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Rašo K. Pelėkis. 
PABĖGĖLĖ PASAKOJA 

Lietuvė ponia M. 1948 metų 
Sausio 23 dieną pasiekė Švedi
jos krantus, į kur ji atvyko psr 
Lenkiją. Jei nesuklysime, tai 
bus paskutinė pabėgėlė iš tos 
šalies. Jos gimimo vieta neto
li Šiaulių. Jos vyras, rajono 
agronomas, 1944 m. deportuo
tas į Vokietiją ir nuo to laiko 
ji apie jį nieko nežino, ši pa
bėgėlė pasokojo: 

Kai Rsai vėl okupavo Lie
tuvą, jie įtarė kiekvieną Lietu
vį ir suiminėdavo kaip nacių 
kolaborantą. Greitai ir ji ga
vo patirti nemalonų NKVD 
(dabar MVD) dėmesį. Jie ne
tikėjo kad jos vyras yra de
portuotas. NKVD j], kaip ir 
daugelį kitų į Vokietiją pasi
traukusių Lietuvių, įtarė slap-
stymusi ir noru pasišalinti nuo 
SSSR "teisingumo". Nei jos 
pasakojimas, nei kaimynų liu
dijimai nepadėjo: 1945 m. Va
sario mėnesį ji buvo areštuota 
ir deportuota. 

30,000 ŠIAULIEČIŲ VIENOJE 
STOVYKYOJE 

Ponia M. buvo nugabenta į 
- Medvežegorsk (Kar h u m a k i) 
stovyklą Suomių Karelijoje. 

šioje stovykloje deportuotų 
tiktai iš vienos Šiaulių apskri
ties, jos liudijimu, buvę apie 
30,000 žmonių. Ji mago kad 
bolševikai iš Lietuvos tik 1945 
metais bus išgabenę apie pusę 
milijono žmonių! Labai mažam 
deportuotųjų asmenų buvę su
darytos bylos, nei vienam tre
miamajam nebuvę sakyta kur 
jį veš. Daugelis jų buvę nu
vežti į Leningrado rajoną, Vor
kutą, Šiaurės Rusiją, ar arti 
Kaspijos esantį Taškentą. 

TREMTINIAI VEŽAMI PO 
50-70 ŽMONIŲ VAGONE 

Ešeloną kuriuo važiavo ponia 
M., sudarė 63 prekiniai vago
nai po 50-70 žmonių kiekviena
me. Daugiausia buvo vyrų, 
bet netruko ir moterų. Trau
kinys pagaliau sustojo tuščia
me lauke. Tebuvo matyti kele
tas trobelių ir barakų ginkluo
tai sargybai, čia kaliniams bu
vę įsakyta tuojau išlipti ir su
stoti į eilę pasiimti kastuvų bei 
kirkų. 

Komunistai Nužudė Cekoslovaku Veikeja 

AMERIKON atvyko bui 
vęs Rumanijos karalius Mi-
hai, kurį komunistų vyriau
sybė privertė apleisti sostą 
ir šalintis iš Rumanijos. 

Jis pareiškė kad savo tei
sių į sostą neišsižadėjo, jis 
tik prievarta buvo išstum
tas iš savo tėvynės. 

Mihai pasakė kad tik ka
ras galės išlaisvinti jo šalį 
nuo komunizmo. 

20 metų priverčiamiem* dar
bams. Tiap pat netruko buvu-
vusios Vlasovo armijos karių, 
nubaustų 10-25 metams. Ten 
buvo atsiųstos ir mergaitės ku
rios savo laiku buvo prievarta 
iš Rusijos sričių deportuotos į 
Vokietiją ir dabar grįžusios. 
Jos buvo nuteistos "tik" 6-10 
metų, kad "pasitaisiusios galė
tų vėl tikti gyventi SSSR vi
suomenėje". Ponia M. betgi 
jaučia kad jos visos į tą "lai
mingą" visuomenę nebeturės 
"laimės" sugrįžti, nes mirs 
pirm laiko toje stovykloje. 

Kalinių maistas: dvi rieku
tės juodos duonos. Po kelių sa
vaičių maistas "pagerintas" — 
duota skysta avižinių kruop 
sriuba. Per 14 mėnesių ji sto 
vykioje nematė bulvių. Per t 
aiką negavę nei gabaliuko mui 
[o. Jeigu neišpildydavo darb' 
normų, maisto kiekis mažina 
mas. 

PASAULIUI PASKLEIDĖ SAVO KLAS
TOTĄ ŽINIĄ BUK JIS NUSIŽUDĘS 

Masaryk Rastas Kieme 
Negyvas 

& 
i. 

KALINIŲ DARBAI 
Musų darbas, sako p. M., bu

vo kanalo, jungiančio šiaurės 
ledjurį su Baltijos jura, atsta
tymas. šį kanalą Leningrado 
apsupimo metu buvo gerokai 
apgriovę Vokiečiai. 

Bent kokių gyvenamų patal
pų suimtiems nebuvo paskirta 
ir jie turėjo "stovyklauti snie
guose, kol pasistatė šiokiu s-to-
kius medinius barakus. Dvy 
lika valandų per parą jie ture 
davo dirbti prie kanalo darbi; 
ir tik likusį laiką galėjo paskir
ti barako statybai. 

Kai p. M. po 14 mėnesių tu
rėjo laimę tą baisią stovyklą 
apleisti, grupėje kurioje ji dir
bo nebuvo likę ir pusės žmonių 
gyvų. Kai kurie, neištverda
mi, patys nusižudydavę. Su-
s i r g u s i e j i  n e g a u d a v o  g l o b o s  
bent iki 1946 m. pradžios. Pa 
galiau barakėliuose buvus įren
gta ligoninė ir ji, kadangi žino
jus slaugės pirmąją pagalbą, 
buvo pastatyta ten dirbti kaip 
slaugč. 
NAUJI J MIRUSIŲ VIETAS 

Nauji kalinių transportai pa 
keisdavo mirusius, pasakoja 
toliau p. M. Tai būdavo dau
giausia užsieniečiai, HuteiąU p© 

VIRšžMOGIšKOS DARBO 
NORMOS 

Kaliniai neturėdavo nuolati 
nio, jiems pastoviai paskirtc 
darbo. Daug tekdavo kasti 
sprogdinti griuvėsius, skaldyti 
ir kilnoti akmenis. Kiekviena 
žmonių grupė gaudavo darbs 
turį turėdavo tą dieną atlikti 
Jeigu jo nepadarydavo, mažin 
davo jiems maisto davinį. Iš 
sekusiems ir išbadė j usiems ka-
iniams šios normos buvo virš 

žmogiškos. 
DIENĄ DIRBA* NAKTĮ 
TARDYMAS 

Visi kaliniai buvo laikomi 
tardytojų žinioje. Dieną dirbę 
ir grįžę namo, negaudavom po
ilsio: mus tardydavo. Nereta* 
tardymas trukdavo visą nakti. 

Ponia M. prisipažįsta neturė
jus sunkesnio tardymo: tik ke
letą kartų jai sudavę kumščiu 
į veidą — šioje didžioje vargi; 
stovykloje tai buvę laikoma tik 
menkniekiu. 

Kartais padarydavę dviejų-
trijų mėnesių pertrauką, deja 
po to vėl tardydavę. Karts nuc 
karto šioje stovykloje buvę ir 
sprendimų. Naujai nubaustuo
sius gabendavę į Sibirą* 

IR NKVD TARPE E&V 
GERŲ ŽMONIŲ... 

Ponia M. nutyli kokiu budi 
jai pavyko pabėgti iš šio pra 
garo. Ji yra tikra kad visaga-
lingi NKVD gali tuos gerada 
rius nučiupti ir laisvame pa
saulyje. Tačiau, anot jos, ge
rų žmonių esą visur, net gi 
žiauriausios NKVD tarpe. Ji 
grįžus į Leningradą užrakinta 
viename tuščiame prekiniame 
vagone, po to kai ešelonas grį
žo atgal atvežęs į stovyklą 
transportą. ^ 

(Bus daugiau). 

Praha, Kovo 10. — Jan 
Masaryk, Čekų veikėjas ir 
diplomatas, buvusio pirmu
tinio Čekoslovakijos prezi
dento sunus, nužudytas ko
munistų vykdymu tolesnio 
Maskvos plano pilnam Če
koslovakijos užvaldymui. 

Kaip prezidentas Beneš, 
taip ir Jan Masaryk ir ke
li kiti demokratinės Čeko
slovakijos vadai likosi ka
binete ir Čekoslovakijoje, 
po Maskvos atstovo Gott-
waldo užėmimo šalies val
džios visiškon komunistų 
kontrolėn. Jie palikti lai
kinai, didesniam pasaulio 
apmulkinimui, buk šalies 
valdžia susidaranti iš visų 
partijų. Palikti tik tol kol 
ateis jiems laikas "nusižu
dyti", nes komunistai nepa
kenčia nei vieno ne jų spal
vos gaivalo, ypač tokių ku
rie turi visuomenėje kokią 
taką. 

Jan MasarVk, 61 m. am-
'iaus, kaip komunistų cen
zūros sufabrikuotos žinios 
sako, rastas iššokęs per lan
gą ir užsimušęs užsienių 
reikalų ministerijos kieme. 
To kambaryje buvę palikta 
iaug surukytų cigaretų ga
lų 

Reikia suprasti kad Jan 
Masaryk laukė atsilankant 
pas jį į kambarį ginkluotų 
enkavedistų. Išbėgti ir gel
bėtis jam nebuvo progos. 
Stalino galvažudžiai atėjo 
su juo "pasikalbėti" Hitle
rio naudotu budu: paduo
dant revolverį nusišauti, 
arba bus nušautas.... 

Masaryką nušauti ar pa
likti šūvių žymes komunis
tams nepatogu: jie priver
tė žmogų žudytis išstumda
mi per langą. 

Netrukus išgirsime kokia 
mirčia "pasidarė" sau galą 
prezidentas Dr. Beneš. 

Prahos komunistų fabri
kuotos žinios skelbia buk 
.Jan Masaryk nusižudęs to
dėl kad jį užpylė visokiais 
kaltinimais jo draugai iš 
Amerikos ir Anglijos už 

pasilikimą dirbti su komu
nistais. 

Protestas U. N. Neturi 
Atgarsio 

Lake Success, N. Y. — 
United Nations saugumo 
tarybos posėdyje vyriausis 
Čekoslovakijos dele g a t a s 
Dr. Jan Papanek įteikė U. 
N. saugumo tarybai reika
lavimą kad imtųsi tyrinėti 
Rusų remiamą komunistų 
terorą jo tėvynėje. U. N. 
sekretorius Trygve Lie tą 
reikalavimą atmetė, padė
damas į šalį. Dr. Papanek 
atsisakė sekti Maskvos lini
ją ir būdam a^ laisvoje A-
merikoje pakėlė savo bal
są prieš sovietų pavergimą 
jo šalies. Tačiau, ta U. N. 
yra bejėgė ką nors daryti 
ar suvaldyti. U. N. sekre
torius Lie pal&ikė tą Papa-
neko skundą privatiško as
mens, nepaeinantį nuo pa
čios valstybės, ir Čekoslova
kijos užtarimas niekur at
garsio neranda. 

Dr. Papanek i abejoja kad 
Jan Masaryk norėjo nusi
žudyti. Jam ir pirmiau ko
munistai grasino, jam bu-
-vo atsiųsta komunistų ga
minta bomba šešios savai
tės atgal, už prieštaravimą 
komunistų ruošiamam Če
koslovakijos užgrobimui. 

Dr. Papanek pareiškė jog 
jis pats U. N. taryboje at
stovauja Čekoslovakija, ne 
komunistų režimą Prahoje 

Washingtone, Čekų kil
mės kongresmanas K. Ste
fan, pareiškė kad Masary-
ko mirtis "galėjo buti taip 
pat ir nužudymas. Krem
liaus valdovai niekad nesi
varžo nuo žudymų kada tas 
patarnauja jų tikslui". 

\4HHMNmi 
Grudų ir Mėsos Kaino® 

vėl Nukrito 

Kiekvienoje treemtinių stovykloje, Vokietijoje, prie kiek
vieno gyvenamo namo lango jųs matysite išvestą kaminą. 
Tai vadinamieji bėdos kaminai. Viena šeima, gaudama tik 
vieną kambarį, stengiasi įsirengti kad ir mažą virtuvę, pa
sistatyti krosnį, čia duodamas vaizdas imtas iš Memmin-
geno stovyklos; kur gy.vena apie 1,000 Lietuvių tremtiniu. 

Nuotrauka B. Gaidžiuno. 

SENATAS REMIA 
EUROPOS ŠELPI

MO PLANĄ 

U. S. Senate Kovo 8 d 
pravesta $5,300,000,000 Eu
ropos atstatymui suma su-
lyg Marshall plano, nors 
sumažinta. Tikima kad tą 
bilių netrukdomai priims ir 
Atstovų Rūmai, nes, kaip 
pats Sen. Vandenberg pa
reiškė, reikalas yra skubus 
ir padėtis 'labai pavojinga'. 

Ta suma bus padalinta 
pirmutinei pagalbai 16-kai 
vakarų Europos šalių ku
rios dar nėra sovietų įta
koje. 

Č e k oslovakijos pavergi- i 
m a s  i š j u d i n o  n e k u r i u o s  s e - j  

natorius remti Marshallo; 
planą, kuriam jie iki šiol 
priešinosi. 

MARSHALL NUMA
TO PAVOJŲ 

SUOMIJA TARIASI 
SU MASKVA 

KOVO 15 yra paskutinė 
"income tax" pareiškimų 
padarymui ir taksų sumo
kėjimui diena. Apie 55 mi
lijonai U. S. gyventojų tu
ri mokėti taksus. 

Dėdė Šamas gaus virš 20 
bilijonų dolarių šitų taksų. 

Iš ŠVEDIJOS praneša 
kad keli šimtai Pabaltijo 
pabėgėlių iš Rusijos atsi
rado prie Suomijos-Švedi-
jos sienos. Kas iš to kad 
Maskvai pareikalavus tie 
nelaimingieji bus raudonie
siems atiduoti.... 

Valstybės Sekr. Marshall 
Kovo 10 pasmerkdamas Če
koslovakijos komunistų re
žimą, pareiškė kad pasau
linė situacia šiądien yra la
bai, labai pavojinga. 

Bet Marshall vis ramina 
Amerikos žmones ir apgai
lauja 'karštuolių' kurie da
bar reikalauja mesti atomi
nę bombą ant Rusijos, iš
vengimui galimo kilti karo 
iš sovietų pusės. 

Valdžia savo veiksmus ir 
žygius remia tiktai šaltais 
apskaičiavimais, pare i š k ė 
Marshall. 

Gaila tik kad tie šalti ap
skaičiavimai vis buvo klai
dingi ir daugeliui sąįių pra
žūtingi. 

DAR VIENA AGRESI
JA REIKŠ KARĄ! 

De GAULLE ŠAUKIA 
GINKLUOTI LAISVĄ 

EUROPĄ 

Prancūzijos kariautoj a s 
Gen. de Gaulle Paryžiuje 
surengtose prakalbose šau
kėsi i Ameriką ginkluoti 
Vakarų Europą sulaikymui 
komunizmo plitimo. 

Komunistai norėjo jo su
sirinkimą sutramdyti, ta
čiau jų i>astangos nuėjo 
niekais. 

Gen. de Gaulle pataria į 
uniją kovai su komunizmu 
įtraukti įr Austriją bei Vo
kietiją, tradicinį Prancūzi
jos priešą, nes pavojus di
delis ir rimtas. 

De Gaulle išrodo sutuoks 
visus Prancūzijos gyvento
jus po savo vėliava išgelbė
jimui tos šalies nuo pateki
mo į komunistų nagus,' ta
čiau Amerikoje yra tokių 
bailių kurie verčiau sutiks 
pavesti Prancūziją komu
nistų diktatūrai, tik kad 
Gen. de Gaulle neįsigalėtų 

SOVIETAI PATIKS 
ŽYDAMS 

Iš Suomijos praneša kad 
Suomijos vyriausybė, netu
rėdama kitos išeities, suti
ko siųsti delegaciją į Mas
kvą pradėti tarybas "drau
giškai ir militarinei sutar
čiai" su sovietais. Tai yra 
žingsnis kuris veda Suomi
ją į sovietų pavergimą. Ir 
ką darys ji kai galingosios 
pasaulio demokratijos ne-

i už tar ia,  © kalba. . . .  

Nušovė tėvus. Eminence, 
Mo. — Betty Kroeger, 17 
metų mergina, po susivai-
dijimo su savo motina, nu
šovė ją, paskui nušovė tė
vą, kad jis nepatirtų apie 
motinos mirtį. 

AMERIKOS karo vado
vybė iš Frankfurto, Vokie
tijoje, praneša suėmus 113 
Žydų kurie varė tremtinių 
stovyklose juodos rinkos 
biznį. 

Senatorius McKellar, De
mokratas iš Tennessee, Ko
vo 8 kalbėdamas senate pa
reiškė kad Suv. Valstijos 
įteiktų Rusijai notą jog dar 
vienos valstybės užgrobi
mas Europoje reikš karą. 

Senatorius ragina Ame
riką imtis vadovybės apgin
ti Europos valstybes kurios 
dar yra laisvos. 

Butų laikas Amerikai pa
sirūpinti apginti ir tas ša
lis kurias per Amerikos už-
sižiopsojimą sovietai paver
gė iiraaikiaa jų žmones. 

Lake Success, N. Y.— U. 
N. taryboje sovietų atsto
vas įgys Žydų palankumą 
reikalavimu kad Palestinos 
padalinimas, kaip tas yra 
anksčiau nutarta, turi bu
ti įvykdyta, ko ir Žydai at
kakliai reikalauja. 

Rusai prikiša kad Ame
rika dvejoja padalinimą at
likti, nes U. S. stengiasi 
plačiau tartis su Arabais, 
kad jie atmestų savo nusi
statymą boikotuoti IJ. N. 
nutarimą. Ar Amerika su 
Arabais 'ką laimės, bet so
vietai pasidarė Žydų "prie-
teliais", nors sovietams la
bai svarbu kad kiltų Ara-
bų-Žydų karas dėl Palesti
nos padalinimo. Gal sovie
tai galės irgi savo kariuo
menę ten pasiųsti. 

KOVO 8, Chicago* biržoje 
vėl pasirodė grudų ir kiaulie
nos kainų nukritimas lyginant 
su šeštadieniu prieš tai. 

Kviečių, kornų ir soybeans 
kainos nukrito pilnai kiek vie
na diena nukristi gali. 

Kornai kurie parsiduos Ge
gužės ir Liepos mėnesį nukri
to 8 centais bušeliui. 

Gegužės kviečiai nukrito 10 
centų bušeliui ir jų kaina liko 
$2.35 bušeliui. 

Prekiautojai nesupranta ko
dėl" taip daug kainos krinta. 

Kiaulių kainos nupigo po $1 
iki $1.50 nuo 100 svarų gyvo 
svorio. Galvijai ir veršiai iw» 
pi go po 50c nuo 100 svarų gy
vo svorio. 

Washingtone, tuo tarpu, Fe-
deralė Grand Jury išnešė ap
kaltinimus aštuonioms korpo
racijoms kurios buvo susitaru
sios palaikyti aukštą pieno kai
ną ir neleido pienui pigti kartu 
su grūdais ir mėsa. 

• 

VALDŽIAI pareikalavus mil
tų eksportui Į Europą maitinti 
karo nualintus žmones, grudų 
tiekėjai stengėsi pakelti grudų 
kainas, ir valdžia laikinai at
sisakė tuos grudus, kurių rei
kia 9,300,000 bušelių, pirkti. 

Laikinai užpirko tik 900,000 
bušelių kviečių. 

Tie miltai reikalinga paden
gimui Balandžio kvotos. 

36 VALSTYBĖS susitarė nu
statyti po $2 bušeliui kviečių 
eksportuojamų iš U. S. A., Ka
nados ir Australijos. 

Tarptautinė Kviečių Taryti* 
susitarė penkių mėtų laikotar
piui kviečių kainą palaikyti: 
aukščiausią $2 bušeliui, dabar, 
numažinant iki $1.50 bušeliui 
1949 metais. Paskui, kas me
tą mažinti po 10c nuo bušelio 
iki 1952 metais pasieks $1.10 
bušeliui. 

33 šalys kurios importuosis 
kviečius iš viršminėtų trijų ša
lių pasižadėjo per visas tris 
paimti po 500,000,000 bušelių. 

Jeigu kviečiai namie parsi
duos po $2.50 ar daugiau virš 
$2 bušeliui, išrodo kad valdžia 
turės primokėti kviečių parda
vėjams tiek kiek kaina stovės 
aukščiau negu $2. 

AMERIKOS karo vado
vybė daro bandymus Kali
fornijoje su nauju sunkiu 
lėktuvu kuris neša 42,000 
svarų bombas. Tai naujau
sia bomba, prieš kurią pir
mesnės didelės bombos vra 
niekis. Išbandžius tą lėk
tuvą, vėliau darys bandy
mą ir pačios bombos nume
timu ir susprogdinimu jos. 

Ji kaip tik tiks sovietams 
suvaldyti. 

C. I. O. VADAI pastatė rei
kalavimus industrijoms pakelti 
darbininkams algas, bet nepa-
branginti gaminių kainų. 

Gaminių ir reikmenų kainų 
brangimas ir darbininkų algų 
kilimas yra tai nepataisomas 
blogas: išdirbėjai nori branges
nių kainų, daugiau pelnų, bet 
nenori kad darbininkai peika^ 
lautų daugiau algų. -J 

Darbininkai reikalauja dau
giau algų, tuomi pabrangina 
reikmenų išdirbimo kainas, bet 
tikrina kad darbdaviai neturė
tų kainų branginti. 

Naudingiausia butų kad abi 
pusės suprastų: ir kainų bran
ginimas privers reikalauti dau
giau algų, ir algų didinimas 
priverčia pabranginti kainas. 

SfOJE prieškariniais 
metais būdavo sunaudojama 
pet 1M»Q few PJfjry M"®*1-

i > ' 
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D I R V A  

PENNSYLVANIJOJE 
PITTSBURGH 

LIETUVIS ĮVELTAS 
APIPLĖŠIME 

Policija praneša apie suėmi
mą Jono Markūno, 27 m., ir jo 
pusbrolio, Adam Sanders, 35 
m., kuriedu Kovo 6 užpuolė ir 
šūviais sunkiai sužeidė Kinie
tį skalbyklos savininką gatvė
je, norėdami jį apiplėšti, o jis 
pasipriešino. Tas antras suim
tas užpuolikas buvo net detek-
tivas policijos tarnyboje, dabar 
sulaikytas užsiimant krimina-
lišku darbu. 

Kiniečio šovime "Markūnas 
užsigina, sako anas kitas šovė. 

Policija juodu suėmė vyda
miesi ir šaudant Bloomfield 
gatvėje. Suimtas, Markūnas 
buvo pavestas pašaliečiui gat
vėje pasaugoti, jis buvo pabė
gęs, bet vėliau buvo surastas 
Sanders namuose, kur buvo" pa
sislėpęs. 

ATGAVO PERMOKĖJIMUS 
Pernai metą Pennsylvanijos 

valstijos iždas įvairiais budais 
permokėjo, arba kitiems klai
dingai išmokėjo, virš $3 mili
jonų įvairių pašalpos pinigų. 

Apie $371,000 gavo visokie 
sukčiai kuriems nepriklausė pa
šalpa, bet jie melavo, slepi in
formacijas. 

Valstija atgavo atgal tų per
mokėjimų $3,070,000. 

Detroit, Mich., Naujienos 
ATVYKO 25 LIETU

VIAI TREMTINIAI 

STATO LIETUVIAMS 
KARIAMS PAMIN
KLUS LIETUVIŲ 

KAPINĖSE 

VAJUS EUROPAI ŠELPTI 
Pittsburgho Vyskupas Boyle 

paskelbė per visas savo diocezi-
jos katalikų bažnyčias aukų va-

Europos žmonių šelpimui. 
Pirmiau aukų vajai buvo da

romi bažnyčiose, dabar vysku
pas savo laiškuose klebonams1 

pranešė katalikų aukų rinkė
jus paleisti po namus, 

feis aukų rinkimas yra dalis 
viaos Amerikos katalikų rink
liavos $5 milijonų sumoje ka
ro išvietintų Europos žmonių 
šelpimui. 

DARYS DIDELIUS 
MIESTO PATAISYMUS 

Pittsburgho miesto valdyba 
pasiryžus užtraukti $4 milijo- . ... 
nų paskolą viešiems miesto pa- chankis yra Lietuvis, Darius-

. . 9 ,. .... . Girėnas Posto narys, taipgi 

CHICAGO, UI. — Prieš kiek 
laiko Darius-Girenas Post 271, 
The American Legion, iškėlė 
sumanymą kad Chicagos Lie
tuvių kapinėse butų Posto kaš
tais pastatyta paminklai atmi
nimui žuvusių Lietuvių per abu 
pastarus pasaulinius karus. 

Sumanymui išplanuoti buvo 
išrinkta komisija, į kurią inėjo 
pirmininku Juozas A. Micke-
liunas ir nariais Stanley Mit
chell ir Barney R. Pietkiewicz. 
Komisijai pirmiausia teko at
sikreipti į Lietuvių Kapinių ad
ministracijas ir nužiurėt vietas 
kapinėse paminklams statyti. 

Kapiniu administracijose ra
dus didelio prielankumo šitam 
sumanymui, komisija pradėjo 
daryti planus paminklų, kurie 
butų ne tik gražus, bet ir reik
šmingi, atsaką tikslui. 

Sudarytus komisijos planus 
Posto direktoriatas sužgyrė ir 
įgaliojo komisiją, sykiu su Po
sto komandierium P. J. Kara
laičiu, pasirašyti užsakymą pa
minklams dirbti. Paminklai pa
dirbti pavesti Troost - Pachan-
kis Monuments dirbtuvėje, šios 
įmonės dalininkas John W. Pa-

iš Europos, kurių tarpe Lietu
vos Operos Solistė Vincė* 

Jonuškaitė-Zauniene* 
Leskaitienė 

Kovo 3 d. laivų Marine Flash
er atvyko iš Vokietijos 25 Lie
tuviai, kurių tarpe 9 USA pilie
čiai repatrijantai, o kiti su imi
gracijos vizomis. Atvykusieji 
laikinai apsigyveno pas gimines 
bei draugus: 

Stasys ir Vincė Leskaičiai su 
dukra Danute ir sunum Sauliau 
Zaunium ir Giedre Zaunyte ap
sistojo pas p. Petrulius, Chicago, 
111. Ponia Vincė Leskaitienė 
yra žinoma Lietuvos Valstybi
nės Operos Kaune solistė. Lie
tuviškajai visuomenei daugiau 
žinoma kaip Vincė Jonuškaitė-
Zaunienė. Kaipo pasižymėjusi 
dainininkė ji buvo plačiai žino
ma ir už Lietuvos ribų, kur bu
vo dažnai kviečiama koncertuo
ti. 1936 metais ji lankėsi su 
koncertais Pietų Amerikoje. 

Stanislava Leikienė su dukra 
Violeta, USA pilietės, apsisto
jo, West Haven, Conn. 

• '"""'lif 
RAUDONOJO KRYŽIAUS 
RINKLIAVA 

Amerikos Raudonojo Kry
žiaus Lietuvių vienetas Kovo 
8 d. pradėjo rinkliavą. Būre
lis Lietuvių vaikščioja nuo du
rų prie durų prašydamos aukų 
joms paskirtame distrikte. Vė
liau paskelbsime aukų rinkėjas 
ir kuri kiek surinko. Lietuviai 
kurie dar manote duoti Raudo
na jani Kryžiui auką, prašome 
duoti per Lietuvių vienetą. 

šių metų Lietuvių vieneto 
valdyba palikta pernykščia — 
pirmininkė Malvina Smailienė; 
vice pirm. Julė Juodvalkienė; 
fin. raštininkė Petronėlė Medo-
nienė; užrašų rašt. Marija Sims 
ir iždininkė Magdalena Greivie-
nė. Vieneto susirinkimas at
laikytas pirmininkės M. Smai-
lienės namuose; Vasario 26. 

LIETUVIŲ MOKYKLA 
VEIKIA 

Tautiškų šokių ir Lietuvių 
kalbos pamokos pradėta Inter
national Institute kas antradie
nio vakarą; šokiai nuo 7 vai. 
vakare, o Lietuvių kalbos pa
mokos nuo 8 iki 9:30 vai. Pra
šomi visi Lietuviai lankyti šią 

Stanislovas Lukoševičius, U- mokyklėlę. Mokytojauja buvę 
- tremtiniai mokytojai, Ale Ar

bačiauskienė ir Dr. Bronius 
Kazlauskas, mokytojas Univer
sity School, Grosse Pointe. 

Pirmutinė pamoka buvo Ko
vo 2 d. ir jau mergaitės prasi-
mokino labai gražų ir įdomų 
ratelį, vadinamą "Kalvelis". 

Smagu kad ir mamytes atei
na su dukrelėmis ir kartu mo
kinasi šokių ir kalbos. Pirmo
je pamokoje tas gražiai pasi
reiškė. 

įgerinimams pravesti, tiltams ir 
gatvėms naujai nulieti, polici
jos nuovadoms atstatyti ir tt. 

BAIGĖ STREIKĄ 
East Pittsburghe buvo su

streikavę 5,000 Westinghouse 
Electric Corp. darbininkų, ku
rie Kovo 5 sugryžo dirbti. Jie 
gavo įsakymą savo lokalo va
dų gryžti į darbą. Streiką iš
šaukė dėl dviejų darbininkų 
klausimo, kuriems buvo paves
tas specialis darbas prie naujai | T 
gaminamo turbo-generatoriaus, | 
ištyrimui kaip ilgai trunka tą 
dalyką padaryti. Unija pasi
priešino tam darbo laiko ištyri
mui ir tuos du darbininkus iš
vedė streikui. Prie jų sustrei
kavo 80 kitų to skyriaus darbi
ninkų ; pagaliau unija įsakė iš
eiti streikan 3800 kitų darbi
ninkų, o paskui reikėjo paleisti 
likusius iš 5000 darbininkų, nes 
vieniems streikuojant kiti ne
galėj# dirbti. 

narys Lietuvių Prekybos Buto 
ir remia Lietuvių tautinius rei
kalus. 

šalčiams praėjus, abie jose 
Lietuvių kapinėse bus pradėta 
kasti žemė paminklams. Dar
bas turės eiti sparčiai, kad per 
Decoration Day, Gegužės 30, 
butų galima paminklus iškil
mingai atidengti. 

J. A. Miekeliunas. 
Spaudos Pirmininkas. 

DAYTON, OHIO J i 

NUSIŽUDĖ IŠŠOKDAMAS 
Iš 12-TO AUKŠTO 

Iš Hotel Henry per langą iš 
12-to aukšto iššoko tūlas J. Ho
ward Johnston, 80 metų senu
kas. ir nusižudė. Jis paliko 
laiškutį pažymėdamas kad jam 
"nusibodo gyventi". 

DEL WALLACE pasiryžimo 
kandidatuoti į prezidentus ir 
sudarymo trečios partijos, pa-
aiški kad Pennsylvanijoje De
mokratai šymet gali pralaimė
ti visai. 1944 metais rinkimus 

PIRMOJI KREGŽDĖ 
Į Day toną atskrido pirmoji 

kregždė iš tremtinių — Kun. 
Vaclovas Katarskis. Jis atvy
ko dėka musų klebono Kun. L. 
J. Praspaliaus, kuris jam išrū
pino atvykimui dokumentus. 

Kun. V. Katarskis yra Lais
vos Lietuvos sunus. Jam te
ko pergyventi ir patirti raudo
nųjų bolševikų žiaurumus, taip 
pat išgyventi tremtyje, iš kur 
jis ir atvyko pas mus. 

Svečias padarys viešą pra
nešimą savo pergyvenimų, sek
madienį, Kovo 14, Lietuvių pa
rapijos salėje. Visi Įdomaujan
tieji tuo atsilankykite, išgirsit 
iš gyvo liudininko teisybės žo
džius. Taipgi susipažinsite su 
svečiu, kuris turbut čia pagy
vens ilgesnį laiką. D. Rep. 

PERANKSTI gimusių kūdi
kių mirtingumas šioje šalyje 
yra tarp 10 pirmaeilių mirčių 
tarp šios šalies gyventojų. 1933 
metais mirė virš 33,000 peran-
ksti gimusių kūdikių, arba po 
15 nuo kiekvieno 1000 gyvų gi
musių kūdikių. 1944 metais laimėjo mažu perviršium, kurį 

šymet Wallace patrauks, ir iš- jų mirimas išpuolė po 11 nuc 

SA pilietis, laikinai apsistojo 
pas pusseseiflf p. Blidrickienę, 
Linden, N. J. 

Juozas Lukšys, USA pilietis, 
išvyko į Massachusetts vai. 

Zigmas Lukas-Ramanauskas, 
USA pilietis, apsistojo pas p. 
Budreckus, Elizabeth, N. J. 

Adelė Mickunienė su sunumis 
Rimantu ir Elmontu, USA pilie
čiai, laikinai apsistojo pas p. 
Daniels, Newark, N. J., o vėliau 
apsigyvens, Dorchester, Mass. 

Albertas Vaitaitis, USA pilie
tis, apsistojo, Chicago, 111. PALAIDOJO SU AKINIAIS 

Ignas Bražionis, su dukra j Detroito pašto viršininko pa-
Gražina apsistojo, Chicago, 111. dėjėjas William Latham pa-

Juozas Brunda, laikinai apsis- j skelbė kitiems pašto darbinin
ko jo Church World Service glo-j kams kad laidoja savo brolį, 
jboje New Yorke, o vėliau vyk-įPercy Latham. Pašto darbi-
,sta pas p. Devenius, Water- j  ninkai nusistebėjo tokiom stai-
bury, Conn. įgiom laidotuvėmis. Lietuvaitė 

Vytautas Ciplijauskas atvy-ipašto tarnautoja, Helen Rauby, 
i ko pas žmoną, Great Neck, L. j kuri visuomet aktyvi, surinko 
jl.» N. Y. į iš darbininkų aukų ir nupirko 

Kunigas Vaclovas Katarskis j daug gražių gėlių. 
apsistojo pas savo giminaitį | get ^ nugj0 prie nabašniu-
kuni«*ą Leoną J. Praspahų, Day-j^o pastebėjo kad kambaryje 

« r • - • x . 'labai tamsu ir nabašninkas su Berta Laugenene apmst o j o iakiniais Kas {ia dabar? _ 
pas p. Kaposky, E. Cleveland, (kįausinejo vieni kitu. Dar nie-

! 'kas nebuvo matęs nabašninko 
Inžinierius Eugenijus Mano-igu akiniais. " 

imaitis su žmona Irena ir sunu-1 .vt-- , - « 
i mis Augiru ir Rymu laikinai!, Yjf u, Paalskejo Percy 
(apsistojo pas p. Devenius, Wa- i Latham buvo mnęspues Kale-
!terburv, Conn. jdas."; kad Padengti veido pa-

Konstantinas Petrauskas pa- buvo uždėti jam aki-
sisvečiavęs New Yorko apylin- !"»» ir. kambarys pritamsin as. 
kejė vyksta pas gimines, Athol, j ye]1(}f}ls Palal(įotas Mt. Olive 
Mass | katalikų kapmese Kovo 6 d. 

Atvykusius be giminiu ir1 

i draugų dar pasitiko BALF-o MUSŲ TREMTINIAI 
j Pirmininkas Kun. Dr. J. Kon- j SERGA DŽIOVA 
j  čius, Gen. Konsulato Attache _ Dr. Sofija Šimoliunienė, ku-
! A. Simutis ir Ona Valaitienė ri prižiūri vaikų sveikatą vie-
jnuo Bendr. Amer. Liet. Fondo, noje Lietuvių tremtinių stovy-

I kurie pagelbėjo su formalumais, i kloję, prisiuntė labai liūdną ži
li G. K. jnią apie musų tremtinių padė-

I itį. Sako, 80 nuošimčių Lietu-
!vių vaikučių užsikrėtę džiova. 
Vyresnieji iš gauto jiems skir
to maisto 5 nuošimtį skiria vai
kučiams, kitą nuošimtį iš IRO 
išmestiems (skryninguotiems). 

Nors, sako, duonos ir kruo
pų gauna, bet sausa duona ir 
nebaltytos ir be riebalų kruo
pos nepakanka sveikatai išlai-

AKRON, OHIO 

MAŽINA RATAMS GUMŲ 
IšDIRBIMĄ 

Akrono keturios didėsės gu
mų dirbtuvės imasi mažinti au-j^y^ 'lremtiniams skiriama po 
tomobilių ratams padangų-gu- j truputį ir kitu daiktų, bet daž-
mų išdirbimą. Darbininkams nai jų negauna. 
darbo valandos bus sutrumpin-; Daktarė dejuoja kad Lietu-
tos iki 30 valandų savaitėje. Ivi# tauta apgailėtinai nyksta. 

o i  i - i  i  i  .  •  • :  D a u g  m u s u  ž m o n i ų ,  k a d  i r  t u -Sako kiek dabar tur. pndir- r& * kur išviižuoti nega. 
"ta ratams padangų jų užten-;16s dėi iiglJ> Buvę stiprus vy-
ka patenkinti pokarinius reika-! rai šiądien nepasikelia iš lovos. 
lavimus. j Ji patiekė ir maisto gavimo 

Gumų kompanijos pereiiais j lentelę, iš kurios galima maty-
metais plačiai varydamos dar-'M.ka , ma^f:°. sava'stinės por-
, . i c n os tremtiniams suskirstyta bus padare rekordinius parda- 'ulJcjj 
v*mus* . i Viena 17 metų Lietuvaitė 

DETROITO 
Amerikos Lietuvių Balso 

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

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

8029 Manila Avenue 
Detroit 13, Mich. 

Telefonas OLive 5602 

Rockefeller Anūkas 
v 

Lietuviu Žentas 
(Tęsinys iš pereito nr.) 

tremtinė rašo musų veikėjai p. 
Stephanijai Douvan iš ligoni
nės.- Sako, jos plaučiuose sky
lė vis didėja, o maistas prastas. 
Vokiečiai neapkenčia tremtinių 
ligonių, jau du mėnesiai kaip 
nemaino patalinės. Skundžiasi 
ji ir sako labai norėtų jei ga
lėtų įsigyti savo lovai užvalka
lus ir paklodes. 

žinau, ponia Douvan nusiųs 
šiai mergaitei, bet juk daugiau 

ŽYMUS ĮVYKIAI AMERIKOS 
LIETUVIŲ GYVENIME 

Amerikos Lietuvių gyvenime 
— tokios mažos tautos, kurios 
prieš I Pasaulinį Karą išeivija 
kažin ar pasiekė 500,000, nors 
dabar jau galime skaityti Lie
tuvių pervirš milijoną, su čia 
gimusiais, — buvo keletas iš-
kilingų įvykių, kurie suteikė 
Lietuviams garbės ir malonu
mo. 

Vieni tie įvykiai parėjo nuo 
Lietuviu, kiti Lietuviams suda
ryti iš pačių Amerikiečių pu
sės; vieni tų įvykių buvo ma
lonus ir smagus, kiti liūdni. 

Ankstyvesnei musų išeivijai 
buvo malonus įvykis kai rašy
tojas Upton Sinclair prieš 43 
metų atgal parašė savo veika
lą apie Chicagos skerdyklų dar
bininkus, pavadintą "The' Jun
gle" (kurį Lietuviai vėliau iš

yra tokių, o ir gerajai p. Dou- sivertė ir išsispausdino bei su 
van nuolatinis šelpimas jau ki- j atsidavimu skaitė, vardu "Rai

stas"). Tame romane jis pa
naudojo Lietuvių Šteivių ti
pus ir vardus. 

Buvo eilė ir mažo masto įvy
kių, kurie Lietuviams vis tik 
malonumo sutaikė, ar tai pa
skirose kolonijose, ar tai pla
čiau. 

Lietuvos Nepriklausomyb ė s 
de jure pripažinimas 1922 me
tais buvo didelis musų visai 
tautai džiaugsmas suteiktas iš 
Amerikos vald ios pusės. 

Jack Sharkey - Žukausko lai
mėjimas kumžtynų prieš negrą 
Willis, paskfau ir kumštininų 
čampionato, buvo Am e r i k o s 
Lietuviams kaip įleidimas vais
tų po oda. Visi Lietuviai pa
siuto nepaprastai smagiai ir 
išdidžiai, Lietuviukai pradėjo 
didžiuotis savo kilme, ir mer
gaites kurios slėpdavo savo Lie
tuviška kilmę, tuoj pradėjo iš-

senius aptuštino 
Paskaičius tokius laiškus tik 

širdį suspaudžia ir pamanai, 
kur tie tūkstančiai dolarių su
tirpsta kurie surenkami trem
tinių šelpimui Lietuvių paren
gimuose! Amerikoje yra vis
ko, tik reikia nupirkti ir pasių
sti. Bet.... didesnė pusė tų 
tūkstančių matomai pasilieka 
čia vietoje, Chicagoje ir ki
tur. M. Sims. 

DETROITO LIETUVIŠKI 
RAUDONUKAI DIRBA 

Masiai per radio paskelbė 
kad Detroite steigiamas "Ne-
prigulmingas balsuotojų klu
bas". Iš tolesnės kalbos paai
škėjo kad per balsavimus tas 
klubas balsuos už "trečios par
tijos" kandidatą. Kaip didžiau
sius to kandidato nuopelnus .v . #v ... . 
Masiai pavadino jo susirupini-. Y . 1S Pasižeminančio elgė-
ma Rusijos reikalais; esą jis ^810 *.r sakydavosi kad jos Lie-
priešingas Marshallo planui dėl i^Yf^ės. 
to kad tas planas Rusijai ne-' lurėjome Lietuvių^ laikas 
naudingas. Matyti, pranešėjai nuo l^ko atsižymėjančių kito-
visai pamiršo kad jie ir Wal-Is? sP°rto srityse, kaip univer-
lace yra ne Rusijos bet U.S.A. ?ltetll_ futboluose, olimpiadose, 
piliečiai. Kaip vieni taip ir ki-1 Imtj nese. Imtikų Amerikos Lie- . 
ti per raudonus akuliorius tik uvl:,u turėjo dauK ir pirmaei- s?™ .^nto pasveikinta Lietu-
visur Stalino usus mato. '">• klme P|a«ai %arsino mu-! vls!ta1-. .'f sunkiai ištaria-

sų vardą tame sporte. ' mais žodžiais! 
Amerikos Lietuviai nei Lie-1 

tuva nesuteikė Amerikai filmu AR LIETUVAI Iš TO BUS 

diplomatijps mekliorystčse lie
tu va buvo begėdiškai išduota, 
pavergta, ir net pradėta užmir
šti Amerikos spaudoje minėti, 
Jievutės Paulekiutės ištekėji
mas už garsaus bilijonieriaus 
John D. Rockefellerio anūko, 
Winthrop Rockefeller, buvo lyg 
didis, šviesus fajerverkas iššau
tas aukštai į Amerikos padan
gę, ir visą Amerikos dangų nu
tiesė žodis — LITHUANIAN! 

Visa spauda, žurnalai, radio 
radio su didžiausiu pasigardžia
vimu per virš savaitę laiko re
klamavo Lietuvių vardą. 

Lietuvaitė darbininko duktė 
gavo sau vyrą žymiausio Ame
rikos kapitalisto ainį! Lietu
vaitė, paprasta mergaitė, pate
ko į pačios žymiausios ir tur
tingiausios Amerikoje šeimos 
narius! 

Dabar Lietuviams sudaryta 
gyvas, lengviausias ir reikš
mingiausias "Trade Mark". Iki 
šiol Amerikoje dažnai teko ir 
tebetenka susitikti Amerikie
čiu kurie pasisako jog jie apie 
Lithuanians negirdėję. Dabar 
taip prasitariančiam, net pa
prasčiausias, mažai Angliškai 
sukalbantis Lietuvis gali at
rėžti : 

"What? You never heard of 
Lithuanians? Winthrop Rocke
feller married to a Lithuan
ian!" 

To ir užtenka. 
Daugybei Amerikiečių tur

tuoliu, Rockefellerių draugų, ir 
ivairių profesionalų kurie ga
lėjo atsakyti apie Lietuvius ne
girdėję, prisiėjo skubiai susi
rasti literatūros, ar griebtis en
ciklopedijos ir patirti kas tie 
LITHUANIANS yra. Ir tie 
kurie studijavo, surado kad tai 
yra sena, garbinga, prakilni ir 
narsi tauta. 

Kaip kiti svetimtaučiai vedę 
Lietuvaites mokosi vieną po ki
to sakinį Lietuviškai, iki šiol, 
be abejo, jau ir pats Winthrop 
orąmoko kaip ką Lietuviškai 
ištarti, pramoko ir "Aš tave 
myliii'... .", ir kitus Lietuviu
kus sakinius. Ir kai ateis die
na kada Jievutės motina nuva
žiuos pas savo dukteri ir žent-j 
j švečius, labai gali buti, ji bus 

Reikia pasakyti kad toje ra
dio stotyje susisuko sau lizdą 
keli bolševikuojantieji klubai ir artisto ar artistės kurie butu; KOKIOS NAUDOS? nesivaržydami varo savo pra-' 

gaisras,1 
vaitė. Ir pati Jievutė Paule yra bejėgiai ką Lietuvai pagel-Amenkiečiu ir nesuprantamos j •> • 

Nof ln ial' maldini 10/ln n ^ Uie *. savo sutrumpintu vardu, i bėti. Jieškant Lietuvai pagal-

bacco Road gramos uždarytos 
Masių pusvalandis pilnas viso
kiu "Katiuškų" melodijų. 

Gaila kad dėl to teks ir kai 
kuriems doriems žmonėms nu
kentėti. Ir j u pusvalandžiai 
nebegalės veikti. 

Detroito "pažangieji" ir na-

Kad ir tas tačiau fscenos _ ir 
filmų artistų srityje žymios 
žvaigždės neturėjome. 

Neturėjome nei vieno rašy-

tikrą misiją savo tautai atlik
ti, o Jievutė vargu yra ant tiek 
susipratus kad norėtų paveikti 
į savo vyrą ir į jo šeimą dary

mus sau perka. Maudosi pini- u;^KUl^0I?le P^aP3st? ar smui
kuose — matyti turi gera šal- L +,°V u turėjo ir turi ki-
tinj kur galima pinigu 'pasi- tauto?,.t

k"ne butlJ Pliekę 
semti. Barbora B. fuHstybes. s«vo mene. 

Bet turejome ir turime ope
ros artisčių, kurios pasiekė pa-

MIRĖ CONN. GUBER
NATORIUS 

rodo kad Pennsylvaniją 
Republikonai. 

gaus 

J. Žemantauska* 
N o t a r a s  

"Dirvos" Agentas 
130 Congress Avenue 

Waterbury. Conn. 

Vincent B. Archis 
Dirvos Atstovas 

Prenumeratoms, Skelbimam® 
LOS ANGELES, GALTF. 
S31 So. Rampart Blvd. 

1000 gyvų gimusių. 
Peransti gimę kūdikiai skai

tomi tie kurie po gimimo sveria 
mažiau negu 5'/a svarus. Jiems 
išlikti gyvais yra didelis vargas. 
Kurie išlieka gyvi tie už vėliau 
auga lygiai taip kaip ir kiti nor
maliai gimę kūdikiai. 

A. 9. Trečiokas 
INSURANCE AGENTŪRA 

Dirvos Atstovas 
Prenumeratoms, Skelbimam# 

314 Walnut Street 
NEWARK 5, N. 3. 

RPB-MA-65S 
Šie Amerikos armijos kalnų kareiviai, Camp Carson, Colo
rado valstijoje, gauna pamokas kaip naudotis didelėmis me* 
dinėmis sniego slidėmis (ski). 

Hartford, Conn., Kove 7 d 
staiga mirė Conn, valstijos gu
bernatorius James McConaug-
hy, kuriam buvo 61 metai am
žiaus. 

Jis buvo Republikonas, ank
sčiau buvęs Knox Kolegijos ir 
Wesleyan Universiteto pirmi
ninkas. 

Gub. McConaughy buvo prie
lankus Lietuviams, ir dalyvavo 
bei pasakė reikšmingą kai' ą 
LVS seime Waterbury, Conn., 
Birželio 28, 1947 metais. 

Gubernatoriaus vietą jis už
ėmė Sausio 9, 1947 metais, po 
pasekmingų rinkimų 1946 me
tų rudenį. 

tojo kuris praskilbtų ir pratur-jti ką Lietuvių tautai! 
tetų savo raštais Amerikos li- J Jeigu Lietuva butų kaip bu-
teraturoje, kaip pasitaikė kitų vo nepriklausoma prieš 1940 
tautų vienam-kitam rašytojui, metus, neabejojame ji su savo 

vyru nuvažiuotų ir į Palangf ir 
į Lietuvą. 

Jau po pirmo pasaulinio ka
ro Rockefeller Foundation dė
ka Amerikos universitetuose 

. buvo atvykę Lietuvių studentų 
cią Metropolitan Operą. ; tęsti ir pagilinti savo mokslus, 

Smagiai mus nuteikė kuomet ypač tokius mokslus kurie tu-
ri ką bendro su žmonijos gero
ve, sveikata. Tie studentai ga
vo pilną išlaikymą ir mokslo lė-

Anna Kaskas laimėjo Metropo
litan Operos audicijas, ir dai-
navo toje operoje per suvirs , ^ 
dešimt metų. Ji ir dabar dar šas paskirtam laikotarpiui 
koncertuoja įvairiuose Ameri? ~ ~ ' " " ~ 
kos miestuose. 

Dabar gi, pereitą rudenį, į 
pat pirmaeiles Metropolitan O-
psros artistes pateko jaunesnė darys 

Ta Rockefeller Foundation 
statė įvairiose šalyse ligonines 
ir kitokias viešas institucijas 
visuomenės gerovei, ir tą vai 

ŠALČIAI šią žiemą padarė 
New York, New Haven and 
Hartford gelžkelio linijai apie 
3V-> milijono dolarių nuostolių. 
Ta geležinkelio kompanija vei
kia tarp New York© ir Naujos 
Anglijos. 

artistė, Polyna Stoska-Stoškai-
tė, iš Worcester, Mass. 

Nemalonus, sk*>ud s įvykiai 
kurie Amerikos Lijtuvių gyve
nime įvyko buvo tik keli, žy
miausi iš jų tai Dariaus ir Gi
rėno laimingas perskridimas į 
Europą ir traginga jų mirtis 
visai prie Lietuvos slenksčio. 
Jų žygis turėjo didelės reikš
mės tada dar besivystančioje 
pasaulinėje aviacijoje. 

Kita nelaimė, sukrėtus Ame
rikos spaudą ir visus Lietuvius 
buvo tai Lietuvos Prezidento 
Antano Smetonos traginga mir
tis jų gyvenamo namo gaisro 
nelaimėje. Tas įvykis taip pat 
buvo plačiai Amerikos spaudos 
ir radio išplatintas, su kapita* 
lu mažai Lietuvių tautai. 

JIEVUTĖS VEDYBOS 
DIDELĖ MUMS REKLAMA 

Musų tautos tragingiausioje 
valandoje, . kada tarptautinės. 

Winthropo tėvas paskyrė pi
nigus, apie $10 milijonų, išsta
tymui New Yorke United Na
tions — pasaulinės tautų orga
nizacijos — centro patalpoms. 

Pats Winthrop Rockefeller 
yra garsios savo dieduko ir tė
vo Rockefeller Foundation ad
ministravimo narys. 

(Bus daugiai) 

t :  ̂

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

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

Chicago, 111. 
itm0 
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Tegul meili Lietuvos 
Dega musų širdyse L A I S V A  L I E T U V A  ;% Laisvę pažinus Tauta — "T. 

Jungo Nevilks! 

Už ka Naciai Mane Areštavo 
\ įkaso KAZYS ŠKIRPĄ 

/ (Tęsinys iš pereito nr.) 

Praktiškai, tai reiškė reikalavimą kad at
šauktu okupaciją ir leistų patiems Lietuviams 
sudaryti savą krašto vyriausybę, kad ji galėtų 
laiku imtis reikalingų pastangų organizuoti Lie
tuvos sienų gynimą. Kol Vokiečiai su tuo ne
sutinka ir tebelaiko kraštą okupavę, skaičiau 
jog butų perdidelė. rizika sudaryti Lietuvių ka
riuomenę ir tam tikslui mobilizuoti vyrus. Aiš
kinau jog Vokiečiai, kada jiems pasidarys fronte 
dar riesčiau, gali tą musų kariuomenę pasiųsti 
j pavojingiausi barą neva Lietuvos rytų sienai 
ginti, o patys, po pretekstu strateginių sumeti
mų, pasitraukti, paliekant musų kariuomenę vie
ną prieš daug galingesnes Rusų raudonosios ar
mijos jėgas, kad jos ją sutriuškintų. Tokios ka
riuomenes sudarymu butų tik pagelbėta Vokie
čiams, bet ne Lietuvai. Tuo budu, t. y. Rusų 
rankom, naciams galėtų pavykti išnaikinti stip
riausi *r sveikiausj musų tautos elementą, ko 
jiems iki tol dar nebuvo pasisekę -atsiekti nežiū
rint jų iktolinių pastangų Lietuvius sumobilizuo
ti arba policijos pagalba juos išgaudyti darbams 
Vokietijoje. 

Pabrėžiau jog sakytos kariuomenes sudary
mu, neatgavus prieš tai savo valstybės, galėtu
me tik sukompromituoti musų politiką demokra
tiškų Sąjungininkų akyse, nes, neturint savos 
Vyriausvbės, net nebūtų kam paaiškinti pasau-
liui už ką ta musų kariuomenė lieja kraują. 

Savo įtikinėjimus reziumuodavau formule: 
nei vieno lašo Lietuviško kraujo, kol Vokietija 
neatpažįsta Lietuvos nepriklausomybės ir netu
rime savos Vyriausybės. Kol nei to nei kito 
neturime, patariau tenkintis slaptos ginkluotos 
pajėgos organizavimu, pavedant šį reikalą pa 

aukoms tik vien už savo nepriklausomybės idea
lą ir kad . bandymai ją sumobilizuoti vien kovai 
prieš bolševizmą jos nesužadintų ir butų išank-
sto pasmerkti nepasisekimui. 

Kad Vokiečių perdaug neatbaidžius, pada
riau rezervą jog Lietuvos klausimas galės but! 
galutinai išspręstas karui pasibaigus. Tuomi nie
ko nerizikavau, nes tada jau buvo pakankamai 
paaiškėję jog III Reichas kkrą pralaimi ir kad 
naciai nieko Lietuvai užkergti, kas jos nepri
klausomybę išnaujo sužlugdytų, nebegalės. 

Savaime suprantama, šį "pasiūlymą" tėko 
įvynioti į tam momentui ir Berlyno aplinkybėms 
pritaikintą frazeologiją, kad už parodytą drąsą 
tuojau neatsidurčiau koncentracijos stovykloje, 
šia prasme jis buvo kiek makiaveliškas. Tačiau 
savo esme jis reiškė tikrą ultimatumą Vokie
čiams: atpažinti Lietuvos valstybingumą ir tada 
Lietuvos Vyriausybė padarys kas reikalinga kra
štui apginti nuo jam gręsusio naujo bolševikinio 
pavojaus, arba, jeigu Reichui nepakeliui, tai — 
šalin rankas nuo bandymo sumobilizuoti musų 
krašto vyrus Hitlerio karo tikslams. 

Mano pasiūlymas padrąsino tuos musų vi
suomenės sluoksnius kurie laikėsi mano nusi
statymo, t. y. kad kariuomenės sudarymas bu
tų perrizikingas dalykas, kol neturime savo Vy
riausybės, ir, iš antros pusės, vertė jos sudary
mo šalininkus nesiskubėti ją sudaryti bei palau
kti kaip reaguos į mano memorandumą pats Ber
lynas. šis gi turėjo apie ką pagalvoti. 

Vokiečių Karo Vadovybė, kuriai buvau įtei
kęs savo memorandumo nuorašą, rodė mano pro-
jek/tui gyvo susidomėjimo. Tai man paaiškėjo 
iš kelių tuo reikalu pasikalbėjimų su vienu Vo
kiečių generolu, būtent Gen. Olbricht, kuris ta
da užėmė labai aukštą vietą. Jis buvo mano se
nas pažįstamas ir Lietuvai palankus. Savo lai v O 7 i l c » Į ildiJ paWUiiitVkJ i.* .  u * v  T  M *  "  

tiems musų karininkams. Reikalavau kad susi-i^u> ^ac|a buvau Lietuvos Karo Attache, jis bu-
laikyti nuo tampymo į partinius bučius, kad ne
baigus jų su demoralizuoti, kaip kariškiu kurie 
turi Būti apartiniai. 

Pas mane liko įspūdis jog sakyti mano įti
kinėjimai veikė į tuos su kuriais tada galbėjau-
si ir prisidėjo kiek prie savos kariuomenės su
darymo karštuolių apraminimo. Deja, ne ilgam. 
Nors Vokiečiai, pamokinti Birželio 23 dienos su
kilimo ir dviejų metų pasipriešinimo, Lietuviais 
nepasitikėjo, bet, spiriami sunkios III Reicho 
karo padėties, Generolo Raštikio pasiūlymo dėl 
Lietuvių kariuomenes sudarymo ii. rankų pebe-
pajeido. 

To pasėkoje 1943 metų gale ir 1944 metų 
pradžioje išsivystė visai konkretiški tuo reika
lu pasikalbėjimai Kaune tarp Vokiečių okupaci
nės Valdžios sakytos kariuomenės sudarymo ša
lininkų. Šie pastarieji, atsižvelgdami Reicho 
Generalkomisaro von Renteln reikalavimo, įtel-
kė jam atitinkamą pareiškimą, kaip patikrinimą 
kad visas tas sumanymas tikrai .bus įvykdytas. 
Po šiuo raštu buvo renami aukšto rango karinin
kų ir musų visuomenės žmonių parašai. Von 
Renteln buvo sutikęs leisti pradžioje sudaryti 
vieną diviziją, deja, ir tą pačią ne Lietuvių, bet 
Vokiečių generolui vadovaujant. Po to, buvo 
įprinatoma formuoti paeiliui kitas divizijas. 

Lygiagrečiai turėjo buti sudarytas karo ko
mendantų tinklas visame krašte mobilizaciniams 
paruošimams ir vyrų rekrutavimui pravesti. 

Nors Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mitetas tuo metu jau veikė, bet nesiskubino im
tis reikalingų priemonių kalbamą sumanymą su
kliudyti. Atrodė kad tą komitetą sudariusių 
partijų ir organizacijų tarpe nebūta tuo klausi
mu vieningo nusistatymo ir kad kariuomenės 
sudarymo šalininkų net buta pačioje toje musų 
rezistencijos vadovybėje. Tai paaiškėjo kiek 
vėliau, kai V. L. I. Komitetas paskelbė savo Va
sario 16 deklaraciją, kurioje pasisakė už Lietu
vių kariuomenės sudarymą, numatydamas kraš
to Vyriausybę sudaryti vėliau, kada tam ateis 
laikas. 

Praktiškai tai reiškė jog dar kartą nukryp
stama nuo principo vengti musų vyrų sųmobili-
zavimo kol neturėsime savos valstybės ir savos 
krašto Vyriausybės. Kadangi besąlyginį kariuo
menės organizavimą, išnaudojant Vokiečių pa
galbą, kaip jau minėjau, skaičiau perdaug rizi
kingu dalyku tai, kad klausimą žut-but grąžin
ti į teisiniai-diplomatinę plotmę, nebemačiau jo
kios kitos išeities kaip pačiam imtis iniciatyvos, 
panaudojant tam savo, kaip Lietuvos Atstovo 
Berlyne, padėtį, ant kiek Reicho Vyriausybė su 
manim dar skaitytųsi. 

Tuo tikslu Vasario 5 ė, (1944 m.) įteikiau 
Berlyno Vyriausybei ilgesnį motyvuotą memo
randumą, kuriame apibudinau susidariusią mu
sų krašte nepakenčiamą vidaus padėtį, ir griež
tai sukritikavau Vokiečių valdžios politiką bei 
metodus Lietuvoje. Išvadoje, paskutinį kartą 
pasiuliau atšaukti okupaciją ir perleisti krašto 
valdymą Vyriausybei kurią sudarytų patys Lie
tuviai ir kuri remtų Lietuvos Konstituciją, ši 
Vyriausybė tuojau organizuotų Lietuvių gink
luotas pajėgas ginti Lietuvą nuo jai gręsiančios 
naujos bolševikų agresijos. Motyvuose nuro
džiau jog Lietuviu tauta yra pasiryžus kraujo 

vo, mano pristatymu, apdovanotas D. L. K. Vy
tauto ordinu III laipsnio (tada jis dar buvo pul
kininkas leitenantas). 

Iš kitos pusės, patyriau Vokiečių Užsienių 
Reikalų Ministerijoje kad ir von Ribbentrop ma
no pasiūlymą rimtai svarsto ir daro pastangų 
paveikti Hitlerį. Tačiau, vėl ta pati istorija kaip 
seniau: prieš tą pasiūlymą ragus stato Himmler 
ir visa S.S. vadovybė. Taigi Vokiečiai tapo ma-
110 memorandumu supjudyti tarpusavyje. 

Laikas slinko, o Vokiečių Okupacini ' val
džia Lietuvoje nebedryso ką didesnio daryti be 
Centro Vyriausybės papildomų nurodymų. Vie
ton kariuomenės ir naujos visuotinos mobiliza
cijos, kol kas teleido sudaryti taip vadinamą Lie
tuvių Vietinę Rinktinę kovai su banditizmu Lie
tuvos viduje. 

Šią rinktinę, maždaug apie 15,000 vyrų, bu
vo pavesta sudaryti ats. Generolui Plechavičiui. 
Kadangi banditizmas tada siautėjo ir gyventojai 
nuo to labai nukentėdavo, gi Okupacinė Valdžia 
buvo bejėgė su juo kovoti, tai sakytos rinktinės 
sudarymui visi pritarė. Todėl Gen. Plechavičiui 
pavyko ją labai greitai sudaryti vien iš savano
rių, taip kad Vokiečiai dėl to net buvo nustebę, 
prisimindami savo nepasisekimus Lietuvius su
mobilizuoti. 

Greitas Vietinės Rinktines susiformavimas, 
tačiau, padrąsino Lietuvių kariuomenės sudary
mo šalininkus. Jie žiurėjo į šios rinktinės su
sidarymą, kaip į kariuomenės užuomazgą bei jos 
branduolį. Todėl mano diplomatinis žygis Ber
lyne jiems atrodė ne vietoje, t. y. kliudąs jų už
simojimams. Jų planas buvo atvirkščias mana
jam. Jie tikėjosi suorganizavus kariuomenę pri
versti Vokiečius kad sutiktų leisti Lietuviams 
sudaryti savą Vyriausybę , arba, paprastai, ją 
sudaryti revoliuciniu budu prieš Vokiečių Oku
pacinės Valdžios valią, pasiremiant ginkluota 
pajėga. 

Sumanymai, be abejones, buvo patriotiš
kas, bet jis man neatrodė tikru. Visų pirma, ne
buvo garantijos kad Vokiečiai nepasiųs Lietuvių 
divizijų vieną po kitos tuojau į frontą, vieton 
jas, nei iš šio nei iš to, laikyti fronto užnuga
ryje, Lietuvoje, kada jiems stigo jėgų pasiprie
šinti Rusų raudonajai armijai. Antra, pakarto
ti sukilimą, — tik šį kartą prieš Vokiečius, — 
buvo praktiškai perrizikingas dalykas, kada bu
vo galima išanksto numatyti jog bolševikai už 
tokį pasiaukavimą musų laisvės kovotojų, ne tik 
nepaglostys bet tuojau pat įsibriovę į Lietuvą, 
juos visus išgaudys, gal net ir sušaudys. 

Kad neklydau tame, tą vėliau patvirtino 
Lenkų sukilimas Varšavoje. Už parodytą did
vyriškumą, bet gerai neapgalvotą, Lenkai sumo
kėjo baisią kainą: atsidūrė tarp dviejų ugnių— 
nacių ir, kada šie pasitraukė, — bolševikų. 

Tačiau, kada mūsiškiai .savaip planavo, šis 
Lenkų patyrimas dar jiems nebuvo žinomas, nes 
Varšavoje sukilimas įvyko tik vėliau, už kelių 
maaesių. 

CBus daugiau) 

SUV. VALSTIJOSE yra apie 1,100 skirtin
gų rūšių medžių, bet tik apie 180 iš jų teturi 
komercinės reikšmės, C f ; - S" " * 
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Poetas Bernardas Brazdžionis (kairėje) ir Lietuvių Tremti
nių draugijos pirmininkas Stasys Santvaras (dešinėje) kal
basi su Aemrikiečiu Lietuviu Baltramaičiu, gyvenančiu da
bar Vokietijoje ir besirūpinančiu tremtinių emigracijos rei
kalais į Ameriką. (Nuotr. B. Gaidžiuno.) 

'TIESOS' TOLIMESNIS GABENIMAS TREM
TINIAMS GRIEŽČIAUSIA UŽDRAUSTAS 

Vilioti tremtinius imta leisti 
naujas specialus laikraštis, ne
va vaizduojantis "meilę" Lie
tuvai, "Tėvynės Balsu" pava
dintas. Jo redaktorium pasira
šo čekistas Jonas Šimkus, Lie
tuvos rašytojų ir žurnalistų li
kvidatorius 1941 metais, ilga
metis dar nepriklausomos Lie
tuvos ir Amerikos socialistinės 
ir išviso kairiosios spaudos va
dovaująs centrinis bendradar-
darbis, jau tada Rusų degtine, 
ikra ir červoncais nupirktas 
Kaune buvusio Rusų agento 
Pozdniakovo, vibur uoliai ren
gęs bolševizmui dirvą Lietuvo
je, fanatiškas rusofilas, akty
vus Lietuviškos, kulturos nai
kintojas. 

Anuomet patfsMa^iffa' išga-

Lietuvius visaip viliojo į SS, 
tai verbavimo plakatus puošė 
Lietuvių tautinėmis spalvomis, 
taip ir dabartiniai okupantai 
komunistiniai Rusai Lietuvius 
bando suvilioti klastingu pat
riotizmu. Tačiau nesisekė Vo
kiečiams, neturi sėkmės nei 
bolševikai. 

Nors Vilniaus NKVD ir su
stabdė Rusiškos "Tiesos" gabe
nimą ir tebesiunčia tik grynai 
propagandinį falsifikuotą melų 
laikraštį "Tėvynės Balsą", ta
čiau tremtyje esantys Lietuviai 
dar iš vieno šaltinio puikiai 
jaučia Rusiškai komunistinį te
rorą Lietuvoje — tai iš radio. 
Lietuvos radio dabar tebeduo
da beveik išimtinai tik Rusiš
ką programą, arba pats, arba 

ma Jonas Šimkus liaudininkų, j perduoda Maskvos programą, 
socialistų, socialdemokratų ir i Kaip žinoma, Lietuvos radio 
jiems bičiuliškoje požeminėje į yra centrinėje Maskvos NKVD 
komunistų spaudoje šlykščiai I priežiūroje ir įpareigotas Lie-
dergė Lietuvių tautinės kultu- Į tuvių tautos likučiams skleisti 
ros augimą, o dabar jis yra j "Rusišką" kulturą ir "ugdyti 
viešas Rusiškas komunistinis ištikimą meilę broliškai didžiai 

i -A-failai.* 

raudonasis vyriausias kvislin-
ginis "Goebbels". 

Iš šio liaudininko ir socialis
tiniai komunistinio parsidavė
lio Lietuvių tauta patyrė ir pa
tiria daug įžeidimų. Jis visoje 
Rusų leidžiamoje Lietuvių ir 
Rusų kalbomis spaudoje Lietu
voje šmeižia Lietuvių tautą ir 
nuolat agresyviai grąso dar 
Rusų nepavergtam pasauliui. 
Ypač isteriškai nekenčia USA. 

Tas šitoks "Lietuvis" dabar 
yra Rusų kompartijos ir NK 
VD Vilniuje patikėtas ir įpa
reigotas "įtikinti" Liet u v i u s 
tremtinius grįžti. 

Kaip tą "Tiesą" NKVD grie
žčiausia uždraudė išgabenti iš 
Lietuvos (apskričių ir kitokia 
L i e t u v o s  p r o v i n c i j o s  s p a u d a  
jau ir anksčiau buvo uždraus
ta išgabenti), taip atvirkščiai, 
tas "Tėvynės Balsas" uždraus
tas skaityti Lietuvoje. (Gal 
kartais NKVD susigalvos spe
cialios redakcijos ir "Tiesą", 
skirtingą nuo platinamos Lie
tuvoje, gabenti tremtiniams? 
Tremtiniai butų nepriešingi, 
nes popierio viskam reikia). 
Turbut dar niekad pasaulyje 
nebuvo valstybės kuri dėl sa
vo blogos santvarkos nieko į 
ją neįsileistų ir draustų išga
benti pačios valstybės leidžia
mą spaudą. 

Tėvynės Balsas" yra ne so
vietų originalus išradimas, bet 
nevykęs mėgdžiojimas melagin
gos nacinės propagandos Lie
tuvoje. Anuomet prievarta iš
vežtiem katorginiams darbams 
į Vokietiją Lietuviams, Ren-
telno įsakymu, buvo leistas spe
cialus savaitraštis "Lietuviai". 
Atvirai, reikia pripažinti, anas 
naciškas "laikraštis" buvo ma
žiau melagiškas* menkesnis ir 
tendencingas. "Tėvynės Balsu" 
melagiai komunistai Rusai yra 
stachanovietiškai viso pasaulio 
melagius pralenkę. Dar budin
ga kfld k»ip anuomet naciai 
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Rusų tautai". Iš visų radio 
programos dalykų tremtiniai 
susidaro dar pilnesnį ir šiur
pesnį komunistinio Rusų tero
ro vaizdą Lietuvoje. 

Kaip galvojate, kruvini Ru
siški enkavedistai, kas reikia 
daryti su Lietuvos radio: ar iš 
pagrindų keisti programą ir 
imti nekaltu balsu Lietuviškai 
čiulbėti ar ir toliau "bolševikiš
kai sabotažiškai ginkluoti savo 
pikčiausią klasinį priešą?" Pa
klauskite, kol dar gyvas, tautų 
plėšiką ir didžiausią žmonijos 
visų nusikaltėlį Staliną! 

Dr. Kęst. Kernuvis. 

BALF GAUNA PA-
DĖKOS LAIŠKUS 

BALF dar yra gavęs padėkų 
iš sekančių visuomeninių trem
tinių vienetų: 

Britų zonos Lietuvių kalbos 
ir matematikos-fizikos mokyto
jų konferencijos, Zuericho Lie
tuvių tremtinių, Rothenburgo 
Lietuvių tremtinių gimnazijos 
mokytojų ir mokinių, Muenche-
no Lietuvių tremtinių ligonių, 
Lietuvių tremtinių Bendruome
nės Apygardų pirmininkų suva
žiavimo Seligenstadte, Švedijos 
Lietuvių ir t.t. 

šios padėkos yra didelio ir 
naudingo BALF'o darbo ge
riausias įrodymas. 

Visokeriopą pagalbą prašome 
Ir toliau siųsti BALF'ui, 105 
Gras>4 at. Brooklyn 11N.Y. 

JI BALTIMORE, MO. 
J. Lietuvnikas, LVS 4-to sk. 

iždininkas, prisiuntė dar duok
lių už 1948 metus šių narių: 

J. Kokubaitienė 2.00 
A. Budrienė 2.00 
E. Dekinienė 2.00 
J. Dekinis 2.00 
O. Rekuvienė 2.00 

DETROIT, MICH. 
Sekanti LVS nariai užsimo-

kėjo 1948 m. duokles: 
Mrs. M. Mase 2.00 
Matt Mozūras 2.00 
Vyt. Markuzas 2.00 
Petras Balkus 3.00 
Paul Kazlauslfca 2.C0 

KITOS AUKOS 
Frank Martinkus 

Ravenna, Ohio 2.00 
J. Montvila, 

Cleveland, Ohio 3.00 

B MIAMI, FLORIDA 
Clevelandiečiai buvę biznie

riai, susirinkę Miami Moon, 
9540 N. W. 7th Avenue, Vasa
rio 16, pasikalbėję apie Lietu
vių reikalus, sudėjo aukų $67 
tremtiniams paremti ir prisiun
tė LVS centrui, persiųsti kur 
reikia. 

Pinigai pasiunčiami gelbėji
mui maistu sergančių mokinių 
tremtinių. 

CLEVELAKb, OHIO, 
SUAUKOTA $109.00 

Kovo 7, Clevelandiečių trem
tinių draugijos surengtose pra
kalbose aukavo šie: . 
Kazys Leskauskas 
K. S. Karpius 
Alekas Banys 
Ig. Grėbliunas 
J. Mieliauskas 
Dr. Sc T. Tamošaitis 
Višniauskas 
M. šešką 
Bartkunas 
S. Lukošius 
J. Urbšaitis 
J. Montvila 
Bedarbis 
V. Brazauskas 
M. Pranckunienė 
Grigaravičienė 
Šimkienė 
Julė Klimavičienė 
P. Kondrat 
M. Petrauskienė 
Šalkauskas 

Kalbos apie įsileidimą 
tD0,000 Daugiau 

Tremtinių *' 

Senato komisijoje susidarė 
pritarimas įleidimui | Ameriką 
100,000 išvietintų Europiečių 
bėgyje dviejų metų pradedant 
Liepos 1. 

Vienas tos komisijos narys 
pritaria įleidimui 150,000 išvie-
tintųjų, kitas net 200,000. 

Kaip tą klausimą išspręs vi
sa Senato komisija pirm pave
dimojo balsavimui sunku nu
spėti. 

Demokratę partijos pirmi
ninkas Sen. McGrath pritaria 
įleidimui 200,000 per du metu, 
o Republikonas komisijos narys 
stoja už įleidimą 150,000 žmo
nių išviso. 

KANADAI sudari rūpesčio 
komunistai agitatoriai ir unijų 
agentai, kurie sulyg Taft-Hart
ley įstatymo turi pasisakyti ar 
jie yra komunistai. Nekurie 
iš U. S. darbininkų unijų va
dovybės prašalinti kaip komu
nistai dabar skverbiasi į Kana
dos darbininkų unijas. 

Mrs. Galdik 
V. Petrauskas 
Alf. Kubilius 
Pr. Neimanas 
A. Buknis 
F. Baranauskas 
P. Kaminskas 
K. Varakojis 
Julius Smetona 
Višniauskas 
V. Babarskas 
S. Mudrauskienė 
Juška 
Z. Belskis 
P. Belskis 
Zuikevičius 
Šimanskas 
J. židžiunas 
J. ir O. Sasnauskai 
A. Padegimas 
V. Debesis 
Pečiulis 
Eidukevičius 
KJemanis, 
K. Norbutienė 
K. Vilkienė 
A. Kančienė 

(Kadangi sunešus aukas prie 
stalo kiti padėję pinigus nuėjo 
tai nekuriu vardai ir neužrašy
ta, už tai komitetas atsiprašo, 
bet jų aukos ineina čia į ben
drą sumą, kartu su smulkiomis 
aukomis). Viso aukų gauta 
$109.00. 

Aukos rinktos reikalingiau
siems tremtiniams pagelbėti ir 
pati Cl. Liet. Tremtinių Drau
gija atliks persiuntimą. 

$30.00 
5.00 
5.00 
5.00 
3.00 
3.00 
3.00 
2.00 
2.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
2.00 
1.00 
L00 
1.00 
1.00 
1,00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
2.00 
2.00 
2.00 
1.00 
1.00 
2.00 
1.00 
1.00 
1.00 
ii)0 
2.00 
1.00 
2.00 
1.00 
U00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

ANGLIJOS socialistų valdžia 
atsisakė panaikinti komunistų 
partiją ir konfiskuoti jos tur
tus. Socialistai paprastai pa
ruošia komunizmui dirvą beat 
kurią šalį užgrobti. 

KORĖJOS ūkininkai, sovietų 
okupuotoje zonoje, taip apgrob
ti nuo maisto kad valgo net 
medžio žieves. Komunizmas vi
sur atneša "gerovę ir gausą". 

Mažasis Vytukas paklausė 
mokytojo: 

— Pone mokytojau, ar tai 
butų teisinga, jei jus baustu-
mėte mokinius už tai ko jie ne
padarė ? 

— Ne, Vytukai. 
— Ar jus mane baustumėt 

už tai ko aš nepadariau? 
— Savaime suprantama, kad 

ne. 
— Gerai. Taigi — aš nepa

dariau pamokų, % 
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SEND, Inc. 
SHIPMENTS TO EUROPE'S NEEDY DISTRIBUTORS 

304 W. 63rd Street, Chicago 21, 111. — Tel. ENG. 5028 
SEND PRIIMA MAISTO SIUNT1NI& UŽSAKYMUS I VISAS 

VOKIETIJOS IR AUSTRIJOS OKUPACINES ZONAS, 
IŠSKIRIANT U.S.S.R. ZONAS 

SEND Pilniausia garantuoja Jusų užsakyto siuntinio pristatymą. Jei 
dėl kokių priežasčių negalima pristatyti siuntinio, jusų įmokėti pini
gai bus grąžinami. 
SENI) Priima iš kiekvieno siuntinio gavėjo ir trumpo turklio laišką, 
kuri kartu su pakvituotu orderiu prisiunčia jums. 
SEND Standartiniai maisto siuntiniai susideda iš grynų produktų — 
VISO 23 SVARŲ NET. 

Siųsk Maisto Siuntinius tik per 

S E N D  
SIUNTINIO PILNA K AUIAt 

TIK $10.00 

3 sv. Taukų. 5 sv. Cukraus 
2 sv. Kavos. 5 sv. Miltų 
1 sv. Ryžių. 2 sv. Mėsos 
1 sv. Kond. Pieno. 1 sv. Kakao 
1 sv. šokolado. 1 sv. Muilo 
1 svaras Džiovintų Vaisių v 

Tuojau pasinaudokit žemiau esančiu užsakymo kuponą 
UŽSAKYTOJAS: 
Vardas ir Pavardė „MM.....*... 

Ml6St&S . . Vftlstu •ą.iHHMltUMMtatMMMM******* 

GAVĖJAS 
Vardas ir Pavardė 
Gatvė Nr 
Ypatingas Adresas 

Valstybė 
a 

Miestais....... 

, Zona 

i? 
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Dienos Klausimais 
Redaktorius—K. S. KARPIUS—Editor 6820 Superior Ave., Cleveland, O. 

BARBARAMS SIAUČIANT Kaip Paskiri Žmones 
Sugadina Partiją 

IV/T ASARYKO tragedija — yra visos Čekoslovakijos _Demokfatų partija, kuri da-
tragedija — ir visos Vakarų Europos tragedija, ve Amerikai Prezidentą ^Wilso-

kuomet įsisiautėjusių Rytų. barban* niekas nesikėsina 
jau ta pati ką buvo pirmiau. 

Demokratų partija sugadin
ta todėl kad ji jau nėra parti-

džiaugsmingai kalbėjo apie tai. 
Tapęs prezidentu, Truman lai

kinai išblaškė sąšlavas, ir rei
kalų eiga šalyje privertė Kon
gresą įvesti visokius tyrinėji
mus ir apvalymą valdžios nuo 
kenksmingų gaivalų. Bet jų 
dar toli pilnai neatsikratyta. 

Artėja prezidento rinkimai* 
Trumano populiarumas kasdien 
smunka, Demokratų vadai su
sirūpinę atsikratyti Trumano 
kandidatūros, nes su juo tik
rai pralaimės. Bet Trumano 
artimieji ir pats Truman neuž-
sileis taip lengvai, ir jau ma
tyti kad Trumanas su savo ša
lininkais griebsis vėl visų są
šlavų rinkimams laimėti, o tą 
progą gali puikiausia išnaudo
ti komunistai su Maskva, įki-

sudrausti. 
Jan Masaryk, Čekoslovakijos užsienių reikalų mi

nistras, užsilikęs vienas iš kelių ne-komunistinių Čeko
slovakijos vyriausybės narių, - Maskvos barbarų agentų . 
spaudžiamas turėjo iššokti per langą iš trečio aukšto 11* Ja partijos reikalams, nei šalies ^ ^ ^ 
laip baigti savo gyvastį, kuomet kitokios išeities nebuvo, j s e r o v e i ,  bet laisvai panaudota šimui . valdžios įstaigas vėl vi-
Tokis likimas — tragingas galas — laukia ir Dr. Benešą, *JekurilJ paskirų asmenų nau-i - - * - - . , 
Čekoslovakijos prezidentą, kuris pasiliko komunistinėje da* 
įPujoje neva dar žiūrėti savo tėvynės reikalų. Jeigu ne
ištrūks, — o jam ištrukti galimybių nėra, nes Dr. Be-

Hešo gyvenamas namas dieną-naktį saugojamas gink-

Prez. Eooseveltas Demokra
tų partiją pavertė savo įrankiu 
ir grupės žmonių interesų pa-

sokių kenksmingų gaivalų. 
Išlaikymui Amerikos tokia 

kokią mes ją iki šiol turėjom, 
visi Lietuviai privalo balsuoti 
šymet ui Republikoną į prezi
dentus." 

S K A I T Y M A I  

SAVAITĖS VEIDAS 
Rašo DŽIM-BIM. 

T 

KLEMENSAS GOTTWALD 

1 1 1  
PIETINIŲ valstijų guberna

toriai turėjo pasikalbėjimą su 
Demokratų partijos pirmininku 

traukti į save visokius atma
tas riakimų laimėjimui. 

luotų komunistų galvažudžių, — Dr. Beneš sulauks sau;daru- P° antrų rinkimų Prez. 
galo nuo kruvfnos budelio rankos. I R°°sevelt dar buvo daugiau 

Dr. Benešo, Jan Masaryko ir dar vieno-kito buvu- partijos vadas, bet kandidatuo
siu demokratinės Čekoslovakijos vadų pasilikimas komu- trečiam terminui prieš jį 
llistų užvaldytoje savo šalies vyriausybėje gali priminti atsisuko rimta Amerikos De-
tlk Lietuvos liaudininkų ir socialistų (išdalies ir tulų mokyatų spaudos dalis, kuri ir . _ 
krikdemų) džiaugsmingas kalbas, kai sovietai jau oku- P° šiai dei^ai nesugryžta Demo- <jėl prez Trumano paskelbto 
pavo Lietuvą, kad, esa, pašalinus Smetonos vyriausybę kratų partiją remti, nes ta par- reikalavimo pietinėse valstijo-
SU sovietais busią galima gražumu susiprasti ir gauti ^ Paliko lyg mazgotė, kurios se suteikti negrams visas ly-
valdžia i savo rankas. ... vaidu buvo daioma visokį su-j gjas teises su baltaisiais. 

Ju daugelis nebėgo iš Lietuvos kai 1940 metais bol- sitarimai su komunistais radi-1 Gubernatoriai reikalavo kad 
Ševikai Lietuvą okupavo —'ir jie atsidūrė ištrėmime ar- kalais ir kitokiu mesiu Amen- Demokratų partija tą Truma-
ba tiesiog buvo nužudvti. koje, kad tik Roosevelt lain.etų no pareiškimą atriestų, kitaip 

Tie kurie mokėjo suprasti komunistų ir sovietų pa- trečio termino rinkimus. pietinės valstijos, kurios visada 
salingus siekimus Lietuvoje, arba dabar Čekoslovakijo- Atėjus ketvirto termino rin- balsavo už Demokratų partija, 
je„ ar kitose šalyse kur tik sovietai pasimojo užgrobti, kimams Roosevelto artimu j ^ Trumano į prezidentus nerems, 
tie išbėgo. Likusieji dabar ir Čekoslovakijoje, kaip an- grupė savo interesams ginti Demokratų partija tuo budu 
dai Lietuvoje, visi ne-komunistai apšaukti "liaudies dar labiau po visokius mešly- jau dabar suskaldoma, ir rin-
priešais" ir skubiai areštuojami, kalinami, tremiami. nus uostinėjo kad tik gauti vi- kimams artėjant ji stengsis pa-

Dr. Beneš buvo komunisto Gottwald — Lietuviško so-kį gaivalą paremti rinkimus 
Peleckio — priverstas padaryti viską ko komunistai r ei- laimėti. 
kalavo, ko nepasisekė Lietuvos komunistams ir sovietų Nemalonu buvo žiūrėti kaip 
agentams išreikalauti iš Lietuvos Respublikos Preziden- musų socialistai ir katalikai ti- 4 

to. nes Prezidentas Antanas Smetona spėjo laiku pasi- ki ir remia tokią partiją, bet SOVIETAI turi sugau ? ir 
šalinti iš Lietuvos. Ministras pirmininkas Antanas Mer- j*e h ir Rooseveltą rėrrė. ^ susigabenę j Maskvą au y ? 
kvs, galvažudžiu užkluptas ir su ginklais atremtais į Ačiu tokiam Roosevelto r įvairių salių buvusių diploma-
fcakta iii i galva^ bandė telefonu kalbėti su p. Smetona, jo draugų mėšlinėjimui, ketvir tų, is kurių nori išgauti viso-
esančiu už Lietuvos* sienos, ir iš jo balso, kaip a. a. Pre- to termino rinkimų laimejima- kių net nesamų dalykų. Tarp 
Ridentas Smetona gvvas būdamas sakė, jis suprato kad Jau beveik leme siai didelei rep- jų yra ir ̂  atsidavusių tam lik-
Merkys kalba kaip gyvas lavonas, patardamas prėziden- publikai komunizmą, kaip VISI mui^ nes IS bolševikų nagų ne-
tui sugryžti į Kauną.... Prezidentas tą klastą gerai žydeliai Lietuviai tamsuolio galėjo ištrukti. 
suprato ir į Kauną negryžo, o A. Merkys buvo iš tėvy- > . . . T~ 7T~ 
sės ištremtas ir nukankintas, nors prievarta ir išpildė ^s kartas k a sovietai, su vietinių^ komunistų pagalba, 
daugelį sovietų įsakymų. užgrobė svetimas šalis. Dabar turės reikšti karą, jeigu 

Tais pačiais budais' Rytu barbarai vykdo vieną po dar ką sovietai prarys. # # ^ 
kitos Vakarų Europos valstybių pagrobimą ir tais pa- # Suomijos prarijimas, kaip išrodo, jau užtikrintas, 
čiais budais žudo, nukankina arba ištremia jų pirmes- jau Suomijos delegacija paskirta pbonei 1 _?s<vą 
nius valstvbės vyrus. ir Suomijos prarijimas, galima sakyti, prasidėjo. • 

Kaip pasaulis — galinga Amerika — pasielgs kuo
met kitą mėnesį Italijos komunistai, panaudoję visokias 
klastas, išeis rinkimu laimėtojais? 

Tuoj bus pervėlu ir su Marshallo planu ir su viso
kiomis kitokiomis Amerikos kalbomis ir prižadais. 

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

§ $ § 

"AMERIKA KRAUJU UŽMOKĖS..." 
gEN. WEDEMEYER, buvęs Amerikos kariuomenės 

komandierius Kinijoje, pareiškė, "Amerika krauju 
užmokės" jeigu nesiims žvgių dabar sulaikyti komuniz
mo žygiavimą pirmyn. Generolas sako, Amerikos eko
nominė pagalba kitoms šalinis privalo buti paremta mi-
litariška pagalba, praplėtimui visuotino sąjūdžio komu
nizmo sulaikymui. Jis tai pareiškė Kongreso užsienių 
reikalų komitete, kuris svarsto skyrimą $570 milijonų 
ekonominės pagalbos Kinijai. 

Jo nuomone, Amerikai nėra prasmės įkurti ekono
miškos jėgos niekur iki mes nesame pasirengę ją apsau
goti. Amerika apleido Kinijos reikalus iki tiek kad da
bar jau neužtenka vien tik suteikti ekonominę paramą 
Kinijai, nes komunistai per du metu tiek įsigalėjo kad 
graso užimti viską kas tik Kinijoje bus turima, jeigu 
Amerika nepagelbės militariškai, sako Gen. Wedemeyer. 

Tuo vaduodamiesi, nekurie Kongreso nariai pradė
jo įrodinėti reikalą militariškai paremti tas Europos ša
lis kurioms bus teikiama Marshallo plano pagalba, kitaip 
ta pagalba gali buti bevertė. 

Tie kongresmanai tokias savo išvadas padarė pa
tirdami dalyką ten pat Washingtone, atsilankydami į 
kitų šalių ambasadas ir atstovybes. Ten jiems tas buvo 
aiškiai pasakyta: Marshallo planas privalo buti parem
tas Amerikos militarine sutartimi su kiekviena valsty
be kuriai tik teiks ekonominę pagalbą atsigaivelioti ir 
atsistoti ant kojų. 

Kad tik šitaip ir tegali buti naudinga ir praktiška, 
tą įrodė šiomis dienomis ir Gen. de Gaulle, Prancūzijos 
išlaisvintojas, kuris atsišaukė į Ameriką ragindamas 
ištiesti Europai pagalbą ir apsigynimo srityje, kartu su 
ekonomine sritimi, kuriai Marshallo planas taikomas. 

Gen. de Gaulle pareiškė kad Vakarų Europoje tokį 
planą yra pasiryžę paremti 250,000,000 žmonių. "Rei
kalinga sujungti visas senosios Europos ir Amerikos pa
stangas pastatymui nuvargusio pasaulio atgal ant savo 
kojų", pasakė de Gaulle. 

Prancuziojje, kaip išrodo, visi gyventoja!, išskyrus 
komunistus, yra pasiryžę pavesti Generolui de Gaulle 
šalies valdymą ir savo likimą, išgelbėjimui nuo komunis
tų pasikėsinimų. 

Italija kaip ir Prancūzija dabar nujaučia pavojų iš 
Rusijos pusės. Tų dviejų šalių komunistai pasirengę 
sukilimui ir užgrobimui valdžių. Prancūziją gali išgel
bėti Gen. de Gaulle, kuriam visi patriotai sutinka pa
vesti šalies valdymą. Kas išgelbės Italiją? 

Amerikoje vienas-kitas prasižioja kad jau paskuti-j 

SVEIMOS VeLIAVOS 
{Liunė Sutema) 

Jau naktis, o negaliu užmigti, 
plakas vėliavos kaž kur labai toli, ^ 
tartum paukščiai, nenorėdami palikti 
savo grobio, paukščiai rėkiantys, pikti. 

Tai tenai virš nelaimingos žemės plazda 
svetimos vėliavos, tartum liepsna, 
lyg prakeiktas kraujas, kurs neranda 
žemėj vietos, nesuranda niekada. 

Jos STide^ino namus ir širdis, 
jos išdegino navar^usias akis, 
ką jos palietė, paliko žaizdos pilios, 
ką jos palietė, tą uždengė naktis — 

Tain gili naktis, o negaliu užmigti — 
plakas vėliavos viršum sudegusių namų, 
tartum paukščiai, nenorėdami palikti 
sudraskytų savo mirštančių aukų. 

TREMTINIUI TĖVUI 
(Kazys Bradunas) 

Senas tėve, jeigu tu užgestum 
Ant musų rankų, ne savuos namuos, 
Kur berastum savo vargui prasmę 
Be Lietuviškų kapelių šilumos, 

Be javų šlamėjimo aplinkui, 
Be praeivio vienišų maldų ? 
Ten kur dirvos tavo prakaitą šur,ijiko* 
Ten, tik ten prie amžinųjų valandų.... 

SMULKIŲ Moravijos ūkininkų vaikas Kle
mensas GOTTWALD, dabartinis Čekoslovakijos 
ministras pirmininkas, butų tikriausia pasilikęs 
pasauliui mažai žinomas, jei ne 1938 metų įvy
kiai, kurie iš Čekoslovakijos padarė Vokišką pro
vinciją, o Gottwaldą išvijo į Maskvą. Tais me
tais K. Gottwald su visa eile senosios Čekoslo
vakijos vadų vos spėjo išsprukti nuo Hitlerio 
nagų. Tuo pačiu laiku, kai Benešąs keliavo per 
Paryžių Londonan ir ten pasiliko kad galėtų to
liau organizuoti savo krašto išlaisvinimą, Kle
mensas Gottwald per Stockholmą nuvyko į Mas
kvą ir turėjo progos sveikinti net Ribbentropą, 
atkeliavusį į^ Maskvą 1939 metais Rugpjučio 23 
dienos sutarčiai su Molotovu pasirašyti. 
ę Prieš karą vargiai butum suradęs bent ke
liolika žmonių kurie butų galėję tikėti kad tas 
paprastas Čekų komunistų partijos centro ko
miteto narvs kada nors pasidarys Čekoslovaki
jos viešpačiu.... Ir, žinoma, jis juo niekados 
nebūtų pasidaręs jei ne "šventa tėvo Stal'no 
valia", kuri norėjo kad Čekoslovakija tain kaip 
ir kitos Sovietų "glo^on" paimtos valstybės, 
butų ištikima ir nepakeičiama Sovietų Sąjun
gos vergė. O kas kitas galėjo geriau tokiam 
tiklui pasitarnauti jei ne K. Gottwald, tas sa
vamokslis komunistas, Kominterno narys ir alc-
las sovietinis tarnas. 

Jei Gottwald čekų tautoje niekuo kitu ne
gali nasižvmėti kaip tik senu komnnistu pav-
tijos bilietu, tai jo iškilimas į pačią didžiausią 
politikos viršūnę vis dėl to rodo kad Maskvos 
pasitikėjimas tuo mažu vyru yra pralenkęs vi
su nusistebėjimą. Pats- Gottwald did'iuojasiį 
kad jis jokių mokslų niekur nėjo, jok;ų didžiu Į 
knygų neskaitė ir "savo kelnių netrynė' nei 
universitetuose nei akademijose. 

Jis ir šiądien tebetiki kad užtenka tik ge
rai susipažinti su Markso ir Lenino mokslais.. 
jog galėtum buti nesvyruojančiu komunistu, są
žiningu Maskvos garbintoju ir Čekoslovakijos 
Respublikos ministru pirmininku. 

Jaunystėje Gottwald tikėjo galėsiąs buti 
geru stalium ir todėl Vienoje — gražioje Aus
tro-Vengrijos monarchijos sostinėje — atydžiai 
tašė lentas pas vieną graborių Anksti 
vos šešiolikos metų — jis susidomėjo socializ
mu, vėliau socialdemokratija, o kai jau užsikrė
tė šita liga tai ilgai nebereikėjo laukti kad su
sirgtų ir visomis kitomis ligomis, ir pirmon eilėn 
Icomunistinu drugiu.... 

Kai 1916 metų mobilizacija pašaukė Gott-
waldą prie ginklo, jis teturėjo tik 19 metų. Iš 
uniformos išsivilko tik 1920 metais, ir gryžo i 
gyvenimą su fronto patyrimais. Nepavyko mums 
išaiškinti, kas jį paskatino fronte susidomėti 
Rusų revoliucija, į kurią jis vėliau nukreipė aft-
vo akis ir net širdį 

Savo aptrukusiame • kareiviniame maiše 
Gottwald kartu su mažaverčiais daiktais parsi
nešė ir maža propagandinę knygelę apie Leniną 
ir Rusijos revoliucinius žygius. Kaip jaunas 
socialdemokratas jis godžiai rijo kiekvieną smulk
meną apie Rusijos komunistų partijos Įsiviešpa
tavimą ir jo mažoje galvoje įsikalė mintis kad 
tokia pat revoliucija yra reikalinga ir Čekoslo
vakijai. Nuo to laiko Gottwald stojo į Čekų 
komunistu partiją, mokėsi iš jos, sėmė sau iŠ 
minties" Ir visur save vadino "pirmuoju Čeko
slovakijos revoliucionierium". ^ 

Taigi, šis revoliucionierius ištisą penkioliką 
metų kantriai, užsispyrusiai ir nekrypstomai 
kilo nuo vienos pakopos kiton, kol nuo paprasto 
mažamokslio staliaus dakopė iki komunistų par
tijos vado. Laisvoje Čekoslovakijoje jis jau 
mokė draugus komunistinių tiesų, rašė jiems į 
laikraščius ir parlamente atstovavo fcomunistų 

^ 1944 metais buvęs Čekoslovakijos preziden
tus Benešąs panorėjo į Prahą važiuoti per Mask
vą, kur jis būtinai turėjo sutikti Gottwaldą, 
suspėjusį jau Maskvoje suorganizuoti būrelį 
savo draugų, su kuriais galėtų raudonosios ar
mijos globoje valdyti naują Čekoslovakiją. Bet 
Maskvos politika pareikalavo laikinai viešpata
vimą pavesti Benešui, kol ateis diena "naujai 
liaudies demokratijai", kurios ištikimiausias sū
nūs yra Klemensas Gottwaldą. 

Ta. diena jau atėjo, ir Gottwald viską pa
darys kad komunistų partija liktų Čekoslovaki
joje "tikros demokratijos" sargybiniu.... Okai 
Gottwald užtikrins komunistams valdymą, tada 
Benešąs ir kiti jo draugai turės j ieškoti Miko-
laiczyko kelių Kad tik suspėtų laiku 

MIRIMŲ skaičius Amerikoje 1946 metais 
buvo žemiausias — 10 nuo kiekvieno 1000 gy
ventojų. žemas buvo ir gyvų gimusių kūdikių 
mirimas — po 35.1 nuo 1000 gyvų gimimų. 

(Tęsinys iš pirmiau) 

(35) VAKARAS PAJŪRIO KARIAMOJE 
(II dalis) 

RieBus karčiamos savininkas toliau pasa
kojo: 

Pirmoji mano prosenelių karčiama buvo pa
statyta kryžkelėje, už kelių mylių į pietus nuo 
Kintų. Pastatas buvo akmeninis ir panešėjo į pi
lį, nes turėjo vieną aukštą bokštą apylinkei ste
bėti ir namo galuose du žemesnius, kurie tarna
vo sargybai ir gintis nuo priešų. Karčiamos po
grindyje buvo rūsiai vynui laikyti, vienas kam
barys turtams slėpti ir slaptas atsarginis išėji
mas požeme, kuriuo būdavo galima pasiekti ne
toli buvusį mišką. • v ' • 

Visa tai buvo reikalinga del to, kad karčiamą 
dažnai užpuldavo plėšikai ir su jais įvykdavo ar
šios kautynės. Be trijų prosenelio sunų, buvo dar 
speciali kariuomenė iš keturių vyrų, kurie ramiu 
laiku atlikdavo įvairius tarnų darbus, o užpuoli
mo atveju griebdavosi ginklo ir stodavo į kovą 
su priešu. 

Nepasakosiu aš čia apie karčiamoje ivykusfawg 
ivairias žmogžudystes, svečiu tarpusavio vaidus 
bei aoiplėšimus, nes tai buvo įprastas, eiFnis at
sitikimas. Karčiamninkas niekados svečio ne
klausia (jei jis pats nepasisako), kas jis toks, iš 
kur ir kur keliauja. Jam tik svarbu, kad gerai 
u~moka ir iis iš to turi graža"s pe'no. T^dėl ne
nuostabu, kad karčiamose slėpdavosi, rasdavo 
prieglauda jvairus rišikai, žmogžudžiai ir jie 
būdavo tol gerbiami, kol šioje pastogėie naudo
damiesi svetingumu, neįvykdydavo kokių nusi
kaltimų. 

Kiek blogiau būdavo, kai karčiamoje į vykdą-
' i - '  •  •  vo didesnės kautynės, dviejų priešų susidunmai. 

T^da nukentėdavo ir jos savininkas ir pati kar
čiama. Tai įvykdavo dažniausiai tuomet, kada 
karčiamoje apsistodavo ilgesniam laikui vienas 
kuris nors plėšiku būrys, o juos užpuldavo ar tai 
keršto tikslais, kita plėšikų gauja. Tokiu atveju 
karčiamos savininkas skubiai paslėpdavo savo 
turtus ir pats užsidarydavo rūsyje, visai nesi-
kišdamas į kautynių eigą. Tokia neutralumo po
litika buvo vedama visą laiką, kad vėliau išven
gus keršto. Tai puikiai žinojo visi plėšikai ir 
del to savininkas iš jų nesusilaukdavo jokių ne
malonumų. Jis turėdavo kantrybės išlaukti rū
syje, kol kautynės pasibaigs, gerai žinodamas, 
kad laimėjusioji pusė jį taip gausiai apdovanos, 
jog ne tik padengs padarytus nuostolius, bet dar 
duos ir gražaus pelno. 

Kad galėtų sėkmingiau laikytis nesikišiflio 
oolitikos į tąrpusaves plėšikų gaujų kautynes, 
savininkas stropiai turėjo sekti savo keturių vy
rų kariuomenę — kad jie neįsiveltų į kurią nors 
kariaujančių pusę. Kol jis jais ramiai galėjo pa
sitikėti, tol negrėsė jam joks pavojus, susilauk# 
plėšikų keršto. 

Tokią neutralumo politiką vykdė abi prose
nelių kartos, o trečiajam senatvėje to nepavyko 
išlaikyti, nes buvo panaudota klasta, išdavimas. 
Tai padarė keturių vyrų kariuomenės vyresny
sis, kuris buvo tos "šauniosios gvardijos" kari
ninkas. Reikia manyti, kad jis už savo darbą bu-
"o gausiai atlygintas, nes vėliau pasidarė karčia
mos savininku. 

Karčiamninkas gavo patikimą žinią, kad pl§-
šikų būrys jį nori apiplėšti.' Tai sužinojęs jis ge
rai pasiruošė busimoms kautynėms ir laukė prie
šo užpuolimo. Tatai netrukus ir įvyko. Kai vie
ną pavakarį jis pamatė besiartinanti plėšikų bū
rį, kuris ištikrųjų vyko tik svtiiuotis, po įspėji
mo ženklų prasidėjo kautynės. Jos truko ilgesnį 
laiką, ir nors plėšikai turėjo daug nuostolių, bet 
karčiamą užėmė ir po to netrukus pra'dėjo iškil
mingą puotą, nejausdami jokio pavojaus. 

O tuo tarpu miške reikiamo momento lau
kė to plėšikų būrio priešai. Jie per savo U pirk
tą žmogų, karčiamninko kariuomenės karihinką, 
pranešė savininkui, buk jį rengiasi plėšikai už
pulti. Jiems reikėjo tai padaryti, kad lengviau 
galėtų įvykdyti ano būrio plėšikams keršto pla
ną, nes jie buvo stipresni. Todėl išprovokuotos 
kautynės tarp jų ir karčiamos savininko buvo 
reikalingos tik dėl to, kad jiems nuleistų daugiau 
kraujo. 

Planas įvyko."1 Priešas palaukęs miške stai
ga puolė pergalės triumfą bešvenčiančius kole
gas ir pasiryžo suvesti turėtas sąskaitas, žino
ma jie laimėjo, bet karčiama buvo sudeginta ir 
sugriauta, sienų akmenys išvaryti. 

Senis baigė pasakojimą, o mums kūnas pa* 
gaugais nuėjo ir išgaravo alkoholio garai. 

(Bus daugiau) 
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RAUDONOSIOS Armijos 30-
ties metų šventėje Vasario 22 
flieną visi kalbėtojai Maskvoje 
įrodinėjo kad "tarptautinė pa-
ietis reikalauja iš Sovietų Są 
Jungos ypatingo budrumo, o iš 
Raudonosios Armijos — pilno 
pasiruošimo". Tai pirmas toks 
atviras žodis iš Sovietų Sąjun
gos Maršalo Bulganino, krašto 
apsaugos komisaro. 

Savo veiksmais jau senai So
vietai davė pasauliui suprasti 
jog jie į dabartinę pauzą žiuri 
kaip į laikotarpį reikalingą tik 
geresniam ir pilnesniam pasi
ruošimui. Kai tik tas pasiruo
šimas bus užbaigtas, tikriau
sia tada prabils kitokia kalba. 

Slaptai, įtemptai ir' su įtuži-
mu besiruošdami Sovietai nau
jam ir lemtingam susitikimui 
su "kapitalistais", eina tais pa
čiais keliais kaip ir prieš karą 
su Vokiečiais. 1939 metais Spa-j turės nueiti tokiais pat takais, 
lių mėnesį Sovietų Sąjunga vie- kaip ir kitos jos kaimynės. 

Benešąs Vysis 
Mikolaiczyką 

SENAI nustatytame ir mums 
jau senai paaiškėjusiame plane 
Sovietai turi numatę ne kai-ku-
riy valstybių įtraukimą ir pri
sijungimą prie savo "didžiosios 
tėvynės", o visų, kurios jau da
bar ineina į Sovietų įtakos lau 
ką. Iki šiol dar buvo užsilikus 
tik Čekoslovakija, kuri su savo 
žinomu prezidentu iBenešu lank 
sčiai raitėsi, vis mėgindama iš
trukti nors per komunistų lete
nos tarpupirščius. 

Kad ir turėdama komunisti 
nes daugumas valdžią, vis dėl 
to Čekoslovakija per savo la 
bai patyrusį prezidentą sugebė
jo išvengti to kas jau prieš me
tus yra įvykę kitose sovietų 
okupotose valstybėse. Bet so
vietų santvarkoje ir jų politi
koje viskam ateina galas savo 
laiku. Ir Čekoslovakijai jis jau 
prisiartino Čekoslovakija 

nos savaitės bėgyje sudarė "sa
vitarpinės pagalbos" sutartis su 
Lietuva, Latvija ir Estija. Prie 
kiekvienos tų sutarčių buvo pri
jungti slapti "susitarimai" apie 
teisę laikyti Sovietų Sąjungai 
atitinkamus skaičius savo ka
riuomenės Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos teritorijose. Įvykiai pa
rodė kad tos "savitarpinės pa-
gelbos" sutartys buvo skirtos 
ne kam kitam kaip tik geres
niam savo karinių jėgų išskir
stymui, tvirtesniam pozicijų už
ėmimui ir platesniam pasiruo
šimui karui su Vokiečiais. 

Praėjusio mėnesio vienos sa
vaitės bėgyje Sovietai pasirašė, 
vėl dvi naujas "savitarpinės pa-
gelbos" sutartis su Rumunija ir 
Vengrija. Tuo tarpu dar neži
noma kokį skaičių kariuomenės 
galės laikyti Maskva Rumuni
joje ir Vengrijoje. Paskelbtos 
sutarčių sąlygos betgi beveik 
lašas į lašą sutampa su anomis 
sutartimis, kurias Sovietai pri
vertė pasirašyti Baltijos kraš
tus 1939 metais. Tada jie pasi
žadėjo nesikišti į tų kraštų vi
daus reikalus^ neliesti jų nepri
klausomybės ir net padėti apsi
ginti jei kas kitas į ją pasikė
sintų. Kuo baigėsi anos su
tartys su visais iškilmingiau
siais Sovietų pasižadėjimais, vi
sas pasaulis puikiai žino. 

Verta tad nepamiršti kuo ga
lės baigtis ir "savitarpinės pa
galbos" sutartys su Rumunija 
ir Vengrija ir visomis kitomis 
Balkanų valstybėmis. Tas vi
sas į Sovietų nasrus patekusias 
valstybes reikia laikyti dingu
siomis tol kol viešpataus Rusi
joje bolševizmas: bent kokios 
Sovietų sutartys su jomis reiš
kia nieko daugiau kaip tik už
dangą, mėginančią paslėpti ko
munistinius tikslus, jų pasiruo
šimą vis tolimesniems prasiver
žimams toliau ir giliau į Euro-
pą. 

Jei pasirodys kad vieni Če
koslovakijos komunistų partijos 
v a d a i  n e p a j ė g i a  č e k ų  t a u t o s  
palaužti klastos budu, tai jiems 
pagalbon atkeliaus Vyšinskis ar
ba koks kitas Kremliaus spe
cialistas. ... 

Jei pasirodytų kad ir nau
jais visuotinais rinkimais ko
munistai negali užtikrinti sau 
aiškios daugumos ir negali lais
vai viešpatauti, tai galime buti 
tikri jog Čekoslovakijos liki
mas bus kitokiu budu užant-
spaudotas. Jei tatai dar neįvy
ko, tai būtinai įvyks ir įvyks 
šiądien ar rytoj, šį mėnesį ar 
sekantį, šiais metais ar kitais 
t... Vis tiek Čekoslovakija ne-
beištruks iš sovietinių spąstų. 

Pasaulio teisingoji dalis gai
lisi Čekoslovakijos, kaip pasku-
tiniausios aukos ant Kremliaus 
aukuro. Ir jei tikrai gaila tos 
kulturingos ir demokrati š k o s 
tautos tai ir ne mažiau keista 
kad ji 1945 metų Gegužės 25 d. 
rinkimuose atidavė komunistų 
partijai ir jos vadui Gottwaldui 
(apie jį skaitykite skyriuje "Sa
vaitės Veidas". Redakcija) 2,-
600,000 balsų. Per 10 metų ko
munistų partija padidino savo 
balsų skaičių dviem milijonais 
(1935 metų rinkimuose ji tega
vo tik apie 600,000 balsų). Ir 
ar už visus tuos nuopelnus ne
reikėtų ir Benešui prisiimti da
lį atsakomybės? O Masarykas, 
užsienių reikalų ministras, ar 
irgi niekuo neprisidėjo prie tų 
komunistinių laimėjimų? 

Benešo ir Masaryko gryži-
mas iš Londono į Prahą pro 
Maskvos vartus buvo pirmasis 
įspėjantis ženklas kad Maskvos 
malonė, atėjus laikui, pareika
laus atlyginimo, žinoma, nei 
Benešąs nei Masarykas, grei
čiausia, nebus numatę kad taip 
piktai baigsis Sąjungininkų 
draugystė. Tai buvo trumpos 
distancijos politika: ji buvo ak-

TREMTINIŲ DOVANA AMERIKOS 
LIETUVIAMS 

MUSŲ KALENDORIUS 1948 
KAINA SU PRISIUNTIMU TIK 50ę. 

(Galite siųsti pašto ženklais} 

Gavome iš Vokietijos 142 puslapių 1948 Ka
lendorių. Jame yra labai daug įdomių skaity
mų, daug žinių apie Lietuvą. Jame rasite visa* 
Lietuviškas šventes ir Lietuviškus vardus. To- ' 
kio Kalendoriaus Amerikoje mes dar neturėję 
me. Čia jums dviguba proga, nes pirkdami "Mg,» 
sų Kalendorių" paremsit ir varge esančius trem
tinius — visas pelnas eina tremtinių naudai. 
UŽ gautus pinigus siunčiame j iepjgj maisto, 
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la, įvykių stumiama, nekantri 
ir perdaug paviršutiniška. 

Mikolaičykas taipgi buvo m 
sižavėjęs Benešo politine išmin
timi ir to pavyzdžio paskatin
tas nuvyko į Varšuvą per Mask
vą.... Nuseke jis Benešą. Gi 
dabar jų rolės pasikeitė: Bene
šąs vysis Mikolaiczyką. Tegul 
tik laimingai jam ta kelionė 
pasibaigs! 

Prieš 10 metų, kai Hitleris 
žygiavo į Prahą, visas pasaulis 
žiurėjo sustingęs, stebėjosi ir 
nei piršto nepajudino Čekoslo
vakijai gelbėti. Ar ir dabar, 
kai anuometinis "gerasis Hit
lerio draugas" Stalinas pjaustys 
Čekoslovakijos nepriklausomybę 
vėl visas pasaulis dairysis, su
stojęs žiūrės ir gal net skaus
mingai šypsosis? Greičiau taip 
ir bus. 

Ir Saliamonas 
v 

Nesugalvotų 
PALESTINOS padalinimo pa

skutinei valandai artėjant, vis 
labiau aiškėja kad U.N. pernai 
padarytas sprendimas varg i a i 
begalės buti įgyvendintas. Nei 
Anglai, nei Prancūzai nenori 
duoti kariuomenės žydus ginti 
nuo Arabų ir Arabus nuo žy
dų. Anglai turi perdaug rei
kalų su Sirijos, Transjordani-
jos, Irako bei Aigipto Arabais 
kad drįstų prieš juos išeiti su 
ginklu. Prancūzijai taipgi per
daug rupi Arabai šiaurės Af
rikoje, kad ji galėtų nesiskai
tyti su kitų kraštų Arabais. 

Palestinos Arabai padėtį pui
kiai supranta ir gerai žino kad 
Suvienytų Tautų Organizacijai 
bus neįmanoma praktiškai Pa-
estinos padalinimą įgyvendinti 
jei tam reikalui reikės panau
doti tarptautinę kariuomenę, ku
rios dar nėra.... Gal tik viena 
Amerika sutiktų pasiųsti Pales
tinon savo kariuomenės ir jai 
vienai tektų vesti karą su vi
sais Arabais. Aliejų šaltiniai 
Arabų kraštuose 'neabejotinai 
verčia ir Amerikos politiką Pa
lestinos atžvilgiu buti lanksčia. 
Tų kraštų strateginė padėtis 
taipgi reikalauja didelio dėme
sio iš Amerikos. 

Visokiausiu atveju kartu su 
Palestinos klausimu yra iškilęs 
ir Suvienytų Tautų Organiza
cijos prestižas ir gal net krizė. 
Kokios reikšmės gali beturėti 
tos tarptautinės organizacijos 
nutarimai jei ji neturės jėgos 
jų įgyvendinti? 

Visa ta organizacija, kuri po-
pieryje sudaro pasaulinės tai
kos pagrindą, pavirsta į propa
gandos plepalynę, jei jos spren
dimų įgyvendinimas priklauso 
tik nuo geres valios, nuo noro 
ir nuotaikos atskirų narių. 

Tarptautinis žydų svoris, pa
remtas dideliais kapitalais, aiš
ku, spaus kad Palestina butų 
padalinta. Amerika tą spau
dimą pajus daugiausia. Bet 
kai visi Arabiški kraštai ims 
savo aliejum spausti, b e v ei k 
galima tikėti kad reikės gryžti 
į biblišką Saliamono sprendimą 
jieškant išeities Palestinoje, nes 
toks sprendimas kokį dabar no
ri pritaikinti UN, pasirodė la
bai nesaliamoniškas.... 

Vokietijos Padalinimas 
PO DVIEJŲ mėnesių per

traukos pagaliau Vokietijos val
dovai nutarė, kad belaukiant 
dar vienos konferencijos Vokie
tijos klausimais, reikia tvarky
tis ir organizuotis atskirai. Va
sario 23 d. Londone susirinkę 
trijų zonų atstovai turėjo nu
statyti kad, negalint susitarti 
su Sovietais dėl Vokietijos atei
ties, reikia baigti su ta laikina 
padėtimi kurioje Vokietija jau 
trys metai vargsta, ir kad rei 
kia vėl ją įtraukti į Europos 
tautų tarpą. Apskaičiavi m a s 
dėl Vokietijos yra aiškus: So 
vietai nori kad "naujoji Vokie
tija" butų pasvirus į Sovietų 
Sąjungos politiką ir kartu su
darytų stiprų prietiltį komuniz
mo šuoliui toliau į Prancūziją 
Italiją ir Angliją. Tam tikslui 
jie daro viską kad naujos Vo 
kietijos vadovavixgaft patekti* 

komunistų rankas. Ir kol Ma
skva nebus tikra kad suvieny
ta Vokietija tarnaus jos poli
tikos tikslams tol Molotovas ne
sutiks su jokiais Amerikiečių ar 
Anglų pasiūlymais dėl Vokieti
jos suvienijimo. 

Gi iš antros pusės Anglai-
Amerikiečiai žiuri į Vokietiją 
kaip j visos Europos širdį, kuri 
turi varinėti ūkinį kraują po 
visą Europos organizmą ir vie
nodai maitinti visas dalis. Eu
ropos atstatymas nebus įmano
mas tol kol Vokietijai nebus 
leista gaminti, prekiauti ir da
lintis su kitomis tautomis gy
venimui reikalingais gaminiais. 
Be to, Anglai-Amerikiečiai ver
tina Vokietiją kaip svarbų stra
teginį lauką visokiems ateities 
galimumams. Sovietų pažiūros 
ir Anglų-Amerikiečių pažiūros 
į Vokietiją yra tiek skirtingos 
kad visos konferencijos pasiro
dė be prasmės. 

Kol vėl Sovietų-Amerikiečių 
žaidime atsiras noro kalbėtis ir 
tartis dėl Vokietijos, tuo tarpu 
Anglai- Amerikiečiai- Prancūzai 
organizuoja Vokietiją atskirai 
ir tuo budu vykdo jos padalini
mą. Reikia manyti kad Sovie
tai taipgi darys ką nors savo 
zonoje: ir jie vienys Vokietiją, 
organizuos "liaudies kongresus" 
ruoš balsavimus ir leis Vokie
čių komunistams kalbėti ir at
stovauti visą Vokietiją Iš 
viso to butų galima juoktis, jei 
po tuo juoku nesislėptų Euro
pos ir net viso pasaulio ateities 
skausmas. 

Žmogus kurs Miršta.... 
RYTOJAUS gyvenimą lemian-

tieji įvykiai taip greitai keičia
si kad mažai kas begali suspėti 
iš vienos dienos pereiti į kitą. 

BALSUOKITE UŽ ŠIUOS SLA. PILD. TARYBOS KANDIDATUS 

V 
Dr. II. J. Vinika* 

Adv. Antanas A. Olis 

SOVIETŲ KARIŠKI PASIRUOŠIMAI 
BALTUOS KRAŠTUOSE 

(Ką tuo reikalu rašo Prancūzų spauda) 

Kodėl sovietai dar iki šiol nė
ra leidę nuvykti į Baltijos kraš
tus nei vienam užsienio spau
dos atstovui ir ten laisviau pa
sivažinėti ? Tai klausimas, ku-

T^M- • J. U-i.  • • 1 U 
ris domifta ne tik mus, bet ir 

Eiliniam stebetojui sunku be-i« i-, . , . . j l' • i i Prancuzus. Kodėl ten neleidžia-susigaudyti, j kur yra nukrypus1 

pagrindinė viso judėjimo rody-

KENKSMINGA MAR-
SHALLO POLITIKA 

LINK KINIJOS 

klė. Ir tas kam vis dar neaiš
ku į kur eina pasaulis, yra pri
verstas ne tik kiekvieną dieną, 
bet net keletą kartų per dieną 
keistis ir keisti savo pažiūrą. 
T u o  b u d u  m i l i j o n a i  ž m o n i ų  
"miršta" be pertraukos, ir kol 
nesusidarys pakankamas skai-
čius-dauguma gerai suprantan
čių visų politinių įvykių pagrin
dinius tikslus, tol visa žmonija 
jausis kaip žvejys laivelyje tarp 
didelės audros didelių bangų. 
Jis miršta kiekvieną sekundę.. 

SOVIETAI ginkluoja Kinijos 
comunistus ištisai per du me
tu, Mandžurijos ir paskiau Ki
nijos užkariavimui, kaip paaiš-
cėjo Washingtone, Kongr e s o 
užsienių reikalų komisijos ra
porte. Tuo tarpu iš Washing
ton© buvo išleista įsakymai vi
soms Amerikiečių grupėms ne
sikišti ir neremti Kinų nacio
nalistų vyriausybės jos pastan
gose apsiginti nuo komunistų. 

Vienas Kongreso atstovas iš
sireiškė kad Amerikiečiai tu
rėtų turėti bent teisę duoti pa
tarimus Kinijos tautinei vy
riausybei kovoje prieš komu
nistus kokia suteikta Amerikos 
misijai esančiai Graikijoje. 

Amerika dabar nors tiek pa
darė kad panaikino Valst. Sek
retoriaus Marshallo draudimą 
Kinijai pirkti karo reikmenis 
Amerikoje. 

Už komunistų pasisekimus 
šiais metais Kinijoje Senato
rius Taft viešai apkaltina Val
stybės Sekretorių Marshall. 

Nors buvęs karo vadas, ge
nerolas, Marshall pasirodė nė
ra tinkamas buti diplomatijos 
vadu, kokiu jis turėtų buti, kai
po galingiausios šalies pasau
lyje valstybės sekretorius ir 
užsienio politikos nuostatyto-
jas. 

ČEKOSLOVAKIJOJE, po ko
munistų pagrobimo šalies val
dymą, tūkstančiai patriotų pa
siryžo tęsti pogrindžio kovą už 
savo ėūvyoifi jylaigvMfflifta 

ma net patiems "gryniausio 
kraujo" užsienio komunistams? 
Ar tik tam, kad nuslėpus sovie
tų žiaurumo metodus, kuriais 
jie tvarko Baltijos kraštų gy
ventojus? Ar tik tam kad pri
dengus gyventojų deportaciją 
bei trėmimus ? 

Ne. Iš tų kraštų kartas nuo 
karto ateinančios žinios verčia 
susidomėti Vakarų Europos 
spaudą ir pažvelgti kiek kitaip. 
Tai yra dėl to, rašo "Dissiden-
ce", kad toji sritis paverčiama 
ginkluota stovykla. 

BALTIJOS KRAŠTAI — 
BAZĖ VAKARAMS PULTI. 

Pradedant 1944 metais, nei 
vienas vakarietis čia nebuvo 
užsukęs. Didele paslaptimi ap
dengtas žemės plotas prie Bal
tijos juros. Baltijos baseinas 
verčiamas galinga karine baze. 
Iš čia sovietai pulsią Vakarus, 
kai tik ateis jų laukiamas mo
mentas. 

STIPRINAMOS ESTIJOS -
SALOS 

Estijos žemė — tai sena Ru
sų svajonė išeiti per čia į Bal
tijos jurą. Juk ir pats Lenin
gradas (Petrapilis) pastatytas 
Estų-Suomių žemėje. Ir dabar 
Estijoje sutelkta daug Rusijos 
kariuomenės, miestuose, mies
teliuose, kaimuose stovi stip
rios įgulos. Stiprinamos salos 
ir pakrantės. Tik 1947 metais 
Estijos salose buvo 40,000 ka
rių. Dego salos šiaurinėje da
lyje pastatyti betoniniai įtvir
tinimai, galinga artilerija, pa
daryti požeminiai sandėliai ir 
slėptuvės, čia yra daug jurinin
kų, pionierių, aviacijos. 

1945 metais iš Estijos pajū
rio sričių iškraustyti visi gy
ventojai. Pajūryje statomi for
tai, baterijos. 

Saarema sala virto raketinių 
bombų bandymo vieta, kurio
je dirba ir Vokiečių ekspertai. 
Estijoje ir gretimoje sovietų 
teritorijoje yra trys tokių ra
ketinių bombų bandymo vietos. 
Civilių judėjimas ten yra už
draustas, gyventojai taipgi iš
kraustyti. 

Įvairus raudonosios armijos 
daliniai čia nuolat daro prati
mus. Visa Estija — viena di
džiuli sjtovykla. 

PAJŪRYJE VEIKIA 
RADARO APARATAI. 

O juos «raudonajai armijai 
padovanojo ne kas kitas kaip 
tik USA. Dabar šie brangus iš
radimai nukreipti prieš pačią 
USA. Pajūrį stropiai saugo ka
ro laivai ir iš Vokiečių atimti 
greitieji laivai. Galingi elektri
niai prožektoriai budi dieną ir 
naktį. j 
TŪKSTANČIAI LĖKTUVŲ 
SAUGO PADANGĘ 

Visi senieji aerodromai at
naujinti ir praplėsti. Viršuje 
nuolat skraido įvairių tipų ir 
rusių SSSR lėktuvai. Spalio re
voliucijos dieną vien Sanga ae
rodrome buvo per 500 lėktuvų. 
Somera, Aste, Kurujave ir Ku-
resaare (Estijoje) aerodromuo
se esą po 2-3,000 lėktuvų. 
BOLŠEVIKAI STIPRINASI 
IR SUOMIJOJE 

Nuolat gaunama žinių apie 
bolševikų represijas Suomijai, 
kuri buvo daugelio SSSR vestų 
karų prieš didvyrišką Suomių 
tautą tikslas. Po to, kai Vaka
rų demokratijos, jų tarpe ir 
USA, paliko Suomiją jos pačios 
likimui, arba geriau pasakius 
ją atidavė SSSR, čia ruošiamos 
bazės naujajam karui. Taigi, 
reikia manyti, kad tretysis pa
saulinis karas neaplenks nei 
Lietuvos, nei Latvijos, nei Es
tijos, Suomijos ir kitų Skandi
navijos kraštų. 

Visi šie, grynai kariški pa
siruošimai verčia SSSR naikin
ti jiems nepalankius Pabaltijo 
gyventojus, kad jie busimojo 
karo metu nekenktų Sovietų 
Sąjungai. K. PL 

PRANCŪZIJOJE kitados bu
vo paprotis užkalti katę po 
naujai pastatyto namo grindi
mis, "del giliukio". 

Dr. S. Biežis 

šymet įvyks SLA seimas, o 
dabartiniu metu jau eina SLA 
Pildomosios Tarytai rinkkaif 
balsavimai. 

SLA centro valdybos forma
lus balsavimai prasidėjo su Ko
vo 1 diena ir tęsis iki Balan
džio pabaigos. 

SLA, sena ir turtinga Ame
rikos Lietuvių organizacija, iki 
šiol taip nusigyveno valdybos 
atžvilgiu kad niekaip nesuge
ba dažniau padaryti pakeitimų 
— nariai lyg užkerėti (ar tin-
ginumo apimti) vis balsuoja 
už tuos pačius viršininkus, ne
žiūrint kad jie per eilę metų 
organizacijai" nieko gero 
'darė. " '-

Visur apsireiškia gyvumas 
jei prie senųjų valdybos narių 
laikas nuo laiko darenkama po 
kelis naujus. 

Dirva pataria SLA nariams 
remti šiuos kandidatus į Pil
domąją Tarybą: 

Prezidentu — 
Adv. Antanas A. Olis, 

Sekretorium — 
Dr. M. J. Vhiikas, 

Iždininku — 
Adv. C. S. Cheleden 

Daktar u-& vo t ė j u — 
Dr. St. Biežis. 

Adv. Olio Pasidarbavi
mu Kongrese Paminė

ta Vasario 16-ta 
Šiame Dirvos numeryje, An

gliškame skyriuje, patiekiame 
Republikonų partijos Naciona
linio Komiteto laišką Senatoriui 
Vandenberg ir Sen. Lodge kal
bą Vasario 17 Senate paminėji
mui Lietuvos Nepriklausomy
bės 30 metų sukakties. 

Tu kalbų bus daugiau kita
me numeryje. 

Toks U. S. Kongrese Lietu
vos Nepriklausomybės sukak
ties paminėjimas padarytas pa
sidarbavimu musų veikėjo Ad
vokato Antano A. Olio, kuris 
Vasario 9 buvo nuvykęs į Wa-
shingtoną. 

Užmirštamos Lietuvos klau
simas vėl Washingtone atnau
jintas Republikonų pastango
mis. 

LIETUVIAMS -TREMTINIAMS GYVEN
TI AR MIRTI?! 

United Lithuanian Relief Fund of America, Inc. 
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10,000 Mylių Kelione Į 
Australiją 

Lietuviai Tremtiniai iš Vokietijos Apsigyveno 
"Kitame Žemes Gate" 

(Tęsinys iš pereito nr.) 
Būnant Bonegillos apmoky

mo bei "suaustra lininio" sto 
vykioje, dažnai mus lankydavo 
laikraštininkai, dvasiški jos bei 
Valdžios atstovai. Jie visi do
mėjosi musų praeitimi ir lin
kėjo mums čia laimingai įsi
kurti. Musų ruošiamų konce-
tų pasiklausyti atvykdavo dik-
eiai svečių. Vieno koncerto 

^programa magnetofono pagal-
t)a užfiksuota ir buvo trans
liuojama per radio. Australai 
mumis domėjosi kaip iš Marso 
nukritusiais. Stovyklos vado
vybė neleido mums nuobodžiau
ti ir norėjo kad kuogreičiau 
mes užmirštume savo praeiti. 
Tačiau praeitis mūsų skaudi ir 
neužgydoma žaizda, kuri šia
me tolimame ir neįprastame 
krašte tolydžio pradeda vis la
ibiau skaudėti ir kelti naują ne
rimą. 
APLANKO LIETUVIAI 

Kalėdų proga mus aplankė 
vienintelės Australijos Lietu
vių Draugijos Sydnėjuje pirmi
ninkas p. Bauže. Jis mus pa
informavo apie seniau čia at
vykusių Lietuvių gyvenimą. Jo 
vadovaujama draugija šiuo me
tu turi apie 75 narius ir Lietu
viškų knygų knygynėlį. Drau
gijos tikslas — visus Australi
jos Lietuvius burti į vieningą 
kulturinį darbą, kuris yra ga
na sunkus, apie 600 Lietuvių 
plačiai išsimėčiusius po visą 
platų kontinentą. Mes, naujai 
Atvykusieji Lietuviai, visi bu
vome priimti tos draugijos na
riais. 

Musų krepšininkai ir šach
matininkai gražiai pa s i r oil ė 
prieš Australus, laimėdami eilę 
įdomių rungtynių. 
PRADEDAM DIRBTI 

Apie Sausio vidurj baigėsi 
bendras stovyklinis gyvenimas, 
Ir štai jau mėnuo laiko kaip 
savo darbu pelnomės sau duo
ną. Į darbus mus skirstė dar
bo ištaiga. Merginos pateko į 
Melbourne, Canberra ir kitus 
miestus ligoninių, tarn a i č i ų 
darbams; mokančios Anglišką 
kalbą dirba raštinėse, telegrafo 
ir telefono stotyse, savo spe
cialybėse. Jų atlyginimas ne 
mažesnis 3 svarų į savaitę (ar
ti $15). Jos verčiasi neblogai. 

Mus vyrus skirstė po 10-50 
žmonių ir išsiuntinėjo po Victo-
riją. New South Wales, Vakarų 
bei Pietų Australiją. Kelios gru
pės pateko Tasmanijon, kur tu
rės Europiečiams įprastesnį ir 
ir pakenčiamesnį klimatą. 

Visame krašte mums skirtas 
darbas įvairus ir paprastas — 
prie namų ir užtvankų statybos, 
geležinkelių tiesimo bei taisymo, 
popieriaus, druskos bei rudosios 
anglies pramonėje, miškuose, 
pieninėse, akmens skaldyklose, 
elektros stotyse, prie vaisių sky
nimo ir kt. darbu. 
TARP NAUJŲ, NEMATYTŲ 
CKVVUNŲ 

šio straipsnio autoriui su 40 
Lietuvių tenka dirbti rudosios 
anglies pramonėje, kuriai pri
klauso Victorijai teikianti sro
vę elektros stotis, ir brikečių 
(presuotos rudos anglies) ga
mykla. Todėl tik apie šią dar
bovietę čia plačiau bus kalba- j kas, kokiais mes ir esame, už 
ma. 

denyno). Medžiai ir žolS turi 
daug žalesnę spalvą negu Vic-
torijoje. Musių labai mažai 
pasitaiko, uodų ir kitokių vab
zdžių visai nėra. Tuo atžvilgiu 
ši vietovė yra švariausia ir pa
lankiausia naujai atvykusiam 
Europiečiui apsigyventi. 

Aplinkiniuose miškuose kly
kauja raudongalvės papūgos ir 
kitokie egzotf&ki paukščiai, šo
kinėja kangaru gyvūnai, mur-
kso simpatiški maži meškiukai, 
šliaužioja storos ilgos gyvatės, 
auga milžiniški į žilvičius pa
našus medžiai ir žemos palmės-
nykštukai. 

Gyvename trijų mylių atstu
me nuo kasyklų, bendroje sto
vykloje, kartu su Australais 
darbininkais. Musų gyvenimo 
sąlygos prastos, nes gyvenamus 
butus kol kas mums atstoja 
lauko palapinės, kuriose talpi-
namės po du žmones. Palapi
nės su grindimis, turi spintas 
ir lovas. Stovyklos rajone sta
tomi barakai, kuriuose ruošia
mi kambariai su elektros ap
švietimu ir kitais patogumais. 
Kambariai — vienam darbinin
kui gyventi. Kasyklų vadovy
bė žadėjo dviejų mėnesių bė
gyje barakus įrengti. 

čia pat esančioje bendroje 
valgykloje gauname pakenčia
mą maistą, už kurį savaitei 
mokame 1 svarą ir 1 šilingą. 
Pietus imame į darbovietę. 

Darbo dienomis, rytais, apie I 
7 vai. sėdame į sunkvežimius' 
ir apie kalnus besiraitančiu ke-| 
liu leidžiamės į pakalnę, kur 
dieną-naktį smilksta ir šniokš
čia dvylikos kaminų elektros 
stotis, toliau tęsiasi amžinai 
rūkstančios anglies kasyklos ir 
ant kalvos rudomis dulkėmis 
alsuojanti brikečių gamykla. 

Rudoji anglis randasi po plo
nu žemės sluoksniu, kurį nuo
lat drasko žemkasės mašinos ir 
perpila į kitą vietą. Angliaka-j 
s ė s  m a š i n o s  m i l ž i n i š k o m i s  š i u - j  
pelėmis drasko anglies šlaitus | 
ir beria tiesiog į vagonus, ku
rie anglį veža į gamyklą. To
kiu budu kelių dešimčių metų 
bėgyje iškasta milžiniška 100-
150 metrų gylio ir apie trijų; 
kilometrų ilgio duobė, kurioje! 
mums tenka prižiūrėti ir tai- į 
syti geležinkelius. Darbas ir j 
nedirbusiam jokio fizinio darbo j 

nėra sunkus, tačiau karštis, į 
kuris saulėtomis dienomis duo
bėje pakyla iki 40-55 laipsnių 
C. yra sunkiai pakenčiamas. 
Australai dirba užsivilkę nerti
nius ir švarkus. Jie sako kad 
po metų-kitų ir mums tas kar
štis nebus baisus. 

Rudenį ir žiemą (tarp Gegu
žės ir Rugpjučio mėnesių) čia 
tęsiasi ilgos liūtys, žemė patiž-
ta ir tenka guminius batus ap
siavus braidyti glitų purvą. 
Tada Australai darbininkai, sa
ko, sprunka iš šių kasyklų ir 
traukia į šiaurę, kur šilčiau ir 
jiems patogiau gyventi. Va- j 

sarai jie vėl čia grįžta, nes šios j 
kasyklos gera pasipinigavimo j 
vieta. 
UŽDARBIAI AUSTRALIJOJE 

Visoje Australijoje yra su-
normuotas viršvalandžių skai
čius, o čia gali dirbti kiek tau 
patinka. Paprastas darbinin-

(normaliai 1 svaras skaitosi 
|5 Amerikos dolariai). 

Nuo Vasario 1 atlyginimas 
kiek pakeltas. Nuo pirmos die
nos darbe atlyginimą gauname 
tokį patį kokį gauna su mumis 
dirbą vienodą darbą Australai. 

Su vietos darbininkais musų 
santikiai santūrus ir korektiš
ki. Atrodo, musų netikėtas at
siradimas šiose kasyklose ne
padarė jiems jokio įspūdžio. 

čia dirba daugiausia vyres
nio amžiaus čia gimę ir augę 
nevedę vyrai. Jie viskam abe
jingi ir flegmatiškai nusiteikę, 
težino tik savo darbą, valgį ir 
miegą, o algą gavus, vakarais 
sustojus ratu mėtyti į viršų 
monetas, žiūrint kas bus viršu
je — karaliaus galva ar kan
garu. Tokiu budu lošiama iš 
pinigų, kurie greit suplaukia į 
kelių "laimingųjų" kišenes, o 
šie juos tuoj pat prageria. 

Jie darbe ir namuose mažai 
šneka ir stebisi musų Lietuvių 
plepumu bei judrumu. Jie tik 
retkarčiais mus užkalbina šiais 
žodžiais: "Kaip jums patinka 
Australija?" Atrodo kad jų 
nedomina ir jiems neegzistuoja 
kitokia negu jų gyvenimas ap
linkuma. 

Kartais, rimtai nusiteikę, pa
skaito jie laikraščius, kuriuose, 
tiesą pasakius, apie kokias ark
lių lenktynes ar sporto rungty
nes patalpinti pirmuose pusla
piuose sieksniniai straipsniai, o 
apie svarbiausius politikos įvy
kius, nuo kurių priklauso visas 
pasaulio likimas, keliais žodžiais 
tepaminėta. 

Tų Australiečių tarpe esama 
ir tokių kurie vietoje išdirbo 
apie 20 metų ir turi susitaupę 
gražias pinigų sumas. Tačiau 
šie pinigingieji, ir tie kurių ki-
šeniuose švilpia vėjai, vienodai 
atrodo: nuolat buna paišini ir 
apsileidę. 
KAIP SMAGINAMASI 

Trijų mylių atstume randasi 
baras, kur darbininkai suneša 
daug gražaus pinigėlio, nors jis 
buna atdaras tik tuo metu kada 
darbininkai dirba. Darbui pasi
baigus, 15-20 minutų laiko baras 
buna atdaras, ir tuo metu dar
bininkai skuba išgerti kuodau-
giausia šalto gaivinančio alaus. 
Geriama stačiomis, nes nei kė
džių, nei stalų nėra. Nuilsus 
pakinkiams, sėdama tiesiog ant 
grindų "pailsėti". 

Stokojant vietos viduje, ei
nama laukan ir ant šaligatvio 
susėdus, geriama toliau, kol 
koks gerokai įsilinksminęs iš
daigininkas nepradeda su alaus 
stiklais lošti futbolą. Sekma
dieniais ir šventadieniais, di
džiausias pastangas dėdamas, 
negausi nei lašelio svaigalų. 

D I R V A 

Padovanokit Senus Rakandus S. A. Centrui 
-y-

: - t 
šis vaizdas parodo senuką benamį, kuris pirmiau neturėjo kur pasi
dėti, dabar dirbanti Salvation Army Men's Social Service Centro dirb
tuvėje. Jis gavo laikinus namus ir gali užsidirbti sau kelis dolarius 
pragyvenimui, sako Major Peter J. Hofman, Centro vedėjas, kuris 
šiuomi prašo kas turi kokius nereikalingus namų padargus padovanoti 
juos j Salvation Army, UTah 1-2626, taisymas ir paruošimas tų pa
dargų suteiks užsiėmimo senukams kurie neturi nieko kito veikti, ir 
jie gaus prieglaudą šiame Centre, 2179 East 55th Street. 

Šiame Cleveland Men's Social Service Centras dabar duoda užsiėmi
mo ir prieglaudą apie 100 senų vyrų iš įvairių tautybių ir tikybų, ktt-
rie atsidūrė sąlygose kad kitur jau negali nei dirbti nei sutilpti. 

Jusų padovanojamas senas baldas pirmoje vietoje buna išvežtas iš 
jusų namų, atimamas is po kojų, kaip nereikalingas, o čia jis buna 
pverčaiamas į naudingą. Viskas ko reikia, tai paskambinkit telefonu 
Centrui, UTah 1-2626. ' 

Netoli stovyklos esančiame 
kine vieną kartą per savaitę ro
domos Amerikoniškos ir Ang
liškos filmos. Nežiūrint to kad 
dažniausia rodomos kriminali
nės filmos, j vidų leidžiami vai
kai, paaugliai; motinos atsine
ša savo naujagimius. Kartais 
kįla toks "koncertas" kad užsi
kimšus ausis tenka bėgti iš ki
no laukan. 
SUSIRAŠOME SU SAVAIS 

Gavus laiškus iš kitų darbo
viečių paaiškėjo kad visų at
lyginimas svyruoja nuo 4 iki 
6 svarų savaitei, už 5 darbo 
dienas (tarp $20 ir $30.—Red.) 
Už tuos pinigus galima lengvai 
verstis, įsigyti reikalingus ru-
bus ir susitaupyti ateičiai. 

Mažai kas iš musų pateko j 
didesnius miestus. Daugumas 
gyvena primityviškose sąlygo
se, palapinėse, miškuose ir ga
na toli nuo gyvenviečių. Toks 
gyvenimas liūdnas ir nykus, 
bet sąlygos labai palankios pi
nigų taupymui. O mums dabar 
to ir tereikia. Kas mums iš 
papuošalų, prabangiškų ir truk-
šmingų miestų, kur sunkiai už
dirbtas pinigas lengvai slysta 
iš rankų. 

Pasprukus iŠ skurdžių D. P. 
stovyklų, mums daug ko stin
ga, o svarbiausias musų tiks
las — dirbti nežiūrint kokiose 
sąlygose, dėti pensą prie pen-1 
so, kad po metų-kitų turėtume 

kuo grįžti atgal į Europa, o lai
svą tėvų žemę, kurios ilgisį po 
po Pietų žvaigždžių Kryžium 
jaučiame labiau negu bent ka
da. 

Už įleidimą f šį kraštą, imi
gracijos įstaigos anksčiau bu
vo teigta, turėsime metus lai
ko dirbti darbo įstaigos skirto^ 
se darbovietėse, neturėdami tei
sės be tos įstaigos leidimo kei
sti darbo. Tačiau dabar paaiš
kėjo kad skirtose vietose pri
valėsime išdirbti apie du me
tus laiko, ir tik tada paaiškės 
ar turėsime teisę gauti Aus
tralijos pilietybę. 

Tas į musų tarpą įnešė kiek 
nusivylimo, bet nieks iš musų 
tarpo nesigaili pasiekęs šį kra
štą, kur mėgstančiam " darbą 
blaiviam atvykėliui greit gali
ma užsikalti gražaus pinigo, o 
vėliau, norinčiam, net ir įsikur
ti. 

Imigracijos įstaiga pažadė
jo, laikui bėgant, atgabenti mu
sų šeimas. Jų, kaip ir musų, 
kelionę apmokėtų Pabėgėlių 
Tarptautinė Organizacija (I. 
R. O.). Tačiau, pirmiausia Čia 
reikia išspręsti sunkią butų 
stokos problemą. 

Ar bus įmanomas koks ben
dras kulturinis veikimas paro
dys ateitis. Apie tai bus para
šyta vėliau. Juozas šilainių 

NUO 1935 metų, kada elek
tra pradėta su valdžios pagalba 
įvesti į ukes, iki dabar jau 61 
nuoš. ūkių, arba 2,830,667, tu
ri elektrą! Pirm to tik apie 10 
nuoš. ūkių turėjo elektrą. 

Dabar Senatorius Langer iŠ 

North Dakota ragina Kongresą 
skirti $1 bilijoną pagelbėjimui 
užsilikusių valstijų ukėms, įsi
vesti elektrą. 

DIRyA — vienatinis Lietu
vių laikraštis Ohio valstijcje. 
Kaina metams tik $3.00. 

Šildykit Savo Namus 

Automatiškai su MONCR1EF 
. GAS • COAL • OIL 

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

0 s 

KAS platina Dirvą 
platina apšvietą. 

tas 

Oro Bangomis 
Šie avjanti jerstatymai Ohio's istorijos, romanso, as
menybių ir vietų yra duodami oro bangomis tris va

karus kas savaitę jusų malonumui. Kiekvienas skir

snis tos THE OHIO STORY buna perstatomas dra

matiškoje formoje talentingų aktorių ir muzikantų. 

PIRMADIENIO, TREČIADIENIO 
IR PENKTADIENIO 

6:30 VAKARE 

W T A M  
CLEVELAND 

m OHIO Mil TEIEPHOKt COMPANY 

Kasyklas ir fabrikus supa 
kalnuota ir miškuota vietovė. 
Čia jaučiamas juros klimatas 

40 darbo valandų, dirbdamas 5: 
dienas savaitėje, gauna į ran-J 
kas 5 svarus, 15 šilingų. Dirb-i 
damas viršvalandžius gali už- į 

(apie 10 myliu nuo Pietų van-' dirbti iki 10 svarų savaitėje j 

Į I. J. SAMAS - JEWELER | 
= Persikėlė į naują «U4#snę ir gražesnę krautuvę E 

| 7607 Superior Ave. Greta Ezella Theatre | 

5 Dabar jau turime didesnf rinkinį Deimantų, žiedų, Laik* g 

i" rudelių ir visokių graždaikčių, už nupigintą kainą. 1 

THE MAY CO.S BASEMENT 

* švarkams 

• Siutams 

Sijonams 

Visokioms 
Suknelėms 

"I 

lff«s Duodam ir lškeičiam Eauge Stamps Krautuvė Atdara Kasdien 10 Ryto ir 5:30 

IT AI DAUGIAU TU 54-COLIŲ MEDŽIAGŲ 

Pavasarinės Medžiagos 

• Tweeds 

• Plaids 

• Checks 

• Crepes 

• Sh et landa 

• Stripes 

• Heathertones 

• Shepherd 

Checks 

Buvusios 2.98 iki 4.95 VertBs 
šios puikios vilnonės medžiagos gauta iš vienos žymiau
sių šalies vilnonių audyklų, šimtai skirtingų marginių, 
storių ir rusių. Jųs šioje grupėje rasite visas sau mėgia
mas medžiagas, prie to dar tam tikrų tikrai nuostabių 
naujų marginių. 

1 Y Ali 

REGULARES 1.39 iki 1.60 RAYON DRESS FABRICS 
39" Spausdinto Sukto Rayon 
39" Rayon Twill Pamušalas 

39" Juodo Rayon Gabardine 
39" Balto Rayon Sharkskin 

Pamanykit kokiai daugybei tikslų jųs galit šias medžiagas panaudoti! Suknelėms, blius-
koms, smocks, siutams, net paltukams! Ir pagalvokit kiek jums paprastai prisieitų mokė
ti už tokias puikias medžiagas! Ateikit ir apžiurėkit ką turime . . . jųs tikrai iš to 
nusistebšsit. 
45" Ružavas Rayon Celenese Lingerie Satinas 1.00 

Basement Yard Goods 

1 
yard 
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M I R I M A I  
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

(Žinios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dyka 

SCHULTZ Charles, 55 m., mirė 
Vas. 22, Clevelande. (Suval
kų Kalvarijos m.) Amerikoj 
išgyveno 38 metus. 

NAKVOšIENĖ. Elena (Kiviliu-
t§)? pusamže, mirė Sausio 
23, Chicagoj. (Raseinių ap. 
Meškuičių par.) Amerikoj iš
gyveno 35 metus. 

SINKEVIČIENĖ Barbora, pus
amžė, mirė Sausio 23, Chica
goj. Plungės par.) 

VALENIENĖ Elzbieta (Kttus-
naitė), pusamžė, mirė Sau
sio 24, Gary, Ind. (Švenčio
nių ap. Daugėliškiu p ) Ame
rikoj išgyveno 30 metų. 

KATKIENĖ Uršulė, mirė Sau
sio 19, Spring Valley, 111. 

STIRA Justinas, pusamž., mi
rė Sausio 19, Chicagoj. (Pa
ne v. ap. Viešintų p.) Ameri
koj išgyveno 38 m. 

ALEKNA Petras, 62 m., mirė 
Sausio 15, Lynnwood, Pa. 
Amerikoj išgyveno 44 m. 

RUSE C KAITĖ Ruth, 14 metj, 
mirė Sausio 19, Kingston, 
Pa. 

KUZMA AlekaSj mirė Sausio 
15, Benton, Pa. 

KODIS Kazys, 39 metų, mirė 
.Sausio 20, Chicagoj, kur bu
vo ir gimęs. 

AUGULIS Kazys, seno maž., 
# mirė Sausio 18, Chicagoj e. 

(Panevėžio ap. Kupiškio p. 
Čevidžių k.) Amerikoje išgy
veno 45 metus, 

ŽVIBUS Antanas, pusaifiž., mi
rė Sausio 20, Chicagoj. (Pa
nevėžio aps. Ramygalos par. 
Pumplių k.) 

DUBAKĄ Nikodemas, pusamž., 
mirė Sausio 21, Chicagoje. 
(Raseinių ap. žvingrių par. 
Stokaičių k.) Amerikoje iš
gyveno 35 metus. ' 

MISIŪNAS Bronius, mirė Sau
sio 13, Rockford, 111. 

PANKAUSKAS Stasys, 60 i*i,, 
mirė Sausio m. Rockford, 111. 

LiAZUTKĄ Kazys, seno amž., 
mirė Sausio 21, Chicagoje. 
(Šiaulių ap.) 

ŠIDLAUSKAS Simas, 80 m., 
mirė Sausio 26, Chicagoje. 
(Tauragės ap. Šilalės p. žvi-

I lių k.) ' " 

PAJIEŠKOJIMA) 
Jieškomieji ar apie juos ži

bintieji prašomi atsiliepti į: 
CONSULATE GENERAL OF 

LITHUANIA 
41 West 82nd Street 

New York 24, N. Y. 

Ari&ISItls, Pranas. 
Bauža, iš Slavikų vai., Šakių ap. 
Bendžius, šeima, nuo Slavikų, Sa

kių ap. 
Bičius (Buzauskis), Andrius ir Juo

zas, iš Trafcų ap. ] 
Butvilas, Konstantinas, tOrfįo ak

mens tašymo dirbtuvę Chicago. 
Buzauskis (Bičius), Andrius ir Juo

zas, iš Trakų ap. 
čekavičius, Adomas, i$ Surviliškio 

Schuhman-PlikunaitŽ, Anna ir bro
liai Plikunas, Jonas"" Ir Karolis, ifr 
Veiverių vai., Marijampolės apų 
New York. 

Sdano (Zdanauskas), Adolfas, Alek* 
sas, Edvardas ir Zofija, išvyko il 
£ygos gyv. Milwaukee/ 

Šičkutė-Geronaitienė, Eleonora (Le-
vusė). 

Stankevičienės, Agnieška ir Magda
lena, abi DenadavičiutSs, iš Pakuo
nio vai., Kauno ap. 

Stravinskienė-Bosiutė, gyv. R.F.D. 3 
East Mines, Pottsville, Pa. 

Tukis, iš Daubiškių k., Viekšnių v. 
Urba, Jonas, Chicago. 
Urbonas, Jonas, sunusi Benedikto, 

Chicago. ' ' , 
Valinčius, Feliksas,, Cš Kalvarijos v., 

Marijampolės ap. 
Velvekis, Stasys, ii P&škuvėnų k., 

Luokės vai vai., Kėdainių ap., gyv. Liepojoje. 
Čepas (čekavičius), Adomas, i& Sur- Venslavičius, iš Bit-štonf' vai., Aly-

viliškio vai., Kėdainių ap., gyv. j taus ap., Brooklyn. 
Liepojoje. ' Visakavičius, Nikodemas, iš švenčio-

DAUMANTAS Feliksas, Hfio 
amž., mirė Sausio 18, Det
roit, Mich. 

KRASAUSKIENĖ Ona, mirė BALTIKAUSKIENĖ Magdale 
. Sausio 16, Lynnwood, Pa. 
BULŠEVSKIENĖ Rožė, mirė 

Sausio 19, Ashley, Pa. 
ŠERMUKŠNIS Albertas, mirS 

Sausio m., Shenandoah, Pa. 
MIKš IS A., mirė Sausio mėn, 

Cambridge, Mass. / 
KASPARIENĖ Elena, 50 m, 

mirė Sausio 28, Maytorood^ 
111. (Kauno miesto). 

KAIRYS Petras, pusamž., mi
rė Sausio 29, Chicagoj. (Ro
kiškio ap. Suvainiškio p. Kai
rių vns.) Amerikoj išgyveno 
43 metus. • . , * , r 

RADžIUS Štasyė, W įfovfee 
Sausio 28, Kenosha, Wise. 
Amerikoj išgyveno 36 m. 

BANKIETA Juozas, 57 metų, 
mirė Sausio 13, Milwaukee, 
Wis., kur buvo ir gimęs. 

UKNAITIS Antanas, pusamžis, 
mirė Sausio 31, Chicagoje. 

MASALSKIENĖ Marė, pusam
žė, mirė Sausio 24, Chicagoj. 
(Panev. ap. Rozalimo p. Melt 
dinių k.) Amerikoj išgyveno 
37 m. 

JANULAVIČIUS Edvardas* m. 
Sausio mėn., St. Clair, Pa. . 

ne (Eičaitė), pusamžė, mirS, teatre, duktė Juozo, kilusio iš Griš- paskutini pusmeti 1947 metais* 
n •  v-*l  •  •  /  m LroKl1^91/ \  f rnl  f inlr l i t  k  ® Sausio 27, Chicagoj. (Taura-

vgės ap. Gaurės p. Balandžių 
kaimo). 

KASILIAUSKIENĖ Agnieška 
(Kruvelaitė), seno amž, mi
rė Sausio 29, Chicagoj. (Ma
rijampolės ap. Prienų p.) 

RAINIENĖ Marė, 67 rii., mirė 
Sausio 31, Chicagoj. (Kėdai
nių ap. Pernaravos p. Rugė-
nų k.) Amerikoj išgyveno 35 
metus. 

KRASAUSKIENE Zosė, pus
amžė, mirė Sausio 30, Chica
goj. (Telšių ap. Luokės par-
Kenčulių k.) Amerikoj išgy
veno 30 metų. 

MINKEVIČIENĖ Ona (Baltuš-
kytė), 78 m., mirė Vas. 1, 
Chicagoj. (Panev. ap. Ramy
galos p.) Amerikoj išgyveno 
45 metus. 

UNDRAITIS Pranas, pusamžis, 
mirė Vas. 1, Chicagoj. (Ša
kių ap. Vargšų k.) Amerikoj 

, išgyveno 43 metus. 
ALEKSA Petras, 62 m., mirS 

Sausio 15, Wilkes-Earre, Pa 
Amerikoj išgyveno 44 m. 

nių ap. 
Wilson, Karl, Philadelphia. 

Dabrickas, Juozas ir Jurgis, iš Bar
tininkų vai., Vilkaviškio ag}. 

Daeilis, Petras, iš Garliavos vai., 
Kauno ap. 

Dainauskas, Petras, iš Pajavo&io v., 
Vilkaviškio ap., New York. 

Dakinevičius, Anupras, Vaclovas ir 
Zigmas, ir Dakinevičiutė, Marija, 
iš Trakų ap. 

Dalbokas, Klemensas, ii Krakių v., 
Kėdainių ap. 

Denadavičiutė Agnieška ir Magda- Th. Ohio Bell TelephM. Comoa-
Iena, abi Stankevicienes, iš Pakuo- nv 1Q47 ™0foic, . mP • 
nio vai., Kauno ap. st jhnl Zh " J° dld4iaush» 

Doblis (Doblyte)-Jeszlis, Barbora, iŠ re aoiL flH.!' savo.^tori^. ' ' rTe apima didelius priedinius pasta-

Ohio Bell Telephone 
Cbmpany Vykdo 

Plačią Statybą 

tus vertėje $45,673,000, kaip prane-Gargždų ir vyras Franz 
Dorelaitis, Jurgis Brooklyn. savo 1947 me kompanl. 
Gerona.tiene-S.ckuM, Eleonora (Le- jos prezidentas Randolph Eide susi-

vuse). rinkime Clevelande. # 

Cncius, Leonardas, g,m. Amerikoje, ir didieji investmentai ir išlaidos 
ankesi Lietuvoje 1„29 metais. padaugėjo gausiau negu ineigos dėl 

G_c,us Pranas is Grinkiškio pabrangusių statybos medžiagų ir 
Jablonskaite, damininkė Ch , c a g o s darbo kaštų> ko pasekmėje pelnaj 

kabudžio vai., Šakių ap. ne
mažėjo iki 3.9 nuošimčių ant vis® 

Jagminas Adolfas, Ka2imier« ir tos ^panijos tu^,ra^J^ 

Pilnai Padengta Apdrauda. • / > UTah 1-4515 

W. DEBESIS PAINTING CO. 
Namų Pagražinimas iš Vidau* ir iš Lauko 
7526 Star Avenue Cleveland 8 

Automatinis anglim sildyniss G A S  
ANGLIM 

I Lengviau — Pigiau — švelniau | 
| TA ĮSOM IR PARDUODAM VISOKIUS FURNASUS | 
E Elektriškus ir Gaso Padargus — Vandens šildymo Tankas § 
| Jeigu mes negalim pataisyt tai niekas Nepataisys. | 

g Automatic Controls Tools Hardware 5 

| TRI-VET APPLIANCE SERVICE | 
S 7502 St. Clair Avenue Cleveland E 

s PO. 9548 Frank Orpse (Urbšaitis) Sav. LI. 0237 5 
| AKRONE kreiptis: HANK IIOLLISH — STadium 4793 | 

VISOKIA APDRAUDA 
Mes esame pasiiengę suteikti visiems pilnas mūsų pa

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

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

ir Apdmnrhs Ajrentura 
0(106 Superior Ave.. Cleveland HEndersim 6729 ? 

Konstantinas. 
Jagminas, Jenas, sunus Vinco, Chi

cago. 
Jankevičius, Antanas, ii Tverų v*!., 

Telšių ap. 
Jankauskas, Matjošius ir Simas, ii 

Alvito vai., Vilkaviškio ap. 
Jesevičiut§, Judita, iš Višakio Rados 

vai., Marijampolės ap. 
Jeszlis-Doblis (Doblytė), Barbora, iš 

Gargždų ir vyras Franz. 
Kišonas, Stasys, Philadelphia. 
Klamm-Kylaitytė, Anna, iš Naumies

čio vai., Tauragės ap., sunus Liud
vikas ir duktė Emmą. 

Klimaitienė-Kylaitytė, Anė, iš Nau
miesčio vai., Tauragės ap., sunus 
Liudvikas ir duktė Emma, turėjo 
namus Chicago ir New York. 

Kondrackis, Juozas, gyv. Hartford, 
Conn. 

Kralikauskas, Pranas, ii žiežmari\i 
vai., Trakų ap. 

Kylaitytė-Klimaitienė, Anė, iš Nau-
miesčio vai., Tauragės ap., sunus 
Liudvikas ir duktė Ona, turėjo 
namus Chicago ir^-New York. 

Liutikas, Rokas ir Liutikaitė, Marija, 
iš Gargždų vai., Kretingos ąp. 

Macaitis, Augustas, iš RaudonSs v., 
Chicago. * 

Marčiulynaitė, Julija, iš Balbieriškio 
va!., mokėsi Prienų "žiburio" gim
nazijoje, gyv. Avis, Pa. 

Marčiulynas, Pranas, iš Balbieriški) 
vai., gyv. Avis, Pa. 

Micevičienė. 
Mikalauskienė (Mrs: Actolph Mieha-

lovvsky), . gyv. Chicago. 
Monkienė (Monkus)-Anužaitė, Jad

vyga, ir Monkus, Jonas, iš Šiaulių. 
Narijauskas, Juozas, gal Philadelphia. 
Neumann, Karl, Philadelphia. 
Pacevičius, Antanas ir Bernardas. 
Pacevičius, Vytautas, iš Aukštadva

rio vai., Trakų ap., Philadelphia. 
Plikunas, Jonas ir Karolis ir sesuo 

Schuhman, Anna, iš Veiverių v., 
Marijampolės ap., New York. 

Račkauskas, iš Girdvainiu k., Rieta
vo vai., Telšių ap., gyv. New 
York. 

Račkus (Račko), Jokūbas, Patras ir 
sesuo Jadvyga. 

Radenas, Juozas, apie 85 m., ir jo 
šeima, gyv. Chicago. 

Ramanauskas, Juozas ir jo sunus 
Pranas ir duktė Jadvyga, Chicago. 

Ramonaitis, Jurgis, Detroit. 
Ramonis, Juozas, iš Biržų ap., Krin

čino vai. 
Roman-Cibenti, Romualdas, jjfyvena 

Philadelphia ar Pittsburgh. 
Šakenis, Stanislovas, iš Telšių ąp., 

Chicago. 

• • > § - :'  •  • • 

wf.TWOOVEN CAPACITY 
In a Standard Size CAS RANGE! 

HERE, INDEED, IS THE RANGS 

YOU HAVE BEEN WAITING FOR — 

THE RANGE THAT HAS EVERYTHING! 

Ko more waiting for the 

ioast to come out of the 

oven before you can put in 

the casserole dish or the 

biscuits. In the separatt 

Meat Oven whole roasts, 

whole hams, whole chick* 

ens are broiled, or barbe

cued, to perfection, leav

ing the entire capacity of 

the big (18-inch wide) 

bake oven free for biscuits, cakes» 

pastries, casserole dishes, etc. 

Pranešime išdėstoma kad statyba 
naujų didelių priedinių pastatų n»-
bus žymiai sumažinta, kadangi b.s 
vykdoma platesnis ir geresnis tele
fono patarnavimas, kas numatyta i* 
bus siekiama per kelis metus atei
tyje. 

"Pažymėtinas apsireiškimas šies 
kompanijos veikime yra'tas kad jo 
nauji kapitalai turi paeiti iš iir,e3-
torių kurie nori rizikuoti savo tau
pymus į biznį kurio uždarbiai ma
žėja ir kompanijos pelnai nėra la
bai viliojanti", pasakė ..Prezidentas 
Eide- v ^ 

Operavimo ineigos buvo $92,758,-
494, arba 7.9 nuoš. daugiau no? u ] 
1946 metais, bet operavimo iš'aidcs 
buvo $67,636,068, arba padaugė'i r.f 
iš. 15 nuoš. Ineigos nustatytiems 
reikalams ir dividendama, Jbuvo $12,-
146,330, kas sudarė 11.1 nuoš. ma
žiau nežiūrint padaugėjimu daugiau 
negu 10 nuoš. telefonų skaičiaus. 
Nuo 1940, oreravimo ineigos ant 
kiekvieno telefono pakilo 16 nuoš. 
betgi operavimo išlaidos nuo t:ls-
fono pašoko 44 nuoš. kuomet inei
gos nustatytiems kaštams ir divi
dendams nuo telefono sumažėjo 40 
nuoš. sulyg prezidento raporto. 

Pradžioje pereitų metų turėta ne
baigtų Įvesti 36,148 užsakymų, bet 
reikalavimai buvo tokie dideli ka'1 

per metą Įvedus 140,0C0 naujų tele
fonų meto gale dar buvo 22,730 ne
išpildytų užsakymų. Pereitų mttj 
pabaigoje turėjome 1,432,559 telefo
nus tarnyboje, kas sudaro 340:3';3 
telefonų padaugėjimą nuo karo pa
baigos. 

• FIBERGLAS INSULATION 

• CHARCOL-ATOR BROILER 
—cooks meats with infra-red rays, like 

a hot bed of charcoal. 

• AUTOMATIC OVEN CONTROL 

• DIViOED COOKING TOP 
—two giant speed burners, two sim

mer burners—all light automatically. 
Removable aluminum heads. All top 
burners guaranteed for life. 

9 SAFE-TEE-KEE 
locks all burners, eliminates unin
tentional lighting. 

• TWO UTENSIL DRAWERS 

• GLEAMING WHITE PORCELAIN ENAMEL 

• GOOD HOUSEKfiSMNB GUARANTY 

Guaranteed by < 
Good Housekeeping 

advertised 1***^ 

GAS RANGES 
FOR CITY GAS AND LP "BOTTLED" GAS 

Delia E. Jakubs 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

REIK ALK VEŽIMAI LIGONI AI.1S PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIA^ FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763 

•'Sjv.S.-.. 

JONAS G. 

P O L T E R  
L f e4 u * i i 

Namų Maliavotojas 
Popieriuotojas 

Apkainavimas ar patari
mas reikale jūsų namo 
pagražinimo suteikiama 

nemokamai. 

East 123rd St. 
Telefonas: POtomac 6899 

495 
Į Tclefc 
BSBBMH 

HIPPODROME 

* 

"The Adventures of 
Robin Hoodl* 

Žavėjanti Warner Bros.* filma, 
"The Adventures of Robin Hood", 
su vadovaujančiais artistais Errol 
FJynn ir Olivia DeHavilland, panau
jinama rodymas Hippodrome Thea
tre pradedant trečiadieniu, Kovo 17. 

Su dviem paminėtais, svarbias re
les tame veikale turi: Basil Rath-
bone, Claude Rains, Alan Hale ir 
Eugene Pallette. 

Veikalas dedasi istoriniais laikais 
Anglijoje, čimtai metų atgal. 

Dalykas einasi apie Saksonietį di
džiūną kuris pasivertė banditu ko
vojimui prieš Angliją užvaldžiusius 
Normanus, kurie spaudė biednus ir 
išnaudojo visus. Ta filma yra vie
na iš puikiausių Hollywoodo gami
nių. 

PERKO Electricial  App! šances 
9213 UNION AVENUE 

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

Telefonas abiejose Krautuvėse Diamond 0025 

Illuminating Co. Praplė
tė Savo Patarnavimą 

Gana Žymiai 

-\ 

KING PIN CLUB 
2111 Prospect Am 

SUperior 3443 

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

FOOD PRINKS 
Hall Space to Rent 

Joe Chester, pres. A1 Samolis, ate. 

Nežiūrint visokių truįroflaų, naujų 
kostumerių prisijungimas prie The 
Cleveland Electric Illuminating Co. 
elektros šviesos ir jėgos sistamos 
1947 metais buvo didesnis negu ku
rį kitą paskirą metą nuo 1S28 mstų 
kaip išdėstoma 5S-me metiniame tds 
kompanijos raporte. 

Su padaugėjimu pernai 9,598 nąu-
jų kostumerių, gale 1947 metų kom
panija turėjo 379,202 elektros kos-
tumerius Cuyahoga, Lake, Grauga, 
Ashtabula ir dalyje Lorain apskri
ties. Ji taip pat tiekė garo patar
navimą virš 670 kostumerių vi^ur-
miestyje Clevelande. 

"1047 metais visų klasių elektros 
kostumeriai sunaudojo daugiau elek
tros negu 1946 metais", praneša Mr. 
Elmer L. Lindseth, Illuminating 
kompanijos prezidentas. "Nauji pa
jėgos pareikalavimai tūkstančiams 
dabartinių reikalų padaugėjo, ir at
siranda vis daugiau naujį reikalų '. 

Išaiškinęs kad pokarinis industri
jų ir biznių plėtimasis Clevelandc-
Šiaurrytinėje Ohio srityje 1947 me
tais žymiai pakilo, ir toliau plečic-
si, Mr. Lindseth sako,. "Ši kompani
ja, kuri teikė pajėgą šiai sričiai, pa
augo dikčiai taipgi, ir yra pasiruo
šus dar didesniam augimui. Mūsų 
statybos programa dabar apima net 
$105,000,000. Išlaidos 1947 metais 
pagerinimams ir padidinimams mū
sų įmonių buvo $15,580,003. ' Staty
bos %arbų numatytų 1948 metams 
yra už virš $28,000,000, arba neto
li dvigubai kiek buvo užbaigta per
eitais metais". ' 

Ineigos nuo pai^VimiĮ. v ^ktros 
patarnavimą ir patarnavimo 

1947 metais buvo aukščiausios kom- LIETUVOS VAIZDAI 
panijos istorijoje, sulyg to raporto. 
Ineigos už elektrą buvo $50,553,030, 
kas buvo $4,673,000 arba 10 nuo.5. 
daugiau negu gauta už elektrą 1946 
metais; ir už garo patarnavimą inei-
gų buvo $2,496,000, kas buvo $662,-
000, arba 36 nuoš., daugiau nsgu 
metas pirmiau. 

GERi ORANČIA9 
Tiesiog nuo medžių, švieTi, neda

žyti ir kitaip nesugadinti orančiai 
gali pasiekti jus. Aš, Orančių au
gintojas, aplenkdamas didžių kom
panijų "packing houses", pradėjau 
išsiuntinėti savus Orančius nupigin
ta kaina, tiesiai į namus tiems ku
rie prisius užsakymus. 

Štai mano Orančių kainos: 

v (Patys geriausi "Temples") 
90 svarų box $7.00 
50 svarų Bu. 5.95 
27 svarų % Bu. 3.C0 

(Kitos rušiag): 
90 svarų Box $6.C0 
55 svarų Bu. 5.00 
27 svarų xk Bu. 2.75 

Grapefruits: 
90 svarų Box $5.00 
55 svarų Bu. 4.00 
27 svarų % Bu. —T 2.75 
Tangerines 55 svarų Bu. 5.00 

Tokių viršsuminėtų citrinuj vaisiu 
ir tokiomis kainomis jųs niekur ki
tur negausite. Kartą išbandę mano 
orančius ir daugiau reikalausite. O 
o aš mielu noru jums pasitarnausiu. 

Kreipkitės šiuo adresu:., 

L. J. LIETUVNIKAS 
P. O. Box 3252, 

Orlando, 

26 VAIZDAI U2 $1.00 , 
Dirva gavo iš Vokietijos Lie

tuviu tremtinių išleistų Lietu
vos vaizdų rinkinius. Yra gau
ti du skirtingi rinkinėliai. Vie
nas susideda iš 14 atvaizdų, 
kurie vaizduoja Lietuvos mie
stus, paminklus, bažnyčias. Iš 
ju galima matyti kad Lietuva 
buvo toli pažengus savo moder
niška statyba ir gyvenimu. 

Antras rinkinėlis susideda iš 
12 vaizdą. Jie vaizduoja Lietu
vos kaima, laukus, liaudies dar
bo kryželius ir parodo kokia 
graži buvo Lietuvos šalis. 

Tuos abu rinkinėlius, viso 26 
Lietuvos vaizdelius, galite gau
ti Dirvos krautuvėje už $1.00. 

Pirkdami tuos vaizdelius ne 
tik pamatysim kokia graži bu
vo paskutiniais laisvės laikais 
Lietuva, bet taip pat paremsi-
me ir netiesioginiai ir Lietu
vius tremtinius ir jų kulturinį 
gyvenimą. Jie tokiose sunkio
se sąlygose visa tai išleido, i» 
Dirva platina. 

Taigi, siųskite $1.C0 šiądien. 
ir tuoj gausit 26 vaizdelius. 

DIRVA. 
6823 Superior Ave. 

Cleveland 3, Ohio. 

KAS platina Dirvą 
platina apšvietę. 

tas 

ik-
^  -  " . V -  ą /  

T " / • 

'4 -

Skelbimai Dirvoje 
Turėdami parduoti ar iš
nuomoti namą, kambarį, 
ar parduoti kokius daiktus 
kuriuos kiti gali sunaudo
ti, pasiskelbkite Dirvoje. 
Skelbimus atneškite gata
vai parašę. Priimajai iki 
pietų trečiadieniais. 
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CLEVELANDO IR APIELINKĖS ŽINIOS f 
DIRVA—6820 Superior Avenė«. ENdicott 4486—Atdara vakarais | 
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Tremtiniams Aukų Su
dėta $109 

Pereitą sekmadieni, Lietuviu 
apatinėje salėje surengta gana 
pasekmingos prakalbos vėliau
sia iš Europos atvykusiai Lie
tuvos tremtinei, p. Aldonai Au-
gustinavičienei. 

Reikia pasakyti kad mūsų 
publika retai gauna propų iš
girsti Lietuvę moterį kalbant, 
ir ši buvo viena iš tu retų nro-
gų. ponia A. Augustinavičie-
nė, pianistės Birutės Smetonės 
sesuo, buvo žymi Lietuvos jau
nosios kartos tautinių moterų 
veikėja. Ji su savo vyru. inži
nierium J. Augustinavičium, iš
rodo, apsigyvens Olevelande, 
taigi ją girdėti kalbant ši pro
ga nebuvo paskutinė. 

Jai prakalbas, kaip naujau
sia atvykusiai, surengė vietos 
Lietuviu tremtinių draugija, 
susirinkimą atidarė draugijos 
Dirmininkas Dr. A. Damušis su 
labai jaukia Įžangine kalba, ir 
perstatė viešnią, kuri tik pora 
savaičių kaip buvo atvykus iš 
Europos. Ji labai nuoširdžiai, 
aiškiai ir nuosekliai apsakė 
Lietuviu tragediją kokia seki 
po sovietų okupavimo Lietuvos, 
dabartini musų tautiečių trem
tiniu apgailėtiną gyvenimą Vo
kietijoje, ir ragino visus Ame
rikos Lietuvius rūpintis jų gel
bėjimu, šelpimu, davimu affi-
davitų į Amerika atvažiuoti, 
nes jie nori, kalbėtoja sakė, 
važiuoti, kur nors va'iuoti. 

Joana Vaicekauskienė, kita 
tremtinė, nors ji Clsvelande gi
mus, pasakė Brazdžionio eiles, 
"Tėviškės Durnai". 

Pagaliau, pirmininko pakvie
stas, p. Julius Smetona trum
pa savo kalba paragino susirin
kusius sudėti aukų tremtinių 
šelpimui, ir surirkta $1C9, iš 
nedidelės publikos, kurios ne
buvo nei šimto t,oje mažoje sa-
liukaje. 

Clevelandiečiai rori išmoka 
ištiesti savo pagalbos ranką ne
laimingiems. Ačiu jiems uj tai. 

<Aukotojų vardai telpa 3-me 
pusi., tik gaila kad priimant 
aukas nespėta visų vardus už
rašyti, todėl nors aukos suda
rė .$109, ne visų stambesnių 
aukotojų vardai pavyko gauti.) 

TRAFIKO nelaimėse Cleve-j 
landė iki Kovo 10 užmušta jau 
21 asmuo nuo metų pradžios. 

VYSK. HOEAN atsišaukė i 
Clevelando diocezijos katalikus 
prisidėti prie bendro Amerikos 
katalikų vajaus sukelti $5 mi
lijonus karo nukentėjusių šel
pimui. Clevelando kvot* nu
skirta $125,0C0. 

OHIO mokytojos reikalauja 
pakėlimo visos valstijoms mo
kytojoms ir mokytojams algas, 
kurios bendroje sumoje suda
rytų $1<j0 milijonų per metus. 

M I R I M A I  

CLEVELANDE suimta pora 
plėšikų, vyras ir žmona, kurie 
apkaltinti suplanavime ir api
plėšime New Orleans, Georgia, 
banko Sausio 9 d., kur buvo 
pagrobta $114,699. 

CLEVELANDE nekurios ne
priklausomos maisto parduotu
ves stengiasi pradėti piginimą 
duonos kainos. Ar joms pasi
seks, jeigu visos kitos prie to 
nepristos ? 

KEITH'S 105th STREET 
THEATRE 

RKO's 115th Street Theatre 
matysit šias įdomias filmas: 

Kovo 11 iki 13 — "If You 
Knew Susie". 

Kovo 14 iki 16 — "Bambi". 

RADIO PIANO KONCERTAS 
Pianistė Birutė Smetonienė 

duos klasiškos muzikos piano 
koncertą per radio iš stot.es 
WSRS (1491 kc.), trečiadienį, 
Kovo 17, nuo 2:45 vai. po pie
tų. 

Ganson Rengia Imtynes 
Music Hali Kovo 16 

SERGA 
Antanas Miliauskas, nuo 603 

E. 97 street, sunkiai susižeidė 
savo namuose, išvežtas i vete
ranu Crile Hospital. Draugai 
gali jj aplankyti ten, valandos 
2 iki 3:30 po pietų, vakare 7 
iki 8. 

Bušai į Crile Hospital iš mie- 1 

sto eina nuo Rich man Bros. 
krautuvės, aProsp?ct ave 

JTEšKO KAMBARIŲ 
ę Gerą darbą turinčiam nauiąii 
atvykusiam Lietuviui inžinie
riui su šeima reikalingas batas. 
Norinčių išnuomoti ar žinančiu 
laisva butą Cleveland^, Euclid, 
ar Shaker Heights prašoma 
pranešti: 

J. Augustinaičius, 
511 Babbitt Rd. Euclid 17 

Telef. RE 8185. 

PARSIDUODA NAMAS 
4 šeimų, 4 vonios, 2 paražai, ir 

tvartas; 1 butas tušCias, ga
tavas užėmimui. $15,5 JO. 
Savininkas gyvena viršuje. 

1355 Addison Rd. (10) 

DU MIEGAMI KAMBARIAI 
IŠSINUOMOTA 

Lietuvių name. Tinka porai 
merginų arba rimui vedusiai 
porai. (10) 

1212 E. 87th Street 

REIKIA MOTERŲ 

prie siuvimo ir lopymo 
rankšluosčių. 

Mokestis nuo valandų. 
PIONEER LINEN and 

SUPPLY CO. 
3611 Payne Ave. 

AKINIAI 
galima gauti pas 

D-RĄ MATULAITI 
(Lai t) 

7829 Euclid AveniM 

MPdred Burke, pasauline motiių 
j imtikiu čampionė imsis ap;*yrimui 
s a v o  t i t u l o  s u  E l v i r y  S n o d g r a s s ,  a t 
kaklia Hill Billy iš Kentucky. Šios 
imtynės atsibus Public Music Hall 
antradieni. Kovo 16. Tai pirmą kar
tą Clevelando istorijoj imtynts ren
giamos puošnioje Music Hall. P.ie-
žastis tokio pakeitimo imtynių i 5 
Central Armory j Music Hall, nes 
Central Armory per visą tą savaitę 
pradedant Kovo 15 iki 2) bus užim
ta valdžios Armijos inspekcijos rei
kalams. 

Promoteris Jack Ganson tą vaka
rą turės kitas poras gerų imtikų: 

; Doc. Ed Meske su Dick Iiaines ir 
kitos poros gerų imtikų. 

Kainos šiom imtynėms bur,: Rir.p 
'side $2.40; rezervuotos po $1.80, ir 
bendros ineigos po $1.20. 

Šicse imtynėse, nuo 7:30 valandos 
salšje gros orkestras. 

BARBORA DAUDIENĖ (Rau-
sevičiute), 73 metų, nuo 6313 

Dibble ave., mirė Kovo 6, pa
laidota 10 d., Kalvarijos kapi
nėse ; pamaldos atsibuvo šv. 
Jurgio bažnyčioje. 

Velionė buvo viena iš pirmu
tinių Clev hndo Lietuvių mo
terų, atv kus čia 1894 metais, 
kada dar visai mažai Lietuvių 
čia rados"; ji buvo pirmutinė 
jšv. Jurgio rarapijos narė ir 

j tarp pirn-utinių Aušros Vartų 
'draugijos narių. 
1 Paėjo i*. Suvalkijos, Keturva
lakių par.. Pašeimenių k. 

čia j.aliko jos sunus, Jonas, 
ir trys dukterys, Ona, Jieva ir 
Marė; taipgi liko daug kitų jos 
giminių. 

Laidotuvėms atvyko giminės 
iš Toledo, iš Michigan ir kitur. 

šiuomi reiškiu padėką klebo
nui Kun. Vilkutaičiui už atlai-
kvma gedulingų namaldų ir už 
palydėjimu \ kapines; laidotu
vių direktorei Delia Jakubs už 
jos prielanku patarnavimą; dė
kui grabnešiams, taipgi gimi
nėms ir draugams už mišias, už 
gėles, už dalyvavima šermeny-t 
se. pamaldose bažnyčioje ir už 
toki skaitlingą palydėjimą ve
lionės j kapus. Amžiną atilsi 
jai. Jonas Jankevičius. 

ROSE PADEGIMAS, 65 fhetų, 
nuo 1035 E. 76th st.. mirė 

Kovo 4, palaidota 6 d., Kalvari
jos kapinėse; pamaldos atsibu
vo P.Š.N.P. bažnyčioje. ' 

Liko vyras, Adomas, duktė 
Mrs. Anna Leveckas, sunus 
Frank, posūniai Peter, Adam, 
Michael ir Alphonse. Taipei li
ko ios motina, Victorija Saka
lauskienė. New Jersev, ir bro
lis Mykolas Sakalauskas. 

šių abieių laidojime pasitar
navo laidotuvių direktorė Delia 
Jakubs. 

MATILDA PATRICK (Petrei-
kienė), 66 m., nuo 1628 E. 

41 Street, mirė Kovo 7 d., 
palaidota 11 d.. Kalvarijos ka
pinėse; pamaldos atsi! uvo Im
maculate Conception bažnyčio-
•ie-

Velionė iš Lietuvos atvykus 
prieš 52 metu ; čia liko jos duk
terys, Mrs. Helen Hannan, Mrs. 
Al vena Boege, sesuo Mrs. Anna 
Seifert, taipgi anūkai. 

Laidojime pasitarnavo Wil-
kelis Funeral Home. 
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Dirvoje randasi laiškas Onai 
Graigaitienei, iš Europos. 

pasidaryk pats sau 

A T E I T I  c. 

Stengkis tupyti regaliaiiai 
su Society, ir kada nor:; ga
lėsi pirktis sau namą, mok
slą savo vaikams, atostogų 
kelionę, užtikrinimą atiičiei 
—ką tik sau norėsi. 
Lengvesniam taupymui — 
taupyk paštu. Mes užmokė
si m už pašto ženklus. 

NO BCTTIR 
TtRMS 

ANYWHERE 
LOANS TO 

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

JOONO , 

m***' Federal Deposit Insurance Corp. 

Ohio Sales Tax Stamps 
Gavimui Vietos 

The Cleveland Trust Company pa
skelbia kad Ohio sales tax stamps 
dabar prekybininkai gali gauti šiuo 
se jos bankiniuose ofisuose: Pearl-
Ridge, Broadview-Pearl, Lorain-215, 
Lorain-Rocky River, Euclid-Winder
mere. 

Kiti Cleveland Trust bankai k a 
riuose sales tax štampai buvo gal -
ma iki šiolei gauti yra Lorain-Ful 
ton, Lorain-130, Detroit-Cook, Wi 
loughby ir Bedford. 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

Kada i u su namai arba ra 
bandai tampa sunaikinti arba 
ujradpiti nerues. kreipkitės » 

P. J. KERSIS del apĮc«inav. 
mo. ko visada »v i kai f na 
draudos komraniiop nirpi m 
gu išmoka už nuostolius. 

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

Telef.: MAin 1773. 

Nori pagražinti savo 
namus? šauk— 

K .  Š T A U P A S  
Namų Dekoravimas 

musų specialybe. 

Kambarių Popieriavimas 
Namų Maliavojimas 

16908 Endora Road 
Telefonas: 

KEnmore 8794. 
Cleveland, Ohio 

Republican Senafbf aftd Representatives Mark 
Feb. 16th as Lithuania's Independence Day 

Republican Senators and Representatives in the Congress of the 
tlnited States, through the efforts of our Lithuanian leader, Mr. 
Anthony A. Olis, member of The Sanitary District of Chicago, 
took tHe following special steps to mark Lithuania's 30th Anni
versary of Independence in the U. S. Senate and the House of Rep
resentatives. Mr. Olis' trip to Washington on Feb. 9th resulted 
in the following move by the Republican National Committee 
assistant chairman Mr. Rishard B. Walsh, as revealed by the ac-
cQi£p«nying letter addressed to Senator Vandenberg: 

; ? s <r February 12, 1948 
Honorable A'rthur H. Vandenberg 
Senate Office Building 
Washington, D. C. 
Dear Senator Vandenberg: 

As Director of the Nation*} Committee's Foreign Language Cfroup 
Program, I feel that it is my duty to call to your attention the fact that 
on Monday, February 16, the Thirtieth Anniversary of the Independence 
of Lithuania will be observed. We have an active program under way 
throughout the country in which people of Lithuanian descent are work
ing to assure a Republican victory in the election next November. They 
and their friends and associates both in and out of the Republican Party 
are anxious to see some small recognition given to their native land. 

The Chairman of our Lithuanian Group, Mr. Anthony Olis of 
Chicago, informs me that during June of }941, Sumner Welles issued a 
statement on behalf of the State Department denouncing the Russian oc
cupation of Lithuania. Since that time no additional public statemęnt has 
been issued by the State Department even though it still recognizes the 
independence of Lithuania. 

A Congressional Resolution was introduced in the Senate in 1945 
by Senator Willis and in the House by Congressman Kelly urging the 
State Department to take some positive action or make some statement 
on the present situation. The Resolution died because of State Depart
ment opposition. Again in July 1947 Senator Brooks and Congressman 
Vail introduced a Resolution authorizing President Truman to proclaim 
July 27, 1948, Lithuanian Day, to celebrate the Twenty-fifth Anniversary 
of the date upon which the United States recognized the independence of 
Lithuania. The State Department opposed the passage of this Resolution. 

The Honorable P. Zadeikis is still recognized as the Lithuanian 
Minister i^( Washington and, as recently as last November he filed a plea 
on behalf Lithuania with the United Nations. The text of his plea may 
be found in' the attached marked publication. 

The sell-out of Lithuania as well as other Central European and 
Baltic Nations is one of the tragedies of our time. As a veteran of World 
War II it is very obvious to me that the victory was a hollow one indeed 
when the inhabitants of Lithuania are deprived of every possibility to 
enjoy civil rights, freedom of the press, speech, assembly — the right to 
express their wili in free elections, and last but not least their right to 
follow their own religious convictions. All information coming from be
hind the "iron curtain" indicates that a reign of terror is under way. 
The Soviet authorities by means of arrests, trials and deportations, have 
imposed upon the Lithuanian people a new type of life, the like of which 
their land had never seen. Detailed accounts of the Soviet Rule have 
been published by the Lithuanian Legation here in Washington but rarely 
do they receive recognition in the press. As a result, the country is un
aware of the terrible tragedy which has befalled the Baltic States. 

If it would be possible for you to call attention to the Thirtieth 
Anniversary of Lithuania's Independence next Monday, I am sure that 
you would earn the gratitude of many thousands of Americans of Lith
uanian descent whose pride in their homeland has prompted them to call 
•įpon the National Committee for assistance. 

Sincerely yours, 
RICHARD B. WALSH, 

Assistant to the Chairman. 

(This letter went to about twenty Republican Senators and Represen
tatives as well as to Mr. 0%) 

Senator Lodge Makes Strong Appeal for 
Lithuania's Freedom 

ges of this kind. Nor can we, as 
Americans, continue to ignora thru 
silence an intolerable situation of 
this kind. Not since 1941, when 
the State Dept. issued a statement 
denouncing the Russian occupation 
of Lithuania, has there been any 
further official comment on our part. 
Our continued silence is not a mat
ter of pride. 

Mr. President, February 16 tneans 
as much to our Lithuanian friends 
Its July 4 means to us. Let its sig
nificance not escape us. Let net its 
future observance be marked with 
the deprivation of civil rights, free
dom of the press, speech and assem
bly. Let this day stand once again 
for free elections and free religions. 
Let us, at the very least, lend strone 
moral courage to those who through 
ties of family, friendship, and tradi
tion, remember Lithuania as a cradle 

;of freedom in Europe, and who look 
to us, as a powerful stronghold of 
moi'al and civil liberty, for a word 
of encouragement and hope in these 
troubled times. 

Mr. President, I »*sk unanimous 
consent to have prfftted following 
these remarks an editorial entitled 
"Lithuania's Independence", printed 
in the New York Times of February 
16. 

There being no objection, the edi
torial was ordered to be printed in 
the Record As follows: 

LITHUANIA'S INDEPENDENCE 
With their country still writhing 

under the heel of the conqueror, the 
Lithuanian people commemorate to
day with heads bloodied bat unbow
ed the thirtieth anniversary of the 
signing of their declaration of in
dependence. After more than a cen
tury of struggle against oppression 
by the Russian Czars, and in de
fiance of the armies of the Kaiser 
then still on Lithuanian soil, the 
Council of Lithuania, on February 
16, 1918, in consultation with Ameri
can Lithuanians, formally declared 
the country to be free and indepen
dent. This act conformed with Pre
sident Wilson's doctrine of the right 

CONGRESSIONAL RECORD 
SENATE 

LITHUANIAN INDEPENDENCE 
DAY 

MR. LODGE. Mr. President, yes
terday, February 16, marked the 
thirtieth anniversary of Lithuania's 
Independence day. It is therefore 
appropriate that we pause to pay 
our sincere respects to our many ci
tizens of Lithuanian descent and to 
join with them in the fervent hope 
that the day may not be too far 
distant when this brave little nation 
once again will enjoy true liberty 
and freedom. 

We all know how the traditionally 
freedom-loving people of the Repub
lic of Lithuania were the first to dis
appear behind the implacable "iron 
curtain". We have all read with 
distress of mass deportations, of ar
rests in the night, of swift trials, 
of executions, and of the other tra
gic symptoms of systematic exter
mination. These unhappy events can 

give us little cause for rejoicing on 
a day which commemorates a coun
try's independence. But it should 
cause us to ponder seriously whether 
we, the strongest nation in the world, 
have not been lax and morally weak 
in permitting such conditions to con
tinue to exist. 

Last November the Lithuanian 
Minister here in the United States 
addressed a moving appeal to the 
President of the General Assembly 
of the United Nations. He spoke 
on behalf of the Republic of Lith
uania which, since 1940, has been 
occupied and administered by of
ficials of the police state. He asked 
the United Nations to take measures 
in keeping with the fundamental 
rights guaranteed by the United Na
tions Charter, to safeguard the Lith
uanian people against enslavement 
and extermination. Certainly the 
United Nations cannot turn its back 
and look the other way when. the 
spokesman of a small nation appeals 
for a hearing on life-or-death char-

of self-detertfrtn*tion. There seemed 
to be every prospect for its continu
ed success and prosperity when the 
Kaiser's empire collapsed, and when 
the Russian revolutionary govern
ment proclaimed that the age of 
"imperialistic ravishers" was over. 
In the peace treaty with Lithuania 
the Soviets "voluntarily and for all 
time abandoned all the sovereign^ 
rights of Russia over the Lithuiii-
ian people and their territories'** £ 

The independence of Lithuania is ' 
still recognized by the United States . 
and most other countries, and Lith- -
uanian diplomatic missions still func- • 
tion abroad. But Russia, reverting 
to the policies of the* "imperialistic 
ravishers", has renounced all her 
pledges and treaty obligations and 
has again annexed Lithuania, like 
the two other Baltic Republics, by 
her own unilateral action. More
over, she is subjecting their people 
not only to the oppression and ter
rorism that is the lot of everybody 
under Moscow's rule, but is deliber
ately pursuing a policy of extermi
nation and deportation in the effort 
to replace the "unfriendly" native 
p o p u l a t i o n s  W i t h  r f f W f c l i  R u s s  i a n  
Communists. 

But the Lithuanian people continue 
to fight for independence. They 
are fighting, insofar as that is pos
sible, at the ballot boxes. Even the 
Russians had to admit that in recent 
local elections the Communists pol
led only 11.6 per cent of the vote, 
the rest going to "non-party" candi
dates. Above all, they are fighting 
to arouse the conscience of the world 
in particular that of the United Na
tions, to which they have submitted 
a plea for action against the geno
cide being practiced in their land. 
Sooner or later the world will have 
to take note of their struggle and 
give it the support it deserves. 

(To be continued) 

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

DABAR ATDARAS 

CHUNG KING RESTAURANT 
21 52 Rockwell Avenue 

Duoda Kiniškus ir Amerikoniškus Valsipu 
Pietus nuo 11 ryto iki 2 po pietų 

Atdara kasdien nuo 11 ryto iki 4 vai. ryt#. 
Duodame Musų Puikią Cantonese Vakartenf; 

Rezervacijoms šaukit MAin 9064. 

limit 

3 Wilkelis Funeral Home i 

L a s n i k  C a f e  
*uiki, Moderniškai Įrengta Lietuviška Užeig; 

6824 SUPERIOR AVĘ, 
(šalia Dirvos Redakcijos) 

Prie U. S. Route 20 ir U. S. Route 6. 
(Jžkviečiame Lietuvius iš kitų miestų sustoti pas mus. 

Kastantas ir Ona Lesnikauskai — Savininkai 

i PILNAS L Al DO'imu Į 
I PATARNAVIMAS Į 
| —HAMMOND VARGONAI PER SERMBNIS— | 

mm 

1 6202 Superior Ave. HEnderton 9292 i 
jiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiHiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiIiiiitiililtaitiilUiiiUH^ 

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

§ Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemieseiuoee, lcrėip-
S kitės f mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai-
S riuose apdraudos-insurance reikaluose. 
§ Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimu* far išpildymas 
3 garantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba asmeniškai. 
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Ateina Velykos! 
PAS MUS RASITE DIDŽIAUSI PASIRINKIMĄ 

VYRAMS ir VAIKINAMS DEVĖJAMU 
REIKMENŲ 

Skrybėles! Kelnės ir Visoki P&rėdalai! 
Jusų mėgiamiausiam pasirinkimui 

Už POPULIARES KAINAS 

A i GREEN STAMPS su kožnu pirkiniai, |>W A I 
Cia galit iškeisti savo Stamp Books, • IV/M 

THE KRAMER & REICH (0. 
7010 Superior Ave. Atdara Vaksr&ts 
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