
i>fWfl|iftiW;ilitnu 'iiitą~ iiįfl j įįmilAįįit gr WSfWWtBMT 

*4T 

<msm 

r r T ,-y-y' 

LIETUVIS KAS SAVAITRAŠTIS 
1 Išeina kiekvieną ' ketvirtadienį Cleveland* 

Leidžia 
Ohio Lithuanian Publishing Co. 

.6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohia 
Redaktorius 

Vincas Rastenis 
Kaina metams, užsimokant IS anksto: 

Jungtinėse Valstybėse $3.00 
Kanadoje $4.00 Kitur — $4.50 
Užsisakyti galima kiekvienu metu, nereikia 

,,laukti metų, pusmečio ar mėnesio pradžios. 

THE FIELD 

"i t * 

* -r 

-<3V 
£ •"** 9&Lr • 

TIm only Lithuanian Newspaper published in Ohio reaching a very large majority of the 100,000 Lithuanians in the State and in Cleveland* 

LITHUANIAN WEEKLY 
Published every Thursday in Cleveland ftp 

Ohio Lithuanian Publishing Co. 
6820 Superior Ave. Cleveland 3, Okie 

Editor 
Vincas Rastenis 

Subscription per year in advance 
1ft the United States IS40 
In Canada __ $4.00 Elsewhere $4.69 
Entered at Second-Class matter Decem
ber 6th, 1915, at the Cleveland Postofffap 

under the act of March 3, 1879. 

No. 7 Kaina tic. CLEVELAND, OHIO February — Vasario 16 d.., 1950 m. (35-ti metai • 35th year) 

M Ū S Ų  
VISUOMENĖJE 

. Rimtas žygis 
Vasario 9 diėną Amerikos lie

tuvių ir ukrainiečių atstovai pa
teikė informacijų Senato komi
sijai, svarstančiai Genocido kon
vencijos patvirtinimo klausimą. 

iLetuvių vardu informacijas 
davė Amerikos Lietuvių Infor
macijų Centro direktorius adv. 
Kostas Jurgėla. 

- Jo pareiškimas apima 10 ma
šinėle rašto puslapių ir prie jo 
dar pridėta papildomų dokumen
tų. Pareiškime plačiai išdėsty
ta ir paremta faktais visa sovie
tinė politika, kuria sąmoningai 

. siekiama išnaikinti lietuvių tau
tos žmones Letuvoje. 

Faktas, kad Senato kdmisija, 
nuo kurios rekomendacijos daug 

' priklauso konvencijos patvirti
nimas, rado reikalą atsiklausti 
kompetentingą lietuvių atstovą 
ir galimybę suteikti plačių in
formacijų, kas dedasi Lietu
voje, yra labai svarbus ir reikš
mingas. 

Daugeliui Amerikos senatorių 
dar nelabai aišku, kas yra toji 
Genocido konvencija ir kam ji 
reikalinga. Pasiskaitę jos turinį, 
kai kurie iš jų ėmė baimintis, 
lad čia gal Amerikas spendžia
mos kokios pinklės ir gal Ame-

^ka, rerpiantis šią ' koavencija, 
galėtų būti apkaltinta, jei ivyks 
Itokia žmogžudystė, paremta ra
sine neapykanta. 

K. Jurgėlos pareiškimas, rei
kia manyti, tokiems plačiau pa
aiškins, apie kokius dalykus 
Čia rūpinamasi ir del ko tokios 
ionvencijos reikia. 

žinoma, gaila, kad lietuvių 
atstovo pareiškimas neparemtas 
tOkstančiais laišk" iš Amerikos 
lietuviu piliečiu. Gerai, jeieru to 
mūsn balso užteks. Bet, iei ne
užtektu. tai vis dėlto nlatesnio 
visuomenės pareiškimo tuo klau
simu nesuorganizavimas reikė
tų laikyti nedovanotinu apsnū
dimu. 

Konkursas zerWefftri 
pagaminti 

Amerikos Lietuvių Tautinė 
Sąjunga skelbia konkursą Są
jungos nario ženklo projektui 
flagaminti. 

_ Konkurso sąlygos: 
1. ženklas turi būti tinkamas 

nešioti prie krūtinės. 
2. Jis turi būti sudarytas lie

tuvių tautiniais bei istoriniais 
motyvais. Gali būti įjungtos ir 
Sąjungos raidės — ALTS. 

3. Konkurse gali dalyvauti vi
si lietuviai nežiūrint kur jie 
gyventų. 

Minėdami laisvę, kovokim del jos! 
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Taip Lietuvoje gerbė tuos, kurie žuvo dėl jos laisvės. 

Daina 
Tavo Gimtadieniui * 

....JBALXS--AUGIN AS^jįfc.; 

»,T?vHke, 
Kokioj supiyšusioj sermėgoj šiandien vaikštai — ir basa 
žengi vasario gruodu! Tavo kojos kruvinos — 
Nejau ir Tu bename elgeta išvyta iš namų? 
Tau rankos pančiais surakintos — tik akyse dar praeities drąsą. 
Nėra nė vėliavų, gėlių ... — Gimtadienis koks dyvinas! — 

Tik aš —r senų vaidilų ainis —• pasveikint kanklėmis Tave einu ... 

O, Lietuva, 

Motulių sengalvėlių pasakoj žiloj far Tu žila -r-
Kaip švento šimtamečio ąžuolyno samana. 
Ir veidas Tavo — lyg plačių laukų arimai — rūpesčių nuartas — 
Tava stiprybė ir karžygiškos širdies galia, 
Ir kruvina kančių taurė pasaulį stebina, 
Ir Tau gražiausius himnus gieda bočių ir anūkų kartos — 

Dainoj 

žaliuoji Tu rūta ir diemedžiu žaliu ir verkiančiais berželiais 
Ir geguže raiba apraudi sūnų milžiną — 
O Tavo ašarų takais — piliakalniai per šimtmečius išdygo — 

O, Lietuva, ^ 

Tai mūs krūtinėj tWo sodai fcydf V§! pavasario žiedais 
Ir širdyje nešiojam Laisvės Dainą amžiną — 
Su ja ir grįšime linksmai dainu^teai namo iš žygio - - -

Propagandos! 
ugnis užkurta 
itinkimmės nuotaikos Didžiojoj Britanijcjp 

DIRVOS korespondento Anglijoje 

Karalius pasirašo 

Anglijos karalius yra daugiau 
tik jungiantis simbolis — be 
valdžios, be savo valios. O vis 
dėlto, oficialiai jis lemia visus 
didžiuosius krašto įvykius. Jis 
paleido ligšiolinį britų parla
mentą, jis paskyrė visuotinius 
rinkimus krašte vasario 23 die
nai, jis kartu pasirašė iškilmin
gą proklamaciją naujai išrink
tam parlamentui susirinkti už 
6 dienų po rinkimų — kovo 1 d. 

Jo proklamacijos turinys bei 
Visos datos jau buvo žinomos iš 
anksto. Bet tai nesvarbu. Svar
bu, kad vasario 3 d. karalius už
dėjo savo parašą ant tokio svar
baus dokumento, kurį jau pa
ruoštą jam atvežė valstybės 
kancleris lordas Jowitt. 
> Su karaliaus pąrašik kancleris, 
atskubėjo į aukštuosius rūmus, 
kur aukšti tarnautojai net dvi 
valandas mažame rūsio kamba
rėlyje šildė mašiną ir viską pa
ruošė antspaudui uždėti. Lordas 
Jowitt, kaip oficialus didžiojo 
antspaudo saugotojas, prižiūrė
jo antspaudo primušimą, kuris 
truko apie 20 minučiu. Taip 
vasario 3 d. 6:45 vai. vakaro įsi

galiojo ta svarbioji karaliaus 
proklamacija. 
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Džentelmenai 
be džentelmeniškumo 

ŠIOJE SALYJE 
ANGLIES STREIKAS pasiekė 
blogiausį tašką. Prezidentąs per 
teismą gavo įsakymą streiką su
stabdyti tuo tarpu 10 dienoj. -
Pats angliakasių unijos vadas 
J. Lewis įsakė darbininkams 
grįžti į darbą. Bet angliakasiai 
nei vieno nei kito įsakymo ne
paklausė ir į kasyklas nenuėjo. 

Tuo metu, kai unijos vada® 
liepė eiti dirbti, unijos atstovai ' 
važinėjo po kasyklas ir stabdė 
darbininkus nuo, darbo. Kurie 
darbininkai nenorėjo tų draudi
mų klausyti ir bandė eiti dirbti, 
buvo sustabdyti jėga, apmušti 
ir parvaryti namo. 

Darbo stabdytojal |(irmą|j| 
stabdymo dieną aiškino, kad tą 
dieną esąs Lewis gimtadienis, 
tad todėl, esą, reikia švęsti... 
šiaip jau aiškinama, kad, jeigu 
dabar būtų paklausyta įsakymo 
eiti dirbti, tai nieko nebūtų ga-

Karaliaus proklamacija eina 
savo keliu, o gyvenimas — sa
vo. Taigi ir kovojančios parti
jos propagandą pradėjo jau žy- ^ma laimėti. Abejojama net, ar 
miai anksčiau. Iš prigimties gar- Lewis kartais nėra davęs įsa-
sūs džentelmenai ėmė karščiuo- kymo per "užpakalines duris" 
ti. Pagriežtėjo savitarpinė kri- susilaikyti nuo darbo. Kiekvienu 
tika. Tačiau dėl smarkesnio žo-įa*veJu yra ai*ba Lewis "dvi-
džio, kurį anksčiau būtų palai-'^^a buhalterija", arba jis jau 
kę įžeidimu, neužsigauna. Ne-iyra netekęs kontrolės savo uni-
rašytas šūkis: tepk kitus ko1 j°Je» kadangi oficialaus jo įsa-
juodžiau, tai pats atrodysi bal
tesnis. Nekalbėk apie savo ge
rus norus, o tik apie tai, kad 
oponentai kraštą stumia į be
dugnę. 

Rinkiminis futbolas * 

Dėl pirmavimo grumiasi dvi 
pagrindinės partijos: netikėtai 
1945 m. laimėjusi ir dabar kraš
tą valdanti socialistų partija 
prieš Churchillio vadovaujamus 
konservatorius (torius). Clemen-
so Dawies liberalai tai tik pa
šalinis veiksnys — į laimėjimą 

( Perkelta i 6-tą pusi.) 

Dar vienas pirštas Maskvai i akį 

pasitarimai dėl jos perkėlimo Vi
liau į Chicagą. 

Papildomai pranešamą, lead 
antrąją Parodos rėmė j ųpremi-

4. Projekto tinkamumą spręs ją — radijo aparatą laimėjo kun. 
Sąjungos valdyba. IBereišis, Detroite. Pirmoji pre-

Projektas turi būti pristaty- friija teko Daumantui čibui, Bos-
tas iki 1950 m. gegužės 1 d. 
iįdresu: National Lithuanian So
ciety of America, 148 Grand St., 
Waterbury, Conn. Jis pasirašo
mas slapivardžiu. Tikroji auto
riaus pavardė prijungiama at
skirame voke. 

6. Už du priimtus -projektus 
fflririamos premijos: pirmoji — 
įSO.Oft ir antroji — $25.00. 

7. Priimti projektai lieka Są
jungos nuosavybe. 

Dailės Paroda 
» .New Yorke buvusi Lietuvių 
Paroda netrukus numatoma ati
daryti Waterbury. Conn. Vyksta' \ A « * 1 * * I 

tone, trečioji — Jaunučiui *Da-
giui, Melrose Park, 111. 

»i 
Filma 

Lietuviai tremtyje 
Pradėjus Clevelande rodyti 

filmą "Lietuviai Tremtyje", su
sidomėjimas jąja pasirodė ir ki
tur. Yra kvietimas parodyti tą 
filmą Akrone, Ohio, vasario 26 
dieną, ir Detroite, Mich., kovo 
11 dieną. Nors dar galutinai ne
sutarta, bet manoma, kad grei
čiausiai tomis dienomis minė
tose vietose ši filma galės būti 
rodoma. Plačiau apie ją rašoma 
Cįsvelsado |toio?e., . 

DIPLOMATINĖS 
KEISTENYBĖS 

Dickson Preston CLEVE-
LAN PRESS taip aprašo vieną 
diplomatinį priėmimą Washing-
tone : 

"Vakar vakare Dean Acheson 
surengė vakarienę Washingtone. 
Jūs galėtumėt pagalvoti, kad" 
kalboą apie šaltąjį karą yra tik 
įsivaizdavimas pypkę berūkant. 

Kiekvienas, kas buvo kas nors, 
buvo čia — įskaiant ir Alek
sandrą Paniuškiną, kuris stojo 
darbuotis bufiete prie vakarie
nės, kaip senas bičiulis. Kaip 
tik šalia jo, šypsodamasis, bu
vo Povilas žadeikis, žilagalvis 
Lietuvos ministeris, kurio kraš
tą Sovietų Sąjunga taip entu
ziastingai, prarijo prieš 10 metų. 
Vėliau Paniuškinas linksmai 
plepėjo su Wellington Koo, Kini
jos nacionalistų vyriausybės pa

siuntiniu. O tik užvakar kinietis 
bandė siekti, kad Rusija bwtų 
tiesiog išspirta iš U'N." 

VĖL KACETAi? 
Britų karinė valdžia išgalvojo 

naują tremtinių kankinimo DU-
dą — perduoti stovyklas vokie
čių administracijai. Visi britų 
zonos tremtinių DPACC-ai gavo 
parėdymą iki kovo 31 dienos at
leisti visus tarnautojus DP. Įsa
kyme pasakyta, kad tremtinių 
stovyklos bus perduotos vokie
čių administracijai ir stovyklų 
komendantams įsakoma į sto
vyklų administraciją vietoje DP 
priimti tiktai vokiečius. Taigi, 
po kovo mėn. 31 d. visi DP, ga
lintieji ir negalintieji emigruo
ti, bus valdomi vokiečių. 

Išlaisvinti iš vokiečių kacetų 
ir priverstinių darbų, tremtiniai 
vėl grąžiaąĮui į panašią padėtį. 

Prancūzijoje yra sąjunga, į 
kurią priklauso prancūzai, buvę 
vokiečių išvežti į Vokietijos ka
lėjimus, koncentracijos stovyk
las ar priverstinius darbus. 

Tokios organizacijos, žinoma, 
niekas negali pavadinti, kad ji 
yra naciška — fašistiška, nes ji 
susideda vien iš tokių, kuriuos 
naciai persekiojo, kurie prieš 
juos kovojo. 

Ir štai dabar toji organizacija 
pasiryžo sudaryti ypatingą ko
misiją, kurios tikslas būtų pa
tekti į Rusiją ir ten ištirti vei
kiančias koncentracijos stovyk

las. .. 
Sumanymas susilaukė labai 

didelio pritarimo. Vyriausias to 
sumanymo kėlėjas yra vienas iš 
buvusių nacių kankinių, tūlas 
David Rousset. 

Jei jis būtu koks nors iš deši
niųjų, tai bolševikams gal leng
viau jį būtų apšaukti fašistu, 
bet jis kaip tik yra buvęs ko
munistas, manoma, kad toks pat 
ir dabar esąs. tik ne stalinistas. 

Sako, kad jis esąs puikus kal
bėtojas, geras propagandistas — 
esą aiškiai juntama, kad išėjęs 
komunistu propagandos mokyk
la — aukšto išsilavinimo^ šan
kiai sukertamas. 

D. Rousset renka visokią me
džiagą, tinkamą įrodyti, kad Ru
sijoj tikrai yra koncentracijos 
stovyklos. Tos medžiagos jam 
yra suteikę ir lietuviai, net ir 
iŠ Ajnerikos: kunigas Pikturna 

kymo neklauso. 
Lewis dabar sutiko tęsti de

rybas su savininkais. Matyda
mas, kad sunku bus laimėti ka 
kitą, jis dabar reikalausiąs $ 
15.50 algos ir 40 centų pensiją 
-fondui už dieną. 

Galimas dalykas, kad šios dfeT' 
rybos ilgai neužtruks ir strei
kas neužilgo baigsis. Anglies at
sargų esą jau tik dviem savai* 
tėm... 

TELEFONŲ STREIKAS, val
džios tarpininkui pasiūlius, ati
dėtas iki vasario 24 dienos. Ti
kimasi, kad per tą laiką IMS 
sudaryta nauja sutartis. 

BULVIŲ KLAUSIMAS Siao me
tu atrodo gana tragiškas. Jos 
gresia visai valdžios programai 
žemės ūkio srityje. Valdžia pa
laiko aukštas blvių kainas, kad 
ūkininkams apsimokėtų jas au
ginti. Ūkininkai jų priaugino 

iš Brooklyno ir J. Rimašauskas 
iš Clevelando. 

Esant įrodymams, kad sovie
tuose yra koncentracijos sto
vyklos, bolševikai turi tuos įro
dymus sugriauti. Jie teisinasi, , 
kad tose stovyklose laikomi tik Į ^>er au?' ^Z?2108 sandėliuos^ 
kriminalistai. Tad D. Rousset1 yfa ap,e

t 1®.millJ^, bušeli"J bu'" 
ir reikalauja, kad būtų įsileista I 
komisija aplankyti tas stovyklas 
ir patikrinti, ar tikrai taip yra, 
kaip bolševikai sako. 

naikinti... Tuo tarpu miestuo
se bulvės brangios. Dar blogia#, 
kad Kanados bulvės pigesnes 

Niekas netiki kad tokia kn ir konkuru°ia čia pabrangintas iNiekas netiki, kad tokia ko- buives. Tas rodo, kad žemės 
misija butų [leista Į Rusiją, bet ^ ka- palaikymf sistemoje 

jeigu Maskva atsisakys ją įsi-' „ „„„„Z, r\ • •• ^ - .n 

leisti tai iau vien tas bus Lrlyra, Spragų' °poz,c,-la kalP tlk leisti, tai jau vien tas bus; dar ,a tą sistemą ir pattetis 

vienas prisipažinimas, kad ji tu
ri ką slėpti nuo pasaulio akių ... 

Bolševikai nori nukreipti pa
saulio akis kur kitur. Jie pri
kiša D. Rousset, kodėl jis nema
to, kas dedasi Ispanijoj, Graiki
joj ir kitur. 

, D. Rousset į tai taip atsiker
ta: 

— Ateis laikas ir tam. Bet 
visų pirma turime susirūpinti, 
kada toki dalykai dedasi "socia
lizmo tėvynėje", kuri pirmoji, 
gi turėtų duoti žmogaus teisiu 
ir laisvės apsaugojimo pavyzdį. 
Nuo čia reikia pradėti apsivaly
mai 

žinoma, Kousset nepanaikins 
čekistinės sistemos savo komisi
jų projektais. Bet vis dėlto tai 
yra dar kartą dūris Maskvai 
pirštu tiesiai i aki. O taip pat 
akių atvėrimas daugeliui tu 
lengvatikių, kurie dar ligi šiol 
j Maskvą žiūri tik per rausvus 

bulvėmis duoda puolėjams geros 
medžiagos puolimams paremti. 

NE WYORKO GYVENTOJAIS 
nusibodo vandenį taupyti. Per 
paskutinę "vandens pasnik$" 
dieną suvartojo vandens dap* 
giau, negu kitomis dienomis su
vartoja. Numatomi griežtesni 
suvaržymai. 

STAMFORDE, Conn., vienoje 
ligoninėje pereitą ruden| duktė 
nušovė savo tėvą, kadangi jis 
sirgo beviltiška vėžio liga Jjp 
labai kankinosi. Dabar t™ 
ją išteisino. 

• -
57 KOMUNISTAI dar tebedirba 
šios šalies Valstybės^ Departa
mente, jei tikėti senatoriaus Mc
Carthy tvirtinimu, kurį jis ii-
dėstė savo laiške, šiomis dieno
mis įteiktame prezidentui Tru-
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