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Vokietijoje. 

-, nedateklių, perse
kiojimų ir neaiškios politinės 
padėties spaudžiami, tremtiniai 
j 1947 metus įžengė su labai 
mažomis viltimis greitai susi
laukti geresnio ir tikresnio gy
venimo. Tie kurie tikėjosi kad 
kelias greit prasidės atgal į 
Lietuvą, neabejotinai jaučiasi 
kasdieninės nežinios stipriau 
ir stipriau laužiami. Gi tie ku
rie perėjo per visų kančių pra
garus, kurie savo namus paliko 
protesto vardan, pasižadėdami 
kovoti už krašto ir žmogaus 
teises, tie gerai supranta kad 
tremtinio kelias niekad nėra 
šviesus, kad prieš akis nuola
tinė kova ir kančios. Todėl ir 
visoje tremtinių masėje mos 
šiądien aiškiai galime išskirti 
gyvenimo laužomus ir drąsiai 
kovojančius. 

JOKIŲ SUTARČIU 
NEPASIEKTA 

Maskvoje, BaL ̂ Valsty
bės Sekretorius Gen. Mar
shall iškėlė klausima kad 

r: tarptautinė komisija" isty-
rinėtų ir raportuotų apie 

*; ateities sieną tarp Vokieti-
? jos ir Lenkijos. _ 
/ Molotovas piktai užkir-|džla Maskva. Pats 

% to kad tą sieną galutinai! ^ali tU0J iš ten iš" 
jau nustatė Potsdamo kon- keliauti. 

rinti "prisidėti" prie Rusi
joj 

Iš MASKVOS^išvyko at
gal Gen. Clay, kuris buvo 
žymiausias Gen. Marshallo 
patarėjas Vokietijos klau
simais. Tas aiškinama kad 
U. delegacija matė ma
žai vilties sutvarkyti Vo
kietijos klausimą ir aplei-

en 

AMERIKIEČIŲ ZONOJE 
GARSUS UNNRA komunis

tuojančių pareigūnų suplanuo
tas sijojimas, kuriuo buvo sie
kiama iš šelpiamųjų tarpo pa
šalinti apie 50 nuoš. tremtinių, 
pasibaigė tuo kad vieną dieną 
buvo gautas pranešimas jog 
kariuomenės vadovybė pradė
jo tardymą, aiškindamiesi kas 
leido tokį sijojimą pravesti. 

Tremtiniai, kol buvo prieita 
iki tokio kariuomenės patvar
kymo, buvo skaudžiai terori
zuojami. Bet tuo kariuome
nės patvarkymu dar nepasaky
ta kad sijojimų nebusią ir be 
jokio pagrindo anksčiau iš sto
vyklų pašalinti susilauksią tei
singo skundų sprendimo. O to
kių iš šelpiamųjų skaičiaus pa
šalintų yra apie 8% Amerikie
čių zonoje gyvenančių tremti-' 
nių* . • Skaitytojas nežinantis tikros 
padėties gali pamanyti kad tie 
pašalintieji buvo koki prasikal
tėliai. Ne. Didelė dauguma 
tų pašalintų stovyklas turėjo 
apleisti tik todėl kad jie netu
rėjo reikalaujamų dokumentų 
arba į Amerikiečių zoną atsikė
lę iš Prancūzų ar Anglų zonų. 

VISI iš stovyklų pašalintieji 
perduoti Vokiečių žiniai, tarsi 
jie butų Vokiečiai, nors dažnas 
visiškai nemoka Vokiškai. Vo
kiečiai tokius nelaiminguosius 
priglaudė ir davė pastogę. Vie
nur jie gavo vargingesnę, kitur 
geresnę pastogę. Tai priklau
sė grynai nuo Vokiečiu joalo-
nės. 

Atsidurusiejt Vokiečių glo
boje turi įsijungti į Vokiško 
darbo ukį. Bet kaip žinia, pa
tys Vokiečiai neturi darbo tai 
ką bekalbėti apie tremtinius, 
nieko bendro su Vokiečiais ne
turinčius. Jie turi skursti ar
timųjų, Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus ir gerų žmonių re
miami. Savaime suprantama 
kad tokių padėtis dar blogesnė 
nors ir visų tremtinių padėtis 
labai tamsi. 

ŠIUO metu kai rašomis Sis 
pranešimas, Amerikiečiai labai 
didelio dėmesio kreipia į trem
tinių įjungimą į pastovų dar
bą. Įjungti tremtinius į darbą 
pagal profesijas neįmanoma, 
ypač dabartiniame Vokietijos 
ūkyje. Todėl tremtiniai dau
giausia imami kariuomenės dar
bams, patarnavimams ir pas
taru metu sargybų kuopoms. 
Toms sargybų kuopoms, išėjus 
atitinkamą trijų mėnesių kari
nį apmokymą, pavedama įvai-

ferencija — Prez. Truman, 
Stalinas ir Britų atstovas. 

FBI Direktorius J. Edgar lioo-, J tai Marshall ir bevin 
ver, liudija Kongreso komisijo- pareiškė kad Molotovas ne-a T^snss& t SrtS10 

kž0ri^ž'0-' v-u-vertimui Amerikos valdžios f pareiske ka(J jokios 
kruvina revoliucija. FBI tu- sienos tarp valstybių ne
ri surašęs visus ir Lietuvius ^us nustatomos pirm negu 
bolševikėlius, kurie atsidurs įvyks taikos konferencija", 
k o n c e n t r a c i j o s  s t o v y k l o s e  j e i - ,  r >  j .  i  .  j -  - •  , r  i  
gu tik kils koks nesusiprati- . 9 ^ l^oainejo Molo-
mas Amerikos su Rusija. # r tovui jo klastingą tikrini-

— — mą apie Lenkijos-Vokieti
jos sienos nustatymą Pots
dame, Marshall ir Bevin 
padarė persergėjimus Len-
Kijai kacl ji nebūtų godi ir 
nenorėtų užgrobti Vokieti
jos žemių, nes pasidarys 
sau nuolatinį prieš ateičiai. 

Be paskirų klausimų iš 

GRAIKIJOS GELBĖJI
MAS GAIŠINAMAS 

Pranešimais iš Washiiig-
tono, vargu Kongrese bus 
baigta ginčai iki Gegužės _ _ ^ 
menesio reikale Prez. Tru- j kėlimų ir jais pasiginčiji-

nnrt - s^r.^ iki šiol keturių didžių-
$400,000,000 Graikijos ir jų taikos konferencija nie-
luikijos gelbėjimui. ^ ^ lįo nepriėjo Vokietijos ir 
Kongresas tą sumą užtvir-' Austrijos taikos sutarčių 

tins ir pritars imtis ekono- atžvilgiu, kuriam tikslui 
mmio ^ karo prieš komuniz-1 suvažiavo virš mėnuo laiko 
mą Viduržemio srityje, ta- atgal. Britų ir Amerikos 
čiau Republikonai visai ne 
mano tą reikalą pagreitin
ti. 

delegacijos rengiasi apleis
ti Maskvą trumpu laiku. 

JAPONŲ karo kaltinin
kų tardyme, paaiški kad 
jau 15 metų atgal Japonai 
pradėjo slaptai ruoštis ka-
rui prieš Ameriką, Kiniją|moję, ir "kad "atlyginimai 

Sovietų svarbiausias rei
kalavimas yra kad butų 
pripažinta karo nuostolių 
atlyginimai iš visos Vokie
tijos, 10 bilijonų dolarių su-

ir Rusiją. 

Palestinoje nubausta du 
kiti Žvdai teroristai mirti. 

SOVIETŲ militaris val
dytojas Latvijoje sako gi
riasi jog sovietai jau ruošia 

'atominę bombą kuria bol
ševikai žada išsprogdinti 
kapitalistinių šalių miestus. 

raus turto ir įstaigų apsauga. 
Iki šio laiko suorganizuota 

trys sargybų kuopos ir jau ke
lios naujos yra pakeliui į suor
ganizavimą. Sargybų kuopos 
turi visiškai gerą 'išlaikymą. 
Kai kuriose stovyklose beveik 
visi jaunesnio amžiaus vyrai 
užsirašė į sargybų kuopas. Jei 
didesnis skaičius Lenkų gryš į 
savo kraštą, tokių sargybų 
kuopų Amerikiečiams nemažai 
reikėsią, nes dabar daug tokių 
kuopų sudaro išimtinai Lenkai. 

Maitinimo padėtis, lyginant 
su 1946 metų pradžia, yra žy
miai blogesnė. Bet Amerikie
čių zonoje ir tai dar geriau, ly
ginant su Prancūzų ir Anglų 
valdomų sričių maitinimu. 

ANGLŲ ZONOJE 
ANGLŲ zonoj t' iremtiniai 

dar praėjusių metų" pabaigoje 
taip pat buvo pradėti sijoti. 
Sijojimas ėjo nepalyginamai 
žmoniškėse sąlygose. Jie ir 
dabar dar nebaigti. Su paša-

(Pabaiga ant 5-to pusi.) 

butų duodami per 20 metų. 
Tame ekonominė komisija 
nesusitarė ir nustojo posė
džiavus. Tuo klausimu ne
sutarimas užkirto kelią ki
tų klausimų išsprendimui. 

Atmesta Molotovo pasiū
lymas leisti Vokiečiams vi
suotinu balsavimu pasirink
ti ar jie nori bendros fede
ralinis valdžios ar paskirų 
sričių valdžios. Rusai jau 
yra pasiruošę pravesti savo 
užimtoje Vokietijos dalyje 
balsavimus kad ta dalis no-

REIKALAUJA U. S. 
SUNAIKINTI ATO
MINES BOMBAS 

• ••.v 

(32-ri metai :: 32nd year) 

MA1NERIAI GRYŽTA 
DIRBTI 

United Nations saugumo 
tarybos posėdyje Lake Suc
cess, N. Y., sovietų atsto
vas Gromyko vėl pareika
lavo kad Amerika tuojau 
sunaikintų savo turimas 
atomines bombas. Jo tik
rinimu, toks pasielgimas ir 
prie to visuotinas ginklų 
sumažinimas "praš^ 1 i n t ų 
tarp valstybių nuožvalgą ir 
nepasitikėjimą" visame pa
saulyje. 

Gromyko vykdo Maskvos 

AMERIKOS vaikai Vokietijoje, apžiūri griuvėsius Berlino 
Reichstago arba Seimo rumų. Tų rumų uždegimas buvo prie
kabė Hitleriui pagrobti Vokietijos valdžią į savo rankas. Sa
koma kad tas gaisras buvo sužiniai surengtas. Karo metu tie 
jumai buvo sąjunginingų oro bombų sugriauti, kaip jie dabar 
išrodo. Tie vaikai yra Amerikos karių šeimų Vokietijoje. 

VIS VEŽA RUSAMS 
PAGALBA 

Kongreso Atstovas Ta-
ber reikalauja kad Prezi
dentas Truman sulaikytų 
gabenimą Rusijai reikme-

nusistatymą kad atominės nu iš Amerikos, privertimui 
bombos butų panaikintos j Maskvos K epai^dimą 
pirmiau negu bus -sutarta Graikijos. 
įvesti kokią nors tarptau
tinę ginklų kontrolę. Ato
minės jiegos ir ginklavimo
si kontrolei Maskva prieši
nasi, nes tas reikštų kad 
tarptautinė komisija turės 
prižiūrėti ir kad Rusija ne-
siginkluoja slaptai, ką ji ir 
daro už savo geležinės už
dangos. Maskvai todėl la
bai svarbu kad Amerika 
sunaikintų savo atomines 
bombas ir išgriautų jų dir
btuves. Tada sovietai jau 
žinotų kas toliau daryti. 

Tuo tarpu kai eina karš
ti ginčai ar gelbėti Graiki
ją ir Turkiją ar ne, Ame
rika pasiruošus siųsti tri
jų sekančių mėnesių bėgy
je Rusų valdomoms šalims 
Lenkijai, Jugoslavijai, Uk
rainai ir Baltgudijai mais
to ir kitų reikmenų uą 
$133,000,000, sako Taber. 

KODĖL MASKVA 
NEGARANTUOJA? 
Sen. Vandenberg pasiūlė 

padaryti Rusijai naujas ga
rantijas jos teisėtuose ru-
bežiuose, parodymui Ame
rikos gerų norų Graikijos 

Prancūzija susiduria su 
$80,800,000 deficito 1947 m. 
biudžete. Tą šalį pirmiau 
socialistai nebankrutij'o, ir . Turkijos šelpime 
dabar ji nemoka tvai4cytis,| rpag senatorius pasirinko 
neturedama tikro va<zQ* Į naują sovietams tupčiojimo 

budą. Rusija ko siekia ne-
Jugoslavija, Maskvos re- j siklausia nieko, ir visi jos 

miama, reikalauja kad Au- siekimai yra plėtimasis ir 
strija sumokėtų 150 milijo- j užgrobimas. Amerika jei-
nų dolarių karo nuostolių j gu tik ir šelpti ką nori tu-
atlyginimo. Molotovas tą.ri pasiklausti sovietų, 
reikalavimą remia. Niekas visai nemano Ru

siją užkabinti, lai ji tik ki
tų neužkabina. Reikalinga 
tokių garantijų niekam ne-
kad jie kitų neužkabinės ir 
nepaverginės, bet Maskva 
tokių garntijų niekam ne
duos, ne tas jos tikslas. 

NEDUODA RUSAMS 
JAPONŲ FABRIKŲ 
Amerikos valdžia ėmėsi 

žygių užkirsti Rusams gro
bimą Japonijos dirbtuvių 
sau. Apie 1,000 Japonijos 
industrinių dirbtuvių tapo 
nuskirta išvežti kaip karo 
atlyginimą Kinijai, Filipi
nams, Holandijai ir Brita
nijai. Rusai tam protesta
vo, norėdami kad tos dirb
tuvės niekam kitam neati-
tektų, matyt tikėjosi sau. ? 

GRAIKIJA UŽVEDA 
GYNIMOSI KARĄ 
Naujas Graikijos kara

lius paskelbė visuotiną ka
rą prieš banditų gaujas ku
rios komunistų vadovauja
mos, Jugoslavų ir kitų bol
ševikiškų šalių remiamos, 
puldinėja Graikijos sritis 
tikslu užgrobti ir paversti 
Tesaliją ir vakarinę Make
doniją. 

Gen. Demetrios Yadzis 
paskirtas to vojaus vadu. 

Pastaromis dienomis ko
vodama banditus Graikijos 
kariuomenė nužudė 100 ir 
suėmė 116 kitų paskirose 
Makedonijos dalyse. 

Iš Vokietijos išvažiavo 
2,600 Žydų pabėgėlių į Pie
tų Amerikos respubliką Co
lombia. 

Babe Ruth, garsus buvęs Amerikos beisbolo lošėjas, po ligos* 
taisosi. Jį aplanko pora berniukų, jo namuose New Yorke. 
Balandžio 27 d. visuose Baseball parkuose šioje šalyje bus 
Babe Ruth Day, pagerbimui to garsaus beisbolo lošiko, kuris 
jau ,baji£ė savo lošimo dienas. 

Seattle, Wash., busui su 
žmonėmis įkritus j negilią 
upę, po susimušimo ant ke
lio su aliejaus troku, žuvo 
9 pasažieriai. \ 

Amerikos kareiviaį Vo
kietijoje apkaltinti sūbady-
mu Lenkės motinos ir vai
ko, varu verčiant 1,759 ne-
komunistų Lenkų ^ryžti į 
Lenkiją. Tuo klausimu pa
tiekta protestas Washing-
tone. (Skaitykit aprašymus 
Lietuvių apie Amerikos ka
rių žiaurumus su lietuviais 
pabėgėliais.) 

John L. Lewis įsakė mai-
neriams gryžti į kasykla*: 
kurios pripažintos saugios. 

Jo iššaukta "savaitės ap-
gaila" žuvusių Centralis 
UI., angliakasių yra tik jo 
kerštas valdžiai. Jis pirra 
tos nelaimės nieko nesakė 
ir nereikalavo kad valdžia 
uždarytų nesaugias kasyk
las. Per praeitus 35 me
tus vidutiniai po 1,889 mai-
nerių kas metą žuvo kasyk
lose ir Lewis niekad neskel
bė gedulos. Prie to jis pats 
yra surengęs Illinois ang
liakasių žudynes jo kovoje 
už viršenybę, kuomet buvo 
užmušta virš 20 mainerių, 
ir tada Lewis visai .neparo
dė jokios apgailos. 

Šiuo anglies darbų sulai
kymu anglies gamyba su
mažėjo 68 nuošimčiais. 

TELEFONO STREI
KAS PRASIDĖJO 

Balandžio 7 pradėtas te
lefono darbininkų streikas; 
streikas apima beveik visą 
salį. Streikas paliečia 1&» 
biausia tarpmiestinį telef<fc 
nu susisiekimą (long dis
tance) ir tuos telefonus ku-
ribos sujungia operatorės. 
Automatiški telefonai vei-
kia. 

Pradėta taikymosi dery
bos tarp unijos ir Ameri
can Telephone and Tele
graph Co. vadų. 

Valdžia deda pastangas 
greičiau streiką baigti. 

Nancy Anderson, graži Agri
kultūros Sekretoriaus Ander
sono duktė, šymet laimėjo Vyš
nių žiedų Karalaitės titulą ir 
vadovavo Washingtone pavasa
rines iškilmes. 

UŽTVIRTINTAS. Sena
tas 50 balsų prieš 31 vistiek 
užtvirtino David Eli Lilien-
thal pirmininku Atominės 
Komisijos, nežiūrint visi§ 
įrodymų jo buvimo drau
gišku Rusijai ir palinkimo 
į komunistus. Po ilgo rė
kavimo senatoriai vistiek 
užtvirtino tą Prez. Truma-
no parinktą Žydų kilmės 
asmenį į $17,500 metinės 
algos vietą ir pavedė jam 
plačią kontrolę tos stebuk
lingos atominės energijos. 

Jį rėmė ir 20 Republiko-
nų, kurie yra Stassen'o ir 
Dewey šalininkai. 

KOMUNISTŲ partijos 
Amerikoje sekretorius at
sikreipė į Teisingumo De-
partmentą laišku, prašyda
mas kad butų užtariami 
Amerikos komunistų "de
mokratinės" teisės šioje ša
lyje ir kad jie nebūtų per
sekiojami. 

Komunistai sakosi kovo
ja už "laisvę ir teisingumą" 
ir už tai jie vadinami sve
timos šalies agentai . ̂ . 

Komunistai moka slėptis 
1)0 Amerikos konstitucijos 
sijonu 

KINIJOJ komunistai nu
žudė penkis ̂ Amerikos_ kar
eivius, 16 kitų sužeidė. 

Kinų tautiniai kareivip 
sumušė komunistų armiją 
ir užėmė miestą Suiteh. 

* •,<* • 
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PITTSBURGH 

{ ALAUS STREIKAS BAIG-
\f TAS PASIBUČIAVIMU 

Po 178 dienų atkaklių tąsy-
Hių, muštynių ir kraujo pra
liejimo, namų sprogdinimų ir 
koliojimųsi, A. F. of L. alaus 
išvežiotojų unija ir CIO bravo
rų darbininkų unija susitaikė 
ir streiką baigė. Abiejų unijų 
vadai, kurie pirm to buvo ga
tavi vienas kitą nušauti, pa
pjauti ar kaip kitaip nudėti, 
paliaus pasibučiavo — ir tas 
parodo vėl kokią kvaily stę j it 
varė. kankindami darbininkus 
trukdydami darbus ir biznius, 
pridarydami darbininkams nuo
stoliu. 

Detroit, Mich., Naujienos 
•dial 

BALF GYVUOJA 
TRYS METAI 

DEL CONEMAlKiH I PĖS. 
FOTVINIŲ KONTROLĖS 

Kongrese kilus sumanymui 
sulaikyti Conemaugh upės po-
tviniu kontroliavimo projektus 
sulaikymu tam tikslui federa
lly pinigu, sukėlė visuomenės 
pasipiktinimą. 

Tos upės vandens sulaikymas 
kuomet prasideda potviniai iš
gelbės Pittsburghą nuo potvi-
nių, kokius per gyveno praei
tyje. Valdžia davė pinigus tų 
darbų var\ mui, dabar gi kon
grese sumanyta darbus sulai
kyti. Pasirodė kad Prez. T'ru 
man tam darbui baigti prita
ria ir j j užgiria. Užkiria ir 
eilė kongreso narių, tačiau ki
ti sumanė imti taupyti pinigus 
ir šį potvinių kontrolės projek
tą sulaikyti. 

Oscar Rannebohm prisaikdina
mas Wisconsin valstijos guber
natorium, mirus gubernatoriui 
Walter Goodland, kuris sugy
veno 85 metus amžiaus, 

BALTIMORE, MD. 

HEINZ DUODA MAISTO 
EUROPOS KŪDIKIAMS 

H. J. Heinz Co., konservuo
tų maistų išdirbėja, paskelbi 
dovanoja milijoną pakelių kū
dikių maisto, persiuntimui į 
Europą badaujantiems kūdi
kiams. Tas maistas gatava: 
išsiuntimui ir ten bus išdalin
tas per American Friends Ser
vice komitetą. Maistas bUs da
linamas tiems jauna mečiams-
kuriems labiausia reikalinga, 
neatsižiurint į tautybę af^reli-
giją. ig 

Prie to dar Heinz Co. i ikel 
bia siųs po pakelį to fyulikiarta 
maisto už kiekvieną čia Ameri
koje nupirktą to maisto fakę]; 
per šią savaitę, pradedant l)a 
landžio 7 iki 12. Tuo budu no
rima pirmą paskirtą milijoną 
maisto pakelių padauginti* jie 
lis kartus. 

KASYKLŲ UŽDARYMAS 
Uždarius daugybę angliaka-

syklų kaip nesaugių, kartu su 
John L. Lewis apšauktu "ap 
gailos už žuvusius" savaitės 
nedirbimu, Amerikos anglies 
industrija tiesiog beprasmiška" 
demoralizuojama. Apie 100, 
COO minkytos anglies kasėii 
Pennsylvanijoje nedirba. Ka 
da uždarytos kasyklos vėl pra
dės atsidaryti, kada darbinin
kai galės gauti pilnas algas ne 
žino niekas. Nekurios kasyk 
los sakoma visai bus paliktos 
uždarytos ir jų darbininkų gy
venami namukai, tie mainerii; 
kaimeliai, liks tik tušti baidy
klių namai. 

\ ra daugelis senovišku ang
lies kasyklų skyrių kur anglis 
beveik jau baigta išimti ir jas 
taisyti ir gerinti butu bereika
lingas pinigu aikvojimas, sake 
nekuriu kasyklų operatoriai. 

Valstijos bedarbės atlygini
mo taryba pradeda svarstyti 
ar mokėti ir nuo kada mokėti 
bedarbiams angliakasiams be
darbes atlyginimus. Bedarbės 
atlyginimas yra $20 savaitėje. 
Ar šis maineriu sustojimas dir
bti bus pripažintas streiku ar 
tikra bedarbe? 

IR PINIGU DARBAI 
SUMAŽĖJO 

Philadelphijnje, iš valdžios 
metalinių pinigų dirbtuvės pa
leista 400 darbininkų, o kiti 
likusieji dirbti gavo pranešimą 
kad jiems bus numažinta al 
gos 5 iki 29 centu valandai. 

Valdžia sumažino metalinių 
pinigų dirbimą. 

SEKRETAI DYKAI 
(FREE) 

Tiems kutfe užsirašys 32-jų jHtel. 
Lietuvių Naujienas ant 2-jų mė-
eų už $2.00, duosim SEKRETUS 
dnvanai, kaip pasidaryti namie 
alų, vyną. ir saiderį. (52) 

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

Id VIETOS LIETUVIŲ 
VEIKIMO 

Kovo 8 d., Lietuvių salėje 
įvyko LVS 4-to skyriaus su
rengtas vakarėlis, kuris davė 
pelno apie $60. 

Kovo 25 d. laikytame sky
riaus susirinkime visas pelnas 
tapo paskirtas LVS reikalams, 
kovai už atgavimą Lietuvai 
laisvės ir nepriklausomybės. 

Tan e pat susirinkime buvo 
lutarta surengti dar vienas to
ns- vakarėlis Gegužės 24 d. ir 
i o pelną kartu su pirmiau pa-
larytu pelnu pasiųsti LVS sei
mui, kuris įvyks Birželio 28 ir 
29 d., Waterbury, Conn. 

Prie to LVS skyrius apkal-
>ėjo, jeigu bus galima, sureng-
:i prakalbas kuriam nors dele
gatui gryžtančiam iš LVS seir 
no. Apie tai patirsime iš cen
tro. 

BALF'o 64-tas skyrius ener
gingai darbuojasi kuogreiČiau 
išpildyti jam paskirtą kvotą 
|>9.006. Penki tūkstančiai do-
'arių jau pasiųsta į centrą ir 
greitai vėl bus pasiųsta apie 
pora tūkstančių dolarių. 

Kovo 14 d., Įvyko Lietuvių 
dalėje BALF skyriaus sureng
tas Lietuviškų filmų rodymas, 
'<ą atliko Vyt. Beleckas. Atsi-' 
lankė apie 3C0 žmonių; aukų 
surinkta $200. Paveikslai iš 
pavergtos Lietuvos daugumui 
atsilankiusių ištraukė gailią 
ašarą del tų baisių vaizdų ku
riuos komunistai įvykdė Lietu
voje. 

Pertraukoje Vyt. Beleckas 
ir Jonas Valaitis pasakė po kal
belę. čia negalima praleisti 
nepastebėjus kam su p. Belec
ku yra siunčiamas BALF at
stovas p. Valaitis? Ar tam 
cad padaryti daugiau išlaidų, 
ititraukiant nuo alkanos bur
tos kąsnio išvietintiems kurių 
naudai aukos renkamos? Juk 
Vyt. Beleckas savo vaizdžia 
(alba atstoja p. Valaitį. 

BALANDŽIO .12, atvelykyje 
Įvyks BALF šaunus vakaras 
šu Įžanga $1.50 asmeniui. Ta
me vakare bus laimėjimai ke
turių didelių prizų: $10, $l->, 
625, ir $50. Tikima nemažai 
pelno, po to vakarėlio vėl bus 
pasiųsta į centrą. kokia pora 
tūkstančių dolarių. 

Taigi, varde vargstančių iš
blaškytų Lietuvių Vokietijoje 
ir kitur, BALF skyrius kvie-
ęia visus Baltimore* Lietuvius 
atsilankyti j sf vakarą, Lietu
vių salėje, 8 yal., ir prisidėti 
su parama šelpimui nelaimin
gųjų musų brolių ir sesučių. 

P. P. Jaras. 

Sulyg BALF biuletenio, Ko
vo 25 d. suėjo trys metai kai 
Amerikos Lietuvių organizuota 
visuomenė sukurė Bendrą A-
merikos Lietuvių šalpos Fondą, 
plačiau žinomą sutrumpintai— 
BALF. 

BALF įsteigtas 1944 metų 
Kovo 25 d. Chicagoje. Didžiau
sias BALF laimėjimas buvo jo 
priėmimas į National War 
Fund šalpos šeimą. 

BALF vadovybė praneša kad 
šio fondo teikiamų pašaįpų vie
nokiu ar kitokiu budu teko 
daugiau kaip 60,000 Lietuvių 
tremtinių. 

Kadangi 'datwir KatiohAl War 
Fund jau nustojo veikęs ir ne
sant galimybės Lietuviams pla
čiau ineiti į Amerikos visuome
nę, B AL,F vadovybės pareiški
mu, pirmutinė ir didžioji Lie
tuvių tremtiniu šalpos atrailta 
yra Lietuviai Amerikiečiai, 
kuriuos yra nukreiptos trem
tiniu rankos, akys ir širdys. 

ATVYKO 24 LIETU
VIAI IŠ VOKIETI-
. JOS 

Balandžio 1 Į New Yorką iš 
Bremerhaven atvežti 24 Lie
tuviai: 

Domas ir Sofija Adomaičiai, 
Į Gary, Ind. Domas Adomaitis 
yra chemikas inžinierius, o So
fija Adomaitienė viena * iš ge
riausių Kauno ir Vilniaus ope
ros solisčių. Ji tikisi savo sri
tyje dirbti ir Amerikos Lietu
vių visuomenei. 

Liudmila Ciplijauskienė, U. 
S. pilietė, su dukrele Liuda ap
sistojo Brooklyn, N. Y. 

Liuda JageleviČiutė, atvyko 
pas gimines. 

Anatolijus Kairys, apsigyve
no Chicago j. 

MaHynas ir Dora Kubiliai, 
giminių tuo tarpu nėra susira
dę ir laikinai globojami Ameri
can Christian Commitee for 
Refugees. 

Petras Rukštelė, į Detroit. 
Apolonija Savičieiig, Į Chi

cago. 
Kun. Adolfas Stašys, į Chi

cago. ' 
Joana Stepanavičienė, U. S. 

pilietė, į Pennsgrove, N. J. 
Jonas šalamskas, U. S. pi

lietis, išvyko j Chicagą. 
Antanas ščiuka, U. S. pilie

tis, Į Baltimore, Md. 
Kostancija štarienė, U. S. 

pilietė, Į Worcester, Mass. 
Marijona Talalienė, į Med-

ford, Mass. 
Frances Talalaitė, U. S. pi

lietė, į Medford, Mass. 
Marijonai Volskienė, U. S. 

pilietė, su sunum Jonu, atvyko 
pas gimines. 

Be to atvyko keturios našlai
tės: seserys Jadvyga, Gražina 
ir Regina Petrauskaitė^, ir So
fija Dudėnaitė. 

BALF'O VAJUS 
Pagaliau pradėtas BALF'o 

t.6 skyriaus vajus Detroite, 
Užpildymui nustatytos Michi
gan valstijos $20,000 kvotos. 

Lietuvių tremtinių padėtis 
labai bloga ir neaiški, todėl 
Amerikoms Lietuviams gula 
didžiulė pareiga aukoti jų gel
bėjimui. 

Kokia musų BALF numaty
ta suma maža, tik $525,000, 
sulyginus su žydų fondu, ku
riam renkama 170 milijonai 
dolarių. Neabejotina žydai su
rinks tą sumą ,savo tautiečių 
gelbėjimui, bet ar mes surin
ksime savo mažą sumą? 

Kol kas musų rinkliava nela
bai aukštai stovi. Tat nors 
dabar sukruskime ir pasirody-
kime kad ir mes verti gero 
Lietuvio vardo ir turime ne 
prastesnes širdis už kitus. Vi
si aukokime BALF.'ui! Gelbė
kime savo brolius Lietuvius 
nelaimėje. 

ŠELPIA SAVO GlMINfeS 
Visgi smagu širdyje pasida 

ro kai sutinki žmones kurie vi 
su atsidėjimu šelpia savo gi 
mines ir šiaip Lietuvius trem 
tyje. Viena iš tų šelpėjų ta 
Stasė Laurinavičienė, Detroite, 
Jos giminė yra didelė ir daug 
iš jų yra tremtiniais. Kove 
mėnesį, kaip patyriau, p. Lau 
rinavičienė išsiuntė 30 siunti 
nėlių, tai tik po vieną visiems 
savo giminėms. Stasė Lauri
navičienė porą savo giminiu 
bando atsiimti prie savęs, vie
ną 12 metų mergaitę našlaitę 

Ypač Stasei Laurinavičiene-
svarbu šelpti savo gimines; j 
prieš pat karą buvo nuvykus 
Lietuvą ir matė Lietuvos pro 
gresą, jos grožĮ, ir savo gimi
nių gražų ir laimingą gyveni
mą. Kai p. Laurinavičienė iš
vyko iš Lietuvos jau Vokietija 
buvo pradėjus karą su Lenki
ja. Laiminga jaučiasi S. Lau
rinavičienė kad pavyko iš kart 
išvažiuoti ir todėl ji visomis 
jiegomis pasiryžus šelpti tuo^ 
nekaltus žmones kuriuos prie
šai išvijo iš jų tėvynės, jų tur
tą išplėšė. 

RAUDONASIS KRYŽIUS 
PERPILDYTAS 

švmet kai kas iš mušMf Wia-
nė kad bus sunku gauti Raudo
najam Kryžiui aukų. Bet pa 
sirodė mes apsirikom. Kvota 
Detroite $800,000 perpildyta. 

Palūkėsime, gal ir musų Lie
tuviu Bendro Fondo kvota bus 
perpildyta. O visgi galėtume 
taip padaryti! M. Sims. 

buvo agituojama už komunizmą 
Arba sklefdžlatiMt komunistinė 
literatūra. 

Labai keista kad Lietuviai 
Ūkininkai turi net Lietuvių 
Ūkininkų komunistinę draugi
ją, jeigu ūkininkų joje priklau
so, juk Sovietų tvarkoje ukir 
ninkai, žemės savininkai yra 
didžiausi niekšai, kulokai. Ūki
ninkų žemė nei Rusijoje -nei 
iabar Lietuvoje nėra jų nuo
savybė, ir jie gyvena tik tai 
dienai, kuriems leista savo ukė-
se gyventi; jie iš savo ūkių 
bent dieną gali buti prašalinti. 
Be to, jie yra apkrauti viso
kiomis priverstinomis valdžiai 
'pyliavomis". 

Dirbantieji valstybin i u o s e 
sovhozuose sudarytuose iš nu
savintų ūkininkų žemių, yra 
tik paprasti ūkio darbininkai-
'ardinarčikai". / 

Bet komunistų tikrojo veido 
r darbų . nėpažystančius musų 
įmones komunistams dažnai 
pasiseka prisikalbinti ir ne tik 

'•"šavo priešams dirbti, bet pa-
iėti teršti gerą Lietuvių var 
dį ' / ' \ J. 

Mirė Henry Ford 

A. S. Treči(ika« 
INSURANCE AGEKTURA 

Dirvos Atstovas 
Prenumeratoms, Sk e lbimams 

311 Walnut S'*reet 
NEWARK 5, N. J. 
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MICHIGAN KOMUNISTAI 
TAIPGI SEKAMI 

Ryšy je su dabar einančiu ko
munistinės veiklos tyrinėjimu 
Amerikoje, vadovybėje Ameri
kos Kongreso House of Un-
American Activities Komiteto 
Washingtone, Michigan valsti
jos gubernatorius, Kim Sigler, 
buvo pakviestas raportuoti iš 
savo valstijos. 

Gubernatorius Sigler pareiš
kė kad Michigan valstijoje yra 
virš 15,000 komunistų. Gal ne 
visi iš jų nešiojasi partijos na
rystės korteles, tačiau jie yra 
komunistinio nusistatymo. 

Gub. Sigler išvardino 22 gru
pes arba organizacijas kaip 
komunistines, tarp jų ir keletą 
Lietuvių. Iš Lietuvių suminė
jo tokias organizacijas kaip 
''Lithuanian Workers Literary 
Club" ir "Lithuanian Farmers 
Society", kurių susirinkimuose 

>v 

NL'O DŽIOVOS šioje šalyje 
11945 metais mirė mažiau žmo
nių negu kur j kitą paskirą me-
tsi, kaip skaitlinės parodo. 

1945 metais džiovos mirčių 
.uvo 52.916; 1944 m.—54,731*. 

1935 metais mirė 70,0$,) iiiio 
ios ligos. 

REUMATIŠKI 
SKAUSMAI 

mira Mostis, sudaryta 
15 daug skirtingu elementų, turi sa
vyje galinga šilimą, šildydama ga
lingai, ištarpins^ Reumatiškus' skaus
mus, rar.ku. kojų skaudėjima ir tir
pimą, dieglius, šaltį. Daugeliui žmo
nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės. 
Nelauk ilgiau, bet tuo.iau įsigyk — 
f*FJCKENS OINTMENT, arba rašy
kite j dirbtuve. Kaina 2-oz. $1.00; 
4-oz. $2.00. Ekstra didelė dėžė — 
16 o t .  $.r),00. (26) 

DECK EN'S OINTMEN T 
F. O. Box 666 Newark 1, if. j*. 
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DETROIT. — Balandžio 7 
11:40 naktį, mirė Henry Ford 
garsus automobilių isdirbėjas 
Jis buvo netoli 84 m. amžiaus 
labar dar išrodė visai sveikžts 
Dienos metu apžiūrinėjo potvi-
lių padarytus nuostolius apit 
.•^ord dirbtuves ir rengėsi ryto-
aus dieną vėl apžiurinėti pla-
;įau. ' 

Mirtis užklupo jį jo namuo
se Detroito priemiestyje Dear
born. Ten irgi pakilę vandė 
nys Rouge upėje Jjuvo sugadi
nę elektros jiegą ir namas bu 
vo apšviestas žvakėmis ir ke-
rosino lempomis. 

Palaidotas Bal. 11, pamaldos 
Duvo šv. Povilo Episkopalų ka
tedroje. 

Henry Ford išaugo Į milijo
nierius savo pasiryžimu išdir
bti gasolinu varomą vežimą, ir 
po jvairių bandymų pabaigoje 
19-to šimtmečio, pagaliau pa
siekė savo pasiryžimo. Tuo lai-
kotarpu keli kiti darė įvairius 
candyrhus ir pradėjo išdirbti 
gasolinu ir garu, vėliau elek
tra varomus vežimus. 

Henry Ford paėjo iš pasitu
rinčių Michigan ūkininkų šei
mos, jo tėvas, Airių kilmės, tu
rėjo ukę prie Greenfield mies
telio, šalia Detroito. Nors te
ras davė ir sunui ukę, tačiau 
jaunas Henry Ford buvo palin
kęs į mechaniškumą, ir gyven
damas Detroite bandė visokius 
dalykus. 1892-93 jam užėjo 
mintis pradėti daryti gasolinu 
varomus vežimus, ir vieną pa
darė, dviejų cilinderių pabūklą, 
kuris visgi važiavo. Jis nebu
vo automobilių išradėjas, jis 
tik darė kaip ir daugelis kitų 
to laiko mechanikų, siekdami 
jau bandytą dalyką, gasolinu 
varomą automobilį. 

1923 metais Fordo draugai 
buvo sumanę pastatyti jį kan
didatu į prezidentus, ta'či&u iki 
to nepasiekta. 

Jis davė pradžią koihereinei 
orlaivininkystei taipgi, išdirb
damas tam tinkamus lėktuvus. 

Jo sunus mirė keli metai at
gal, ir tėvas vėl perėm# biznį 
vesti, bet netrukus pavedė di
delę Fordo industriją vadovau
ti jaunam savo anukui Henry 
Ford II. 

KUN. BRIŠKA VAŽIUOJA Į ROMĄ IS. 
TEISTYJETUVIŲ SEMINARIJĄ < 

POTVINIAI 

•i } 

-i 
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Moterys nori buti pajuokiamos ir visaip kitaip iškoneveikia-
mos(savo parėdų atžvilgiu. Skrybėlių naujenybių jieškotojas 
paėmė pintinukę, pririšo kelias spalvuotas juosteles prie jos, 
apvertė, uždėjo moteriškai ant galvos ir ji didžiuodamasi to
kia.' skrybėe dalyvžtvo naujoviškų moteriškų eftrybėlių parodo- , 
je 'New Yorke.... 

šio pavasatfb jjtftviniai pali^ 
tė tris valstijas — Michigan, 
kur potviniai apsireiškė dideli. 

Michigane • paliesti Flind ir 
Lansing miestai, sutrukdyta 
dr ug darbų, vanduo užkirto "ke
lius, ir nekurie tiltai buvo už
daryti. Apie 2,000 žmonių tu
rėjo apleisti namus. 

Pennsylvanijoje, apie Mead-
ville, Pa., ir New Yorko valsti
joje.^ 

I1 "ji ' ' 

Rašo Stasys Pieža. 
AGO, 111. — Kun. An

tanas M. Briška, N. P. P. šv. 
parapijos klebonas, Brighton 
Park, Chicagoje, išvyksta į Ro
mą įsteigti ten labai reikalin
gą Lietuviams kunigams semi* 
nariją, kaip apie tai patirta. 

Pakvietimas vykti į Romą 
seminarijos reikalais atėjo tie
siog iš Vatikano per žinomą Jo 
Eminenciją Kardinolą Pizzar-
do, kuris yra globėjas semina
rijų ir universitetų. Kvietirtre 
be kitko rašoma: 

"Maloniai prašau atvykti į 
Romą del minėtos Liėtuviams 
seminarijos; reikalas būtinai 
3varbus. Tamsta busi įsteigė
jas šios taip reikalingos Lietu
viams kunigams įstaigos." 

Lietuviai be Seminarijos 
Romoje 

Per šimtmečius kiek viena 
tauta bei tautelė turėjo savo 
seminarijas Romoj, kur tų tau-
:ų seminaristai rasdavo pasto
gę studijuojant švent a j a m e 
Mieste. šiądien dauguma tų 
Aamų tebeegzistuoja, nors tos 
liautos paglemžtos Sovietų bei 
totalitarinių valdžių. 

Tokios įstaigos Romoje Lie
tuviams kunigams nebuvo; bet 
reikalas dabar dar didesnis, 
šiądien Romoje yra 40 Lietu
sių kunigų pabėgėlių, kuriuos 
aš pats mačiau Romoje, kur 
juvau pereitą metą nuvykęs 
$u Kardinolu Stritch. Jie at 
bėgę iš Lietuvos, kuri valdoma 
Juozo Stalino. Jiems Romoje 
;irmose dienose nebuvo nei pa
stogės, kol šv. Tėvas Pius XII 
surado jiems vietą Pia Latina 
Kolegijoje. 

Kun. Brikos žodžiai 
Gavęs pakvietimą iš Kardi

nolo Pizzardo, klebonas Kun. 
Briška nutarė vykti į Romą ir 
įkurti ten seminariją, apie ką 
jis sapnavo jau nuo jaunų se
minaristo dienų, štai jo paties 
iodžiai apie tai: 

"Mane Dievas tiktai parinko 
įrankiu įsteigimui šios semi
narijos. Ji Lietuviams kuni
gams Romoje labai reikalinga, 
ypač dabar. Aš esu įsitikinęs 
kad su Dievo pagalba Lietuva 
vėl atgims nepriklausoma. Mes 
turime išlaikyti savo kunigus, 
iad jie galėtų gryžti tuojau 
kuomet Lietuva taps nepri
klausoma. Tebūna, tatgi, kiek
vieno Lietuvio malda kad Lie
tuva atgautų laisvę." 

Kun. Briška pranešė apie 
*avo sutikimą važiuoti Romon 
ir pradėjo rengtis į savo ke
lionę. Tada apsilankė pas Jo 
Eminenciją Kardinolą Stritch, 
kuris pagyrė kleboną ir palai
mino jį ir jo kelionę i Romą, iš 
kur Kun. Briška mano gryžti 
i Chicagą apie 'Gegužės pabai
gą. Iš New Yorko išplauks lai 
vu Balandžio 11, per Le Havre, 
iš ten geležinkeliu važiuos Ro
mon. Iš Romos gryš orlaiviu. 

Kiek žinoma, Kun. Briška 
turės ir privatinę audienciją su 
Šventu Tėvu. 

Namas del Lietuvių semina
ristų Romoje jau nužiurėtas ir 
pradžia nupirkimui jau pada
ryta. Seminarijos rektorium 
yra Kun. Tulaba. 

Arki v. Skvirecko žodis 
Kun. Briška pritarė Lietuvių 

seminarijos Romoje reikalui 

' ^ 

Kun. Briška 

kuomet Arkivyskupas Skvirec
kas atsikreipė šiuo reikalu į 
Amerikos Lietuvius kunigus ir 
pasauliečius. Taipgi gavo pa
tarimų. iš Vysk. Petro Bučio Ir 
Kun. K. Rėklaičio, Marijortt| 
kunigų vado. Galop, daug nu
svėrė jo sumanymą įsteigti se
minariją šis rašytojas kuomfet 
gryžo iš Romos. 

Būdamas Romoje šis rašytojas 
pasakė l£un. Tulabai: 

"Yra klebonas Briška Chi
cagoje, kuris gali pastatyti se
minariją Romoje." 

Kun. Tulaba atsakė: "Gerai, 
gerai. Mes visi čia melsimės 
už jį", kad tas įvyktų." 

Po to sekė laiškai.^.-, ir se
minarija realizuojasi* 

Velykų dieną, klebtfrtaš Kun. 
Briška atsisveikino su sa^ 
parapijiečiais. 

Pomirtinis Pagerbimas 
Laivyno Oficierio 
Pilypo Gabruno 

• 

DORCHESTER, Mass. — šio
mis dienomis 'Petras Gabrun#i 
Cavo n ik) U. S. Prezidento Si
dabrinės žvaigždės Medalį, vifr-
ną iš aukščiausių U. S. Kam 
Laivyno atsižymėjimo ženklu, 
vardan jo mirusio sunaus, Pi
lypo Gabruno, kuris žuvo karo 
veiksmuose Pacifike. 

Sykiu su Sidabro žva*gždės 
Medaliu Prezidentas pareiškki 
Oficierio P. Gabriuno atsižy* 
mėjimą, iš ko matyti kad Pily-, 
pas Gabrunas, kariaudamas su 
Japonų karo laivynu Truk sa
los apielinkėje, Lapkričio 19 d. 
1943 m., Japonų povandeninių 
minų sprogimais išmetus į vir
šų jų submariną, Gabrunas, pa
ėmęs kito jūreivio vietą, pats 
prie didžiausių pavojų be jo
kios baimės tęsė kovą su prie
šais iki nuskendo su laivu. Jo 
narsumu ir rūpestingumu Ame
rikos laivas nedaleista pakliūti 
į priešo rankas. Gabrunas tuo-
mi išlaikė aukščiausias tradici
jas U. S. Karo Laivyno, kaip 
Prezidento laiške pasakoma. 

ar jųs pagalvojote apie 

KARJERĄ 
ARMIJOJ? 

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

• lito!imas į U. S. Armiją fti%> 
dieri daujj daugiau rei'ikia negu 
tik įsirašymas 3 metams tarny
bos ar daugiau. Tatai duoda jums 
pradžią karjeroje, kuri ih daugelio 
atžvilgių yra geresne negu kokia 
kita kuri«į jųs galėtumėte pasi
rinkti. . 

Armijdjf $gs fftilife kilti tfcip 
gi'feit kiek siekia jusų gabumai 
ir tarnybos laikas. Jis gaunate 
algą, kuerriet mokinat'is lavinto 
darbo arba amato, kuris gali 
reikšti pinigus jusų kišeniui ve-

Room 109, Old P. O. Bldg. 

lesniais metais. Visos pamatihės 
jusų išlaidos kaip kad maistui, 
drabužiams, butui, medikaiiam ir 
dantų gydymui, yra apmokėtos. 
Jųs galite keliauti į tolimiausius 
žemės kampus. Ir jųs galite pa
sitraukti su pajamomis visam am
žiui tik po 20 ar 30 metų tarny
bos. 

Dar daugiau, Armijos karjera 
duoda jums darbą kuris yra svąr-
btts jusų šaliai ir kuris pelnjrs 
jums pagal-bą ir paguodonę nw 
jusų draugų piliečių. -

Armijos karjera yra geras da
lykas apmąstyti — ir aptarti jū
sų U. S. Armijos Rekrutavimo 
Sijptyje. < 

|USŲ REGULIARfi ARMIJA 
TARNAUJA TAUTAI IR ŽMCW 

MJAI KARS IR TAIKOJ& 
t 

Cleveland 14, Ohio 
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Laisvę paginus Tauta —. 
Jungo Nevilksl 

Tegul meili Lietuvos 
Dega mūsų širdyse f '«»/* 

Geriausi linkėjimai Lietuviams 
Geriausi linkėjimai 

Šveicarijoje THE AKRON FLORAL MAYOR 
FRANKLIN 5148 139 SOUTH MAIN ST 

Akron. Ohio PATRICK J. FLAHERTY 

THE CITY OF LORAIN, OHIO 

Su Linkėjimais 

MARY E. McGOWAN 
Kandidatas į 

CLERK MUNICIPAL COURT 
AKRON, OHIO 

Geriausi linkėjimai Lietuviams 

YEAGER'S 
AKRON S QUALITY STORE 

CALL JANE ADAMS FOR SHOPPING SERVICE 
PHONE: JEFFERSON 1851 

AKRON, OHIO 

William C. Bullitt, buvęs U. S. 
ambasadorius Maskvoje, kitas 
svarbus liudininkas kad komu
nistai Amerikoje, tarnaudami 
Maskvos agentais, dirba išver
timui šios šalies valdžios ir įve
dimui Čia bolševikiškos žudi
kiškos sistemos. 

Aukštagirės Dvasia. 

"Užgavėnės* 
oje 

bčKareiviai DP stovyklose grobinėja, ir nera kam 
savos kriaudas pranešti 

ŠIŲ METŲ Užgavėnių dieną, 
ankstyvą rytą po stovyklos ba
rakus pradėjo vaikščioti Anglų 
kareiviai. Vadinasi, krata. Tai 
buvo stovyklos gyventojams 
vietoje laukiamų blynų, pagal 
Užgavėnių papročius, toks sau
sas siurpryzas. Koks tos kra
tos buvo tikslas nebuvo suži
nota. Kai kurie musų asmenys 
bandė išsiaiškinti tą reikalą, 
tačiau tegavo tik tokį atsaky
mą: "Patikrinimo reikalu", čia 
musų ir nėra tikslas aiškinti tą 
"aukštosios politikos priemo
nę", bet norime nušviesti, ap
graibomis kalbant, kaip tas pa
tikrinimas vyko. 

Anglams tai kratai daryti 
talkininkavo ir Vokiečiai. Bu
dingas buvo toks numeris. Vi
si kurie ateidavo kavos pasiim
ti į virtuvę, buvo iškrečiami. 
Jeigu rasdavo cigarečių neat
plėštą pakelį, arba didesnę pi
nigų sumą tai konfiskuodavo. 

Taip bekrečiant pas vieną 
užtiko laikrodį. Tuoj anglas jį 
čiupo ir su juo nuvyko į vir
tuvės kambariuką, kuriame bu
vo centrinis postas toms funk
cijoms atlikti. Jis kreipėsi į 
Vokiečių žandarą klausdamas 
ar tokį laikrodį gali dypukas 
(DP) turėti? Pagalvokite koks 
tai keistas ir įžeidžiantis klau
simas. Juk Vokiečiai tai ne 
Rusai, jie laikrodžių neatiminė
jo nuo Lietuvių kaip Rusai. 
Kiekvienas pasiėmė iš namų 
savo laikroduką, jeigu jis tu
rėjo. Lietuvoje turėti laikro
dį buvo tai nedidelis dalykas. 

Vokiečių žandaras, išdidžiai 
pavartęs nutrintą dypuko laik
rodėlį, tarė kad jis yra 'duble', 

mil tokį laikrodį gali tas žmo
gus turėti. Tada tą laikrodį 
Anglas kareivis savininkui grą
žino. Jeigu laikrodėlis butų 
buvęs auksinis arba taip sau 
geras laikrodis tai didelis klau
simas butų kaip jo likimas bu
tų buvęs išspręstas. 

Bet įdomiausias čia yra tas 
reikalas kad Anglas karys Vo
kiečio nuomonės klausia ką dy
pukas gali turėti, o ką ne. Ir 
toje kratoje tokių reiškinių bu
vo daugiau. 

Beverčiant barakuose dypu-
kų skarmalus, jeigu rasdavo 
iš maisto kokį Amerikoniškos 
kilmės produktą, sakysime ne
atidarytą mėsos arba žuvies 
konservų, arba pieno dėžutę 
tai klausdavo Anglas Vokiečio, 
jeigu jis šalia būdavo, ar pa
likti savininkui ar ne. Vadina
si, pagal tokį Anglo galvojimą 
išeina tokia išvada: jeigu dy
pukas nesuėdė iškarto viską 
kas jam buvo duota, kaip gy
vulys, tai reikia kas liko nuo 
jo atimti. Vadinasi, jam tas 
nėra reikalinga. Tuo tarpu tas 
žmogus ne iš persivalgymo ne
suvalgė tą maistą, o pataupė 
nedavalgymo sąskaiton juodes
nei dienai. Juk gyvenime įvai
rių netikėtinumų ir įvairių rei
kalų buna. Tiek to del filoso
fijos. Pažiūrėkime dar toliau 
I to* kratos eigą. 

INEINA Anglas kareivis į 
vieną barako kambariuką, kur 
tebuvo tik vienas vaikas. Ant 
sienos kybojo pakabintas kiše
ninis laikrodėlis. Niekam ge
ro nesakęs, kareivis įsideda į 
kišenę laikrodėlį ir išeina. Te

neša apie įvykusią nelaimę. Te 
vas nuvyksta pas tautinį lyde
rį, o tas tuo reikalu kreipiasi 
pas UNRRA direktorių. Išaiš 
kinus reikalą, Anglai kareiviai 
liko išrikiuoti, o mažasis dy
pukas turėjo parodyti kuris iš 
tų kareivių paėmė tą jo tėvo 
laikroduką. Scena ištikro bu
vo graudi. Aišku, vaikui ap
sisuko galva ir negalėjo jis pa
rodyti tikrąjį kaltininką. 

Arba toks numeris. Anglas 
rado pas vieną gyventoją dvi 
elektros lemputes: 200 ir 300 
žvakių šviesos. Lempučių čia 
negalima gauti normalia kaina 
jokiu budu; ypač tokio skai
čiaus žvakių lempučių sunku 
yra gauti pirkti net ir spekulia-
tyve kaina. Jis pasiėmė jas 
ir įsidėjo į kišenę, o savininkui 
padėjo ant stalo dvi cigaretes 
ir pirštu parodė kad jis nema
tytų jo darbo. Tada tas ber
nelis ėmė aiškinti kad tos lem 
putės yra ne jo, bet teatro. Ta 
da Anglas pasakė "Okei". At
rodo kad dalykas aiškus be ko
mentarų. 

Kitur kratos metu dingo gin 
tariniai karoliai, auksinė spil 
kutė, šokolado plyta, ir tt. 

Seklyčios, siuvyklos ir batų 
dirbtuvės duris atplėšė. Spin
tas kurių sunku buvo atplėšti 
duris, sudaužė. Viską viduje 
suvertė, sujaukė. Padoriai gal
vojant, buvo galima tą kratą 
padaryti tuose kambariuose ir 
be inventoriaus sulaužymo. Juk 
su musų organų pagalba buvo 
galima duris atidaryti ir iškrė
sti, nedarant vargšams žmo
nėms nuostolių. 

Tiesa, ne visi Anglų kariai 
taip elgėsi. Buvo tikra ta žo
džio prasme džentelmeniškų 
vyrų. 

žinoma, tokie neigiami reiš-
giniai labai ardo ir taip blogas 
dypukų nuotaikas ir jų mate
rialinį buvį. čia nenorime tei
sinti kriminalistus arba juodo
sios prekybos vertelgas, kurių 
tam tikras procentas yra Lie
tuvių tarpe, bet juos reikia 
pašalinti iš bendruomenės tar
po, o ne ardyti ramių gyvento
jų psichologinį stovį, tuo pa
čiu juos demoralizuojant. Bet 
ta» reikalas ne ta kryptimi 
tvarkomas. Juk demokratinė
se šalyse, kai įvyksta kokioje 
apielinkėje kokia nors negero
vė, nėra terorizuojama visa 
apielinkė už tai, bet yra suran
damas kaltininkas ir tas visu 
griežtumu nubaudžiamas, nes 
jeigu butų atvirkščiai daroma 
tai nusikaltėlių skaičius nema
žėtų, o didėtų, gi nekalti žmo
nės butų kankinami. Atrodo 
kad toks principas yra taiko
mas ir stovyklos gyventojams. 

-i 

o ne auksinis, ir kad jo many- vui gryžus namon, sūnelis pra-

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

DIRVOS Administracija. 

(Korespondencija iš 
Šveicarijos) 

ŠVEICARIJOS federalinė ta
ryba (ministrų kabinetas) Ko
vo 7 priėmė naują potvarkį, 
kuriuo tvarkoma pabėgėlių bei 
imigrantų padėtis. Potvarkis 
sigaliojo Kovo 20 d. 

Naujasis potvarkis palengvi
na tam tikros dalies pabėgėlių-
imigrantų būklę. Pagal likšio-
inę tvarką visi pabėgėliai ir 

emigrantai būdavo įpareigoja
mi iš Šveicarijos išvykti. Švei
carija suteikdavo tik laikiną 
prieglobsti. 

Ankstyvesniuose potvarkiuo 
se buvo įsakmiai pabrėžta kad 
pabėgėliai ir imigrantai turi 
Šveicariją laikyti tik "tranzi
to šalimi". Jie turėdavo arba 
gryžti į savo kraštą arba iš
vykti į kitą šalį (emigruoti). 
Paprastai nebūdavo nustatyta 
termino iki kurio reikėdavo iš
vykti, bet tekdavo policijai įro
dyti jog daroma žygiai išemig
ruoti. 

Pagal naują potvarkį tokiai 
žmonių kategorijai suteikiama 
nuolatinis prieglobstis (Dau-
erasyl): 1) gimusiems 1889 
metais ir anksčiau, 2) ligo
niams ir invalidams, 3) vai
kams iki 16 metų amžiaus, jei
gu jie niekur neturi artimesnių 
giminių, žmonės ineiną į vie
ną minėtų kategorijų atpalai
duojami nuo pareigos^ išvykti 
iš šveicrarijos. Tuo pat metu 
jiems suteikiama, Bdfs ir ribo
ta, darbo teisė. 

IKŠIOL nėra jokių patvarky
mų nusakančių kad ir mažiau
sias teises. Tremtinys- pada
rytas, labai dažnais atvejais, 
kareivio žaislu. Dvidešimtame 
amžiuje tai kelia pasibaisėti
ną padėtį. Daug kalbama apie 
visokias žmogaus teisių lygas, 
bet iš manęs, išėjusio per vi
sus nazių pragarus, šiądien ga
li atimti kiekvieną mano turi
mą daiktą vien todėl kad aš esu 
DP ir niekur aš del to negaliu 
skųstis ziei surasti kitos teisy
bės. 

Aš labai dažnai abejoju ar 
tai daro garbę tiems kurie lie
jo kraują ir laimėjo šį baisų 
karą. 

Šveicarijoje gyvenančių Lie
tuvių būklės naujas potvarkis, 
deja, nepagerins. Atrodo kad 
teikiamomis lengvatomis tega
lės pasinaudoti viena vienintelė 
vyresnio amžiaus šeima. Ge
riausiu atveju galės potvarkiu 
remtis keli ligonys. Kitiems 
Lietuviams pasilieka galioje 
nuostatai kad Šveicarija jiems 
yra "tranzito šalis". 

Daugelis Lietuvių jau anks
čiau ėmėsi žygių iš Šveicarijos 
išvykti. Bet ikšiol tepavyko 
išvažiavimo dokumentus su
tvarkyti, galima sakyti, tik kas 
dešimtam žmogui. Kai 1945 m. 
Šveicarijoje lankėsi sovietų re-
patriacinė komisija, užsirašė 
į Lietuvą gryžti tik apie 10 
žmonių; beveik visi buvo arba 
Lietuvos Rusai arba Rusijos 
Lietuviai. Keliolika žmonių iš
vyko į Vokietiją, Prancūziją, 
Argentiną ir Venezuelą. 

Į Ameriką išvažiavo dvi Lie
tuvaitės (viena jų ištekėjus už 
Lietuvio Amerikos piliečio) ir 
visi trys Šveicarijoje buvę Lie
tuviai kunigai. Daugis Lietu
vių deda pastangų patekti į 
Ameriką, bet atrodo kad iš 
Šveicarijos išvažiuoti kur kas 
sunkiau ne kaip, pv., iš Ameri
kiečių zonos Vokietijoje. Vėl 
kiti daro žygių nukeliauti į Ar
gentiną arba į kitus kraštus. 

ARGENTINOS konsulas Zue-
riche yra A. Barsanti, iki bol
ševikų okupacijos atstovavęs 

savo Saffei Lietuvoje. Jo žmo
na yra Lietuvaitė, kuri kartu 
su vyru nuoširdžiai užjaučia 
Lietuvius ir jiems visokiario-
pai padeda. Argentinos kon
sulatą Lietuviai, ypač iš Vokie
tijos, tiesiog užverčia laiškais, 
prašydami suteikti įvažiavimo 
vizą. Konsulatas net nepajie-
gia į gausius laiškus atsakyti. 

Deja, dabartinėmis aplinky
bėmis nieko padėti šia prasme 
negalima, nes pagal Argentinos 
nuostatus bylai gali buti duo
ta eiga tik tuo atveju jeigu 
prašytojas pats atvyksta į kon
sulatą. Tat laiškų rašinėjimas 
yra bergždžias darbas. Norin
tiems vykti Argentinos, grei
čiausia, nieko kito neliks kaip 
aukti kol konsulatai atsidarys 
ir Vokietijoje. 

Šveicarijoje prieglobstį sura
dę Lietuviai pabėgėliai šiuo 
metu yra apgyvendinti trijuo
se viešbučiuose, visi Vaud kan
tone (netoli Genevos ežero). 
Tačiau gausingiausia grupė yra 
susispietus arba pačiame Zue-
riche arba netoli jo. šveicarų 
įstaigų rūpesčių kai kurie pa
bėgėliai galėjo įsigyti naujas 
profesijas (metalo tekintojais, 
staliais, elektroteknikais ir tt.; 
moterys dažniausia mokosi siū
ti). 

Kai kuriose profesijose stin
ga darbo rankų (pav., inžinie
rių, teknikų, vaistininkų, ne
kalbant jau apie žemės ukį, 
namų ruošą ir kt.). Tat šiose 
srityse Lietuviai yra gavę lai
kiną darbo leidimą. 

Iš Italijos buvo nesenai at
sivežta keliosdešimt tūkstančių 
darbininkų (tarnaičių, tarnų, 
žemės ūkio darbininkų ir kt.). 
Tačiau Lietuviai pabėgėliai iš 
kitų kraštų Šveicarijon dar
bams kaipo "bepasiai" neįsilei-
džiami. Mat, neduodama tei
sės įvažiuoti tiems kurie netu
ri "galiojančių ir pripažysta-
mų" asmens dokumentų. Nors 
Šveicarija nėra pripažinus Pa
baltijo okupacijos, bet kadangi 
Pabaltiečiai negali gryžti į sa
vo tėvynę tai jie traktuojami 
kaip neturį reguliarinių pasų. 

Šiuo metu Šveicarijoje gyve
na apie 200 Lietuvių tremtinių. 
Kitų tautybių pabėgėlių ir imi
grantų Šveicarijoje beliko 12,-
000. Daugumas jų yra žydų 
ir Lenkų tautybės. A. G-. 

Geriausi Linkėjimai 

LUTHER K. ZERBE 

COUNTY ENGINEER 
STARK COUNTY 

Geriausi linkėjimai Lietuviams 

WADE HEATING & SUPPLY 
NAUJI GASO FURNASAI— IR GASU KURINIMAS 

RA. 5695 GA. 9010 

Geriausi linkėjimai Lietuviams 

J F. SANSON & SONS 
COMMISSION MERCHANTS UNIT 13—15 

4000 ORANGE AVE. HE. 8560 

PLATINKIT THE 
BALTIC REVIEW 

Vel gavome naujų Nu
merių iš Švedijos 

Dirvos Redakcija gavo siun
tinį Švedijoje leidžiamo Angliš
ko žurnalo THE BALTIC RE
VIEW, kuris redaguojamas ir 
leidžiamas Lietuvių, Latvių ir 
Estų pabėgėlių, gynimui Pabal
tijo šalių nepriklausomybės. 

Parėmimui to jų didelio dar
bo, raginame Amerikos Lietu
vius tuojau įsigyti sau vieną 
egzempliorių to žurnalo, pri-
siunčiant $1. (6 už $5.) 

Svarbu tą žurnalą įteikti sa
vo miestų knygynams, aukš
tesnėms mokykloms ir žymes
niems politikos žmonėms. 

Lietuviai profesionalai pri
valo tą ž&rnalą turėti savo 
ofisuose. 

Jusų $1 bus jusų auka parė
mimui tų pabėgėlių didelio dar
bo, nes jie neturėdami nei pini
gų nei ineigų, didžiausiu pasi
aukojimu leidžia tą svarbų ku
rinį Pabalti jų tautų bylos gy
nimui. 

DIRVA 
6820 Superior Ave. 

Cleveland 3, Ohio. 

BELGIJOS KARDINO
LAS PASMERKIA 

BOLŠEVIZMĄ 

Malino Arkivyskupas ir Bel
gijos Primatas, Kardinolas Jo
seph-Ernest Van Roey savo 
ganytojiškame laiške tikintie
siems iš Vasario 2 d. iškelia 
aikštėn bolševizmo veiklą Eu
ropoje ir ją griežtai pasmer
kia. žemiau paduodame ver
time keletą ištraukų iš to lai
ško: 

"Mes šiuomi pasmerkiame 
prievartavimo ir teroro veiks
mus kurie taikomi prieš visa 
kas katalikiška, ypatingai kai 
kuriuose Europos Rytų ir Pie
tų kraštuose. Mirties tyla vieš
patauja tuose kraštuose, bet 
informacijos iš visiškai tikrų 
šaltinių neleidžia abejoti del 
tragiškos padėties kurioje yra 
atsiduru Katalikų Bažnyčia. 

"Prijungtose prie Rusijos 
Pabaltes valstybėse, Lietuvoje, 
Latvijoje, ir Estijoje, vysku
pai yra išvežti arba kalinami, 
kunigai išblaškyti , nužudyti, 
deportuoti arba medžiojami gi
riose, visokia katalikiška akci
ja uždrausta, tūkstančiai kata
likų, ypač tų kurie priklausė 
vadovaujančioms klasėms, su
gaudyti ir išdeportuoti. 

"Tokiais pat metodais Ru
sai dabar stengiasi užgniaužti 
ir; sunaikinti visą katalikišką 
gyvenimą Rytinėje Ukrainoje. 

"Jugoslavijoje, nežiūrint ofi
cialių paneigimų, faktai įrodo 
tikrovę kad tikras tikybinis 
persekiojimas, dargi labai žiau
rus, viešpatauja po politinių 
motyvų priedanga .... 

"Tuose kraštuose kur sovie
tai yra primetę ir kur palaiko 
komunistišką Valdžią, jiems at
sidavusią, visiškai neteisėtą ir 
neatstovaujančią tautos valios, 
kaip pav. Vengrijoje ir Lenki
joje, padėtis, nors ir nėra des
peratiška, yra pilna pavojų: 
tikybinė laisvė ten yra suvar
žyta, jei ne uždrausta, pagrin
dinės Bažnyčios teisės yra nuo
lat nepripažystamos ir laužo
mos. 

"Visuose šiuose kraštuose, 
blogoji įtaka, kuri inspiruoja 
ir vadovauja šiai mirtinai ne
apykantai prieš Katalikų Baž
nyčią, yra ta pati: tai yra So
vietų Rusijos bolševikiškas ko
munizmas. Civilizuotas pasau
lis — tūkstančiai autoritetingų 
balsų tai įrodo — stebi su liu-
desiu ir su nusistebėjimu tokį 
religinės neapykantos siautėji
mą, kuris formaliai prieštarau
ja principams pareikštiems At
lanto čarteryje ir su pagrindi
niais visos žmogiškos kulturos 
reikalavimais." L.P.Ž. 

ŠI KNYGA LEIDŽIAMA ANGLIŠKOJE 
KALBOJE 

LIETUVA TIRONU 

PANČIUOSE 
Siųskit Savo Prenumeratą DABAR knygai 
Išrašykit čia telpantį kuponą užsisakant knygą. 

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA 
6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 

Siunčiu savo prenumeratą šiai naujai leidžiamai knygai: 

$ Knygai "LIETUVA TIRONŲ PANČIUOSE" 
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Dienos Klausimais 
Redaktorius—K. S. KARPIUS—Editor 

METAS IMTIS DARBO 

6320 Superior Ave., Cleveland, Ohio 

PREZIDENTO Trumano kalbą sakyta Washington^ 
Balandžio 4 d., Demokratų partijos tėvo Jeffersono 

paminėjimo dienoje, turėtų buti pradžia rimto darbo — 
kalbų jau užtenka! 

Gražias kalbas, ideališkus prižadus pasauliui skelbė 
Rooseveltas — kuomi baigėsi jo kalbos ir prižadai? 

Ir pats Prezidentas Truman po Potsdamo, nepirmą 
kalbą sako. po savo kalbos Spalių 27, 1945 metais, ta
čiau kurlink pasaulis eina? 

Savo pastaroje kalboje Prez. Truman panaudojo 
kaip pavyzdį trečio prezidento, Thomas Jefferson, raš
tą penktam prezidentui, James Monroe, apie svetimų val
stybių kišimąsi ir sulaužymą kitų šalių teisių arba vie
nos šalies maišymąsi kitos šalies vidaus reikaluose. 

"Mes, kaip'Jefferson, esam liudininkais žiaurių su
laužymų tautų teisių. Mes, taipgi, laikėme tai kaip ne
galimus praleisti Įvykius. Mes, taipgi, pareiškėme savo 
protestą", pasakė Prez. Truman Balandžio 5 kalboje. 

"Mes privalome padaryti tą protestą efektyviu pa-
pelbstint tiems žmonėms kurių laisvės išstatomos pavo-
jun svetimais spaudimais. Mes turime imtis pozityvaus 
nusistatymo. Negana jau tik pasakyti, 'Mes nenorime 
karo'. Mes privalome imtis žygio laiku—pirm laiko— 
užgesinti rūkstančias pradžias bent kokių konfliktų ku
rie fali grasinti išnliti per visą pasauli". 

Toliau savo kalboje prezidentas pasiėmė Įrodyti kad 
ši šalis stovi tvirtai už United Nations ir kad ši organi
zacija privalo užgesinti bent •kokias grasinančias išsiver
žti kur nors karo liepsnas. Kada reikia, sako, mes pri
valome, remiant United Nations, imtis žygio. Gelbėda
mi laisvoms šalims palaikyti savo liuosybę mes sustip-
iinsim United Nations jos funkcijų atlikime. 

Iš šito galima suprasti kad Prezidentas Truman, 
kuriam buvo" prikišama apsilenkimas su United Nations 
Graikijos ir Turkijos gelbėjimo nuo svetimos agresijos 
atžvilgiu, pasiryžo visa našta paimti nešti United Na
tions užsibrėžimus tet Amerikos pečiais, nes ta organi
zacija dar yra bejiegė4r be to joje viską ir visais atve
jais gali sukliudyti Sovietai savo veto teise — atmesti 
viską kas priešinga-sovietų interesams. 

i > 
VISAS tas subruzdimas apsireiškia todėl kad Amerikos 

vadai staiga prasikrapštė akis ir pamatė tikrą pavo
jų iš komunizmo puses. Sovietai, pradėję okupuoti sa
vo kaimynines šalis pradedant su Lietuva 1940 metais, 
ne tik kad nesustoja, bet dar grąso kitoms šalims, ir at
virai kalba apie sunaikinimą Amerikos kapitalistinės 
sistemos, kuri yi'a kelyje raudonajam fašizmui 

Prezidentas pareiškė kad šios šalies užsienio politi
ka savo svarbumu dabar pastumia i šalj visus kitus klau
simus kurie gali atsirasti. Pražūtinga butų, sako jis, 
jei užsienio politikos klausimas butų paverstas siauru 
politiniu dalyku. Prezidentas taipgi atvirai Įrodinėjo 
kaip svarbu turėti dabar savo militarinę jiegą įtikinimui 
pasaulio jog mes esame pasiryžę atlaikyti savo atsako
mybėn paimtas pareigas. 

Tačiau reikalinga kad kaip pats prezidentas taip ir 
visi atsakomingi šalies vadai suprastų kad jau gana kal
bėti. Kaip vienas žymus Clevelandietis, buvęs miesto 
may oras, dabar Western Reserve Universiteto vice pre
zidentas, Edward Blythin pastebi, finansinė pagalba 
nesulaikys komunizmo ir nepalengvins Graikijai. Del 
to kad komunistai veikia, Maskva dirba visu inirtimu 
vykdyti savo užsibrėžimus užgrobti vieną šalį po kitos, 
visokiais kad ir klaidinančiais, apgavingais prižadais, 
kurie puikiai skamba. Tuo gi tarpu kokį pavyzdį paro
dome mes, girdamiesi esą demokratiška šalimi? Per
nai kuomet Senatas užsiėmė trukdymu reikalų per visą 
mėnesį ir nieko nenuveikė, pasaulis degė, komunizmas 
žengė pirmyn. Mes, kaip vienatinė likus demokratinė 
šalis, keistą pavyzdį rodome dabar. Pas mus ielefonai 
nedirba, kasyklos sulaikytos, musų produkcija trukdo
ma taip kaip pasaulis niekad nematė. 

Jei svarstome apie sulaikymą komunizmo tikrai mes 
privalome svarstyti ėmimąsi ginkluotų priemonių, kas 
yra visai kitas klausimas nuo paskolų ir finansinių pa
ramų, sako Edward Blythin. 

# * H' 
Nuostabu buvo patėmyti ir vieną didžiausių Ohio 

dienraščių, Cleveland Plain Dealer, kuris per eilę metų 
iki pat paskutinės dienos rašė apie taikymąsi su Rusija, 
nuolankavo ir tikrino kad tik gražumu su sovietais kal
bantis galima bus pasiekti susipratimo, dabar prabilo il
giausiu redakciniu straipsniu kokį kada rase — "DA
BAR YRA LAIKAS!" Tas straipsnis tilpo Balandžio 9. 

Cleveland Plain Dealer pareiškia kad atėjo laikas 
pasistatyti prieš ekspansionalistine, komunistinę Rusiją. 
Plain Dealer ragina Kongresą užgirti Prezidento Tru
mano prašymą $400,000,000 sumos gelbėjimui Graikijos 
ir Turkijos. "Mes remiam šitą rimtai ir po nuodugnaus 
savo sąžinės atsiklausimo, suprasdami kad tas gali pri
vesti prie tolimesnių piniginių pasižadėjimų—ir vyrų, 
taipgi. Tačiau United States garbė, šios šalies likimas 
kaio laisvų žmonių užtarėjos ir tokios kurios niekas ne
privalo laikyti pastumdėle, nepalieka mums kito kelio. 
Dieve padėk mums ir vėl, mes turime susidurti su tikre
nybe dar vis audringame pasaulyje." 

Plain Dealer, kuris tik kelios dienos atgal šaukė sa
vo redakciniuose straipsniuose kad Graikiją negalima 
gelbėti todėl kari ten nėra demokratijos, kad ten viešpa
tauja monarchija, dabar pasakė: "Mes nesuvedžiojame 
save kad United States šiuomi žygiu išgelbės demokrati-

16 VASARIO LAT
VIŲ SPAUDOJE 

"Tegyvuoja Nepriklausoma, 
laisva Lietuva!" Taip Stock-
holmo Latvių pabėgėlių laik
raštis Latvių Žinias nr. 117 
sveikina Lietuvius Vasario 16-
tos išvakarėse. 

Išsamiamame strai p s n y j e 
'Musų Broliai Lietuviai", pa
tiekta ploštas informacijų apie 
dabartinę tragišką Lietuviu 
tautos būklę. Rašo: 

Baisaus tautos kančių balan
so skaitlinės parodo kad per 
40,000 Lietuvių buvo deportuo
ta iš Lietuvos pirmos sovietų 
okupacijos metu. Antros oku
pacijos metu skaičiuojama kad 
kas menes j deportuojama apie 
2500 asmenų. 1946 m. Vorku
tos koncentracijos stovykloje 
jau buvo 95,000 Lietuvių, 60,-
000 Latvių ir 50,000 Estų. Vi
si jie dirbo baisiose vergų gy
venimo sąlygose. 

R u sams u žplustant Lietuvą, 
iš Lietuvos pasitraukė 250,000 
Lietuvių, kurie tačiau ne visi 
pasiekė Vakarų Europą, nes 
jie buvo atkirsti nuo tolimes
nio pasitraukimo Rytprūsiuo
se, ten frontui priartėjus. 

Vokietijos koncentr a c i j o s 
stovyklose buvo kankinama 
virš 3,000 Lietuviu, toliau rašo 
Latvių Žinias. 

Dabar Lietuviai susigrupuo
ja apie Vyriausį Lietuvos Išlai
svinimo Komitetą, kuriame at
stovaujamos visos Lietuviško? 
partijos, kovojusios okupaciją 
metu už Lietuvos laisvę. 

Tremtinių masė gausinga in
telektualais. Pabaltiečių Uni
versitete Hamburge dirba mok

slinį darbą 37 Lietuviai moks-' 
lininkai. Ištrėmime ran d a s i 
virš 2,000 Lietuvių studentų, 
kurie dabar studijuoja įvai
riuose universitetuose. 

Esant reikalui emigruoti iš 
Europos Lietuviai planuota 
emigruoti kompaktine mase. 
Nurodoma kad J. A. V. gyvena 
sena Lietuvių išeivija, priskai-
tanti vieną milijoną Lietuvių. 
Trumpai paminėta apie inter
vencijas pas Prez. Trumaną ir 
šalpos darbo organizaciją, ku
ris reiškiasi per United Lithu 
anian Relief Fund'ą. Lietuviai 
leidžia informacinę spaudą An
glų kalba, k&ip LįtJiMMmaja Bul
letin. 

Straipsnis papuoštas nuo
trauka vaizduojančia Lietuvių 
delegacijos apsilankymą pas 
Prez. Trumaną ir žinomo Lat
vių poeto J. Rainio eilėmis (iš
trauka iš veikalo "Sudula un 
Arijas"), kuriomis poetas iš
reiškia tikėjimą Lietuvos lais-
ve. 

Pavaizduojant Švedijos Lie
tuvių tvarkymąsi, pasakyta kad 
Lietuviai susiorganizavę į Šve
dijos Lietuvių Sąjungą ir lei
džia laikraščius Spinduliai ir 
Pragiedruliai. 

Pažymėtina kad Latviu Ži
niose per keletą numerių ėjo 
Lietuvių partizanų veiklos ap
rašymas, savo laiku tilpęs Dir
vos skiltyse. 

y 

S K A I T Y M A I  

Pabėgėlis. 

MIRfi BALTUOS ŠALIMS 
ATSTOVAS 

Balandžio Bronxvillė, N. 
Y., mirė advokatas ir atsista
tydinęs diplomatas Frederick 
W. B. Colemand, 72 m. amž., 
kurį Prez. Harding buvo pa
skyręs Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos ministru 1922 metais, 
kuomet Harding pripažino Lie
tuvą ir kitas dvi jos kaimynes. 
Colemand buvo kilęs iš Detroi
to, Baltijos ministru ištarnavo 
iki 1933 metų. 

KONGRESE pakelta suma
nymas skirti pinigų Agrikul
tūros Komitetui užvesti tyrinė
jimus suradimui daugiau būdų 
valgymui daugiau bulviu. 

ją Graikijoje, kur jos mažai tėra, ar Turkijoje, kur jos 
nėra. Demokratija ateis vėliau. Mes tikime jog geriau 
tai pareikšti dabar atvirai, be veidmainiavimo. Musų 
piliečiai supras ir atjaus tai labiau jeigu mes atmesime 
klaidingus nudavimus." 

Reikia tikėtis kad šis vieno didžiųjų Amerikos dien
raščių atviras išėjimas prieš komunizmo pavojų ir vi
sapusis atidarymas Amerikos visuomenei akių yra įro
dymas kad ir daugybė kitų Amerikos laikraščių imasi 
to nusistatymo ir pradės atvirai skelbti Amerikos žmo
nėms kad šios šalies likimas yra jų pačių rankose, ir kad 
gelbėjimasis nuo komunizmo užpludimo reikalauja gel
bėti ir visą likusį pasaulį. Kaip tik Amerika parodys 
tikrą vadovybę, jos pusėje stos visos šalys kurios tik 
grąso raudonasis tvanas, ir tos tautos kurios buvo Ame
rikos apsileidimu nustumtos į sovietų nagus. 

Amerika, su kitų valstybių talka, galėtų apsidirbti 
su komunizmo pavojum jeigu imtųsi darbo DABAR, ir 
jei vietoje tolesnių kalbų, DIRBTŲ. 
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KOPLYTĖLĖ KALNUOS 
(B. Brazdžionis) 

Kai tėvynės rytojaus jieškojau 
Rytdienoj ir dainoj ir sapnuos, 
Tu paguodos sparnu man pamojai, 
Koplytėlė kalnuos. 

Kam suskaudo pavargus krūtinė, 
Tu buvai jam ramybės versmė, 
Į tave gilų taką pramynė 
Guostis tau eidami. 

Ir buvai tu kaip Angelas aajrgas 
Ir kančios ir maldos paslapčių, 
Pas tave žemės vargas-ne vargas, 
Kaktys — spiInos žvaigždžių. 

% 

Pas tave kas sau ašarą šluostys, 
Nei žmogus, nei kalnai nematys . . . 
Buvo gera ten melstis ir guostis, 
Nors aplinkui naktis. 

Kai naktis bus bedugnėn nupuolus, 
Ir kai tėviškėn gryšim sutikt jos dienos, 
Laimink mano kelionę iš 4olo, 
Koplytėlė kalnuos. 

PAJUSIMĄ! JJUJY PRIEŠAI 

PRADĖJUS kalbėti bei rašyti apie numa
tomą rytų Europos tautų pabėgėlių apgyvendi
nimą užjuriuose, pasigirdo balsų labai priešingų 
tam sumanymui, šio projekto priešų yra net 
kelios rūšys, todėl ir jų argumentai, kuriais jie 
stengiasi savo nusistatymą paremti, irgi labai 
įvairus. Pagal tų argumentų pobūdį, patiems 
pabėgėliams lengva suskirstyti jų emigracijos 
projekto priešus į tris pagrindines grupes, ku
rios, nors nėra tarpusavyje draugiškos ir vei
kia kiekviena atskirai, bet turi tą ypatybę kad 
vienos grupės naudojami argumentai dažnai pa
tarnauja kitoms grupėms ir tuo budu dar labiau 
klaidina viešąją' nuomonę ir sunkina pabėgėlių 
problemos išsprendimą. 

žmonės, kurie savo tėvynės nebuvo nustoję 
ir naudojasi laisvų piliečių teisėmis, dažnai ne
gali Susigaudyti visose informacijose, kurios 
liečia pabėgėlius ir charakterizuoja juos labai 
nevienodai. 

I. 
NĖRA abejonės kad tremtinių klausimas bu

tų daug greičiau išspręstas, jei visi geros va
lios žmonės visame pasaulyje teisingai įvertin
tu tų žmonių dabartinę padėti, suprastų juos 
ir nesiduotų klaidinami melagingų bei iškreip
tų pranešimų. 

Pabėgėlius pažysta, supranta ir remia di
delė dalis jų laisvų tautiečių išeivijoje, jiems 
norėtų padėti įvairių demokratinių valstybių pa
vieniai asmenys, veikėjai ar net įtakingi valsty
bių vyrai — svetimtaučiai, tačiau ir šių žmonių 
pastangos neduoda greitų vaisių, kai likusieji 
žmonės lieka abejingi ar net nepasitikinčiai ne
draugiški. Ryšium su tuo, kad šimtų tūkstan
čių benamių žmonių esamoji būklė yra virtus 
jiems jau nebepakeliamu bandymu, reikia kad 
visi laisvi žmonės, visos laisvos tautos ir val
stybės pagaliau suprastų, jog pabėgėliams ne 
aukos, ne išmalda ir ne laikina globa, bet kaip 
tik. skubi emigracija, nauja tėvynė ir naujas 
gyvenimo tikslas grąžins žmonių vertę, energi
ją ir gyvenimo tikslą. 

Svarbu kad visi dori žmones pažintų pa
bėgėlių emigracijos priešus ir trukdytojus taip, 
kaip juos pažysta patys pabėgėliai ir suprastų 
tų priešų varomps propagandos tikruosius mo
tyvus ir tikslus. 

Jei visi laisvi žmonės kartą susidarytų apie 
pabėgėlius tikrai savo nuomonę, kenkėjų ir klai
dintojų skleidžiamos žinios nustotų savo dabar
tinės reikšmės ir visuomenė padėtų surasti pa
saulyje laisvos vietos tiems, kuriems ji taip 
labai ir skubiai reikalinga. 

n. 
PIRMOJI ir pagrindinė pabėgėlių emigraci

jos priešų grupė, tai jų kilimo kraštų okupantai 
ir visi jų agentai bet šalininkai užsieniuose. Jie 
savo laikysenos1 pabėgėlių atžvilgiu priežasčių 
atvirai jjaskelbti negali, nes pabėgėliai šiuo lai
ku randasi demokratiškų kraštų užimtose srity
se, o ten, galima naudoti tik tokius argumentus 
ir motyvus, kurie galėtų paveikti tų kraštų vie
šąją nuomonę. Tokiu budu tie benamiai žmo
nės kartą pavadinami fašistais ir naciais, tai 
vėl tinginiais ir nusikaltėliais, tai pagaliau iš
tikimais Sovietų Sąjungos piliečiais, kurie trok
šta gryžti "tėvynėn", bet kuriems vakarų val
stybės trukdo tai padaryti. 

Sovietų Sąjunga ir jos tarnyboje e«ą užsie
nių komunistai, nustotų daugelio žmonių ir kra
štų simpatijos, jei atvirai pasakytų, jog pabėgė
liai neprivalo išvažiuoti į užjurius, kaipo pavo
jingi liudininkai, perdaug žiną apie komunisti
nio "rojaus" vidaus santvarką ir savybes. 

Tikrai demokratiški krašti, kurie neturi ko 
gėdytis savo santvarkoje ir visiems piliečiams 
duoda teisę galvoti ar net sakyti ką jie nori, 
nesuprastų Sovietų Sąjungos siekimo susigrą
žinti sau kaip tik tuos žmones, kurie paragavę 
jos konstitucijos "laisvių", atsisakė visko, ką 
yra turėję ir pabėgo | užsienį, gelbėdami bent 
savo įsitikinimų laisvę. 

Daugelis iš pabėgėlių atsimena kad jų tė
vynėje ir nepriklausomybės metu buvo savų iš
naudotojų, sauvaliautojų ir demokratinėje san
tvarkoj neleistinų reiškinių. Daugeliui teko sun 
kiai vargti, dirbti ir tenkintis viltimi kad bai
gus savo tėvynės atstatymo ir -medžiaginio bei 
kultūrinio stiprinimo darbą, l?us galima'pašalin
ti visą tai kas pažeidžia jos demokratines for
mas. Meilė savam kraštui ir pasiryžimas nuga
lėti jo atstatymo sunkumus, skatino daugelį iš 

dabartinių pabėgėlių kentėti ir dirbti tai, kas 
tuo laiku buvo jų tėvynei svarbiausia. 

Dėja, kūrybos darbo užbaigti neteko, nes 
karui prasidėjus ir nutrukus tiesioginiam ry
šiui tarp tremtinių tėvynės ir laisvojo pasaulio, 
jų žemę užpuolė komunistiniai okupantai. 

Už nusiėmusio savo kaukę nacistinio užpuo
liko pečių, juos puolė ir pavergė komunistinis 
imperialistas, kuriam tuomet niekas negalėjo 
pasipriešinti ar trukdyti. 

Visa tai, ką užimti kraštai tuomet išgyve
no, neturi pavyzdžių jokių kitų kraštų istorijo
je. Jei šiądien vakarų Europos stovyklose varg
sta tik šimtai tūkstančių vyrų, moterų ir vaiki), 
tai tas nereiškia kad tik jie vieni įsitikino kaa 
sovietiškoji demokratija ir laisvė, tai neįsivaiz
duojamoji vergija ir teroras. Ne jie vieni zino 
kad sovietiškų darbininkų bei valstiečių taria
mieji gerbūvis ir teisės, tai4 kraštutinis jų iš
naudojimas ir skurdas žmonių, paverstų papras
tais darbo gyvuliais. 

Visą tai žino visi pabėgėlių tautiečiai pasi
likę tėvynėje ir visi kiti Sovietų Sąjungos pilie-
čiai-vergai. . 

Jie atiduotų daug savo skurdaus gyvenimo 
metų už tai kad pabėgti nuo to viso siaubo, bet 
jie to padaryti negali. 

Ne veltui komunistinio "rojaus" sienų sau
gotojai sakė atėję tremtinių tėvynėn kad dabar 
per sieną tik paukščiai galės skraidyti. Tai 
nebuvo perdėta, nes jokia kita valstybė nesau* 
goja 'Savo sienų taip rūpestingai kaip Sovietų 
Sąjunga. Ji žino kad jei pabėgimas į užsienius 
butų įmanomas, visi jos piliečiai, kurie tik turi 
supratimo apie darbinikų bei valstiečių gyveni
mo sąlygas kituose kraštuose, bėgtų kur ir kaip 
įmanydami. . 

Tuomet pasaulis tuoj nustotų tikejgs l 
komunistinių agentų skleidžiamas pasakas ir 
tai reikštų komunizmo centrales ir visų jos kū
rėjų galą. . . 

Sovietų Sąjunga tai žino ir todėl budriai 
saugoja savo aukas. Vienas pabėgęs "jos ver
gas, lengvai pavers niekais bent kelių užsienyje 
dirbančių agentų darbą, o ką besakyti, jei to-j 
kių vergų paspruktų net keli šimtai tūkstan
čiu. 

Karo eigoje už Sovietų Sąjungos sienų at
sidūrė keli milijonai jos piliečių, iš kurių tik 
maža dalis norėjo ten atgal sugryžti. Buvo tai, 
daugiausia, jau komunistinėje santvarkoje už
auginta jaunomenė, kuri pažysta pasaulį tik iš 
juos auklėjusių agitatorių žodžių ir savo vergi
jos bei skurdo jau nesugeba suprasti. Visi kitij 
tikėjo kad vakarų demokratijos jų neparduoflį 
vergijon ir jie bent mirti galės, nors ir svetimo-
moji žemėje, bet jau kaipo laisvi žmonės. 

Dėja, jie klydo, nes vakarų demokratijos 
tuoj po karo milijonus rusų, ukrainiečių, balti 
gūdžių, įvairių kazokų ir kaukaziečių prievartai 
nuvarė atgal vergi jon. Kiek jų žudėsi kad gy
viems nepakliūti savo kankintojams, kiek jų šią
dien kankinama Sibiro koncentracijos stovykloj 
arba jau sušaudyta ir išžudyta, nerūpėjo visienttj 
tiems, kurie kalbėdami apie demokratija ir lais
ve, anspjaudė savo pačių skelbiamas idėjas ir 
išdavė visus tuos nelaiminguosius jų budeliams. 

(Bus daugiau) 

D*. JONAS BASANAVIČIUS 

(Pabaiga i# pereito ar.) 

VILNIUJE draug su kitais Lietuvos Tary
bos nariais paskelbęs Lietuvos nepriklausomybę 
Basanavičius gyveno iki pat savo mirties. Vii 
niuje jis iškentė visas okupacijas. Leųkams pa< 
grobus Vilnių ir Kaunui tapus laikinaja Lietuj 
vos sostine, Dr. Jonas Basanavičius gyvendama* 
Vilniuje, anot Prof. Petro Leono, buvo Vilniaus 
uola, buvo gyvu ryšiu tarp Lietuvos sostinės 
svetimų pavergtos, ir laisvosios Lietuvos. Lie
tuvių tautos Patriarkas visą laiką gyveno am
žinoje Lietuvos sostinėje Vilniuje. Joks sveti 
mujn smurtas nepajiegė iŠ ten išrauti .milžine 
Tautos Ąžuolo. "* 

,-Mirė Tautps Patriarkas Dr. Jonas Basana
vičius Lenkų pavergtoje Lietuvos sostinėje Vii 
niuje Lietuvių tautai minint devintas nepriklau
somybės sukaktuves. Jis mirė tuo metu ka 
Vilniaus Lietuvių visuomenė, susirinkus į v*j 
sario 16 dienos iškilmes, giedojo Tautos Himnė 
Tai taip pat simboliška. Jis iškilmingai palai 
dotas Vilniuje Rasų kapinėse. Ant jo kapo pa 
statytas paminklas. 

Basanavičiui dar gyvam esant, Kaune Kar< 
Muziejaus sodelyje taip pat buvo pastatytai 
reikšmingas jo paminklas. To paminklo pedes 
talas yra iš akmens kuris skyrė Didžiąją Lietu 
va nuo Mažosios Lietuvos, o biustas nuliedinta! 
iš tūtelių šovinių kurie buvo paleisti į priešui 
nepriklausomybės kovų metu. 

Dr. Jonas Basanavičius — didi ir šviesi mu 
su tautos asmenybė. Ji visa savo skaistybę 
mums sušvito "Aušroje" ir tebešviečia%mums iį 
šių dienų. Jis buvo tas kurio žodin, anot poet1 

Putino, susitelkė kanklės ir kardas, kurio žygiž 
paženklinti bočių kapais, kuris amžiną žvgį T* 
vynės Kūrėjo vienybės ir r^eilės vardu pažymėj< 

A. MtrJtoljn, 

ĖJi, 
- . , • 1  



D I R V A  

M I R I M A I  
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

(žinios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykai 

DEREišiKA Matas, 57 m., mir€ IILIMAŠAUSKAS Vincas, 63 
Kovo 17, Clevelande. (Paėjo m., rtiirė Sausio 26, Pitts-
iš Marijampolės par.) 

KATALYNAS Antanas, 51 m., 
mirė Kovo 22 d., Clevelande. 
(Pušaloto par. Pane v aps.) 
Amerikoj išgyveno 38 m. 

KARPAVIČIENĖ Katrė, 49 m. 
mirė Kovo 13, Clevelande. 

VAIKšNORAS Antanas, 59 irt.-, 
mirė Kovo 15, Clevelande. 

AIMUTIS Kazys, 65 m., mirė 
Elmhurst, L. I. N. Y. Liko 
žmona, Marijona, du sunai, 
Antanas ir Juozas, brolis 
Stasys, ir sesuo UršulČ. 

BIELIACKINAS Teodoras, mi
rė Vas. 17 d., Reykjavik, Is
landijoje. Jis dažnai rašy
davo į vietinę spaudą, kalbė
jo per radio ir laikydavo pa
skaitas apie Lietuvą. 

MEDELIS Kazys, 79 m., mi
rė Kovo 14, Philadelphia-, 
Pa. (Kadišių k., Marijampo
lės par.) Amerikoj išgyveno 
48 metus. 

GEDMINAS F., mirė Vasario 
m., So. Chicago, Ind., buvo 
60 m. amžiaus. (Telšių aps. 
Luokės p. Rapalių k.) Amė-
rikoj išgyveno 50 metų. , 

ANTANAITIENĖ (Galinskai-
tė) Petronėle, pusamžė, mi
rė Vas. 22, Chicagoj. (Ra
seinių par. Muiliavos km.) 
Amerikoj išgyveno 40 m. 

ŽEBRYS Jonas, mire Vasario 
m.. Lowell, Mass. 

ANDRULTS Aleksandras, seno 
amž., mirė Vas. 24. Chicagoj. 
(Kelmės par. Krėikurios k.) 
Amerikoj išgyveno 50 metų. 

VILIčKA Pranas, pusamžis, 
mirė Vas. 24, Chicagoj. (Ra
seinių ap. Kelmės par.) Ame
rikoj išgyveno 42 metus. 

URBONAS Antanas, 74 meti|, 
mirė Gruodžio 30, Jackson, 
Mich. (Raseinių ap.) 

URBA Antanas, 43 metų, mirė 
Sausio m., Buenos Aires, Ar
gentinoj. 

STAŠKUNAS Pranas, 40 me
tų, mirė Gruod. 2, Buenos 
Aires, Argentinoj. (Aluntos 
par.) 

i 
I •• IMMWIH 

N ori pagražinti savo 
namus? šauk— 

K .  Š T A U P A S  
Namų Dekoravimas 

musų specialybe. 

Kambarių Popieriavimas 
Namų Maliavojimas 

16908 Endora Road 
Telefofias: 

KEnmore 8794. 
Cleveland, Ohio 

ton, Pa. (Marijampolės ap.) 
K'UDLINSKAS Jurgis, 53 m., 

mirė Sausio 17, Waterbury, 
Conn. (Vilkaviškio ap.) 

BAGUčINSKAS Stasys, 57 m. 
mirė Gruod. 23, Marlin, Pa. 

VEČORKA Stasys, 64 m., mi
rė Sausio 21, Cambrigde, 
Mass. (Šiaulių ap. Kuršėnų 
miestelio). 

STEPONAVIČIUS Klemensas, 
76 m., mirė Sausio 20, Phi
ladelphia, Pa. Amerikoje iš
gyveno 60 metų. 

JODIS FLOYD, 58 metų, mirė 
Vasario 24, Chicagoj. 

KAMINSKAS Juozas, 63 me
tų, mirė Sausio 7, Forest Ci
ty, Pa. (Trakų ap. Stakliškių 
par.) 

BUTRIMIENĖ Ona (Simona-
vičiutė), pūsamžė, mirė Vas. 
25, Chicagoj. (Tauragės ap. 
Kaltinėnų par.) Amerikoj iš
gyveno 34 metus. 

ZATORIENĖ Kastancija, mirė 
Vasario m., Tamaqua, Pa. 

SLAVINSKIENĖ Ona (Kalė-
džiutė), mirė Sausio 20 d., 
Pittston, Pa. (Marijampolės 
ap., Prienų p., Išlandžių k.) 

POšKAITIS Petras, 55 metų, 
mirė Sausio 17, Plymouth, 
Pa. 

ŽALIADUONIENĖ JIEVA, mi
rė Sausio 18, Georgetown, 
Pa. 

AŠRUTAS Mykolas, mirė Sau
sio 20, Kingston, Pa. 

JUšKAUSKIENĖ Marė, mirė 
Sausio 22, Kingston, Pa. 

ZUBRIS Pranas, mirė Vasario 
8. Wilkes Barre, Pa. 

YURKONIENĖ Ona, 57 metų, 
mirė Kovo 27, Portage, Pa. 
Ji buvo žymi šios Lietuvių 
kolonijos gyventoja; pasimi

rė po trumpos ligos, palikdama 
nuliudusius vyrą, Vladą Yurko-
nj, keturis sunus, penkias duk
teris ir keturis anukus. Velio
nė atvyko j šią šalj 1906 m. ir 
išgyveno visą laiką Portage 
apielinkėje. 

Iškilmingos pamaldos atsibu
vo švento Juozapo bažnyčioje, 
kuriose dalyvavo suvažiavę ku
nigai iš Šv. Pranciškaus semi
narijos, Loretto, Pa., kur da
bar velionės sunus Edwardas 
eina kunigystės mokslą. 

Ona Yurkonienė buvo taipgi 
gerai žinoma Lietuvių koloni
joje Philadelphijoje ir ten pa
liko artimų draugų. 

Velionė palaidota Švenčiau
sios širdies Jėzaus kapinės^ 
Portage, Pa. Nuliudęs vyras 
ir šeima taria visiems gimi
nėms ir draugams ačiu už ji§ 
užuojautą ir atmintį šeimoš 
liūdnoje valandoje. Tegul il-r 
sisi ramiai žmona ir motina 
amžinastyje. A. 

Kaip Tas Viskas Suprasti? 

ARGENTINOS LIET. BALSAS 
UžGYRĖ LIETUVOS OKUPA
CIJĄ IR RAGINO LIETUVIUS 

IŠSIIMTI SOVIETŲ PASUS 

• Rašo Julius Šveikauskas. 
Šis straipsnis labiau yra tai

komas Lietuviams pabėgėliams, 
o ne Amerikos Lietuviams. Ge
rai butų kad šį straipsni persi
spausdintų Lietuviški laikraš-
raščiai leidžiami pabėgėlių tar
pe. Jie privalo žinoti su kuo 
reikalą turėti, šis mano straip
snis tiek šiaurės, tiek Pietų 
Amerikos Lietuviams yra jau 
sena pasaka. Jau daug šia te
ma rašyta, bet pabėgėlių tarpe 
yra apsoliučiai ignoruojama. 
Dalykas eina apie Argentinos 
Lietuvių Balsą ir jo redaktorių 
Kostą N. Norkų. 

Praeisime pro šalį kaip Nor
kus Brazilijoje skiepijo negrus, 
kaip Urugvajuje ir Argentino
je ėmė iš bedarbių pinigus už 
"rekomendacijas" darbui gau
ti, o vėliau nelaiminguosius 
siuntė ardyti geriausių gatvių, 
už ką darbininkai pakliuvo į 
šaltąją. Sustokime grynai prie 
politinės pusės. 

Kada Rusai okupavo pirmą 
kartą Lietuvą, Argentinos Lie
t u v i ų  B a l s a s  d ž i a u g s m  i n g a i  
prabilo kad Justas Paleckis 
praplatino Lietuvos rubežius 
nuo Palangos iki Vladivostoko. 
Stengėsi įrodinėti kad Lietu
voje nieko ypatinga neįvyko, 
tik Paleckis pakeistas į Sme
tonos vietą. Sakė, Lietuviški 
kaimiečiai iš džiaugsmo verkė 
Rusijai užėmus Lietuvą. 

Tokios buvo A. L, Balso in
formacijos apie Lietuvą. 

L. A. Balso skiltyse pasirodė 
'liaudies priešų" sąrašai. Jų 

tarpe figūravo ir Eduardo Tu
rausko pavardė. 

Dabar mes matome Eduardo 
Turausko laišką tilpusį A. L. 
Balse, kuriame Turauskas ra
šo kad A. L. Balsas yra Lietu
viškų tradicijų ugdytojas ir 
linki jam ir toliau tokiu pačiu 
būti. 

Garsioji ''Liaudies vyriausy
bei" telegrama buvo parašyta 
A. L. Balso redakcijoje. Nor-
kur taip pat ją pasirašė. Taip
gi A. L. Balse ragino praneši
nėti Enkavedistams "liaudies 
priešus". Garantavo kad NKVD 

Linkėjimai 

CLARK AVENUE 
CHILI BOWL 

4810 Clark AvenUe 

Wilkelis Funeral Home 
WLNAS LAIDOTUVIU 

PATARNAVIMAS 
—HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS— 

= 6202 Superior Ave* HEnderson 9292 I 
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Delia E. lakubs 
JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai; 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763 

Vyrams ir Vaikinams Naujos 

Pavasarines Skrybėlės 

•t\ S, 

i 

Londone po] i<-i n i u!' ai parodoma 
patys mezgasi sau kojines lai
ke tarnybinių pareigų pertrau
kos. 

skundėjų pavardžių neišduos 
(žiur. A. L. B. 512 nr.) 

Ar gi gali buti šlykštesnis 
darbas kaip kad raginimas iš
davinėti savus žmones NKVD 
šnipams? Nu<|lat L. A. Balsas 
kartodavo kad Lietuva po Ru
sais pažengė kulturiniu atžvil
giu 200 metų pirmyn. 

Kai Chicagos Sandara patal
pino vieno Lietuvio iš Sibiro 
laišką, kuriame tas tremtinys 
skundėsi nepakenčiamu Sibire 
gyvenimu, A. L. B. 537 nume
ryje rašė kad tas tremtinys 
yra ne kas kitas kaip koks 
nors Lietuviškas valdininkas. 
Jam maždaug to ir reikia... . 

515. num. rašė kad Rusų ir 
Lietuvių santikiai visada yra 
buvę geri ir jeigu Rusai buvo 
anksčiau okupavę Lietuvą ir 
ją išlaikę apie pusantro šimto 
metų savo valdžioje tai vien 
del to kad Rusai Lietuvių neat-
skyrę nuo Lenkų, nes tiek Len
kai, tiek Lietuviai yra buvę 
katalikai, o tuo laiku tautybė 
buvo rušiuojama pagal tikybos. 

Laisvoje Tribūnoje A. Liet. 
Balsas leido Gimbutams ir Fi-
gurinams pasisakyti kad Tary
bų Lietuvoje darbininkai vežio
jami orlaiviais, kad Rusijoje 
darbininkas dirba šešias valan
das dienoje, kad per "Liaudies 
seimo rinkimus" Lietuvos ko
munistų partija buvo tokia 
tvirta kad nei viena opozicinė 
partija neišdryso statyti savo 
kandidatų. 

559-me A. L. B. numeryje 
tilpo Br. Laukšos straipsnis pa
vadintas "Ar reikalinga Nepri
klausoma Lietuva?" Ten įro
doma kad Lietuva per savo 
dvidešimts nepriklausomų me
tų vien kariuomenės reikalams 
išleido 2 milijardu litų. Jeigu 
bus . Nepriklausoma Li e t ų v a 
tuoj atsiras keli karininkai/ at
siras vadas. Kad to išvengus, 
reikalinga kad Lietuva butų 
Rusų valdoma. 

A. L. B. lenktyniavo net su 
tikruoju komunistų Momentu, 
nuolat Momentą vadindamas 
fašistiniu lapeliu. O dabar apie 
pasų istoriją. 

Okupavus Rusams Lietuvą 
pirmą kartą, Norkus A. L. Bal
se ragino Argentinos Lietuvius 
tapti sovietiškais piliečiais. Jis 
pats pirmutinis susirašė su 
Washingtone esančia bolševikų 
ambasada. Gavo iš ten blankų 
ir pradėjo aktyviškiausia ra
ginti Lietuvius priimti sovie
tišką pilietybę, žmonių įtiki
nimui, buvo panaudoti net to
kie argumentai kad įvairiems 
turto įgaliojimams, ar norint 
parvažiuoti i Lietuvą paviešė
ti būtinai reikia išsiimti sovie
tiškas pasas. Paso gavime pa
tarnauti siūlėsi pats Norkus ir 
nuo kiekvieno ėmė pinigus. 

Kiekviename A. L. B. nume
ryje, didelėmis raidėmis, rašy
davo: "Kas iki 1 Lapkričio ne
pakeičia Lietuviško paso ant 
sovietiško tas praranda teisę 
gryžti į Lietuvą". "Pasui pa
keisti dar trūksta 11 dienų." 
"Tik 4 dienos betrūksta pasui 
pakeisti". "Iš provincijos ga
lite prisiųsti paštu Argentinos 
Liet. Balsui užpildytus blankus 
ir jusų pasų reikalas bus su
tvarkytas. Pasinaudokite A. 
L. Balso patarnavimu". 

Reikėtų labai daug vietos 
kad surašyti visus- A. L. Bal
so nešvarumus. Mils tik ste
bina Min. Turausko ir Gen. Na
gevičiaus tilpę ldiškai A. L. 
Balse. Manau kad šių žmonių 
laiškai yra tilpę be blogos va 
lios. Jie anksčiau nėra skaitę 
A. L. Balso, šiuos faktus su
miniu kad tremtiniai geriau 
orientuotųsi ir žinotų kas yra 
A.. L. Balsas. 

DABARTINE TREM
TINIU PADĖTIS 

VOKIETIJOJE 

Visų naujausių Pavidalų ir Spalvų 
Ptačiai žinomos KINGSLEY ir 

MERRIMA0 T95, BARCLAY • 7.95 •J 1 *> i„ * Skrybėles 
*. Didėlis pasirinkimas Kaklaraiščių $1.00 ir $1.50 

Tikros Qdos biržai - $1.00 ir $1.50 
Margi ir vfenodų Spalvų Sport Marškiniai $3.95 ir $4.95 

IVVlf A ftv GREEN STAMPS 'su kožnu pirkiniu. ft VIS A I 
I fx AVI v čia galit iškeisti savo Stamp Books. 

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

NO BETTER 
TERMS 

ANYWHERE 
LOANS TO 

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

Mišs Eleano| C. Goode, iš New 
Yorko, dalyfauja liudininke Ja
ponų karo kriminalistų teisme 
užtardama kalUtt&Eaus 
nus viršininkus. 

Pabaiga nuo 1-mo pusi.) 
Imtaisiais buvo elgiamasi pa
doriai, duota teisė apeliuoti, 
pristatyt reikalingus dokumen
tus, pasakyta už ką šalinamas. 

Tremtinių įjungimas į dar
bus taip pat pradėtas platesniu 
mastu. Jei Amerikiečių zono
je stengiamasi daugiau trem
tinius įtraukti į karihius dar
bus tai Anglų zonoje tokios si
stemos nėra. Pagal paskutinius 
pranešimus ir patvark y m u s , 
tremtiniai bus įjungiami į dar* 
bą ir Vokiečių ūkyje. Pažymi* 
ma kad tremtiniai nebusią duo
dami Vokiečių pareigūnams 
skriausti, žinoma, tai tik nu
raminimas. Vokiečiai, visaip 
stengdamiesi tremtinius kom
promituoti, ras ir daug budų 
tremtinius iš atsakingesnio dar
bo prašalinti. Tokių atsitiki* 
mų Anglų zonoje jau yra buvę. 

MAITINIMAS Anglų zonoje 
labai blogas. Iš įvairių stovy
klų nuolat pranešama apie nuo
latinį tremtinių nedavalgymą. 
Tai ypač kenkia vaikams ir 
moksleiviams. Studentija, stu
dijuojanti universitetuose, del 
maisto trukumo negali inten
syviai dirbti. Dažnas galėtų 
pasakyti tai kodėl Vokiečiai, 
gaudami oficialiai nedaugiau, 
gali išsilaikyti. Atsakyti gali
ma beveik vienu sakiniu: jie 
gyvena savo namuose, kiekvie
nas turi ryšių, giminių, artimų
jų, kurie gali paremti. Kas ki
ta žmogui atsidūrusiam visiš
kai be nieko. 
PRANCŪZŲ ZONOJE i; 

1946 MĖTŲ pabaigoje išėjęs 
Vokiečių kalba žurnalas "Eu-
ropa-Archiv", iš oficialių šal
tinių paskelbė, UNRRA globo
je Lietuvių tremtinių esama: 
Amerikiečių zonoje 30,543; An
glų zonoje 24,555, ir Prancūzų 
zonoje 2,397. ,Tų pačių šalti
nių teigimu, apie 25% tremti
nių gyvena už stovyklų ir šel-
pirno ribų. Tas teigimas tai
komas visiems tremtiniams, 
bet reikia pasakyti kad Lietu
vių už stovyklų ribų negali bu
ti daugiau kaip 15% bendro 
skaičiaus. 

Iš tų skaičių matyti kad 
Lietuvių tremtinių ' Prancūzų 
zonoje yra labai nedaug. Ank
sčiau Prancūzų zonoje buvo 
kur kas daugiau tremtinių, bet 
jie visokiomis progomis persi
kėlė į Amerikiečių ir Anglų 
zonas, daugiausia saugumo su
metimais. Ir dabar dar visi 
jaučiasi kad pačios Prancūzi
jos netikras politinis susitvar
kymas gali atnešti visokių stai
gmenų, todėl tremtiniai Čia gal 
nervingesni. 

Nevilioja Prtiffctuzų zona ir 
maitinimo atžvilgiu. Tai pati 
blogiausia padėtis. Viena ge
resnė padėtis yra tai gyvena
mų butų atžvilgiu. Jei Ameri
kiečių ir Anglų zonose tremti
niai gyvena daugiausia karei
vinėse tai Prancūzų zonoje dau
giausia gyvena privačiuose bu
tuose. ' 'į 

BAIGIANT tenka pasakyti 
kad tremtiniai daugiausia kul-. 
turines laisves turi Amerikie-! 
čių zonoje, čia išeina keturi! 
savaitraščiai: Musų Kelias, ži-j 
būriai, Tėviškės Garsas, ir Min-j 
tis. Anksčiau ėjo keli žurna
lai, bet jau keturi mėnesiai 
kaip išleistas naujas spaudos 
patvarkymas, kuris žurnalu lei
dimą sustabdė, o savaitrąš-
čiams uždėjo nepaprastai sun
kias sąlygas. Kiekvienas nu
meris turi buti išverstas į An
glų ar Vokiečių kalbą, prista
tytas spaudos skyriui. Tiražai 
taip pat nustatyti labai maži— 
po 2,000 egz. Tokiose sąlygose 
laikraščiams verstis labai sun
ku. 

Anglų zonoje eism vienas lai
kraštis, Tremtinių žodis. Pran
cūzų zonoje iki šiol jokio Lietu
viško laikraščio nėra. Buvo 
bandoma leidimą gauti, bet ne
pasisekė. 

TREMTINIŲ sveikat i n g u -
mas, po tų visų nenormalių iš
gyvenimų, taip pat smarkiai 
krinta. Sakysim, 1946 metų 
pradžioje iš Lietuvių buvo re
gistruota apie 250 sergančių 
džiova. Gi šių metų pradžio
je jau buvo registruota apie 
1500 sergančių džiova. Tai da
ro blogas maistas, patalpos ir 
amžinai baimės pilnas gyveni
mas. Kiekvienas kareivis, kiek
vienas pareigūnas, niteko ne
klausęs gali tremtinius stum
dyti, suiminėti, daryti kratas, 
atimti kiekvieną maisto kąsnį 
ar įsigytą daiktą. Tai ypatin
gai pasižymi Amerikiečių «o-

Į00m 

NAMŲ SAVININKAI 
dieninių Popierų, Maliavi| 

ir Hardware ' 
Kreipkitės į 

Born et t e Hardware & 
Paint Store 

3109 Clark Avenue 

na. 

BABINCHUK RADIO & 
APPLIANCE SERVICE 

3692 Fulton Road 
Mes taisome visokio išdirbinio 
Radios, Prosus, Skalbiamas ma
šinas ir Refrižeratorius. Visas 
darbas garantuotas. 

Phone FL 8550. 

galima gauti pas 
D-RĄ MATULAITI 

(Lait) 
7821 Euclid Avenue 

KAIMYNAI, TĖMYKrr 
Lankykitės į 

ZELL'S FINE GIFT SHOPPE 
3310 Clark Avenue 

Mes turime 1000' puikių dovanų 
visokiems reikalams. Vestuvių 
Dovanos musų specialybė. 

1 MOTERYS, TĖMYKIT 
Puikios Suknelės — Coat* 

Lingerie 
Atsilankykit į 

AFTERNOON DRESS 
SHOPPE 

.18000 Lorain Avenue 
, atdara vakarais iki 7:00. 

1 NAMŲ SAVININKAI 1 

Pirkit Maliavas ir Sienų Popterą 
atsakančioje parduotuvėje. 

Corlett Wall Paper and 
Paint Store 

Telefonas DI 4444 
Turim 1200 pavyzdžių 1947 
sieninių popierų. NuomjaJ* 

popierų nuėmimo mašinas tP 
. grindims lygintojus. t 

MONCRIEF CO A Ii 

yra PUIKIAUSIAS 
padarėliu--

THE HENRY FURNACE CO., MEDINA, O. 

P J KERS1S | 
609-12 Society for Savings Bldg—Cleveland, Ohio | 

OFISO TELEFONAS: MAin 1773. 5 

Metėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuoee, kreip- jjįj 
kitės Į mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai- | 
riuose apdraudcs-insurance reikaluose. ^ ^ = 

_ Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymas a 
= garantuojama. Kreipkitės i mane telefonu arba asmeniškai. g 
I,,,,, immnmnnniimir:mn:mni»iniina 

Finansuokit Savo . . . 
Karą # Namų Padargus # Namų Taisymą 

Ž E M O M I S  B A N K O  R A T O M I S  
Kai perka? naujus padargus ar taisot, tik prašykit sa
vo pardavėja ar kontraktorių "Finansuoti Per National 
City Bank".' Jųs sutaupysit laiką ir pinigus ... nebūna 
čia .jokių keblumų žemos kainos. 

Tut JiTiovu (m [Ink 
O F 

* CHerrv 2140 
C  L E V I .  L A N D  

Eudid prie East 6th 

Pilnai Padengta A parauda. Phone EX. 041? 

W. DEBESSS PA"N73NG CO. 
Namų Pagražinimas iš Vidaus ir iš Lauko 

Kreiptis arba šaukti telefonu vakarais tarp 6 ir 9 vai. 
7526 Star Avenue Cleveland 3 

PARKER HARDWARE 
Naujai atidalyta Lietuviška Geležinių Daiktų 
Parduotuve, gatava jums patarnauti visokiais 
vėliausiais puikiais padargais ir reikmenimis. 

Kreipkitės čia įvairių HARDWARE reikmenų. 
HE. 9418 7502 St. Clair Avenue 

Frank Suopis, William Hraster — Savininkai. 

I Automatini!) angIim šildymas • 
Lengviau — Pigiau — švelniau 

TA ĮSOM IR PARDUODAM VISOKIUS FURNASUS 
Elektriškus ir Gaso Padargus — Vandens šildymo Tankas 
.iėigu mes negalim pataisyt tai niekas Nepataisys. 
/ utomatic Controls Tools Hardware 

TRI-VET APPLIANCE SERVICE 

s r 

£ 
S 

75C2 St. Clair Avenue Cleveland 

r Pp. 9548 Frank Orpse (Urbšaitis) Sav. LI. C237 = 
I AKRONE kreiptis: HANK HOLLISH — STadium 4793 | 

^imiiiiuiiMiiiiu^iiuiiiiiSiiuiiiniiiiiiiiiitniiiinMiiiiuiiHuiiSHSHiticiiiiiiiiiiEiiiiL^ 
V "AVMWAV.V .̂'.VWVaW.V.W.V.V.WAV.V.WV.W/ ; 

i VISOKIA APDRAUDA 
S Mes esame pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa-
5 tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale viso
kį kios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Tede] pirma 

šaukite mus negu ugniagesius (firemonus). 

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

ir Apdraudos Agentūra 
660ft Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 

NWJWWWWWWWSVWSAWSiVAVVWVbAA/VWVW.VWAVA 

i 
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;; CLEVELANDO IR APIELINKES ŽINIOS | 
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DIRVA—6820 Superior Avenue. ENdicott 4486—Atdara vakarais | 
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Lithuanian Digest  
6820 SUPERIOR AVE. CLEVELAND 8, OHIO PHONE: ENdicott 448d 

XVS 1 SKYRIAUS DARBAI 
Lietuvai Vaduoti Sąjungos 1 

skyriaus susirinkimas bus lai
komas kitą penktadieni, Balan
džio 18, Dirvos redakcijoje, 
nuo 8:15 vakare. Nariai ir ko
misijos prašoma dalyvauti. 

1-mas skyrius rengia smagu 
pa vasarini kortavimo popieti, 
sekmadieni, Bal. 27, pp. žiuriu 
namuose, 1434 Clarence ave., 
Lake wood. 

LVS 1 skyrius rengiasi prie 
LVS metinio seimo, kuris šy-
met įvyks Waterbury, Conn., 
Birželio 28-29. Jau yra narių 
sutinkančių buti delegatais. 

LAIVAI Didžiuose Ežeruose 
jau pradeda prekių vežiojimą 
tarp Clevelando ir kitų ežerų 
uostų. 

Geležies rūdies šią vasarą, 
iki užšalimo Lapkričio pabai
goje, Ežerais numatyta pervež
ti apie 75 iki 83 milijonų tonų. 

IŠVYKO. J WASHINGTONĄ 
iLVS centro pirmininkas P. 

J. žiuris šios savaitės pabaigo
je išvyksta į Washingtona da
lyvauti ten pasitarimuose apie 
iškovojimą Įleidimui į Ameriką 
didesnio skaičiaus Europiečių, 
tarp jų ir daugiau Lietuvių. 

Tuo klausimu eina bruzdėji
mas ir nekuriu Amerikiečiu 
organizacijų tarpe, tam prita
ria ir ponia Eleanor Roosevel-
tienė. 

TRAFIKO nelaimėse Cleve-
lande iki šiol per virš 16 dienų 
nebuvo nei vienos mirties ne
laimes. Tai vienas iš retų lai
kotarpių. šymet tokiu budu 
trafiko mirčių buvo 26, lygi
nant su 36 pernai. 

1944 metais vienu laikotar
piu praėjo 44 dienos be jokios 
mirtinos nelaimės miesto tra-
fike. 

MOTERYS IMTIKĖS 
Clevelandiečių įvairumui, im

tynių promoteris Lietuvis Jack 
Ganson savo pirmoms imty
nėms naujoje vietoje, Central 
Armory, parkvietė moterų im-
tikių čampionę Mildred Burke, 
jos oponentu gavo Mae Wes
ton, irgi žinomą imtynių spor
te. Jos sudarė daug įdomumo. 
Prie jų buvo kitos poros gerų 
imtikų vyrų. 

Ganson rengia imtynes Cen
tral Armory antradienio vaka
rais nuo 8:30 vai. 

M I R I M A I  Appeal of Baltic DP Students 

GRYŽO M FLORIDOS 
Jurgis Martinkus su žmona* 

buve išvažiavę į Floridą ir ten 
nraleidę žiemą, sugryžo vėl at
gal į Cleveland^. Jie gyvena 
Chagrin Falls. 

Parvažiavo kaip tik laiku da
lyvauti savo brolio Jono Ge-
čiaus laidotuvėse. Martinkai 
mėgsta Dirvą, ją skaitė ir Flo
ridoje. 

JONAS GEČIUS, 69 m., našlys, 
nuo 6431 Woodland avenue, 

mirė Bal. 2, palaidotas Bal. 5, 
Kalvarijos kapinėse. Pamaldos 
atsibuvo šv. Jurgio bažnyčioj. 

Paliko 8 sunus ir dvi dukte
ris, taipgi seserį Mrs. Anna 
Milmont, ir broli Jurgį Mar-
tinkų. 

JUOZAS SENIUŠIS (Bernui-
sis), 59 m., nuo 5810 White 

ave., mirė Bal. 5, palaidotas 
Bal. 8 d,. Kalvarijos kapinėse. 
Pamaldos atsibuvo šv. Jurgio 
bažnyčioje. 

Paliko žmoną, Oną, tris su
nus ir dvi dukteris. Taipgi gi
miniečius Žitkus. 

Abiejų laidojime pasitarnavo 
laidotuvių direktorė Delia Ja-
kubs. 

(Addressed to the Foreign Ministers of the 
Great Democracies) 

J. KVEDARUI yra laiškas 
iš Europos. Atsiimti iš Dirvos 
redakcijos. 

Mes specializuojame Tikromis 
Holland Aguonų Sėklomis. 

Taipgi turime Paprika, Pipirų fip 
Krapų sėklų. 

GEO. B. GEHRIfNG 
Geriausi Bulk Spices. Kava. Arbata 

žemiausiomis kainomis. 
91-92 Central Market CH. 0651 

Pirkit pas nepriklausoma pardavėją. 
Mes sutaupysim iums pinigų, 

ftviežia kaitinta Kava. 

OHIO Senate nubalsuota pa
kelti algas Ohio mokyklų mo
kytojoms. Viešų mokyklų iš
laikymui paskirta $88,000,000 
metuose, arba 28 milijonai dau
giau. Ta padidinta suma eis 
mokytojų algų pakėlimui., 

Visoje šalyje per 7 metus iš 
mokyklų pasitraukė net 600.-
000 mokytojų, del mažo joms 
apmokėjimo, kuomet kituose 
darbuose karo metais jos darė 
didelius pinigus. 

VELYKOS Clevelande buvo 
palyginamai šiltos, oras visą 
dieną buvo saulėtas, tik į va
karą apsiniaukė ir staiga vėl 
atšalo. Visa Velykų diena bu
vo nepaprastai vėjuota, vėjas 
kartais siekė 60 mylių į valan
dą smarkumą. 

METROPOLITAN Opera šį 
operos sezoną Clevelande pra
dėjo su perstatymu "Lakme". 
Ir šymet pasirodė didelis žmo
nių lankymas operų kas vaka
rą ištisą savaitę. Didžioji mie
sto auditorija buna užpildoma 
veik kimštinai. 

KOVAI SU VĖŽIU VAJUS 
American Cancer Society ve

da savo vajų sukėlimui visoje 
šalyje $12,000,000 fondo kovai 
su vėžio liga. Clevelande va
jus taip pat vedamas sukėli
mui šiam miestui nustatytos 
kvotos. 

^ Pereitą metą nuo vėžio ligos 
šioje šalyje mirė 184.000 vy
rų, moterų ir vaikų. Iš kiek
vienų aštuonių šios šalies žmo
nių vienas apserga vėžiu. Da-
bas net 17 milijonų žmonių ša
lyje paliesti vėžio ir daugybė 
jų mirs jeigu jiems nebus su
teikta pagalba. 

Vėžys žiauriausia kerta mo
teris tarp 35 ir 55 metų am
žiaus. Vyrų nuo vėžio mirš
ta antroje vietoje daugiau ne
gu nuo kitos kurios paskiros 
ligos. 

FARMA MAINAIS į NAMĄ 
Lietuvis nori mainyti savo far
ing i namą Clevelande; 43 ak
rai žemės su namais, mašinom, 
gyvuliais ir paukščiais. Suži
noti galima adresu 
6831 Bayliss Avenue, Cleve. 

, Telef. HE 2447 

IŠTIKUS GAISRO 

REIKIA DARBININKŲ 
lengvam darbui dideliame 

EAST SIDE 
.BREWERY 

Nuolatinis darbas 
SHIPPING & BOTTLING 

departmentuose 
Gera Užmokestis nuo 

valandų. 
Kreiptis į 

CARLING'S 
Brewing Corp. of America 

E. 93rd ir Q uincy 

f 
NELAIMEI 

MISS ALICE GANNETT 
PALIKS GOODRICH HOUSE 

Šymet sueina 50 metų nuo 
įsteigimo Goodrich House, 142u 
E. 31 street. Per 30 metų tos 
Lietuviams žinomos įstaigos 
vedėja buvo Miss Alice Gan
nett, kuri praneša kad kartu 
su paminėjimu Goodrich House 
jubilejaus ji jau pasitrauks iš 
tos savo vietos. 

Goodrich House patalpomis 
gausiai naudojosi ir Lietuviai, 
kuomet jų kolonija radosi prie 
senosios šv. Jurgio bažnyčios. 
Lietuvių vaikai taipgi buvo tos 
viešos pramogų ir lavinimosi 
įstaigos nariais. 
^ x 

LEO SMITH 
J e w e l e r  

FINE WATCH REPAIRING 
Laikrodėlių Taisymas mutt) 

Specialybė 
Taipgi Turime Gerų Laikrodėlių 

Už Prieinamas kainas. 
* 9207 Kinsman Road. 
^Fhone: RA 2815. Off E. 93rd. 

Kada jusų naniai arba ra
kandai tampa sunaikinti arba 
sugadinti ugnies, kreipkitės i 
P. J. KERŠIS, del apkainavi-
mo, ko visada reikalauja ap-
draudos kompanijos pirm ne-
^u ištuoka už nuostolius. 

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

Telef.: MAin 1773. 

STONE KNITTING 
MILLS CO. 

... SPECIAL 
Vyrų vilnoniai, slip-ons, 
buvo $3.95—dabar 49c. 

Jauniems vaikams, ir vyrams 
sporto ir darbo marškiniai 

25c iki 91c. 
Taipgi daug kitų dalykų 

visai šeimai. 
STONE KNITTING MILLS Co. 

7500 Stanton Avenue 
Netoli E. 79th Street. 

2 blokai šiaurėn nuo Woodland 

KONCERTAS - VAKARIENĖ - ŠOKIAI 
SU PIANISTE BIRUTE SMETONIENE 

Rengia Moterų Labdarybės Draugija 
Sekmadienį, Balandžio-April 27, 1947 

Nesiliaujančios Pagalbos P-lės šv. salėje, 18022 Neff Road 
Programos pradžia 4 vai. po pietų. Vakarienė bus išduodama 9 vai. vilt*. 

Šokių pradžia 7:00 vai. įžangos bilietais v^-"0. 

Visus prašome susidomėti šiuo vakaru, nes tai bus nepaprastas savo 
progrfcma. Kaip žymiausia šios programos dalyvė bus p. Birutė Smeto
nienė, piano solistė, kuri išpildys klasiškos muzikos kurinius, taip retai 
musų Clevelandiečių girdimus, bet labai mėgiamus. 

Kitą koncerto dali išpildys bažnytinis choras, vadovaujamas vargoni
ninkės Reginos Brazaitienės. Solo dainuos Vaclovas Jurgelis; duetu: Jo
nas Alėkna su savo dukteria Florence Aleknaite, akompanuos Adelaide 
Miliauskaitė. Bus įdomu taipgi pirmą kartą išgirsti Maironio vyrų kvar
tetas, vadovystėje Adelaide Miliauskatės. Gitara skambins p-lč Macyjau-
skaitė ir jos draugė. 

Po šios programos prasidės vakarienė ir šokiai, šokiams Įžanga 50c. 
Tikietus vakarienei įsigykite išanjisto; jei kam nepavyktų gauti pas 

komisijos nares, prašome telefonuoti: IV. 5520. Vakarienė bus tikrai pui
ki ir skani. Šokiai tęsis iki vėlumos, prie geros muzikos. Bus įvairių 
gėrimų. širdingai kviečia Klebonas ir Komisija. ((17) 

(Reprint frotn Latvian Bulletin) 
WE, THE Baltic DP students, ex

press our deepest gratitude for the 
care and kindness shown towards 
us and for the opportunity given 
us to continue our studies. We work 
and study believing in a better fu
ture for our Baltic peoples and in 
the victory of humanity and justice 
also in our home-countries. 

It is with the most agonizing pain, 
however, that we feel the injustice 
done to our home-countries by the 
brutal occupation both of Germany 
and of Soviet- Ufiion. 

We, Estonian, Latvian and Lith
uanian DP students, as thinkinc; 
members of our respective nations 
would like hereby to call the atten
tion of the great freedom-loving 
Western democracies to the tragic 
fate of our nations: 

I. Our countries, due to their 
geographic situation, are placed be
tween two millstones. 

The same historical development 
has mutually bound the Baltic na
tions closely together. 

Since the most ancient times our 
nations have lived on the shores of 
the Baltic Sea and, as it has been 
proved by numerous archaeological 
excavations and rich discov e r i e s, 
have been able to develop a high 
culture of their own. 

Our peoples have had to resist, 
both actively and passively, numer
ous attempts of invasion and occu
pation by our mighty neighbors, es
pecially by Russia from the East 
and by Germany from the West. 

Yet even during this difficult 
period our nations have not lost 
the characteristics of their own cul
ture and their desire for liberty, 
which led them, through many hard 
and joint struggles and fighting and 
with the generous support of Great 
Britain and the USA, to political 
independence in 1918 and to the re
cognition of our fffee democratic re
publics by the whole world. 

II. During the following years 
the economics, the political and the 
cultural life passed through a per
iod of free development, and this 
period at the same time was proof 
of the vitality of our countries and 
our nations. 

Agriculture in dur countries was 
rebuilt to such an extent that it 
not only abundantly satisfied our 
own needs, but we were also able 
to export comparatively large quan
tities of its produce abroad, espe
cially to England, Scandinavia and 
Central Europe Also various Bal
tic manufactured goods went to the 
foreign markets During the last 
years (1936-1939) several new large 
hydro-electric power stations were 
built in all three Baltic countries, 
thus supplying them with plenty of 
electric power for every-day life. 

Progress in cultural life was in
deed great. Elementary education 
was free and compulsory, so that in 
the Baltic countries there was prac
tically no illiteracy. The Secon
dary Schools and different Trade 
Schools for vocational training were 
numerous and well attended. The 
same may be said of academic edu
cation. There were numerous mu
seums and establishments of arts. 
Musical life was highly developed 
with many thousands of singers and 
hundreds of thousands of listeners 
participating. I 

ŽMONĖS IŠ VISŲ I 
PASAULIO ! 

KRAŠTŲ 
atvyko ir apsigyveno Cleve
lande, taupė ir dėjo pinigus 
į Society for Savings Bank, 
ir tėmijo kaip jie augino 
j iena nuošimčius. 

Public Square 
Tai Žmonių Bankas ant 

Įsteigto 1849 

WHAT'S NEW? 
(In Cleveland) 

The whole process of progress 
and construction in the new repub
lics also stimulated tKte Baltic archi
tects and engineers, as well as ar
tists of the applied arts. Baltic 
scientists and artists were granted 
scholarships abroad and there, too, 
they were recognized as well quali
fied representatives of their special
ities. 

III. Despite the strictest neutra
lity maintained by them in all mat
ters of foreign policy, in 1939 the 
Baltic States without their know
ledge were divided up into "spheres 
of interest" between Soviet Union 
and Germany. 

From October 1939 to June 17, 
1940, the Soviet Union with military 
force violated its treaties with the 
Baltic States destroyed their sov
ereignty in accordance with the above 
mentioned secret pact, and set up 
its own political regime in the Bal
tic States. By sham-elections that 
were held contrary to the constitu
tion of these states, and by regu
lations and acts contrary to the 
laws of these countries, the aBltic 
States were incorporated into Soviet 
Union, as it had been arranged1 in 
Moscow already earlier. It is the 
basest diplomatic lie of the Soviet 
Union, when it speaks Qf a so-called 
"voluntary union with the Soviet Un
ion." 

To strengthen its power in the 
Baltic States, the Soviet Union com
mitted various acts of terror against 
innocent national-minded people ev
en among the local population. 

Former members of the Govern
ment, officers, leading civil servants 
and other leading personalities, such 
as professors, pastors, surgeons, as 
well as national-minded simple far
mers, laborers, even schoolchildren, 
totalling some 120,000 persons eith
er were murdered, deported) or liqui
dated by compulsory mobilization. 

(Continued next week) 

OUR apologies to the few read
ers of What's New. The largest 
factor in it's not appearing was 
the amount of extra wo: k in pre
paring our Easter issue. Now that 
the holiday is over we will attempt 
to keep things up to date. 

BASKETBALL * 
THE last few weeks saw both of 

St. George's entries in C.Y.O. Bas
ketball competition gain the city 
championship playoffs. The Inter
mediates, who ended up in second 
place in the Northeast division ran 
into some tough opponents in the 
double elimination l'ound. In their 
first game they met St. Stanislaus, 
from the Soutnside, who had been 
u n d e f e a t e d  i n  1 4  r e g u l a r  l e a g u e  
games. The Georgies slowed St. 
stan s fast game to a standstill 
triumphing 16—13. In their second 
game tne boys met the St. Cyril's 
outfit from the Westside. They 
ran up a lead that stretched to 
eight points going into the last 
quarter; then they nicely collapsed 
so that Cyril's could tie it up at 
19 all. Charlie Machutas saved' the 
day when his long shot (as the 
final whisle blew) swished through 
the meshes with the winning points 
of the game. Final score 21—19. 

Their third opponent was St. Cole
man's, another Westside outfit. The 
boys got behind at the start and 
trailed all the way. Final score: 
25—15. With only one more loss 
necessary for elimination the boys 
came back and eliminated St. Stan
islaus 27—21. These two losses to 
the Georgies were the only ones 
St. Stan's had in 16 games this sea
son. In their fifth game the Inter
mediates met St. Coleman's for a 
second time. The nip and tuck 
battle turned into a heartbreaker, 
for St. George. A lay-up shot roll
ed off the rim as the final whistle 
sounded and the boys lost: 20—18. 
The Intermediates closed the season 
with 13 wins in 17 games. That's 
plenty good in our book. Bartender 
— a double malted for each. 

Up until press time the St. Geo. 
Seniors are still in there. In their 
double elimination round1 they've 
beaten St. Wendelin's and 
St. Wenceslaus 37—27. Their only 
loss was to St. Stanislaus Seniors, 
42—27. The second game between 
Stan's and Georgies will decide the 
Senior Division Championship. Let's 
get 'em men! 

VETS / 
THE St. George Post 618, C.W.V. 

announced the winners of their Pi
nochle Tournament and the prizes 
awarded. John Cerauka won $50, 
Peter Dauper, $25; Ben Norbut, $15; 
Joe "Kelly", $10; Vitus Soupis, $5; 
Eleanore Skodis — Intermediate* 
prize, and Joe Skuzinskas — booby 
prize. The Vets extend their thanks, 
to all who participated. 

We would like to remind all you 
folks of the Dance being sponsored 
by Post 613 this Saturday, April 
12th, at St. George's Auditorium. 
A1 Neuman will supply the music 
and the doings Will start around 
i P.M. .;AV 
BOWLING 

THERE were two bright splashes 
on the local bowling scene two 
weeks ago. Frank Meske hit a 
dandy 290 game. He started with 
a spare and then hit eleven strikes 
in a row. 

Augie Norbut rolled: 234, 202, 226 
.'or a 662 series. That puts him in 
jl tie for the high 3 game series of 
the season with John Akelis. 

KING PIN CLUB 
2111 Prospect Ave. 

SUperior 3443 

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

FOOD — DRINKS 
Hall Space to Rent 

Joe Chester, pres. A1 Samolis, 

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

I. J. SAMAS 
J E W E L E R  

PERSIKĖLĖ Į NAUJĄ VIET4 
į didesnę ir gražesnę krautuvę 

6207 Superior Ave. Cleveland, Ohio 

Dabar jau turime didesnį rinkinį Deimantų, žiedų, Laik

rodėlių ir visokių graždaikčių, ui nupigintą kaiiig. 

JONAS G. 
P O L T  

L i e t u v i s  

Namų Maliavotojas 
Popieriuotojai 

Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo 
pagražinimo suteikiama 

nemokamai. 
495 East 123rd St. 

Telefonas: POtomac 6899 

Mes Duodam ir Iškeičiam Eagle Stamps 

The May Co 
SKAIDRAUS PLIENO 

VIRIMO INDAI 

Šie indai yra geros rūšies, 
tvirto darbo, gražiai pada
ryti vienos didžiausių viri
mo indų išdirbysčių. Labai 
ekonomiški naudojimui, iš
laikymui švariai, nes neru-
dyja, ir jie ilgai laikys.. 

w 1M J .00 ref. 1.50 lflQ 
2 qt. sauce puodas 2 qt. sauce petelnė 

reg. 2.79 2.00 reg. 2.59 1 gg 
4 ąt. sauce puodas 3 qt. sauce petelnė 

»Rt. 9,19 2.69 
6 qt. sauce puodas 

reg. 2.95 2»00 

qi. katilukas, su rankenom 

P  A G  E  L  B  I  N  I  N  K  A  I  N A M U  A P S I V A L Y M O  

Cincy Cleaner 
40 oz. 34c 

Garsus CINCY Vblytojas 
lo sieninę popierą ir langę 
užtraukalus greitai . . . ne
sutraukia. 

May'd beat wax 
1.79 &»»• 

Nereikia trinti . . . išdžiūs
ta iki žėrėjimo . . kieto ir 
minkšto medžio grindims. 

ZEEN Dry Cheaper 
1.79 Sal-

Be kvapsnio . . . garantuo
tas nepakeisti spalvas arba 
pažeisti medžiagas. 

Soiventol Cleaner 
1.00 64 oz. 

Be kvapsnio bendram valy
mui skalbykloje" arba nam!} 
apvalyme. 

Argon Dry Cleaner 
88C 2 K^-

Vartok valymui skrybėlių, 
dresių, rakandų, etc. Ekono
miškas patogus valytojas. 

Bruce Clea|pr 
65c ; 

Naujas valytojas kuris ap
saugoja ir pagražina medį 
ir linoleumą. 

iįįi Ha®* , t* "t***,. išįM&ikĖa* A 
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