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GRUODŽIO 30, Kiril Alekse-
jev, komercinis atstovas prie 
Sovietų ambasados Meksikoje, 
paskelbė savo atsisakymą iš sa
vo tarnybos Stalinui ir pasislė
pė S. Valstijose su savo žmo
na ir pora vaikų. Jis pajuto 
kad jam ruošiama Staliniška 
"likvidacija", nes buvo pašauk
tas atgal į Maskvą. 

Alekse jev kartu pasmerkė ir 
Stalino valdžią, apkaltindamas 
Staliną pavertus Rusiją vergų 
valstybe. Jis tikrina kad di
duma Rusijos žmonių yra anti
kom u n istai ir priešingi Stali
nui. . 

ši* 37 metų amžiaus sovietų 
diplomatas buvo Meksikoje per 
du metu ir pirm to laikė svar
bias valdžios vietas Rusijoje. 

GYVENDAMAS užrubežyje, Venezuelos prezidentas Romu-
Aleksejev sako, patyrė kokias lo Betancourt, kuris paskelbia 

iilikony Kongresas 
PASAULIS LAUKIA ! PREZIDENTAS BAI-

IR TIKISI ĮVYKDANT, GĖ SAVO KARO ME-
TEISINGUMO 

baisias melagystes platina Ru
sijoje apie "žvėrišką darbinin
kų išnaudojimą kapitalistinėse 
šalyse". Jis pats t< savo akim 
paregėjo ir patyrė kad Ameri
koje nieko panašaus nėra. So
vietų valdžios tikslas yra lai
kyti visus Rusijos žmones at
skirtus nuo demokratinių šalių, 
ypatingai nuo Suv. Valstijų. 

"Visa Sovietų Sąjunga yra 
vienas koncentracijos lageris, 
kur kiekvieno likimas priklau
so nuo žiaurių NKVD agentų", 
sako Aleksejev. % 

Jis sako, gyvenant Ameriko
je jį pradėjo sekioti du "sveti
mos išvaizdos vyrai" ir jis su
prato kad jis čia nėra laisvas, 
kaip nebuvo laisvas namie. 

Iš Meksikos sovietų atstovy
bės paskelbta kad jie tikėjo 
jog Aleksejev jau išvažiavo at
gal j Rusiją. 

/ / / 

PRANCŪZIJOJE dar tebelai
koma Vokiečiai karo nelaisviai, 
nors jau daugiau kaip pusan
tro meto po karo pabaigos. Jei 
sovietai laiko belaisvius tai ne 
ką su tais barbarais darysi, ta
čiau tas praktikuojama ir kul
tūringų Prancūzų. 

Belaisviai yra nuvarginti ir 
nusilpę badavimu, o žiemos šal
tis prisideda prie jų skurdo ir 
nelaimės padidinimo, rašo Chi
cago Tribune korespondentas 
Henry Wales, kuris aplankė tų 
nelaiminųjų stovyklas. Jų svei
katai prižiūrėti yra tik vienas 
daktaras ant 2,000 belaisvių. 

Tokie apsireiškimai taip il
gai užsitęsė, kartu su daugybe 
visokių kitų žmonijai pražūtin
gų prasižengimų, ačiu Ameri
kos diplomatų neišmanumui ir 
nesugebumui privesti prie rei
kalingos taikos. Visos didžio-

baigimą sukilimo, įvykusio jo 
šalyje prieš jį. Sukilėlius ati
davė teismui tardyti. 

DE GAULLE NENORI 
PREZIDENTYSTES 

Prancūzijos 4-tos Respu
blikos seimas pasiūlė ben. 
de Gaulle prezidento vietą, 
tačiau jis atsisakė ją priim
ti, nes jis neturėtų joje pa
kankamai jiegos valdyti, o 
kitų valdomas buti neno
ri. De Gaulle griežtai prie
šinosi ir dabar priimtai ša
lies konstitucijai, Sulyg tos 
konstitucijos šalies valdy
toju skaitosi premjeras, o 
prezidentas yra tik figūra. 

Prezidentu išrinktas Au
guste de Ribes, tautinių re-
publikonų partijos narys. 

GEN. EISENHOWER 
NAŽADA BUTI 
PREZIDENTU 

Sausio 3 d. Washingtone 
susirinko 80-tas Kongresas, 
Republikonų kontroliuoja
mas, pirmą kartą po 16 me
tų. Visos šalies — net vi
so pasaulio — akys nukrei
ptos į tą įstaigą, ir visi ti
ki kad Republikonai panau
dos savo išmintį, teisingu
mą ir prakilnų patriotizmą 
šalies ir pasaulio reikalų 
svarstyme ir tvarkyme. 

Jau baigti sudaryti visi 

TO KONTROLES 

Prez. Truman Gruodžio 
31 paskelbė užbaigimą val
džios karo meto turėtų kon
trolių. Reiškia, baigta ir 
paėmimas į valdžios ran
kas industrijų kuriose kyla 
kenksmingi streikai. 

Dabar gali kilti streikai 
ir šalis neturi jokios prie
monės ką nors daryti. 

Republikonų kongre s a s 
skuba ruošti įstatymus ku
rie pagelbėtų šaliai atsiti
kime tokių streikų kaip bu-

komitetai kokie tik Kon-1 vo anglies ar geležinkelių. 
gresui reikalingi, Republi- Politikai spėja kad Tru-
koniška diduma paėmė va- man taip pasielgė lošdamas 
dovaujamas vietas. Atsto-jsavo politiką prieš laimėju-
vų Rumų pirmininku tapo j sius Republikonus. 
Joseph W. Martin Jr. iš j — 
Massachusetts. Senato pir-| dd adti c\ r*Dirai 
mininko vietą užėmė Mi-1 ^KAB1LU UK1LZIAI 

pod 

(32-i'i metai :: 32nd year) 

Ekonomika 

chigano senatorius Van 
denberg, nes šiuo tarpu vis 
dar nėra vice prezidento, 
kuris paprastai buna Sena
to pirmininku. 

New Deal tvarka šiuomi 
Washingtone užbaigiama— 
Lapkričio 5 rinkimais visa 
šalis parode kad jai tas da-
siėdė. Republikonams da
bar lieka parodyti savo 
rimtumą ir nuoširdumą da 
lykų tvarkyme. 

PRIEŠ SOVIETŲ 
GROBIŠAVIMUS 

U. S. Atstovų Rumų spe
cials komisija iškėlė viešai 
apkaltinimus Rusijai vyk
dyme užimtose šalyse eko
nominio pa verginio, 
ko teroro, religinės prie-

ISPANJJOJE, Oen. Franco valdžios šalininkai surengė demon
straciją prieš United Nations, kur, bolševikų delegatams rei
kalaujant. padaryta tarimai nutraukti fyšius su Ispanija del 
tos šalies žmonių nenuvertimo Franco valdžios. Mir.ios pasi
žada kovoti su Franco, jeigu tik jis parauks. 

MINISTRAS P. ŽADEIKSS SVEIKINA 
LIETUVOS VADAVIMO 

DARBUOTOJUS 
(TELEGRAMA DIRVAI) 

Washington, D. C., Dec. 31. 
Kai nitisę t§v\riė Lietuva tebebūdama diktatūrinėje MGII 

vald io.ic nesusilaukė dar Atlanto čarterio pritaikymo nei Ke
turių žadėtu Laisvių atėjimo, linkiu laimingesnių nauju me
tę ir m vermes visiems Lietuvos laisvinimo draugams. 

POVILAS žADEiaIS, Lietuvos Įgaliotas Ministras. 

BRITAI PAĖMĖ KA-

Su pradžia 1947 metų' 

BRITANIJA IR U. S. 
SUVIENODINA < 

KARO GINKLUS 

Iš Washingtono paskli
dus žinioms kad Gen. Ei
senhower gali buti 1948 m. 
kandidatu į prezidentus, jis 
tą žinią užginčijo, sakyda
mas kad jis prezidentystės 
nejieško. Jis nėra nei Re
pu blikonas nei Demokratas 
ir net jis nei jo žmona, kaip 
paaiškėjo, niekad nedaly
vauja balsavimuose. 

ŽYDAI Palestinoj# veda 
tokią atkaklią kovą prieš 
Britus, kad pradėjo atakuo
ti Britų kareivius septy
niuose miestuose. 

Britai tiki kad išspren
dimas Palestinos klausimo 

alingos taiKos. visos ajuaiu- ^ Britų ir Žydų galimas 
SIOŠ valstybės paliko rei a U e] J .i orinVln "ns»o*»lh« 
gą bolševikų malonei, ir jiems 
dalykus bloginant ir gadinant. 

tik ginklo pagalba. 
Londone, Britai keršyda

mi Žydams už žudymą An-

spaudos, laužymą sutarčių! k. 
U* ir siekimą sau militai-iškų j j . Am.erika >.r Britanija ofi-

užkariavimų. Tai pirmas' ,, + 'i r i cialiai patvirtino kad ios 
Republikonams laimėjus toks griežtas ir atviras Ru-j •usita./tnt tam tikro su-

Kongreso vadovybę, ikšiol sų apkaltinimas nuo tp kai į ,.*• . " ̂ itLnko;' vienodinimo militariškų pa-
dar matosi labai prielanki Rusija stojo j karą prieš a'g ̂ ė f padt dargu tai yra ginklų. 

ro daug prižadėjimų darbi- , •Si!ut"vf11 ^us 

ninkams, bet ar išpildys tai Anglija 11 Amenka 
kitas klausimas. Tačiau vi
si tos industrijos darbinin-

ilgo prasidės ginčai ir vieni žinių Sovietams. Tas įet" į kontrolėie ^p^teisės^strei- ^ šali^ armij°s bus lavina-
kitiems trukdymai. |gi pasako kad dar ir dabar į J J - ^ nafferi mos vienodu budu, kad iš-

Jau iš pat pirmos dienos Demokratų valdžia teikia j • i Ha/nai bp tikus reikalui galėtų buti 
grąso kilti audra del neisi- viską ko tik Maskva parei- mm^ sąlygų, ir dažnai be , , , & 

leidimo Mississippi Senato-į kalauja, ir tą slepia nuo ša-
riaus Bilbo, Demokrato — lies žmonių. 
Republikonai nori j j iš Se-| Reikalauja kad raudono-
nato išmesti, akivaizdoje sios armijos butų ištrauk-
iškeltų jam kaltinimų, ku- tos iš Vokietijos, nes vra 
rie nėra partiniai, bet as-1 žinių kad raudonieji gink-
meniniai, nes Bilbo panau-, luojasi Vokietijos dirbtuvė-
dojo savo senatoriaus vie- se dirbamais pabūklais. 
tą iš pirmiau savo asmenis-j Kaip tik tas pasiro 
kam pasipelnijimui. į pilnai, reikalaujama kad! Kinijos vyriausybė taip-

Prez. Truman patieks sa-' tuoj butų nutraukta Pots- , g į  paskelbė nepripažins so-
vo rekomendacijas naujam1 damo sutartis, "Keturių di- vįetams Dairen, ovol,Koi,c 

Kongresui Sausio 6. # džiųjų" pasirašyta Vokieti-
Iš savo pusės Republiko- j jos kontroliavimui. 

nai skelbia ir kalba kad im-. — -
sis taksų mažinimo, tačiau | Rūbams ir dėvėjimo reik-
nekalba kaip sumažins iki menims šios šalies gyvento-
šiol išaugusią baisią vals- jaį 1946 metų bėgyje pra-

teisfe pereiti į kita darbą Pastatytos veikmėn po vie 
jeigu tas nepatinka. nu aukščiausiu vadu. 

Britanijos kasyklų indus
trijoje dirba apie 700,000 
darbininkų. 

KINAI tęsia karą prieš 
komunistus, šiomis dieno-

Kaip tik tas pasirodys' mįs atėmė miestą Puning. 

Amerika, kuri vienatinė galėtų! kareįvįų Palestinoj, su 
Maskvą sutvarkyti, neišmano 
kas reikėtų daryti.* 

VERGAI karo belaisviai dir
banti Prancūzijos angliakasyk-
lose, pradėjo streikuoti reika
laudami daugiau ir geresnio 
maisto. Streiko vadus Pran
cūzai tuojau smarkiai nubaudė. 

/ / /  
SUV. VALSTIJOS #«kančio 

Sijntmečio bėgyje, kaip vienas 
mokslininkas įrodinėja, gali ti
kėtis 40 milijonų gyventojų su
mažėjimo, tuo tarpu kai rytų 
tautų žmonės keliariopai pa
daugės. 

Amerikos žmonės, kurie ne
paiso turėti vaikų, savaime tu-

tybes skolą. leido 17V-J bilijonų dolarių. 

degino Londono Žydų sina- j gaį susilpninti šalies apsau-
gogoje jų šventų raštų len-
ta^ if sugadino Arką. 

Taksus mažinant, nauji į Tas išeina ant kiekvieno as-
valdovai gali labai pavojin- mens po $125 per metą. 

gos pajiegas, supančioti už
sienių politiką ir paleisti 

Rytų Prūsijoje bolševikai 
pervardija savotiškai mies
tus, kurie turėjo Lietuviš
kus ar Vokiškus vardus. 
Pav., Tilžę pavadino So-
vetsk. 

©RO nelaimese per sa
vaitę laiko Kalėdų švenčių 

svarbaus 
Mandžurijos uosto, kurį so
vietai okupavo. 

Bolševikai iš savo pusės 
kursto Kinus prieš Ameri
kiečius: Peipinge buvo su
rengta 6,000 studentų de
monstracija, kuri reikalavo 
kad Amerikos kariuomenė 
iš Kinijos butų ištraukta ir 
"važiuotų namon". 

STREIKAIS 1946 metais 

išstatytų. V*. *»«««:»? ™ 7» »'«« « Su t 
tiesiogmin pavojun. ;nių nelaimių rekordas. laienų, 1 . . , 

Rinkdami Republikonus į' 

Prieš-Amerikoniškų veik
smų tyrinėjimų komisija 
rekomenduoja Kongr e s u i 
11 apsauginių įstatymų ko
vai su šalies tvarkos grio
vikais. Tarp tų yra suma
nymas kad butų pravesta 
Įstatymas uždrausti unijų 
vadais rinkti ne-piliečius. 
Iki šiol pasirodė eile tokių 
vadų, ir jų iš Rusijos bus 
atsiųsta daugiau, jeigu ne
bus apsisaugota. 

NAUJŲ METŲ nelaimė
se visoje salyje žuvo 184 
asmenys, iš Jų 79 užmušta 
trafiko nelaimėse, kiti nuo 
kitokių priežasčių. 

Kalėdų švenčių metu žu
vo 297 asmenys, iš jų 213 
trafiko nelaimėse. 

CUKRAUS gavimo galimy-
ė 1947 metams gerėja. Šj 
ezoną cukraus pagaminta apie 

• milijonai tonų daugiau negu 
•ereitą sezoną, nors visame pa
saulyje bendrai cukraus reika
lavimas patenkina tik pusę to 
ką galima buvo gauti prieš ka
rą. 

Amerikos gyventojai sakoma 
gaus cukraus daugiau prade
dant Balandžio 1, 1947, ir pas
kui taip bus tęsiama daugini
mas. 

Iš New Yorko, kaip paaiški, / 

dar vis tūkstančiais svarų cuk
rus gabenamas į užjuri. Kaip 
žinoma, iki šiol valdžia supirko 
25 nuoš. šalies cukraus, ir. tas 
cukrus gabenamas į kitas šalis, 
tarp jų Jugoslavijon, Japoni-
jon ir Vokietijon. 

• 
PLIENO industrijos 1947 m. 

vaizdas neaiškus, nes plieno 
naudotojai nežino kiek jie ga
lės plieno gauti savo darbams 
ir kiek už jį reikės mokėti. 

Plieno išdirbystės jau anks
čiau rudenį pradėjo priimti už
sakymus 1947 metams plieno 
produktų, tačiau pasirodė kad 
užsakytojai nėra pakankamai 
drąsųfc užsakymus daryti, ir 
todėl užsakymų tėra gauta ne
labai gausiai. 

Prie to kad netikras gavi
mas ir kainos, dar nėra užtik
rintas pristatymas. Todėl gali 
susitrukdyti ir statyba 1947 
metais, kur reikalinga plienas. 

• 

PLIENINIAI namai Ameri
koje tuoj bus tikrovė, po eilės 
metų pravestų tyrinėjimu, pra
neša U. S. Steel Corp. viršinin
kai. 

Kitos plieno kompanijos ir
gi plačiai ruošiasi plieninių na
mu statymui, ir kaip greit bus 
galima tuos namus išdirbti pla
čiu masinės produkcijos saiku 
tuoj plieniniai gyvenami namai 
pradės dygti kaip grybai. 

Pittsburghas, kur pagamina
ma visas trečdalis šalyje su
naudojamo plienrt, rengiasi ftr 
tam labiausia. 

Kremlius, sovietų sostinė, 
paskelbė paskyrimą buvu
sio atstovo A. Gromyko į 
užsienių ministro padėjėjo 
vietą. Taigi jis eina penk
tas iš eilės po Molotovo su-
lyg svarbos. Jis dabar yra 

r§s baigtis, sako tas mokslinin-1 sovietų atstovas UN kon-
kas. Jftrencijoje. 

Demokratų vietas, šalies 
gyventojai norėjo kad sie 
labiau apsaugotų šalį nuo 
bolševizmo pavojaus ir nuo 
Rusijos grobišavimų sveti-Į įįakasių streiko, 
mose šalyse. Tas turi buti 
išpildyta. 

kilis piniginius nuostolius 
Valdžia jau srrąžina an-1 kad tik paikas ^ gal^ nesu 

gliakasyklas ių operato
riams. Kasyklas buvo pa
ėmus savo žinion del ang-

ŠVEICARIJA rengia sa
vo pirmą Tarptautinę kai- ^ 
lių ir odų parodą Baselyje | yg^ja CIO automobilių dai^-

RACINE, Wis.. The J. I. 
€ase Co. streikas tęsiasi 
antras metas, apima 3 500 
darbininkų, streiką vado-

Gegužfis mčnetį 
r 

Jbininkų unija. 

prasti kaip darbininkai sa
vo vadų užgaidas pildyda
mi patys save smaugia. 

Pragyvenimas šioje šaly
je 1946 metais pašoko 18 
nuoš. bendrai imant. 

Austrija atsisako leisti } 
Angliją savo merginas na-
mų tarnybos darbams. 

1046 METAS baigtas su 
apie 34,000 trafiko nelai
mėse žuvusių asmenų, skel
bia Nacionalinė Saugos Ta
ryba. 1945 metais trafiko 
mirčių buvo 28,600. 

Tačiau 1941 metais, kaip 
pažymi, buvo 39,969 trafi
ko žuvimai, aukščiausias iš 
visų paskirų metų iki šio-
lei- . j-J Tos trafiko mirtys didu
moje išvengtinos, bet dau
gelis žūsta tiesiog del pa
prasto neatsargumo. 

AMERIKOS peanut (pvna-
cu) auginimo ūkininkai 1943 
metais už savo derlių gavo 
$200,000,000. Pvnacai augina
mi pietinėse valstijose prade
dant su Virginia, i pietus, taip 
pat Texas, New Mexico ir Ari
zona. Padedama ir didelės pa
stangos tu riešutų išplatinimui 
gavimui didžiausio pelno. 

Bet Virginia valstijoje pvna
cai patenka ir į kumpius, kurie 
savo skanumu prae-arsėje viso-
ie šalyje. Tą patį naudoja ir 
kitos valstijos kur pvnacai tai
ga. štai kaip daroma. 

Prieš skerdimą mėsai augi
namos kiaulės paleidžiamos iš-
knisinėti pynacu laukus, ir jos 
prisiėda tų riešutu dar kiek jų 
randa nesurinktų. Pynacu sko
nis patenka į kiaulių mėsą, o 
tada, išrūkyti kumpiai turi tą 
ypatinga skoni ir "Virginia 
ham" skaitosi pats skaniausias 
kumpis šioje šalyje. 

BRITANIJOJE avalus; 
naudodami viršams žuvies odą, 

Uel stokos. 

*f a ' ' - * # '  
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PITTSBURGH 

OUteRNATORIUS MARTIN 
REZIGNAVO 

Pe ansy 1 vani j os gubernatorius 
Edward Martin, kuris liko iš
rinktas Republikonų senato
rium į Washingtona, rezignavo 
iš gubernatorius pareigų, norė
damas patekti j Washingtona 
80-to Kongreso atidarymo apl 
eigoms ir užimti savo naują 
vieta Sausio 3 d. 

Sulvg Penna įstatymu guber
natoriaus terminas baigiasi tik 
Sausio 21, todėl jeigu jis lai
kytų gubernatoriaus vietą bu
tų pavėlavęs j senatoriaus vie
tą. 

Naujai išrinktas gubernato
rius James H. Duff gali užim
ti savo pareigas tik Sausio 21, 
taigi per tą laikotarpį iki Sau
sio 21, gubernatoriaus parei
gos atiteko Leitenantui guber
natoriui John Cromwell jŠėll, 
iš Philadelphijos. 

Detroit, Mich., Naujienos 
jWHrtfl'tiii# 

A VYKO 25 LIETU
VIAI TREMTINIAI 

IŠ EUROPOS 

• " 

PITTSBURGHE iš OPA ofi
so, su pabaiga metų, paleista. 
244 tarnautojai, kurie ėmė val
džios algas ir turėjo vykdyti 
OPA nuostatus. Dar liko apie 
100 tarnautojų, kurių pareiga 
bus prižiūrėti namų nuomų ir 
cukraus racionavimą. 

Netrukus bus paleista ir ke-
liasdešimts daugiau, liks tik 
visai mažas štabas. 

Kas bus reikalingas didesnio 
atlikti, arba ką bausti sąryšy
je su OPA taisyklių nesilaiky
mu, bus pavedama Philadelphi
jos OPA štabui. 

REIKALAUJA BAIGTI 
STREIKĄ 

Pittsburghe ir apielinkėje tę
siasi AFL alaus išvežioto jų 
streikas jau trys mėnesiai prieš 
CIO alaus bravorų darbininkus. 

AFL unijistai alaus išvežio-
tojai streikuoja norėdami kad 
tuose bravoruose alaus darbi
ninkai CIO nariai atmestų CIO 
ir įstotų į AFL. 

Tokių streikų buvo ir daug 
kitur, ne prieš kompanijas bet 
unijų prieš unijas, reikalau
jant jiems priešingas unijas 
išstumti iš dirbtuvių. 

ANGLIES IŠKASTA DAUG 
Nors John L. Lewis nori ki

tokio kontrakto su kasyklų sa
vininkais, tačiau angliakasiai 
pasirodo yra patenkinti tuo ką 
turi. Pasirodo kad atšaukus 
pastarą mainerių streiką, dar
bininkai stoję j darbą iškasė 
beveik rekordinius kiekius an
glies. Pirmą savaitę po strei
ko iškasta 13,220,000 tonų, an
tra savaitę — 13,100,(100 tonų. 

Maineriai nori atsidirbti už 
tą laiką kurį praleido streikuo
dami ir negavo algų. 

NOIII DAUGIAU ALGŲ 
M o k ytojos Pennsylvanijoje 

tęsia kovą už gavima daugiau 
mokesties, ir jų reikalavimas 
yra kad valstija uždėtų dau
giau taksų ant namų, sudary
mui didesnių ineigų į valstijos 
iždą, kad butų iš ko pakelti al
gas. 

Valstijos tarnyboje yra 52,-
000 mokytojų, kurios nori gau
ti po $1,000 metuose algų pa
kėlimo. virš to ką dabar gauna. 

SKRAIDANTI FARMER!AI 
Pennsylvanijoje yra daugelis 

farmerių kurie jau turi savo 
privatiškus lėktuvus. Jie lai
kys pirmą savo sąskridį Sausio 
15, Harrisburgo aerodrome. Jie 
steigs savo sąjungą. 

Gali dalyvauti kurie turi lčk-
tuvus ir kurie dar mano Įsigy
ti. 

TABAKO sėklų aliejus ;-ak; , 
yra tinkamas maistui, ir atei- j 
tvje gal bus priimtas plačia: i 
naudoti; dabar darona bandy
mai maitinti tuo aliejum gyvu-, 
inus. Kaio patirta tose sėklo-| 
ge visai nėra tabako skonio nei į 
nikotino. 

SEKRETAI DYKAI 
(FREE) 

Tiemš kurie užsirašys 32-jų IJUKI. 
Lietuvių N&ujierra* ant 2-jų me-
ĘKĮ UŽ $2.00, duosim SEKRETUS 
jjovanai, kaip pasidaryti namie 
alų, vyną, ir saiderį. (52) 

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

šis veteranas, Robert Lincoln, 
iš Brockton, Mass.,( parodė sa
vo drąsą ir narsumą pasiūlyda
mas vieną savo akį kitam, ve
teranui, visai apakintam kafo 
minos sprogimu. 

I DAYTON,OHIO > v £ / 

LAIŠKAS IŠ VOKIETIJOS 

Ona Onušaitienė gavo laišką 
iš Amerikos zonos Vokietijoje, 
rašytą Gruodžio 4, sekančiai: 

Jusų laišką gavau Gruodžio 1, 
labai nudžiugau. Mes gyvena
me jau trečias metas Vokietijo 
je. Pabėgom nuo karo ir nuo 
bolševikų; nenorėjom likti prie 
bolševikų, nes vienus metus prie 
jų gyvenom; negalima nei apra
šyti koks buvo geras gyveni
mas, kad kiekvieną dieng ir nak
tį turi bijoti.... 

Čia musų gyvenimas nepa
vydėtinas, maitina mus Ame
rikiečių UNRRA. Darbų netu
rim nuolatinių, tik dabar sunus 
pradėjo dirbti prie Amerikiečių 
kariuomenės šoferiu. Mano vy
ras niekur nedirba, o vyriau
sio sunaus visai nežinom kur 
randasi, ar liko Lietuvoje, ar 
gal žuvo. Prieš mums išbė
gant, jis buvo išėjęs į 'svečius* 
o mes taip greitai išbėgom kad 
negalėjom susitikti. Kai ma
mytė mirė tai dar mes buvom 
Lietuvoje, ir buvom laidotuvė
se su visa savo šeima. Mamy
tė mirė 1944 m. Sausio 23 d. 
Praniuką išvežė Rusai į Rusiją 
1941 m. Birželio 16 d. 

Mes Lietuvoje gyvenom ne
blogai, prie V. miesto turėjom 
pirkę savo ukę, vyras tarnavo 
geležinkelio stoties viršininku, 
gaudavo nemažą algą, buvom 
jau susitvarkę. Vyresnysis su
nus tarnavo K. mieste, o jau
nesnysis sunus, kuris dabar su 

| mumis, dar mokinosi gimnazi-
je. Tėtytis buvo atvažiavęs 
pas mus Balandžio m. 1944 m. 
Išsivežė iš musų dar trąšų, ii 
daugiau nesimatėm. Vyresny
sis sunus nuvažiuodavo į G. 
miestą tankiai, o man jeigu 
reikėdavo ką nors sužinoti tai 
pasikalbėdavom telefonu, su tė
tyčiu arba su broliene. Pranu
kas turėjo vieną dukterį, kurią 
paliko trijų metų, tai tėtyčiui 
buvo visas džiaugsmas anūkė. 

Į Lietuvą gryžti mums tur
būt neprisieis. Norėtume pa
tekti į Ameriką. Bet labai sun
ku, galima važiuoti tik pas sa
vo gimines, ir tai jeigu išrūpi
na affidavitus. Iš musų loge-
rio jau kelinta šeima išvažia
vo. Jeigu galėtumėt jųs mums 
padėkit i Ameriką atvažiuoti, 
fcutume labai dėkingi. 

Darbą dirbti visi gatifriė ir 
atsilygintume už visas .iusų iš
laidas. Vokietijoj pasilikti gy
venti neįmanoma. 

Klausi kas man labiausia 
reikalinga.... Jei butų galima1 

kiek maisto tai but gerai, nes j 
dabar pas mus labai pablogėjoj 
maistas. Viso gero, R. Į 

.• • '• i 
MANO Pasta1:#, čia jau yra! 

gjRuta daug i^iašių liškų." Visi 
rfcšydami atidengia Husų bol-j 
ševikų žiaurunius kokius jiems 
prisiėjo patirti prie jų gyve
nant, ir gavę progą paspruko į 
kitas šalis, iš kur gali para.-yti 
teisingai saviškiams apie bar
bariškus Rusų darbus. \ 

J. A. Uj 

Gruodžio 13 į New Yorką at
plaukusiu laivu SS Ernie Pyle 
buvo ir du Lietuviai, Neris 
Šimkus, komp. Stasio Šimkaus 
sunus, apsigyvenęs pas gimi
nes 321 Chauncey st., Brook
lyn, N. Y., ir Jonas Žukauskas, 
apsistojęs New Yorke. Jis gi
męs Holyoke, Mass., bet nežino 
kur dabar jo giminės gyvena. 

Didžiausia iki šiol Lietuvių 
grupė, atvykus vienu laivu, at
plaukė SS Marine Marlin, Gr. 
20, kurią sudarė 25 Lietuviai. 
Penki Lietuviai atvyko kaip 
gryžtanti Amerikos piliečiai, o 
likusieji su imigracijos vizom. 

Tarp atvykusių yra Dr. Juo
zas Pajaujis su žmona, Emilija, 
ir pora dukrelių. Jie apsistojo 
pas A. Mikalauską, 2309 E. 21 
St., Brooklyn, N. Y. 

Kun. Albinas Bielskus, U.S. 
pilietis, apsistojo pas tetą, 151 
Seneca st,, Pittston, Pa. 

Alfonsas Kubilius, U.S. pi
lietis. apsigyveno pas tėvą Po
vilą Kubilių, Cleveland, O. 

Albertas šukvs, U.S. pilietis, 
su žmona, Jūrate, laikinai ap
sistojo pas brolį New Yorke. 

Justina Marčišauskienė, U.S. 
pilietė, su sunum Eugeniju, ap
sistojo pas gimines Brooklyn. 
N. Y. 

Elsie Barčiauskienė. atvyko 
pas savo vyrą, žurnalistą VI. 
Barčiauską. 

Bronius Vigelis su žmona. 
Eugenija, ir trimis vaikučiais, 
apsistojo pas gimines Camden, 
N. J. 

Algirdas Januškevičius, su 
žmona, apsistojo pas žmonos 
seserį, Riverside, N. J. 

Jonas Rastutts, prieš karą 
gyvenęs Amerikoj, apsistojo 
pas vaikus, Chicagoje. 

Emilija Makauskaitė, apsi
gyveno pas motiną, Baltimore. 

Jonas Jusionis su žmona ir 
sunum Vytautu. 

Bronė Stulgienė, U.S. pilie
tė, apsistojo Chicagoje. 

Aja Aleksandra Koveriene, 
apsistojo pas brolį Petrą Skrip-
ką, New Britain, Conn. Ji nu
kentėjo nuo Lietuvos okupantų 
sunkiai: bolševikai prie Vil
niaus sušaudė jos vyrą, Maj. 
St. Koverą. Ji yra gabi meni
ninkė. Norėdama atidėkoti A-
merikiečiams už globojimą iš 
tėvynės išguitų Lietuvių, p. 
Koverienė išsiuvinėjo labai ori
ginalų Prez. Trumano paveiks
lą, kurį yra pasiryžus preziden
tui įteikti. 

Daugeliui prieš šventes lau
kusių savo giminių ir šį kartą 
teko nusivilti, nes ne visi jau 
/izas turintieji ir pereinamuo-
e lageriuose Vokietijoje laiko

mi Lietuviai galėjo į šį trans
portą patekti. 

Spaudoje pasirodė praneši
mai kad ir Prez. Truman išrei-
kęs nepasitenkinimą del tokio 

iėto tremtinių ir pabėgėlių ve
dimo ir išreiškęs viltį kad rv-
ium su jo susitarimu su U. S. 

Maritime Commission reikalai 
jrcitai pagerės, nes į darbą bus 
naleisti vietoje iki šiol dviejų 
aivu keturi laivai pabėgėliams 
vežti. Reikia tikėtis toliau at
vežimas pabėgėlių btis pagrei
tintas. 

NEWARK, N. J. 

VETERANŲ VEIKLA 

Lietuviai Amerikos Vetera
nai laikys savo pirmą, metinį 
balių šeštadienio vakare, Sau
do 11, Šv. Jurgio salėje, 180 

..T:W York Avenue. šokiams 
JUS puiki muzika, ir vis vaka
ras suartins visus šios apielin-
kes Lietuvius Veteranus. 

Musų Postas vienbalsiai nti-
tarė pageli;ėti rinkime aukų 
Lietuviams pabėgėliams. Com
mander Joe Lewis paskirs ko
mitetą dalyvauti New Jersey 
Lietuvių Taryboj#, kur dirba
ma aukų vajui. 

Priimtą nutaH'ifias visiems 
Lietuviams Veteranams daly
vauti paminėjime 29 metų Lie
tuvos Nepriklausomybes, kas. 
bus rengiama Vasario mėnesį 

John Simtnons ir Peter Mit
chell, baliaus kofnitpto ko-pir-
Įmininkai, praneša kad Posto 
šokiuose Sausio 11 dalyvaus ki
tos Lietuvių Veteranų grupes ( 

iš New Jersey valstijos. F. V.l 

DABAR laikas išsirašyti . 
Dirvą 1947 metui. 

A. L. BALSO RADIO 
KONCERTAS 

t Sekm. Sausio 5, įvyks Ame
ri k o s  L i e t u v i ų  B a l s o  r a d i o  k l u - J  
bo koncertas ir šokiai. Koncer
tu pildys ALB choras vadovau-1 

jant direktoriui Jonui Valukui.' 
Po koncerto bus šokiai ir vai- j 
s ė s .  Į  

Rengimo komisija ir visi ra
dio klubo rėmėjai kviečia Lie
tuvius ateiti į koncertą, pasi
klausyti gražių Lietuviškų dai
nų, pasišokti, bendrai smagiai 
laikai praleisti. Matysimės kon
certe! . ;>, 

KALĖDŲ PR^itAMA 
šeštadienį prieš Kalėdas, A. 

L. B. radio klubas davė įspū
dingą Kalėdų koncertą. Buvo 
giedama kalėdinės giesmės. So
listu buvo šv. Jurgio parapijos 
klebonas Kun. Juozas čižauskas 
ir choro nariai ir narės. Klau
santys likome giliai sužavėti. 
Radio anaunceris Ralph Walat-
ka perdavė klausytojams gra
žius Kalėdų linkėjimus. 

KALBĖJO JONAS DUNČtA 
šeštad. Gruod. 28, per ALB 

radio programą kalbėjo nesenai 
iš Europos atvykęs inžinierius 
Jonas Dunčia. Jo kalba buvo 
aiški ir reta tarpe musų. Kal
bėtojo tikslas suartinti ir su-
vienvti tautiečius bendrai veik
lai Lietuvos gelbėjimo darbuo
se. Tai gražus užsibrėžimas 
bet sunkiai įvykdomas. Linki
me p. Duneiai geriausiu pasek
mių jo kultūringame užsibrėži-
me! Jo pasekmės — musų 
džiaugsmas. 

GRAŽUS VAKARĖLIS 
LVS 6-to skyriaus Gruodžio 

29 rengtas draugiškas vakarė
lis buvo pasekmingas ir gražus, 
čia susirinko apie šimtas tau
tiečių, palose kortomis, pasišo
ko. padainavo ir pasivaišino. 

Inž. Jonas Dunčia pratarė į 
dalyvius kelis žodžius, prašy
damas visuomet atsiminti sa
vo tautiečius ištrėmime. Taip
gi jis pamokino mus naujų Lie
tuvišku ratelių, žaidimų. Va
karėlyje dalyvavo net keletas 
kitataučių, pp. Kerševičių ir p-
lės Adelės Mase draugai. 

šiam vakarėliui valgius pa
gamino R. Stankienė, Helenos 
Rauby mamytė. Ji prikepė Lie
tuvišku pyragaičių ir ausukių. 
Valgiai buvo namie paruošti. 
Dovanu buvo taipgi gražių ir 
dauer, kurias nariai suaukojo. 

Tiesiog sakant, vakarėlyje 
buvo graži nuotaika. Vakarė
lis tęsėsi nuo 5 vai. po pietų 
iki 12 nakties. 

Vakarėlis taip puikiai pavy
ko dėka darbščiai komisijai, 
kurią sudarė skyriaus pirmi
ninkas Juozas Gužauskas, Vyt. 
A. Kerševičius, Helena Rauby, 
Adelė Mase, Frances Siedlik, 
Augustas Rinkunas ir kiti. Ko
misija turėjo gražios talkos: 
Mozūrą, Aurilą, p. Valatkienę, 
Šaltienę ir kitus. Kaip jau mi
nėjau, Rožė Stankienė daug pa-
?eib5jo, už ką jai labiausia ir 
dėkojame. 1 

Gaila kad rralsų vakarėlio 
užmanytoja ir prirengėja Ade
lė Mase pagavo diedlę slogą ir 
pati vakarėlyje negalėjo daly
vauti. Jos vietą užėmė jos duk
tė Adeliukė ir sesutė Valatkie
nė. Viskas buvo gražiai su
tvarkyta, bet mums buvo labai 
gaila kad poni Mase susirgo ir 
negalėjo pasidžiaugti šiuo va
karėliu. Visi skyriaus nariai 
ir drauga' linkime Adelei Mase 
greitai pasveikti. 

šiame vakarėlyje dalyvavo 
du svečiai Chicagiečiai, studen
tas Jonas Macinskas su drau
gu. šiedu jauni Lietuviai ne
senai atvykę iš Lietuvos, dabar 
lanko universitetą Chicagoje. 
Apsilankę pas pažystamus Det
roite, atvyko į LVS parengimą 
tremtiniams paremti. O čia jų 
laukė dvi gražios Lietuvaitės. 

PR/ŠYMAS SENATORIUI 
VANDENBERGUI 

čia aprašomame LVS vaka-
fčllrjc buvo paprašyta pasira
šyti Lietuviai kurie turi gimi
nių Vokietijoje ir turi sunku
mu susirašinėti su iais. po pe
ticija Michigan Senatoriui Van-
den' ergui, išdėstancia tuos be
reikalingus susirašinėjimų ap
sunkinimus. Senatorus prašo
mas pasirūpinti kad tie truk
dymai butu pataisyti. Taipgi 
prašoma kad siunčiama gimi
nėms pa'aljfa butu nevaržoma 
it* kad senato^i1* 0,iv^ ^ab i 
pritartu Amerikos valdžioje u/., 
iš'vietintų Lietuviu šelpimą tol 
kol jų gyvenimas sUolLarkys. 

Tok| paruošė Juo-
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Iš Californijos Padanges 

žymus futbolo lavinto j as, da
bar jau nusenęs, Glen Scobey 
Warner, užsiima piešimu liuos-
laikio praleidimui savo namuo-
se, Palo Alto, Calif. 

zas Kripas, LVS centro finan
sų sekretorius. Pasirašyti at
siradę gana didelė grupė žmo
nių. Prašymas išsiųstas. 

TREMTINIŲ KONCERTAS 
ARTĖJA 

Jau tik dvi savaitės laiko iki 
laukiamo tremtinių programo. 
kuris įvyks sekmadienį, Sausio 
19, buvusioje Lietuvių salėje, 
ši karta tik primenu apie šį 
įdomų koncertą. Kitą kartą 
parašysime daugiau. 

M. Sims. 

MAŽYTE EKSKURSI
JA PO KALIFORNIJA 

AUTOMOBILIAI 
BERANKIAMS 

Kongresas yra pravedęs bi 
lių kuris skiria $39,000,000 ap
rūpinimu automobiliais tų ka
ro veteranų kurie neteko koji, 
arba rankų. Jie gali pirkti au
tomobilius jeigu tas reikalinga 
jų gyvenimui, ir valdžia užmo
kės. 

Bet reikalinga, ir tokių auto-
mobilų kurie buti? pritaikyti 
bekojams ir berankiams vai
ruoti. Ford 1946 automobiliai 
turi tam reikalingus prietaisus 
ir tokių automobilių jau nupir
kta apie 700. Greta to Ford 
išdirba reikalingus prietaisu* 
bekojams ir berankiams prie 
1940, 1941 ir 1942 Mercuiy ii 
t^ord modeliu. 

Vėliausia įvykęs B ALF 'U 
skyriaus susirinkimas atlikt 
savo užduotį. Pirmininkas N. 
Trumpickas ir sekretorius J 
V. Ramoška, del parankumo 
nusitarė lankytis po Lietuvii 
draugijų susirinkimus rinkt 
aukas Lietuvos pabėgėlių šel
pimui. Lapkričio 10 d., SLA. 
198 kuopos susirinkimę tikr: 
Lietuvos sunus suaukavo $50. 

Kitos organizacijos susirin
kime atsilankius, nors buve 
žmonių daugiau, bet aukavo tik 
du, rodos kad jų brolių ir gimi
nių nėra vargstančių be tėvy
nės, be namų. 

Gruodžio 21, pakeliui iš Cle-
velando, gryždami atgal į New 
Yorką mane aplankė Jonas Va 
iaitis, BALF rubų sandėlio ve
dėjas, ir p. Deksnis, išdirbėjai 
galingos meškos mosties, i; 
Newark, N. J. Trumpai apkal-
bėjom koks sunkus darbas mu 
sų laukia norint tikra: pagelbė
ti savo vargstantiems broliams 

Svečiai, del blogo kelio, norė
dami daugiau pavažiuoti su dife 
nos šviesa, tuoj išsiskubino. 
. Sausio 26 d. Akrono Lietuviai 

rengia Lietuvos Nepriklausomy
bės paminėjimą, šymet pami 
nėjimas bus svarbesnis negu bū
davo kitais metais. Kalbėtojas 
bus atvykęs iš Europos pabėgę 
lis Br. Būdginas. Rengkites vi
si dalyvauti, prakalbos bus ren
giamos šv. Petro bažnytinėj sa
lėj, nuo 3 vai. po pietų. 

.L V. Ramoška. 

KAS platina Dirvą — tai 
platina apįviety. 

Rašo Jūratė. 
Šiądien atsikėliau labai ank

sti — žadintuvo birbimas iš
plėšė mane iš Sapnų Karalys
tės net pusę penkių (atsipra
šau, Amerikoniškai reikia sa
kyti, pusę po keturių; aš mat 
grinorka tai vis nepataikau taip 
kad visi suprastų). Taigi at
sikėliau pusę po keturių, ant 
greitųjų truputį užkankau, ̂  na 
ir buvau pasiruošus kelionei. 

Atvažiavo mano tėvelio prie-
teliai pp. Dudor, p. Žukauskas 
— visi buvę Chicagiečiai. Su
sidarė musų penketas turistų, 
norinčių pasigerėti taip visur 
išgirtomis Kalifornijos gily
bėmis. v v, 

Buvo maždaug šešta ryto 
kai leidomės į kelinę. Los^ An
geles palikome dar visiškoje 
tamsoje. Tik išvažiavus iš mie
sto juodas dangus pradėjo švie
sėti. Kartu prasidėjo rytmeti
nis miesto gyvenimas. Visomis 
Kryptimis pradėjo riedėti ma
šinos darbininkų važiuojančių 
į darbą. 

Kadangi Kalifornijoje beveiK 
nebūna nei sutemų nei aušros, 
jau važiuojant per Burbank 
(Los Angeles prifemiestis) sau
lutė nusišypsojo per kalnų vir
šūnes, nudažydama dangaus žy
drynę pradžioje raudona, vė
liau oranžine ir pagaliau skais
čiai auksine spalva. Kalnai 
pradžioje stovėjo tamsiai, mė-
yni ir niurųs, bet geradariai 
;pinduliai ir juos atgaivino n 
;&li, kaip samanų kupstai, jit 
pasinėrė šviesos juroje, save 
didingomis galvomis sveikinda 
mi gimstančią dieną. 

Prisiminus Burbank -— ^ jis 
garsus savo milžinišku, didžiau 
5iu Los Angeles aerodromu. Čia 
nusileidžia daugumas keleivi
nių lėktuvų. Čia ir aš prie 
pora mėnesių pirmą kartą iš
vydau Kalifornijos palmes pr._ 
'Constellation" langą. 

Pakelėje įdomus San Vai 
teatras — į ji gali įvažiuoti su 
visu automobiliu, ir neišlipda
mas iš mašinos gali žiūrėti ki
no filmos, tik ant ausų duoda 
užsidėti tam tikras ausines, kaci 
geriau girdėtumei artistus. 

Už Burbank kelias tiesiasi 
tarp žalių laukų. Saulė, gied
ras dangus ir žalios pievos SL 
camsiai žaliais kalnais horizon 
te — tikras pavasaris. Iliuzi
ją dar sustiprina pakelėm h 
augą pipirų medžiai—jų smul 
*ųs lapeliai, tarsi žalias šydas, 
risus metus atrodo pavasariš
kai švelniai žali. 

Vietomis kelias —• eukaliptų 
įlėja. Tie eukaliptai labai kei-
;ti medžiai — tuo tarpu kai 
/isi kiti jų giminės nusimeta 
apus, jie, matyt, sugalvojo kad 
neikia kuo nors nuo tų visų pa-
prastuolių išsiskirti, Lietuvoje 
jasakvtų: "Kad ir nežmoniš
kai, bile kitoniškai". Ir štai 
dabar jie atrodo tikrai "kito
niškai" ir labai keistai — jit 
nusimetė ne lapus, o žievę, ir 
dabar stovi pakelėse tokie api-
psšioti ir nuskurę, lyg elgetos 
su karančiais skvernais ir nu-
plyšusiom sermėgom. 

Pravažiuojame San Fernan
do. Prasideda didžiuliai, kiel 
,ik akys u'.mato, apelsinų lau
kai. Medeliai lipte aplip? vai
kiais. Palmės pakelėse, maty 
i, sodintos per du kartus. Su 
idaro labai įdomus vaizdas — 
enosios aukštos, o jaunesnesėir 

ūekia tik joms iki pusės; alė-
'os atrodo lyg dviejų aukštų. 

Šalia kelio eina didžiulis vam-
3dis. Jis ateina nuo užtvanko 
s Colorado, kiaurai per kalnu 

.r slėnius — tai geriamas van 
duo Los Angeles miestui. Pa
sakoja kad vieną kartą, kai bu 
/o žemės drebėjimas tas vam 
^dis buvo prakiuręs ir, kol pa 
taisė, Los Angeles turėjo na»u 
dotis vandeniu iš rezervuarų. 

Įvažiavome į kalnus. Kelia: 
larosi labai vingiuotas ir kyla 
vis aukštyn. Kalnų pašlaitei 
apaugusios daugumoje lapuo
tais medeliais. Kai kurie iš ji. 
;uri geltonus lapus, kai kurk 
žydi raudonais žiedais. 

Sekanti kalnų grandinė "jau 
atokia, daugumoje smiltinėf 
,elsvos uolos ir medžių jau 
ves k visiškai nėra. 

Nors gyvenamų namų pake
lėse kaip ir nėra, bet u/tat pii 
na gasdlino stočių, viešbučių 
kavinių, 

Kylamfe dltf aukščiau. Kai 
nai akmeniniai, sluoksniuot 
Ausyse pradeda cypti ir brii; 
kėti — mat oras čia retesni 
negu žemai. Pasivejame ke-

sunkvežimių, kurie vos-vot 

rėplioja j kalnį — sunku varg
šams, nes kelias čia kyla labai 
staigiai. Keli sunkvežimiai pil
ni prikrauti Kalėdų eglaičių— 
miškas keliauja į mieštą. . 

Keisti tie kalnai — uolos 
tamsiai rudos su baltais sker
siniais dryžiais, ištolo atrodo t 

kaip didelis šokoladinis tortas, 
skersai perpjautas. Kai kur 
trupučiukas mėlynų, raudonų, 
geltonų ar dar kitokių samanų, 
tai ir visas papuošalas. 

Pakelėje ženklas — esaine 
3,000 pėdų aukštyje. 

Sustojame papildyti gasoli-
no atsargą. Prižiūrėtojo "ofi: 

sas" — citrina. Ištikrųjų gy
vena žmogus citrinoje. Namu
kas, kaip daugumą namų Ka
lifornijoje, drėbtas iš molio, 
iš lauko nudažytas žalsvai gel
tona spalva, o forma — tikra / 
citrina (lemon), tik šone iškir
stas langutis kiek gadina iliu
ziją; šiaip iš toliau tikrai im
tum ir pagalvotum kad šiltoji 
Kalifornijos saulutė užaugino 
šitą milžinišką vaisių. "Citri
nos" gyventojas pasakoja kad 
čia prieš savaitę buvo 6 coliai 
sniego — štai tau ir šilta Kali
fornija. . 

Tikrai, truputį pavažiavus, 
ant kalnu viršūnių matosi Snie
gas — tai pirmas sniegas kurį 
matau šią žiemą. 

Privažiuojame tarpeklį, per 
kurį bėga upelis — tipingas 
kalnų upeliukštis, greitas ir vi
krus, taškydamasis šokinėja 
per akmenis. 

Kalnų pašlaitės pavasarį, pa
sakoja mano bendrakeleiviai, 
čia taip žydi kad atrodo kaip 
štisas gelių kilimas. • 

2C00 pėdų aukštyje jvažiuo-
iame į debesį. Staiga — o ste-
:uklai, niekuomet nebučiau pa
galvojus kad debesyse irgi kar
vių esama. Tikrai, musų de-
in5je, deja, kaip arčiau įsižiū

rėjau, ne tiesiog debesyse bet 
int pievutės, ramiausia sau ėd-
rinėja karputės, visiškai ne
kreipdamos dėmesio kad, tur 
Dut, nedaug toliau gali matyti 
taip savo snukio galą. Jos mat 
papratusios, čiabuvės, ne gri-
norkos, kaip aš, užtat joms ir 
lebesyse gyvenant jokių ypa
tingu jausmų nekyla. , 

(Pabaiga kitame n&m.) 

PARENGIMAS 
Los Angeles vis daugėja Lie

tuviais, Lietuvių parengimai?, 
veikimais. Malonu, taip malo
nu vis daugiau girdėti Lietu
viškų žodžių, dainų, matyti 
Lietuviškų šokių. 

Atsimenu ^septyni metai at-
?al čia Lietuviai jautėsi kaip 
oaklvde kalnuose, netekę savų
jų. Dabar kas kita: dirva dar
bui plečiasi, veikimas malones-
lis. 

Sausio 19 bus SLA 75 kuo
jos parengimas su dainomis ir 
'okiais. Galima tikėtis pasise
kimo, nes narenarimo komisijo-
ie yra vieni iš darbščiausių 
Lietuviu. Komisiją sudarė M. 
Kemešienė-Aftukas, S, Watak 
T Mockus. Dainuos pasižymė-
:e solistės, Užumeckienė iš Ka
nados, Angela Adams iš Det
roito, ir Juozas Ribokas iš Chi
meros. 

Kvartetą sudaro S. Batkus, 
^emgulis, Angela Adams ir S. 
A.dams. Lietuviškai pašoks I. 
Vidžiunienė ir Algis Regis. Po
li Vidžiunienė nesenai iš Lie-
uvos. todėl galima tikėtis tik-

-ai Lietuviško pasirodymo. 
Juokingą komediją suvaidins 

buvus Chicagos Lietuvių artis-
Lė Adelė Nausiedas, daug sce
noje garginbai pasirodęs Frank 
Račkus, taip pat dar jaunutė, 
iet daug patyrus vaidinimuose 
Lietuvoje Irena Vidžiunienė. 

Užtikrinam pasitenkinimą ir 
malonų laiką. Ona Pucetaitė. 

JAUJAS LAIKRAŠTIS 
'KALIFORNIJOS LIETUVIS" 

Iki šiol ėies mimeografuotas 
mėnesinis biuletenis "Kalifor-
liios Lietuviai" nuo Gruodžio 
mėn. paverčiamas j mėnesinį 
žurnalėlį spausdinamą spaustu
vėje. Kalėdiniame numeryje 
"elpa įvairių įdomiu straipsnių, 
Lietuvių ir Anglų kalbomis, be 
to, aprašymas Los Angeles ir 
3an Francisco Lietuvių veikia
mo ir asmeniškų įvykig. ^ 
„ "Kalifornijos Lietuvis" " lei
džiamas 2721 Logan St.,'Oak
land 1', Calif.,' kaina metams 
}2. Kurie domitės Kaliforni
jos Lietuvių gyvenimu ar pla-
lūojate kada ners čia apsigy
venti, kviečiame jį užsisakyti, 
>es jame nuolat bus patiekia
ma informacijų apie bknio if 

;yvenimo sąlygas Kalifornijo-
,e. 
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D I R V A  

Tegul meile Lietuvai 
Dega mūsų širdyse L A I S V A  L I E T U V A  Laisvę pažinus Tauta — V i 

J uit go Nevi Iks! 

\iiuji lietai - Senos Kovos Tęsinys 
Prisimindami likimo nuskriaustuosius 
ĮŽENGDAMI į 1947 metus, širdimi ir 
"*=" mintimis skriejame j Lietuvą ir atsi
mename tą Lietuvių tautos dalį kuri tie
sos negerbiančio pasaulio yra verčiama 
nešti nenupelnytų kančių naštą už tėvy
nės ribų. švilpiant šaltiems žiemos vė
jams, mes prisimename tukstančius Lietu
vių, bolševikų išvežtų iš tėvynės ir prista
tytų dirbti vergų darbą Rusijos tyruose ir 
pelkėse. Gilia užuojauta mes prisimena
me Vokietijoje esančius Lietuvius, bolše
vikų apšmeižtus nacių simpatikais ir leng
vatikių Amerikiečiu kamantinėjamus bei 
gujamus iš UNRRA stovyklų. Ir jei nie
kas, net Amerika, negali p&dėti bolševikų 
valdžioje esantiems Lietuviams tai Ameri
kos vyriausybė ir mes patys labai daug ga
lime padėti Amerikos žinioje, Vokietijoje, 
esantiems Lietuviams.... 

Laukiame akcijos iš Republikonų 
Prieš kuri laiką susitvėrė Lietuvių Re-

publikonų komitetas prie Republikonų par
tijos centro. Nuo jo susitvėrimo praėjo 
jau virš dviejų mėnesių. Republikonai lai
mėjo rinkimus. Nejaugi Lietuviai, Repu
blikonų komiteto nariai, nepadarys nieko 
savo broliams Vokietijoje nuo bolševikiš
kų šunų kandžiojimo apsaugoti? Nejaugi 
jie nesiims akcijos, skubios akcijos, Lietu
vių pabėgėlių teisėms Vokietijoje išryš
kinti ir apginti? 

Pabėgėlių klausimas šiądien yra ak
tualiausias klausimas, ir juo pirmoje eilė
je mes šiądien turime rūpintis. Jeigu ta 
didoka Lietuvių tautos dalis, kuri dabarti
niu metu yra Vokietijoje, nebus išsaugota 
ir apginta nuo NKVD puolimų, Lietuvos 
atsikūrimo viltys žymiai sumažės. Bolše
vikai tai gerai žino ir kraujo pritvinkusio
mis savo akimis žiuri j Vokietijoje esan
čius Lietuvius. Tat gelbėkime juos, gel
bėkime juos šiądien, nes ryt gali buti vėlu. 

Tos gelbėjimo akcijos mes pirmoje ei
lėje laukiame iš Lietuvių Republikonų ko
miteto, kurs, būdamas rinkimus laimėju
sios partijos dalinys, turi geriausių gali
mybių prie valdžios prieiti ir ten reikalin
gą žodį ištarti. Jeigu tas komitetas to šią
dien nepadarys, tuščios bus jo kalbos apie 
Lietuvos laisvinimo darbus ir tuščia jo eg
zistencija. 

Tiesos laimėjimo belaukiant 
Lietuvių tremtinių klausimą giliai ne

šiodami savo širdyje, sykiu mes turime 
žvelgti ir į bendrą ateities politikos hori
zontą. Jis nėra linksmas. Ir jis nebus 
linksmas tol kol Amerika ir Anglija neįsi
tikins kad bolševikai siekia nei mažiau nei 
daugiau kaip viso pasaulio užvaldymo bei 
sukomunistinimo, įskaitant ir Ameriką su 
Anglija. Nes tik tada kai Amerikos ir An
glijos vyriausybės šituo įsitikins, jos pa
liaus bendradarbiavimo bent kuria kaina 
su Maskvos banditais politiką, ir tiesos 
žodis galės buti išgirstas. 

Tai kada nors neišvengiamai įvyks, 
bet iki tai įvyks, daug žmonių dar žus nuo 
bolševikų rankos. Tuo tarpu mes turime 

ŠVEICARŲ SPAUDA SMERKIA ŽIAU
RU APSIĖJIMA SU IŠVIETINTAIS 

*-

kęsti, nenustoti vilties ir buti stiprus. Lie
tuvišku kantrumu ir ryžtingumu mes tu
rime tęsti Lietuvos gelbėjimo darbą. 

Petys gi j petį 
Butų džiugu kad 1947 metais visi Lie

tuviai stotų darban visiškos vienybės dva
sioje, kad jie surastų ir iškeltų aikštėn kas 
juos jungia, ir užmirštų kas juos skiria 
Praeities įvykių nagrinėjimas, jų svarsty
mas bei kritikavimas, paskirų grupių bei 
asmenų puolimai, Lietuvos ateičiai ne tik 
nėra naudingi, bet kartais ir labai žalingi. 

Šito akivaizdoje, tenka tik stebėtis 
kaip kai kurie "geriausiais" besiskelbia 
laikraščiai įsileidžia į sieksninius išvedžio
jimus apie tulų Lietuvos rašytojų sielos 
virpėjimus bei" pergyvenimus.... ir jų nu-
smerkimus. Kiek stebėtina ir tai kad Juo
zui Tysliavai teko laukti net dvidešimt me
tų kol jis pagaliau "be aistros" galėjo pa 
sakyti kad 1926 metų Gruodžio 17 d. žygis 
buvo "nereikalingas, skaudus ir neteisėtas 
Lietuvos Konstitucijos sulaužymas". Jei-' 
gu Juozas Tysliava savo aistrą butų nura
minęs bent porą savaičių anksčiau, vienam 
jo prietelių ir bendradarbių iš Europos bu
tų sutaupęs gerokai pastangų beišvedžio-
jant kokios pakraipos laikraštis yra Vie
nybė: tautininkų ar ne tautininkų. Rasit 
ir tam išminčiui iš Europos nebūtų likę 
abejonių kad laikraštis kurio redaktorius 
smeigia Gruodžio 17 d. tautinį posūkį, 
ra tautininku laikraštis.... 

Lietuvai Vaduoti Sąjungos linkėjimai 
1946 metai nepasisižymėjo dideliu ak

tyvumu Amerikos Lietuvių gyvenime. Po 
įvairių misijų ir kongresų sekė ilgokas ty
los periodas. Tačiau tuo tylos laikotarpiu 
buvo nustatytas tvirtesnis ryšys su Lietu
viais pabėgėliais Europoje ir išryškinta jų 
padėtis. 

Lietuvai Vaduoti Sąjunga ^suėjo 5 
glaudų kontaktą su musų pabėgėliais Eu
ropoje ir iš to kontakto matosi jau apčiuo 
piami rezultatai: Sausio mėnesį bus baig 
tas leisti per Dirvą ir netrukus pasirodys 
gatavas pirmasis "Lietuvos Tironų Pan
čiuose" tomas. Kiek vėliau išeis to veika
lo ir Angliškas tekstas. 

Tai yra dokumentuotas, Lietuvos Už
sienio Reikalų Ministerijos archyvo me
džiaga ir gyvų liudininkų parodymais pa 
grystas veikalas. 

Lietuvai Vaduoti Sąjunga, pateikda
ma tą veikalą Lietuviškajai visuomenei ir, 
sykiu, ij plačiajai publikai, tikisi kad šiuo 
kritingu musų gyvenimo momentu ji už
pildo labai svarbią spragą. 

Dokumentuotais leidiniais ir gyva ak
cija, Lietuvai Vaduoti Sąjunga ir toliau 
tęs Lietuvišką darbą. 

Kontakte su tautininkų organizacijo 
mis Europoje ir glaudžiame ryšyje su pat 
riotiškaja Amerikos Lietuvių visuomene, 
Lietuvai Vaduoti Sąjunga tikisi kad 1947 
metai visų gerųjų Lietuvių pastangas ap
vainikuos laimėjimais ir tamsų musų tė
vynės Lietuvos rytojų nušvies viltį ugdan
čiais pragiedruliais. Tat bukime stiprus 

Julius Smetona. 

DANIJOS LIETU
VIAI SVEIKINA 
Lietuvos Generalinis Konsu

las New Yorke, Jonas Budrys, 
gavo sekančio turinio sveikini
mą nuo Lietuvių Komiteto Da
nijoje: 

1946 m. Gruodžio 10 d. 
Labai Gerbiamas 
Gen Konsule: 

D a n i j o j e  g y v e n a n č i ų  v i s ų  
Lietuvių tremtinių vardu šv. 
Kalėdų ir Naujų Metų proga 
siunčiu tamstai ir visam Kon
sulato personalui širdingiausius 
sveikinimus ir geriausius lin
kėjimus. Laimingai ir toliau 
stovėkite Tėvynes Lietuvos 
sargyboj®. Mes džiaugiamės 
Jusų darbais ir reiškiame didį 
dėkingumą. 

Lietuviai tremtiniai Danijoje 
laiko sau pareiga širdingai pa
dėkoti Amerikos Lietuvių spau
dai už nenuilstamą kovą del 
Lietuvai laisvės sugrąžinimo ir 
Lietuvių tautos, tiek esančios 
Tėvynėje ar ištrėmime, likimo. 

Mes linkime sėkmingai skleis
ti pasauliui Lietuvai daromas 
skriaudas ir ryžtingai reikalau
ti grąžinti laisvę ir nepriklau
somybę. Labai ačiu už laik
raščių siuntinėjimą. 

Neturėdami galimybės kiek
vienai Redakcijai atskirai pa
siųsti, prašome Tamstos, Pone 

Gen. Konsule, musų linkėjimus 
ir padėką perduoti. 

(pas.) A. Sakevičiiį*. 

ŽMOGUS turi nuo 10 iki 100 
daugiau protavimo galimybės 
negu jis naudojasi, sako vie
nas žymus Smithsonian Insti
tuto mokslininkas. 

MEKSIKOS naujas prezidentas, Miguel Aleman su savo žmo
na, laike pastarų inauguravimo ceremonijų, kur buvo sukvies
ta 39 valstybių diplomatiniai atstovai. . , ' 

— Zttficho dienraštis "Die 
Tat" paskelbė vedamąjį straips
nį, kuriame nagrinėja pabėgėlių 
iš Pabaltijo valstybių likimą. 
Straipsnis pavadintas: "Kur 
yra Anglosaksų t humanišku
mas?". Laikraštyje nurodoma, 
kad Anglosaksų elgesys su pa
bėgėliais virstąs tikru skanda
lu. Tuo tarpu kai nestingą už
uojautos pareiškimų Vokietijo
je esantiems pabėgėliams, prak
tikoje jų būkle mėnesis iš mė 
nesio blogėjanti. Anglosa k s ų 
teorija ir praktika griežtai ski
riantis. Laikraštis nurodo, kad 
Anglų jstaigos uždariusios Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos Rau
donuosius Kryžius. Taip pat 
esą uždrausti tautiniai laikraš
čiai. Lygiu budu buvusios už
darytos Pabaltijo skautų orga
nizacijos ir YMCA. Baltijos 
Universitetas Hamburge esąs 
faktiškai paliktas pačių pabė
gėlių rupesčiui, tuo tarpu jų 
organizacijos uždaromos, o lė
šos užblokuojamos. 

Laikraštis aštriai puola Ame
rikiečių elgesį Vokiet i j o j e. 
"Screeningai" esą vykdomi to
kiu budu, jog šimtai žmonių 
stačiai išmetama iš ligšiolinių 
stovyklų. Tokie pabėgėliai su-
grudami į vad. "pereinamuosius 
lagerius", kur gyvenimo sąly
gos stačiai nežmoniškos. Lai
kraštis siūlo, kad šie "pereina
mieji lageriai" butų kinoteatruo-
se parodyti New Yorko ir Lon
dono gyventojams. Tuomet jie 
pamatytų, kaip nežmoniškai el
giasi Anglosaksų administraci
ja. Pav., vienam gyventojui 
duota visai žiemai kurui po — 
5 kilogramus anglies.... 

Tie pabėgėliai, kurie buvo pa
šalinti iš UNRRA stovyklų, bu
vę išsiųsti pasibaisėtinai žiau
riomis priemonėmis. Pabėgė
liams buvę duota pasiruošti iš
vykimui tik 2 valandas. Daik
tų pasiimti buvę leista tik tiek, 
kiek galima buvo panešti, žmo
nės buvę pakraunami į gyvuli
nius vagonus, o aplinkui buvę 
pastatyti kulkosvaidžiai, aptar
naujami negrų. . . Keliose 
vietose pabėgėliai, pasilikę UN
RRA stovyklose, protesto ženk-
lan prieš tokius žiaurumus pas
kelbę bado streiką. 

Baigdamas laikraštis paste
bi, kad pabėgėliai iš Pabaltijo 
turėję pagrindo tikėtis, kad su 
jais busią elgiamasi žmoniškai. 
Tačiau jų pagrystos viltys ne
pasiteisinusios. "Die Tat" ma
no, kad viešoji opinija Ameri
kos Jungtinėse Valstybėse ir 
Anglijos turėtų pakelti balsą 
prieš tokį Anglosaksų admins-
tracijos elgesį. 

BALF VAJUS PRADE
DAMAS KOVO 2 

SPAUDAI, BALF SKYRIAMS, 
LIETUVIŲ PARAPIJŲ KLE
BONAMS IR LIETUVIŲ SAL

OS DARBUI KOOPERUOJAN
ČIOMS ORGANIZACIJOMS 

Naujas UNRRA Direktorius ..; 
Maj. Gen. Lowell W. Rooks, iš 
Arlington, Va., kuris tapo pa
skirtas UNRRA direktorium j 
vietą LaGuardia. Rooks tarna
vo UNRRA direktoriaus padė-
ju per pereita metą. 

asamblėja susirupintų Lietuvių 
tautos naikinimu, kurį Rusija 
vykdo be atodairos ir sistema-
tingai. Šveicarijos laikraščiuose 
paskelbtoje žinioje dar rašoma, 
kad Lietuvių gyventojai masi
niai deportuojami į Sibirą ir 
kitas tolimas, žmonių retai gy
venamas Sovietų Sąjungos sri
tis, kur jie kaip vergai kišami 
į darbo stovyklas. 

— Bazelio laikraštis "Easier 
Nachrichten" literatūros priede 
paskelbė platesnę studiją apie 
Lietuvių rašytoją ir diplomatą 
O. Milašių. Autorius išvertė 
į Vokiečių kalbą kelis poeto ku 
rinius. 

Tenka pastebėti, kad viena 
šveicarų leidykla pradėjo leisti 
Milašiaus rinktinius raštus, iš 
viso 10 tomų. 

u! H'ii -"i 

Ryšium su Bendrojo Ameri
kos Lietuvių šalpos Fondo Sei
mo nutarimu, 1947 metais pra
vesti visoje Amerikoje aukų 
rinkimo vajų, BALF Direkto
rių Tarybos Valdyba šiuomi 
kreipiasi į visus BALF skyrius, 
L i e t u v i ų  p a r a p i j a s ,  L i e  t u v i  ų  
šalpos darbui kooperuojančias 
organizacijas, visuomenės vei
kėjus, prašydama 1947 metais, 
Kovo 2 d. savo kolonijoje su 
rengti kokio nors pobūdžio di
desnę pramogą, kurios pelnas 
butų skirtas Lietuvių šalpos 
reikalams. Ten kur nėra orga
nizacijų, vietiniai gyventojai vei
kėjai prašomi suorganizuoti bent 
šeimyninio pobūdžio pobuvius. 

Svarbu kad tą dieną — KO
VO 2 d. įvyktų kokios nors pra
mogos visose Amerikos Lietu
vių kolonijose, nuo Atlanto iki 
Pacifiko ir nuo Kanados iki 
Meksikos sienos. 

Kokie tie parengimai turi bu
ti, priklausys nuo vietinių są
lygų ir galimybių, bet svarbu, 
kad tą dieną, pramogose susi
rinkę Lietuviai jaustų, kad jie 
kartu su visais kitais Ameri

kos Lietuviais, tą pačią dieną 
pašvenčia Lietuviams tremti
niams aukas rinkti. 

Tegul ta diena visur: mieste 
ir kaime, miestelyje ir didmie
styje, kiekvienas Lietuvis da
lyvauja tokioje pramogoje, te
gul jis jaučiasi, kad tą dieną 
jo prisidėjimas prie be^ kurios 
p r a m o g o s ,  n e š a  p e l n ą ,  k u r i s  
skiriamas kilniam ir reikalin
gam darbui — vargstančių nuo 
karo nukentėjusią Lietuvių su-
šelpimui. 

Tegul 1947 metų Kovo 2 d. 
buna LIETUVIŲ ŠALPOS DIE
NA! BALF Valdyba. 

AR PEŠ KĄ NORS? 

Amerika pasiuntė Maskvai 
antrą pareikalavimą kad atsi
skaitytų už 11 bilijonų dolarių 
lend-lease paramą suteiktą so
vietams karo bėgyje. 

Su kitomis savo sąjunginin
kėmis šalimis Amerika jau at
siskaitė, o Maskva visai nenori 
nei girdėti. Maskva be abejo 
paskaitys tą paramą kaip bu
vusią reikalingą padėti nuga
lėti priešus, Įrodant kad be Ru
sų pagalbos Amerika butų bu
vus sumušta.... Rusai juk ir 
Japoniją padėjo nugalėti.... 

KANADOJE pradėta bandy
mai naudojimui lengvo magne
sium metalo valčių darymui. 
Dešimt metų atgal paleistos Į 
ežerus magnesiumo valtys šią
dien dar neparodo jokio gedi
mo ar nykimo ženklo, nors jos 
nebuvo niekaip prižiūrėtos per 
visą tą laiką. 

Siųskit Savo Prenumeratą DABAR knygai 

LIETUVA TIRONŲ 
PANČIUOSE 

Išrašykit čia telpantį kuponą užsisakant knygą. 

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA 
6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 

Siunčiu savo prenumeratą šiai naujai leidžiamai knygai: 

$ Knygai "LIETUVA TIRONŲ PANČIUOSE" 

Vardas 

Adresas 

Miestas. Valstija. 

— Lietuviai pabėgėliai, lig-
šiol gyveną Yverdone, "La Prai
rie", išskirstyti į tris vietas. 
Dalis pabėgėlių apgyvendinta Le 
Pont, kita dalis iškeldinta į 
Corbeyrier (netoli Aigle), liku
sieji pabėgėliai priglobti Jogny 
sur Vevey. 

—Šveicarijos generaliniu kon
sulu Montreal, Kanadoje, pas
kirtas Dr. Frederic Kaestli. 

Dr. Kaestli iki pirmosios bol
ševikų okupacijos buvo Šveica
rijos konsulas Lietuvoje. • Jo 
žmona, ponia Irena Aldona Kae
stli, yra Lietuvaitė, pulkininko 
med. daktaro Jono Augevičiaus 
duktė. Dr. Augevičius gyvena 
Šveicarijoje kaip politinis emi
grantas. 

Dr. Kaestli išvyks savo nau
joj on paskyrimo vieton tuojau 
po 'Naujų Metų. 

— Visa Šveicarijos spauda 
įdėjo pranešimą kad Lietuvos 
Pasiuntinys Washingtone, p. P. 
žadeikis, įteikė U!NO generali
niam sekretoriui Trygve Lie 
p a r e i š k i m ą  L i e t u v o s  r e i k a l u .  
Jame reikalaujama kad UNO 

Amerikos Lietuvių Misiia 
ir Jos Darbai 

Tuoj reikalaukit sau vienos arba daugiau šių jdomių knygų-albumų su plačiu 
aprašymu apie Amerikos Lietuvių Misijos veikimus Washingtone ir San Fran
cisco. Albumas 32 pusi., 9x12 colių dydžio, su gausybe fotografijų ir Lietu
viškais ir Angliškais aprašymais apie Misijos žygius. Auka $1.00 už vieną. 

ŠTAI TAS PULK. JONO PETRUIČIO APRAŠYMAS JO 
PERGYVENTŲ KANČIŲ BOLŠEVIKŲ NAGUOSE 

a _ _ y  i - J  Kaip Jie Mus Sušaudė 
(Lithuania Under the Sickle and Hammer) 

1 knyfi Ji 
(80 puslapių — su paveikslais — su Pulk. Petruičio biografija, su Lietuvos istorija) 

UŽS1SAKYKIT JŲ PLATINIMUI - 6 UŽ $5, 15 UŽ $10 

Timeless Lithuania' *3 
(Su Lietuvos vaizdais, su Autoriaus Dr. Norem atvaizdu, su Lietuvos žemėlapiais) 

Užsakymus siųskit cash pinigais arba čekiais, ir tuoj gausit savo knygas. 
(Knygos didumo viršelio,. 
piešinys, bet viršelis spau
sdintas trim spalvom.) 
Pirkti galima po vieną, (M 
ar daugiau knygų, po $3.06. 

Siųskit savo užsakymą! 
M  1 1 1 1 1  H 11 *  i f i11 itiit ilr * * * * * *• 't' >»• '8' i» it. .t * it * it. I. .a. .a. .»• .t. J. •ri.» •». .«• *,.». .I. J. t TA I 

Šios knygos pelnas eina Lietuvos vadavimo reikalams. 

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA 
6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohir 
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iŠ LIETUVIŲ TREMTINIŲ GYVENIMO 
VOKIETIJOJE 

Br. Kviklys. Lenkijos atvykęs 
reiškęs: 

pilieti* pa-

LIETUVIŲ tremtinių padė
tis Vokietijoje neina geryn. Iki 
šiol dar nesurasti keliai musų 
padėčiai išspręsti. Viltys su-
gryžti Tėvynėn neartėja, o kai 
kada net labai toli jos nuklys
ta.... Iki šiol mes laikėmės 
už kai kurių gailestingumo idė
jų. ' Pasaulis musų gailėjosi ir 
mumis rūpinosi. Dabar, bai
giantis UNRRA globai, atrodo 
kad joe dingsta iš po musij ko
jų. 

Pradėtas musų tarpe vyk
dyti "politinis peržiūrėjimas" 
("sijojimas") buvo pravestas 
su mums neįprastu vakarų de
mokratijos supratimu ir dau
geliui musų artimųjų buvo at
imtos iki šiol turėtos šiokios-
tokios žmogaus teisės. Mums 
patariama susirasti darbo pas 
Vokiečius, o susirasti darbo ša
lyje kur yra milijonai pabėgė
lių, kur niekas nelaiko tavęs 
žmogum, kur visi žiuri kaip į 
raupsuotą, nėra lengva. 

DIDELIO nerimo kelia čia 
praktiškai privalomu budu vyk
doma Lenkų repatriacija į tė
vynę. Tuo reikalu vedama agi
tacija. 

Panašiu budu, kaip atrodo, bus 
stengiamasi, Lenkus išvežus, 
"agituoti" ir Baltus. Viename 
šiuo reikalu UNRRA rašte ra
šoma : 

"Mes labai gerai žinome kad 
visi Baltai yra ištrėmime nelai
mingi. Mes esame tikri kad jų 
nebuvimas tėvynėje yra stip
riai jaučiamas. Jus nebusite 
persekiojami. Jums, kaip ir 
jusų Lenkams draugams, bus 
pagelbėta nuo pat jusų atvyki
mo į jusų šalį. Turi buti tik 
pradėtas pirmas žingsnis ir aš 
esu tikras kad šis atsišauki
mas bus išklausytas.- Atvyki
te Į mano įstaigą, užsiregis
truokite pas jusų vadovą p. X 
ir tuoj viskas kas galima bus 
padaryta kad užtikrinti jusų 
greitą gryžimą į nąują gyveni
mą". 

Lietuviai tremtiniai dėlto yra 
labai susirupinę ir jų eilėse ky
la nerimas del kai kurių Ang-
lo-Amerikiečių veiksmų. 

APIE gav imą darbo savo spe
cialybėje Vokietijoje DP šiuo 
metu negali nei svajoti. Ne
gauna atitinkamo darbo net 
laigę Vokietijos universitetus 
Lietuviai. 

LIKVIDUOTOS SARGYBOS 
Anglų zonoje, o taip pat po

roje vietų Amerikiečių zonoje, 
sandėliams apsaugoti buvo su
daryti nedideli būreliai Pabal-
tiečių. Jiems, kaip dienos ir 
nakties sargyboms, buvę išduo
ti ir ginklai. Bolševikai šį rei
kalą išpūtė ir per TASS pa
skelbė, girdi Anglai ir Ameri
konai iš Pabaltiečių organizuo
j a  l e g i j o n u s ,  d i v i z i j a s . . . .  

Šie sargybos daliniai likvi
duoti. Tai padaryta neteisin
gos propagandos įtakoje. 

L E N K A I  P R I E V A R T A  
VEŽAMI ATGAL 

Lenkai pasakoja kad jų tau
tiečiai į Lenkiją gryžta su la
bai dideliu nenoru. Į juos pa
darytas spaudimas tam tikra 
prasme esąs labai panašus į 
prievartą. Daugelis stovyklų 
esą ginkluotoje apsaugoje ir 
Lenkams esą uždrausta iš jų 
išeiti ar išvažiuoti. 

Vienoje stovykloje Lenkai 
del t o  u ž p u o l ė  s t o v y k l o s  k o m e n - i  

dantą, kuriam net tekę atsigul-l 
ti į ligoninę. Sukilimas buvęs 
numalšintas per keletą minutų 
tankečių pagalba. Keletas Len
kų dingę. Kiti nenorintieji gry-
žti kalba apie pasipriešinimą. 

Viena gryžtanti į Lenkiją 
Lenkė kreipėsi į vieną Lenki
jos žydą, klausdama ar ten dar 
įmanoma gyventi. Iš naujosios 

"žydams gyventi Lenkijoje 
neįmanoma, tačiau Lenkams 
dar galima. Tiesa, ir dabar 
kartais Lenkų išvežama į Sibi
r ą ,  t a č i a u  n e t a i p  g a u s i a i .  K « > I Į  
eina maišatis, dar galima ver . 
stis. Kai viskas nusistovės,' 
galimas dalykas, bus ir Lenki
joje tas pats kas ir Sovietų 
Rusijoje". 

Lietuva Tironų Pančiuose VIENOS VERGIJOS 
PABAIGA 

TAUTIETIS IŠ TARY
BINĖS LIETUVOS 
DP STOVYKLOSE 

Kapitonas Lunia (dabar jau 
pulkininkas) lankėsi kai kurio
se Lietuvių DP stovyklose An
glų zonoje. Jis raginęs visus 
gryžti namon. Pasak jo, Sta
linas visiems buvusiems užsie
nyje dovanojęs. Gryzūsieji ga
lėsią laisvai dirbti ir ramiai gy
venti, nes surasią savo gimines. 
Negryžtantiems Lunia numato 
ilgą, sunkų, pažemintą gyveni
mą. Kalbėjęs net apie galimą 
priverstiną gryžimą. 

Vienoje stovykloje tas agi
tatorius buvęs apstumdytas ir 
moterų apipiltas pamazgomis. 
Į uždarus pasikalbėjimus Lu
nia neinąs (matyt bijo visa 
matančios akies). Vienas jo 
pažystamas teiravosi apie savo 
gimines. Lunia pasisakė nie
ko nežinąs. Laiškų į Lietuvą 
taip pat nesutiko nuvežti, pa
t a r ė  s i ų s t i  p a š t u . . . .  

Vieną Latvių stovyklą Liu
beke aplankė politrukai (bolše
vikai agentai). Jie agitavo 
Latvius važiuoti namon. Jie 
gyrė dabartinę to krašto tvar
ką: kolhozų, girdi, kaip ir nesą. 
Krašte esanti pačių Latvių ka
riuomenė (divizija), ir Estų 
korpusas. Į Sibirą niekas ne-
siunčiamas. Gryžtantiems tė
vynėn skiriamas kreditas butų 
įrengimui ir namų pirkimui (!) 

Iš Sibiro daugumas jau atgai 
sugryžę. 1941 metų išvežimai 
vykę todėl kad kiekviena val
stybė išanksto apsauganti sa
vo užnugarį. 

Net Latvių kareivius politru
kai žadėjo užskaityti ne karo 
belaisviais, o SSSR piliečiais. 
Artimiausiu laiku žadėjo atsių
sti propagandinės literatūros 
Po jų stovyklas netrukus ap
lankysią Latviški raudonosios 
armijos karininkai. 

Nuo Redakcijos: Iš šių žinių 
apie agitavimą Lietuvių ir Lat 
vių gryžti namon, matosi aiš
kiai kad Rusai Lietuvą ir Lat
viją valdo, ir Stalinas, tas sve
timas bestija, įsibriovęs ir "už
grobęs kitų tėvynes, siūlo savo 
'dovanojimus' bausmių visiems 
kurie gyvi išliko pabėgdami iš 
jo nagų pirmiau. 
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Dr. Louis W. Alvarez, 35 metų, 
Kalifornijos Universiteto fizi
kos profesorius, kuris tapo ap
dovanotas žymiausia aviacijos 
srityje dovana už jo išradimą 
orlaiviams nusileisti kontrolius 
operuojamus nuo žemės, kai or
laivis patenka j blogą ^orą. 

SVETIMŠALIAI PRANCŪ
ZŲ KARIUOMENĖJE 

Latvių spauda praneša kad 
Prancūzų valdžia leido priimti 
užsieniečius okupacinės armi
jos apsaugos tarnybon. Esą 
jau įstojusių į šią tarnybą Lat
vių ir Lenkų. Priimtieji laiko
mi laisvo susitarimo darbinin
kais. Jie gauna armijos nu
statytą aprangą. Teisiniu at
žvilgiu esą prilyginti Prancūzų 
kariams. Latviai deda pastan
gas kad butų sukomplektuoti 
atskiri Latvių daliniai. 

ESĄ, RASTI VOKIETIJON 
ATVYKUSIŲJŲ SĄRAŠAI 

"The Stars and Stripes" pra
neša kad yra rasti pilni ir pla
tus sąrašai, kur esą surašyti 
visi savanoriškai Vokietijon at
vykę asmenys iš Lenkijos ir 
Pabaltijo valstybių nuo 1938 
iki 1945 metų. Sąrašus savu 
laiku sudarius "EWZ" įstaiga. 
Visi atvykusieji esą suskirsty
ti į penkias kategorijas. Kiek
vieną atvykusį Vokiečiai verti
nę ir kartu žymėję "veislę". 

TAIPGI KOLEKCIONIĖRIAI 
Iš anapus ateina žinios kad 

pas kai kuriuos Lietuvių pat
riotų sulaikytus bolševikus "is
trebitelius" buvę rasta net po 
10-12 svarų metalinių kišeni
nių bei rankinių laikrodžių, 
taip pat nemažas skaičius auk
sinių žiedų. 

SUOMIJOJE, po begėdiško 
tos šalies pajungimo Maskvai, 
žmonės vis jaučia kad geriau 
butų gyventi savistoviai ir ne
linksta pataikauti bolševikams. 
Bet Maskva turi pastačius sau 
ištikimus kvislingus, kurie ba
ra ir įrodinėja Suomiams kad 
atmintų jog "jų likimas ant vi
sados yra gyventi Rusijos kai
mynystėje, ir todėl reikalinga 
palaikyti draugingus ryšius su 
Rusija". . 

Suomija, kaip Lietuva ir ki
to? sovietų pavergtos kaimynės, 
mokėjo gražiai kaimyniškai su 
Rusija sugyventi, bet tas bar
baras visus kaimyninius santi-

-kius sugriovė. 

PO 70 METŲ apdovanotas Purple Heart medaliu. Charles 
Windolph, 95, dalyvavęs mūšyje su Indijonais po Gen. Custer 
vadovybe, 1876 metais, ir vienas iš dviejų dar gyvų esančių 
to mūšio dalyvių, pagaliau sulaukė medalio už sužeidimus gau
tus tfrW mūšyje. Jis gyvena Lead, S. D. 

(Tęsinys išpereito nr.) 

II. Vokiecių-So vietų Karo Belaukiagfi 

1. Tarp abejonių ir sprendimų 
Kai 1940 metais Birželio 15 dieną sovietų kariuome

nė žygiavo Lietuvon tikslu panaikinti jos nepriklauso
mybę, Vokietija buvo visomis savo jiegomis užimta mu-
šiuose del Prancūzijos. Žinia kad sovietų kariuomenė 
traukia per Lietuvą, sukėlė Berlyne labai rimto susido
mėjimo ir net susirūpinimo. Tuo metu Vokietija teturė
jo labai silpnas jiegas prie rytinių sienų, ir buvo baimės 
kad sovietai galės pasinaudoti Vokietijos kariuomenes 
sukaupimu Vakaruose ir be didelių sunkumų galėtų už
imti net visus Rytprusius. Sovietų Sąjungos pasielgi
mas su Lenkija rodė kad ji nesivaržo jokiais padorumo 
dėsniais ir nesigėdi užpulti iš už nugaros ir iš pasalų. 

Vokietijos diplomatiniuose ir kariniuose sluogsniuo-
se buvo tuo metu gyvai aiškinamasi tikrieji Lietuvos 
okupacijos tikslai: visų buvo bendras įsitikinimas kad 
sovietai, okupuodami Lietuvą, turi labai piktus pasikė
sinimus prieš Vokietiją ir kad reikia griebtis skubių prie
monių nemalonioms staigmenoms išvengti. Tuo tikslu 
Vokietijos vyriausybė nutarė skubiai permesti iš Vaka
rų fronto į Rytprusius bent vieną armiją. Liepos mėne
sį tai ir buvo padaryta. 

Mušis del Prancūzijos baigėsi nuostabiu greitumu. 
Sovietai nemanė kad per tris savaites Prancūzija bus 
parblokšta, ir tikėjosi labai ilgo ir kieto stumdymosi Va
karuose. Tikėjosi kad mušiuose su Prancūzija Vokieti
jos jiegos bus labai išvargintos ir kad tokiu atveju beveik 
be jokio pavojaus (panašiai kaip Lenkijoje) galės rau
donoji armija atžygiuoti iki Berlyno. Gi žaibo greitu
mu susitvarkius Prancūzijoje, Vokietijos padėtis Rytuo
se prieš sovietus pasidarė tvirta ir sovietams rimtai pa
vojinga. Ir niekas taip baimingai neišgyveno Prancūzi
jos pralaimėjimo kaip sovietai: jie buvo pilnai įsitikinę 
kad dabar jau ateina jų eilė išmėginti savo jiegas su tiek 
daug gero garso paskleidusią Vokiečių kariuomene. 

Gi Vokiečiai irgi spėliojo kad Sovietų Sąjunga, ma
tydama kaip greitai Vokietija gali susitvarkyti Vaka
ruose ir iš ten atpalaiduoti savo didžiules jiegas, neko 
nelaukus jieškos priekabių karui pradėti. Manyta kad 
skubus Vokiečių kariuomenės koncentravimas prie rtyi-
nių sienų galės buti sovietų palaikytas nedraugingu pa
sielgimu ir n'et galės sudaryti "jieškomą pagrindą" ka
rui pradėti. Tokių prielaidų ir galimybių akivaizdoje 
Hitleris pavedė savo maršalams paruošti planą karui su 
sovietais. Vokietijos karo vadovybėje ir vyriausybės 
sluogsniuose buvcr net nuomonių kad tuoj pat reikia Vo
kietijai reaguoti ginklu į sovietų veiksmus, siekiančius 
labai piktų tikslų tokia skubia Pabaltijo *kraštų okupa
cija. ' ' 

Tokioje^- galima sakyti "ant karo slenksčio". — at
mosferoje Vokietijos vyriausybė domėjosi Lietuviais pa
bėgėliais ir žymesniais asmenimis, galinčiais jiems buti 
naudingais karo su sovietais atveju. Nereikia pamiršti 
kad Lietuvos Prezidentas dar tebebuvo Rytprūsiuose — 
Mozuruose, Angerburge, — ir kad Vokiečiai dar tikėjosi 
ir juo pasinaudoti. Tik vėliau patyrę per savo agentus 
kad Prezidentas A. Smetona nelaiko Vokiečius Lietuvos 
draugais, kad jis nieko gero iš Vokiečių nesitiki ir kad 
jis vis dar netiki į Vokietijos laimėjimą, paliovė juo do
mėtis ir siūlė jam persikelti gyventi kur nors Vokietijos 
pietinėje dalyje arba išvažiuoti iš Vokietijos. 

Kaip žinome, Prezidentas Smetona pasirinko kitur 
vietą tęsti kovai del Lietuvos nepriklausomybės atstaty
mo. Ir jis sąmoningai pasirinko Šiaurės Amerikos Jung
tines Valstybes, tvirtai tikėdamas kad laisvės reikia jieš-
koti pas tuos kurie ją gerbia, myli ir kitiems pripažysta; 
tikėdamas kad Wilsono tėvynėje tebėra dar gyvas šio 
vyro paskelbtas laisvo tautų apsisprendimo dėsnis. Rug
sėjo 19 dieną Lietuvos Prezidentas Smetona išvyko iš 
Vokietijos i Šveicariją, tikslu iš ten vykti Amerikon. 

Paaiškėjus kad Lietuvos Prezidentas nesiduos iš
naudojamas, Vokiečiai nusprendė j ieškoti bendradarbių 
Lietuvių pabėgėlių tarpe. Bet neradę sau tinkamų, su
sidomėjo Lietuvos įgaliotu ministru Berlyne Pulk. Ka
ziu Škirpa. Tuo metu Vokietijos vyriausybės abejonės 
kaip pasielgti su sovietais jau buvo pakeistos sprendimu: 
skubiai ruoštis karui su Sovietų Sąjunga,' nelaukiant jos 
užpuolimo. 

2. Kova del vėliavos 
Kitoje stos knygos vietoje jau buvo kalbėta kad Pre

zidento Smetonos išvykimas iš Lietuvos buvo sovietams 
Ubai nepatogus dalykas. Ir skaitytojas jau žino ką reiš
kė anas "pabėgimas"; ir čia belieka tik priminti sovietų 
agento Dekanozovo pastangas Prezidentą grąžinti. 

Pozdniakovas ir Dekanozovas, patyrę kad Preziden
to jau Lietuvoje nėra, davė tuolaikiniam ministrui pir
mininkui Merkiui aiškiai suprasti kad dabar padėtis ga-
ii jau daugiau susikomplikuoti , nes nebesą vyriau 
>io organo su kuriuo butų galima tartis del naujos vy
riausybės sudarymo. Merkys, manydamas kad tai yra 
nuoširdus sovietų atstovo galvojimas, pasiryžo dar pa
mėginti Prezidentą grąžinti. Kadangi Prezidentas jau 
buvo perėjęs Vokietijos sieną tai Merkys skubiai j^asiun-
le į pasienį vyriausybės delegaciją, įpareigodamas ją pa
simatyti su Prezidentu ir jam išaiškinti visas "kompli
kacijas" kurios atsiranda $el jo nebuvimo Lietuvoje. 

. Belaukiant žinių apie delegacijos pasimatymą su 
Prezidentu, buvo susisiekta telefonu tarp užsienių reika-
ni ministerijos ir Lietuvos įgalioto ministro Berlyne K. 
Škirpos ir jis buvo Merkio vardu prašytas susisiekti su 
Prezidentu Eitkunuose ir primygtinai jį raginti gryžti 
atgal. Pulk. Škirpa, mažai orientuotas kas tuo metu Lie
tuvoje dėjosi, sutiko su Merkio motyvais ir pažadėjo pa
daryti viską Prezidentą prikalbėti gryžti. 

Po ilgų pąstoglį pavyko Škirpai susirišti telefonų 

su Prezidentu, Eitkunuose tebelaukiančiu Vokietijos vy
riausybės nusistatymo. Pasikalbėjimas buvo labai trum
pas, sunkus ir neaiškus, nes telefonas veikė blogai. Bet 
iš pasikalbėjimo Škirpa suprato kad Prezidentas atsisa
ko gryžti. Prieš tai dar Škirpa buvo susisiekęs su Ed. 
Turausku, įgaliotų ministru prie Tautų Sąjungos, kurs 
taip pat iškeliavo iŠ Lietuvos sovietams jau įžygiuojant 
į Kauną ir kurs buvo jau pasiekęs Karaliaučių. Turaus
kas irgi buvo prašomas paveikti į Prezidentą kad jis 
kuogreičiausia gryžtų Lietuvon. Bet sis atsisakė, moty
vuodamas tuo kad jo asmeniniai santikiai su Preziden
tu nesą tokie kurie galėtų padaryti įtakos Merkio prašo
ma prasme. * 

Škirpai painformavus telefonu uėsienių reikalų mi
nisteriją kad jis savo iniciatyva yra padaręs^ žygių reicho 
užsienių reikalų ministerijoje ir prašęs Vokiečių įstaigas 
nekliudyti Prezidentui vykti iš Eitkūnų toliau, jam Mer
kio vardu buvo perduotas vyriausybės įsakymas viską 
padaryti kad Prezidentas butų Vokiečių grąžintas jiega. 

Kaip butų pasielgus Vokietijos vyriausybė, gavus 
tokį prašymą, atsakyti yra sunku, o pagaliau ir nereika
linga. Pats toks prašymas rodo koks didelis spaudimas 
buvo daromas sovietų į Merkį kad jis nesidrovėjo eiti iki 
tokių gėdingų ir taip Lietuvos garbę žeminančių prašy- • 
mų. Nors Lietuvos įgaliotas ministras Berlyne Pulk. 
Škirpa ir sutiko su Merkio motyvais del reikalo Prezi
dentui gryžti, tačiau atsisakė daryti bent kokių žygių 
pas Vokiečius kad jie jiega Prezidentą grąžintų. Pir
masis Lietuvos Savanoris ir Vyties Kryžiaus Kavalierius 
Pulk. Špirka laikė tokį žygį nesuderinamą nei su jo kaip 
Lietuvos atstovo garbe nei su Lietuvos valstybės geriau
siais papročiais. 

Lietuvos vyriausybės delegacija, sudaryta iš tuolai
kinio finansų ministro Ernesto Galvanausko, Gen. Tal-
lat-Kelpšos, Maj. Šliogerio ir Pulk. Saladžiaus, turėjo 
progos kalbėtis su Prezidentu Birželio 16 d. Eitkunuose. 
Pirmas pasikalbėjimas įvyko viešbutyje, kur buvo apgy
vendintas Prezidentas. Galvanauskas, kaip delegacijos 
pirmininkas, išdėstė Prezidentui visus sunkumus kuriuo
se dabar vyriausybė randasi. Jo žodžiais, Maskva galin
ti išsiaiškinti jog Prezidento išvykimas šiose aplinkybė
se sudaro pavojų vidaus tvarkai ir tuo pagrindu gali pa
norėti pati šeimininkauti. Be to, nesant Prezidentui, nėra 
su kuo kalbėtis Dekanozovui del naujos vyriausybės su
darymo ir del to Maskva galinti primesti kraštui tokią 
vyriausybę kuri tikrai Lietuvą pražudys. Toliau: Pre
zidento išvykimas sukeliąs krašte didelį netikrumą ir 
sudarąs įspūdį jog politinė krašto laisvė bei savaranku
mas jau palaidotas. Ir pagaliau, pabėgimas Prezidento, 
tiek metų valstybei vadovavusio, esąs nesuderinamas su 
reikalavimu dalytis su savo kraštu ne vien laimingomis, 
bet ir sunkiomis valandomis. 

Prezidentas, atsisakydamas gryžti, prašė delegaciją 
perduoti vyriausybei atsakymo motyvus, kurie buvo ši
tokie: Sovietų Sąjungos vyriausybė, primesdama Lie
tuvos vyriavsvbei ultimatumo sąlygas, peržengė sutar
čių ir pasižadėjimų ribas; dabar ji nori klastos budu įs
teigti Lietuvoje sovietinį režimą ir tam reikalui nori pa
naudoti vyriausią valdžios organą-prezidentą; Lietuvo
je yra palikus teisėta vyriausybė ir Sovietų Sąjunga ne
galinti laikyti kraštą lyg jis butų netvarkoje ir be vy
riausybės; vyriausybė turi pilnus įgaliojimus kalbėtis ir 
tartis su Maskvos atstovu, bet, žinoma, tik jai konstitu
cijos suteikiamų teisių rėmuose; neramumą krašte sukė
lė ne Prezidento išvykimas, o sovietų kariuomenės papil
domas ir prievartingas {žygiavimas; Prezidento parei
ga yra ne populiarumo jieškoti, o visur ir visados pagal 
krašto interesus elgtis; susidariusi padėtis reikalauja 
numatyti toliau negu šiai dienai; jei į jiegą negalima at
sakyti kita jiega tai bent teise reikia į ją atsakyti; šitaip 
galvodamas, Prezidentas negalįs gryžti "ir beprasmingai 
kišti savo galvą ir viso krašto garbę į sovietišką kilpą. 

Su tokiais Prezidento motyvais gryžo delegacija at
gal į Kybartus ir telefonu perdavė Merkiui turėto pasi
kalbėjimo turinį. Tada Merkys paprašė delegaciją dar 
kartą pasimatyti su Prezidentu ir jam vyriausybės var
du pareikšti: jei jis atsisako tuoj pat gryžti į Lietuvą tai 
šiądien pat (tai yra Birželio 16 d.) vyriausybė nutars jį 
laikyti atsisakiusiu nuo Prezidento pareigų. 

Jau buvo pietų metas kai antrą kartą atvyko dele
gacija į Eitkunus. Pasikalbėjimas įvyko stoties resto
rane, kur Prezidentas pietavo. Galvanauskas pranešė 
Prezidentui jog vyriausybė jį įpareigojo dar kartą pa
sikalbėti ir vyriausybės vardu pareikšti kad jei jis kate
goriškai atsisako gryžti tai jis bus laikomas atsisakiusiu 
nuo Prezidento pareigų.' j 

Prezkrontas tada atsakė šitaip: jis, dar kartą pa
grindiniai apsvarstęs visą klausimą, randa kad jo sugry-
žimas galės buti naudingas'tiktai sovietams, bet ne pa
čiai Lietuvai, ir todėl jis yra nutaręs pasilikti už Lietu
vos ribų ir žiūrėti kuo baigsis Maskvos pasikėsinimas 
prieš Lietuvą; ta aplinkybė kad vyriausybė, matytis, so
vietų spaudžiama ruošiasi paskelbti jį atsisakius nuo 
Prezidento pareigų, niekuo nekeičia jo nutarimo, nes tei
siškai vyriausybė negali "Prezidento atstatyti" ir toks 
paskelbimas prieštarautų konstitucijai. Be to, dar Pre
zidentas pridėjo, kad jei jau visi pasilikusieji vyriausy
bės nariai yra pametę galvas tai toks politikas kaip po
nas Galvanauskas turėtų gerai suprasti sovietų smurto 
pagrindinį tikslą ir turėtų nesiduoti apgaunamas Mask
vos agentų. 

(Bus daugiau) 

•MAŽIAU negu pusė Suv. Valstijų žmonių gyve
na uk€se. 

•KANADOJE, Quebec provincijoje klevo medžiai 
skaitoti tarp vertingiausių tos provincijos gamtinių tur
tų. Normaliais laikais klevų sulos cukraus ir syrupo di
delis nuošimtis eksportuojama į Suv. Valstijas. 
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REPUBLIKONAI - KAS JIEMS DABAR RUPI 

DEPUBLIKONŲ partijos nariai, lengvai laimėję Koiį* 
greso kontrolę Lapkričio 5, 1946 metais, ar sunau

dos sekančius du metus visuotinai šalies gerovei, ir pa
sauliui rimtumo ir pastovumo grąžinimui? 

Kaip pasirodo, didumos Republikonų mintis dabar 
tėra tik kaip laimėti 1948 metų prezidento rinkimus, o 
tas reiškia kad tie du metai nuo dabar iki 1948 rinkimų 
gali buti suaikvoti bengždžiam politikavimui ir savo rei
kalams, vietoje visuomenių reikalų. 

Net dabar, Kongresui susirenkant, tarp žymesnių 
Republikonų jau įvyko varžytinių už komisijų vietas. 
Kuri partija Kongrese sudaro didumą tos partijos na
riams lieka komisijų pirmininkystės ir jose jie turi sa
vo narių didumas. Komisijose turėti vietą reiškia gau
ti dar daugiau priedinio atlyginimo prie reguliarės se
natoriaus ar atstovo metinės algos. 

Permatydamas tokį Republikonų "darbštumą" ir už
sidegimą-laimėti 1948 prezidento rinkimus, jau dabar 
vienas pačių Republikonų žymus veikėjas, Senatorius 
Owen Brewster, iš Maine, persergsti savo partijos vadus 
rimčiau žiūrėti į 1948 metų prezidento klausimą. Ne
užtenka, sako, tik nominuoti kandidatą kuris įsikrausty-
tų j Baltąjį Namą. 

Kuris laimės nominacijas, 1948 metų konvencijoje 
dar nei vienas nežino, tačiau keli jų — pora gubernato
rių, du ar trys senatoriai, ir dar vienas buvęs guberna
torius — jau dabar grupuoja apie save rėmėjus gavimui 
nominacijos, nes yra žinoma, kuris bus nominuotas tam 
yra proga buti išrinktu prezidentu, jei bent kokios nenu
matytos sąlygos Republikonams pakirstų progą laimėti. 

Bet toks "darbštumas" kaip senate taip ir visoje 
Republikonų partijoje yra nenaudingas šiame pasauli
nės katastrofos ir pačios Amerikos netikro pastovumo 
laikotarpyje. Jeigu Republikonai suaikvos du metus 
brangaus laiko — kuris praeis labai greitai — varžyda
miesi už politiškas vietas, o palikdami šalies reikalus pa
šlijusiais taip kaip dabar yra, net su komunizmo pavo
jum prieš akis, ir neatsižvelgdami į skubų reikalą su
tvarkyti pasaulį, remiantis teisingumo principais, tai jie 
tik prisidės prie susilpninimo Amerikos ateities ir nu-
bloškimo view pasaulio reikalų į beviltį purvą, kuriame 
tik sovietai vieni galės išknisti sau naudos. 

Roose velto slaptos sutartys turi buti panaikintos 
CHICAGO Tribune viename savo pastarų redakcinių 

straipsnių, komentuojančių apie Senatoriaus Wher
ry patiektą raportą apie išvietintus žmones Europoje, 
uždeda Republikonų kongresui didelę ir reikšmingą at
sakomybę, ir jeigu Republikonai prisilaikys to, jie gali 
laimėti ir sau gerą vardą, ir šaliai garbę, ir pasauliui 
grąžinti teisingumą. 

Tribune rašo: "Sen. Wherry iš Nebraska perstato 
išvietintų žmonių Europoje problemą kaip 'pirmaeilį 
klausimą' kokis stovi prieš naują kongresą. Tikrai tas 
teisinga, nors išvietintų asmenų~ skaičius nėra didesnis 
per pusę milijono. Jų kentėjimai yra maži palyginus su 
visa mase mizerijos kontinente; išvietinti asmenys suda
ro tik kelis šimtus tūkstančių iš daugybės milijonų skur
dą kenčiančiu žmonių, bent laikinai. 

"Išvietintų asmenų išlaikymo kaštai yra dideli. Mr, 
Wherry apskaičiuoja kad šią žiemą tiktai* Amerikos tak
sų mokėtojams prisieis paaukoti apie $200,000,000 tani 
tikslui, prie to kas dar bus sukolektuota čia įvairių lab
daringų organizacijų. Tai yra daug pinigų, bet vis tai 
nėra tokie dideii kaštai sąryšyje su visa ta problema ku
ri priduoda tam tą ypatingą svarbą. 

"Mr. Wherry yra vienas iš keleto kongreso narių 
kuris supranta kad išvietinti asmenys yra tai tikriausia# 
vaizdas kokis pasaulis tapo sutvertas slaptose konferen
cijose Teherane, Jaltoje, ir Potsdame. Jeigu ne šie bai
sus suklastavimai kokie ten padaryta šita problema ne
egzistuotų. 

"Roosevdtas yra aršiausias kaltininkas, kadangi, 
turėdamas visas kortas savo rankose, jis galėjo išveng
ei tą beprotišką maišymą gyventojų, pavergimą tautij, 
ir visuotiną skurdą kurio Stalinas geidė.... Bet Roo* 
seveltas neturėjo savo programos, išskyrus pasiryžimu 
nusileisti savo sąjungininkų užgaidoms. 

"To pasekmės dabar aiškios — sutalpintos D. P. 
stovyklose. Jose susituokę didumoje Ukrainai, .Lenkai, 
Baltgudžiai, Jugoslavai ir kiti žmonės, kurie geriau mirs 
negu grvš į sritis dabar komunistų terorizuojamas. Ma* 
žumos stovyklose yra žydai, nekurie jie Vokiškos kiltį 
mes. bet dauguma jų jieškantieji prieglaudos nuo bolše
vikų Lenkijoje ir kitur. 

"Visa šita i/ daug daugiau galima susekti tiesiog 
paėjus iš sutarimų tose slaptose konferencijose. Euro
poje nėra taikos, ir taikos ar atstatymo negali buti ikį 
slaptos sutartys nebus atmestos kaip žiaurios ir neįvyk
domos. 

"Aišku, šelpimas yra tik užkišimas skylės, bet visa 
problema lieka nepaliesta. Kongresas, kaip Sen. Wher
ry sako, bus prašomas skirti šelpimui pinigus. Taigi ar 
tame pačiame biliuje ar kitame prie to turi buti padary* 
ta kongreso pareiškimas kad šios šalies valdžia nėra su
rišta jokiomis sutartimis padarytomis jokiose slaptose 
konferencijose. 

"Tokia rezoliucija, suprantama, bus konstituciniai 
teisėta. Šios šalies valdžia negali buti surišta jokiais 
tarptautiniais sutarimais kurie nebuvo suformuoti s% 
tartyse ir užgirti konstitucinės didumos senate. 

"Tos slaptos sutartys, nelaimei, yrį laikomos sveiį 

Katalikai Italijoje Greit 
Nusipolitikavo 

VIENAS Amerikos spaudos 
korespondentas Italijoje rašo 
apie Italijos žmonių linkimą 
atgal j fašizmą, ačiu pokarinei 
sunkiai padėčiai. Tą parodo, 
sako, pakartotini laimėjimai 
Del'Uomo Qualanqua partijos. 
Ta partija atstovauja arba sa
kosi kovoja už paprasto žmo
gaus teises. Jos vadas yra Gug-
lielmo Giannini. 

Ar tas reiškia gryžimą j fa
šizmą tai kita kalba, bet kad 
Italijos žmoi*es, apgauti komu
nistų, atsikratę karaliaus, ir 
rėmę krikščionių demokratų 
partiją nieko nepasiekė, j ieško 
išeities f aavo būvio pagerini-
mą. 

Italijoje kaip ir kitose šaly
se kur Britai ir Amerikiečiai 
davė progą laisvai balsuoti, be 
balsuojančių už komunistus, 
kiti balsavo už krikščionis de
mokratus (katalikų partiją), 
tikėdami iš jos ko geresnio. 

Tačiau krikdemai Italijoje, 
kaip ir Lietuviški krikdemai, 
lošdami labai atsargią politiką, 
bijodami kad Italijoje negryž-
tų fašizmas (kaip musų krik
demai bijo kad tautininkai vėl 
nepaimtų Lietuvą valdyti), su
sidėjo su komunistais ir socia
listais sudarymui vyriausybėj 
ir valdžios vadovybę atidavė 
kairiesiems. 

Italijos žmonės pasijuto ap
vilti, neteko pasitikėjimo nei 
katalikais, ir dabar kur galėda
mi balsuoja už Giannini vado
vaujamą partiją. 

Ta Uomo partija, jeigu sek

sis, sako bandys demokratiniu 
budu, per balsavimus, paimti 
šalies vadovybę. Ji auganti 
kasdien stipresni* 

/ / # 

HENRY WALLACE paskel
bė prieš pat rinkimus, Lapkri
čio 3, taip: "Jei Republikonai 
laimės šiuos rinkimus (kaip jie 
laimėjo) pasaulis sau vadovy
bės j ieškos Rusijoje. Per kokį 
laiką bus reakcijonierių kontro
lė, o po to Amerika pavirs ko
munistiška". 

Šie Wallace žodžiai aiškiai 
pasako ko Amerikos kairieji 
siekia, jo pranašystė nėra tuš
čia kalba. 

Maskvos, ir kartu Wallace ir 
jo sekėjų troškimas yra kad 
reakcijonieriai užgrobtų Repu
blikonų partiją ir privestų ją 
prie tokio nepasitikėjimo vi
suomenėje kad paskui jau bu
tų gatavai paruošta dirva ko
munistams pašokti ir pairiiti 
Amerikos valdžią į savo ran
kas. 

TOKI Amerikonai kaip Wal
lace, Mongenthau, Jimmy Roo
sevelt, Elliott Roosevelt, Elea
nor Roosevelt ir eilė kitų su
tiktų pavesti savo šalį komu
nistams, jeigu, Maskvos planu, 
jie butų pastatyti valdžios pir
menybėje, panašiai kaip Lietu
voje buvo pastatytas Paleckis 
ir tuli kiti iškamšos. 

Per tokius žymesnius vardus 
šalį pagrobę į savo kontrolę, 
bolševikai paskui jau žinotų ką 
padaryti ir su jais — juos pa
čius išpjautų, nes juk jie yra 
kapitalistai, tik nevartojanti 
savo proto. 

# / / 

MIRTYS nuo nelaimingų at
sitikimų užima ketvirtą vietą 
didžiausio mirimų skaičiaus; 
pirmoje vietoje stovi mirtys 
nuo įvairių širdies ligų, antroje 
vėžio liga ir trečioje kraujo 
užliejimas smegenų. 

tomis musų vadų kurie dabar tvarko state departmentą 
ir kurie prikišo savo nagus prie jų padarymo. Taigiį 
virš visko, musų pačių oficialai turi buti autoritetingai 
kongreso pasakyti kad ši šalis nėra priversta pildyti nie
ko ką prižadėjo Rooseveltas ar Trumanas tose slaptose 
konferencijose. 

"Tas savaime neatneš rimto sutvarkymo pasaulinių 
problemų, bet tai bus reikalingas pirmas žingsnis. 

"Tikra Amerikos vadovybė bus parodyta kuomet 
naujas Republikonų kongresas pareikš šios šalies atsi
sakymą vadovautis žioplais, žiauriais slaptų sutarimų 
nurodymais." 

AR Republikonų kongresas pasinaudos šitais svei
kais patarimais, ar jieškos budų laikytis lengviausio ke
lio — nesipykti su Maskva ? 

PO SUNKIŲ VALANDŲ 
(B. Brazdžionis) 

Po sunkių valandų kai sugryšim 
| gimtuosius namus 
Ar 
Ar 

pavasario žydinčios vyžiuos, 
žiema sveikins mus? •-

Ar berasime ten motinos kapą, 
Ar sesuo bus gyva, 
Ar su rudenio krintančiais lapais 
Verks visa Lietuva? 

Ar nebus musų skausmas didysis 
Vien tik lašas rasos; 
Kai po kalnus ir klonius Dubysos 
Vien mirtis tealsuos?.... 

Ar be kryžių kapuos nepaklysim 
Broliu mus ir sunu, 
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Po sunkių valandų kaį sųgryšim 
Po sunkių jų dienų? ' ^ 

Ar neverksim kad tėviškės skundo 
Nebeklausom kurti, 
Savanorių malda, kad paskenct® 
Ne širdyj — užmarštyj! 

Bukit, broliai, tvirti tartum plienu 
Po ugnies po karštos, 
Ir te, užmirštas jusų nevienas 
Pakelyj' nevaitos. 

He Skit naštą likimo uždėtą, 
Amžių rankos skaudžios, 
Kad sutiktumėt rytą žvaigždėtą 
Po nakties, po rūsčios t 
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KAS MES ESAME? 

(Mintis) 
Prieš penkis metus mes vadinom ės lietu

viais arba Lietuvos piliečiais. Nė galvon nea
teidavo, kad galim dar kitokiais buti. Tačiau 
nuo 1940 metų Birželio mėn. 15 dienos, naujų 
laikų riteriai —* atėjūnai "išlaisvintojai" mus 
pradėjo įvairiai krikštyti. Lietuviai ir Lietuvos 
piliečiai gavo "kulokų", "buožių", "buržujų", 
"kraugerių", "liaudies priešų" ir t. t. pravardes. 
Kažką analoginio randame šventame rašte, kur 
sakoma, kad atėjusi pikta dvasia geron dirvon 
pasėjo pikžolių ir neapykantos sėklą. Taip ir 
čia. Paskui daugelį iš musų trėmė, kaip gyvu
lius, "plačiojon tėvynėn" ir vadino: "šiukšlėmis", 
"vagimis", "žulikais", "prostitutėmis" — taip 
pat ir "liaudies priesais-readcionieriais". 

Po to, vieno "išlaisvinimo" tragikomedija 
nutruko ir prasidėjo "išvadavimo" farsas, čia 
mes vėl gavome pirmiausia naują "ostlandiečių" 
vardą. Vėliau buvome vadinami "čiabuviais" — 
kažkas panašaus į Afrikos laukinius. Dar vė
liau pavadino: "ilgaplaukiais skudurliais". Su
minkštėjusi "išvaduotojų" širdis jau buvo be
siūlanti suteikti "savanorių" vardą, bet rūsčiai 
supykusi dėl tokios malonės nepriėmimo pava
dino "banditais" ir neišverčiamu žodžiu: "Sch." 

"Išlaisvintojai" ir "išvaduotojai" ragino pa
siduoti rekruton ir kaip jaučias eiti skerdyklon. 
Ir tas turėjo buti daroma už "tėvą ir mokytoją", 
už "plačiąją liaudies tėvynę" ir vėliau už "nau
jąją tvarką", "Naująją Europą" už "Išlaisvin
toj ą",# kurio tiek daug rudų paveikslų mums 
buvo atsiųsta ir už . . . Už ką? Už: "tautų 
laisvę" — plakatai skelbė. 

Paskui mes buvome vadinami "auslende-
riais", "ostarbeiteriais", retkarčiais įsimaišę ben-
drojon masėn *dar — "pabėgėliais". Naujose 
pasuose mums rašė, kad mes neišaiškintos tau
tybės ir pilietybės arba "anksčiau buvęs Lie
tuvos*, arba "anksčiau Lietuvos" — atseit pilie
tis. 

Užėję, potvyniai siautėdami draskė ir nešė 
mus įvairiais sukuriais risdamiesi, — įvairiomis 
kryptimis bloškė. Vienus į taigas, į Sibirą — 
Kazakstaną, į prievartos liaudies karius — re
krutus; kitus į įvairias tarnybas (Dienst'us), j 
"pagalbininkus ir talkininkus" ir į su SS bata
lionų pagalba sugaudytų vergų eiles. Kitus pa
ėmė nelaisvėn, nuginklavo, užvilko uniformą, 
kaip belaisvius išvežė ir išdavė "savanorių" 
knygutes, čia daugelis nešiojosi "pagalbinin
ko", "talkininko", "savanorio" vardą. 

Bet farso scena nuo bombų sugriuvo ir mes 
gavome naują krikštą. Dabar jau išgirdome 
mus vadinant "ištremtaisiais", "išvietiutais". Tai 
buvo vardas atitinkąs, išreiškiąs daugiau musų 
padėtį, o ne musų prigimtį. 

Atrodė, kad sukilę potvyniai nurims a? nu
rimsta ir, kad mes iš antros žmonių kategorijos, 
jei tokiais dar kieno kartais buvome laikomi, 
galėsime vėl gryžti žmonių — taigi į žmonių 
tarpą ir vadintis tokiais, kokiais esame atėję į 
šį pasaulį, kaip ir visi. 

B e t  . . .  b e t  p a s i r o d o ,  kad ėriukas kaltas 
todėl, kad jis ėriuku gimė. Ir ot, kol jis stovi 
pavandetųui, tol vilkas negali gerti nesudrumsto 
vandens. 

Išgirdom naujus "karo nusikaft&Iių" Ir "'fa
šistų" primetamus mums vardus net iš tų kurie 
"vadavo" mus ii musų krašto šunų ir SS bata
lionų pagalba. 

Psichologijos mokslas sako, kad pavogtą 
daiktą pavogusis visada privengia vadinti jo 
vardu ir prisibijo jį ištarti. Tad jis tą daiktą 
pavadiną taip kas jį, jo manymu, atitolina nuo 
dalyvavimo vagystėje. Panašiai elgėsi ir Ras
kolnikovas. 

Šis šešėlis krinta ant tos Vokiškosios ir ry
tietiškosios akcijos prieš tariamąją "reakcija" 

kažkur tai susispietusią. 
Rods nieko neužpuolėme, niekam karo nes

kelbėme ir niekam ultimatumo nesiuntėme. Sa
kėme, kad viskas turi buti išspręsta taikiu budu 
Ir štai daugeliui, net iki ašarų, skaudu girdėti ir 
suprasti, kaip žmogus buvęs nacių KZ vėl gali 
buti tremiamas į kitą toli rytuose esantį koncen
tracijos lagerį. Minėta vilko ir ėriuko pasakė
čia — geriausias atsakymas. 

Sauerveinas mums paliko: "Lietuviais esa
me mes gimę . . . " Tokiais mes ir esame. Mes 
mateme kaip daug kad kilo ir griuvo. Tačiau 
nematėme, kad tiesa griūtų, tik matėme kaip ji 
buvo mindoma kylančiųjų ir vėliau griūvančiųjų. 
Mes paliksime Lietuviais prie Nemunėlio ir Lie
tuviais vadinsimės. Teisybės vardan neleisime 
tam vardui pražūti. O visoki krikštai ir šūviai 
rekošetu gryš į neįgaliotų prokurorų ir krikšty

tojų veidą. Prie Nemuno auga ąžuolai ir prie 
Nemuno gyvena Lietuviai. Mes esame tie Lie
tuvai o ne kažkoki naujavardžiai — naujai var
liais, kurių tiek cjaug svetimieji mums davė ir 
fiuoda. Ir jeigu mus kas kitu vardu noH pava
dinti, tai tas elgiasi taip, kaip tas, kuris bijo 
pasisavintą daiktą pavadinti tikruoju vardu, ži
noma, kad skaudi yra rakštis "jei tūkstančiai 
žmonių — besivadinančių Lietuviais — negali 
gyventi savame krašte, Lietuvoje? Lengviau
sia juos apšaukti kitu vardu. Tačiau dar ne 
visas pasaulis serga daltonizmu, tai yra neturi 
dar tokių akių, kurios tik vieną spalvą sąmo
ningai ar nesąmoningai temato. O mes ir esa
me toji Lietuviška, taikios ir darbščios žem
dirbių tautos spalva. Mes esame Lietuviai ištrim-
ties padėtyje, esame liudininkai tiesos ir lais
vės sumindymo, bet taip pat liudininkai ir dau
gelio galiūnų sic trasit. . . 

Daug pereivų ėjo per musų žemę. Tiktai 
Nemunėlis ir ąžuolai, žinoma neiškirsti, palieka. 

T. B. T. 

KALNAI JUROS DUGNE 

Karo laivai, kurie dideliais skaičiais plaukė 
į vakarus nuo nuo Honolulu, iš Hawaii salų į 
Filipinų salas, turi plaukti virš didelio kalnyno 
kuris randasi nuskendęs Pacifiko dugne, bet 
apie kurį pirmiau ir mokslininkai nežinojo. 

Viename pastarų Amerikos geofyzikų susi
rinkime, Prof. Hess atskleidė kad tapo atrasta 
net 160 įvairių aukščių kalnų kylančių iš jurų 
dugno. Jų viršūnės plokščios. Sakoma, šitie 
kalnai yra kas panašaus į žinomas Maršalų sa
las Pacifike, kurių viršutinės betgi yra išsiki
šusios virš vandens. 

RUDENJ 
Gervių rudens kavalkada 
skęstančios saulės ugnyj — 
gyvų meteorų plejada 
m laimės troškimais širdyj. 

Toliai aplink bekraštiniai, 
marios erdvės po sparnais; 
ir ten, išsvajotoj mėlynėj, 
nemarus kaip meilė kalnai. 

Gervės su skęstančia saule 
ilgesio perplėš erdves 
ir tolimas burtų pasaulis 
jas pasakų laime žavės. 

Kastyti*. 

•CIGARETAMS popiera šioje šalyje 
-dabar gaminama daugiausia ia 
gintų linų šiaudų. 

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI 
Kaina su prisiuntimu tik $1.00 
(Galima siųsti pašto ženklais po 5c) 

Šioje knygelėje telpa didelis Lietuvos Žemė
lapis, Kauno žemėlapis, Lietuvos matai ir 
saikai, miestelių ir miestų vardai ir prie 
kurių apskričių priklauso ir kitos informa
cijos apie buvusią Nepriklausomą y^tMYjĮ. 

Reikalaukit Dirvoje 
6820 Superior Ave. Cleveland 3. Ohio 

LENGVAS BUDAS IŠMOKTI 
ANGLIŠKAI 

Kaina 35c. Su prisiuntimu 40c. 
(Galit siųsti pašto ženklais) 

štai naudinga knygelė pradiniams mokytis 
Angliškai. Tinka pasiųsti giminėms pabė
gusiems iš Lietuvos, arba Amerikoje to-
kieui* jfią nori pramokti Angliškai kalbėti. 

Reikalaukit "Dirvoje" 
6820 Superior Ave. Cleveland S, Ohif 

S A P N I N I N K A S  
SU SALIAMONO GALVA 
Kaina su prisiuntimu $1.2& 

Nauja Sapnų knyga, aiškinanti visokius 
sapnus, vėl galima gauti Dirvos knygyne. 
Su užsakymu siųskit pdnigus. 

Reikalaukit Dirvoje 
6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 
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D I R V A  

Tarptautiniu įvykiu Apžvalga 
1&46 METAI 

1946 metai buvo ypitingai 
turtingi eiliniais ir nepapras
tais pasaulinės politikos Įvy
kiais, kurie beveik visi turėjo 
labai tamprų ryši su pokarinė
mis problemomis. Politinė ka
ro likvidacija, taikos atstaty
mas, ekonominės problemos, im
perialistinių interesų išlygini
mas ir kolektyvinio saugumo 
garantavimas — štai didžiau
sieji taškai apie kuriuos suko
si viešoji ir slaptoji diplomati
ja, triukšmingos, net iki dra
matiškumo einančios konferen
cijos , propaganda, užkulisai, 
gandai, viltys ir spėliojimai. 

Ištisus 1946-tus metus pa
saulis išlaikė "kovos*lauko" vai
zdą, kuriame karo iaimėtojai 
labai energingai ir kantriai, la
bai egoistiniai ir užsispyrusiai 
gynė savo prestyžą, savus in
teresus ir per ištisus metus 
rungėsi diplomatiniais ginklais 
du pasauliai: sovietiškasis ir 
Anglo-Saksiškas. Visa kita kas 
dėjosi jų kovos šešėliuose, su
daro tik siauras paraštes, ma
žai reikšmingus atsikvėpimus 
ir exkursus, neturėjusius jokios 
lemtingos jtakos į "Didžiųjų" 
rungtynes. Daug Įvykių buvo 
dirbtinai sufabrikuota, kad tuo 
sudarytų dekoraciją didžiosios 
dramos autoriams. 

U. N. PO NALAIMING! 
ŽENKLU 

1945 metais Birželio 26 die
ną San Francisco konferencijo
je užbaigtas Suvienytų Tautų 
Organizacijos (United Nations) 
statutas pradėjo praktiškai vei
kti 1946 metais, susirinkus 
Londone Sausio mėnesj, pirmą 
kartą naujoms U. N. instituci
joms: Visuotinam Susirinkimui 
ir Saugumo Tarybai. 

Nuo čia prasidėjo pirmi su
sikibimai tarp sovietų ir Ang
lo-Saksų; nuo Čia ėmė plačiau 
prasiskleisti uždanga, kuri lvi-. 
są karo metą ypatingu manda
gumu buvo uždengus politinio 
"Didžiųjų Sąjungininkų" ištvir
kavimo scenas. Du režimai, 
dvi ideologijos, du skirtingi 
ekonominiai pasauliai, dvi so
cialinės ir moralinės pažiūros, 
dvi žmogaus ir pasaulio supra
timo koncepcijos Londone pir
mą kartą atsistojo viena prieš 
kitą. 

Iš karto paaiškėjo visas nuo
gumas tarptautinių problemų; 
paaiškėjo Suvienytų Tautų Or
ganizacijos likimas; paaiškėjo 
tolimesnieji Įvykių keliai.... 

Lyg išanksto surežisuotu bu-
du atsitiko taip kad tam ką tik 
gimusiam kudikiui buvo nori
ma užkrauti ant jo gležnų pe
čių sunkias naštas: Irano-sovie-
tų ginčas. Graikijos evakuaci
ja, Indonezijos nepriklausomy
bė, Gen. Andreso armija, išvie-
tinti asmenys, Sirijos ir Liba
no klausimai — vis tai pirmu
tiniai smūgiai ir pirmosios po
zicijos per visus metus nusitę
susiam diplomatiniam žaidimui. 

Su U. N. pirmutine sesija ne 
tik atsiskleidė tikroji bedugnė 
tarp sovietiško ir Anglo-Sak-
siško pasaulio, bet ir paaiškėjo 
visi tolesnio manevravimo ke
liai. 

Penkiasdešimt vienos šalies 
atstovai, sukviesti Londone, su
darė lyg auditoriją, lyg pasin
gų žiūrovų masę, vietomis su 
jumoru, vietomis su baime se
kančią Bevino ir Vyšinskio due-
lį. Didžioji Britanija ir di
džioji Sovietų Sąjunga kiekvie
na atskirai užėmė nesuderina
mas pozicijas ir grubiais žo
džiais išsikoliojusios pakaltino 
viena antrą viso pasaulio aki
vaizdoje imperializmu, taikai 
pavojinga ekspansija ir noru 
primesti kitiems savišką demo
kratiją.... bei ekonominį re
žimą. Jei Bevino ir Vyšinskio 
tezės, nieko nenustebindamas 
savo originalumu, galėjo žiu-
rovus nustebinti tik diploma
tams neįprastos kalbos stilium 
ir tonu, tai Byrnes vaidmuo ta-

Rašo B. DIRMEIKIS. 

me duelyje daug kam sukėlė 
klaustukų. • 

Buvo galima vietomis net 
prileisti kad Sovietų Sąjungai 
yra ar bent galės buti pasisekę 
Įskelti ply ŠĮ tarp Jungtinių 
Amerikos Valstybių politikos 
ir Anglijos laikysenos. 

Tas abejingumas, kurĮ Ame
rikos delegacija demonstravo 
Bevino - Vyšinskio diskusijose, 
buvo labai Įtartinas. Buvo ga
lima manyti kad Byrnes nori 
leisti išryškinti viešai Anglijos 
ir Sovietų Sąjungos interesų 
priešingumus, turėdamas dvi
gubą tikslą: arba vėliau Įsijun
gti kaip įsakomasis arbitras, 
nusveriant problemas "atomi
nės diplomatijos" svarstyklė
mis, arba išsijungti iš atsako
mybės akivaizdoje naujo pavo
jaus, parodant kad visų prie
žasčių priežastis gludi Anglų-
sovietų planuose. Kai kas net 
norėjo tikėti kad Amerikos 
nuošalumas gali reikšti jos pa
slėptą norą eliminuotis iš Eu
ropos istorijos ir vėl užsidary
ti izoliacionizme taip kaip ji 
padarė po pirmojo pasaulinio 
karo. Tokia Amerikos laikyse
na buvo suprasta sovietų kaip 
jų padrąsinimas* Ir todėl nei 
Vyšinskis nei Manuilskis nei 
kiek nesivaržė, naudodami kuo-
aštriausius žodžius ir kuobru-
tališkiausias formules prieš An
glijos politiką. 

Po šešių savaičių ginčų, ko-
lionių ir kaltinimų U. N. pir
mutinė sesija baigėsi oficialiu 
optimizmu, bet dideliu neoficia
liu nusivylimu. Pagrvstai ta
da klausta kuriam reikalui su
šaukta tiek atstovų, kokią nau
dą atnešė ta sesija taikai ir ko
kias viltis ji paskatino žmoni
jai. 

Ir išvada tegalėjo buti viena 
*§ visiems vienoda: po U. N. 
sesijos pasaulis pamatė pro kur 
eina ir kur susikryžiavo ja po
litinės ir strateginės sovietų ir 
Anglų linijos. Pamatė kad So
vietų Sąjunga visa savo politi
ka Europoje yra nusisukus Į 
Viduržemio Juros rytinę dalį 
ir į Artimųjų Rytų erdvę, no
rėdama šioje vietoje užblokuo
ti Anglijos susisiekimo kelius 
su jos kolonijomis ir tuo budu 
sunaikinti jos visas strategines 
pirmenybes. Taipgi pasaulis 
pamatė ir suprato kad žmoni 
ja yra padalyta Į du didžiuo
sius ideologinius lagerius, ku 
rie negali ir niekados negalės 
vienas antro pakęsti, štai to
kiomis politinėmis preliudomis 
prasidėjo 1946 metai. 

KELIAS IKI TAIKOS 
KONFERENCIJOS 

Pirmas 1946-tų metų pusme
tis buvo charakteringas netik
rumu, buvo pilnas pranašavimų 
ir spėliojimų kokį greitį Įgaus 
Įvykiai. Prie jų dar buvo pri
sijungę šiek-tiek iliuzijų kad 
laikas pagydys daug žaizdų, 
kad jautrių problemų laiko bė
gyje nustos savo aštraus aktu
alumo ir kad viskas baigsis ge
rai.... nors pradžia ir bloga. 

Kovo ir Balandžio mėnesius 
buvo užėmę vis dar Irano neaiš
kumai, Saugumo Tarybos antra 
sesija New Yorke (Kovo 25), 
Churchill'o vizitai ir reikšmin
gos jo kalbos Amerikoje, Stali
no atsakymai ir pagaliau kan
celiariniai paruošimai Taikos 
konferencijos. 

Jei mosimasis taikos konfe
rencijai buvo pusiau slaptas tai 
daug kitų dalykų savo viešu
mu pralenkė net padorumą. 
Saugumo Tarybos posėdžiuose 
išryškėjo sovietų politikos už
kirtimai Artimuose Rytuose ir 
ypatingai Persų įlankoje; išryš
kėjo kad ir toliau, palikus so
vietus ir Anglus vienus, dar 
greitesniu tempu augs jų prie
šingumai, dar greičiau bus 
žengiama nežinion ir tamsesni 
šešėliai užguls žemės rutulį. 

Prie to įsitikinimo prisidėjo 
ChurchiU'o kalba Fultone, kur 
jis labai vaizdžiais terminais 
išklostė sovietų ir Anglo-Sak-
sų politinius susiraizgymus, 
įspėdamas Amerikiečius nuo 
pavojų kurie laukia jų del so
vietiško ekspansionizmo. Ke
lios dar kitur Churchill'o pasa
kytos kalbos ir vizitai, matyti, 
turėjo tikslą išsklaidyti Ameri
koje iliuzijas, paskleistas dar 
nuo Roosevelto laikų, kad rei
kia ir kad galima sil sovietais 
susitarti ir bendrais siekimais 
sukurti tvirtą taiką pasaulini. 

Nebus klaida manyti kad ta 
Churchill'o kelionė Amerikon 
buvo suorganizuota norint su
laikyti Amerikiečius nuo labai 
pavojingų tolesnių nesiinteresa-
vimų Anglų-sovietų interesais. 
Ir tas tikslas buvo neabejotinai 
pasiektas: nuo ano laiko šiau
rės Amerikos viešoji opinija 
greitais žingsniais ėmė trauk
tis nuo velionies Roosevelto 
iliuzijų ir nuo jo bendradarbių 
siūlomos politikos. 

Nepaliaujamai ir visokiomis 
priemonėmis buvo šviečiama š. 
Amerikos visuomenė apie ko
munistini pavojų visam pasau
liui bendrai ir kapitalistiniam 
ypatingai. Nepraėjo nei kede-
tas mėnesių, ir'š. Amerikos di
plomatija atvirai įstojo į Ang
lų poziciją, Did. Britanijos in
teresus padarydama savais. 

Tai buvo pabaiga sovietiškų 
mėginimų sukonsoliduoti savas 
pozicijas lošiant ant dviejų sta
lų, ir pritaikant dvi skirtingas 
taktikas: prieš Anglus Įniršu
siai pulti ir varyti kylius tarp 
Britų valstybės ir jos kolonijų; 
gi prieš Amerikiečius vaidinti 
avinėlį ir rodyti malonų veidą, 
tuo budu neutralizuojant jų 
svorį sovietų užmanymuose. 

Visas Maskvos manevras bu
vo paremtas viena vadovaujan
čia idėja: išlošti laiką reikalin
gą pasiruošimui naujam karui. 
Tuo tikslu sovietų diplomatijai 
buvo reikalinga išvengti tokių 
situacijų kurios ją priremtu 
prie sienos, atimant "nudelsia-
mojo manevravimo" galimybes. 

Anglų ir Amerikiečių diplo
matams suvokus tokį paslėptą 
Sovietų Sąjungos pastangą, bu
vo iš jų pusės pradėtas puoli
mas, išanksto suderintas ir ap
skaičiuotas. Visos tarptauti
nės problemos buvo suvestos į 
Anglų-Amerikiečių spau d i m ą 
prieš sovietus, reikalaujant su
šaukti taikos konferenciją, ši
tokiu reikalavimu Byrnes ir 
Bevin siekė *to ko Molotovas no
rėjo išvengti. 

Taip prispaustas prie sienos 
Molotovas vis del to dar sura
do atsitraukimui kelią, parei
kalaudamas kad Sovietų Sąjun
ga, Anglija, Amerika ir Pran
cūzija, prieš eidamos į taikos 
konferenciją, išanksto susitar
tų del įvairių preliminarinių 
klausimų ir pirma jos vienos 
išdirbtų taikos sutartis. 

Ir Balandžio 25 dieną prasi
dėjus keturių užsienių reikalų 
ministrų konferencija buvo ne 
kas kita kaip dar vienas pavai-
zdinimas jog Anglo-Saksų ir 
sovietų užimtos puolimo ir gy
nimosi linijos yra ryškiai prie
šingos. Parodytas toje konfe 
rencijoje abipusis nepasitikėji
mas buvo išdava • įsitikinimo 
kad priešingoji pusė kiekvie
name žingsnyje maskuoja savo 
tikruosius tikslus. 

Italijos kolonijų likimas, ra-
paracijos, Triestas, laisvoji pre
kyba Ealkanuose, kariuomenės 
atitraukimas iš okupuotų kraš
tų, vadinamų satelitų, ir paga
liau Taikos konferencijos vaid
muo bei procedūra — visi tie 
klausimai buvo konferencijoje 
taip keliami ir diskutuojami 
jog galima buvo laukti kad 
"keturi didieji" išsiskirstys ne
pasiekę susitarimo nei vienu 
esminiu reikalu. 

Bet kaip Londone U. N. se
sijoje matėsi nuolatiniai susi
kirtimai sovietų su Anglais, 

BROLIAI MOTU 
ZAI KREIPIASI 

AUKSAS! Kalifornijoje pastarais  laikais tapo atrasta aukso sluogsniai naujose vietose. 
Čia parodoma aukso kasėjai su savo bliudais kuriuose auksą plana nuo purvo Ir žemii|. Sis' 
vaizdas yra prie Crescent, California. * 

taip Paryžiaus "keturių didžių
jų" konferencijoje visą laiką 
sovietai buvo "ugnies kontak
te" su Amerikiečiais, čia pa
sirodė Anglo-Saksų diplomatija 
labai vieninga ir vienodai be
siaiškinanti visus Molotovo kad 
ir klastingiausius ėjimus. So
vietų Sąjunga ir šioje stadijo
je norėjo pravesti savo šanta-
žinius užmanymus, visokiais 
budais priešindamasi Taikos 
konferencijos sušaukimui. Vie
nu momentu galėjai manyti 
kad pastangos sudaryti taiką 
suėjo į "uždarą gatvę", iš ku
rios jokio kito išėjimo nėra 
kaip tik naujas jiegų išbandy
mas ginklo priemonėmis. 

(Bus daugiau) 

BALTIMORE, MD. 

ATŠALIMA S LINK LIETU
VOS NELAIMĖS 

Gruodžio 17 turėjo Įvykti bet 
neįvyko LVS 4-to skyriaus su
sirinkimas. Nors susirinkimas 
buvo šauktas atvirutėmis ta
čiau narių atėjo tiek mažai kad 
susirinkimo nebuvo galima lai
kyti. Tai jau antras iš eilės 
susirinkimas kuris neįvyksta 
del narių nesilankymo. 

Kodėl LVS nariai paliovė 
lankęsi į savo skyriaus šaukia
mus susirinkimus yra sunku 
pasakyti. Nejaugi tiems na
riams visai neapeina Lietuvos 
reikalai ir jos likimas? Nejau
gi jau tie nariai visai neatjau
čia Rusiškojo komunizmo ka
torgoje esančių savo tėvų, bro
lių, seserų ir artimųjų kurie 
ašarotom akim ir skaudančia 
širdim meldžiasi Aukščiausiam 
ir laukia kad mes Amerikoje 
gyvenanti jų vaikai, broliai ir 
seserys dėtume visas savo pa
stangas prie savo valdžios ir 
prašytume kad užtartų paver
gtą Lietuvą ir pareikalautų 
Rusų ištraukti raudonąją armi
ją iš Lietuvos, kad Lietuvos 
žmonėš galėtų patys apsispręs
ti ir išrinkti sau tokią valdžią 
kokios jie norės? Nejaugi mes, 
gerbiamieji, namie sėdėdami 
tą galėsime atsiekti? Ne! 

Lietuvai Vaduoti Sąjungos ir 
Lietuvių Misijos valdybos ne
nuleidžia nuo savo rankų Lie
tuvos klausimo. Jie dieną ir 
naktį dirba toje linkmėje ir iš
naudoja visas galimas priemo
nes, raštu ir žodžiu, kur gali
ma informuoja šios šalies val
džią apie Lietuvą, jos padėtį, 
ir prašo Lietuvą išlaisvinti iš 
pavergėjų. Taigi padėkime ir 
mes jiems jų toje sunkioje ko
voje ir pastangose. 

Ląnkykimes į šaukiamus sa
vo skyriaus susirinkimus; da
rykime parengimus ir visais 
galimais budais kelkime kapi
talą Lietuvai ir Lietuvių išlais
vinimui iš komunistinės vergi
jos. žinokime kad tas darbas 
reikalauja ne tik sumanumo, 
pasišventimo bet ir kapitalo, 
be ko niekur ir prie nieko ne
prieisi. 

Kai mes patys stosime į ko
vą, garbingą kovą, ir kitiems 
padėsime kovoti tai tada Lietu
vai laisvė ir nepriklausomybė 
tikrai bus iškovota ir Lietuva 
vėl bus laisva ir nperiklausoma 
valstybė. 

šita proga dar noriu prisi
minti ir vieną buvusį įžymų 
tautinį veikėją, kuris net ir 

profesoriaus vardą nešioja, ku
ris pastaru laiku labai artimai 
susibičiuliavo su komunistais 
ir patapo nuolatiniu jų paren
gimų lankytoju ir rėmėju, pa
miršdamas ateiti į LVS 4-to 
skyriaus susirinkimus, kur tū
lą laiką pats buvo užrašų raš
tininku. 

Kartą ai prisiminiau jam 
apie jo nevykusį nukrypimą, 
jis tuoj pasakė, "Rašyk į laik
raštį apie mane, o aš paskui 
parašysiu ir pasakysiu kodėl aš 
einu pas komunistus". Kai aš 
jam pasakiau kad nenoriu už
gauti jo gerą vardą, jis tuoj 
atsakė, "Nebijok, neužgausi". 

Tai dabar aš ir išpildau jo 
prašymą: tai Antanas Kurelai-
tis. Jeigu jis turės užtektinai 
pilietiškos drąsos turi progą 
pasisakyti kodėl jis norėjo pa
tekti į spaudą. 

. NUO Gruodžio 8 iki 16, čia 
Ford's teatre dainavo seniau 
buvęs Baltimorietis, dabar Chi-
cagietis, p. Viktoras Benderis. 
Publika musų Viktorą pamylė
jo ir kasdien teatras buvo kirn-
štinai pilnas. Valio, Viktorai, 

tu garsini Lietuvių vardą. 
P. P. Jaras. 

DIRVOS AGENTAI 

Vincent B. Archis 
Dirvos Atstovas 

Prenumeratoms, Skelbimams 
331 So. Rampart Blvd. 

LOS ANGELES, GALIP. 

PARUOŠTOS RODYMUI 
ĮDOMIOS FILMOS 

Draugijos, * organizacijos ir 
pavieni asmenys kurie praeity
je tiek daug pagelbėjote mums, 
prašome neatsisakyti pagelbė
ti dabar musų jaunesniam bro
liui VYTAUTUI BELECKUI, 
kuris nesenai gryžo iš Euro
pos. Matęs abi okupacijas Lie
tuvoje ir nukentėjęs kaip Ame
rikos pilietis ne vien nuo Vo
kiečių bet ir nuo bolševikų, da
lyvavęs partizaniniame judėji
me, jis tęs toliau musų darbą 
per filmų vaizdus ir žodžiu pa
vaizduodamas Lietuvos okupa
cijas ir nelaimingą Lietuvių pa
bėgėlių padėtį. 

Mes paruošėme naujas filj 
mas, kurių turinys susidės iš 
spalvotos garsinės filmos An
glu kalboje "Lithuania" ir spal
votos Lietuviškų dainų ir vai
zdų garsinės filmos "Ten Kur 
Nemunas Banguoja''.^ 

Kitos filmos yra iš bolševi
kų teroro Lietuvoje ir pabėgė
lių gyvenimo Vokietijoje vaiz
dai. Pirmoji spalvota filmą 
buvo rodyta Washingtono kon
greso ir senato nariams, San 
Francisco per UNO konferenci
ją ir dabar garsina Lietuvą 
Buenos Aires, Argentinoje. 

K. MOTUZAS, 
107-33 117th Street 

Richmond Hill 19, N. Y. 

J. A. Urbonas 
Dirvos Agentas Daytone 

ir apielinkėje. 
1302 Lamar St. Dayton, O. 

J. Žemantauskas 
N o t a r a s  

^Hirvos" Agentas 
130 Congress Avenue 

Waterbury. Conn. 

Marijona Milunaitien? 
Dirvos Atstovas 

Skelbimams, Prenumeratoms 
841 Hollins Street 

BALTIMORE 1, MD. 

Vytautas Markuzas 
Dirvos Atstovas 

Prenumeratoms, Skelbimams 
3907 Lillibridge 

DETROIT 14, MICH. 

A. S. Trečiokas 
INSURANCE AGENTŪRA 

Dirvos Atstovas^ 
Prenumeratoms, Skelbimams 

314 Walnut Street 
NEWARK 5, N. J. 

Petras Lalas 
Dirvos Atstovas 

Prenumeratoms, Skelbimams 
39 Union Street 

AMSTERDAM, N. Y. 
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PRANEŠIMAS SKAITYTOJAMS 

Dirvos prenumerata jau 
^PRADEDANT nuo DABAR, Dirvos prenumerata metams bus 
$3.00 ir visų skaitytojų prašome, atnaujinant ar naujai užsira
šant, siųsti po $3.00. Mes stengėmės laikyti Dirvą prieškarine 
kaina ilgai, kai kiti laikraščiai karo pradžioje buvo pabranginti. 

Popieros ir kitų reikmenų kainai žymiai pabrangus mes jau 
neišgalime Jums Dirvą už $2.00 siuntinėti. 

Esame dėkingi tiems skaitytojams kurie jau kelintas metas 
pridėdavo Dirvos parėmimui po $1.00 ar daugiau, ir prašome 
visų tų kurie iki šiol mokėjo po $2, mokėti nuo dabar po $3.00. 

Kanadoje ir kitur užsienyje — metams $4.00. 

1947 metu Kalendorius Dovanu 
^VISI kurie atnaujins prenumeratą mokėdami $3.00 gaus do
vanų 1947 metams sieninį kalendorių. Siunčiant prenumeratą 
už 1947 metus, pasirinkime sau Dirvos kalendorių iš Dirvoje 
telpančio paskelbimo.. 

Platinkite Dirvą tarp save dwragu, patarkite kitiems ją Iš
sirašyti. Užsirašantieji taipgi gaus kalendorių dovanų. 

Kurie tik išgaliu pridėkit dolarį-kitą, parėmimui Dirvos, kad 
mes galėtume siųsti Dirvą tiems musų pabėgėliams kurie nuo
lat iš visur atsišaukia prašydami siuntinėti jiems laikraštį. 

I  D I R V A  6 8 2 0  S u p e r i o r  A v e n u e  C l e v e l a n d  3 ,  O h i o  |  
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M I R I M A I  
MIRĘ. IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

(Žinios apie mirusius Lietuvius Siame skyriuje talpinama dyka.\ 

MIRĖ 16,400 IŠEIVIŲ 
LIETUVIU 

Su šiame numeryje paduoda
mais mirusių vardais, mirusių 
išeivių Lietuvių skaičius pasie
kė jau 16,400, nuo Vasario me-
fflesio, 1937 metų, kada Dirvoje 
pradėt* mirusių sąrašas skelb
ti. 

PETRAUSKIENĖ Marijona, 79 
metų, mirė Gruod. 22, Day
ton, O. (Paėjo iš Suvalki
jos). čia išgyveno apie 60 m. 
Liko šešios dukterys, dvi se
serys, K. Gudelienė, Dayton, 
El. Pukienė, Minersville, Pa. 

MARTINKUS Jonas, 58 metų, 
mirė Gruodžio 9. Paėjo iš 
Žemaitijos, Tauragės ap. 

TEKORIENĖ Magdalena (Ste-
lingaitė), mirė Gruodžio 9, 
Chicagoje. (Mažeikių apskr. 
Viekšnių p. Rekečių k.) A-
merikoj išgyveno 35 metus. 

KRIKŠČIŪNIENĖ Jieva (Bru-
čaitė), mirė Gruod. 8, Chica-
goj. (Panevėžio ap. Pušalo
to p. Dragonių k.) Amerikoj 
išgyveno 39 metus. 

BALNIS Jonas, 60 metųj mirė 
Gruodžio 1, Chicagoj. 

ŠIŠKEVIČIUS Jonas, mir§ Gr. 
men., Kingston, Pa. 

OžMANSKAS Juozas, mirė Gr, 
mėn., Mahanoy City, Pa. 

feSRVOS 1947 
KALENDORIAI 

Vienas Kalendorius duodamas 
dovanų tiems kurie dabar at
naujins prenumeratą arba nau

jai užsirašys. 

Dirva metams U.S.A. $3 (P 
Kitnadoje ir kitur $4.00 

. .Namas Gėlynuose 

. .Amerikoniška Ukė 

. .Briedžiai prie Upelio 

. .Motina su Dukrele 

.. Du Vaikučiai žaidžia 

. .Gražuolė 
TAUTIŠKI 

. .Lietuviška Ukė 

.. Kražių , Skerdynė 

. .Lietuva Didvyrių žemi 

. .New Yorkas-Klaipėda 

. .Lietuvos Vaizdai 

. RELIGIŠKI 
.. širdis Marijos 
. .širdis Jėzaus 
.. Kristus Alyvų Darže 
. .Betlejaus Stainelė 
. .Išganytojas prie Durų 
. .Šv. Marija Gegužine 
..Šventoji šeima 

Daugiau negu vieną imant, 
kitus, pridėkit po 30c. 

DIRVA 
6820 Superior Avenue 

Cleveland 3, Ohio 

uz 

LABANAUSKAS Kazys, 
amžis, mirė Gruod. 4, Chica
goj. (Panevėžio ap. Ramyga
los p. Kalnelių k.) 

GAIGALAS Karolis, Mf® Gi. 
5, Chicagoj. (Šiaulių ap. Lin
kuvos p. Gaižiūnų k.) Ameri
koj išgyveno 46 m. 

SVIETLEVIČIENĖ LeottOfct, 
53 metų, mirė Gruod. 2, So. 
Boston, Mass. (Salako par.) 
Amerikoj išgyveno 36 m. 

MEIZIS Pranas, mirė Lapk. 16, 
New Haven, Conn. 

JEšKAUSKAS Mykolas, Tfttčė 
Gruod. m., Baltimore, Md. 

ŽAKAS Vladas, 33 metų, mirė 
Lapk. 27, Baltimore, Md. 

LUKšlNSKAS Vladas, mirė 
Lapk. m., Baltimore, Md. 

VAITEKŪNAS (vardas nepa
žymėta), mirė Lapk. m., Bal
timore, Md. 

AIDUKAITIS Raymondas, mi
rė Gru<^d. m., Jfahanoy Ci
ty, Pa. 

ZUBRIS Antanas, mirė Gruod. 
mėn., Gilberton, Pa. 

ENALAVIČIENĖ Agnieška, 
seno amž., mirė Gruodžio m. 
Pottsville, Pa. 

VALAšIMAS Tarnas, mirė 25 
Lapkr., Inkerman, Pa. 

BARAKUS Bernardas, mirė 27 
Lapkr., Exeter, Pa. 

LAURINAVIČIUS Adomas, 64 
m., mirė Gruod. 6, Chicagoj. 
Amerikoj išgyveno 40 metų. 

GRUŠINSKAS Jonas,' pusamž., 
mirė Gruodžio 4, Chicagoj. 
(Vilkaviškio ap. Kybartų v. 
Laučkaimio k.) ,. % „ 

GERČJENĖ Mikalina '(Sakalau-
lauskaitė), pu?am.'ė, mirė 2 
Gruodžio, Chicagoj. •'(Rasei
nių ap. Kražių p. šeškinių k.) 
Amerikoj išgyveno 45 m. 

JENČIUS Antanas, 48 m., mi
rė Gruodžio 2, Chicagoje. 
(Šakių ap. Lekėčių p.) Ame
rikoj išgyveno 33 metus. 

NAVICKIENĖ Ona, 83 metų, 
mirė Gruodžio m., Rockford, 
111. 

PETRAUSKAS Jonas, įpirė Gr. 
m ė n . ,  M a h a n o y .  C i t y , P a .  

KAS metę šioje šalyje su
renkama apie 90,000 tonų me
daus. 

PAJ IEŠKOJI M Al 
Jieškomieji ar apie juos ži

nantieji prašomi atsiliepsi į: 
Consulate General of Lithuania i 

41 West 82nd Street 
New York 24, N. Y. 

&EUMATIŠKI 
SKAUSMAI 

Dfeksnigi Galinga Montis, sudaryta 
iš daug skirtingų elementų, turi sa
vyje galingą šilimą, šildydama ga
lingai, ištaipins Reumatiškus skaus
mus, rankų, kojų skaudėjimą ir tir
pimą, dieglius, šalti. Daugeliui žmo
nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės. 
Nelauk ilgiau, bet tuojau isigyk — 
DECKENS OINTMENT, arba rašy
kite j dirbtuvę. Kaina 2-oz. $1.00; 
4-oz. $2.00. Ekstra didelė dėžė r— 
16 oz. $5.00. . (2<3) 

DECK EN'S OINTMENT 
P. O. Box 666 Newark 1, N. J. 

Aridriunaitė,' Veronika, gyv. Boston. 
Avižienytė, Izabtlė, gyv. New York. 
Bačiunas, Stasys. 
Bedarfas,\ Aleksandras, gyv. , Pitts

burgh. , " ;; • 
Bertašius, du broliai if sėsuo, gyv. 

Chicago, iš Vaiguvos, Šaukėnų v. 
Bražinskas, Kazimieras, gyv. Chica

go kilę ar tuėjęs giminių šiaulč 
nų vai. ' 

Budrys, Bronius, iš Smilgių vai., 
Panevėžio aps. 

Cobb - Kriaučiunaitė, Elena, iš Ma
riampolės aps.; gyv. Oklahoma v. 

Dambrauskas, Jonas, giminaitis Sie
kiams. 

Dambrauskienė - Jušcaitė, Orife. 
Dyras, Jonas, gyv. New York. / 
Garbačauskas, Juozas, gyv. Chicago. 
Gel gota, Juozas, gyv. Grand Rapids. 
Gričalauskienė, Ona, gyv. Cleveland. 
Grigas, Jonas ir Grigaitė, Ona. 
Guzulaitis, Juozas, iš Lukšių v.y 

Šakių aps. 
Gjrkienė - Balkytė,- Pranė, iš Svė

dasų vai., Rokiškio aps. 
Izokaitienė, Ona. 
Jacikevičius; Antanas. 
Jankauskas, Juozas, giminaitis Paš-

kevičiams ar Balniams. 
Jareckas, Mykolas, gyv. Philadelphia. 
Jezukevičius, giminaitis Sinkeviči

ams. 
Jonaitis, iš Sublelių vai., Šakių ap. 
Juščius, Jonas. 
Karaciejutė, Elena, iš Barčių k., 

Varėnos vai. 
Karvėlienė - Bacevičiūtė, Albina, 

gyv. Chicago. 
Kauniečio, Petro, iš Pandėlio parap. 

Rokiškio aps., giminės ir pažysta
mi parsomi atsiliepti. 

Kazura, Adolfas. 
Kodis, Stanislava, gyv. Brooklyn, 

v ė l i a u  k i t u r . -  -  '  •  . . .  
Krapauskas, Juozaą, išRenavos, Ma

žeikių aps. 
Kumpis, Jonas, iš Kartenos, Kre

tingos aps. 
Kupstas, sunus Juozo ir Anelaus-

kaitės - Kupstienės. 
Kurauskas, Juozas ir jo duktė Emi

lija Kurauskaitė, gyv. Brooklyn. 
Lileika, Juozas, gyv. Chicago. 
Marozienė, Ona, gyv. Chicago, iš 

Šilalės vai., Tauragės aps. 
Maškofska, Kristina, ar turėjn$i, gi

minių Varėnos vai. 
Matulevičius, Adolfas, gyv. Chicago. 
Mayer, August ir Mayer, Johann, 

gyv. Brooklyn ar Bridgeport, Ma
dison Ave. 

Mayeski - Morkunaitė, Kazimiera, 
gyv. 225 W. 21st. St., Brooklyn. 

•rw<- Urbonas Jurgis, gyv. Pittsburgh^, 
Ūseliai, kilę iš Švėkšnos. 
Vaicelevičienė-Verbickaitė, 0n4 i! 

Bardiškėlių k., Siesikų vai. 
Vaitkus, Jonas, iš Raseinių ap. 
Vaitkienė - Pliorinavičiutė, Marcelė, 

duktė Jono, iš Jurbarko v. 
Valatkevičius Antanas, Grinkiškip 

v., Kėdainių ap. 
Vencius, Jonas, gyv. Philadelphia. 
Vilkaviškienė-Vidunaitė, Julija, nuo 

Leipalingio. 
Vorinykaitis Jurgis, iŠ Kybartų v., 

gyv. Detroite. 
Wagner-Šilerytė, Anė, iš Kidulių v. 

Šakių ap. 
Zdančienė Izabelfc; gyv. Shenandoah, 

Pa. 

Zonaitės, dvi seserys. 
Želvis, Baltrus, sunus Juozo, žmona 

Veronika ir duktė Ona, iš Joniš
kėlio v., Biržų ap., ąyv. Cleveland. 

Žukauskas Juozas, ir seimą, iš Tel
šių ap. 

žvirblis, Jonas, iš Joniškėlio vals., 
Biržų ap. 

GINTARAS cigarnvčioms da
ryti buvo pradėtas naudoti se
novėje, dar kaip žmonės tikė
jo kad gintaras sulaiko įtrau
kimą ligų ir užsikrėtimų. 

RUOŠIA SPORTO ŽAISLUS. Šie vyrai, iš plačios Amerikos 
'didžiųjų laikraščių sporto* rašytojai, suvažiavę Washingtone 
aptarė ruošimą jaunimui sporto programų jų* kaimynystėse, 
patraukimui jaunamečių j sporto žaislus ir nukreipimui jų dė
melio huo palaido bj^škymosi ir palinkimo į nusižengimus. 

Antanavičius, Pranas ir Jurgis ar 
jų vaikai, gyv. Shenandoah, Pa. 

Afnson, Betty, gyv. Buffalo, N. Y. 
Aštašauskas, Jonas, Kazys ir Vin

cas, broliai Onos, iš Pajavonio v. 
Vilkaviškio aps. 

Auškalnis, Jonas ir AuiškalnienS, 
Ona, iš Šilalės vai., Tauragės ap. 

Babrauskas, Juozas, sunus Adomo, 
iš Butrimonių vai., Alytaus aps. 

Babrauskas, Juozas, sunus Mykolo, 
iš Butrimonių vai., Alytaus aps. 

Babrauskas, Jurgis, sun. Karolio, 
iš Butrimonių vai., Alytaus aps. 

Badauskieė - Teniukaitė, Ona. 
Baguiskas, Ignas. 
Bagurskai, Petras, Ignotas ir Pe

tronėlė, kilę iš Bartininkų vai., 
Vilkaviškio aps. 

Balčiūnienė - Klioštoraitytė, Ona, 
duktė Jurgjo, iš Jurbarko" vai., Ra

seinių af)s. 
Bulkuvienė, Veronika. * 
Balšaitis, Gustavas ir Kristupas, iš 

Kidulių vai., Šakių aps. 
Balti-ušaitis, Bronius ir Feliksas, iš 

Kuršėnų vai., Šiaulių ap. 
Baranauskas, Jurgis, iš Šilavoto, 

Mariampolės aps., gyv. New York. 
Barčiauskaitė, Marijona, gyv. Al-

lentown. Pa. 
Bardauskas, Jurgis, iš Užkalnių k., 

Kurtavėnų vai., Šiaulių aps, ir 
jo sunųs. 

Bartkus - Giedraitytė, Jadvyga - Ha-
riet, gyv. Mįntuvoje, dabar Cni-
cago. 

Baškevičiutė, Bronė, išvykusi iš Lie
tuvos 1940 m., gyV. Brooklyn, iš 
'j. i akų aps.' 

Mekšrienė - Kubiliute, gyv. Brooklyn, i 3eitner, Simon*'r • • \ g 

ŽMONIJOS ISTORIJA 
610 pus!, didumo knyga — kaina $2.00 

i 

Štai didžiausia knyga kokią \įk galit tikėtis 
gauti už $2.00: paveiksluota,^ tvirtais audimo 
viršeliais, lengva kalba parašyta, stambiomis 
raidėmis. Apsakoma pasaulio iętorijos eiga, 
k$ privalo žinoti kiekvienas norintis platesnio 
išsilavinimo. Aprašoma įvairus buvęs didięjin
karai kurie nulėmė žmonijos gyvenimo kryptį* 
valstybių peraitvarkynj^s. ^ . 
(' Siuskitį laiške $2.00 su savo adresir fifc 

prašykit prisiųsti jums šią 610 puslapių 
didumo žmonijos istorijos *knygą. 

Reikalaukit Dirvoje 
(iSSN) Stt^erior Ave. Cleveland Ohio 

Meškauskienė,' Kotryna, gyv. Broo
klyn. •' • 

Miliukas, Mykolas.. , 
Milvydas, Bronislovas, g$V.' 'Calif. 
Morkūnas, Edvardas ir Morkūnas, 

Vytautas, gyv. New York. 
Morkūnas, Vladas, gyv. Boston. 
Naujokienė.Valaitukė, Marija, iš 

Kidulių, vii., Šakių aps., jos su
nųs Juozas ir Jurgis Naujokai 
ir duktė Ona Naujokaitė. 

Navickas, Juozas, i^ Vilkaviškio ap. 
gyv. New York . 

Navickienė - Ziuryte, ttarija. 
Pacas, Aleksandras, gyy. Kamas 

City. A 

Pakštys, giminaitis J uoto. 
Pečiulienė - Jušcaitė, Petronėlė. 
Petrulis, Jonas, iš Darbėnų Kre

tingos aps., gyv. Chicago. 
Petrulis, Jonas, brolis Stefanijos, 

gyv. Chicago. 
PinKevičius - Pinkauskas, Kazimie

ras, iš Pašvitinio - Žeimelio v. 
Pitrėnas, Edvardas, sun. Igno, gim. 

Amerikoje, tėvas iš Obelių Vai., 
Rokiškio. 

Preidys, Jonas. 
Radzevičienė - Garkauskaifcė, Agnė, 

gyv. 26 ar 260> Plum St., Read
ing, Pa. 

Raškevičius, feolcslovas. 
Katkienė, Julija, gyv. Buffalo. 
Razmienė - Petrutyte, Barbora, iš 

Kretingos aps., gyv. Chicago. 
Remeikis, Antanas, ir Remeikis, Cip-

rijonas, iš Šimkaičių vai., Rasei-' 
nių aps., vienas grjrv. New York, 

= antras Chicago. ,• 
Rugienius, Bronius, iš' Lukrių vai., 

šakių aps. 
Samulaitis, Pijus. 
Senkiutė, M. iš Veiverių vai., Mari

jampolės ap., ištekėjusios pavardė 
nežinoma. 

Siautiias, Stanislovas iš Šilalės vai., 
Tauragės. 

Stočl;iene - Petrutyte, Juzefą, iš Kre
tingos aps., ir jos vaikai: Aldona, 
Birutė, Julija, Povilas ifr Stasys, 
gyv. Chicago. 

Strak.'iys, Aleksandra ,gyv. Chicago. 
Strimaitis, brolis Prano. 
Šalkauskienė, Leonora, gyv. Chica

go. 
šii.aitis, Pranas, iš Lukšių v., Ša

kių aps. .vs. 
.^ii vidaii,e,-.i is yąJjjuvos, šaukėti^ v, 
špeier is, Antanas, , iš Pašvintirfioi v., 

Šiaulių ,»ys . ;  ; 
Tamoiiu.naito "Ona.-
Urmulevicuis l'etras sunus Petro 

iš Lekėčių vai. Šakių aps. 
Vaskevičius Jurgis, brolis • Juzefos, 

iš Kėdainių aps., gyv. New Yoik. 
Vilkas (Schmidt), Steponas ir My

kolas, iš Palangos, Kretingos aps., 
gyv. N. Y. 

Vosyliūtė, Barbora, duktė Juozo, iš 
Šunskų vai., Mariampolės aps., iš

tekėjusios .pavardė nežinoma. 
VVoilas,'Jbnas ir Walteif, gyv. Bronx, 

N. Y. 
ža.nauskas, Ona, gyv. Brooklyn, 
žemaitis, Juozas, sunus Povilo, iš 

Zapyškio. 
Žulys, JoimįSi ,g^.r New. ,pqrk.;, 

Belinis, Grigalius, gyv. Brooklyn ir 

Kuzas, Vincas ir* Zenonas, gyv. Chi
cago. 

Kundrotas, iš Vaitėkkunų k., Grin
kiškio v., gyv. Chicago. 

Latvinskienė - Gustaitė, Juzėfa, jfryV. 
Baltimore. 

Lesevičius, Karolis, sunus Juozo, iš 
Šventežerio vai., Seinų aps., gyv. 
Chicago. 

Lohsen - Bagdonaitė, Marie, iš Tau
ragės aps., gyv. Philadelphia. 

Lopšaitis, Antanas ir Jeronimas ir 
Ona ar Marijona Lopšaičiai, iš 
Jurbarko vai., Raseinių aps. 

Lukinevičius, Stanley, iš Kurpiki} 
k., gyv. Scranton. 

Marcevyčių šeima, Lentvaros k., 
Semeliškių - Kaišiadorių vai. 

Mar kuzas, Jurgis, iš Šakių 'trtil., 
gyv. New York. 

Medali (Medzinkevičius), Frank, bro
lis Antano, iš Alytaus aps., archi
tektas gyv. Philadelphia. 

Mickevičienė - Motiejūnaitė, Julė, 
iš Linkuvos vai., Šiaulių aps., 
gyv. Brooklyn. 

Mickutė, Adolfina, duktė Jono, gim. 
America. 

Mikadamas, Teofilius, iš Sėirijt) v., 
Alytaus aps. 

Mikašauskas, Juozas, iš Batakių v., 
Tauragės aps. 

Milišauskas, Andrius, iš Šilavoto,. Ma
riampolės aps., gyv. New York. 

Milušauskas, Jurgis, ir Milušauskas, 
Kazys. 

Motuzaitė, Kotryna, duktė Jupzo, iš 
Židikų vai. 

.Nasutavičius, Adomas, ii Semeliš
kių vai., Trakų aps. 

Norkevičius, Adomas, is Sėmėliškių 
va!., Trakų aps. 

Belinis x Feliksas, gyv. San Fran- Norkevičius, Simonas, iš Alvito v., 
Cisco. , | Vilkaviškio aps., gyv. New York. 

Bernotaitės, dvi Onbs Seserys, ar Norkus, Antanas, sunus Kazimiero, 
turėjusios giminių. Tol šių aps.., iš Utenos aps. 

AdaftiCms Dženas (Jonas), Vikčius 
(Vikioiasj ir Vladas, gyv. Boston. 

Adomat, Albert, iš Lietuvos, gyv. 
Grand Rapid, Mich. ^ - c 

• Aleknavičius, Vincas> iš Kybartų v., Kvajauskas, Vladas, Vincas ir ^ta-

gyv. Chicago. Ištekėjusių pąvairtės 
'nežinomos. 

Bernotienė - Beliriytė, Marcelė, "jos 
vyras Antanas Bernotas, gyv. L»e-
tioit. 

Bielskis, Leo, sunus Vincento, iš 
Kražių vai., Raseinių aps. 

Bručis, Pranas, sunus Prano, gim. 
Amerikoj. 

Bučevičius, Antanas, iš^ Seirijų vai., 
Alytaus aps. „ "" ' .. • 

Buividienė, Elvija, duktė '.Torio, gim. 
Amerikoj. 

Burokas, . Benediktas. 
Curry, James J., gyv. 390 West End 

Ave., New York. 
Daugirdaitės, Ona 4r Veronika - Ie-

vpt, i.i Naujanėlių k., Suvalkų Kal
varijos vai. 

Deltuva, Jonas, gyvt Chicago. 
Dvylis, Antanas, gyv. Chicago. 
Drujetis, Povilas, iš Saliečių k., Del

tuvos vals., Ukmergės aps. 
Eiko, Kari, iš Lietuvos, gyv. Grand 

Rąpid, Mich. 
Gadonų, Juozo ir Kazimieros Burg-

mantaitės-Burshman, gim. prašo
mi atsiliepti. 

Glodenis, Domas, iš Papilės vai., 
Šiaulių aps. 

Goldenof, .Albert, Gustav,. Emil ir 
Ludv.ig, ii! Tauragės gį'v. Phil. 

Grabauskas, Petras. 
Giikenytė, Magdute, iš Rokiškio aps. 

Gruodys,' Jonas' ir Gruodys, Mykolas 
ar tur. giminių Zarasų aps. 

Kazei - Gočeldaitė, Luiza (GUtson 
Beauty Shop), Detroit, Mich. 

Horynko, Helena, gyv; New York. 
Ilevieius, Klemensas, iš Grinkiškio. 

Kėdainių aps. 
Iwaszkewiczowa, Jozefą, gyv. Chica

go. ' * 
Jankauskas, Martynas ir Valerijonas. 

Dromantų giminaičiai. 
Jankauskienė, Ona, gyv. Cicero, Ilk 
Jankunienė - Buzėnaite, Marija, is 

Svėdasų, Rokiškio aps.","gyv. Cam
bridge, Mass. 

Jantas, Augustas, sunus Fridricho, 
iš Kiliulių v., Šakių aps._ 

Januliorienė - Klioštoraitytė, 'Marce
lė, duktė Jurgio iš Jurbarko v., 
Raseinių ap., gyv. Nfevv York. 

Jasiunas, Robertas ir sesuo Klara, 
vaikai Praniškau# Jasiuno, kurls-
buvo iš Sddžiunų vai., Rokiškio J 
aps. , 

Jurevičienė (buvo Petravičienė) -
Petkevičiūtė, Teodora, iš Luokčs 
vai., Telšių aps., gyv. Brocktor, 

Jurgelionis, Jonas, sunus Jurgelioniu 
iš pan#/ežio aps., gyv .Worcester. 

Juška, Zenonas, Dromantų giminai
tis. 

Kauįrrys, MoitS duktė Nikodemo; 
i:-:C Subačiaus v., Panėvežio aps. 

Kazlauskas. Blažiejus, gim. Amen-
joje, mokėsi Razalimo vidur, mo-

; kyKloje, vėliau Jtrryžo Amerikon. 
Keršulytė, Uršulė, gyv. Chicago, ; 
Kiaupa, Kazimieras, sunus Antano, 
i. Tauragės aps., gyv. Philadelphia. 
Knašas, Jonas, prekybininkas, įįįįv. 

Brooklyn ar New York. 
Kiauše, Johann, gyv. Pittsburgh. 

Vilkaviškio aps., gyv. Chicago. 
Ambrazevičienė - Stulgytė Anasta

zija ir vyras Ambrazevičius Juozas. 
Andriuškevičius, Anupras, Kazimie-

1 ras ir Stanislovas & Eokiškio ap. 

sys, ki|^ ar ttir. giminių Alytaus 
BPS. 

Kviėtkus - Kvietkauskas, Jonas, iš 
Veiverių vai., Mariampolės aps., 
gyv. Chicago. 

Oveilin^as, Pranas.. ,ir., 0verlii)gftS, 
Motiejus, gyv. Chicago. 

Padvolskienė - Markeliunaitė, Fran
ces, iš Alytaus, gyv. Brooklyn. 
N. Y. 

Parisas (Perey), Adomas ir Gotli-
bas, iš Vilkaviškio apą. 

Paškevičiūtės, Kazė, EmilijU ir So
fija, gw. Chicago. 

Patkus, Benediktas, gyv. 615 W. 18 
St., Chicago, III. ^ 

Pauticnienė - Kudirkaitė, Ona, fluK-
tė Motiejaus, iš Mariampolės. 

Pažarskas, Jonas ir Adolfis, iš Jo
niškio vai., Šiaulių aps. 

Pečinis, Vincas, kil. iš Bartininkų 
vai., Vilkaviškio aps., gyv. BrooK-
lyne. . . 

Petkevičius, Antanas, ir Petkevičius 
Stasys, ii Šaukėnų v., Šiaulių ap. 

Petkus, Antanas, sunus Antano, i-
Kairtaučių, Telšių ap., gyv. Chi
cago. _r. . 

Petrauskienė - Ilevičiute, Vincenta; 

iš Grinkiškio, Kėdainių ap. 
Pieslikienė - Martinelytė, Agota, d. 

Vinco, Širvintų v., Ukmergės ap. | 
Piliponytis, Domicėlė ir nast§, is I 

Žiežmarių v., Trakų ap. j 

Pliuškaitis, Karolis, VilKaviškip «!>• | 
Puodelienė - Vasiliauskaite, Julijai 

G i u z d z i ų  v . ,  Š i a u l i ų  a p . ,  g y B o s 
tone. _ ... | 

Račkauskas, Adolfas, sunus Emili- | 
jos Račkauskienę, gyv. Bostone, j 

Račkauskas, Vladas, sunuš Zigman
to, gyv. Biooklyne. 

Ramonas, Jonas, sakių vai., gjve-
no BrooKlyne. 

Rickevicius, Antanas ir Kasys, įsun. 
Stasio, Vilkaviškio ap., gyv. Ne* 
l orke. , 

Ronkus, Edvardas, iš Palangos. 
Koschat, Adolfas ir Aleksandras, 

broliai Paulinos, gyv. Brooklyn. 
Ruhmke-Hermanaitė, Marie, iš Šili

nės, Tauragės ap., gyv New York. 
Runkelis, Pianas, gyv. Bostone, 

ivs ar tuijs giminių MazeiKių ap. 
taiaaskas Juozas, sunus Mykolo iv 

uncs, i: Tauragės, gyv. pne Chi
c a g o .  . • > . . «  -  i  

©agamiškas. Jonas, iš Geibonių k., 
ivietaviskio vai. . 

Skara/.ius, Juozas, sundš Petrtf, w 
Subačiaus v., Panevėžio ap. 

narvelis Feliksas, s. Domininko, is 
Kuršėnų v., Šiaulių ap. 

; taii.po/.eskiu šeima, is Lentvara-
vos k., Semeliškių-Kaišiadorių y. 

Statkus Jonas, Papilės v., Šiaulių 
aps. 

Striukienė - Dauguvietienė (Rupkai 
tė ar Rupkelytė), iš Viekšnių, gy 
veno Bostone. 

Struoginis, Marcelė, gyv. Chicago. 
.-ituipinienė-Sj-arvelytė, Antanina. ^ 
Surudiene - Mrazauskaitė, Elena, 

Liubavo, Marijampolės ap., gyv. 
New Y orke. • 

Šileris, Jonas, iš Kidulių v., Sakig 
aps. 

Todo^sky, Wiihelm,. ir.:jjo„; sešflft El-
wine, pyv. Pittsburgh. ' 

Tarvydas. Antanas, iš Naumiesčio. 
* Tauragės ap., &yv. Philadelphia. 
Taučiaitės, Monika ir Valerija, duk. 

Felikso, iš Ylakių p., Mažeikių ap. 
Tanjenis, kilęs ar turėjęs giminių 

Telšių ap., gyvena Chicago. 
Tiikšlys (Tirkšlevičiuč) Boleslovas, 

gyv. Chicago. 
Uhl-šilerytė, Marija, vals.; 

šakių ap. ; 

Mes Dūodaifi ir Iškeičiam Eagle Stamps 

T H E  M A Y  CO's t 

B A S E M E N T E  

1 

žilgntė 

Margos Suknios! 

Stylius A. Gražių lapuotų marginių ray?n French cre
pe suknia su iškarpytu apykaklių ir surauktais pečiais. 
Copen mėlynos, pilkos ar žalios, mieros ^3 iki 44. 

Styliuš B. Plonos ir Storos me^iagas polka taSkuotos 
suknias, su minkštais patogiais kvokHikais iv susasąnaa 
apykakle. Pilkos, aivjr, zafi^^ a: co;**n ifilvos, in;ė-
ros 38 iki 44. 

Paitu ar Telefonu Už^aVvmr.i lS :lldčmi— 
CHerry 3G00 

Dress Deya tmev.t 

\  N  
\ f  

Antrinei fš Geresnio 

W  
Mažiesiems gjįioto 

. , , , v. . . Kažicms vieno šmoto flanelette 
Aukstcsnčs lain rayon apatines paža;nos „ ju()sta Vieno<h! Sval-
keleto styiių — su ėlastiko jttos- i vų mėlynų ar ružavų, mi«fW .52, 
mėniu. Tearbše 'Spalvos, tvirtos . i, "6 ir g toje grupėje. 
•jeros metfeįiasos.. Reguliarjtu di-
duhvų. - . 

Kftit UnSerwear 

Pifcšiu ir Telefonu Užsakymai 
Pildomi—ČHerf-y 3000. 

Infante' tN&r. 
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REIKALE LIETUVIŲ SALĖS 
IR A. V PILIEČIŲ KLUBO 
Laikraščiuose rašoma ir šiaip 

žmonės kalba buk Lietuvių salę 
užvaldė žydai ar kitataučiai. 

w*1 Tai netiesa, ją valdo Lietuviai 
direktoriai ^diktatoriukai), ir 

. tie patys diktatoriukai valdo 

Gaukit Savo Kalendorių 
Dirvos ofisas atdaras šio
kiais vakarais iki 8 vai. ? 
Ąteikit užsimokėti prenu- ' 
meratą, atsiimti savo 1947 • 
Kalendorių. , 

J' 
A. L. P. Klubą, lik jie pasam-' ATVYKO IŠ 
dę svetimus varyti tokį gišertą 
iš kurio turi sau biznio. 

Tie salės ir klubo diktatoriu
kai bijosi žmonių susitikti, jei 

Alfonsas Kubilius, Ameriko
je gimęs, Lietuvoje užaugęs, 
Gruodžio 20 atvyko į Ameriką 
iš Vokietijos ir atvažiavo į 

nebijotų žmonių sutikti jie su- j Cleveland* pas mvo tėva,-Po 
sauktų klubo susirinkimą ir . 
leistų klubui išsirinkti tinka
mus žmones klubo reikalams 

vilą Kubilių. 
Alfonsas daug- nukentėjo nuo 

bolševiku kai Husai Lietuva 
vesti. Bet jie to nenori, i okupavo, ir nuo naciu; galiaus 
zino kad lems ir tiems' sveti-! gi kai bolševikai v81 atėjo Lie. 
miems gise turnikams aukso tuva užgrobti jis laimingai iš-
kasyklos" užsidarytų. Dabar 
jie varo bingo kas vakaras A. 
EL. Piliečių Klubo vardu ir iš 
to gerai naudojasi. Iš to buna 
ir pelno, bet kur tas visas pel
nas eina? Jie sako remia ko-

truko iš raudonųjų ir dabar at
vyko Amerikon. 

Alfonsas padidino pabėgėlių 
skaičių Clevelande, kurių čia 
jau keletas atvažiavo. 3ie yra 

, . . . . ... gyvi liudininkai tų visų žiau-
įą en areivių organizaciją, Į rumų kokius Dirva aprašo, ir 
e man ir daugeliui kitų teko ^am musų burliokai Stalino 
ausi musų Lietuvių kareivė- garbintojai nenori tikėti. Bet 

įų ar jie ką gavo, ar dabar ^ai jiems apsako visus bolševi-
gauna, bet atsakymas: ne. Tai kų kruvinus darbus tie kurie 
kas tą kareivių pelną su naudo- j patyS nuo jų pabėgo, musų bur-
*'a" . į flokberniai nežino ko griebtis. 

Patartina visiems patriotams: Netikintiems butų labai j 
įetuviams, ypatingai katali- sveikatą patiems pakliūti i so-
ams, salės bendrovės šėrinin- viętų okupantu nagus. 

kams, susirupinti sale ir klubu,: ~ * 
kol nepervėlu, kad Stalino ber-' GIMĖ 80 KŪDIKIŲ 
nai ir kiti gišeftininkai nepaim - j  Naujų Metų dienoje Cleve-

JŲ i savo rankas. j lando ligoninėse gimė 80 kucli-
1946 metų Sausio šėrjnįnkų kių 47 berniukai ir 33 mergai-

metiniame susirinkime buvo t§s. Kiek kudikiu gimė na-

ŽEMAITAITIS Jokūbas, 48 m. 
(haslys), nuo 144 A .West-

ropp ave., mirė Gruodžio 20 d., 
palaidotas Gruod. 24, Kalvari
jos kifpinėse. Pamaldos atsibu
vo naujos parapijos bažnyčio
je. Liko sesuo, Katrė Klibins-
kas, Battles Creek, MfeftL -

iJNGAILA Agnes, 60 m., nuo 
1580 E. 26 St., mirė Gruod. 

29, palaidota Kalvarijos kapi
nėse Sausio 2; pamaldos atsi
buvo Šv. Jurgio bažnyčioje. 

Liko vyras, Julius, 3 sunai: 
Walter, Edward, Julius, duktė 
Mrs. Anna Peculaitis; brolis 
Antanas Sarafinas. 

šių dviejų laidojime pasitar
navo laidotuvių direktorė Del
ia Jakubs. 

L i t h u a n i a n  D i g e s t  
6820 SUPERIOR AVENUE CLEVELAND 8. OHIO PHONE: ENdicott 4486 
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Exchange of Letters between Mrs. Franklin Roosevelt, Rep
resentative to the U. S. Delegation to the General Assembly 
of the U. S.^and Mr. P. J. Zuris, President of American Friends 

of Lithuania. 

December 16. 1946 

Dear Mr. Zuris: 

Thank you for your generous wprrjs 
on behalf of the American Friends 
of Lithuania regarding my position 
on the question of refugees and dis
placed persons. 

In answer to your request for my 
comments on the situation in the 
Baltic states, I am quite willing to 
express my personal views. It is 
my opinion that the Soviet Union's 
piimary purpose in maintaining con-

| trol of these countries is to provide 
66 NUŽUDYTA 1946 METAIS !an arsenal foi> the protection of her 

1946 metais Clevelande buvo 
kerštingais budais nužudyta 66 
asmenys, iš jų 13 nudurimu, 48 
nušovimu, keturi buvo mušimu 
užmušti, ir vienas sumuštas ir 
nudurtas. Daugelio jų nužu
dymo priežastys neišaiškintos. 

muose žinių nesurinkta. pakeltas klausimas kam salės 
bendrovės direktoriai supirki
nėja šėrus nuo senų šėrininkų1 STATYS 7,500 NAMŲ 
Lietuvių sau, ir parduoda kita- j Atmetus nenumatytas 
tauciams. Jie užsigynė kad jie 
svetimiems neparduoda. Betgi 
yra žinoma kad tuli kitatau
čiai turi nusipirkę į po keliasde
šimt šėrų; taipgi Lietdi'iški 
kacapukai Stalino bernai dabar 
perka salės bendrovės šėrus ir 
rašosi į klubą. Kur jię visi bu
vo tada kai mes tverėme salės 
bendrovę ir steigėme klubą? 

Šėrininkas ir Klubietis. 

IŠVAŽIUOJA FLORIDON 
LVS centro pirmininkas ir 

veikėjas P. J. žiuris su žmona 
šiomis dienomis išvažiuoja į 
Floridą pasilsiui trejetui savai
čių. Ą 

kliū
tis, namų statyba 1947 metais 
Clevelando srityje išrodo bus 
didelė. Kai valdžia pasitrau
kia nuo kontrolės statybos me
džiagų, jų bus galima gauti, jei 
ir brangiau kaštuos. 

Apskaičiuojama kad šių me
tų bėgyje Clevelando srityje 
bus pastatyta 7,500 naujų na
mų. 1946 metais buvo pasta
tyta arti 1800. 

118 ŽUVO TRAFIKE 
Clevelande trafiko nelaimėse 

per 1946 metus žuvo 118 as
menų, iš jų 92 buvo pėkstieji 
kuriuos automobilistai suvaži
nėjo, per pačių arba per važiuo
jančių neatsargumą. 

Policija imasi šymet naujo 
vajaus — pėksčiųjų gyvastimi 
išsaugoti.' 

Per Naujus Metus Ohio val
stijoje trafiko nelaimėse žuvo 
11 asmenų, daugiausia del ke
lių slidumo, nes buvo naujai 
prisnigę. 

own boundaries. As the people in 
these Baltic countries win Soviet 
confidence, as the Soviet Union h 
convinced that they or their allies 
represent no threat to Soviet secur
ity, she will adopt a more friendly 
attitude toward them. T^his is a 
natural reaction among the people 
of all European nations wl?o live 

! in constant terror of invasion by 
their neighbors. One possible solu
tion to this problem is to create a 
fringe of internationalized districts 
to divide these countries. 

I reiterate that the foregoing rep
resents my own thoughts on tlie 
subject. 

Sincerely yours, 
Mrs. Franklin D. Roosevelt. 

19,000 PORŲ APSIVEDĖ 
Pereitas metas buvo gausin

gas vedybomis Clevelande 
buvo tikrai rekordinis metas, 
nes pirmą kartą miesto istori
joje išduota apsivedimams lei-

Pas pp. žiurius buvo atsilan- į,imlJ de, 19 000 porų. Tas su 
kęs Neris šimki&, komp. Sta
sio Šimkaus sunus, tik prieš 
Kalėdas atvažiavęs iš Europos. 

Pas Bronę ijt Walter įGuen-
ther lankėsi jos tėvas,, Mike 
Russell (Rasiulis) iš> Cam
bridge Springs, Pa. 

Bronės sesuo, mokytoja Ge
novaitė taipgi aplankė juos 
prieš naujus metus. 

NORI MILIJONO DOLARIŲ 
Miesto policijos ir ugniage

sių departmontams įvairiems 
dideliems pagerinimams Įvesti 
prašoma viso milijotio dolarių. 

Mayoras Burke nesutinka 
leisti pradėti naujų statybų po
licijos ir ugniagesių depart-
mentams, kai statybos medžia
gų uoka. Buvo reikalauta ir 
20(> daugiau policininkų mies
tui, bet mayoras ir tam nepri
taria. 

Dabartinė policija ir ugnia
gesiai reikalauja po $460 algų 
metuose daugiau negu dabar 
mokama. Mayoras sutinka da-
dėti po $180 metuose policinin
kams ir ugniagesiams, ne dau
giau. -f* 

darė net 6,000 porų daugiau 
negu 1941 metais, kuomet bu
vo skaitoma irgi rekordinis ap-
sivedimo metas, karui praside
dant, kuomet dauguma porelių 
norėjo susirišti prieš išsiski
riant. 

OPA Clevelande visai apkar
pyta, liko tik 8 OPA tarnauto
jai. Jie užbaigs visas smulk
menas ir su Sausio 15 baigs 
savo darbą. 

Nuomų ir cukraus tvarkymo 
skyrius pasiliks veikti ilgiau, 
bet ir iš jo paleista 10 nuoš. 
tarnautojų. _____ 

NOTARY PUBLIC 
Turint reikalą notarizuoti t 
dokumentus kreipkitės j ^ 

K. S. KARPIUS Į 
6820 Superior Ave. . 

ENdicott 4486 *§• 

SfcNATORIUS TA FT 
PIRMENBĖSE 

Senatorius Robert A. Taft, 
iš Ohio, užima žymią vietą Re-
publikonų partijoje, tuo kad jis 
yra tos partijos vietų skirsty
mo vadovybėje. Nuo jo dau
gumoje priklauso komisijų pa
skirstymas ir kiti didelį skir
stymai. 

Taft yra ir vienas iš pirma
eilių Republikonų kandidatų į 
prezidentus 1948 metais. Jis 
susitarė su antru Ohio Senato
rium Bricker, ir šis pasiryžo 
nekandidatuoti, jei bent kito
kios sąlygos susidarytų 1948 
metų konvencijoje. 

Dear Mrs. Roosevelt: 

December 28, 1946 

This is to thank you for your 
letter of December 16, 1946, regard
ing Displaced Persons and also con-

j taining your comments on the si
tuation in the Baltic States. 

Your comments on the Baltic 
States seem surprising in view of 
your recent humane actions in the 
United Nations in defense of thi 
rights of refugees and Displaced 
Persons. However, defense of the 
rights of these unfortunate people, 
though in itself a laudable action, 
is no solution of the Displaced Per
sons problem. So far all discus
sions and proposals in the United 
Nations regarding displaced persons, 

of territorial expansion and for the 
spreading of World Communism. 

Your statement that it is up to 
the Baltic peoples to "win the con
fidence of Soviet Russia" and con
vince her that they do not present 
any threat to Soviet security, in 
order that Soviet Russia may adopt 
"a more friendly attitude toward 
them", does not sound feasible. Al
ter all what possible threat could 
the Baltic States, small countrios 
with a population totalling six mil
lion, present to the many times 
larger and more powerful Soviet 
Union ? Besides, experience has 
shown the Baltic peoples that it 
makes no difference to the So
viets whether or not the peoples un
der their rule adopt a conciliatory 
attitude; the Soviets will continue 
their policy of national extermina
tion by arrests, murders, and de
portations regardless. It. may bo 
recalled that neutrai Lithuania, Lat
via, and Estonia offered no resis 

1 
"Sį SVT" 

BLIND GOLFERS HOLD TOURNEY . . . Excellent scores were made 
when blind golfers held their championship meet at Inglewood, Cal. 
They were aided by their caddies in obtaining the proper line and 
distance to the cup on the putting green, as a guide dog looks on 
in approval. 

Baltic countries. 
In the name of freedom-loving 

Americans of Lithuanian descent, 
may I repeat that your hope is that 
the United States Delegation to the 
United Nations will change its at-

Per-tance when the Soviets occupied their t-itude towards the Displaced 
countries in 1940, and the treat- Jsons problem and will focus its at-
ment they received at the hands ot ! tention on the cause of the refugee 

T>nrVAI išsirašyti nereikta 
laukti pradžios metu—pasiu
skit prenumeratą dabar ir 
Dirva jus tuoj lankys. 

' KING PIN CLUB ' 

NAUJAS GUBERNATORIUS 
Naujas išrinktas Republiko-

nas Ohio gubernatorius Tho
mas Herbert užims savo vietą 
Sausio 13. Jis išeilės bus 56-
tas šios valstijos gubernatorius. 

including the International Refugee 
Organization, give no indication at, inacceptable to the Baltic peoples 

SWEATERIAI 
SAUSIO IŠPARDAVIMAS. Mil-
sų retail departmente gausite 
visokių stylių ir spalvų vyrų, 
moterų ir vaikų sweateriu vi
sų mierų už nupigintas kainas. 
Atdara kasdien nuo 8:00 ryto 
iki 5:C0 po pietų, šeštadieniais 
iki 4:00 po pietų. 
Sales Room—Antras Aukštas 

STONE KNITTING MILLS Co. 
7500 Stanton Avenue 

DAUG KELIAUJA ORU 
Clevelando orlaiviu stotyje 

trafikas 1946 metais pasiekė 
aukščiausio rekordo, kuomet į 
365 dienas per Clevelando Air-
portą pravažiavo if,286,144 pa-
sažieriai į Įvairius miestus. 

Taip pat per tą, metą per šį* 
Airportą skrido 87,530 lėktų-j 

w-' * ;vai — po 80 atskrisdavo kagĮ-
r -į*. -dien( ir po 80 išlėkdavo^ 

s i ,  

;.C * 
* 

r 
jL 

— — * • 

JONAS G. ; 

P O L T E R  
L i e t u v i s  >  

< • 

Namų Maliavotoja| 
Popieriuotojas f 

Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų n^no 
pagražinimo suteikiatna 

nemokamai. 

495 East 123rd St. 
Telefonas: POtomac 6899 

IMMEDIATE 
APPRAISAL AND 
QUICK ACTION 

ON 
FIRST MORTGAGE 

LOANS 

all that the cause of the refugee 
problem has been discussed and 
that any efforts have been made 
to eliminate the root and cause of 
the problem, namely, the hostile 
occupation by the Soviet Union uf 
the countries of origin of the re
fugees. These proposals refuse to 
face the truth that the refugee prob
lem will remain as long as Eastern 
European nations, including Lith
uania, Latvia, and Estonia, are en
slaved and human rights are denied 
to their people. 

It seems regrettable to me that 
your thoughts on the' matter, as ex
pressed in you* letter, seem to be 
in accord with the above-outlined 
point of view. Even more disap
pointing is thei fact that you seem 
to justify the present enslavement 
of the Baltic States by Soviet Rus
sia. You state that the Soviet 
Union's primary purpose in occupy
ing the Baltic ^States is to provide 
"an arsenal fqr the protection ot 
her own boundaries." When Hitler's 
Germany was iji existence, this ar
gument might ftave had some sem
blance of justification. Now, when 
Germany's military might has been 
eliminated, thej question arises: an 
arsenal of protection against what? 
Surely not th<|. Western Democra
cies? It seen# that Russia's real 
motives in nnjjping her boundaries 
Westwards are:?rather for reasons 

the Soviets was the same as that 
accorded to conquered enemy na
tions, no different from the methods 
used by the Nazis. It would seen: 
t little futile for the enslaved Bal
tic peoples to adopt a conciliatory 
attitude towards the Soviets now, 
after six years of suffering under 
continued foreign occupation. Be
sides, adoption of conciliatory at
titude will simply mean acquiescence 
of the Baltic countries to their oc
cupation by Soviet Russia and the 
renunciation olf their national in
dependence. 

The only deąire of the Lithuanian, 
Latvian, and Estonian people is to 
rid their countries of foreign occu
pation and to again become mast
ers in their own home. It is dii'-
dificul to see why any well-informed 
American, and especially an Ameri
can of your stature, should advocate 
the theory that the Baltic peoples 
should prefer the brutal occupation 
of the Soviets to the brutal occupa
tion of the Nazis. 

You offer the plan of creating a 
"fringe of international districts" 
in these countries. This solution is 

and to their friends, for it is tan 
tamount to the permanent anni
hilation of the independence of the 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

Kada jusų naniai arba ra
kandai tampa sunaikinti arba 
sugadinti ugnies, kreipkitės j 
P. J. KERŠIS, del apkainavi-
mo, ko visada reikalauja ap 
Jraudos kompanijos pirm ne
gu išmoka už nuostolius. 

P. J. KERŠIS 
409-12 Society for Savings Bid. 

Telef.: MAin 1773. 

BROTHERS CAFE 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

1603 E. 79th Street 
DEGTINĖ ALUS VYN» 

Užkviečiame savo draugus 
Lietuvius atsilankyti. 

Ątidara ir Sekmadieniais 

KAZYS LE1MONAS. Sav 

Telef. CEdar 9527 

jt. v* 4 ^ 

i* ^ " 't) 
' 't, 

'"f -
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!l Paversk žjįįvo Furnasą Modernine šildymo Sistema 
Į Taiįfe Automatiški Vandens Šildyto jai 
I ATSlKRlTYKIT PURVO, PELENŲ ir ANGLIES DULKIŲ. 

TRIVET APPLIANCE SERVICE 
Tofltr St. Cla,ir "Ąyenue Cleveland! 

4? 

$/*•••. . 

•**$»&>.• 

' 

Frank '.Urbšaitf|5 Sav. PO. 9548. LI. 0237. 
j AKRONE kr«lfc« j: Hank IJollish, 260 The Brooklands, Stadium 4793 į 
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phenomenon, instead of concentrat
ing its attention mainly on the re
lief and "repatriation" of Displaced 
Persons. The Displaced Persons are 
desirous of returning to their home
land, but not until they are liberat* 
ed from foreign occupation. ^ 

Very sincerely yours, 

P. J. Zuris 
Pres. American Friends of 

Lithuania 

2111 Prospect Ave. 
SUperior 3443 

Gera užeiga pavalgyti, išsi
gerti ir smagiai praleisti lai
ką. čia Lietuviai susirenka 
draugiškai pasimatyti. (47) 

FOOD — DRINKS 
Hall Space to Rent 

Joe Chester, pres. A1 Samolis, see. 
—^ 
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i Wilkelis Funeral Home Į 
1 PILNAS LAIDOTUVIU I 

PATARNAVIMAS Į 
^ —HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS— § 
z s 

I 6202 Superior Ave. HEnderson 9292 5 
rtMiiinnmiM»n»fntv..MiM?nM»utiiniminMinnnimiinniiuiim»mniiniminiim»^ 

VISOKIA APDRAUDA 
Mes esame pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale viso
kios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pirma 

J šaukite mus negu ugniagesius (firemonus). 

P. P. M U L I O L I S 
p Vienatini Vietinė Pastovi Lietuvišką Real Ebtate 
C ir Apdraudos Agentūra 
P 6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 

Delia E. iakaibs 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuviu Direktorė) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAI.IS PERVEŽTI. 
Kambariai pnšarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
M21 EDNA AVENUE ENdicott 1763 

JsmimiummHii'iimmiimnMiiiiiniiiiiiiiiiimimiiiiiiiiHiiiimimaiMiihsiiiiiiiir; 

P J. KERSIS f 
609-12 Society for Savings Bldg.—Cleveland, Ohio | 

OFISO TELEFONAS: MAin 1773. | 

Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuoee, kreip- E 
kitčs i mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai- E 
riuose apdraudos-insurance reikaluose. 5 

Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymas § 
garantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba asmeniškai. g 
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THE KRAMER & REICH (0. 
VYRAMS IR VAIKINAMS PASTABA 

Praėjus šventėms, primename vyrams ir vaikinams 
ateiti pasinaudoti musų žemesnėmis kainomis visokių 
dėvėjamų reikmenų, nuo apatinių iki viršutinių, šiltų 

ir patogių, ir įvairių marškinių, megstinių ir tt. 

D Y K A I  G R E E N  S T A M P #  m i l  k o * n u  p t a j a i a  I N y i /  1  9  
galit iikeisti mvO Stamp Books. 

7010 Superior Ave. Atdara Vakarais 
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