko DIRVĄ ir paskutinio apsi
lankymo metu pasirašė dviem 
tremtinių šeimoms darbo-buto 
garantijas į savo ūk| »®toli 
nuo Clevelando. 

Tas garantijas jis davė ne 
savo giminėms ir ne pažįsta
miems, o tik remdamasis vie
nintele giminyste — kaip lie
tuviams — tautiečiams. 

NEMALONI KLAIDA 
Prie žinios apie J. Polterio 

tetos mirtį pereitame numery
je prilipo dvi eilutės, kurios 
priklausė visai prie kito strai
psnio. Skaitytojams, be abejo, 
buvo ir šiek tiek keista, kas ir 
kodėl čia "rengiasi juodas bar
zdas auginti"... 

Tą straipsnelį, iš kurio He 
žodžiai "peršoko", dabar deda
me ir jis viską paaiškins. Tie 
žodžiai neturėjo nieko bendra 
su žinia apie M. Urbaitienės 
laidotuves. * 

Be to, Marijonos Urbaitie
nės likusios šeimos paminėji
me liko nepažymėtas trečias 
jos sūnus chemikas Alekas 
Urbaitis, kuris gyvena Pitte-
b o u r g h e . ' Y ! .  i  

Apgailestaudami tas klaidas, 
nuoširdžiai atsiprašome velio
nės šeimos narius. 

VELYKŲ ŽENKLO MĖNUO 
Ohio gubernatorius Frank J. 

Lausche išleido proklamaciją, 
kurioje skelbia Velykų ženkle
lio mėnesį nuo kovo 17 ligi ba
landžio 17, tai yra ligi Velykų 
pirmos dienos. 

Gyventojai yra raginami per 
tą mėnesį pirkti ir lipinti prie 
laiškų tam tikrus velykinius 
ženklelius. Pelnas už tuos žen
klelius yra skiriamas pagelbė
ti ligotiems — luošiems' vai
kams ir suaugusiems. Tas pel
nas paskirstomas labdaringom 
o r g a n i z a c i j o m ,  k u r i o s  v i e n  
Ohio valstybėje teikia medici
nos ir kitokią pagalbą net 2, 
000 luošų vaikų-bei suaugusių 
žmonių. Visoje Amerikoje yra 
apie 28 milijonai žmonių, ku
riems reikia tokios pagalbos. 

tynęs. ( 

Susitiks du imtynininkai, ku
rie yra beveik visais atžvil
giais lygūs ir kurie nei vienas 
ligi šiol savo kely į čempionatą 
neturi pralaimėjimų, čia vįe-
nas iš jų turės pralaimėti,*. 
Katras? Tai paaiškės antradie-

Tie kandidatai yra: Orvllte 
Brown (National Wrestli n g 
Alliance) ir Frank Sexton 
(American Wrestling Associ
ation) . 

Atsižvelgiant i ypatin gas 
šių imtynių rengimo išlaidas, 
bilietų kainos yra padidintos: 
po 2, 3 ir 4 dolerius. Jų galima 
iš anksto gauti Arenoje, 3737 
Euclid Ave., ENdicott 3700, 
pas Richman Brothers, 736 
Euclid Ave., ir Central Armo
ry bilietų kasoje, PRospect 
4121. 

Frank Sexton, 

Imtynės dėl pasaulinio čempio
no vardo 

Mūsų tautietis Jack Ganson 
padarė didelį patarnav i m ą 
Clevelandui: išsirūpino, kad 
clevelandiečiai galėtų čia pat 
pamatyti imtynes dėl sunkaus 
svorio pasaulinio čempiono var
do. 

Kad tai galėtų įvykti, jam 
teko sukelti 15,000 grynais, 
kaip garantiją. Tai yra pada
ryta ir šį antradienį, kovo 15 
dieną Arenoje visas Clevelan-
das galės matyti imtynių mė
gėjams tikrai istorines rung-

RENGIASI AUGINTI JUO- Ą 
D AS BARZDAS f 

m rašo: 
"Dėl nuvažiavimo į Ameriką, 

tai mes čia Vokietijoje nela
bai tikime ir sakome: kol sau
lė patekės — rasa ir akis išės. 

Į mums paskirtus laivus pir
miausiai lipa žmonės su juo
dom barzdom, o mes, lietuviai, 
turėsime laukti dar mažiau
siai pusantrų, jei ne daugiau, 
metų, arba turėsim užsiaugina 
ti juodas barzdas ..." 

~ REIKALINGAS BUTAS 
J| 3—4 kambarių, 

bevaikiai šeimai. 
Pranešti DIRVOS redakcijai 

arba skambinti ON 1290 

FILMOS ŠEIMOMS 
Kovo 10 d. 7:30 vai. vakarą 

Norwood Branch Library, 6405 
Superior Ave., vėl bus rodo
mos filmos šeimoms, šį kartą 
bus net keturios filmos: "See 
Cuyahoga first", "Chimp the 
Aviators", "You take the High 
Road" ir "American Oeed". 
Įėjimas nemokamas. 

KAS ŽINO, 
kur gyvena Robert, Edward ir 
Emilija Lucas (Lukoševičiai), 
prašom pranešti šiuo adresu. 
Geo C. Miller, 4120 Sterling 
Rd., Downers Grove, 111. 

J. VILKAS 
prašoma užeiti į DIRVĄ ir 
pranešti tikslų adresą. Dabar
tiniu adresu — 1347 E 65 ST. 
siunčiama DIRVA grįžta. 

CLEVELANDIEČIAI LAN
KĖSI AKRONE 

Trys kalbėtojai ir vienas 
dainininkas iš Clevelando bu
vo *nuvykę pereitą sekmadienį 
į Akroną, dalyvauti Lietuvos 
n e p r i k l a u s o m y b ė s  s u k a k  t i e s  
minėjime: A. Darnusis, A. Ba
nys, adv. česnulii lt daininin
kas P. Neimonas. 

M. J. BEVERAGE 
1309 ADDISON RD. 

.-EX 3750 

FREE DEUVBRY 

Order BOCK BEER Early 

BEER — WINE and ALE 

Nori pagražinti savo 
namus? Šauk— 

K. ŠTAUPAS 
Namų Dekoravimas 

musų specialybė. 

Kambarių Popieriavimas 
Namų Maliavoj imas 

13908 Endora Road 
Telefonas: 

KEnmore 8794. 
Cleveland, Ohio 

I v I 

JOE LUOBIKIS 
DIRBA NAUJUS RAKANDUS 

pagal užsakymą, 
senus ir sulūžusius 

perdirba ir atnaujina. 
Turi 35 metų prityrimą! 

3225 E. 140th STREET 
Tel. SK. 6861. (6) 

I 1 

į Venetian Blinds 
! Norit pagražinti savo 
1 namų langus naujais 
! VENETIAN BLINDS 
j ir WINDOW SHADES? 
s šaukite: 

| J. PEČIULIS 
Į Telefonas: IV 3348 
[ 19206 Kildeer Ave. 
Į Cleveland, Ohio 
s 

JONAS G. 
POLTER 

L i e t u v i s  
Namų Maliavotojaš 

Popieriuotojas 
Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo 
pagražinimo suteikiama 

nemokamai. 

495 East 123rd St. 
Telefonas: POtomac 6899 

Leiskit man pasirūpinti 
Jusy automobilio reikalais 

Julius Rungaila 
(Jack Gail) 

Užeikite pas mane prieš pirkdami naują ar vartotą automobilį 
Naujas Packard ..; $2,345.00 

Vartoti automobiliai 
1948 Mercury Sedan^ radijo ir šildytuvas $1,745.00 
1946 Packard Clipper Sedan $1,595.00 

FRANK G. ELLIOT, Inc. 
10548 St. Clair Ave. 

žinomiausias Packard pardavėjas Clevelande 
Li 8181 ATDARA VAKARAIS 

ililIlIllIllIlIlIlIlIllIlIlIlIllIlIlIlIlIlIlIlimilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 'Į 

I I. J. S AMAS - JEWELER 
sj Persikėlė į naują didesnę ir gražesnę krautuvę 

| 7007 Superior Ave. Greta Ezella Theatre 

S Dabar jau turime didesnį rinkinį Deimantų, žiedų, L aik
si rodėlių ir visokių graždaikčių, už nupigintą kainą. a 
r<iimnimnimi»iminiiiiiin»iin«imitmmiim»miH«iiiMiiiiiiimiiHiiiin»HiinMii? 

j P J KERSIS 
5 609-12 Society for Savings Bldg.—Cleveland, Ohio 
g OFISO TELEFONAS: MAin 1778. 

s Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesCfttdM, krtlp-
S kitės į mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą jvai-
S riuose apdraudos-insurance reikaluose. 
S Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymas 
5 garantuojama. Kreipkitės i mane telefonu arba asmeniftkai. 

^•aiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiuiiiiimiiiiiiuiiNr 

Telefonai: 
CE 0019 
MA 3359 

Darom naujas 

AUTO BATTERIES 
Tiesiog iš Lietuvių dirbtuvės 

Pigiau negu kitur 
TAISO IR SENAS BATTERIES v 

Antanas Kirkilas ir Sunūs 
1019 Woodland Ave. Cleveland 

LASNIK CAFE 
Puiki, Moderniškai Įrengta Lietuviška Užeiga 

6824 SUPERIOR AVE. 
* (šalia Dirvos Redakcijos) 

USkvlečiame Lietuvius iš kitų miestų sustoti pas 
Kastantas ir Ona Lesnikauskai — Savininkai 

•V ^ĘĘfSįSįĘĘIHĮf 
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