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VISUOMENĖJE 

Šį menesį atvyks M. 
Krupavičius ir V. 
Sidzikauskas • 

Amerikos lietuvių informaci
jų Centras praneša, kad jau šį 
mėnesį atvyks iš Europos Vy
riausio Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto pirmininkas M Kru
pavičius ir to Komiteto Vykdo
mosios Tarybos pirmininkas V. 
Sidzikauskas. 

šie svečiai būsią Amerikos 
Lietuvių Tarybos žinioje (kaip 
tai?) ir po Vasario 16 dienos 
lankysią su prakalbomis įvai
rias kolonijas. M. Krupavi
čiaus pirmoji kalba Amerikoje 
būsianti vasario 13 dieną New 
Yorke, Webster Hall, kur įvyks 
New Yorko lietuvių Vasario 

.16-os minėjimas. V. Sidzikaus
kas tuo metu būsiąs Chicagoje. 

Prakalbų maršrutą rytinėse 
valstybėse tvarkys Informaci
jų Centras, 233 Broadway, 
New York 7, N.Y.. Vakarinėse 
valstybėse, pradedant Cleve-
landu, maršrutą tvarkys Ame
rikos Lietuvių Tarybos centras 
Chicago j e. 

Todėl Amerikos Lietuvių Ta
rybos vietiniai skyriai ir kiti 
veikėjai, suinteresuoti sureng
ti pas save tų svečių prakalbas, 
turi susižinoti su atitinkamais 
maršruto tvarkytojai*. 

Susirūpinimas del 
nerūpestingumo? 

Lietuviu visuomenė iŠ spau
dos patiria, kad susiri n k u s 
naujam kongresui bus iškelta 
naujų projektų DP Įstatymui 
pakeisti. 

Kadangi aiškiai matoma, kas 
daugiausiai tais pakeitima i s 
rūpinasi, tai nesunku spėti, 
kieno ir naudai tokie pakeiti
mai gali būti kreipiami. Yra 
pavojaus, kad lietuvių imigra jr apsvarstg projektą sta 
cijos reikalas del to gali nuken- , * , . „IlwinfftTMQe naaifr 
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Truntanas paskelbė savo programą 
Reikalauja pakelti mokesčius, algas 

vykdyti socialines reformas 
\ 

KONGRESAS PROGRAMAI PRITARIA, BET NUMA 
TO VYKDYTI SU KAI KURIAIS PAKEITIMAIS 

Sausio 5 dieną prezidentas | ir plėsti butais aprūpinimo pro 
Trumanas pirmą kartą pasiro- į gramą; 
dė prieš naują Kongresą. Pas
kelbė pagrindinius savo pro
gramos punktus. » 

Trumpai sutraukus, aštuoni 
jo programos punktai paliečia 
tokius reikalus: 

Vykdyti Civilinių! Teisių pro
gramą. 

Be to, prezidentas prašo tuo
jau studijuoti, kaip turi būti 
p a d i d i n t a s  g a m i n i m a s  t o k i ų  
medžiagų, kurių gali pritrūkti, 
pavyzdžiui plieno. 

Š E Š I O S  D I E N O S  

Padidinti mokesčius, kad su
sidarytų 4 bilijonai daugiau 
pajamų; 

Atšaukti Taft-Hartley įsta
tymą, paliekant galioje Wag-j 
nerio įstatymą su tam tikrais j Pa8auho PolltlkoJe 

pagerinimais; _ 
Padidinti atlyginimų mini- GRUODŽIO 31 

inuma iki 75 centų per vai.; Plentas Trumanas atsisa-
ke plačiau pasisakyti, ką jis gal-

Pagriežtinti įstatymą prieš Vojo, sakydamas, kad kai kurie 

Prašo leisti nustatyti "kainų 
lutas" toms prekėms, kuriu ga
li pasirodyti trūkumas. Taip 
pat siūlo ir atiminimų "lubas", 
kur atlyginimų^ (algų) pakėli
mas būtų nepateisinamas. 

Ūkininkų produktų kain a s 
prašo leisti ir toliau palaikyti. 

Suvedus visuįs šituos pagei
davimus į krūv^ą, susidaro ne
maža ir prieštaravimų. Nėra 
abejojimų, kad; bus nelengva 
visus tuos reikalus suderinti. 
Daug priklausys ;iuo Kongre
so sumanumo, ar jis mokės pa
daryti visur, kad ir ožka būtų 
pasotinta ir kopūstas liktų ne
suėstas... 

SPARE THE AX! B y  M A C K E N Z I E  

trustus; • 

Patvirtinti St._Lafnic e 
vandens kelių ir. jėgainių pro
jektą; 

Išplėsti socialinę apdraudą; 
Įvesti sveikatos apdraudą ir 

pagalbą auklėjimui; 

Palikti žemas nuomas 

čia su kai kuriais Clevelandiš-

teti. Todėl visiems rūpi išgir
sti, kokių žygių tuo reikalu 
imasi BALFas ir ALTaryba. 

Deja, nei BALFo nei Tary
bos Informacijų Centro prane
šimuose nieko apie tai nematyr 
ti. Paskutinis Informacijų Cen
tro pranešimas spaudai daug 
rašo apie rusų socialistų žurna
listo Dalino pasikalbėjimus su 
sovietų pavergtų tautų atsto
vais. (žinios paimtos iš lenkiš
ko laikraščio), apie ukrainiečių 
karių bylą čekoslavak i j o j e, 
įvykusią lapkričio mėnesį, bet 
nieko nemini apie lietuviams 
labiau rūpimus reikalus. 

Taip pat krinta į akis stoka 
rūpinimosi apie tremtinių pa
dėtį Europoje. Štai tremtiniai 
patys kovoja už teisę keliauti 
be leidimų Vokietijoje, kada 
jiems reikia važiuoti svarbiais 
savo dokumentų tvarkymo rei
kalais. Vokiečiai gali keliauti 
be leidimiĮ, o tremtiniai vis 
dar negali. 

Savo laiku Lietuvai Vaduo
ti Sąjungos vadovybė darė žy 

.gių Washingtone dėl neteisy 
bių "screeningo" politikoje, dėl 
siuntimų dingimo ir kitų ne
tvarkingumų tremtinių globo 
je. Tie atsikreipimai vis dėlto 
buvo išgirsti ir prisidėjo prie 
skriaudų atitaisymo. Atrodo 
kad tai yra Amerikos Lietuvių 
Tarybos uždavinys tokiais da
lykais veikliau rūpintis. Ar ji 
ką daro — visuomenei rūpi ži
noti. Jeigu daro, tai, regis nėra 
priežasčių slėptis. 

Baigia rengti statutą 
suvienytai ALM, LVS^ 
ir ALTC organizacijai 

Šiomis dienomis Cleveląnde 
lankėsi A. A. Olis ir P. Linkus 
iš Chicagos. Taip pat buvo at
vykęs ir J. Tysliava iš New 
Yorko. Ta proga jie kalbėjosi 

tufco, kuris numatomas pasiū 
lyti priimti bendram minėtų 
organizacijų ir prijaučiančių 
seimui. 

Statuto projektas Šiomis die
nomis bus išsiųstas dar kartą 
peržiūrėti visiems Reorganiza
cijos Komisijos nariams. Po to, 
atsižvelgus j komisijos narių 
pastabas , ar pataisas, projek
tas numatomas skelbti viešai, 
kad visi dar prieš seimą galėtų 
įsigilinti. 

Paaiškėjo, kad seimui numa
tytas laikas — kovo 26-27 dd. 
— kai kuriais atžvilgiais nepa
rankus, todėl spėjama, kad jis 
bus -šaukiamas kiek vėliau. Ga
utinas seimo laikas bus nusta

tytas ateinančią savaitę seimo 
rengimo komisijos posed y j e 
New Yorke. 

sovietų vadai nori taikos su 
Amerika. Jis tik sako, išrink
tasis viceprezidentas Barkley 
nebuvo siųstas į Europą paruoš
ti kelio susitarimui. 

• 

Saugumo Taryba dar vieną 
kartą įsakė nustoti muštis Pales
tinoje, bet...niekas nepaklausė. 

• 
Popiežius ekskomunikavo, tai 

yra, atskyrė nuo bažnyčios visus 
tuos asmenis, kurie prikišo pir
štus prie Vengrijos kardinolo 
M i n d s z e t n y  a r e š t a v i m o .  B e t  
tie, tur būt, ir taip jam nuo ba
žnyčios atsiskyrę... -

SAUSIO 1 
čiang-Kai-Šekas paskelbė, kad 

jis sutinka pradėti taikos dery
bas su komunistais, jeigu jie. . 
nuoširdžiai nori taikos. Jis sa
ko, neturįs nieko prieš ir pasi 

tis. Didelių nuostolių iš to su
sišaudymo nepasidarė. Tik žy
dų valdžios atstovai paskelbė, 
kad jeigu egiptiečiai dar puls 
Tel-Avivą ar Haifą, tai jie bom
barduos pafį Cairą, Egipto sos
tinę. 

Kinijos komunistai tik juo
kiasi iš Čiang-Kai-šeko kalbos 

i 
MACKENZIE 

ten galėtų būti koks nors nuo
monių skirtumas. 

Net ir lietuvių kalba leidžiami 
_ kra®to komunistiniai laikraš-

apie taikos derybas. Jie sako, visiškai atvirai parašė, kad 
kad šitokios kalbos yra tik "re 
akcionierių ir jų |pmėjų ameri
kiečių triksas". 

Jugoslavijos diktatorius Tito 
Naujų Metų proga taip pat pa
sakė kalbą, kurioje gyrėsi, kad 
šiais metais laimės savo kovą 
prieš Kominformą. 

tas, kas kalba apie nuomonių 
skirtumus tarp sovietiškų val
dytojų, matomai, neturi supra
timo, kaip sovietiška valstybė 
yra tvarkoma... Tikrai, ten gi 
nuomonių skirtumų negali būti! 

Vakarų valstybės protestavo, 
kodėl rusai sutartu laiku nepa
leido vokiečių karo belaisvių. 

USA pripažino Pietų Korėjos j Rusai pasiaiškina labai papras-
vvriausvbę, kaip vienintelę tei-:^ai' didžioji dauguma jau pa
sėtą Korėjos vyriausybę. JRU-1 o kitus dar^suspėsim pa
sų užimtoj Korėjos pusėj yra leisti 1949 metais 
atskira, komunistiška vai d ž i a, 

' kurią pripažįsta tik Maskva. 

traukti iš prezidento pareigų, j SAUSIO 3 
jeigu tas bus naudinga tautai. Nežinomi liktuvai bombarda-

Vis jeigu... Tuo tarpu komu- vo net du kartų Jeruzalę. Grei-
nistai apie taiką nekalba. Nau- .čiausiai tai buvo egiptiečių lėk 
jų Metų rytą pažadėjo šiais tuvai. 

Rūpinasi namais 
AMERIKAI 

Prel J. Balkūnas paskelbė 
atsišaukima, kviesdamas pa
remti bendrovę, kuri jau yra 
įgijusi namus AMERIKOS sa
vaitraščiui. Skelbia, kad tuose 
namuose be redakcijos ir spau
stuvės turi būti taip pat vieta 
ietuvių katalikę kultūriniam 

centrui. • / 
Yra Brooklyne dar ir kita 

namų bendrovė, kuri taip pat 
renka aukas laikraščio na
mams. Tai taip vadinamos 
"Laisvės" ^narnai. Tik ten pi
nigų prašo vesti bylai, kad 
gautų leidimą degtinę pardavi
nėti. 

Naujienom#M metai 
NAUJIENOS primena, kad 

vasario mėnesį sueis 35 metai 
NAUJIENOMS. Naujienos da
bar yra seniausias lietuviškas 
dienraštis. Kiti, Lietuvoje įs
teigti senesni dienraščiai oku-
pprffri] liko uždaryti. 

metais pasiekti dar didesnių 
laimėjimų ir nušluoti visus "re
akcijos" lalininkus. 

• 

Olandų vyriausybė skelbia, 
kad Javos saloje visi mūšiai su-
štojo, tik kai kur dar pasiro
do susirėmimų su vadinamais 
maištininkais, tai yra Indonezi
jos respublikos valdžios gynė
jais. 

• 

žydų kariuomenė išstūmė egip
tiečius iš dviejų miestelių, o 
Egipto lėktuvai Naujų Metų ry
tą bombardavo laikinąją žydų 
valstybės sostinę — Tel-Avivą. 

Egiptas sutiko pakla u s y t i 
Saugumo Tarybos įsakymo su
stoti muštis su žydais Negebo 
srityje, žydai pasiliko nepaklus
nūs. 

Anglai prašo USA vyriausybę 
paraginti žydus, kad jie ati
trauktų savo kariuomenę, įėju-

ŠIOJE ŠALYJE 
80-TAS KONGRESAS susi-

rinko trumpam posėdžiui gruo
džio 30 dieną ir užbaigė savo 
gyvenimą. 

Trumanas tą kongresą pava
dino blogiausiu kongresu, ko
kį šis kraštas turėjęs. Kongre
so daugumos atstovai tada juo
kėsi, sakydami, kad ne Kongre
sas, o Trumanas yra blogiau
sias prezidentas. 

Balsuotojų dauguma vis dėl
to daugiausia balsavo už "blo-
giausį prezidentą", kuris pasi
lieka, o daugelis kongreso na
rių turi pasitraukti. Bet nema
žai ir tų pačių pasilieka... 

• 

81-AS KONGRESAS pirmą 
kartą susirinko pirmad i e n į 
sausio 3 dieną. Iš karto pasiro
dė, kad Trumano šalininkai ja
me visiškai stiprūs. Tas buvo 
išbandyta sprendžiant Taisyk
lių Komisijos galios sumažini
mo klausimą. Nors prie repu-
blikonų prisidėjo ir pietiečiai 
demokratai, vistiek tos komisi
jos galia buvo sumažinta. 

Ta taisyklių komisija ligi 
šiol galėjo sustabdyti bet kokio 

Didvyriška Suomiia'!statymo priėmim«- Jeieu t0» ' * j komisijos narių dauguma nen©» 
(Laiškas DIRVAI iš Švedijos) j rėjo, kad įstatymas būtų pri-

Tuoj po karo Suomijos už_tImtas: f "0rs .«. siūl°' ,patl? 
sieniu reikalu minister!* Vainol padeda, 
rr .k, . , , j stalčių ir gali laikvti, kiek tik Tanner sovietų įsakymu buvo ' 
teisiamas, kaip karo nusikaltė
lis. Visa Suomija žinojo, kad 
Vaind Tanner nekaltas, bet tuo 
metu visoje Europoje buvę mi
nisterial buvo kariami ir šau
domi, tad rusai ir Suomijos ne
norėjo aplenkti. 

Procesas tačiau praėjo ru
sams nepageidaujamu švelnu-
numu ir suomiai savo ministe-; ATSTOVŲ RUMŲ pirmininku 
rio nekorė, bet pasiuntė į švel- į išrinktas atstovas Rayburn, o 
nų kalėjimą, penkeriems sa pu- Senato pirmininku laikinai Me-

Antele, aš tave piausiu! — O kas kiaušinius dčs? 

nori. Taip tas sumanymas jįr Iš
guli ligi sesijų pabaigos. 

Dabar taip jau nebus. Kai 
komisija per ilgai užlaikys su
manymą, tai atstovai gal€s 
nubalsuoti, kad ji turi tą suma
nymą perstatyti visiems ir ati
duoti svarstyti. 

Iš Hong-Kongo paslaptingai^ Egi[|to žemę Rodos> kad 

dingo kiniečių marsalas Li Chi- • A valdžia ^ ir padarg. 
Sen. Jis anksčiau buvo čiang-j 
Kai-Šeko bendradarbis, o pas- SAUSIO 5 
kui pasitraukė, su juo nesutik
damas. 

Spėja, kad Li Chi-Sen slaptai 

Vadinamas neutralių valsty
bių komitetas Berlyno klausi
mui svarstyti patarė įsteigti 

Washingtone skelbia, kad ži
nios apie USA laivyno atitrau
kimą iš Kinijos neteisingos. 

• 

Iš Egipto skelbia kaltinimus 
Šydams, kad jie vėl pradėjo di
delį mūšį Negebo srity. 

žydai aiškina, kad jų kariuo
menės nėra Egipto žemėje, o 
jeigu" ir buvo, tai jie nenorėjo 
jos užimti. 

Amerikos valdžia perspėjo žy
dus ir egiptiečius, kad jie ne
didintų susirėmimo ploto... 

USA, Anglija.. ir Prancūzija 
ruošia bendrą notą rusams, ku
rioje žada kaltinti rusus, kodėl 
jie ligi šiol dar nepaleido namo 
vokiečių belaisvių. O buvo visų 
keturių didžiųjų valstybių susi
tarta, kad karo metu į nelaisvę 
paimtus vokiečius paleis vė
liausiai ligi 1948 metų galo. 

Sovietai tuo tarpu kaltina Va
karų valstybes, kad šitos dar 
daugelį tūkstančių vokiečių ka
ro belaisvių laikančios... 

SAUSIO % 
Naujų Metų dieną Egipto ka

ro laivai apšaudė Tel-Avivą. žy
dai atsišaudė nuo kranto, o pas-

iškeliavo į komunistų užimtas Berlyne dvi bankines sistemas, 
sritis, bet kokiu tikslu — niekas j Taigi visais atžvilgiais Berly-
tikrai nežino. Vieni, kad jis nas skeliamas j dvi dalis. 
mano keikti iš vien su komu
nistais, kiti spėja, kad gal jis 
ką nors netikėta sugalvojo. 

Tas pabėgimas dar daugiau 
supaifaWhje Kinijos politinę pa
dėtį. r 

SAUSIO 4 
Iš Tsing-Tao, t.y. iš Kinijos 

atėjo pranešimas, kad Amerikos 
laivynas pasitraukia iš Kinijos, 
nes ten jam nėra ką veikti, kai 
prasidėjo kalbos apie taikos de
rybas. 

se metų. 
Nesenai Vaino Tanner iš ka

lėjimo išleistas. Tauta tą su
tiko labai entuziastingai. Iš 
kalėjimo išėjęs V. Tanner pir
miausia išplūdo suomius komu
nistus, išvadindamas juos iš
davikais ir savo krašto laisvės 
duobkasiais. Dėl Tanner išlei
dimo pasiuto ir Maskva, bet į 
Pravdos plūdimus Suomijos 
premjeras atsakė, kad Tanner 
kalėjime laikėsi pavyzdingai, o 
už tai Suomijos įstatymai lei-
džia kalinį paleisti anksčiau. o ^ partijos 

Tarp kitko, premjeras^ ^„,.„1,,,^" nasiūlė kai kuriais 
holm yra atimas Tannerio bi
čiulis 

Kellar. Demokratų vadu Kon
grese bus senatorius Scott W. 
Lucas, kai Barkley užims vice
prezidento vietą. 

RESPUBLIKONŲ, tai yra, 
opozicijos politikos vadu vėl iš
rinktas senatorius Taft. Prieš 
jį buvo pasišiaušę republikonų 
"liberalai", kurie reikalauja žy
miai pakeisti partijos politiką, 
bet Taft didele dauguma nuga
lėjo. Jis paskelbė, kad nedarys 
didelių pakeitimų republikonų 

USA ambasadorius Bedell-
Smith atkeliavo į Washingtoną 
su nusistatymu pasitraukti iš 
tos tarnybos, nes jam jau ga
na tų pasitarimų su Molotovu, 
Višinskiu ir Stalinu. 

Kai jį paklausė, ar tikrai yra 
taip, kaip Trumanas kalba, kad 
politbiuro dalis nori taikos su 
Amerika, tai jis atsakė, jog 

kui ir jų laivai atplaukė priešin-į tiesiog negali įsivaizduoti, kad jr Italiją. 

EUROPOJE, kaip sausio 3 d. 
praneša, nuo audrų, sniego pū
gų ir šalčių žuvo apie 100 žmo
nių. 17 norvegų prigėrė audrai 
sudaužius jų laivą Ispanijos 
pakraštyje. 

šie gamtos prajovai daugiau
sia palietė Angliją, Prancūziją 

Tie abu vyrai į rusų ir suo
mių komunistų puolimus atsa
ko tik pojuokiančia šypsena. 

ivedija už Suomijos pečių 
Didvyriška Suomija po karo 

tvarkosi tikrai demokratiniais 
pagrindais ir yra tapusi pavyz
džiu visam pasauliui. Bet tai 
nereiškia, kad rusai nebūtų mė
ginę su Suomija susidoroti taip, 
kaip jie susidorojo su Lenkija 
ir Čekoslovakija. Bet kai dėl 
Lenkijos ir Čekoslovakijos an
glai ir amerikiečiai "kovojo" 
tik iš tolo ir dar tik švelniais 
žodžiais, už Suomiją aiškiai pa
sisakė nedidelė, bet šiuo metu 
labai gerai ginkluota ir strate
giškai svarbi Švedija. Rusai 
žinojo, kad užimti Suomiją rei
kštų pradėti karą su Švedija. 

Tad rusai verčiau apsispren
dė kurį laiką Suomiją palikti 
"ramybėje" ir į jos reikalus 
tiesioginiai nesikišti. 

(Nukelta į 3 puslapį) 

beralams" pasiūlė kai kuriais 
klausimais prisijungti prie de
mokratų prieš savo partijos 
"senąją gvardiją". 

Republikonų partijos lyderiu 
Wherry. 

• 

TAFT — HARTLEY įstaty
mo klausymas dar paaštrėjo, 
kai aukščiausias teismas savo 
nutarimais palaikė kai -kurių 
valstijų įstatymus, draudžian
čius vadinamą "uždarą įmonę". 

"Uždara įmonė" reiškia to
kią dirbtuvę, kur savininkai 
negali priimti darbininkų, ne
priklausančių unijai. Kai ku
riose valstybėse draudži a m a 
taip daryti, kadangi skaito, 
kad negalima versti darbinin
kus priklausyti į uniją, jeigu 
jie to nenori. 

• 

KITŲ METŲ biudžetas gali 
siekti 43,000,000,000 dolerių. 
Spėja, kad reiks didinti mokes
čius (taksus), kad būtų gali
ma suvesti galus su galais. 
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D I R V A 

PENNSYLVANIJOJE 
PITTSBURGH 

MURRAY SIŪLO PUSIAU 
SOCIALISTIšKĄ PLANĄ 

Philip Murray, CIO vadas ir 
plieno darbininkų unijos pirmi
ninkas, buvo nuvykęs į Baltuo
sius Namus su kitais CIO va
dais pasiūlyti prez. Trumanui 
savo pusiau socialistišką ,pro-
gramą, kuris apima unijų va
dų kišimąsi į dirbtuvių valdy
mo reikalus, unijų vadų-darb-
davių konferencijas algų klau
simais ir kitais ekonominiais 
reikalais. 

Svarbiausias Murray plane 
punktas yra pusiau socialistiš-
kas pareiškimas apie "ko-ordi-
nuotą demokratinį industrini 
planavimą", ką tarp kitų daly
kų priėmė CIO savo paskutinė-

. je metinėje konvencijoje. 
šis CIO-Murray planas skai-

. toma "pusiaukeliu" tarp Ame
rikoje veikiančios kapitalistinės 
sistemos ir socializmo, kuris 
įsigalėjo kai kuriose Vakarų 
Europos šalyse. 

Detroit, Mich., Naujienos 
BEDARBIAI VETERANAI 
GAVO $317 MILIJONŲ 

Nuo šio karo pabaigos, Fede-
ralė valdžia visos Pennsylvani-
jos karo veteranams išpylė net 
$317 milijonų sumą, iš kurių 
$45 milijonai teko Allegheny 
apskrities veteranams. 

Nustačius, kad grįžę iš karo 
veteranai, jeigu išbuvo milita-
rinėje tarnyboje nemažiau 10 
mėnesių, jeigu negaus darbo, 
turi teisę imti po $20 savaitė
je bedarbės atlyginimo per 52 
savaites. Taigi, jauni vaikinai, 
kurie nelinkę dirbti, ir naudo
josi sau, imdami iš bedarbės 
atlyginimų fondo po $20 "per iš
tisą metą. Allegheny apskrity
je 122,264 buvusių karių gavo 
čekius iš to fondo. Nors vieni 
paėmė tik po vieną ar kelis če
kius ir pagaliau susirado dar
bus, daugybė nedirbdami per 
ištisą metą naudojosi tuo atly
ginimu. Tie pinigai yra fede-
raliai pinigai, "taksų mokėtojų 
sumokami iš savo uždarbių. 

NEWARK, N. J. 
LIETUVIŲ AMERIKOS VE

TERANŲ VEIKLA 
Lietuvių Amerikos Veteranų 

Postas rengia savo trečią meti
nį balių šeštadienį, sausio 15, 
šv. Jurgio salėje.-

Sausio 9 d., Posto vėliavų 
sargyba, nariai ir moterų da
linys dalyvaus dideliame kon
certe ir baliuje Webster Hall, 
New Yorke, kur juos užkvietė 
formaliai dalyvauti programo
je radijo programos vedėjas 
Jack St ūkas. 

Sausio 25 d., postas ir mo 

PLEČIASI IR GERINA 
DIRBTUVES 

Jones & Laughlin Steel Corp., 
97 metų senumo Pittsburgho 
plieno išdirbystė su dirbtuvė 
mis kai kuriuose kituose mies
tuose, vykdo didžiausius savo 
dirbtuvių plėtimo ir patobulini 
rno darbus, kuriems paskirta 
virš $210,000,000. Tai yra du 
trečdaliai visos tos korporacijos 
vertės, buvusios karo pabaigo
je. 

Pagerinimai ir patobulinimai 
plieno gaminimui įvedami viso
se darbo fazėse nuo geležies rū-
dies paruošimo iki išbaigtų plie
no produktų. 

terų dalinys turės savo metinį 
susirinkimą, kuriame bus ren
kama valdyba. 

Šis postas gavo oficialų lei
dimą iš Karo Departmento Wa-
shingtone, įvykdyti savo suma-, 
nymą — uždėti posto vardu 
metalinį plakatą prie Nežinomo 
Kareivio Kapo Arlington kapi
nėse. Posto komandierius A. 
V. Washkewich užvedė ryšius 
su kai kuriais žymiais šalies 
artistais to plakato padarymui, 
o vėliau gus paskelbta, kada 
plakato uždėjimo ceremonijos 
įvyks. 

Kalėdų metu postas ir mote-

• NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS 
Didelis būrys Detroitiškių 

šių Naujų Metų sutikti buvo 
susirinkę pas Dr. J. ir M. Sims, 
2207 Oakman Blvd. 

T'arp vietinių senųjų ir nau
jųjų detroitiečių buvo ir iš ki
tur atvykusių svečių: iš Cle-
velando — Dirvos redaktorius 
V. Rastenis, iš Ann Arbor J. 
Kripas, iš Dearborn -i- M. Cy-
bulis ir viena viešnia — M. 
Sims giminaitė, net iš Califor-
nijos. 

Tų pa&ų ftamų gyventojas 
J. Tamošiūnas Naujų Metų 
proga paaukojo 10$ DIRVOS 

ATOMTNfc DIRBTUVE 
PITTSBURGHE • 

Valdžia paved§ Westinghou-
se Electric Corp. išstatyti nau
ją atominę dirbtuvę, kurioje 
bus gaminami "atominiai kati- rų dalinys surengė lietuviams 
lai" arba  tokie  pabūklai, kurie,'vaikučiams Newarke vaišes;! monienė). Mūsų Detroitiečių 
varomi atomine energija, galės j dalyvavo apie 120 vaikučių. . jų!į veikėja P. Medonienė dalyvavo 
buti įdėti į karo laivus, ir tie tarpe penki jaunamečiai, kurie; Liet. Karių 

siuntinėjimui į tremtinių sto
vyklas paremti. 

LIETUVOS NEPRIKLAUSO
MYBĖS SUKAKTUVIŲ MI

NĖJIMAS DETROITE 

įvyks buvusioje lietuvių salėje 
sekmadienį, vasario 13. 

ATITAISOMA KLAIDA 
DIRVOS Nr. 52, straipsnyje 

iš LVS 6-to skyriaus istorijos, 
kur suminimi Amer. Liet. Mi
sijos ir Liet. Karių Motinų Ko
miteto atstovai, vykę į Wa-
shingtoną, D.C., turėjo būti 
Petronelė Medonienė (o ne De-

line Konapka, Mildred Slavins
kas, Julia Blumber ir sūnus 
Stanley Blumber. Laidotuvės 
įvyko pirmadienį, gruodžio 27. 
Palaidotas Mt. Olivet kapinėse. 

LANKĖSI ŠV. JURGIO PA
RAPIJOJ 

Pereitą sekmadienį S^. Jur
gio parapijiečiai turėjo progą 
matyti ir išgirsti per pamoks
lą jauną kun. Kazimierą But
kevičių, orieš pat Kalėdas at
vykusį iš Romos. 

DETROITO LIETUVIAI 
SPORTININKAI 

Kaip gauti gimimo, 
mirties ir kitus doku
mentus per konsulinę 

tarnybą 
Protectice Services of the De

partment of State nesenai pra
nešė kaip' galima gauti patvir
tintus dokumentus — gimimo, 
mirties, apsivedimo ir regis
truotų testamentų — iš sveti
mų šalių per State Departmen 
tą. 

Prašytojai gali rašyti tiesiog 
tinkamam Amerikos konsula
tui svetimoje šalyje arba gali 
kreiptis į Division of Protective 
Services, Department of State, 
Washington 25, D. C. Abiem 
atsitikimais, reikia su prašymu 

Pereitą savaitę Det r o i t o pasiusti certifikuotą čekį arba 
dienraščiuose su gražiais pagy-| "bank draft" arba pašto pinig-
rimais buvo paminėti vardai laiškį $5. Iš tų pinigų, $2 pa-
net keturių lietuvių spor t o j dengia patvirtinimo kainą kaip 
žvaigždžių. Futbolo srityje du j reikalauja Tariff of United 
iš vienos šeimos: Vince ir Vicj States Foreign Service Fees, 
Banioniai. Kiti du — St. Shim- ir $3 vietinėms išlaidoms. Kur 

Prancūzas komunistai* 
tyrinėja atomo energi

ją USA pinigais 
. Ąjnerikos laikraščių kores

pondentai iš Paryžiaus prane
ša, kad Marshallo plano dole
riais finansuojamas Prancūzi
joje atominės energijos tyrinė
jimas, kurį atlieka Dr. Joliot-
Curie, svarbus Prancūzijos ko
munistų rateliuose asmuo. 

Tas komunistas gavo Mar
shallo plano pinigų nupirkimui 
Amerikoje svarbiu reikalingų 
techniškų padargų savo atomi
nės energijos tyrinę j imams da-
^i- . ' V. 

Dr. Joliot-Curie yra atvi
ras Sovietų rėmėjas, jis daly
vauja svarbiuose komunistų su
sirinkimuose ir jo vardas būna 
spausdinamas ant komunistinių 
atsišaukimų greta kitų komu
nistų parašų. 

kus I r  T. Kaseta. 

LIETUVIŲ BOWLING 
Alytaus Bar komanda 

nuversta nuo pirmos 
kurią užėmė Harper 
Florists. Antrą vietą 
Master Tool and Die. 

tapo 
vietos, 

Canton 

išlaidos mažesnės, atliekamai pi
nigai bus sugražinti. 

Kur prašymas siunčiamas 
konsulatui užsienyje, čekis pri
valo buti konsulato vardu, pav. 
American Consulate General, 

užėmė • Antwerp, Belgium. Jeigu pra-
'' šymas siunčiamas State De
partments, čekis turi būti var
du "Secretary of State of the 
United States". Jeigu prašy
mas liečia okupuotas šalis, kaip 
Vokietiją ar Japoniją, prašy-

laivai bus greitesni, saugesni dar tik nesenai atvyko su tė-
ir veikmingesni šioje atominė
je gadynėje 

vais 'iš tremties. 
Kiti lietuviai veteranai kvie 

Atominės energijos panaudo-, čiami įstoti į šio posto narius,! 
j imas karo laivams buvo Karo; bendram darbavimuisi ir lietu- TETA jg AMERIKOS 

Motinų Delegaci
joje įteikiant Prez. Roosevel-
tui petįciją ir Rooseveltienės 
priėmime Baltajame Name. 

Žemės drebėjimas 
Kalifornijoj 

San Francisco apylinkėje per- mus reikia siųsti per Depart 

Laivyno vadovybės sapnas nuo 
tdf kai buvo numesta pirmuti
nė atominė bomba 'trys metai 
atgal. 

vių tardo kėlimui. , F. W. 

DAYTON, OHIO 

PAKEITIMAI POLICIJOJE 
Su metų pabaiga Pittsburgho 

mayoras Lawrence padarė žy
mius pakeitimus miesto polici
joje, perkeldamas į kitus pun
ktus penkis inspektorius ir 28 
leitenantus. 

Tuos pakeitimus padarė su-
lyg rekomendacijos gemblerys-
tes ir rakietierių veiklą perse
kiojanti Grand Jury. 

Susekta, kad aukštieji poli
cijos viršininkai, ilgiau būdami 
vienuose punktuose, susidrau
gauja su raketieriais ir gemb-
leriais, leidžia jiems laisvai sa
vo lupikišką amatą varyti, už 
tai policijos viršininkus "apdo-
•\ anodami" stambiomis sumo
mis. Neužtenka to, drąsesnieji 
* iršininkai patys išreikalauja 
u gemblerių savo nustatytas 
nuolatines stanflbias duokles, 
kitaip jie būna persekiojami ir 
-negali operuoti. 

50 NAUJŲ DIRBTUVIŲ 
1948 metais Pittsburghe 

jo apylinkėje įsisteigė apie 
naujų įvairių įmonių, kuiios 
nori buti arti plieno dirbtuvių. 

Lietuvos Dukterų Draugija 
sekmadienf sausio 9tą buvusio
je lietuvių salėje rengiasi vai
dinti komediją "Teta iš Ame
rikos". Po vaidinimo bus pasi-, APLANKIUS DIRVOS SKAI 

ir TYTOJUS IR SKAITYTOJAS linksimmmas ir vaisęs. 

' Lankymosi tikslas buvo iš- RADIJO KLUBO NARIŲ 
dalinti kalendorius, DIRVOS y^JUS 
duodama dovaną skaitytojams. 

Gaudamos plieną savo gami-:^ pagilįalbčti gu jais Džiuffu 

eitą visą savaitę buvo eilė že- ment of State, Washing on , 
mes drebėjimų. Drebėjimai bu- D. C. ' 
vo jaučiami visu Ramiojo van- Pažymėkite kodėl reikia to-
denyno pakraščiu, sukrėtę šiau- kio dokumėnto. Prašyme turi 
rinę Kaliforniją ir Nevada vai-1 būti pažymėti visi faktai. Gi-
stiją į rytus. ! mimo rekordams reikia nuro-

Gruodžio 29 d. buvo vienas iš' dyti tikrą pilną vardą, abiejų 
smarkiausių sudrebėjimų, su- tėvų pilnus vardus, tėvų adre-
krėtęs tūkstančius ketvirtainių sus gimimo metu, bažnyčios 
mylių ploto ir buvo girdimai vardą kur krikštas įvyko, 
lyg kūrtus perkūno griausmas. | Mirties certifikatams reikia 

Sukrėtimas nutraukė telefo- pasiųsti mirusio pilną vardą, 
no vielas tarp Reno ir Sacra-: mirties dieną ir vietą, laidojimo 
mento miestų, kelių šimtų my-: dieną ir vietą, paskutinį adre-
lių atstume. Kitur drebėjimas| Sąf abiejų tėvų vardus, jeigu 

KIAULINIŲ ūkiai padaugino 
kiaušinių produkciją 50 nuoš. 
bėgyje pastarų 25 metų. šios 
valstijos apskričiai yra tarp 
100 aukščiausių vištų augini
mo apskričių. Ši valstija stovi 
trečioje vietoje kiaušiniai dau
gumu iš 48 valstijų. 

PENNSYLVANIJA stovi an
troje vietoje tarp kitų valstijų 
kaimų ir ūkių populiacijos at
žvilgiu, ir žemdirbystėje įdėta 
daugiau kapitalo, negu anglia-
kasyklose arba plieno ir gele
žies industrijose. 

_ Šie Radijo Klubo nariai at-i nutraukė elektros laidus, nuo i žinomi. Apsivedimo certifika-
niams vietoje, jos gali geriau, " •^ ̂ Tvisi* ir ^vis^ su^mlelu nau-iino dalyvavimu: Yasbu-įko keliuose miesteliuose buvo j tams — pilnus vardus abiejų 
verstis. ypač dėl to, kad plieno j  y  n i R V A  Ke-:čiai> p- Bandziene ir čečkaus - j  sulaikyta elektros šviesa ir je- asmenų, dieną ir vietą kur įvy-

- noru aiMiiaujiiid ^ ^ j ko (vardą bažnyčios arba teis-
vajusj Nevados universitete drėbė-1 mo> jeigu buvo civilinė ceremo-

kompanijos Įvedė jiaują tvarką ^ km>ie patys pasiun. 
— už plieno atvežimą Į apt ir-; nrenumeratas administra-
bimo vietas dabar turi užsimo
kėti pats pirkėjas. 

Plieno dirbtuvės nuo savęs 

Dabar yra vedamas 
f»!ifli *T)ar mrėmė ir auka DIR- Sauti naujų radijo klubo na-, j imas net apardė žemės drėbė- j nija), paskutinį žinomą adresą 
irXc ai'nn+inpiimiii t r p m t i- riu. Kurie norėtų priklausyti, | jimus žyminčius seismografiš- abiejų. Testamentų kopijioms 
VUb Siuntintjimui nemu .  .  ,  ,  ,  _  foctampn.  

skelbia, kad 1949 metų bėgyje 
numato padaryti daugiau phe-1 

no, negu kada iki šiol padarė, 
karo ar taikos metu. 

Pernai visoje šalyje plieno 
dirbtuvės pagamino apie 
milijonus tonų plieno. 

1944 metais, kada plienas bu
vo gaminamas karui, buvo pa
gaminta 98,641,600 tonų. 

niams Justinas Sakalas 2 dol., i P^omi kreiptis į kuri nors iš 
Kavaliauskienė 1 dol J šių asmenų: Pirm P. Medoms, 

Gauta trys nauji skaitytojai. TY-ler 7-1123; Vl?eplr!"' 0 ' 
Tai reiškia, kad DIRVOS Sei-! Rinkunas, UN-iversity 

ma padidėjo. Skaitytojai yra Sekr. R. Valatka, OL-ive 5602, 

RUOŠIA ISTORINJ PARKĄ 
Valstijos parkų globos komi

sija nuperka vis daugiau že% c j bug miest€ 

mes plotų iš privatinių saunin- , į 

Monongahela 

gg patenkinti naujo redaktoriaus Ižd. H. Rauby UN 1-1072. 
V. Rastenio vedamu laikraščio «HnI.4a 

turiniu, žinoma, buvo paten- RADIJO 'CHORAS 
kinti ir buvusio red. K. S. Kar-

I piaus redagavimu. 
j Skaitytojų Antaninos ir An
driaus Augustų duktė Bertha 

kus aparatus. 

Tikisi kainų puolimo 

tikrą pilną vardą testamen
to davėjo, su mirties diena ir 
vieta, jeigu miręs, o taip pat 
vardą ir adresą vietino parei
gūno, kuris užregistravo testa-Valdžios statistinės žinios pa 

rodo pragyvenimo rei k m.e n ų < mentą, jeigu žinomas. 
kainų kad ir mažą nukritimą, 

GYVASTIES apdraudu Ame
rikos gyventojai 1948 metų pa
baigoje turėjo išsėmę bendrai 
*201.000,000,000 sumoje, tuomi 
pasiekiant aukščiausią laipsnį, 
herų kada šalies istorijoje bu
v o .  

Apie 78 milijonai asmenų tu
ri užsirašę apie 190,000,000 vi
sokių rūšių apdraudas 500 skir
tingų apdraudos kompanijų. 

20,570 Si UDENTŲ 
šį semestrą Pittsburgho uni-

\ersitete Įstojo 2-.570 studen
tų — daugiausia, negu kads 
buvo tos mokslo įstaigos istori
joje. Tų studentų tarpe 10,67( 
yra veteranai, kuriems valdžit 
i pmoka už mokslo tęsimą. 

k  ų Allegheny ir 
upės tarpušakyje, įsteigimui 
ten valstijinio parko. Ta vie
ta yra istoriška: tame smailga-
lyje prasidėjo senasis Pitts-
burghas. kur buvo įsteigta pio
nierių kaimelis ir tvirtove, ku
ri pergyveno kruvinas kovas su 
indijonais, nenorėjusiais baltų
jų praleisti žygiuoti toliau j 
vakarus. 

Tam istoriniam parkui žemių 
nupirkimas tikima bus baigtas 
1949 metų bėgyje ir nugriovus 
ten %sančius pastatus, prasidės 
tos istorinės vietovės atstaty
mas. 

CHESTER ir Delaware ap
skrityse Pennsylvanijoje išau
ginama daugiau, negu pusė vi
sos šalies grybų ištekliaus. 

Ml0(0000!0000'0"0"0"0"0"0»i0"«)0'»'0"»)0"0il0>^ 

Žurnalas 

NAUJIENOS 
Geriausias 

LIETUVIO 
Paveiksluotas % 32-jų puslapių 

Už $1.00 lankys Tamstas kožna mėnesi per 1 meta. 
Insteigfos Gegužio 15, 1938. 

LIETUVIŲ NAUJIENOS 
332 N. Gili Street Philadelphia 6, Pa. 

Ateinantį trečiadienį sopra- ( nau kainos kris. Jeigu tas at-
naf ir altai malonėkite būti re-1 sitiktų, tai, sako, atsilieptų į 
peticijoj pusę valandos anks- ketvirtą algų pakėlimą, už ką 

ana us AUj;umii čiau, būtent 7:30. Tenorai ir dabar unijų vadai smarkiai va-
August "mokosi "ps"ychoTogy bosai pusę valandos vėliau, bū-jro'si 

mokslo Ohio State university, tent 8:30 v.v. |, L.gsiohn. kainų kntamas ap-
' | ! ima lapkričio ir gruodžio laiko-

Skaitytojas Antanas Vili-|RADI° KONCERTAS tarpį, kurio statistikos j#u tu-
maitis, kuris buvo sunkiai su- jįr balius įvyks sekmadienį sau-! nr^)S; / . 
žeistas gruodžio 16 d., atrodo,| sj0 30, buvusioje lietuvių salė-! ^ai ^urie ekspeitai ti nna, 
laimingai pasveiks su Dievo je 25th ir W. Vernor St. Kon-'^ac^ kainų kritimas, kad 11 ne-

certuoa. radijo choras ir svečiai ž>'mus' bet apimantis įvairias 
solistai į Prag>'vemmo reikmenis, bus ir 
S°Bilietai nebus parduodami iš sausio bei vasario mėnesį. 

ir reiškiama vilčių, kad ir to- tik Amerikos piliečiai. Ateiviai 
ne piliečiai turi kreiptis į savo 

palaima. 
Baigdamas dar linkiu vi

siems ir visoms geros laimės 
ir tvirtos sveikatos. 

J. A. Urbonas 
anksto. 

Platesnių informacijų 
General Motors, CIO United 

klau- Automobile Workers ir CIO 

TRANSPORTACUOS Sąjun
ga iš savo centro Chicagoje 
skelbia, kad 1948 metais trans-
portacijai — visokiam keliavi
mui ir prekių pervežimui — 
Amerikos gyventojai išl e i d o 
apie 30 bilijonų dolarių. 

šios sąjungos žinioje yra 30,-
000 mylių šalies vidaus vande
nų kelių, 3,313,000 mylių vieš
kelių, 390,000 mylių geležinke
lių bėgių, 40,000 mylių lėktuvų 
kelių, 6,000 lėktuvams stočių.* 

Vytautas Markuzas 
Dirvos Atstovas 

Prenumeratoms. Skelbimams 
8029 Manila Detroit 13, Mich. 

J. Žemantauskas 
N o t a r a s  

"Dirvos" Agentas 
130 Congress Avenue 

Waterbury, Conn. 

sykite radijo klubo programoj, United Electrical Workers tu-
"Baltic Melodies" kiekvieną r* sav0 sutartyse įrašę, kad ai-
Šeštadienį nuo 9:00 liifi 9:30 v .!s<® bus mažinamos centu-kitu 
v.,per radijo stotį -WJLB - AM j i valandą, jeigu maisto kainos 
. eis pigyn. Tuo budu sulauktu-ir FM. • ,. . , v. . me pirmutinio algų numazini-
VYCIU BALIUS mo didėsėse industrijose nu<? 

II Pasaulinio Karo pradžios. 
Kalėdų vakarą buvusioje lie

tuvių salėje didelis būrys lie
tuvių jaunuomenės linksmino
s i  Detro i to  Vyč ių  met in iame į  

Kalėdų baliuje. Daugelis kalbė-j 
jo, kad gera būtų turėti ir daž-| 
niau tokių parerfgimų. 

Tad šeštadienį, sausio 
Detroit - Leland 

Nuomų kontrolė dar 
dvejetui metų 

Iš Washingtono skelbia, kad 
nuomų kontrolės direktorius 

22, | Woods pasiryžęs prašyti Kon-
viešbutyje ' gresą pratęsti nuomų kontro-

Jadė Ballroom, įvyks kitas Vy- dę dar dvejetui metų, vietoje 
čiu baliufe.. | vieneri,J metli, kalP lkl 8101 bu" 

vo kalbama. 
A.A. JONAS BLUMBERIS 

Jonas Blumberis, 70 m., gy- APIE 600 įstatymų sumany-
venęs 1275 - 24th St., mirė kelnių pristatyta naujam kqngre 
tvirtadienį, gruodžio 23, 1948. sui svarstyti. Jų tarpe žymiau-
!Liko žmona Elzbieta, dukterys' sią vietą, aišku, užima suma-
- Vera Tulauskas, Ann Shaw-jnymas panaikinti Taft-Hartley 
bo, Anastasia Pepperock, Ad^-į įstatymą. 

Šiuos dokumentus gali gauti 

šalies konsulatus. 
Reikia atsiminti, kad atsiti

kimuose kur reikia gauti gimi
mo arba apsivedimo rekordą 
svetimtaučiui, km*is įleistas i 
USA kaipo imigrantas po lie
pos 1 d. 1924 m., fotostatinę 
kopiją dokumento, prijungto 
prie imigracijos vizos, galima 
gauti iš Commissioner of Im
migration and Naturalization, 
Washington, D. C. Tokį pra
šymą reikia pasiūsti su 50 cen
tų į Commissioner of Immigra
tion and Naturalization, Wash
ington, D. C. 

KRIAUŠIŲ PERVIRŠIS < 
Kadangi pereitą rudenį gerai 

užderėjo kriaušės ir jų augin
tojai neturi kur jų padėti, tas 
kaštuos taksų mokėtojams apie 
$200,000. 

Didžiausios kriauš ių augini
mo valstijos yra tolimos vaka
rinės Oregon, Washington ir 
California. Ten žmonės ^daugiau 
kriaušių ir suvalgo. Bet men
kos kriaušių valgytojos yra 18 
vidurvakarinių ir pietvakarinių 
valstijų, kur nuo galvos išeina 
tik po pusę suvalgytos kriau
šės per metus. 

Europon kriaušių pareikala
vimas šią žiemą taip pat žy
miai sumažėjo, taigi 1948 me
tų gausaus kriaušių perviršiaus 
nėra kur padėti. Jų augintojai 
išreikalavo iš valdžios primokė-
jimų už jų produktą. 

PRANESKIT 
Savo Antrašo Permainą 

Kuomet rengiatės persikelti 
Kliur gyventi, praneškit sa
vo naują antrašą Dirvos Ad
ai inistracijai, ne paštui, nes 
paštas nesiųs jums Dirvos j 
naują vietą jeigu neprimo-
kėsit. Parašykit mi)ms už 
lc atvirutę prieš persikaii-
iną j kitą vieta gyventi. — 

DIRVA 
Cleveland 3, Ohio. 

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

J. A. Urbonas 
Dirvos Agentas Daytone 

ir apielinkėje. % 

1802 Lamar St. Dayton, U 

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

M A R G U T I S  
C755 So. Western Ave. 

Chicago, 111. 

^įcent B. Archis 

Dirvos Atstovas 
Prenumeratoms, Skelbimams 

tOS ANGELES, GALJP. 

331 So. Rampart Blvd. 

A. S. Trečiokas • 
INSURANCE AGENTŪRA 

Dirvos Atstovas 
^Prenumeratoms, Skelbimams 

314 Walnut Street 
NEWARK 5, N* i .  

* 

Petras Lalai 
Dirvoa Atstovi® 

Prenumeratoms, Skelbimams 
39 Union Street 

AMSTERDAM, N. Y. 
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Tarp Nemuno ir Reino 
Gyvenimo sukurta apysaka 

II. SUGRĮŽIMO BELAUKIANT 

3. Sugrįžimas 
(Tęsinys iš pereito -ar.) 

1940 metais lapkričio 13-18 dienomis Molo
tovas lankėsi Berlyne. Koks jo apsilankymo tik
slas, galėjom tik tuščiai spėlioti. Jam išvykus, 
jokių pasikeitimų vokiečių nuotaikoje nesimatė. 
Jų spauda ir tolifhi arba tylėjo apie sovietus ar
ba rašė su ypatingu atsargumu. 

Bet mes įtarėme, kad kaž kas darosi. Įtar
ti mums buvo nesunku, nes mes norėjome, kad 
kaž kas darytųsi. Q tas kaž kas turėjo būti 
niekas kitas, kaip karas. 

Kai kurie mūsų tautiečiai Berlyne, gal būt, 
ir daugiau žinojo, kokiems darbams Vokietija 
ruošiasi. Juk nuo gruodžio 18 dienos buvo pra
dėtas vykdyti Rusijos puolimo planas "Barba-
rosa". Nors viskas buvo daroma labai slaptai, 
vis dėlto visko paslėpti nebuvo galima. O kai 
kurie mūsų žmonės turėjo gana gerų ryšių su 
vokiečiais ir galėdavo patirti daugiau, negu eili
niai stebėtojai. 

Mes, dirbdami vokiečių biuruose ir kartu 
su jais, išsikalbėdavome ir politikos klausimais. 
Kai užsimindavome apie galimą karą su rusais, 
tai jų nei vienas tokiąi galimybei nepritardavo. 
Visi žinojo, kaip poterius, tą "Mein Kampf" vie
tą, kur Hitleris pasisako, jog karas su rusais bus 
Vokietijos galas. Aš pats irgi ilgai laikiausi nuo
monės, kad kol Anglija nebus paklupdyta, tol 
karo su rusais nebus. Bet vieną dieną vienas 
paprastas įvykis ėmė ir sumaišė mano nuomo
nę... Tas įvykis buvo toks: 

Iš Tempelhofo persikėliau dirbti į *Koch-
strasse, kaip skaičiuotojas statistikos skyriun. 
Ten jau radau bedirbant Matulevičių ir Valiukė
ną. Taigi sėdėjome viename kambaryje trys 
lietuviai, vienas vokietis grynakraujis ir vienas 
estas repatriantas. Poilsio valandomis, žinoma, 
politikavome... dalinomės nuomonėmis ir spė
liojimais. 

Vieną rytą, visiems susėdus prie darbo, es
tas repatriantas su pasididžiavimu mums prane
ša naujieną: "Ryt aš jau į darbą čia nebeatei
siu". Į mūsų klausimus, kodėl jis nebeateis, at
sakė daug ir kartu nieko nereiškiančiu sakiniu: 
"Aš turiu pasiruošti sugrįžimui..." 

Na, jei jau estas galvoja sugrįžti, tai mums 
lietuviams kelias — daug trumpesnis. To esto 
nebepaleidome: visą dieną visokiais klausimais 
mėginome iš jo ištraukti, kodėl jis rytoj į dar
bą nebeateis ir ką reiškia jo pasiruošimas su
grįžti . .. Pamatėme, kad jis varžosi vokiečio, 
mūsų viršininko. Todėl po darbo — atsisveiki
nimui pasikvietėme tą estą į kavinę, užpylėme 
keletą stiklų vyno ir atrišom jo liežuvį. Tada jis 
mums pasakė, kad nuo ryt dienos jis išvažiuoja 
į kaž kokią stovyklą, kur ruošiami rusų kalbos 
vertėjai kariuomenės reikalams. Daugiau jis 
nieko ir nežinojo. Bet pasižadėjo artimiausia 
proga, kai tik gales, mus aplankyti. 

Ach, šitaip... jau vokiečių kariuomenei rei
kalingi vertėjai rusų kalbai! Vadinasi, jau kve
pia kariukas... — tokiais maždaug žodžiais pa-
trynėme rankas ir laukėme, kol vėl tas estas 
mus aplankys. 

Aš gyvenau prie pat stoties "am Zoo". Iš 
mano kambario lango visai gerai matėsi ge
ležinkelio linijos. Aš jomis ilgai nesidomėjau. 
Bet vieną kartą atsitiktinai atkreipiau dėmesį į 
praeinantį traukinį. Jis buvo prikrautas ap
dengtų patrankų. 

Nuo tada ėmiau tą geležinkelio liniją ste
bėti. Kai nepatingėdavau prie lango pastovėti 
apie pusvalandį, tai praleisdavau tris ar keturis 
ilgus traukinius iš Vakarų į Rytus. Vieni vežė 
lėktuvus, kiti patrankas, arklius, pėstininkus. Ir 
taip jie vežė ilgai... ilgai... apie porą mėnesių. 
Kiekvienas prabėgantis traukinys man reiškė 
kelionę į namus. 

Taigi viskas, ką "savo" akimis mačiau, ver
tė mane pakeisti mano nuomonę: nors buvau įsi
tikinęs, kad Vokietija pasunkins sau padėtį, pra
dėjusi karą su rusais, bet turėjau sutikti, kad 
karas prasidės greitai. Ir galvojau, kad ne vo
kiečiai puls rusus, o rusai — vokiečius. 

Tik vėliau atsilankęs tas minėtas estas sa
vo pasakojimais man sukėlė abejonių. O jis ne
sivaržydamas papasakojo, kaip didelis skaičius 
vyrų ir moterų, mokančių rusų kalbą, ruošiami 
vertėjų darbui. Papasakojo, kad jie mokomi, 
kaip jie turi elgtis su Rusijos gyventojais, ko
kias mintis skleisti, ką kalbėti ir ką klausyti. 
Visos mano abejonės dėl karo lyg ir išsisklai
dė... Pradėjau ir aš tikėti, kad kąrą pradės vo
kiečiai. v » 

Aišku, minteteris Škirpa daugiau žinojo apie 
vokiečių planus. Bet man pačiam niekados ne
pavyko is jo patirti, ką jis žino apie vokiečių pa
siruošimus. Vieną kartą jam pasakiau, kad tu
riu progos matyti didelius karinius transportus 
iš Vakarų į Rytus. Jam ta "žinia" nebuvo jokia 
naujiena: "Kol saulė patekės, rasa ir akis iš-

B. Sbitm&kšš 

ės..." — tokiu priežodžiu jis nuramink mano 
žingeidumą. 

Bet... Škirpos biure dirbo vienas mano ar
timiausių draugų. Jis man retkarčiais atskleis
davo "paslaptį", keliais žodžiais prisimindamas^ 
kokį ir kam skirtą raštą jam teko perrašyti, ką 
Škirpa galvoja apie vieną ar kitą svarbesnį įvy
kį ir iš viso, ką kalba Škirpa artimiausių bendra
darbių tarpe. 

Žiemą prastūmeme be ypatingų nuotykių. 
Lietuvių Draugija suruošė vieną ar du susirin
kimu, juose kiek pasibarėme — tuo ir baigėsi 
mūsų viešoji veikla. Tiesa, Aktyvistų Frontas 
taip pat pasirodė vienu viešu susirinkimu, kuria
me a. a. majoras Puodžius dar sykį aptaškė pur
vais prezidentą A. Smetoną, paniekinančiai at
siliepė apie kitus jo bendradarbius ir priminė, 
kad Aktyvistų Frontas eis naujais keliais... To
kie dalykai mūsų vienybės nestiprino, bet nesi
jaudinome, matydami, kad kiekvienas amžius 
turi savo keistuolius. 

Pavasarį pajudėjo gyviau ir karo įvykiai. 
Jugoslavijos ir Graikijos užėmimas buvo labai 
gera rodyklė, kad karas įgauna naują kryptį ir 
kitokią spalvą. Bet kad greit prasidės žygis į 
Rytus, viešai nesimatė jokių ženklų. Joks gat
vės vokietis negalėjo prileisti minties, kad karui 
su rusais jau yra pasiruošta ir kad tik laukia
ma "gero vėjo". 

Kai atėjo 1941 metų birželio vidurys, ir vis 
dar nieko nesimatė ir nesigirdėjo, tai ir mes pa
tys ėmėme abejoti, ar bereikia mums laukti su
grįžimo šiais metais. 

Buvome įpratę matyti karą su dideliais pro
pagandos pasiruošimais, spaudos ginčais, viešo
mis kalbomis, memorandumais ir ultimatumais. 
O čia —- nieko, nič nieko: nei vieno pikto žodžio 
prieš sovietus, jokio ginčo, jokios nesantaikos. 
Tai kaip ir iš kur gali prasidėti karas tuoj pat? 
Vokiečiai taip buvo nuteikti, kad kiekvieną, ku
ris drįsdavo užsiminti apie greitą karą su ru
sais, palaikydavo pamišėliu. 

Menu — buvo sekmadienis. Hkfausę mišių 
ir kun. Ylos pamokslo, šnekučiavomės prie baž
nyčios durų. šnekučiavomės, kaip ir kiekvieną 
sekmadienį. Besiskirstant patraukė mane į šalį 
aviatorius Dženkaitis ir pašnibždomis klausia: 

-— Sakyk, nori grįžti Lietuvon... ? 
— Kas čia per klausimas... Aišku, noriu! 
— Gerai. — Ir po to žodžio, įsirėmė rankom 

į namo sieną ir ant kaž kokio popiergalio užsira
šė mano pavardę. 

— Tai ir viskas? — klausiu. 
— šiai dienai — viskas. Vėliau pasišnekė

si su Škirpa. 
J namus parėjau nušvitusiu veidu, tarsi iš 

po velykinės... Nors dar pilnai nesupratau, ką 
reiškia mano pavardės įrašymas į grįžtančiųjų 
sąrašą, bet jau jaučiausio sujaudintas mįslės, 
kas ir kaip mane sugrąžins Lietuvon. 

Po kelių dienų pasikvietė Škirpa pasikalbėr 
jimui... Tada jau buvo viskas aišku: apie 20 
lietuvių buvome numatyti greitam sugrąžinimui 
į Lietuvą, kai tik prasidės vokiečių-rusų karas. 
Škirpai buvo pavykę gauti iš Vokiečių sutikimą, 
kad jau pirmomis dienomis, karui prasidėjus, 
galės Lietuvon keliauti keliolika jo parinktų lie
tuvių. Buvo numatyta, kad mes keliausim lie
tuvon, kaip vertėjai prie vokiečių kariuomenės. 
Kai ji pereis Lietuvos žemę, mes būsime laisvi 
ir liksime Lietuvoje. Pačiam Škirpai rūpėjo kuo 
greičiausiu būdu permesti Lietuvon žmonių, ku
rie ten vietoje, reikalui esant, galėtų imtis poli
tinio darbo tuoj pat, nieko nelaukiant. Kiekvie
ną iš mūsų skyrium Škirpa supažindino smul
kiau su uždaviniais, patarė, kaip laikytis prie 
kariuomenės ir nuo ko pradėti Lietuvoje. 

Po kelių dienų buvo man pranešta, kad jau 
"rytoj" reikės išvykti ir kad nustatytoj valan
doj bučiau stotyje Scharlottenburg. Įstaiga, ku
rioje dirbau, jau buvo painformuota, kad neda
rytų jokių kliūčių manęs atleidimui. 

Kitą dieną nustatytu laiku traukinys mus 
išvežė į Rytus... Kai po ilgos kelionės Lietu
vos kryptimi išlipome, pamatėme, kad esame at
vežti į Karaliaučių. Kas bi#s toliau su mumis 
daroma,, nieko nežinojome. Mūsų palydovas vo-
kietis-kariškis nesileido į jokias kalbas: mat, 
dienos buvo perdaug rimtos, kad būtų buvę ga
lima atviriau kalbėti apie tai, kas galėjo įvykti 
kiekvieną valandą. 

Mus Visus apgyvendino vienoje mokykloje, 
Karaliaučiaus priemiestyje. Netoli turėjome res
toraną, kur mus valgydino. Kasdien pasirody
davo mūsų palydovas vokietis, pasiklausdavo, 
kaip mes jaučiamės, ir vėl išnykdavo. 

Praeina viena diena, praeina antra, trečia 
ir ketvirta, o mes vis tebesėdime vietoje. Pra
dėjome galvoti, ar tik nereikės vėl grįžti Berly
nan ... užuot keliavus Lietuvon. 

Ir tik sekmadienį — birželio 22 diėną — an
ksti rytą atvyko mūsų palydovas .— jau unifor
muotas pulkininkas — ir įsakė tuoj pat pasiruo
šti skubiam išvykimui. . 

(Bus daugiau) 

Kodėl Panaikino Delegaturą? 
Popiežiaus atstovybės lietu
viams tremtiniams panaikini
mas vis dar apsuptas neaišku

mų migla. 

Kodėl Vatikanas prieš pat 
Kalėdas panaikino savo atsto
vybę lietuviams tremtiniams, 
ligi šiol dar neaišku. Visokių 
spėliojimų girdėti tremtinių 
tarpe. 

Įvairios nuomonės 
Vieni mano, kad tai yra iš

vada iš "aukštosios politikos". 
Sako, vokiečių vyskupams se
nai nepatiko, kad jų žemėje 
yra dar kažin koki fyunigai, ku
rių jie negali prižiūrėti, kurie 
turi autonomiją, priklauso tie
siai nuo Vatikano. Jie vis saky
davę, kad Vokietija gi ne Indi
ja, vokiečiai vyskupai patys sa
vo krašte gali visus religinius 
reikalus tvarkyti. 

Kiti mano, kad čia dar aukš
tesnė politika: kai didžiosios 
valstybės pradėjo glostyti vo
kiečius, tai ir Vatikanas "pa
suko nosį pavėjui" ir nutarė, 
kad reikia neatsilikti, t.y., vo
kiečiams įtikti. 

Treti dar galvoja, kad čia 
nėra jokios kitos politikos, kad 
tik amžina Vatikano politika, 
kuri remiasi bažnytinės orga
nizacijos tarptautiškumu. Ma
noma, kad Vatikanas apsižiū
rėjo padaręs klaidą prieš porą 
metų įsteigdamas specialiai lie
tuviams tremtiniams delegatu
rą. Mat, čia buvo stipriai pa
brėžti lietuvių tautiniai reika
lai. O Katalikų Bažnyčia juk 
yra tarptautinė. Ji net mirusią 
lotynų kalbą pamaldose varto
ja tam, kad katalikai bet ku
riame krašte jaustųsi vienodai 
ir galvotų pirmoje vietoje apie 
tikėjimą, o ne apie savo tauty
bę. Iš to išeina, kad katalikams 
neturi būti svarbu, kokios tau
tybės kunigai ar vysk u p a i 
tvarko jų religinės organizaci
jos reikalus. Ten, kur jie gy
vena savo vietoje, gali turėti 
dvasininkus ir bažnytinių rei
kalų tvarkytojus ir savo tauty
bės, bet kai jie "keliauja per 
pasaulį", tai nėra reikalo ir net 
nepritinka tiek daug rūpintis 
tautiniais reikalais ir tuo pa
kenkti Bažnyčios tarptautišku-
mo principui... 
Lietuviška "vidaus" politika. 

"Šuo pakastas" esąs tremti
nių katalikų politiniuose sluok
sniuose. Mat, jau nuo seniau 
yra žinoma, kad vyresnieji am
žiumi katalikų veikėjai — Kri
kščionių Demokratų Partijos 
vadai su M. Krupavičium prie
šaky dažnai nesutaria su "jau
naisiais" katalikų politiniais 
veikėjais, kurių priešakyje mi
nimi Brazaitis, Maceina ir kiti. 
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Kanauninkas F. Kapočius (kairėje) ir kun. 
St. Yla (viršuje) — buvę Apaštališkojo 
Sosto Delegatas ir jo padėjėjas lietuvių 
tremtinių reikalams Vokietijoje ir Austri
joje. Kan. F. Kapočius yra buvęs Kauno 
Prisikėlimo parapijos klebonas. Kun. Yla 
yra vienas iš buvusių kankiniu vokiečių 

kalėjimuose. 
Šie "jaunieji" yra sukūrę nau
ją sąjūdį, vadinamą "Lietuvių 
Frontą" ir ne visais klausimais 
sutinka su krikščionimis demo
kratais. 

Delegatūros visa bSda ir bu
vusi ta, kad ir pats delegatas 
— kanauninkas F. Kapočius, ir 
jo padėjėjas kun. Yla daugiau 
prisilaikę prie tų jaunesniųjų 
"frontininkų", o ne prie "se
nių" krikščionių demokratų. 
Maža to — delegatūra veikė 
vadovaujama kanauninko Ka
počiaus, buvusio klebono Kau
ne, tuo tarpu Vokietijoje yra 
keli Lietuvos vyskupai su pa
čiu arkivyskupu priešaky. Sa
ko, ne visiems vyskupams pa
tikęs toks jų apėjimas. Vysku
pai geriau sutarė su "seniais" 
krikščionimis demokratais, su 
M. Krupavičium, negu su "jau
naisiais reformatoriais", vadi
namais "frontininkais". 

Rudenį Vatikane lap k ė s i 
trys vyskupai. Kadangi dele
gatūros panaikinimas įvy k o 
kaip tik netrukus po to apsi
lankymo, tai daugelis ir spėja, 
kad šis panaikinimas yra žen
k l a s  V a t i k a n o  p a s m e r  k i m o  
"jaunųjų reformatorių" politi
kai ir pritarimo M. Krupavi
čiaus vadovaujamam sparnui... 

Visa tai tik spėliojimai. 
Tikrųjų panaikinimo prie

žasčių ir Vatikano galvojimo 
viešai niekas dar nežino. Bet 
visi pastebi vieną dalyką: ka
talikai "frontininkai" delega
tūros panaikinimu piktina s i, 
vadina įžeidimu lietuviams, o 
krikščionių demokratų "senoji 
gvardija" stengiasi tą panaiki
nimą pateisinti. Tas sustipri
na paskutinį spėjimą, kad taip 
atsitiko, greičiausiai, ne dėl ko 
kita, kaip tik dėl pačių lietu
vių, gal būt net per vyskupus, 
perduoto siundo prieš kan. Ka

počiaus ir kun. Ylos veikimą. 
Šituo delegatūros panaikini

mu labai domisi ne tik religin
gieji katalikai, bet ir visi lie
tuviai. Religiniai reikalai, ži
noma, dėl to nenukentės ar ma
žai nukentės. Bet visi lietuviai 
d e l e g a t ū r o s  į s t e i g i m e  m a t ė  
kaip ir tam tikrą Vatikano 
užuojautos ženklą lietuviams 
tremtiniams dėl jų padėties. 
Dabar Vatikanas i| užuojautos 
ženklą atsiėmė. 

Jeigu paaiškės, kad Vatika
nas tai padarė del savo "au
kštosios politikos", tai dauge
lio akyse Vatikano autoritetas 
labai nukris, nes išeitų, kad 
jam daugiau rūpi jėga ar kas 
kita, negu teisingumas. O jei
gu paaiškės, kad čia svarbiau
sia priežastis buvo pačių lietu
vių "politikierių" liežuviai, tai 
ir apie juos bus padarytos ati
tinkamos išvados. 

Tremtinių gyvenimas 

D i d v y r i š k a  S u o m i j a  
(Atkelta iš 1-mo puslapio) žaltys neriasi iš kailio 

Pasiutusi boba Herta Kuusinea 
Nieko kito rusams neliko, 

kaip bandyti užvaldyti Suomi
ją per pačius suomius komu
nistus. Bet ir čia suomiai pasi
rodė, kad jie yra tikrai laisvę 
mylinti ir gerbianti tauta. Pir
moje eilėje į komunistus suėjo 
patys paskutiniai Suomijos iš
davikai ir paskutinis šlamštas. 
Tad aišku, kad per demokrati
nius rinkimus nei vienas pado
rus suomis už komunistus ne
balsavo. šio šlamšto priekyje 
stovėjo Yrjo Leino su savo pa
siutėle boba Herta Kuusinen. 

Kai rinkimai nepavyko Lei
no neteko kominterno pasitikė
jimo. Be to, brutaliais savo 
metodais jis telaimėjo tiek, kad 
buvo pašalintas iš vidaus rei
kalų ministerio pareigų. Toks 
viską praradęs vyras ir Hertai 
Kuusinen nebebuvo reikalingas. 
Ji metė subankrutavusį komu
nistą ir iš Maskvos parsikvietė 
Ture Lehens, buvusį kadaise 
jos meilužį. Abu pradėjo stip
rią veiklą, bet ir šį kartą su
bankrutavo. 

Bolševikai, kaip žaltys, ne
riasi iš kailio. Kai visur Suo
mijos komunistai subankruta
vo ir nieko nepešė, Maskva pra
dėjo keisti ir švelninti puoli
mus prieš Suomiją. Bet tai ne
reiškia, kad tai vienos Suomi
jos laimėjimas. Jei rusai- norė
tų, galėtų per kelias valandas 
didvyrišką Suomiją pasmaugti. 

Bet rusai išsigando savo pa
čių puolimų. Taikė Suomijai, o 
pataikė Švedijai. Kiekvienas 
rusų puolimas prieš Suomiją 
buvo sekamas Švedijoje. Jei 
tik kas, i ai Švedija ir pradeda 
linkti amerikiečių ir anglų pu
sėn. O rusams reikia kiek tik 
galima ilgiau Švediją išlaikyti 
neutralia, štai kur Suomijos 
laime. Suomija tai žinodama, 
elgiasi suomiškai, o ne čeko
slovakiškai. Į rusų grąsinimus 
tik nusijuokia ir niekur, jokia
me žingsnyje nepasirodo bijan
ti ir pataikaujanti amžiniems 
savo plėšikiškų palinkimų kai
mynams rusams. J. Br. 
Kalėdos, 1948, 
Stockholmas. 

NUMATYTA IŠKELTI VISAS 
PASIENIO STOVYKLAS 

Kada dėl Berlyno padėties 
įsitempė vakariečių santykiai 
su rusais, DP stovyklų gyven
tojai, gyvenantieji visiškai ne
toli sovietų zonos, dėjo įvai
riausias pastangas, kad jie bū
tų perkelti į saugesnius rajo
nus. Ir suprantama, nes visa 
eilė ir lietuvių stovyklų Vokie
tijoje yra nuo sovietų sienos 
tik per 2-3 mylias. Gyveni
mas tokioj artumoj, savaime 
suprantama, yra nuolat i n i s 
pervų tampymas. Dažnas sako, 
kad bėgo nuo sovietų kelius tū
kstančius mylių, o pabėgo nuo 
jų tik už trijų... 

Ilgą laiką į tremtinių pra
šymus, kad jie būtų perkelti 
toliau nuo sovietų zonos, nie
kas neatsiliepė. Tik paskuti
niuoju laiku iš IRO centro, 
esančio amerikiečių zonoj, gau
ta pirmosios žinios, jog numa
tyta artimiausiu laiku likvi
duoti dvi IRO sritys, esančios 
sovietų pasienyje. Tų sričių 
gyventojai būsią perkelti žy
miai toliau į vakarus. Į per
keltinu jų stovyklų skaičių įei
tų ir didžiosios amerikiečių zo
nos stovyklos — Hanau, Kas-
sel bei kitos. 

RUOŠIASI RAŠYTOJŲ 
ŠVENTEI 

Nepriklausomoj Lietuvoj bu
vo labai graži tradicija kiek
vienais metais už geriausius 
rašytojų kūrinius skirti premi
jas ir jas vasario 16 d. iškil
mių išvakarėse laimėjusiems 
įteikti. Tuo pačiu metu vyk
davo ir laureatų gausūs litera
tūros vakarai. 

Tremtyje, kada įsikūrė Lie
tuvių Tremtinių Rašytojų Dr-
ja, ta graži tradicija buvo at
gaivinta. Tokios šventės įvy
ko 1947 ir 1948 metais. Ji įvyks 
ir šiais metais. Jau dabar pra
dedama atlikti visus parengia 
iriuosius darbus, kad vasario 16 
d. šventės išvakarėse už ge
riausius rašytojų kūrinius pre
mijos būtų įteiktos. 

Prie tų švenčių paįvairinimo 
ir nusipelniusiųjų pagerbimo 
aktyviai prisideda amerikiečių 
Lietuvai Vaduoti Sąjunga. Jau 
dveji metai, kai Lietuvai Va
duoti Sąjunga yra paskyrusi 
premijas. 1947 metais tokią 
premiją gavo Čiurlionio vardo 
ansamblis, o 1948 metais Ra
šytojų Draugija ir jea pirmi

ninkas St. Santvaras. Tikimės, 
kad LVS ir šiais metais premi
ją paskirs. 
GAL NEBEREIKĖS VAŽIA

VIMO LEIDIMŲ 
Šiuo metu Vokietijoje gyve

nantieji tremtiniai deda pa
stangas, kad ir jiems, keliau
jant iš vienos Vokietijos zonos 
į kitą, nebereikėtų specialių 
leidimų. Dabar vokiečiams lei
dimu jau nereikia, bet tremti
niams vis dar reikia. 

Ypač dabar, gyvejant emi
gracijai, dažnai giminės turi 
aptarti visokius emigracinius 
reikalus, o be leidimų vieni pas 
kitus negali nukeliauti. Leidi
mų gavimas surištas su visa 
eile formalumų, kuriuos dažnai 
sunku nugalėti. 

Būtų labai gerai, kad ir 
Amerikos lietuvių organizaci
jos prisidėtų prie šių nesupran
tamų varžtų nuėmimo. Kada 
vokiečiams tie varžtai buvo nu
imti, tai jų palikimas tremti
niams yra tarsi įkyrus primi
nimas, jog tremtiniad nėra 
žmonės... 

PUIKI KNYGA 
APIE VILNIŲ 

Prieš pat Kalėdų šventes Vo
kietijoje pasirodė tikrai vertin
ga knyga apie Vilnių: "Vilnius 
— The Capital of Lithuania", 
paruošta inžinieriaus architek
to T. J. Vizgirdos. Knyga iš
leista anglų kalba, didelio for
mato su 105 puikiomis Vilniaus 
iliustracijomis. 

Autorius yra sumanytojas ir 
organizatorius visos eilės kny
gų apie Lietuvą. Ta knygų se
rija pavadinta "Lithuania — 
Country and Nation". Knyga 
apie Vilnių yra penkta šios se
rijos knyga. (z.) 

TARP NAUJŲ PROJEKTŲ 
yra ir krašto apsaugos sekreto
riaus pasiūlytas projektas, ku-
riup numato pagriežtinti įsta
tymus, saugančius valstybės 
paslaptis. 

AMERIKOS Darbo Federa-
cija (AFL) siūlo, kad vietoj 
Taft-Hartley įstatymo būtų pa
liktas senasis Wagnerio įstaty
mas, kuris vėliau turėtų būti 
pataisytas. Administracija tu» 
ri palinkimo, kad ir pataisos 
tuojau būtų padarytos. 
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Dienos Klausimais 
Redaktorius—VINCAS RASTENIS—Editor 

L I Ū D N A  S U K A K T I S  

Sv TAI jau penkeri metai sueina, kaip nelemtose aplin
kybėse atsiskyrė su šiuo pasauliu pirmasis ir pasku

tinysis Lietuvos Respublikos Prezidentas Antanas Sme
tona. 

Atsiskyrė būdamas likimo nublokštas toli nuo tėvy
nės, kurios priešakyje jam teko buti daugelį metų. Ap
leido ši pasaulį tada, kai Lietuva vk labiau pradėjo justi 
antrojo "išvaduotojo" nagus...* 

Jis apleido šį pasaulį tada, kai Lietuvoje jau kiek
vienas pradėjo prisiminti vadinamus "Smetonos laikus", 
kaip nepriklausomos Lietuvos laikus... 

# # 

jrinia apie Prezidento mirtį pasiekė Lietuvą tada, kai 
vadinamų "Smetonos laikų" mažesnieji ir didesnieji 

nemalonumai, dėl kurių dažnas anksčiau "rugodavo", 
jaudindavosi, pykdavo, jau buvo likę atmintyje mažyčiai, 
nereikšmingi prieš tą, kas tuomet dėjosi... 

Ii' todėl beveik vienodai nulinko lietuvių galvos — 
A. Smetonos draugų* ir net priešų — nes pirma mintis 
buvo: mirė Lietuvos Prezidentas. 

Jin&ttwt, tai ne pati Lietuva mir§. Ir ne viras, ir ne pa
siryžimas atgauti laisvę. Bet mirė žmogus, su kurio 

vardu, su kurio darbais nepriklausoma Lietuva tiek daug 
buvo surišta... 

Tik svetimųjų priespaudos nepergyvenę, arba per 
greit ją užmiršę kitomis — partinio fanatiškumo aki
mis žiūrėdami, kitaip šį įvykį gali pergyventi. 

Fanatiškumas yra sunkiai pagydomas... Su fanati
kais niekas nesiginčija. Gal kai kurie iš jų tariasi esą 
švento idealizmo didvyriai... Gal... Bet tame pačiame 
fronte stovi ne vienas ir keršto fanatikas, — keršto už 
nepasiektus asmeniškus interesus, už nepatenkintus ape
titus, už įžeistą savymeilę, už nepasotintą garbės troški-
mą... 

Lietuviams, kuriems smulkus žmogiški reikalėliai ir 
apetitėliai dar neužstoia pačios Lietuvos, Antano Sme
tonos mirtis buvo ir lieka Lietuvos Prezidento mirtis. 
Ir ne tik Prezidento. Mirtis ilidelio ir reikalingo tautos 
gyvenime vyro. 

pirma išklausyk, paskui nuspręsk. Pirma pažink, pas
kui įvertink. Tai yra dėsniai, kurių negali atmesti 

niekas, kas tik nori buti sąžiningas ir teisingas. 
Todėl ir apie Antaną Smetoną, kaip apie žmogų, kaip 

apie tautos veikėją, kaip apie politiką ir net prezidentą 
— neteisinga ir nesąžininga butų prisisavinti nuomonę, 
sudarytą iš bruožų, kuriuos kaž kaip keistai sutartinai 
piešia ne tik kai kurie jo pažiūrų, bet ir pačios Lietuvos 
priešai. 

Ne veltui sako pasakyk, kas tavo priešai, aš žino
siu, kas tu esi. Apie A. Smetona nei iš vieno Lietuvos 
priešo gero žodžio niekas negirdėjo. Bolševikų pirmieji 
plūdimai Lietuvoje buvo nukreipti į Smetona. Atėjo 
kiti "išvaduotojai" — naujųjų laikų kryžiuočiai — il
tie pirmajame savo išleistame laikraštvje pradėjo ne nuo 
ko kita. kaip nuo Smetonos pasmerkimo. 

Buvo išdaviku, parsidavusiu vokiečių politinės poli
cijos ir propagandos istaigoms, kurie net knygas, "nove
les" rašė. drauge su Lietuvos nepriklausomybe stengda
miesi suniekinti lietuvių akyse ir jos prezidentą. Visiems 
Lietuvos nepriklausomybės priešams atrodė būtinai rei
kalinga apjuodinti lietuviu akyse visų pirma ios prezi
dentą. Jie tikėjo, kad, jeigu tas iiems pasiseks, tai ir 
pačios Lietuvos vardas patamsės lietuvių akyse. 

Ka tai reiškia? Ar tai nereikalauja pagalvoti, kad, 
tur but tai buvo svarbus Lietuvai žmogus, ieigu Lietu
vos priešai — visi priešai jo taip neapkentė? 

¥ 

[)aug negera apie A. Smetoną yra prikalbėję — ir da
bar kartais tą pakartoja — ne vienas ir iš tų, kurių, 

regis, nėia už ką laikyti sąmoningais Lietuvos priešais. 
O ką tai reiškia? Ar nebuvo Smetonos darbuose ir 

tokių dalykų, už kuriuos ir Lietuvos draugas negali pa
girti?... 

Visuomeniškas darbas, o ypač politika — yra daly
kas, apie kurį niekad nėra visų vienodos nuomonės. 

Štai kiek jau laiko praėjo nuo dr. V. Kudirkos mir
ties — nuo to Kudirkos, kurio žodžius giedame visi su 
pagarba atsistodami: "Lietuva, tėvynė musų". Tiek me
tų praėjus, jau beveik visi minime tą vardą su pagarba, 
bet ir tai dar ne visi vienodai... O kai jis buvo gyvas, 
kai jis veikė, ką tik po jo mirties — ar maža buvo, 
kurie jį smerkė, niekino? Ar visi vienodai kalba apie Dr. 
J. Šliupą, kuris irgi nedaug vėliau už A. Smetoną mirė? 
O kas butų, jei Šliupui likimas butų lėmęs daugiau buti 
politikoje ? 

Tik laikas pašalina daugelį įsikarščiavimų ir tik me
tams prabėgus sprendimai apie žmones ir jų darbus pa
sidaro šaltesni ir...protingesni. Ir kaip jie pasikeičia! 
Napoleonas mirė ištremtas, paniekintas. Šiandien retas 
praeuzas ir retas svetimtautis nesilenkia su pagarba 
prieš jo didingą kapą pačiame Paryžiaus centre... 

« * 

štai kodėl ne tik pritinka, bet yra ir teisingumo nu
rodyta pareiga šios liūdnos sukakties proga paminėti tą 
žymų, neišdildomus pėdsakus tautos gyvenime palikusį 
žmogų, giliau pažinti jo darbus, jo mintis, sąžiningai 
įvertinti ir pagerbti, kas turi buti pagerbta.^O kas pažins, 
ras daug ką čja pagerbti, ras daug iš ko ir pasimokyti. 

Superior Ave., Cleveland, 

KULTŪRININKŲ 
SUTARTIS 

IR PAGEIDAVIMAI MUMS 

Vokietijoje buvo susirinkę 
Lietuvių Kultūros Fondo ir kny
gų leidėjų atstovai susirinko 
ir sudarė sutartį bendradar
biauti, "nors ir žemė drebėtų ir 
kalnai griūtų į marių vande 
nis"! 

žinoma, sutarty taip nėra 
parašyta. Bet ten yra mintis, 
kad bendradarbiavimas neturi 
nutrūkti, net ir po visą pasauli 
iš Vokietijos tremtiniahis išsi
blaškius. O juk tai m ai daug 
tas pats... 

Bet sutartyje yra ne tik jų 
pačių vienų kitiems pageidavi
mai. Yra taip pat ir 

pageidavimai amerikiečiams* 
Pirmas. — veikėjams. Lau

kia, kad amerikiečiai daugiau 
Įsigytų knygų, labiau jas pla
tintų. 

Antras — laikraščiams. Lau
kia, kad daugiau apie išleistas 
knygas parašytų, sudomintų 
skaitytojus, sukeltų norą jas 
gauti. 

Kuo pasiaiškinsime? 
Veikėjai — visi jau turi daug 

tremtinių išleistų knygų, nes ... 
gavo dovanų iš tremtinių! 

Laikraščiai — kokia prasmė 
rašyti apie tas knygas, kurių 
čia beveik negalima gauti nusi
pirkti... Kam erzinti apetitą 
tuščiai! 

Silpni pasiaiškinimai 
Berods, Pr. Lapienė kartą 

sakė: kai pasižiūriu, kiek tie 
tremtiniai atsiunčiai mums do
vanų knygomis ir kitokiais me
no kūriniais, tai pasidaro gėda. 
Juk tai yra daug didesnis tur
tas, negu musų jiems nusiųsti 
"kenukai"... 

Jeigu tai teisybė, tai išeitų, 
kad iš turtingosios Amerikos 
tremtinių kultūrinis darbas ligi 
šiol palaikytas tik netiesioginiu 
keliu: iš čia eina parama mais
tu, drabužiais, o tos paramos 
dėka tremtiniai nuperka mums 
knygų... 

Atvirai kalbant — priklau
sytų patiems nusipirkti. Ne 
tik tam, kad palaikytumėm kul
tūrinių vertybių leidėjus, bet 
ir tam, kad palaikytumėm lie
tuviškumą čia. 

'Laikraščiams taip pat reikės 
daugiau susirūpinti tuo reikalu 
Reikės skaitytojus plačiau su
pažindinti su naujų lietuviškų 
k n y g ų  t u r i n i u .  T a d a  a t s  i r a s  

Neabejotina vieny biečio nuo
mone 

V. Sasteniuį -
vo -"nuomoni!!** 
vardais. 

neskelbti sa-
kitų žmonių 

VIENYBĖS linkėjimai 
1949-iems metams 

Numato dar didesn| įvykį... 

Mūsų bimbinė "Laisvė" ste
bisi Stalino kuklumu, kad jis 
nesigiria savo 69-iais metais. 
Bet sako, kad kai sulauks 70, 
tai tada visa jo karalystė vi
sais varpais skambins, nes tai 
bus "didelis # įvykis socializmo 
kraštui". 

T) sovietiškas kareivis, ku
ris dabar visada sako "ačiu 
Stalinui", Stalinui mirus žada 
pasakyti "ačiu Dievui"! , 

Ir aš manau, kad tas įvykis 
bus daug didesnis... 

J. G., Brooklyn, N.Y. 

Nemėgsta svetimų barnių 

Verti pagyrimo, kad nede-
dat tiek daug barnių, kur vie
ni kitus kolioja. šitaip tai yra 
ką paskaityti. 

J. P., Newton Falls,O. 

Vienas paveikslas kašt u o j a 
apie tiek pat, kiek DIRVOS 
prenumerata visiems metams... 

Aš pageidauju, kad DIRVA 
dėtų daugiau įžymių tremtinių 
ir kitų gerų lietuvių paveikslų. 
Tada DIRVA bus gražesnė ir 
įdomesnė. 

M.V., Lawrence, Mass. 

daugiau norinčių jas gauti. 
Mūsų veikėjų pareiga taip 

pat sutvarkyti dalykus taip, 
kad lietuvišką knygą būtų leng
viau gauti. . 

Dar kartą — reikia lietuviško 
knygyno Amerikoje! 

Nau jos jėgos 
Jau nemaža ir kultūrinės sri

ties veikėjų atsirado čia. Jų, 
regis, greit sulauksime ir dau
giau. 

Girdėti, kad net ir šitos pa
čios sutarties autoriai netrukus 
atsiras Amerikoje: Kul t ū r o s 
Fondo steigiamojo komiteto pir
mininkas rašytojas Liudas Do
vydėnas, vienas iš uoliausių Kul-
turos Fondo steigėjų — rašyto
jas Vytautas Alantas, minimos 
sutarties sudaryme dalyvavęs 
"Patria" leidyklos vadovas J. 
Lenktaitis ir kiti. Jei jie lai
mingai pasieks šį kraštą, reikia 
tikėtis, savo susitarimą toliau 
vykdydami neliks vieni: mūsų 
visuomenė noriai stos į talką! 

OuJ. 

1  U  O K A I  

—Juokai ir pasibaigs juokais; 
Draugystė mųsų — tik juokai. ^ 
Mes vėl skirtingais eisime takais.,. 
Dažnai šiuos žodžius man sakai. 

O šie juokai — žinau, jaučiu, — 
Dar iš manęs pareikalaus 
Daug nerimo, svajojimų, kančių, 
Ir daug dar ilgesio tylaus. 

—Juokai ir pasibaigs juokais. 
Ir musų dienos — tik juokai; 
Kaip sapnas jos negrįžtamai praeis... 
Šypsodamosi atsakai. 

Ak, tai}) — juokai... Bet jie tegu 
Nūn guodžia bundančius jausmus. 
Kas širdžiai miela, gera ir brangu, 
Nors laikinai te jungia mus. 

—Juokai ir pasibaigs'juokais. 
Ir musų dienos — tik judkai. 
Praeis daug metų... Daug pasikeis, 
Liūdnai, kaip aidas, atsakai. 

Juozas Mikitas 

Laisvoji valanda 
Taip kalbėjo Kudirka... 

m 

vardės lietuviškos (iš Milinikaitis lieka Milini), 
iš Bijūnas — Bijun, c) dirbant visokias permai
nas viduryje pravardės ir gale (Raudonius — 
Rovdan, šiaučiunas — ševčun arba ševčynski, 
Draugaitis — Dravgatt, Pirdžius — Pirdžinski 
Ir daug kitokių); 2) saugojasi lietuviškai kalbėti, 
arba kalba čvierydamiesi ir ly;g rodydami per 
tai savo malonę lietuviškai kalbai; 3) užšnekyti 
išnetyčių lietuviškai, ypač draugystėje svetim
taučių, paraudonuoja, lyg šutytas vėžys. 

(Iš ten pat.) 

1948 metais suėjo 60 metų nuo Varpininkų 
veikimo pradžios. Pačiame metų gale — gruo
džio 30 dieną — suėjo 90 metų nuo dr. Vinco 
Kudirkos gimimo. 

Amerikos lietuvių spaudoje šita proga buvo 
keletas straipsnių, bet juose, deja, daugiau bu
vo kalbama apie liaudininkus, apie socialistus, 
bet labai maža apie VARPĄ, varpininkus ir apie 
didžiausi ir svarbiausį varpininką — dr. Vincą 
Kudirką... 

Mes čia taip pat nerašysime jokių studijų 
ir istorijų. Mes norime užleisti kurį laiką kiek 
vietos pakalbėti į skaitytojus pačiam dr. Vincui 
Kudirkai. . <. ' • 

Daugelis jo minčių, paskelbtų VARPE prieš 
60 metu, dar ir šiandien daug kur pritinka... 
(Kalbos ir rašybos nekeičiame.) 

Apie nevienybę 

Kas bus, jeigu nelaimė užklups -mus grei
čiaus, nei spėsime susivienyti ir suprasti, kad 
reikalas tėvynės dėl visų yra vienas, kad jis yra 
augštesnis u^ egoizmą skirtingų partijų, kad 
prieš tą tėvynės reikalą priešingiausiosios parti
jos turi stoti su šakelę alyvos ir užmiršti asa-
biškus nesutikimus. 

(Iš 1889 m. VARPO 11 nr.) 

Apie rusų kultūrini importą | Lietuvą 

Rusai neš civilizaciją tiems, kurie su savo 
vietine civilizacija augščiaus stovi už pačius Ru
sus! Na, ar ne juokai? Kada gaivalas su že
mesne kultūra ir priverstinai spaudžia savo įtek
mę, tai tik sutrukdo jų progresą ir įneša vodin-
gus elementus. Ar Pabalti jos rėdybos džiaug
sis iš "civilizatorių-sūdžių", kuriems Nov. Yr. 
suteikią taip šventą pasiuntinystę, ar bus labai 
dėkingos už "rusišką įtekmę" — parodys ateitis. 
Mes, Lietuviai, pažįstame jau ir tokius "eiviliza-
iorius" ir tą "įtekmę". 

"Įtekmę gi "rusišką" Lietuvoje pažinome, 
tarpu kitų, iš didelio skaitliaus arklęyagiy, pri
lygusių, lyg grybų, gerai palijus. 

(Ii ten pat) 
* * * * 

žodis savo tautybę slepiantiems , 
Kalba ir tautystėj tai ne kokis ten civiliza

cijos išmislas, tik turi gilesnį pamatą — yra tie
sa gamtos, su kuria juokus dirbti gan pavojin
gas dalykas. - Patologijoje plačiai žinoma liga 
nostalgia, vedanti į kapus kiekvieną, išsiilgusį 
priverstinai apleistos tėvynės. Negaliu tikrai 
pasakyti, ar nostalgia užgriebia ir tuos, kurie iš 
geros valios išsižada ir kalbos savo ir tėvynės. 
Vienok tą tai tikrai žinau, kad tuos nabagus sle
gia kitokia liga, stupiditas s. dementia, t^ y. su
irimas psychiškų procesų arba ir visiškas jų su
stojimas, sujungtas su atbukimu smagenų ir 
stoka sąjausmo. 

O yra daug tokių ligotų Lietuvių, besisten
giančių, kiek įmanant, išsinerti iš lietuvystės. 
Dėl persergėjimo sveikųjų, paduosiu čia žymius 
tos baisios ligos. Ligoniai 1) lietuviškos 
šaknies pravardes permaino ant svetimtautiš-
kų: a) užbaigiant vietan aitis, unas ir kt. ant 
skicki (ir kitaip), b) numetant tiesiok galą pra-

Juokai keliauja aplink pasaulį 
Net ir kelintą kartą pks mus sugrįžę 

vis dar sukelia šypseną 
Negalimą bausti. . .  

— Ponas mokytojau! Ar būtų teisinga bau
sti mokinį už tą, ko jis nepedarė? 

— žinoma, ne. 
— O mane Tamsta ba'ustum už tą ko ai 

nepadariau ? 
— Ką tu kalbi, vaike! Kaip gi aš galiu tave 

bausti už tą, ko tu nepadarei? 
— Tai ačiu, ponas mokytojau! Ai šiandien 

nepadariau uždavinio f 

Reikėjo geriau žiūrėti 

Profesorius studentams sako: 
— Dabar aš noriu išbandyti jūsų nervų stip

rumą ir pastabumą, žiūrėkite: į stiklinę aš įpi
lu pieno, vyno, dedu medaus, paskui muštardos, 
pipirų, o paskui įpilu po šaukštą gasolino ir ma
šininės alyvos. Ar jūs manot, kad tas mišinys 
bus gardus? 

— Ho-ho-ho!! — tiesiog sužvengi Studentai. 
— Na, gal ir nebus labai skanu. Bet reikia 

parodyti nervų tvirtumą. Va aš — tik gerai žiū
rėkit — įmerksiu pirštą į šitą mišinį, paskui nu
laižysiu pirštą ir nei kiek nesusirauksiu! 

Ir tikrai, profesorius įmerkė pirštą, paskui 
— pirštą į burną, pačiulpė ir tikrai — nei kiek 
nesusiraukė. 

— Dabar jūs pabandykite! 
Studentai jau iš anksto rankėsi, bet paban

dyti reikia... \ 
O pabandę ne tik raukėsi, bet ir spiaudė po 

kelipliką kartų, kiti net liežuvius nosinėmis šluo
stė ... O profesorius žiūri ir šypsosi. 

Kai visi pabaigė t$ bandymą, profesorius 
ir sako: 

— Matote. Jūs parodėt, kad nervus turite 
gana stiprius. Nors ir žinojot,#kad bus labai 
negardu, bet turėjot drąsos paragauti. Bet jū
sų pastabumas blogas. Aš laižiau ne , patį 
pirštą, kurį merkiau į stikrinę... 

gaunamos 

KNYGOS 
PAKELIUI Į MIRTĮ 

B. Gaidžiuno asmeniškų pergyvenimų aprašy
mas vokiečių kalėjimuose, kur jis buvo ilgą lai
ką suimtas už veikimą prieš vokiškus okupantus. 

Autorius yra Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo Ko
miteto narys ir Lietuvių Tautinio Sąjūdžio pir
mininkas. 4 

Knyga 231 pusi. Kaim $1.00 

LIETUVA TIRONŲ 
PANČIUOSE 

Čia aprašyta visa teisybė, kaip Lietuva buvo 
rusų užimta ir kas paskui atsitiko. 

Knygoje autoriai pažymėti slapyvardžiais. Da
bar jau galime pasakyti, kad ta knyga parašyta 
DIRVOS skitytojams gerai pažįstamų asmenų: 

Dr. B. T. Dirmeikio, kuris kas savaitę rašo 
"Kur eina pasaulis", ir V. Rastęnio, dabartinio 
DIRVOS redaktoriaus. 

Knyga 312 p., su kietu viršeliu. Kaina $2.00 

LEISKIT Į TĖVYNĘ 
Lietuviškų dainų rinkinys, 288 dainų žodžiai. 

Labai naudinga knygelė dainininkams, ypač ku
rie pamiršo žinomų dainų žodžius. Kaina $1.00 

SVAJONĖS APIE ŽEMĘ 
IR DANGŲ 

įdomus pasiskaitymai apie žemę, mėnulį, sau
lę, žvaigždes, planetas, kometas ir tt. 

Ir moksliška, ir lengvai suprantama, ir daug 
įdomybių. Redaguota B. Kėturausko. 

76 pusi. Kaina 50c 

ŽMONIJOS ISTORIJA 
Paveiksluota, kietu viršeliu, 610 puslapių. La

bai svarbi knyga norintiems geriau suprasti da
bartines pasaulio bėdas. Kaina $2.00 

Reikalaukit Dirvoje 
6S20 Superior Ave. ' Cleveland 3, 0% 
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Pasivažinėjimas "Virš Programos" 
KODĖL STRAZDU SE1MA BUVO ATSI

DŪRUSI NORTH CAROLINOJ? 
Pereitos savaitės VIENYBĖS 

numeryje buvo aprašyta, kaip 
Kūčių vakarą į New Yorką at
vykusi Strazdų šeima buvo iš 
siųsta į North Caroliną, nors 
Strazdų šeimos keliones tikslas 
buvo Brockton, Mass., pas ge
rai gyvenančius gimines, jų 
laukiančius. 

Baigdama VIENYBĖ pažy
mi, kad nepasisekė sužinoti, 
kodėl taip keistai atsitiko. 

Mus pasiekė žinios, kad atsi
tiko štai kaip. 

Jurgio Strazdo dėdė ar kitoks 
giminė, pasirašęs darbo ir bu
to paganrtiją, buvo nusistatęs 
labai sąžiningai pažadus vyk
dyti, ir neturėdamas gana vie
tos savo bute, pastatė Strazdų 
šeimai atskirą namelį! 

Kadangi tas dėdė — P. Vai
čiūnas iš Brockton, Mass., — 
pačioj pradžioj garantijas įtei
kė BALFui, tai garantijos sa
vaime pateko į NCWC globą 
Po kiek laiko NCWC pradėjo 
vykdyti savo patikrinimus per 
klebonijas. Tikrintojai garan
tijų davėjams dažnai primin
davo, kad reikia ir tam tikrą 
mokestį sumokėti organizacijai. 

Ką būtent tuo klausimu pri
minė NCWC atstovas Vaičiū
nui, mes nežinome, bet girdėjo
me, kad Vaičiūnas kunigui 
maždaug taip pareiškė: "Man 
nereikia jokios kitos globos, aš 
pats savo gimines paglobosiu 
ir aprūpinsiu." 

Tuo pirmas veiksmas pasi
baigė. Ką NCWC atstovas pa
rašė blankuose, tas lieka ana
pus uždangos... 

Strazdų šeima vis dėlto pate
ko į laivą ir atvyko. Juos čia 
pasitiko NCWC atstovas ir pra
nešė. .. liūdną itiaujieną: kad 
dėdė atsisakė juos priimti! 

Aišku, žmonės labai nustebo 
ir nusiminė. Bet atstovas tuoj 
juos nuramino, sakydamas, kad 
viskas bus tvarkoj. Sako, mes 
turime jums darbą ir butą. Ir 
... nugabeno tuč tuojau į N. 
Caroliną. 

Ten Strazdas sutiko vieną 
lenką, jau dirbantį toje vieto
je, kur ir Strazdų šeimai dar
bas buvo užtikrintas. Tas len
kas pataręs: kol dar nepradėjai 
— bėk! 

N e s v a r bu, kuriais būdais 
Strazdai vėl atsidūrė New Yor-
ke. Faktas, kad jiems paga
liau pavykb susisiekti su J. P. 
Ginkum, kuris tuoj telefonu 
pašaukė jam gerai pažįstamą 
P. Vaičiūną. 

Vaičiūnas, sako, ko ne ver
kęs telefonu kalbėdamas, kai 
išgirdęs, kokia istorija išėjo, 
žinoma, tuoj sutvarkė kelionės 
finansavimą ir Strazdai nuvy
ko pas Vaičiūną. 

• * • 

Dabar klausimas, ką visa is
torija reiškia? 

Norint prasklaidyti mišrias, 
reikia suderinti kai kurias ži
neles, anksčiau jau kalusias su
sirūpinimo. 

BALFo pirmininkas viename 
susirinkime esąs prasita r ę s, 
kad tiems, kurie negaus asme
ninių garantijų, bus galima pa
naudoti nevardines darbo-buto 
garantijas, kurių būsią parū
pinta gana daug. 

Iš Vokietijos ateina laiškai, 
kuriuose tremtiniai džiaugia 
si, kad jų klebonai, nors dabar 
jau ir ne klebonai, gavę po di
delį pluoštą "geltonų lapų" ir 
su tais lapais galį ten pat iš
duoti darbo - buto garantijų 
"kiek tik nori". 

čia Amerikoje žmonis kalba, 
kad katalikų organizacijos tas 
nevardines garantijas gauna 
pietinėse valstybėse, tokiose 
vietose, iš kur bėga juodukai... 

Pridėjus prie šitų "žinelių, 

kurios vis darosi panašesnes į 
tiesą, dar tą faktą, kad bent 
kai kuriose diecezijose tremti
nių įkurdinimo organizac i j a 
reikalauja iš garantijų davėjų 
po 10 dolerių ar daugiau nuo 
kiekvienos garantijos, savaime 
iškyla klausimas: kiek moka 
pietiečiai plantatoriai už kiek
vieną pristatytą porą darbo 
rankų ? 

Gal ir nieko, bet vis dėlto 
turi būti atvirai ir ne
dviprasmiškai išsiaiškinta, 

ar čia nėra savotiškos preky
bos žmonių likimu. » 

Tremtiniai, be abejo su 
džiaugsmu puls ant tų "gelto
nų lapų", bet reikia bent žinoti, 
ką ištikrųjų tie lapai žada... 

Tremtiniai yra gana išvar
ginti. Jų atvykimas į Ameriką 
turi duoti jiems bent šiek tiek 
galimybės gautįi pragyvenimą 
žmoniškose sąlygose. Jeigu jie 
būtų atiduoti išnaudotojams, 
pasinaudojus jų pasitikėjimu 
ir aplinkybių nežinojimu, tai 
čia būtų ne pagalba, o žiauri 
skriauda. 

Visuomenė nekantriai lauks 
iš BALFo vadovybės atitinka
mų paaiškinimų, kas čia daro
si. 

VERTA GIMTI LAIVE 
Daug dovanų ir 

nepaprastas vardas 
Gruodžio 26 d. United States 

Linijos laivu "Ernie Pyle" iš 
Bremerhaven'o į New Yorką 
atvyko 20 lietuvių. Atvykusių
jų tarpe yra kun. Juozas šešto
kas, TĖVIŠKXS GARSO (Vo
kietijoj) buvęs redaktorius St. 
Gečas, žurnalistas Giedraitis 
Alfonsas, Beleckas Antanas, 
čižauskas Antanas, čižauskie-
nė Ada, Maleckas Petras, ūki
ninkas Orantas su šeima, Ra
manauskas, Sakalauskas Jonas 
su šeima iš Paryžiaus ir kiti. 

Atvykusieji išsiskirstė po 
įvairius miestus pas savo gimi
nes bei artimuosius. 

Kelionėje būta ir netikėtu
mų. Vienai belgų šeimai laive 
gimė kūdikis. Naujagimis, pa
gal laivo papročius turėjo būti 
laive pakrikštytas, o jo krikšto 
tėvas buvo laivo kapiton?„s. 
Kalėdų naktį prieš Bernelių 
m i š i a s  i š k i l m i n g a s  k r i k š t o  
apeigas, dalyvaujant laivo įgu
lai ir keleiviams, atliko kun. 
J. šeštokas. Naujagimis pa
krikštytas laivo ERNIE PYLE 
vardu. Tuo būdu žuvusi o j o 
amerikiečių armijos karo ko
r e s p o n d e n t o  E R N I E  P Y L E  
vardas vėl yra gyvųjų žmonių 
tarpe. 

Kūmas — laivo kapitonas 
savo krikšto sūnui padovanojo 
200 dol. pinigais, laivo įgula — 
dviejų šimtų dolerių vertės 
kraitelį, o Amerikos valstybė, 
kaip gimusiam Amerikos laive 

. savo pilietybę. (sg) 

ANGLIJOS LIE- . 
TUVIAI 

(LalSkas DIRVAI iš Londono) 
Anglijos lietuvių tarpe da

bar vyksta didelis vajus sukel
ti pinigų lietuvių namams. Va
jus vedamas naujais pagrin
dais — akcijomis. Kiekvienas 
tokią akciją (šėrą) nupirkęs 
tampa lietuvių namo Londone 
daliniu savininku. 

Anglijoje lietuviai tremtiniai 
tegyvena tik pirmus ar prade
da antrus metus. Per tą trum
pą laiką jie suspėjo suorgani
zuoti visus jungiančią Lietuvių 
Sąjungą, į kurią sutelpa visi — 
ir senieji ir naujieji ateiviai, 
iiesigilindami į vienas kito pa
saulėžiūrinius įsitikinimus. Lie
tuvių Sąjunga sutraukė plačias 
Anglijos lietuvių mases ir štai 
jau organizuoja fondą lietuvių 
namams Londone įsigyti. Tie 
namai bus Anglijos lietuvių 
Centras; ten bus įrengtos pa
talpos centrinėms Anglijos lie
tuvių organizacijoms, salė su
sirinkimams, ir poilsio kamba 
riai, kuriais galės naudotis pro 
Londoną pravažiuoją lietuviai. 

Namams pirkti vajus veda
mas visur, kur tik yra bent 
vienas lietuvis. Reikia pasaky
ti, kad visi kiek tik gali, šį su
m a n y m ą  n u o š i r d ž i a i  r e m i a .  
Jau ne už kalnų tas metas, ka
da Londone bus atidarytas lie
tuvių centras. Malonu pažy
mėti, kad Anglijoje lietuvių 
tarpe nesijaučia "senųjų" ir 
"naujųjų" dvasia. Visi čia jau-
liasi vienos lietuviškos šeimos 
nariai. Visi sumanymai bend
romis jėgomis paremiami ir 
vykdomi. 

Anglijos lietuviai turi du 
laikraščius. Iš seniau eina "Iš
eivių Draugas", labiausiai mė
giamas senųjų Anglijos lietu
vių, o dabar įkurtas "Britani
jos Lietuvis", kuris daro gra
žią pažangą ir yra visų Angli
jos lietuvių laukiajnas svečias. 

A. J-kus, 

MASKVA GAILISI "ALKA 
NŲ" AMERIKOS DARBI

NINKŲ.. .  
Komunistų organas "Pravda" 

Maskvoje sausio 2 d. patalpino 
straipsnį, kuriame su aš.aromis 
apgailauja, kad Amerikoje dar 
bininkų pragyvenimas nusmu
ko, darbininkų maistas kasdien 
eina aršyn, darbininkai neda-
valgę nyksta. Šitą žinią "Prav-
da" remia neva pranešimu 
mėsos industrijos centro Chi-
cagos, kur pradėjo daugėti ark
lienos mėsos pardavimas Ir val
gymas,. .. 

"Pravda" tai skelbia, tikrin
dama, jog sovietų pranašavi
mai apie ekonominę krizę Ame
rikoje ir visame kapitalistinia
me pasaulyje pildosi;.. 

Aš radau — visi raskite! 
Atnaujindamas savo DIR

VOS prenumeratą, aš radau ir 
kitą, kuris pakalbintas taip 
pat prisidėjo prie skaitytojų 
šeimos ir užsirašė DIRVĄ vi
siems 1949-iems. metams. 

Jeigu norime, kad mūsų lai
kraštis būtų stipresnis, gra
žesnis, įdomesnis, tai visi turi
me taip padaryti: kiekvienas 
rasti DIRVAI dar po vieną 
skaitytoją. Tada mūsų šeima 
bus dvigubai didesnė, tai galė
sime tikėtis, kad ir laikraštis 
bus kita tiek geresnis. 

Nereikalaukime pagerinimų 
vien tik iš redakcijos, padėki
me ir patys! 

M. Vilkišius 
Lawrence, Mass. 

Kuriuo keliu suks 
Prancūzija? 

SANTYKIAI BU USA APSI
NIAUKĘ 

(Mūsų korespondento) 

- Daugelis * Europos ir Ameri
kos žurnalistų, rašydami apie 
Amerikos ir Prancūzijos santy
kius, pažymi, kad tie santykiai 
niekad po karo nebuvo taip įsi
tempę kaip dabar. , Tik 1945 
metais prancūzų generolas de 
Gaulle buvo "sukūręs" konflik
tą, kada jis rimtai buvo apsi-
pykęs su velioniu Rooseveltu. 
Šiaip Prancūzija visada buvo 
draugiškuose santykiuose su 
Amerika. Mat pastaru laiku at
sirado gana žymių nesutarimų 
ir nuomonių skirtumų. Net bi
joma, kad tie skirtumai ne
nuvestų į pavojingą'vakarų iš
siskyrimą. 

* 

Vakarų Unija ir Atlanto 
Paktas 

Pereitą' pavasarį Belgijos sos
tinėje Briuselyje buvo pasira
šyta Vakarų Unija. Ji apima 
l a i s v u o s i u s  V a k a r ų  E u  r o p o s  
kraštus ir siekia bendrai gintis 
prieš Rusijos agresinius sieki
mus. Uniją pasirašiusios vals
tybės numatė suvienodinti gin
klus, turėti bendrą gynimosi 
generalinį štabą ir tt. Ta kryp
timi jau daug nuveikta. Ang
las Montgomery, Antrojo pa
saulinio karo žymus strategas, 
paskirtos Unijos generaliniu 
štabo šefu, o buveinė tam šta
bui numatyta netoli nuo Pary
žiaus, Fontenebleau istorinia
me miestelyje. 

Netrukus Vakarų Europos 
kraštai pasijuto, kad jie yra 
per silpni gintis prieš rusų ma
ses. Matome, kad sparčiais 
žingsniais einama prie Atlanto 
Pakto organizavimo. Atlanto 
Paktas išplečia Vakarų Uniją: 
į šitą gynybos sistemą įtrau
kia Ameriką ir Kanadą, kaip 
labai didelius ir svarbius pra
monės ir visokių turtų kraštus. 
Atlanto pakto organizavimas 
vyksta labai sparčiu tempu ir 
gali būti pasirašytas vasario 
mėnesį. 

Prancūzijos vieta 
Prancūzijai tenka šioje gyni

mosi sistemoje labai svarbi vie
ta. Bet čia ir prasideda labi
rintas. Dabartinė Prancūzijos 
vyriausybė labai norėtų įsijun
gti į šią gynimosi sistemą ir 
pasiimti visą Prancūzijai ski
riamą naštą, bet su tuo neno
rinti sutikti.... tauta. Ją ge
rokai išvargino ir nubiednino 
abu paskutiniai karai. Susida
rė puiki dirva komunistinei vei
klai, kuri visakam priešinasi, 
kas tik nepatinka Maskvai. O 
neužmirškim, kad komunistai 
parlament® turi apie trečdalį 
atstovų. 

Be to, prancūzai dar vis ne
nori atsisakyti nuo minties, 
kad jie yra "didelė galybė". 
Tos "didelės galybės" skatina-

lo visuomenės priklauso, 
atliks saro pareigas 

Kad butų galima atlikti reikalingiausi "uždaviniai, reikia kasdien surinkti 
bent $2,700 . . * ~""r 

BALFo Valdyba kviečia talkon 
Pereitas B ALF seimas parei

škė pageidavimą sukelti penkis 
milijonus dolerių lietuvių trem
tinių šalpos ir jų imigracijos 
ir įkurdinimo reikalams, ši su
ma, palyginus ją su žydų, len
kų ir kitų tautų šalpa, nėra 
perdidelė, tačiau B ALF valdy
ba šį reikalą išsamiai apsvars
čius, paruošė minimalę sąmatą 
BALFo veiklai finansuoti vie
nerių metų laikotarpiui—$962,-
000 sumai. 

Daugiausia šalpos reikalingi 
yra vaikučiai, ligoniai ir sene

liai, kurių priskaitoma B viso 
apie 20,000 asmenų (vaikučių 
apie 15,000, ligonių — 1,500 ir 
senelių — 3,500). šiems 20,000 
asmenų sušelpti skiriant jiems 
tik po $2.50 mėnesiui, reikia 
sukelti $600,000 sumą (tuo tar
pu žydai kiekvienam savo žmo
gui skiria mėnesiui po $30 ar
ba dolerį dienai), šia proga 
reikia pastebėti, kad dar yra 
apie 30,000 lietuvių tremtinių, 
kurie dar šiek-tiek sveikesni ir 
gali dirbti» tie jokios papildo
mos pašalpos negauna. 

mi, prancūzai po karo pradėjo 
vaidinti tarpininko vaidmenį 
tarp amerikiečių ir rusų, ma
nydami išgelbėsią pasaulio tai
ką. Prasidėjo garsusis buvu
sio ministerio Bidault "taktinis 
neutralumas". 

To neutralumo laikydamiesi, 
prancūzai visomis keturiomis 
vengia įsimaišyti į kokį nors 
konfliktą tarp rusų ir ameri
kiečių. Iš čia išplaukia ir ne
sutarimai dėl Atlanto Pakto ir 
Vakarų Unijos. Prancūzai ma
no, kad ryšių stiprinimas su 
Anglija ir Amerika sudaro to
limesnius žingsnius karo kryp
timi. O to tauta nenori. To 
komunistams ir reikia. Jie kur
sto iš visų kampų, vadindami 
gynimosi planus "karo kursty
mu" ir visas vyriausybės pas
tangas kur tik galėdami truk
do. 

Vokietijos baubas 
Didžiausiu nesutarimų "obuo

liu" yra Vokietija ir ypač Ruhr 
kraštas. Amerikiečiai nori dau
giau atstatyti Vokietiją ir ga
lingą Ruhro pramonę įtraukti 
į Atlanto pakto gynimosi pla
nus. Prancūzija jau tris kar
tus smarkiai nukentėjo nuo vo
kiečių, tad prieš šiuos Vokieti
jos atstatymo planus visomis 
keturiomis šiaušiasi. 

Ir po pirmojo pasaulinio ka
ro Vokietijai dėl tų pačių su
metimų buvo leista "atsigau
ti". Kas iš to išėjo -— ne tik 
prancūzai, bet ir mes puikiai 
patyrėme. 

Bet šiandien pasaulis stovi 
prieš didžiausią žmogaus lais
vės priešą Maskvą. Amerikos 
pastangos suprantamos. Yra 
reikalas aiškus, kad Vokietijos 
savo likimui palikti % negalima. 
Ji turi būti įjungta į Europą,; 
jos jėgos daug gali galutinėje 
kovoje prieš Maskvą. 

šitą žino ir prancūzai. .Nuo
saikūs ir realūs politikai remia 
Atlanto pakto politiką ir nusi

leidžia net Ruhro klausimuose. 
Bet jie sutinka didelį pasi 

priešinimą. Pirmoje eilėje — 
komunistai. Jie suka visas va
deles į Maskvą. Toliau keisto 
ir nelaukto įspūdžio įnešė pas
kutiniosios generolo de Gaulle 
kalbos. Jo politika ir siekimai 
neatitinka šių dienų realios pa
dėties ir įneša daug neaiškumų 
į anglų-prancūzų ir prancūzų-
amerikiečių santykius. 

Praeities ar ateities keliu? 

Kuriuo keliu pasuks prancū
zai ? Reikšminga karikat ū r a 
tuo reikalu buvo įdėta "Wash
ington Post", kurią persispaus
dino daug Europos laikraščių. 
Ji vaizduoja, kaip amerikiečiai 
vaišina vokiečių pramoninkus, 
o nusiminusiai ir liesai Pran
cūzijai sako: "Tamsta kalbi 
vis apie buvusį karą. Mes gal
vojame apie būsimąjį!" 

Pasirinkimas nėr didelis, bet 
jis svarbus visam pasauliui. 

Z. U. 

Prašom ateiti! 
Lietuvių Tremtinių Dr-ja Cleveland* 
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Bus vaidinama "SEKMINIŲ VAINIKAS" 
A Gustaičio vieno veiksmo vaidinimas su dainomis. 

Be to programoje dainos, deklamacijos, paskui šokiai, 
grojant SONNY MICHAEL'S .orkestrui 

Pradžia 4:30 vai. p. |. * 

kaina — 75 centai 

Tikietus galima gauti prie įėjimo į 

Vakaro pelnas skiriamas tremtiniams šelpti. 

Garsus ir tylus rėmėjai 
Neseniai DIRVOJE buvo ra

šyta, kad viena Clevelando or
ganizacija per 1948 metus pa
skyrė net 50 dolerių visuome
niškiems labdaringiems tiks
lams, iš jų 25 dolerius pereitą 
vasarą nusiuntė BALFui. 

Viena Chicagos organizacija 
vėl skelbėsi, kad duodama ra
dijo programoms ir laikraš
čiams paskelbti savo kalėdi
nius sveikinimus, parėmė radi
jo programas ir laikraščius net 
keliolika dešimčių dolerių. 

Gerai. 
O štai vienas ii kuklių DIR

VOS skaitytojų atsiprašo, kad 
nebegali dar daugiau tremti
niams padėti. Ir štai kodėl. Ra
šo: 

Mes išpildėm per BALF dar
bo ir buto garantijas trylikai 
žmonių ir jau išsiuntėm 25 pa-
kietus su maistu ir drabužiais 
į įvairias zonas.. Pereitą savai
tę išsiuntėm 4 pakietus. Dau
giau tuo tarpu negalime". 

Taip rašo E. Jonuškis iš 
Staughton, Mass., kuklus skai
tytojas, apie kurį niekas į lai
kraščius neparašo, nor jis pats 
vienas su žmona per metus at
liko daugiau, negu kokia dide
lė organizacija, apie kurios ma
žiaus; pajudėjimą visi laikraš
čiai rašo... 

Kažin, ar tinka Evange
lijos palyginimas apie 
skatiką? 

našlės 

NAUJŲ METŲ NELAIMĖSE 
ŽUVO 257 ŽMONĖS 

Naujus Metus sutinkant, 257 
žmonės šioje šalyje sutiko ir 
mirtį įvairiose nelaimėse. 183 
žuvo trafiko nelaimėse, auto
mobilių užmušti, arba patys už-
simušdami neatsargiu važiavi-
inu. 74 kiti žuvo nuo kitokių 
nelaimingų prietikių. 

Be šių pagrindinių išlaidų 
dar yra drabužių, maisto, ava
lynės, knygų ir kitų gerybių 
atgabenimas į sandėlį, jų su
tvarkymas, supakavimas ir pa
ruošimas siųsti, nugabenimas į 
uostą, pakrovimas į laivus, ap-
drauda, sunkvežimiai, darbinin
kai, administracija, tarnauto
jai ir įvairios smulkios išlai
dos, kurios siekia apie $42,000. 

I m i g r a c i j o s  r e i k a l a m s  ir 
tremtinių įkurdinimui valdyba 
numatė minimalę sumą—$370,-
000. Pagal naująjį Bilių 1949 
m e t a i s  n u m a t o m a  a t g a b e n t i  
apie 14,000 lietuvių, kuriems, 
jei skirsime tiktai po $20 ver
tės paramos ir pagalbos, reikis 
$280,000. 

Šalia to daugeliui reikės ap
mokėti kelionės išlaidas čia at
vykus, duoti jiems maistpini
gių ir kitais reikalingais daik
tais aprūpinti, transportacija, 
aprūpinti palydovais; kitiems 
reikės įvairiais kitais būdais 
pagelbėti, už kitus garantuoti, 
kad jie nepataps visuomenei 
našta, o be to dar reikia pri-
skaityti tarnautojus, dirbančias 
imigracijos srityje, jų kelionės 
išlaidas ir administraciją. 

ši suma kai kam atrodys ir 
didelė, bet reikia atsiminti, kad 
darbas taip pat milžiniškas, nes 
didelis žmonių skaičius reika
lingas mūsų pagalbos. 

Jei BALF turėtų šią sumą, 
mums nereikėtų prašyti kitų 
organizacijų tarpininkauti lie
tuvių tremtinių imigracijos rei
kalais, nes federate D. P. ko
misija suteiktų mums tokias 
pačias teises, kokias nuri NC 
WC, CWS, IRRC ir kitos orga
nizacijos. 

Šiandien BALFo kasoje y m 
tiktai 3480 dolerių. Tai ką ga
lime su tokia suma padaryti? 

Todėl nuoširdžiai prašome 
visų lietuvių, visose kolonijose 
ir miesteliuose tuojau griebtis 
rengti vajus ir įtraukti į tą 
sunkų darbą ir kitus savo kai
mynus, savo draugus amerikie
čius, biznierius, politikierius, 
visuomenės veikėjus, be tiky
bų, politinių pažiūrų skirtumo. 
Labai svarbu įtraukti lietuvią 
jaunimą ir jų draugus, nes dar
bas reikalauja milžiniškų pa
stangų ir didelės talkos. 

Jeigu visi atsidavusiai ir nuo
širdžiai dirbsime šį darbą ir 
aukosime pagal išgalę, neabe-
jojam, kad musų vajus pasi
seks ir savo tikslo pasieksim#. 

Vajus reikia tuojau pradėti 
ir tęsti iki bus pasiektas užsi
brėžtas tikslas. 

Vajaus laiko ir būdo nega
lime nurodyti, nes visur sąly
gos kitokios. Patys vietiniai 
gyventojai savo sąlygas geriau 
žino ir geriau prie jų prisitai
kys, svarbu, kad rezultatai bū
tų geri. BALF Centras gali 
duoti įvairių patarimų ir smul
kių informacijų, kada tik jų 
reikės. 

Visais vajaus reikalais kreip
kitės : 

U.L.R.A. Campaign Divisi#* 
105 Grąnd Street, 

Brooklyn 11, N. Y. 
Laukiame nuoširdžios koope

racijos ir pagalbos šiame sun
kiame, svarbiame ir reikalin
game darbe. 

BALF VALDYBA: 
Kun. Dr. J. B. Končius, 

Pirmininkas 
A. A, Olis, Vice pirm. 
Juozas Boiey, Vice pirm. 
P. L. Pivaronas, Vice pirm. 
S. F. Bakanas, Vice pirm. 
Nora M. Gugienė, Sekr. 
A. S. Trečiokas, Iždin. 
Ant. Žilinskas, Fin. sekr. 



BtĖS 
D I R V A  

CHAMBERS PASAKĖ 
DAUGIAU 

Whitaker Chambers, komu-Jt-nizmo išsižadėjęs, buvęs sovie
tu agentas, atskleidė daugiau 
žinių apie savo veikimą su ki
tais Maskvos agentais vogime 
State Departmento dokumentų 
perdavimui jų sovietams. Tas 
tik įvelia daugiau žmonių į šią 
bylą ir Prez. Trumano numoji-
mas, kad tai tik "raudona sil
kė" toli nepakeičia tyrinėjimų 
kė* nenulems Kongreso komi
sijos tyrinėjimų tęsimo reika
lingumo. Ir 81-as Kongresas 
turės susirūpinti tyrinėjimus 
tęsti. 

Chambers išpasakojo komisi
jai, kad jis per apie metus lai-i 
ko atliko savaitines keliones iš 
Washingtono į New Yorką, ve
žiodamas micro-filmuotus slap
tus iš State Departmento jam 
ten dirbančių šnipų įduodamus 
dokumentus, įteikimui Sovietų 
šnipinėjimo įstaigai. 

Ta pragarsėjusi arbūze su
rasta filmą buvo tik vienos sa
vaitės grobis, kurį jis pasilai
kė savo žinioje, savo apsaugai, 
kuomet jis nusprendė nutrauk
ti savo ryšius su komunistais. 

Kartą į savaitę, sakė Cham
bers, jis susitikdavo su kuriuo 
nors State Departmento tar
nautoju, kuris įduodavo jam 
dokumentų pilną portfelį. Jis 
su tais dokumentais nuskubė
davo į Baltimorę ir su tenaiti-
niais sovietams parsidavėliais 
tuos dokumentus nufilmuoda
vo. Tą pačią naktį originalius 
dokumentus grąžindavo į Wa-
shiiigtoną, padėjimui į jiems 
priklausomas vietas, o Cham
bers su filmomis vykdavo į 
New Yorką. 

Chambers pakartotinai tikri
na, kad Alger Hiss, buvęs Stal 
t e  D e p a r t m e n t o  v a l d i n i n  k a s ,  
buvo vienas tų, kurie jam pa
grobtus dokumentus perduada-
vo išvežimui į Baltimorę nu-
filmavimui. Un-American Ac
tivities komisija jau nustatė, 

Žemei 
Sapnuos šešėlis juodas laftkosi 

ir rankom negyvom man blosto veidą —* 
ir aš jaučiuos kaž kur anapus lankoše, 
kur negirdėt šios žemės alaso nė aido. 

Širdis pilna žemiškojo sopulio, 
kad niekados tos dienos nebebus jau mano; 
kad negirdėsiu niekad šlamant švelnų topolį, 
kad negirdėsiu juros uragano. 

Ir aš sapne verkiu šios žemės pasakos, 
v e r k i u  t a r y t u m  v a i k a s  m a ž a s  . . .  
O žeme, žeme, kur tik dygios ašakos, 
o laimė — dykumos miražas! 

Kastytis Gliaudą 

Vyt. Alantas. 

KAIP MES SU ŽMONA RUOŠĖMĖS EMIGRUOTI 

kad ant vieno tų pavogtų do
kumentų, kuriuos Chambers pa
silaikė, buvo paties Hiss ranka 
pridėtas parašas, o kiti doku
mentai, kurie buvo nurašyti, 
buvo rašyti ta pačia mašinėle, 
kuria Hiss rašė savo asmeni
nius laiškus. 

Chambers įvardino ir kitus 
valdininkus, kurie jam įdavinė
jo pavogtus dokumentus. Iš 
jų bent keturi dar tebedirbo 
State Departmente 1945 me
tais ir jie galėjo ir toliau tęsti 
savo išdavikišką darbą, vogda
mi ir perduodami valdžios do
kumentus kitiems komunistų 
paskirtiems tarpininkams. 

NORI APGINKLUOTI 
EUROPA 

USA Apsigynimo Sekretorius 
James Forrestal pasiūlė praves
ti plačią militarinę programą 
apginklavimui ne-komunistinės 
Vakarų Europos, kad tuomi su
stiprinus musų pačių saugumą. 

Forrestal taipgi siūlo Kon
gresui padaryti šešius didelius 
pakeitimus dabartiniame Ame
rikos ginkluotų jėgų suvieniji
mo įstatyme, sustiprinimui cen-
tralinės kontrolės US armijos, 
laivyno ir oro pajėgų. 

Dabartinėje tvarkoje, eina 
didelė tąsynė tarp armijos, lai
vyno ir oro jėgų vadovybių už 

išgavimą kiekvienai daliai di
desnių sumų pinigų; kiekvieno 
departmento vadovybės įrodi
nėja, kad tik jas labiausis su
stiprinus butų lengviausia lai
mėti karą prieš sovietus. Yra 
ir kitokių trukumų ir nesusi 
pratimų tų vadovybių tarpe. 

Forrestal sako, Amerika tu 
ri padėti visas galimas pastan 
gas gelbėti Europai ir buti pa 
ti tvirta, atgavimui Europos 
žmonėse pasitikėjimo j mus. 

PALENGVINIMAS 
AUTOMOBILISTAMS 

Federalė valdžia paskelbė sa 
vo tyrinėjimų davinius ir nu
statė, kad aliejus automobiliuo
se gali tarnauti iki 4,000 mylių 
važinėjimo, nereikalaujant pa
keitimo. Aliejaus pardavėjai 
iki šiolei skelbė ir įtikino auto
mobilių savininkus, kad aliejus 
reikalinga pakeisti pravažinė-
jus vieną tūkstantį mylių. 

Valdžia, kuri savo oficialiams 
reikalams operuoja 21,000 pa-
sažierinių automobilių ir apie 
20,000 sunkvežimių ir busų, 
įsakė juose aliejų laikyti tą pa
tį iki 4,000 mylių važinėjimo. 

Tuo budu susitaupys milijo 
nai bačkų aliejaus, kai visi au
tomobilistai pradės rečiau alie
jų pakeitinėti. 

"Taip, Tamsta! Paskambinot ir tvarkoj" 

Long Distance sušvelnina kelią, kuo

met keliaujate. Ar tai rezervuojant 

hotelyje kambarį, ar darant biznio 
susitarimą, telefonu paskambinimas iš 

anksto duoda atsakymą. Besikalbant 

vielomis gali sutvarkyti smulkius rei

kalus ir turėti be rūpesčio kelionę . . . 

o to kaštai bus tik maža dalelė viso 

jusų kelionės biudžeto. 

Kainas rasite viduje ant viršelio ju

sų telefono knygos. 
T H E  O H I O  B E L L  
telephohe company 

Ii ciklo "STOVYKLOS DVASIA" 
J* 

(Pabaiga iš pereito hr.) 
• 

2. 
— Kokios tamsta profesijos? — klausia ma

ne gražiai apsirengęs ponas, žiūrėdamas į užpil
dytą blanką ir ilgais pirštais sukinėdamas pa
auksuotą pieštuką. — Tamstos ankietos lape 
profesija neįrašyta. 

Dabar aš atsiminiau, kad buvau prašęs mū
sų emigracijos skyriaus tarnautoją, užpildant 
blanką, profesijos neįrašyti, nes, tiesą sakant, 
nežinojau kuri iš mano devynių profesijų ge
riausiai tiks tam kraštui, į kurį rengiausi išva
žiuoti. Aš galvojau taip: tų klausimų galybė
je niekas nepastebės, kad mano profesija nepa
žymėta, o, nuvažiavęs į komisiją, aš vietoje pa
siteirausiu, kokios profesijos žmonių komisija 
labiausia pageidauja; tokią profesiją per apklau
sinėjimą ir įrašysiu. 

iBet nieko iš to neišėjo. Privažiftvd tokia 
daugybė žmonių, kad toje nervingoje, susirūpi
nusioje, siauruose koridoriuose besigrumdančio-
je masėje nieko negalėjau susigaudyti. Mėginau 
kalbinti vieną, kitą, trečią, bet užkalbintasis ka
žin ką murmtelėjęs, skuba į šalį. Paprašiau 
žmoną, kad ji panaudotų savo kalbų bagažą ir 
pasiteirautų kokios profesijos geriausia paklau
sa, bet pasėkos tos pačios: kiekvienas susirūpi
nęs savo reikalais, o apie kitų reikalus nieko 
nenori girdėti. 

Pagaliau, į komisijos kambarį aš įėjau toks 
pat apglumęs, kaip ir išvažiuodamas iš namų. Ir 
kai tas komisijos ponas užsiminė apie profesiją, 
aš nežinojau kas sakyti. Visos mano senosios 
ir naujosios profesijos ėmė dūkti galvoje, kiek
viena stengdamasi ištrūkti į paviršių ir patek
ti po smailiai nudrožtu komisijos pirmininko 
pieštuku. Sukandęs dantis turėjau jas valdyti, 
kad nė viena neatsidurtų ant liežuvio galo. Aš 
susitelkęs galvojau, kokia profesija galėtų pa 
tikti tam gražiam ponui, kuris atsidėjęs ir tru
putį nustebęs žiūri į mane laukdamas atsaky
mo. Jis liepė vertėjui dar kartą pakartoti klau
simą. Aš pajutau, kad mano nugarkaulis ima 
vėsti ir šaltas prakaitas ima mušti ant kaktos. 
Ko gero jis dar pagalvos, kad aš nebylys ar kur
čias ... 

Pajutau, kad kaistu lyg jauna mergaitė, ku 
ri jaunikio užklupta nesusigriebia atsakyti: taip 
ar ne. Kuriems perkūnams man reikėjo tiek 
amatų mokytis! — vėl pavalgojau su įniršiu pri 
simindamas žmoną. Reikia gi ką tam maloniai 
besišypsančiam ponui atsakyti, būtinai reikia, 
bet ką?... 

— Atrodo, kad tas žmogus bus savo profe-
slją pamiršęs, — sako komisijos pirmininkas sa
vo kolegai. — Paklauskite, kas jis buvd Lietu
voje, — vėl jis kreipėsi į vertėją. 

Vėl baisūs spąstai! Jei pasakysiu, buvęs 
»okytojas, baigta: mokytiesiems išvažiuoti du
rys uždarytos; o jei pasakysiu kurią kitą profe
siją, kuri tam ponui nepatiks, vėl baigta! O tas 
ponas, matau, ima vis labiau nekantrauti. Jis 
žvilgterėjo į savo auksinį rankinį laikroduką ir 
kažin ką pasilenkęs pašnabždėjo savo kolegai į 
ausį. Greičiausiai jis pasakė, kad su nebyliu 
kandidatu nėra ko daug terliotis, dingtelėjo vėl 
man [ galvą. Juo labiau, kad uz durų daukia 
šimtai: pasirinkimas karališkas. Aišku, komi
sija paprašys mane tuojau išeiti... 

Tuomet mano dvasioje įvyko persilaužimas, 
o gal protesto balsas pakilo, nežinau. Kurių 
velnių aš turiu drebėti prieš tuos ponus, kurie 
prekiauja mano raumenimis! — sušukau savo 
širdyje. Juk jie manęs neprarys. Jei nepriims, 
grįšiu į stovyklą. 

— Aš moku daug profesijų: galiu dirbti 
bet kurios profesijos darbą, — pasakiau, steng
damasis sukaupti visą savo drąsą. 

Komisijos pirmininkas vėl ima šypsotis. Ma
no širdyje ^vy stelė j a vilties spindulėlis. Gal 
žmona ir teisingai galvojo, kad reikia daug ama
t ų  m o k y t i s * . . .  . . . .  

Daug? pažiurėjo į mane komisijos pir
mininkas susidomėjęs, tartum staiga būtų pa
matęs keistą žvėries egzempliorių. 

Taip, tremtyje aš išrmtoi daug profe
sijų. 

— Būtent kokių? » 
Ag pagalvojau, kad dabar man nebera ko 

kalbėti: tekalba mano diplomai. Išėmęs iš ki
šenės, paklojau visą pluoštą prieš pirmininką, 
kuris ėmė juos žiūrėti susidomėjęs, kažin kaip 
įtartinai šypsodamasis. ^ 

Tur būt, vistiek velnias trauks: žūsiu del 
žmonos, man vėl įkyriai lenda mintys į galvą. 
Joks išmintingas pasaulyje žmogus negali rim
tai žiūrėti į tuos popiergalius, kuriuos, iš tikrų
jų tas ponas ir čiupinėja savo ilgais pirstais lyg 
kokią retenybę. Stojau į komisiją kaip devynių 
amatų kandidatas! Jei jie mane ir priimtų, tai 
greičiausiai, nugabenę į savo valstybę, rodytų 
kaip įdomų eksponatą savo piliečiams. Aš ir 
pats bėgčiau žiūrėti tokios retenybes... 

Tuo tarpu pirmininkas, peržiūrėjęs mano 
diplomus, stumtelėjo juos savo kolegai, kuris 
taip pat, žaismingai šypsodamasis, ėmė juos per
žiūrinėti. Aš jaučiausi kaip ant žarijų ir neži

nojau ar daryti rūstų veidą ar šypsotis. Kažin 
kodėl man visai neatėjo tą akimirką mintis į 
galvą pasididžiuoti savo kapitalu, kuriuo tikė
jaus pradėti naują gyvenimą svetur. Tą mo
mentą būčiau su didžiausiu malonumu tą savo 
kapitalą sviedęs į krosnį, kad tik būčiau galėjęs 
ko greičiausiai baigti tą kvailą istoriją. 

Kai ir kitas komisijos narys peržiurėjo ma
no diplomus, pirmininkas man juos grąžino, la
bai mandagiai tardamas: 

— Ar tamsta kartais nemoki dar stiklio 
rystės ? Mums labai trūksta stikliorių..« 

Prasidėjo tikras pasityčiojimas. • Komisijos 
nariai ir vertėjas prunkštelėjo iš juoko. Aš be
veik bėgte išbėgau iš kambario, keikdamas šir
dyje tą bobišką emigracijos išmintį. 

Įlindęs į kampą, koridoriuje traukiau ma
chorkos cigaretę, kad net pakaušis tratėjo. No
rėjau nusiraminti. Jei tą akimirką būtų pasi
painiojusi žmona, negaliu už save atsakyti... 
O pagaliau, kuo aš pats geresnis? — pagalvo
jau? Kam klausiau? Jei pats savo galvos ne
turi, nenorėk emigruoti su bobiška galva. 

Taip man begalyojarft, priėjo Jonas Jonai
tis ir, pokštelėjęs plaštakų man per petį, rikte
lėjo : 

Praėjau! Kai pasakiau, kad batsiuvys, 
tai atrinkėjas beveik striktelėjo iš pasitenkini
mo ir sako: — Tokių mums kaip tik reikia! Tai 
iki, skubu į stotį, reikia savo senę nudžiuginti. 

— Kam mano tėvas leido mane į universi
tetą, kodėl neišmokė batsiuvystės ? — pagalvo
jau... 

Iš tolo pamačiau ateinančią savo žmoną. Iš 
veido išraiškos tuojau supratau, kad ir jai ne
pasisekė. Ji vengė mano žvilgsnio ir4 nusigrę
žusi į langą, ėmė pasakoti: 

— Įsivaizduok, jiems reikia vienos auklės, o 
suvažiavo 143 moterys iš visų stovyklų. 

Taip, bet jiems reikia auklės mokančios 
svetimų kalbų. O kadangi tu kalbų moki • •. 

Moki! Ką reiškia moki? — pyktelėjo 
žmona. — Per pusantrų metų negali į galvą su
kimšti keletos kalbų... 

Kaip aš amatų... Kaip ten buvo? 
— Nieko ten ypatinga nebuvo. Mane pa

klausė kokias kalbas aš mokanti. Aš jiems ir 
išskaičiavau visas devynias. Jie lyg ir apstulbo. 
Viena komisijos narė man pasakė, kad ji esan
ti ispanė ir kad mes galime kalbėtis ispaniškai. 
Ji mane paklausė, kur aš esanti gimusi. 

— I am nativato in Lithuania, — atsakiau. 
Ji kiek nustebo mano ispaniška kalba, bet 

klausinėjo toliau, kokios aš esanti profesijos ir 
kur dirbanti. 

— Mia professione is pedagogika, — atsa
kiau. — I am lernato fanciulio in my native 
cantrimento. Si, Signora, mi studiate in uni-
versatajo of Kaunas and laborate in lituano 
schools for dekok years... 

— Dovanok, brangioji, kokia kalba tu čia 
kalbi? — paklausiau žmoną. 

— Pati žinojau kalbanti kratiniu, bet pasi
duoti nenorėjau. Kai mokiausi iš vadovėlių, ro
dos, viskas buvo aišku, bet kai reikėjo pakalbė
ti, tai is visų kampų ėmė lįsti įvairių kalbų, žo
džiai, negaliu atsiginti... Ta ispanė klausėsi, 
klausėsi, o paskum, kaip ir tu, paklausė, kokia į 
kalba aš kalbanti. Kai atsakiau ispaniškai, ji 
paėmė mano ranką ir pasiklausė pulsą. Matyt, 
mano pulsas buvo ne visiškai tvarkoje, nes iš 
kito kambario ji pakvietė daktarą ir paprašė iš
tirti mano sveikatą. Bet aš padėkojau už rūpes
tį ir išbėgau iš kambario. Kaip tau? 

— Tu pabėgai su savo kalbomis, o aš su sa
vo amatais... 

— Labai džiaugiuos. Aš pagalvojau, kas 
bus su manimi, jeigu tave priims? Ką aš dary
siu viena pasilikusi Vokietijoje? 

—- Tavo sapnas buvo teisingas: Stovyklos 
Dvasia sumaišė mums protą. 
. , — Aš manau, kad mums reikės savo amatus 
ir kalbas tobulinti... 

— Ačiū, jei nori tai tobulinkis, o man už
teks vieno amato: dar kart stoju į siuvimo-kir-
pimo kursus ir baigiu kaip reikiant. 

žmona man nieko nebeatsakė. 
Ulmas, 
1948 m. rugpiūčio mėn. 

KAIP 
ATNAUJINT . 
DIRVĄ 

Kai tik jusų prenuHMK 
rata už Dirvą baigiasi, 
paimkite pas jus esamą 
Dirvos voką ir atnauji
nimo kortelę, įdėkit $3 
popierinius ir įrašę sa
vo pilną adresą, išsiųs
kite, užlipinę ant voko 
už 3e t>ašto ženklelį. 

d i r v a  
6820 Superior Ave. 

Cleveland 3, Ohio 
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Savers always welcome 

MEMBER FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION 

AKINIAI 
galima gauti pas 

D-RĄ MATULAITI 
(Lai t) 

7829 Euclid Avenue 

GALE LAUKO TOLI 

(Liaudies daina) 

Gale lauko toli 
Trys berželiai stovi, 
Trys berželiai svyru-svyrunėliai 
Tarpu savęs kalba, kalba: 

—Kad bernelis bučiau, 
Puikus artojėlis, 
Viso svieto vargą-vargužėlį 
žagrele aparčiau — arčiau. 

Gale lauko toli, 
Trys liepelės auga, 
Trys liepelės, svyru-svruonėlės, 
Tarpu savęs kalba, kalba: 

—Kad mergelė bučiau, 
Močiutės dukrelė, 
Viso svieto vargą-vargužėlį 
Drobelėn suausčiau — ausčiau. 

į SEND'pižirjvliC^: 
MAISTO 
MUS I VISAS VOKIETIJOS JR 
AUSTRIJOS ZONAS, ANGLIJA. 
PRANCŪZIJĄ. ITALIJĄ? 6L AN ~ 
DIJA, BELGIJĄ/ŠVEICARIJĄ, 
LENKIJĄ. ČEKOSLOVAKIJA; 

jueosLį*įro0 
Maisto . 
draudimo <r firmoj#* f*rjpriistktjrmas 
GARANTUOJ AM^S.^Neiiuradus 
adrę$at<*f-pinigai^ ^ązinami.- Pa
kely dingęs 
mas kilu.*'* . - J" T' 

• < • V "i". ,f. 

PRISTATYMO LAiK^S ^£1 
DIENOS! J VISUS KtįAšĄjSt 

Geriausi' eksportiniai^pTOdūktai.' 
Pri s ta tymas'; vyk dpifra $ 4 saVide-

" - lių Europoje^ įį 

Siunčiant j 

kt. mok. priemonę; tiksliai^mau
dykite gavėję; adresą ^ir; užsako 
mii .siuntinėlių tijio humefiu^. 
Galima užsakyti.keli pakietintai 
tam pačiam gavėjui.' 

>• » 2 sv. taukų,? kiaulinių. •*.< 
No. 1 " Z sv.bekonov^; ' , 
lonn \VvSaJami dksfos^ 
® svJkeriuOtb^^jauiiefew * 

;'v. v' 1 sv. pignfr % mjjteiių:-*' *r 

. 2- sv.\W^kori9y:VV"rf^''\^; 
2- sv. Itenuofos ^ jautienos 

No. 2 2 svr pietų AfirilC . apets; 
Sfi.00 marmelado- ? ; 
v . •' 1 sy.'cukraius1 j' 

1 sv.kayos 'pupelių,/ •'*' 
1 sv.-šokolado* blocks:;;. 

.,2 sv. kiaulinių taukų 
No. S., 2 sy. Bekono v * , •* y* 

: 2 sv.^ukrbus * 
2 sv. aukšč. v. rieb. ^ sūrio . 
1 sv. kavos pupelių.'^ 

*4-98 9 SV. KAVOS Pupelių 

No. 6 4,5 sv. cukraus* 
4,5- sv'. kavos pupelių 

No. 7 200 Chesterfield cigarečių 
(Išskiriant Vok. ir Italiją) 

No. 8 J6 sv. sūdytų silkių stati-
$5-95 nelė (Tik į Vokietiją) 
No. 9 10 sv. kvietinių miltų 
$2-85 4 unc. kepimo miltelių 

EXTRA RIEBALU 6 SV.!!! 
2 s*v. kenuoto sviesto 

No. 10 2 s v. bekono 
*2 sv. kiaulinių t?ukų 

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

čia nurodytose?kainose įskaity
tos persiuntimo, draudimo ir ki
t o *  i š l a i d o s .  »  -  ' i "  

AUskjr.ii tariame.* su draugijoj 
mis. komitetais ir pavieniais as- -
mrninns del didesnių užsakymų. 

Nedelsdami šiandien pasiųskite 
«*vo {fimiočms, draugams siiui-

t' i: 

t 



D IE V A t 

M I R I M A I  
IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

(Žinios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dyka) 

GRUŽAS Vincas, 44 m., mirė 
lapkr. 4, Mahanoy City, Pa. 
kur buvo ir gimęs. 

PLUSKIS Pranas, 61 m., mirė 
lapkričio 14, Pittsburgh, Pa. 
(Kauno ap., Petraičių k.) 

ŠLIUMBIENĖ Ona (Jockony-
tė), 70 m., mirė spalio mėn., 
Sao Paulo, Brazilijoj. (Rum
šiškių v., Dovainoniųxk.) 

ŽUKAUSKIENĖ Karalina, 52 
m., mirė lapk. m., Worcester, 
Mass. 

MEšLYS Antanas, 81 m., mirė 
fcruod. 1, So. Boston, Mass. 
(Jurgežerių k. Suvalkijos.) 

VINIKAITIS Kazys, 50 metų, 
mirė lapk. 15, New Britain, 
Conn. 

ZAVADSKIENĘ Teodora, mirė 
lapk. 15, New Britain, Conn. 

GARUOTAS Juozas, pusamžis, 
mirė gruodžio 7, Chicago j. 
(Telšių ap. Šaukėnų p.) Ame
rikoj išgyveno 50 metų. 

CHEIDINIENĖ Julė (Stanke
vičiūtė), 58 m., mirė gruod. 
m., Chicagoj. Amerikoje iš
gyveno 40 metų. 

STARKY Juozas, 58 m., mirė 
gruod. m., Chicagoj. Ameri
koje išgyveno 40 metų. 

MATULEVIČIUS Bronius, uti* 
te lapk. 27, Tilsonburg, Ont., 
Kanadoj. 

KUNDROTIENĖ Julė (Lešins-
kaitė), 71 m., mirė gruodžio 
7, Chicagoj. (Tauragės aps., 
žygaičių par.) Amerikoj iš
gyveno 48 metus. 

YEŠINSKIENĖ Marė, mirG 16 
lapkr., Omaha, Nebr. 

ANDRIUKAITIENĖ Elena, 44 
m., mirė gruod. 5, Waukegan, 
111., kur buvo ir gimus. 

EICAS Vincas, pusamžis, mirė 
gruodžio 3,' Chicagoj. (Tau
ragės aps. Gaurės par. Ba
landžių sodžiaus.) 

KLUKIENĖ Marė, $1 metų, 
mirė gruodžio 13, Chicagoj. 
(Panev. aps. Ramygalos p.) 
Amerikoj išgyveno 35 metus. 

BAIK AUSKIENĖ (Tverkiutė) 
Petronėlė), pusamžė, m i r e 
gruodžio m., Chicagoj. (Kau
no ap. Pašvinčio p. Lauba-
rių k.) Amerikoje išgyveno 
40 metų. 

RADZEVIČIENĖ (Kazlauskai
tė) Elzbieta, seno amž., mi
rė gruod. 12, Chicagoj. (Ma-< 

rijampolės ap. Plutiškių p.) 
Amerikoj išgyveno 50 metų. 

JUKNIS Bronius, pusamž., mi
rė gruod. 13, Chicagoj. (Šiau
lių ap. Papilės p. Jonaičių k.) 

JUZELĖNAS Kazys, pusamžis, 
mirė gruod. 13, Chicagoje. 
(Panevėžio ap. Subačiaus p. 
Skvarbų k.) Amerikoj išgy-

. veno 45 metus. 
KLIMIENĖ Agota, mirė gruod. 

6, Richmond Hill, N. Y. 
JAKAVONIS Antanas, m i r ė 

lapkričio m., Montello, Mass. 
SMALIUKAS Jurgis, mirė lap

kričio m., Montello, Mass. 
MATULIS Kazys, mirė lapkr. 

22, Montello, Mass. 
TAČILIAUSKAS Antanas, 70 

m., mirė lapkr. 13, Spring
field, 111. 

ČEPLIAUSKAS Mykolas, 64 
metų, mirė gruodžio 27, .Cle-
velande. Amerikoj išgyveno 
39 metus. 

BALUKIENĖ Mikalina, 83 m., 
mirė gruodžio 24, Clevelan-
de. Amerikoj išgyveno ilgus 
metus. 

RAULINAITIS Simas, 82 me
tų, mirė spalio 23, Detroit, 
Mich. 

JANULIS Juozas, 62 metų, 
mirė spalio 23, Detroit, Mich. 
(Lygumų par. Telių k. Šiau
lių ap.) 

PETRAUSKAS Jonas, 64 me
tų, mirė spalio 24, Detroit, 
Mich. (Trakų ap. Semuliškių 
p. Mustelių k.) 

BUBNIENĖ Rožė (Lukoševi-
čiutė), 57 m., mirė gruodžio 
5, Detroit, Mich. (Liškevos 
m., Alytaus ap.) Amerikoje 
išgyveno 37 metus. 

MEŠKEREVIČIENĖ Ona, 65 
metų, mirė gruod. 10, Brook
lyn, N. Y. • * 

JANUŠKA Kastantas, 56 metų, 
mirė gruodžio 11, Brooklyn, 
N. Y. 

K#ERGIS Andrius, mirė 15 
lapkr., Detroit, Mich. 

OBEČ1UNAS Juozas, mirė lap
kričio 30, Harrisburg, 111. 

STAKIONIS Jurgis, 56 metų. 
mirė lapkričio 20, Aberdeen 
Wash. (Birių apsk. Melašiu 
km.) ( 

PRAŠKEVIČIENĖ Cecilija, mi
rė gruodžio mėn., Hazleton, 

PAJIEŠKOJIMAI 
Jieškomieji ar apie juos ži

nantieji prašomi atsiliepti į: 

CONSULATE GENERAL OF 
LITHUANIA \ 
41 West 82nd Štree£ 

New York 24, M. t. ; 

Ambraziejutės Marija ir Ona. 
Andriukaitytė Marija, iš Pervazni-

kų k., Kidulių v. 
Arnašienė - Vištartaitė Marija, Ši

lalės v., Tauragės ap. 
Baliunytė Konstancija, Alytaus v. 
Bielys Vincas, Navininkų k., Punsko 

v., Seinų ap. 
Buda Bronius ir Mykolas, s. Juozo, 

iš Airiogalos p. 
Bukauskienė-Malukaicittte Liuda, ii 

Ylakių v., Kalčių k. 
Buršteinienė - Mogilefskattl Bonė, 

išvykusi iš Kauno. 
Burža, iš Klevų k., Šiaulių ap. 
Buividas Antanas ir jo brolis, Bui-

vidų k., Varnių v., Telšių ap. 
Buzyti - Dubosienė Elzbieta ir iry-

ras Dubosą Simas, iš' Kauno ftp; 
Daneika Kazys. 
Darschinsky,'iš Mosėdžio. 
Daukšaitė Emilija, iš Subačiau* V„ 

Panevėžio ap. 
Domeika Leonas, iš Žarėnų v., Tel* 

šių ap. 
Drazdauskaš Antanas, iš Nemuniš-

kio dv., Užpalių v., Utenos ap. 
Dubosą Antanas, iš Kauno ap., A. 

Panemunės v. 
Dubosą Simonas, iš Kauno apif A. 

Panemunės v., ir žmona Buzytė 
Elzbieta. 

Fencavas Edartas ir Jonas, ii Vi-
šačių k., Tauragės ap. 

Gaidamavičiūtė - Ratk&uskienė Ade
lė, iš Varnių v., Telšių ap. 

Galdinaitė Aldona, iš Skuodo, atvy
kusi Amerikon 1945 m. 

Giedraitis Liudas (Louis), žmona 
Elena ir s. Raimondas ir Vincas, 
gyv. New Britain, Conn. 

Gogis Balva. 
Graužinis AntaMM,. sunus Alekso. 
Grigas Andrius ir Martynas, iš Pft-

gyvinio k., Airiogalos vai. 
Gudaitė - Kontrimienė Barbora, iš 

Kretingos, vyras Antanas Kontri
mas, ir vaikai, gimę Amerikoje. 

Jasinskas Romas ir Vytautas, gimę 
Amerikoj, gyvenę Vilkelių k., Tve
rų v. 

Jazdauskienė - Levickienė - Rimkai-
tė Marė, iš Kvėdarnos. 

Jogminas Pranas ir sesuo Olsa, iš 
Rietavo v. 

Jonušaitis Liudvikas, iš Pašaltonio 
k., Tauragės ap. 

Jučas Jokūbas. 
Kalinauskas Petrai ir. sffsut). .ley*. 

Simalunienė, iš 'Eržvilko ' v. 
Kamblevičiutė Karolina, iš Alytaus 

ap-» gyveno Cleveland, Ohio. 
Karisavičiutė - Miliunienė Magdė, 

iš Punsko, Suvalkų ap. 
Kavaliaiuskaitė Antanina, iš Šiau

lių. 
Kavaliauskienė - Petraitytė Ona, iš 

Šiluvos v., Raseinių ap. ^ 
Kondrat Constantine, gyv. Chica

goj. Tarnavo US kariuomenėje. 

<7/te BANK OF OHIO 
formerly THE MORRIS PLAN BANK 

' • • 

STATEMENT OF CONDITION DECEMBER 31, 1948 

. ASSETS 
Cash on Hand and in Reserve Banks $ 5,359,648X2 
Ų, S. Government Securities- 2,516,021.00 
U. S. Govt. Insured F: H. A. Mortgages 3,386,791.99 
Loans and Discounts (Less Reserves) 23,231,821.78 
Banking House 100,603.39 
Other Assets 24o,232.69 

Total $31,840,118.87 

LIABILITIES « 
Demand Deposits . $ 9,775,474.47 
Time Deposits . 15,64/,028.40 
U. S. Government War Loan Deposits 255,354.28 
Assigned Deposits . •' • • • 2,576,016.09 

(Security for payment of loans) 
Unearned Interest 702,015.13 

(Paid in advance on loans) # 

j&e£rued Taxes and Interest on Deposits 76,827.83 
Escrow Accounts and Other Liabilities 382,442.11 
Capital 1,000,000.00 
Surplus 1,000,COO.00 
Undivided Profits 424,960.56 

Total $31,840,118.87 

United States Government securities oarried at $399,235 are pledged to secure U.*"S. 
Government war loan deposit account and other public funds as required by law. 

Š ^ 

COMPLETE BANKING SERVICE FOB .THE INDIVIDUAL AND BUSINESS 

* 921 HURON ROAD 
ir Kaimyniniai Skyriai 

Melhber Federal Deposit Insurance Corporation • Cleveland Clearing House Association 

Kliorikaitienė - Slovikaitė Magdė, ie 
Raudieniškių k., Kalvarijos ap., ir 
vyras Juočas Kliorikaitis, "feyvena 
Cleveland, Ohio. 

Kontrimas Antanas ir Juozas ir se
suo Šilienė Petronėlė, iš Žarėnų 
v., Telšių ąp. 

^Kontrimienė - Gudaitė Barbora, jjS, 
Kretingos, vyras Antanas Kontri
mas, jų vaikai gimę Amerikoj. 

Kopp-Petrikaltytė Meta, Iš Taura
gės v. 

Krauleidienė - Pupsytė Jjos se
suo Petronėlė, brolis Kazys Pup-
šys (Pupsies) gimę Amerikoje, 
Klaipėdietis. 

Krikštinas Vladas, Iš Betygalos v. 
Kryžinauskas Jurgis, iš šventaže-

rio v., Seinų ap. ^ 
Kųmpikas Bronius, iš Batakių k.; 

Tauragės ap. 
Kučinskas Petras, iš Tverų vai. 
Kundrotas Petras ir Tomas ir se

suo, iš Žarėnų v., Telšių ap. 
Kupreišis Jonas ir Kazys, iš Pane

munėlio v., Rokiškio ap. 
Kučinskas Vincas. 
Kuzmickas Edvardas, iš Ukmergės. 
Kuzntinskas Jonas, Juozas ir Sta

sys, iš Šeduvos, Panevėžio ap. 
Labunaitis Pranas ir jo brolis, iš 

Dovydaičių k., Višakio Rudos v. 
Levgaudienė - Žiupsnytė Morta. 
Liuleckis Juozas, iš Kreingos. 
Malukaičiutė - Bukauskienė Liuda, 

iš Ylakių v. 
Merkienė - VaiČytS. 
Mikšys, iš Raikanų k., Pandėlio v., 

Rokiškio ap. 
Miliunienė - Karisavičiutė Magdė, iš 

Punsko, Suvalkų ap. 
Minderytė - Ogorodovienė Marija, iš 

Pabaisko p., Gelvonių v., vyras 
Jonas Ogorodovas, kilęs iš Rusi
jos. 

Mockevičiūtė - Murynienė Agota, iš 
Krasnovo v., Suvalkijos. 

Mulevičius Bonifacas, iš Pumpėnų 
v., Panev. ap. 

Murynas Jonas, JI Agurkių k., Pun
sko vai. f* 

Murynienė - Mockevičiūtė Agota, iš 
Krasnavo v., Suvalkijos. 

Navakaitė - Rrchardienė Salomėja, 
iš Daujėnų v., Biržų ap. 

Nedvaraitė Kotryna. 
Novickag Stasys, kilęs gal iš Anyk

ščių. 
Pajaujytės dvi seserys, gyv. Hem

lock Brook. 
Pavilonis Jonas, iš Gyvakarų km., 

Panev. ap. * 
Pavilonis Julius, Petras ir Povilas, 

iš Suvainiškio, Rokiškio ap. 
Pavilonytė Teklė, iš Suvainiškio. 
Peterikė - Ziekienė ir vyras. 
Petraitis Juozas ir Petraitytės Nas

tazija ir Ona (Unikauskietjė ir 
Kavaliauskienė), iš Šiluvoj, vai,, 
Raseinių ap. j* 

Petrikaitytė - Kopp, Mėta, iš, Tau
ragės v. 

Pluščiauskas Ignas. 
Poremski Vaclovas, gimęs Šiauliuo

se, turėjęs krautuvę Rygoje, pra
šo atsiliepti gimines ir pažįsta
mus. .į 

Puidokas Vincas. 
Pumeris Juozas, iš Kaupiškių va!., 
• Vilkaviškio ap". 
Pupsys (Pupsies) Kazys, gimęs US, 

Klaipėdietis, ir jo seserys Juzefą 
Krauleidienė ir Petronėlė. 

Račius, iš Kupavo k., Andrejavo v., 
Suvalkų ap. 

Rašimas ivfatevdbs, iš Rinkunų k., 
Garliavos v. 

Ratskauskienė - Gaidimavičiutė Ade
lė, iš Varnių v. ' 

Raulickiai Antanas ir Kasys,* Aly
taus ap. 

Raulinaitis,. ii Navinykų k., Vilka
viškio ap, • -

Richardiene - Navakaitė Salomėja, 
iš Daujėnų v., Biržų ap. 

Rumkis Rudolfas nuo Tauragės. 
Šalnius Donatas, ij Kretingos. 
Senda Augustas ir jo sesuo Sendai-

tė, iš Mergutrakįg-Zovodos, San
grūdos v., Seinų ap. 

šeputienė Teklė ir jos duktė Sofija, 
iš Kretingos. 

Šileika Stasys, ir sesuo Petronėlė, 
iš Garlevos par. 

Šileinys Antanas, iš Užežerės km., 
Sėdos v., Mažeikių ap. 

šilienė - Kontrimaitė Petronėlė ir 
jos broliai Antanas ir Jonas., Ža
rėnų v., Telšių ap. . r 

Šimakauskąs, iš Akmenynų k.,^ Liu
bavo vai. ' 

Simalunienė - Kalinauskytė TėVa' ir 
brolis Petras Kalinauskis, iš Erž
vilko v. 

Slovikas Adolfas ir Slovikaitės Mag
dė Kliorikaitienė ir Marė, iš Rau
dieniškių, Kalvarijos' v. 

Stasiulaitis Albertas, gimęs Ameri
koje, gyvenęs '^tuvėnaoseį' Ra
seinių ap. ( v 

Stukas Petras, buv. US kariuomenės 
seržantu Vokietijoje, iš Philadel-
phijos. 

Susnys Jonas, Jurgis, Petras ir Po
vilas ir Susnytės Morta, Ona ir 
Teklė, i| Panemunėlio v.;. Rokiš
kio ap. 

Taranda Jonas, iš Anykščių Ctpyl., 
gyveno Cuba. 

Tiškevičius Jonas, s. Kazio, iŠ Pa
baisko, Ukm. ap., prašo atsiliep
ti giminės. * . 

Tričius du broliai, iš Tatkųnų kn(i«> 
Deltuvos .v. s 

Unikauskienė - Petraitytė Nastazija, 
i Vaičytė - Merkienė. 

iš Plokščių k., šidlavos v. 
Urbanavičius Jonas, nuo Alytaus. 
Vaišvilaitė Iza, jos mothtt turėjo 

vaistinę Chicagoje. 
Vanagaitė Bronfi, H Mažeikių p., 

Ylakių m. . 
Vasiliauskas Benediktas, i i ,  0aut-

kalnio k., Telšių ap. 
Vencius Juozas ir Pijušas. 
Venckus Kostantas, iš Ylakių •!., 

Gailaičių k. 
Vileikio Vaclovo ir Vileikytės Ste

fos giminės prašomi atsiliepti. 
Vilkas Domininkas, s. Antano* 11 

Pakuonio. 
Vištaraitė - Armasienė Marė, Šila

lės v., Tauragės ap. 
"Žarnauskas Alfonsas, iš Kurklių v., 

Ukmergės ap. 
žemgulys Juozas, s. Mato, gimęs 

Amerikoj, gyvenęs "Kretingos ap. 
Ziekis ir jo žmona Peterikė. 
Žiupsnytė - Levgaudienė Morta. 

* 

"Šaltas karas" kaštuos 
$15 bilijonų % 

Administracijos vadai prane
šė Kongresui, kad 1949 metais 
"šaltam karui" su sovietais 
Amerika turi būti pasiruošus 
išleisti $15 bilijonų. 

Ta suma apima 10 bilijonų 
dolerių ekonominei paramai va
karų Europai ir Tolimiems Ry
tams ir apie penkis bilijonus 
militariniams dalykams. 

Administracija susirupinu s i 
Graikijos likimu ir jai numato 
skirti apie bilijoną dolerių 1949 
metais, apsaugojimut komunis
tų pagrobimo Dardanelų j sa
vo kontrolę. 

REIKALAUJA FARAMOS 
LIGONINĖMS 

PennsylvaniJoB ligonines fi 
nansiniai serga, kaip praneša 
ligoninių sąjunga. Ta organi
zacija reikalauja, fcad valstijos 
Jegifilatura, kai susirinks posė
džiui 1949 metų pradžioje, pa
skirtų ligoninėms atitinkamas 
sumas pinigų ligoninių tinka
mam sutvarkymui, įvedimui ne
mokamo dispensarinio patarna
vimo ir lavinimui- paruošimui 
reikalingo skaičiaus naujų slau
gių, ' kurių labai trūksta ligoni
nėse. 

Iki šiolei, kaip ligoninių or
ganizacijos vadovybė praneša, 
valstijos iždas mokėjo 169 li
goninėms Pennsylvanijoje po 
$3.95 dienai už kiekvieną ligo
ninių prižiūrimą ligonį, netu
rintį savo pinigų užsimokėti. 
.1947 metais Legislatura pa

skyrė ligoninėms $12,232,000, 
dviejų metų laikotarpiui, tačiau 
ligoninės panešė fnilijonus de
ficito. 

PAGERĖJUS MAITINIMUI 
Vokietijoje ir atitraukus ka
riuomenę iš Korėjos, okupaci
jų išlaidos sumažės 200 milijo
nų dolerių kitais metais. 

SECURITY 

PIENO produktų vertė 1947 
metais Pennsylv&nijoje buvo 
$252,000,000, daugiau negu ki
tų septynių pietinių Atlanto 
pakraščio valstijų sudėjus į 

NORS Pennsylvania skaitosi 
pirmoje vietoje industrinė val
stija, ji išaugina virš 10 nuoš. 
visos šalies maisto ir jam ben
drų produktų. 

PE N N S Y L V ANIJ A turi dau
giau geležinkelių kompanijų, 
negu kuri kita valstija, ir dau
giau geležinkelių mylių, negu 
New Yorkas ir New Jersey su
dėjus į krūvą. 

U. S. SECURITY 
LOAN VAJUS 

Prisidėjimui prie visuotinos 
kovos su infliacija, Cuyahoga 
County Committee kuris dirba 
U. S. Security Loan pravedime, 
praneša kad jis pilniausia re
mia ir užgiria United States 
Treasury Departmento United 
States Savings Bond programą 
kurio svarbiausias tikslas yra 
prisidėti prie infliacijos sulai
kymo. 

The United States Savings 
vajus Cuyahoga apskrityje ve
damas nuo Birželio 15 iki 30. 

Pirkite U. S. Security įionds, 
tuo pačiu planu kaip pirkdavo-
te karo metais. Jie neša gerą 
pelną ir yra taip saugus kaip 
patys dolariai. 

Gaukit Savo Kalendorių 
Dirvos ofisas atdaras šio
kiais vakarais iki 8 vai. 
Ateikit užsimokėti prenu
meratą, atsiimti savo 1948 
Kalendorių. 

Mes Duodam k Iškeičiam Eagle Stamps 

THE CO. 
ardavimas 

DIDELEI ARBA 
TWIN DYDŽIO 

'Surety' paklodes 
100% grynos Vir

ginijos Vilnos 

Geros rūšies, storo tuftuoto chenille 
antklodės gausybėj popuiiarių spąl-
vų ant balto dugno. Tandžiai suaus
tos ir gražios lovų užklojimui. Raži-
nės, mėlynos, žalios, auksinus, peąch 
a<rba aqua spalvų pritaikymui prie 
jusų kambarių spalvų skemos. — 

Specialiai po 

Reg. 16.95 

Geriausios rūšies grynos vilnos aus
ti puikus blanketai. švelniai veltas 

•viršus užtikrins jams ekstra ?iltu-
TO. Išausta specialiai dėl The May 
Čfcmpany. Rožinės, mėlynos, aukso, 
žalios ar baltos spalvos. Dideli po 
72x90". štai jums proga sutau

pyti 6.00. 

79c IRISH LINEN 
RANKŠLUOSČIAI . 59c 

Tvirti lininiai rankšluosčiai 
tinkami virtuvei, žema Sau
sio išpardavimo kaina. Na-
turalės spalvos su spalvuotais 
kraštais mėlynais, auksiniais, 
žaliais ar raudonais. 

59c MARGI RANKŠLUOS
ČIAI 39c YD. 

SfcaitWos raudonos uogos ar
ba gėlės užspausdintos balta
me dugne. Rankšluosčiams ir 
jvairiems patiesalams ir kt. 
reikalams. 18 colių pločio. 
tteg. 1.00 36" pločio .... 69c 
Reg. 1.59 54" pločio .... 1.00 

22.50 IKI 26.50 
LININIAI DAMASK 

12.95 
Daugiau nedaromų pavyzdžiu 
Irish linen damask. Visokių 
didumų, taipgi 22*22 colių 
napkins, visi viena žema kai
na. 

THE MAY COMPANY LINENS, DOMESTIC, BLANKETS KETVIRTAS AUKŠTAS 
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DIRVA—6820 Superior Avenue. ENdicott 4486—Atdara vakarais | 

Pamaldos už 
a.a. Antaną Smetomą 

Sekmadienį, sausio 9 dieną 
10 vai. iš ryto, Naujojoj lietu
vių parapijoj bus laikomos pa
maldos už a. a. Lietuvos Prezi
dento Antano Smetonos vėlę.. 

ATVYKS Į MIRTIES 
MINĖJIMĄ 

Šį sekmadienį 
4:33 vai. p.p. visus Cleve-

lando lietuvius veikėjus ir ne 
veikėjus su šeimomis būsią ga-į 
Įima sutikti šv. Jurgio parapi
jos salėje. 

Mat, tuo metu čia bus Lietu
viu Tremtiniu Draugijos ren
giamas vakaras. Vaidins "Sek
minių Vainiką", dainuos, šoks 
ir linksminsis. 

VYSKUPAS BRIZGYS, 
vykdydamas lietuvių koloni

jų lankymo planą, Clevelande 
lankysis vasario 27 diena. 

ŠYMET BUS MAYORO 
RINKIMAI 

šių metų rudenj bus Cleve-
lando miesto valdybos, miesto 
teisėjų ir miesto .fnayoro rinki
mai. Kandidatų nominacijos 
jvyKs kada pavasarį. 

Demokratai be abejo negal
voja nei ieškoti kito kandidato, 
dabartinis mayoras Burke kan
didatuos ir vėl. 

Republikonų partija tačiau 
šjmet vel neturi aiškaus kan
didato ir ieško, bando patirti 
kuris stipresnis jų partijos pi
lietis sutiks knrMdatuoti. 

Firm -.tini?' jų nužiūrimas pi-

ANDRICA RODYS EUROPOS 
FILMAS MUSIC HALL 

!g$$| 

!N£ PRANAS DRĄSUTIS 
nuo šių metų pradžios Illu

minating Co. dirba jau kaip in
žinierius braižytojas. Nors dar 
nera metų, kaip atvyko, bet ^e^'s yra Ernest J. Bohn, ku-
per tą laikn jis jau ta^o ge^ai ris tik šiomis dienomis grįš iš 

DetroitieČiai veikėjai, patyrę į Tad nepraleiskite progos pa-j įvertintas ir palaipsniui jam i &t°stogų. 
kad Clevelande rengiama a. a. į matyti vaidinimą, kitus paim-! vis duodamas svarbesnis dar- i — 
prezidento Antano Smetonos bįtyti ir... save parodyti! ! bas. .* Į 1948 METAIS Clevelande bu-

Nenuostabu. Lietuvoje j i s i y° 87 rroogfudvstes, iš i u 27 
buvo' didžiausios elektros sto-'iv^0 rytinėje miesto dalyje, 
ties inžinierium Kaune. j ne5Tų gyvenamame distrikte. 

Inž. Drąsutis yra Lietuvių) 
Tremtinių Draugijos Clevelan- j  MESKE, EVANS IMTYNĖS 
de sekretorius. CENTRAL ARMORY 

Imtynių rengėjas Jack Gan-

metų" mirties paminėjimas, jau i 
išanksto pranešu, kad jie ren-, IŠVAŽIAVO FLORIBON 
giasi į tą minėjimą atvykti. 

Minėjimas rengiamas sausio 
30 d. su įvairia programa, ku
rios turinys bus paskelbtas vė
liau. 

Po programos numat o m a 
surengti vakarienė, kurioje da
lyvaus vietos lietuviai ir sve
čiai iš kitu miestu. 

Kazys ir Ona Karpiai šiomis 
dienomis išvažiavo porai savai
čių į Floridą, f'en aplankys 
buvusius Clevelandiečius ir ki
tus savo pažįstamus. 

DEMOKRATAI VADOVAUJA 
Sausio 3 d. Columbus susi

rinko Ohio valstijos legislatu-
ra. Tai yra 98-tas generalinis 
susirinkimas valstijos istoriio-
je. Legislatura šimet yra De
mokratų kontrolėje, su Demo-

MATYKIT vIAS FILMAS: 
^ Ketvirtadienio vakare, sau

sio 13, Norwood Branch Libra
ry, 64 )5 Superior avenue, bus I kratų gubernatorium Frank J. 
-ketvirta mėnesinė programa, j  Lauscbe. Demokratai kontrolę; ama i^ Mokslas dveji metai 

su praktika dirbtuvėse. 

PRASIDEDA MOKSLAS 
AMATŲ MOKYKLOJE 

son vėl pakvietė Dr. Ed. Meske 
iš Akrono susiimti su New 

, ,. , Yorko čempionu vengru Evans. 
Cleveland0 amatų m0kykla

|EvanS pereit karta skundėsi. 
(Trade school) 53o EaKle Ave. |kad ^ net ir teig§jas buv0 

netrukus pradeda darbą Joje prjeS_ todg, jfa pralaim§jo. Da_ 
galima mokytis automecham-1 bar ga]gs kartf^ bandyti 

kais, šaltkalviais, modelių dir- j ja|mę 
bėjais, mašinistais ir kitokių 

Tą vakarą bus rodoma įdomios gavo pirma karta į 12 metų. j ®u 

i Tačiau, Demokratų daugumaĮ Kas 

Be to, kitose imtynėse daly
vauja Tug Carlson ir Lucky Si-
manovich prieš Jim Wright ir 

'Great Lakes", "Yellowstone 
and the Grand Tetons", ir ! yra maza 

"Stray Lamb". Vaikai bus lei
džiami atsilankę su savo tė
vais. Pradžia 7:30 vai. vakare, 
įėjimas nemokamai. 

LANKĖSI CLEVELANDE 

99-63 seimelyje ir j 
19-14 senate I lank*vti 535 Eagle Avenue bet 

Laušche tikisi, kad jam sun-įkuriu.° laiku ten> 8:00 val nuo 

ku bus dirbti su nauja legia- r^'° '' 4:30 vai. p.p. 
latura. nors ir Demokratų kon
trolėje. 

nori arčiau susipažinti; whittey whittler. Notre Dame 
su ta mokykla, kviečiami apsi- futbolo žvai„ž(,g Joe Savo!dj 

rungsis su vadįnamu baisiuoju 
turku — Ali Risha. 

Tikietai pas Richrfian Bro
thers. 736 Euclid Ave., MAin 
0978 ir Central Armory, PRos-
pect 4121. Pradžia 7:00 vai. 
vak. 

ROOSEVELTO DIENOS 
T# .... v Lauache'inauguracifir suber-į VAKARIENĖ 

a I ,  I b  .FJ(T^LCL,US
RI,SU z m o n a  n "  j natorium bus sausio 10 d. I p. D. Roosevelto gerbeiai 

Jie ten' turi '^runt^r""' i Kaip tik legis1aturos P°s5dis sausio 27 diena rengia Cleve - i  
bounuy iave.n susiorganizavo, tuoj svarsty-1 iande paminėjimo vakarienę,! R*0 KEITH'S 105TH 

mui patiektas margarino bilius, | kuri įvyks Hollenden viešbu 
reikalaujantis panaikinti drau-j tyje. 
dimą pardavinėti margariną to- j 

užeigą. Sajevičiai yra ilgame
čiai Dirvos skaitytojai. 

OHIO valstijos veteranams 
'ki 1^fjnet«..«ah> BmokSte j Hr^h^V'kokirm švęsto. Ilv „ 
bonų $19 i milijonu sumoje - | lva. gis busimas sukrėtė' PAMISELIO DARB.\S? 
bonus gavo 641,000 veteranų. le(lislatura taip. lvg būtu imes-, ^am-ille, Ohio, gruodžio 30 

is ^ bomb^ gvjesto interesug;d. netikėtai atsilankęs buvęs 
gina ir Demokratai ir Republi-.karys- Ellls R- M.sLaughlin, 28 

10,266 veteranų iš to skaičiaus 
mirę arba žuvę krijre, jų bonus 
paėmė jų paveldėjai. 

SUNŲ SAVININKAMS 
Cuyahoga County šunų glo

bos vadas praneša, kad kiek
vienam namie laikomam šuniui 
turi butl išimtas leidimas iki 
sausio 1 dienai. Taiiau duoda
ma prailginimas laiko leidi:~ui" 
gauti iki sausio 23 d. Po to? 
dienos šunies savininkas turčs 

THEATRE 
Šiame teatre matysit Sekan

čias Įdomias filmas: 
Jan. 5th iki Jan. 8th: "Last 

Days of Pompeii" ir "She". 
• Jan 9th iki 11th: "Fighter 

; Squadron. 

konai, ir tuoj pranyko skirtu- ąmžiaus, į mokytojos Jane 
mas tuo klausimu tarp tų dvie -j Williams, 45 m. amžiauą, na-
jų priešingų partijų atstovų. Į mus> nušovė ją, vieną vyrą tų 

Tas klausimas užims ilgoką' namiJ prižiūrėtoją, ir paskui 
sesijos laiką.. j Pa's nuf ov«" 

| Nušauta mokytoja mokyto
javo Euclid Shore High moky
kloje. ' 

DEMOKRATAI NORI 
PAKEISTI POLICIJOS VADĄ 

Miesto mayoras Burke su tū
lais kitais Demokratų vadais 
pradėjo rūpintis rasti būdus išmokėti dar $1.00 pabaudos p įe ! v , 4.- • v į stumti is ilgos tarnybos Ueve-$1.00 reguhares moke^ties u? ! .. , r V. , • i • r « ; lando Policijos vadą George J. kiekvieną leidimą. 

Po sausio 20 d,, visi šunes. i . .... i Matowitzo ilgoje policijos \a-senesm, negu tvijj menesi i j  . ..  f ' ' .  ,  -  j  i . -  i  d o  k a r i e r o j e  į v y k o  į v a i r u 1  s k a n -
S p„f pamlmT lakSint be ! *al-> T»Hcijos aukštųjų paroj-

J ^ gunų eilese, tačiau, kaip paiei-
leidimų ženklų. 

CLEVELANDO Mwo mu-i> 
jų 19 58 metais aplankė 6^",0^0 
žmonių. 1947 metais lankyto
jų buvo 429,144. 

ISTEKrJf. 

NELAIMEI 
Kada ju^Ų fiaiva, 

kantini tampa s*'"artinti 
SU;r«r,.<''uti ugnit's 1 n'iki j 

p_ i '.-y ' 4K • .• 
mc. ko '-b-ada rr>;*''•i;' 
drau^nv l r>rnnani.in« pi»*^ r-'--

gi j "17 nnostrlm* 

P. S KKRšIS 
•09-12 Society for Saving* HM 

Telef.: M A in 17Y3. 

N/»ri jm^razinti savo 
nHmns'> ŠHiik— 

K .  Š T A U  ? Ai 
Namu Dekoravimą* 

m įsų specialybė 

Kambarių Popieriavima? 
Namų Maliavojimap 

1R90S End or a Road 
Telefonas • 

KEnmore 8791 
Cleveland, Ohio 

škė policijos Saugumo Direkto 
rius Smith, kam už tai visada 
kaltinti Matowitzą. Jis gauna 
policijos narius tokius kokius 
dabartinė Civilinė Tarnyba iš
renka, ir jis su jais atlieka 
darbą kaip geriausia galima. 

Policijos vado vieta yra iki 
gyvos galvos, arba iki bus jam 
laikas išeiti i pensiją. Demo
kratai politikieriai nori praves
ti įstatymą, kad jie galėtų pa
sistatyti savo žmogų ir polici
jos vado pareigoms. Tada po
licijos vadas butų keičiamas su 
kiekviena jiauja" miesto admi
nistracija ir būtų politiškas 
pastumdėlis, ne kal-P dabar nuo 
politikos nepriklausomas tar
nautojas. 

Tačiau, dabartiniame polici
jos departmente yra kas tokio 

! | nedoro, kad raketierių ir gem-
| blerių bylų tardymuose pado-
| i rūs policininkai bijo pasakyti 

j teisybę, kas "nenusikalstų" ki-
\ tiems policijos nariams. Kyši-
j ninkystė ir suktybės policijos j 

' departmente vyrauja. Vienas 
"  i š  d idž iaus ių  pas tarų  skandalu  i  
\ policijoje yra sučiupimas buvu- j 
i  i  s io  Pol ic i jos  Lei tenanto  Molnar  j  
\ ' grobišavime, palaikant plačius j 

1  į  ryš ius  su  mies to  raket ier ia i s .  Į  
Greta to eina eilė kitų gemb- j 

lerysčių ir raketų, kurių ro
dos net policijos vadas Mato-
witz nepajėgia sukontroliuoti. 

Tas vyras netikėtai atsirado 
iš Willamette, Oregon, už api'i 
2.^C0 mylių. Jo motina polici
jai papasakojo, kad jis buvęs 
įsimylėjęs į tą mokytoją ir sa
kydavo, jog važiuosiąs ir išžu-
dysiąs visą jos namą. Jis tą ir 
padarė. Nušautos mokytojos 
sesuo sako, jų pažintis buvo 
tik tokia, kad mokytojai ato
stogų metu vakaruose teko su 
juo tik taip sau pripuolamai 
susipažinti. Jos sesuo išliko 
gyva tik spėdama pasislėpti, 
kai tas vyras vakaro metu įsi
veržęs į jų namus pradėjo šau
dyti. 

SENIEMS ŽMONĖMS 
yra vieta gyventi, su visu ap
rūpinimu, nebrangiai — iš pen
sijos galima pragyventi. 

1083 E. 10th St. Cleveland 

UŽMUŠTA 4 
Pradedant naujus 1949 me

tus, Clevelando trafiko nelai
mėse per pirmas tris dienas už
mušta jau 4 asmenys. Tai jya 
pirmas toks Įvykis pastarųjų 
dviejų dešimčių metų bėgyje. 

1S48 metus Clevelandas uv-
baigė su 97 trafiko mirtimis, 
palyginamai nedaug. 

Trafike daugiausia žūsta p§a-
čiųjų — pernai iš 97 trafiko 
aukų 70 asmenys buvo pėstie
ji, kuriuos automobiliai užmu
šė. 

Šių metų visi keturi žuvusie
ji trafiko nelaimėse irgi buvo 
pėstieji. 

HIPPODROME 
"THE SNAKE PIT' 

Daryl F. Zanuck's nauja fil
mą, "The Snake Pit", pradeda
ma rodyti Hippodrome Thęatre 
trečiadienį, sausio 12. Tai vie
nas iš ypatingiausių Hollywood 
kūrinys, apimantis jausmingą 
meilės pasaką. 

Vadovaujamą rolę šiame vei
kale turi Olivia de Havilland, 
viena iš žymiausių filmų dra
matinių artisdų. 

Leo Genn puikiai vaidina Dr. 
Kik, o Mark Stevens vaidina 
jos vyro rolę. Prie jų daly
vauja keletas kitų žymių artis
tų. 

Theodore Andrica 

Per penkis jriėnesiuš pereitą 
vasarą lankydamasis Europoje, 
Iheadore Andrica, tautinių gru
pių redaktorius prie The Cleve
land Press, savo kelionėse įvai
riose šalyse padarė daug Įdo
mių filmų, kurias dabar sugrį
žęs į Clevelandą, rodys visuo
menei. Jo filmos pavadintos 
"These Are The People". 

Pirmas jų rodymas bus šio 
penktadierfio vakare, sausio 7, 
Public Music Hall, pradedant 8 
vai. Visi gali atsilankyti ir 
pamatyti tuos Europos vaizdus 
nemokamai. Duitys bus atdaros 
7 vai. 

Filmos spalvotos, su muzika 
ir su paaiškinimais, apima šias 
šalis: Olandiją, Vengriją, Če
koslovakiją, Italiją ir Vokieti
ją 

Kas norėtų surengti tų vaiz
dų rodymą savo organizacijos 
susirinkime, gali kreiptis susi
tarimui į Theodore Andrica, 
The Press įstaigoje. 

Venetian Blinds 
Norit pagražinti savo 
namų langus naujais 
VENETIAN BLINDS 

ir WINDOW SHADES? 
šaukite: 

J. PEČIULIS 
Telefonas: IV 3348 
19206 Kildeer Ave. 

Cleveland, Ohio 
•NaNMNI»n«HMIUIIII«ltnNM<HIMM»Nnal|iaiM 

M I R I M A I  
KAZIMIERAS ANDRIEKUS 

našlys, 92 metų, (3760 Mav-
field Rd., mini, fegtvirtadien1', 
gruodžio 30 d. 

Gedulingos pamaldos buvo 
pirmadienį, sausio 3 dieną, šv. 
Jurgio bažnyčioje. Palaidotas 
Kalvarijos kapinėse. Laidotu
vėms patarnavo D. E. Jakubs 
laidotuvių įstaiga. 

Liko dvi dukterys: Mrs. Ma
ry Smith ir Mrs. Ann Frick. 

! nukentėjo, dabar vėl sulaukė 
antro didelio gaisro. 

SUDEGĖ 
Sausio 2 d. u'gnis sunaikino 

Clevelando slovėnų veikėjo ir 
vadinamo "tėvo", 75 metų am
žiaus Anton Grdinos biznio pa
talpas, padaryta nuostolių u'-
$400,000. 

Anton Grdina ir jo sūnūs yra 
artimi lietuvių prieteliai. Se
nis Grdina kartu su lietuviais 
darbavosi prie slovėnų kultūri
nio darželio, kaip lietuviai dar
bavosi savo darželį steigiant. 

Daugeliu atvejų Grdinai pa
sitarnauja lietuviams įvairiuo
se reikaluose. 

1944 metais.kai ištiko East] 
Ohio Gas patalpų sprogimas to
je kaimynystėje, Grdinai daug' 

OHIO valstijoje mokyklose 
dirba 32,602 -mokytojos, iš jų 
apie 12,000 vedusios mo
terys. . 

Vyrų mokytojų yra- 11.317, 
tokiu būdu išviso Ohio viešose 
mokyklose tarnauja 43,921 mo
kytojas. 

BRAKE 
SERVICE 

WHEEL ALIGNING 
ON ALL CARS 

By ixperts Who Really Know How* 

TIME PAYMENTS 

YEACER 
RAYBESTOS 

6615 CARNEGIE AVE. 
Phone ENdicbtt 9182 

SffCIALISTS UNCI 1930 

K. S. KARPIUS 

NOTARY PUBLIC 
Turint reikalą notarizing 
dokumentus kreipkitės | 

6820 Superior Ave. 
ENdicott 4486 

•  IIHMIIIIII  

Pilnai Padengta Apdrauda. s UTah 1-4515 

•W.'DEBESIS PAINTING CO. 
Namų Pagražinimas 'is .Vidaus ir iš Lauk# 
7526 Star Avenue Cleveland 8 
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Į W'IMis Fi^eral Home ( 

I PILNAS LAIDOTUVIŲ 1 
Į. PATARNAVIMAS | 
E — IIAM?.10ND VARGONAI PER ŠERMENIS— 5 

HEnderson 9292 = 
s 

= 6202 SUPERIOR AVE. 

lakisbs • Funeral .Home' 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

REIKALE VEŽIMAI- LIGONIAMS PARVEŽTI 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763 

Lankykitės savo Klube! 
Amerikos Lietuvių Piliečių 

Klubs penktadienio vakarais 
gausite skanių bulvinių bly
nų, šviežios žuvies, prie to 
visokių išsigėrimų. Klubo 
iiariai prašomi dainiau prisi
minti apie savo Klubą. 

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

Namų Savininkams 
Maudynės ir Skalbyklos 

Toiletai 
Skalbimui kubilai 

Virtuvei Sinkos Radiatoriai 
paipos ir reikmenus 

5525 Woodland Ave. sl4 

S E E  

Z I N N E R ' S  
in our New 

Beautiful 
FLORAL SHOPPE 

for your 

tyloiue/iį 

You will love our im
ported figurines . 
Hand wrought Decor
ative Brassware . . . 

. and the most irresist-
able Lamps in Copper, 
Brass and Pottery! 

Z I N N E R' S 
Kinsman at Lee 

LO 5500 

Convenient off street parking 
in the rear 

f i S:: T: 111 I i T 11;: E i *::! * -;' F [ i : •; 3: i! i«: s i:: i:; J : i»: i i: i: I; F m! Į !: 11 n! . i: J : S;, s i: S * i;; a 13; I i J E : 1111 įį 

j I. J. S AMAS - JEWELER j 
3 Persikėlė i naują didesnę ir gražesnę krautuvę = 
Ū . ••£ 
| 7007 Superior Ave.. Greta Ezella Theatre | 

E Dabar jau tuHme dide'sjiį rinkinį Deimantu, žiedų, Laik- P 
£ roc?ėiiu ir visokių gra/daikčių, už nupigintą kainą. 5 

Į  P J  K U R S I S  
2 » 609-42 Society for Savings Bldg.—Cleveland. Ohio 
| 7 OFTSO TELEFONAS: MAin 1773 

5 Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba prierniesčiuoee, kreip-
z ' kitės i mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai-
£ riuose ap<iraudes-inr;urance reikaluose. 
" Sutaisau paskolas, pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymas 

» ra»-antuojnma Kreipkitės j mane telefonu arba asmeniškai. 

© 

Telefonai: 
CE C019 
MA 3359 

AUTO BATTERIES 
Tiesiog iš Lietuvių dirbtuvis 

Pigiau negu kitur 
TAISO IR SENAS BATTERIES 

Antanas Kirkilas ir Sunus 
1019 Woodland Ave. Cleveland 

JONAS G. 
POLTER 

L i e t u  v i  s  
Namų Maliavotoja$ 

Popieriuotojas 
Apkainavimas jir patari
mas reikale jusų namo 
pagražinimo suteikiama 

nemokamai. 

495 East 123rd St. 
Telefonas: POtomac 6899 

DIDELIS PUSMETINIS 
IŠPARDAVIMAS 

Vyrams, Vaikinams ir Berniukams 
Visoki žiemai reikalingi dėvėjimui rut?$į, 

baltiniai ir šiaip reikmenys — 
nupigntomis kainomis 

DYKAI! Mes duodam Eagle Stamps su kiekvienu pirkiniu, 
čia įsiteisime Jusų Stamp Books. 

F-'E KRAMER 4 REICH CO. 
7010 Superior Avenue 

•  •IIMItMflMliai l ,  

LASNIK CAFE 
Puiki, Moderniškai Įrengta Lietuviška Užeica 

6824 SUPERIOR AVE. 
(Šalia Dirvos Redakcijos) 

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