
umęemtm wmjmi 

m*'-: * *5svt «' 

AUSTRIJA SV^ 'IOJE C' •*> 
PAD^ ' 

O ^ Oy .n? rV-

>'<f 
tfĘ#*: • £ ^ '• r 1 4* *< V 

THE FIELD 

The only Lithuanian NftWspapar prnbhsh«d in Ohio reaching a very large majority of the 80,000 Lithuanians 1ft tlie State and 10.000 to Cleveland. 

irtWUANfAN W«EKLT 
Published every Friday in Cleveland by 

Ohio Lithuanian Pvblishing Co. 
6820 Superior Ave. Cleveland 2 ,  Qhio 

Subscription per Year h| .Advance 
In the United States — -- $3.00 
hi Foreign Countries—^-4r-> —— $4.00 

Jfaittred at Second-Člass matter I^ecėfn-
ber Cth, 1915, at the Cleveland Postoffifee 

under the act of March 'i, 1879. 

No. 2 Kaina 6c. CLEVELAND, OHIO January-Sausio 10, 1947 (3Ž-ri metal :: 32nd year) 

K %/$? <9 hP 
AUSTRIJA šiuo °\fr, 

scena dramatiškiausio ^4,^ v 

timo šių laikų istorijoje - oik* 
karų valstybių pastangų ne^ 
leisti Rusijai užvaldyti Centra* 
linę Europą. 

Drama yra tokia pat kaip 
dabar lošiama Vokietijoje. Ka
dangi Austrija mažesnė, taigi 
besivaržančių valstybių veiks
mai yra aštresni ir aiškiau ma
tosi. 

Austrija taip pat kaip V 
kietija padalinta j keturias zo
nas-, tarp Amerikos, Britani
jos, Prancūzijos ir Rusijos, ir 
tos šalys turi ten okupacines 
armijas. Sostinė Vienna tai]) 
pat sukapota i keturias zonas, 
kur kiekviena tu valstybių tu
ri savo komisijonierių ir štabu. 

Rusai užlaiko okupacinės ar 
mijos net 65,000 vyrų, dvigu
bai daugiau negu kitos trys ša
lys sudėjus į vieną. Amerika 
ten turi 11,000 vyrų. 

OKUPACIJOS kaštus turi 
pakelti Austrijos vyriausybė, 
ir tas jai atsieina apie 30 nuoš. 
visų šalies ineigų. 

Tačiau, kaip tėmytojai sako, 
Austrija mažiau kenčia del fi
nansinės naštos, kiek del vilki
nimo politikos, kokią ten pajai-
ko okupuojančios šalys. 

Rusai užėmę Vienną karo 
eigoje, pasisavino ją kaip už
kariautojai, ir truko kelias sa
vaites priversti kad raudonie
ji užleistų nors vieną viešbutį 
kur galėtų sutilpti kitų sąjun
gininkių militariški atstovui 

,?en. George C. Marshall Paskirtas 
Valstybės Sekretorium 

BYRNES PASITRAUKIA DEL SUSILP
NĖJUSIOS SVEIKATOS 
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Leon Blum, 74 m. amžiaus se
nas Prancūzijos socialistų va
das, vėl išrinktas Prancūzijos 
premjeru, komunistiškoje mai-
šatienėje. Jis prieš karą va
dovaudamas Prancūziją, veik
damas bendrai su komunistais, 
tą šalį buvo nuvaręs nuo koto. 
ir Prancūzija todėl buvo tokia 
silpna kai karas prasidėję 

LENKIJA LIKS BOL
ŠEVIKŲ NAGUOSE 

Sausio 19 Lenkijoje įvyks 
seimo rinkimai. Amerikos 
vyriausybė pasiuntė Mask
vai ir Londonui notas kvie-

Visą laiką iki šiol ir eirta ne- čiančias prisidėti prie pri-
gŲtarimas del Austrijos sutvar
kymo, nes bolševikams leista 
įsivyrauti ir užleista visokiais 
pažadais jiems tam tikros tei- pravesta sulyg Jaltos ir 

žiūrėjimo kad butų užtik 
rinta "laisvi ir netrukdomi 

Marshall Gryžo iš Kinijos, 
Ten Nieko Neatsiekęs 
Washington, Gruod. 7.— 

tikslus ir stipriau kovos ne
gu kovojo Byrnes. 

Diplomatiški blofai jam 
gerai žinomi ir todėl jis ži-xt i a i - n i * . cci ai diliumi ix d Valstybes Sekretorius Byr- nos įur stovi ir ką daro. 

nes lezignavo is savo par- Iki šiol veik visus Ame-
ei«^* r ,. rl,zlPia nustebino rikos vadus sovietai gra-
visą sali. laciau jo rezig- U|aį apmulkindavo. 
nacija sako paeina grynai Kovo mėnesi jis vyks i 
.el 3° s^.eikatos, kadangi jis Maskvą tęsti Bvmes pra-
.]au pasiekė 67 metus amž. detą programą Vokietijos 

Taip pat nemažiau nu
stebino ir patenkino visus 
pranešimai Kad Prez. Tru
man nauju Valstybės Sek
retorium paskyrė Genero
lą George C. Marshall. Jis 
taip pat yra nejaunas, 66 
metų amžiaus, bet yra pil* 
noje sveikatoje, tvirtas vv 
ras. 

taikos išsprendimui. 

SIŪLO SUVARŽYTI 
STREIKĄ VIMĄ 

Unijų Vadų Klasta 

Naujam Kongresui pra-
Jdėjus darbą, paruošta keli 

biliai taikomi suvaržymui 
Gen. Marshall yra atsi- unijų vadų sauvalės šalyje, 

žymėjęs tuo kad buvo šio! tramdant visuomenes gero-

IŠVIE-TINTJ JAPONIECIAl. Buris Japonų karo našlaičių su-
grvžtančių iš Mukdeno ir Hsinking sričių. Vaizdas parodo 
Japonukus šinagavva stotyje, dešinėje, didesnėji mergaitė bal
tame maišelyje ant savo kaklo pargabena tėvynėn palaidoti 
savo motitios pelenus. 

karo metu Amerikos gink
luotų pajiegų vyriausio šta-

vę streikavimais. Kongre
so narių tarpe yra suma-

bo vadas, kurio rimtu, su- "ymH suvaržyti New Deal 
gabiu planavimu buvo pra
vesta Vokietijos ir Japoni
jos nugalėjimas. 

laikais įvestas unijoms vi
sokias teises, kurias unijų 
vadai dabar išnaudoja per-

Gen. Marshall vra ketvir- dėdami ir visai neatsižvelg
tas Valstybes Sekretorius darni į šalies gerovę, 
šio karo eigoje bėgyje 26 Prez. Truman savo kal-

rinkimai". Jie esą turi buti I mėnesiu, ir antras Ameri-' 1 Kongresą Sausio^ 6 T.. 1 i- „ „ 1 • J .. . M * J • Vm VaVrtlYl Oil/1 OlffV C11170V71 

sės. Prie kitų dalykų, Maskva 
pasiryžus Austriją sukomunis-
tint. Austrijos žmonės neturi 
nei pakankamai maisto, nes 

-derlinga dalis pateko Rusams, 
O kitos dalys negauna maisto 
iš Rusų dalies, nežiūrint sutar
čių. 

Ačiu užsileidimui Maskvai, 
Austrija ir Vokietija tebeslo-
pinamos, be jokio numatymo 
kada bus joms leista, kaip ka
rą pralaimėjusioms, pradėti gy
venti savistoviai. 

/ / / 

LA GUARDIA, buvęs UN R 
RA direktorius, po sugryžimo 
II Maskvos, pradėjo keistai ir 
aielagingai skleisti kad Suvie
nytos Valstijos nėra davusios 
daugiau UNRRA palaikymui 
negu kuri kita šalis. 

Jis žino kad jis melagingai 
kalba, tačiau savo aiškinimus 
paremia tuo sutarimu kad UN 
RRA palaikymui ją remiančios 
valstybės mokės po 1 nuoš. vi
sų savo šalies ineigų. Tuo bu-
du Amerika davė UNRRA iš
laikymui net 70 nuoš. visų pi
nigų, o kitos kelios valstybės 
sudarė tik 30 likusius nuošim
čius. 

/ # / 

Potsdamo sutarimų. 
Gaila tokios Amerikonų 

trumparegystės ir išjuoki
mo bei Įžeidimo Lenkijos: 
bolševikai ten visą laiką 
dirba kad tie rinkimai pra 
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nomi išeis tiktai komunis 
tiški, bet Amerika nieko iki 
šiol tuo atžvilgiu nedarius, 
dabar tiki paprašymu gau
ti bolševikų sutiksimą rinki
mus pravesti bešališkai.... 

kos istorijoje militaris va- "*gi rekomendavo suvaržą 
das paskirstas į valstybės nią viešų reikmenų ir svar-
sekretoriaus pareigas. Pir- *>ių .industrijų darbininkų 
mutinis buvo Lew Cass, lai- streikų. 
ke Prez. Buchanan, karia- Tuo klausimu bus, daug 
vęs 1812 metu kare. Sinčų Kongrese, tačiau rei-

Prez. Roosevelt 1938 me-'k.ia tikėtis bus prieita prie 
eitų sulyg Maskvos plano,!tais, peršokdamas 38 ki- rimtų išvadų. 
persekioja kitų partijų va-|tus aukštus karininkus pa-1 Naujasis kongresas ruo-
dus, kandidatus, areštuoja! rinko Gen. Marshallą gene- šia ir ineigų taksų sumaži-
juos, užgina kitiems spau- ralinio štabo viršininku. nĮmą tiems kurie turi in
dą agituojančią už kitus Kai karo audros tikrai eigų žemiau $300,000 me-
kandidatus, ir rinkimai ži- pradėjo rodvtus Marshall i tuose. 

jau turėjo paruošęs atsa-| Prez. Truman Kongresui 
kantj branduoli Amerikos! patarė palaikyti toliau da-
kariuomenės ir reikalingų bartinius taksus; pratęsti 
karo vadų. nuomų kontroles; pakelti 

Gen. Marshall yra kilęs minimum algas ; praplėsti 
iš Uniontown, Pa. algų - valandų Įstatymus 

i naujas darbo grupes; pra 
Jo užsienio politika bus '.dėti platų namų statybos 
griežtesnė negu Byrnes ! programą, ir pravesti nau-

NORI SULAIKYT ŽYDUS 
BĖGANČIUS Iš RYTŲ 

Iš Londono praneša kad Bri
tų valdžios spaudimu, Prancu-

AMERIKOS Maj. Gen. 
Chennault tapo paskirtas 
Kinų civilinės aviacijos va
du. Po pastarų keleto ori
nių nelaimių Kinijoje, kur 
žuvo virš 100 žmonių, civi
linė aviacija ten buvo su
spenduota. Dabar ji vėl 
paliuosuota, ir jos tvarky
toju paskirtas Gen. Chen
nault. 

TYRINĖS ATOMO 
SAUGUMĄ 

PAKEISTA EUROPOJ 
VADOVYBE 

Senate Republikonai pa
reiškė imsis nuodugnaus ty
rinėjimo ar Amerikos turi-
mo$ atominės bombos pa
slaptis yra atsargiai laiko
ma. Nes jei kartą paslap
tį pačiups sovietai per sa
vo agentus, Amerikai bus 
blogai. 

Šiomis dienomis rezigna
vo senas Baruch, kuris bu
vo Trumano paskirtas pir
mininku šios šalies atstovų . . „ 
U. N. atominėje komisijoje. NAMŲ statyba visoje ša-

Sovietams spiriantis ati- lyje šymet pakils, paliuosu-
duoti atominę paslapti UN vus statybai reikalingą me-
kontrolei, Baruch pasakė, I d žiagą. Numatyta pasta-
Maskva pirma turi priimti tyti visoje salyje milijoną 
Amerikos sąlygas atominės j gyvenamų namų. 
energijos kontrolei, kitaip 
Amerikai laikysis atominę 
bomba sau. 

Gen. MacNarney paliuo-
suotas iš Amerikos milita-
rinių jiegų komandieriaus 
Europoje pareigų, į jo vie
tą paskirtas Lt. Gen. Lu
cius D. Clay. Jis persikels 
iš Frankfurto į Berlyną. 

Iš Austrijos atšauktas 
Gen. Clark, kuris paskirtas 
komandierium Į San Fran
cisco. Jo vietą Austrijoje 
užims Lt. Gen. Keyes. 

Gen. Marshall turi gerą jus darbo įstatymus. 

tija pradėjo šaudyti Į 
iiią, nušauta 10 asmenų, 20 
sužeista. • 

I Londone sustreikavo 10,-

S"R?.V"4 i£2X3St stvbės sekretorium, Į va- ziu°d^mi mle8te maisl° 
landą laiko užtvirtino jo vezl0-'inl3-

Kon^etas taipgi pareiS- . 1?46 metų pabaigoje šio-
p vieninga nasirvžima pa-! je salyje futbolo^ losimuose 

užmušta arba uzsimusė 21 
jaunuolis, 15 daugiau negu 
1945 metais. 

AMERIKA aštriai parei-
v~.vaa.fo kalavo Rusų ir Kinų kad 

zijos vyriausybė sušaukė slap- Į?}*tų atidalyta laisvas įva 
tą Britų, Amerikiečių ir Pran
cūzų oficialų Paryžiuje pasita
rimą išradimui budų sulaikyti 
plaukimą pabėgėlių iš rytinės 
Europos į Prancūziją. 

Britai kaltina kad Prancū
zija virtus stotimi žydams pa
keliui į Palestiną. Amerika ir
gi ryžtasi saugoti savo sieną 

kė vieningą pasiryžimą pa 
MEKSIKOJE, riau i ė s e ]aikytS. nauj°.Valstybės Se-

Tapachula miestelyje, poli-:retomus užsienių ^P
R " 

eiia pradėjo šaudyti j mi-|k| kuri^ ^ 
tikos, ir pareiškė pasauliui 
kad stovės užpakalyje nau
jo vado ir jį rems. 

Gen. Marshall dar buvo 
negryžęs iš Kinijos, kai jo 
paskyrimas paskelbta. Jis 
Kinijon buvo pasiųstas su
taikyti Gen. Kaišeko tauti
nę vyriausybę su kariau
jančiais komunistais. Jam 
sutaikymas nepavyko įgy
vendinti, bet tai buvo jam 
gera pamoka ko ištikro ko
munistai siekia ir kas stovi 

SUDEGE MAISTAS. Di
delio sandėlio gaisre New 
Yorke Sausio 8 sudegė še
šių milijonų dolarių vertės 
maisto paruošto išvežimui 
Europiečių šelpimui. 

VIS DUODA. Hambur
go miesto taryba pagrąsino 
Britų militarinei valdžiai 
rezignavimu jeigu bus lei
sta išardvti dvi elektros 

PALESTINOJ Žydų te
roristų organizacijos sako 
pasiryžusios paskelbti lai
kiną pertrauką savo gink
luoto veikimo prieš Britų 
kariuomenę tenai. 

Britai siūlo padalinti Pa
lestiną pusiau į nepriklau 
somas Arabų ir Žydų val
stybes, kitaip ten nebus ra
mybės. Žydų vadai atsisa
ko tuo klausimu tartis. 

STASSEN, iš Minnesota, 
_ _ ~ 7 _ . t kuris jau dabar pradėjo sa-

iiegos stotis ir išvežti Rusi- vo vajų patekti Republiko 
• xr . r.; X. irovirlirlafn i rkVP7irlpntn! 

žiavimas į Dairen uostą, 
Mandžurijoje, kurį sovietai 
užėmė ir išvijo Amerikos 
ten buvusį laivą. 

OPA panaikino suvaržy
mą viešbučių kambarių pa-
dieninių kainų pradedant 
nuo Vasasio 15. Reikia ti-

Vokietijoje užkirtimui bėgimo - kėtįš kambarių kainų pf-
žydj| iŠ Lenkijos į Vokietijf.; 'branginimo. 

SOVIETAI atmeta 
rikos pasiūlymą pasikeisti 
studentais, biznio ir profe
sijų vadais tarp šių dviejų 
šalių. Sovietai nenori kad 
jų studentai matytų Ame
riką ir kad Amerikiečiai į 
Rusiją vyktų. Bet kiek ži
noma patys Rusai plačiai 
praktikuoja vežiojimą po 
Rusiją jų užimtų šalių sau 
ištikimų pakalikų. 

BILBO staiga nutraukė 
už jų pečių. Jo politika bus gavo kovą už vietą Senate 

jon. Nežiūrint visokių ne
pasitenkinimų ir nesutari
mų, Amerikonai ir Anglai 
vis pildo savo duotus besą-
moniškus prižadus bolšeyi-
kams išsivežti viską ką jie 
tik nori iš U. S .ir Britų zo
nų kaip karo nuostolių at
lyginimą. 

EUROPOJ šią žiemą tę
siasi dideli šalčiai. Ham
burge del šalčių ir stokos 
kuro jau mirė 17 žmonių. 

Šaltį be abejo labiausia 
jaučia Vokietijoje gyvenan
ti išvietinti asmenys. 

1946 metais šios šalies 
gyventojai maisto pirkimui 
išleido $24,000,000,000. Su

nų kandidatu į prezidentus 
1948 metais, pasiryžo vykti 
netrukus į Rusiją. Jeigu ir 
jis parvažiuos apsvaigintas 
Rusiška vodka, kaip Wilke, 
Wallace, jaunasis Roosevelt 
ir tuli kiti, menka iš jo bus 
nauda Amerikai jeigu jis 
butų išrinktas prezidentu. 

GRUDŲ iš šios ŠALIES i 
karo nukentėjusios šalis iš
vežta per Gruodžio mėnesi 
1,110,000 tonai arba apie 43 
milijonai bušelių. Jei tas 
kiekis bus palaikomas 1947 
metais tai bus galima eks
portuoti šelpimo reikalams 
400,000,000 bušelių. 

Automobilių išdirbystės 
dėjus tai su išmokėjimu už iš Detroito praneša kad šy-
valgius restoranuose, val-|jnet per pirmus 3 n^nesius 
• » A S. UiliiATiai /Irt ..... - — r*-* principo politika; jis griežkįr pasidavė gydymuisi,, jfc giui išleista-# bilijonai do-j^umato išdirbti 1,215,310 

ciau stov§s už Amerikos4 gako turi burnos vSžįi^ %>*•'iariųi>^ lt ^ ; i jutomobilių ir trokų. 

NAUJAM Kongresui susirin-
kus, pradėjus siūlyti ir svars
tyti unijų vadų kėlimą šalyje 
streikų ir betvarkių ir kaip tą 
viską suvaržyti kad šalyje ne
būtų tų nereikalingų negerovių, 
nuo kurių visi darbo žmonės 
nukenčia, unijų vadai pradėjo 
pasalingai ir viešai tarp darbi
ninkų skleisti gąsdinančius pa-
skalus buk Republikonąi. nori 
sugriauti unijas. 

Unijų diktatoriuką MKidoja 
tą pačią taktiką kaip seniau 
naudodavo Lietuviški kunigai: 
jei kas pakritikavo kunigą už 
jo kokj kenksmingą darbą, jis 
imdavo šaukti kad tuomi griau
nama bažnyčia ir tikėjimas. ... 

Darbininkai pirmiausia turi 
suprasti koks didelis skirtu
mas yra tarp darbininkų, kurie 
dirba už algą, ir tarp unijų 
didžiųjų diktatoriukų, kurie iš 
unijų iždo ima dešimtimis tūk
stančių algos į metą. Kuomet 
jie priverčia darbininkus strei
kuoti, jie pirmiausia įkala sa
vo pasekėjams ir savo gize
liams kokius didelius laimėji
mus jie savo užsimojimu dar
bininkams padarys, ir priverčia 
visus darbininkus streikuoti, 
ar- kuris nori ar ne. 

STREIKUODAMI darbinin
kai nustoja daug algomis ir iš
leidžia daug savo pirmesnių su-
taupų. Jie pasidaro biednesni, 
ir tada turi labiau bijoti savo 
unijos diktatoriuko. 

Diktatoriukas gi visą laiką 
ima savo didelę algą iš unijos. 

Kada pagaliau darbininkai, 
panešę nuostolius ir netekę kan
trybės diduma nutaria streiką 
baigti, jų laimėjimai buna tik 
tokie kiek butų laimėta jei bu
tų tarybų keliu su kompanija 
tartasi, be nuostolingo streiko. 

Tarybos' ir susitarimas uni
jų vadų su kompanijomis yra 
pirmiau Kongreso užgirtas ir 
tas įstatymas pasilieka. 

Republikonų kongresas nepa
judins to rimto darbininkų ir 
kompanijų susitarimo budo. 

Kongresas nori tik suvaržy
ti pramuštgalvių unijų vadų 
šokinėjimą ir grasinimą išves
ti darbininkus į streiką visais 
tais atvejais kur galima susi
taikyti be streikavimo, susėdus 
kompanijos ir unijos atstovams 
draugiškame mitinge. 

NEI kompanijos, nei darbi
ninkai, nei visuomenė, nei biz
nieriai, nei valdžia nenori t§ 
kvailų streikavimų, kuriuose bi 
priprasto reikalavimo keliario-
pai daugiau pakelti algas negu 
ištikro unija nori, dar unijų va
dai prideda visokių kitų paikų 
reikalavimų, kad tik dalyką pa
bloginus, kad tik mažiau pro
taujančius darbininkus daugiau 
suviliojus, ir tuomi labiau juos 
nuskriaudus* 

Kongresas gali pravesti to
kius priedus prie esančių Da|^ 
bo Santikių įstatymų kurie tfk 
privers unijų diktatoriukus pa-* 
sikviesti valdžios paskirtus tai* 
kvtojus ir suėjus su kompani
jų vedėjais užvesti tarybas ta» 
lesniam darbininkų reikalų pa
gerinimui ir algų pakėlimui, ir 
sutarti ant tiek kiek reikalinga 
ir galima, o ne priversti darbi
ninkus mesti darbus, panešant 
sau tiubetoliuš. 
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PITTSBURGH 

PAMETA CIO UNIJĄ 

Pittsburgho pašto tarnauto
jų unijos lokalo vadai apkalti
no savo unijos centro vadus ne
sirūpinimu apsivalyti nuo ko
munistų įtakos, kaip buvo me
tiniame CIO suvažiavime nu
tarta, ir pasiryžo išsimesti iš 
CIO United Public Workers 
unijos. 

United Public Workers, vie 
šų Įstaigų tarnautojų unija, sa 
ko pašto tarnautojų lakalas 
yra žinoma viena iš komunis
tų kontroliuojamų CIO unijų. 

Pašto tarnautojai nori veng
ti komunistų ir jų kurstymų 
streikuoti. 4 

Pašto tarnautojai steigia sa
vo atskirą uniją, kurioje sako 
randasi apie 450,000 narių. Jo-

ju 

Waterbury, Conn, Žymus Tremtinių Koncertas Detroite. Palyvaus 
Pianistė Birute Smetoniene 

Mrs. Fredda Acker, iš An
derson, S. C., laimėtoja titulo 
"Mrs. America of 1946", gavo 
$5,000 dovanų, už kuriuos tuoj 
pirko savo šeimai namą. (Jei 
atsimenate, "Mr. America of 

. , • , 11946" titulą laimėjo jaunas 
je priklausys ir kitų miestų: QhiCagietis Lietuvis, Allan Ste-
pašto tarnautojai, ne tik Pitts
burgho. 

phens-Stepanauskas.) 

PRADEDA TARYBAS BE 
STREIKO 

Pittsburghe rengiama konfe
rencija tarp CIO United Steel-
workers ir U. S. Steel Corp. va
dų, ramiu budu, be grąsinimo 
streikuoti ir be prievartavimo 
išvaryti darbininkus iš darbų, 
apsvarstyti savo naują algų ir 
kitų reikalų sutarti "su kompa
nija. 

Šitokiu budu privalo buti iš
rišama visoki unijų reikalai su 
kompanijomis, ir unijų įstatuo
se taip yra pažymėta. Tačiau( 

karštagalviai unijų vadai, kaip į 
tik pasijaučia gana dideli tuoj 
Šoka grąsinti kompanijoms ir 
tuoj varu priverčia darbinin
kus streikuoti. 

Šis mitingas yra pirmas di
delio masto unijos algų klau
simo aptarimo mitingas šiais 
metais. Jis gali patarnauti ki
toms unijoms pavyzdžiu pana-* 
šiai daryti kai jų kontraktai su 
kompanijomis baigiasi. 

MIRĖ WOOL WORTH 
SCRANTON, Pa. — Sausio 

7 čia mirė Charles S. Wool-
worth, kurio vardu pragarsėjo 
po Ameriką "5 ir 10 centų" 
krautuvės, ir kurias vėliau pa
mėgdžiojo ir kitos kompanijos 

Wool worth sugyveno 90 me
tų- amžiaus, ir kai praturtėjo 
pradėjo pasižymėti savo didelė 
mis dovanomis ir aukomis mo
kykloms ir kolegijoms. 

Woolworth gimė Rodman, N. 
Y., bet pradėjo biznį mažoje 
krautuvėlėj Scrantone ir iš čia 
pradėjo pragarsėti ir savo biz
ni plėsti. 

TRAFIKO NELAIMĖS 
1946 METAIS 

Juo greičiau žmonės važinė
ja automobiliais tuo daugiau 
padaro nuostolių. Taip 1946 
metais per 11 mėnesių, kaip 
surinktos žinios rodo, Pitts
burghe motoristai padarė 50 

NEMOKĖS BEDARBĖS 
ATLYGINIMŲ 

PHILADELPHIA. — Valsti
jos Aukščiausis Teismas išnešė 
nuosprendį kad iš valstijos iž
do nebus mokama bedarbės at
lyginimai tiems darbininkams 
kurių unijos suvaržymai drau
džia eiti dirbti į atviras dirb
tuves, nesančias unijų kontro 
lėje, kuomet jie praranda dar-

i bą unijinėse dirbtuvėse. 
Tokių atsitilikų jau buvo, ir 

| už nemokėjimą bedarbės atU-
I ginimų bylos atsidūrė valstijos 
į teisme. Teismas rado tokį da-
| lyką nepritaikomu bedarbės at-
Į lyginimo įstatymams jeigu pa-
j tys darbininkai varžomi uni jos 
nuo dirbimo ten kur darbinin-

nuoš. daugiau nuostolių negu, ka u ti darb Už ^ 
194o metais. 

Žmonių sužeista per tuos 11 
mėnesių 26 nuoš. daugiau. Už
muštų trafiko nelaimėse skai
čius 1946 metais pasiekė 83, 
1945 metais buvo 73. Papras
tai iš sunkiai sužeistų dar ke
li numiršta, taigi tikima 1946 
metų trafiko užmušimų skai
čius bus didesnis. 

sakymą tokio darbo imti dar
bininkui sulaikoma bedarbės 
atlyginimo mokestis. 

BULVINĖ DEGTINĖ 
BAIGIASI 

Bulvės kurios iki šiol buvo 
naudojamos dirbimui alkoholio 
bus pardavinėjamos gyvulių šė
rimui sulyg naujo federalės 

l'4Hlirnm m mm v F* valdžios patvarkymo, ir degti-1 AHIJLODA niRli'll \Li, n- kurios pagrindu buv0 bul. 
Karo Palaikų Administraci- vių alkoholis Pennsylvanijos 

ja tuoj pasiūlys pardavimui 36j degtinės parduotuvėse baigsis, 
karo dirbtuves, kurias valdžia: Valdžia, sulyg karo meto 
išstatė už apie 200 milijonų du-1 programos buvo supirkus mili-
larių. Tos dirbtuvės randasi J lijonus bušelių bulvių iš bulvių 
Vakarinėje Pennsylvanijoje ir į augintojų, dabar tas bulves 
Siaurinėje Ohi;>. i pigiai parduos kiaulių ir gal-

i vijų augintojams. 

PADARYS DAl G STIKLO | 
Pittsburgh Plate Glass Co. 

pasiruošus per visas savo dirb
tuves šymet pagaminti rekor-' 
dikj kiekį stiklo ir kitų ?avo 
produktų. Ta kompanija i dir
ba dažus ir varnišius, neku-
riuos chemiškus produktus ii* 
dažams šepečius. 

DAUGIAU 

TMD -SUSIRINKIMAS 
Gruodžio 22, įvyko Tėvynes 

Mylėtoju Draugijos metinis su
sirinkimas. Buvo apkalbėta 
daug svarbių dalykų, patiekta 
nuoširdžių pareiškimų bei ra
ginimų. Ypatingai dabartiniu 
laiku, kada musų tėvynę Lie
tuva randasi žiaurių priešų 
parblokšta mums būtinai reika
linga TMD išauklėti kaip vie
ną iš stipriausių kultūros b/ei 
apšvietos organizacijų, kad ga
lėtume už Lietuvą dirbti. 

TMD kuopos valdyba 1947 
m. išrinktą: Pirm. Ant. Dzimi-
das; vice pirm. Dr. M. J. Čol-
pev; rašt. Dr. Kazys Vileišis; 
ižd. Jurgis žemaitaitis; apšvįe-
tos kom. Antanas Orąntas. 

IŠ BALF PARBUOTįS 
Gruodžio 22 atsibuvo BALF 

10 skyriaus susirinkimas. Bu
vo apkalbėta kokiais budais 
butų galima geriausia prisidė
ti prie sukėlimo BALF seimo 
nutartos sumos pinigu. Taigi 
pageidaujama kad kiekvienas 
Lietuvis susirupintu ir nors da
lį savo dienos uždarbio paau
kotų sušelpimui nelaimingų pa
bėgėlių Lietuviu kurie randasi 
išblaškyti po visą pasaulį. 

KAM DU VA^AI? 
Z. Jankauskas spaudoje pa

reiškė kad Amerikos Lietimai, 
jei veiktu vieningai Lietuvos 
vadavimo ir pabėgėlių šelpimo 
darbe, vietoje dviejų paskirų 
vajų, kurie išplaukė iš ALT 
nariu sumanymo, galėjo sutar
tinai padaryti vieną vajų surin
kimui $1,000,000, iš kurių da
lis, $250,000, galėtų buti pa
skirta tiesioginiams Lietuvos 
vadavimo reikalams, o likusi 
dalis tremtiniams gelbėti. 

Tų dviejų vajų skirtumas 
tame: BALF oficialiai sušaukė 
visų skyrių bei draugingų or
ganizacijų seimą. Ten oficia
liai išdavė apyskaitą kiek ir 
kam buvo pašalpos suteikta, ir 
buvo nurodyta kur ir kieį nu 
matoma bus reikafinma. Tuo
met seimo delegatai supratę 
BALF'o veiklos eigą ir šalpos 
reikalingumą, vienbalsiai už-
gyrė $525,000 vajų. Tas yra 
vykdoma pilnoje tvarkoje. 

Iš antros pusės. ALT val
dybos nariai susivažįavo Wa-
shingtone, be atsiklausimo Ta
rybos skyrių, be jokio paaiški
nimo kam tokia suma yra rei
kalinga, ir paskelbė $250,000 
vajų, tegul visuomenė sudeda, 
o mes tarybos viršininkai su 
pinigais apsidirbsim. 

Blogiau dar kad ALT vajus 
yra vedamas dabar, ir baigsis 
Vasario 16, o BALF vajus yra 
užvilktas ir bus pradėtas Ko
vo 2. Deja, visiems gerai ži
noma kad Kovo mėnesį atsįbų-
na Amerikos Raudonojo Kry
žiaus vajus visoje šalyje. 

Kas daugiausia del to nuken
tės jei ne tie žmonės kurie į 
mus alus atkreipę pagalbos 
laukia 

Kalbant apie musų tautiečių 
dvasinį silpnumą ir nevienin
gumą, štai geras pavyzdis mu
sų kolonijoje. A. J. Aleksis 
ragina Vienybės redaktorių su
vienyt visas keturias patriotin-
gas musų sroves, bet pažiūrė
kime kokia santaika eina vieti
niame Tarybos skyriuje, kur 
p. Aleksis pirmininkauja. Ar 
tikrai čia suburta srovinė vei
kla yra vykdoma iš nuoširdu
mo, ar tik įš vardo? Viešai ra
ginti kitus prie bendros veik
los, o pačiam elgtis priešingai 
yra veidmainystė. 

Į)r. ftf. J- Colney. 

REUMATIŠKI 
SKAUSMAI 

Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 
iš daug skirtingų elementų, turi sa
vyje galingą šilimą, šildydama ga
lingai, ištaipins Reumati-'kus skaus
mus, rajikii, kojų skaudėjimu ir tir
pimą, dieglius, šaltį. Daugeliui žmo-
niif pagelbėjo ir tamstai na^elbūs. 
Ndlaiik il'riau. bet tuojau isigvk — 
DECKENS OINTMENT, arba rašy
kite j dirbtuve. Kaina 2-oz. $1.00; 
4-oz. $2.00. Ekstra didele dtJįė •— 
16 oz. $5.00, 'ĄZ6) 

DECKENS OINTMENT 
P. O. Bęx 661; Newark 1. X. J. 

REIKALAUJA 
ALGŲ * 

CIO United Electrical, Iiądio " 1 ' 
and Machine Workers unija pa- UŽMIGO PIRMĄ IvART Į 
skelbs reikalavimą elektrišku JHĘTUS — AMŽINAI 
padargų industrijos darbinin
kams pakelti po 3 "c valandai 
daugiau. Tas paliečia 225,%0 

i darbininkų Weshingtcuse Elec-
| trie Corp., General Electric, iv 
| Sylvania Electric Corp. 

SEKRETAI DYKA} 
(FREE) 

Jiems kurie užsirašys 32-jų pusi. 
Rietuvių Naujienas ant 2-j i ipę-
eų už $2.00. duosim SEKRETUS 
doyanai, kaip pąsi.d$ryti namie 
alŲ, vyiift, įr sakJerj. (52) 

LIETUVIU NAUJIENOS 
992 N. 6th St. Philadelphia 6. P» 
v  

TRENTON, N. J. — Sausio 
4 čia mirė Albert E. Herp i, 
kuris sakėsi nėra niekad užmi
gęs per visą savo gyve'nimrj, 
per 95 metus. Jis gyveno ma
žame namelyje prie gelžinki-
lio ir neturėjo j^ios lovos, są-
ko ti k atsilš§dav<a| ked§3 jį-
skaitydamas. Ą ; 

•  • •  į 
j Daktarai atsim<*pa kad Hcr-

pįin bu^di 'ligoninėje penketą 
kartų, tačiąu sako niekad ne-
užtijeo jo užmigusio. 

Jo tokią prigimtį tyrfnėjo 
daugelis daktarų, bet negalėjo 
išaiškint kodėl jis nemiegoda
vo kaip kiti žmonės. 

E 
• <  

Sekmadienį, Sausio 10 d., 
buv. Lietuvių saleje {vyks 
Lietuvių tremtinių artistų 
koncertas. Pradžia 5 vai. 
vakare. Kad jis bus domus 
ir vertingas jau dabar gali
me užtikrinti, nes to koncer
to programai išpildyti su
kviesti talentingi jauni Lie
tuviai, nesenai atvykę iš Eu
ropos. 

Šiame nepaprastame kon
certe dalyvaus Birutė Sme
tonienė, iš Clevelando, buvu
sio Detroito šv. Jurgio pa
rapijos klebono Pral. F. Ke
mėšio giminaite. 

Birutė Smetonienė yra bai
gus Kauno Muzikos Konser
vatoriją, ir kaip gabi ir auk
štai išsilavinus pianistė ji 
3ažhai yra kviečiama skam
binti Amerikoniškose Cleve
lando organizacijose. Ji da
rosi vis populiaresnė tarp Lie
tuvių ir Amerikiečių. Ji yra 
tikra menininkė ir nuoširdi 
Lietuvaitė. Ji skambina visoms 
tikroms Lietuvių srovėms, ne
nusmukdama į politiką. 

Kita musų nauja žvaigždė, 
dainininkė ir deklamatorė, yra 
Elena Petrokaitė, kuri atvyks 
iš Chicagos. Tai buvus Šiau
lių teatro artistė. 

Prie j u dalyvaus ir kiti nau
ji Amerikiečiai, tremtiniai at
vykę iš Europos: Inž. Jonas 
Dunčia, Pranė čeekauskienė, 
Marytė Navickaitė ir kt. Mes 
iuos pamatysime ir asmeniš
kai susipažinsime Sausio 19. 

Šio koncerto visas pelnas eis 
Lietuvos gelbėjimui, tat tiki
mės kad jus; mieli tautiečiai, 
nepatingėsite atsilankyti, nepa
gailėsite savo brangių centų. 
T ė v y n ė s  i š l a i s v i n i m o  d a r b a s  
yra brangiausias darbas už vis
ką ką tik žmogus gali atlikti, 
o tai sunkus darbas, reikalau
jantis daug energijos ir pasi
aukojimo. 

Po koncerto bps šokiai. Mą-
jie tas jau suįdomino, nes su
radau gerą šokikę, ponią šepu-
tienę, ir sutarėm vėl šokti. 

LINKSMAI SUTIKO 
NAUJUfe METUS 

Naujiems Metams sutikti po-
kilį suruošė p. Matilda Maitie-
nė, LVS skyriaus narė. Poki-
lyje dalyvavo daug kilniu sve
čių, p. Maitienės ir pp. Kerše-
vičių draugai. Ypatingai p. 
Maitienę džiugino Naujų Metų 
šventė kad atsilankė jos sesu
tė Alice Janušaitienė iš Scran-
ton, Pa. Taipgi dalyvavo sve
čiai iš Kalifornijos, tai buvęs 
jūreivis Beganskų supus su sa
vo žmonele. 

Nauji Metai sutikti geroje 
nuotaikoje. Poni Maitienė ir 
Kerševičiai savo svečius vaiši
no širdingai. Svečiai išsiskirs
tė Naujų Melų ryte. 

GRAŽUS ALB KONCERTAS 

Jei kada Amerikos Lietuvių 
Balso radio choras gražiai pil
dė programą tai šį kartą ne
perdėsiu, reikėjo tik gėrėtis ir 
džiaugtis. Vadovaujant Jonui 
Valiukui, choras sudainavo ei
lę gražių dainų, žinant Joną 
Valiuką nesunku suprasti ko
dėl choras įdėjo tiek daug jąu-
smo dainavime. 

Po koncertu žmonės pasirin- j 
ko sau mėgiamas dainas, ku
rias programo pildyto j ai atli
ko. Pasirinkau ir aš, o jos bu
vo: "Kur Bėga šešupė", "Ei 
Pasauli!" Niekad negirdėjau 
taip jausmingai 'sudainuojant 
"Kur Bėga šešupė". 

Čia buvo ir solo, dainavo Jo
nas Valiukas, jo marti, Mary
tė Val-i'.liicno, iUupii Valatka, 
Jonas Baliukonis, Agota Joy ir 
kiti. Buvo duetų, kvartetų, 
vyrų ir mergaičių chorai. Iš
pildyta iš op. "Laima" "Bubu-
liu daina", iš op. "La Traviata" 
ir Įeitos. Jaunas Dobilų sūne
lis pagrojo akordionu. 

Buvo perstatyta gabi pianis
tė, kuri skambina chorui, Ele
na Dailydaitė; radio anaunse-
ris Ralph Valatka, kuris parei
škė kad jį ; tėveliai išmokino 
buti geru Lietuviu ir tą jis lai-
įo sau už garb?; taipgi naujas 
ALB klubo pirmininkas V. A. 
Kerše vičiųs. 

Publikos buvo apįp 500, salė 
net perpildvta. Viską? i^ėjo la
bai nuosekliai.'- • *' M. S^nris. 

Vytautas Markuząf 
_ Dirvos Atstovas- • 

prenumeratoms! . SkcivĮma^S, 
, 3907 Lillibridce ' 
DETROIT 14, MICH. 

Iš Californijos' Padanges 
MAŽYTĖ EKSKURSI
JA PO KALIFORNIJĄ 

Birute Smetonienė 

TARYBININKŲ 
NEPASISEKIMAS 

Tarybininkai savo nepasise
kimo priežastis meta kitiems. 
Gruodžio 16 ir 17 čia įvyko ta-
rybininkų rengtos prakalbos 
rinkimui ALT nustatytai $259,-
000 sumai. Kalbėtojais buvo 
P. Grigaitis iš Chicagos ir Da
gys iš New Yorko. Dviejų 
prakalbų rezultatai davė virš 
$300. 

Rašo J ūratė. 
(Pabaiga iš pereito įiįt.) 

Aš tuo tarpu žvalgausi į vi
sas puses, deja, matosi ne dau
giau kaip per pėdą į priešakį ir 
šonus. Vargšas musų "šofe
ris" p. Dudor.... čia dar kaip 
tyčia mano tėvas pradeda pa
sakoti kaip nesenai kaip ^ik 
apie šią vietą buvo toks atsiti
kimas: važiavo vienas paskui 
kitą penki automobiliai (tur 
but irgi tokių vargšų turistų 
kaip mes). Pirmasis, kaž ką 
sugalvojęs, ėmė ir sustojo, an
trasis pro debesį to nepastebė
jo ir.... irgi sustojo, tik jau 
užvažiavęs ant pirmojo; toliau, 
trečias užvažiavo ant antrojo, 
ketvirtas ant trečiojo, ir taip 
toliau, kaip toje pasakoje be 
galo. Rezultatas — krūva au
tomobilių. štai jums ir prome
nada debesyse. Po tokio pasa
kojimo nenuostabu kad mums 
visiems pradeda šiurpuliukai po 
nugarą vaikščioti, bet, musų 
dideliam džiaugsmui, debesys 
pasibaigia ir mes atsiduriame 
Kalnų papėdėje. 

Dabar vaizdas keičiasi, kiek 
akys užmato lygu kaip stalas, 
čia tai jau taip: kai kalnai tai 
kalnai, kad net debesis remia, 

atseit padarėm "short-cut"... 
Visi juokiasi iš musų "šofe

rio" gabumų ir nuolat klausi
nėja ar greit busime San Fran-
ciske, vietoje Los Angeles. Ta
čiau tai kad mes pasukome apie 
60 mylių iš kelio turi ir savo 
geru pusių, būtent, antroji rau-
su kelionės pusė eina naujomis 
vietomis ir tokiu budu susidaro 
proga pamatyti daugiau svieto. 

Važiuojame per Santa Bar-r 
bara miestą, kuriame daug mi
lijonierių turi pavo vasaros re
zidencijas; nesistebiu, nes čia 
tikrai labai gražu: kalnai, nutf- • 
stabi augmenija ir vanduo — 
viskas susilieja į nuostabią vi
sumą. Norėčiau ir aš kada 
nors turėti tiek pinigų kad ga
lėčiau gyventi šitame puikiame 
kampelyje. 

Toliau pajuriu važiuojame 
per Ventura ir tolyn. Saulė, 
tas geriausias dailininkas, be
sileisdama nuspalvina Ramiojo 
Vandenyno paviršių švelniom, 
lyg pastelinėm, spalvom, "ža
vinga! Nuostabu! Neparpasta! 
džiugaujame mes ir dekojame 
likimui kad mus čia atvedė. 

Jau beveik tamsu kai priva
žiavome fabriką, stovintį visai 
prie pat juros kranto, kurį ka
ro metu Japonai apšaudė, at
plaukę savo povandeniniais lai
vais. O, tas negeistinas karas, 
niekur negalima išbėgti nuo jo 
prisiminimų. 

Sutemsta. Keletą mylių pa-

nerasi. 
Lygumos mums visiems kaž 

Obalsis gražus ir kilnus, Mi- !<aip. Primena„ Lietuvos laukus 
chigan valstijai uždėta $20,030 lr v,s"s nuteikia svajingai.... 

rieda tolyn, 

medvil-

kvota gerais norais butų su
kelta kaip lašas vandens iš vie-
dio. Bet tarp jų yra piktų no
rų ir blogos valios žmonių. 

Štai Draugo korespondentas 
rašo, girdi yra tokių organiza
cijų kurių aukų rinkėjai vaik
što po namus ir renka pinigus . 
tremtinių naudai; pataria jų siremrę^;iie^ istikro 
apsisaugoti. 

O Vilnis rašo kad buvo pa
žangesnių žmonių tose prakal
bose, kurie rodė Grigaičiui ir 
Dagiui špygą kišenių je. 

Lietuviška patarlė sako, Ką 
sėji tą ir pjausi. P. Grigaitis 
turėtų atskleisti savo N-nų la
pus ką rašė praeityje, nereikė
tų su žiburiu j ieškoti tų Lietu
vių kurie šiądien save drysta 
vadintis progresyviais su špy
ga kišeniuje. 

Svarbiausias musų kulturos 
ginklas; kai tauta turi savo ne
priklausoma valstybę, jos gv- ™as dalykas, čia daug šalčiau 
vybė gali reikštis visokiais bur I ne£u.Los Angeles, o vasarą, pa
dais ir priemonėmis; tada tau- sakoja, buna daug karsčiau. 

Musų mašinėlė 
vis tolyn. 

Pakelėse didžiuliai 
nes (vatos) laukai. 

Pervažiuojam mažų miesteliu 
viename iš jų matome didelį 
burį "cow-boys", stoviniuojan
čių apie restorano duris. Ap-

taip kain 
rarodomi filmose. Nors imk 
ir fotografuok. Gaila, d;enu 
ansiniaukus, tat iš fotografijų 
niekas neišeina. 

Apie 11 Vai. pasiekiame sa
vo kelionės tikslą — Riverside 
miestelį. Miesteliukas, tikriau 
pasakius, bažnytkaimis, nieku 
y p a t i n g u  n e p a s i ž y m i :  k e l i o s  
gatvės, krūva namų, bažnyčia, 
mokykla, viešbutis, na, ir sa
vaime aišku, bent trys restora
nai, beje, dar kinas, štai ir vis
kas. Kad čia butų ypatingai 
malonu gyventi, nemanau. Pir-

tos gyvybę ginti ir jos įvairio
pą pažangą laiduoti gali viso
kiausios ir įvairiausios jiegos, 
visoki ginklai; tuomet saugoja 
tautos kūną ir dvasią, patikri
na sąlygas jai plėtotis kariuo
menė, policija, administracija, 
ūkis, finansai, mokyklos, pra
monė, prekyba, visokios drau
gijos ir tt. O kai nėra valsty
bės tai dauguma tų ginklų ir 
priemonių išnyksta, nėra kuo 
nuo priešo gintis ir savo teises 
apginti. 

šiądien tautos kulturos ir 
dvasios svarbiausias ginklas 
paliko spauda: laikraštis, kny
ga. Jei jis negali reikštis tė
vynėje tai jis persikėlė už jos 

Mano tėvui vieta patinka, 
mat iis medžiotojas, o čia, kaip 
atrodo, jau ko ne ko, bet kiš
kiu ir kitokių panašių "žvėrių" 
tai tikrai netrūksta. P. Dudor, 
pasirodo, aistringas grybauto
jas, jis tuoj konstatuoja kau 
drėgna ir sodri apielinkės žemė 
nuostabiai tiktų grybams. Jis 
jada atvažiuoti čia grybauti. 

1 valandą pietaujame vietos 
restorane. Atneša mums "T-
bone steąk"atrodo labai gra
bai, porcijos bent du kartu di
desnės negu už tą pačią kainą 
Los Angeles restoranuose, be 
to mes visi baisiai išalkę, taigi 
kimbam į kepsnį. Deja, pasi
rodo, ne taip gerai viskas ei-

o kai jau lygu tai nei kupsto Į važiaVus, tolumoje jau matosi 
Santa Monikos žiburiai — esa
me beveik namie. 

Kol parvažiuojame į Holly
wood;! jau aštuonios. Sustoja
me pavakarieniauti, ir, prisimi
nę Riverside steiką, užsisako
me po "hamburger", kad ne
reikėtų vėl prakaito lieti be
pjaustant. * 

Pavakarieniavę išsiskirstom. 
Aš einu miegoti, nes nuo ilgo 
važiavimo jaučiuosi pavargus. 

Tą naktį sapnavau palmes 
Ramiojo Vandenyno pakrantė
se ir karves besiganančias de
besyse. Jūratė. 

ribu, visur ten kur mylėti savo j ^a kaip mums atrodė. Gražu-
tėvynę, trokšti jai laisvės ir' šis steikas pasirodo kietas kaip 
nepriklausomybės nėra laikoma | puspadis —- matyt to steiko 
nusikaltimu, lr musų velionis ' savininkas tikrai nemažiau ka'p 
prezidentas Rooseveltas nesykį | pora dešimčių metu ganese de-
savo kalboje sakė kad buti ge- į besyse. Visi dantimis griežia-
ru piliečiu nereikia ir savo te- me ir visu svoriu užgulę p?iliu« 
vų tautos pamiršti. ! bandome per jiegą padalinti 

Didelės idėjos ir gražiausi i savo patiekalą, bet niekas neiš-
galvojin ai nueis niekais jeigu į eina, nes peiliai, kaip Lietuvo-
nebus pajiegų jiems Įvykdyti, į je sakydavo, "nors raitas į Ry-
už juos kovoti ir laimėjimus j gą jok", nepjauna, nors tu čia 
išlaikyti. Pajiegunias rasis tik k a nori daryk. O valgyt taip 
t u o m e t  k a i  m u s ų  n e d i d e l ė  t a u - 1  n o r i s i . . . .  . . .  
ta si'burs visas jie gas į vieną j Ir žinote ką mes padarom r 
ir broliškai išvien sieks didžio- Ogi pasidedame visus etiketus 
jo savo tikslo — laisvės ir ne-
priklauįDinylčo. 

Taikei, nepaisant tokių kreivų 
priekaištų, visi geri Lietuviai į 
darbą, kuriuose dar dega mei
lės kibirkštėlė savo tautai. 

J. Gužauskas. 

B U Y  Y O U R  

E X T R A  
SAVINGS 

BONDS 
N O W  

ECURITY) 

į šalį, gražiai pasiirrame savo 
steigus "į rankutę" ir — musų 
dantys pasirodo žymiai aitres
ni negu restorano peiliai. (O 
steikas, reikia pripažinti, buvo 
g a r d u s . . . . )  

Papietavę leidžiamės pamų 
link. šį kartą už vairo sėda 
mano tėvas. Jis žada padaryti 
'short-cut" ir mus parvežti na
mon žymiai trumpesniu keliu. 
Važiuojam. Pavažiuojam taip 
apie valandą — apielinkės nuo
stabiai gražios: nedideli kalne
liai- apaudė, medžiais, kai kur 
sodviaį žalios- pievos, taip ma
lonu. rodosi, važiuotum ir va
žiuotum. .. ;</' 

rra'p besigėrėdami ^ panorąmą 
daromės į šalis, staigi žiūrim, 
prie kelio stovi stulpas, ir ant 
to stulpo aiškių aiškiausią juo-
t^u ant balto parašyta: '-Los 
A ngeles — 270 miles", gi nuo 
Riverdale buvo 210 myli; — 

MUSŲ DARBUOTOJŲ 
RAčKŲ ŠEIMA 

Pora metų atgal mųsų ^vei
kėja, Otia Ifcačkienė, minėjo sa
vo sunaus Wiliaus gimtadienį 
viena, gal eidama gatve, rink
dama aukas Raudonajam Kry
žiui, o gal taio paskendus vi
suomenės darbuose. Liūdnas 
buv£ tas minėjimas. Ji nežino-
io ar Wilius sveikas, ar gyvas. 
Jis buvo užjuryje, kare. 

Šymet kas kita. Jis sugry-
žes sveikas su pasižymėjimo 
medaliais, mamai vėl parnešęs 
savo gimimo linksmą nuotai
ką. Būdamas artistas jis da-
bas mokinasi Motion Picture 
Art. 

Claudijus, Račk\i tyresnysis 
sunus, randasi Japonijoje, kur 
dirba valdžios darbą. Tėvams 
dažnai parsiunčia brangių, gra
žiu dovanu. Tėvas, Frank Rač-
kus, vra Real Estate biznyje. 
Jo naujas ofisas yra 739' ^ S. 
Western Avenue, Los Angeles, 
Calif. Ponia Račkienė, sugry-
žus iš atostogų, vėl darbuoja
si tarp Lietuvių ir prie to dar 
parašo mušu laikraščiuose. 

Per Wiliaus gimtadienio va
kariene, tarp skaniausiu ponios 
Račkienės pataisytu valgių ma
tėsi ir Lietuviško kugelio." Gal 
sakysit paprastas tai dalykas 
;arp Lietuviu. Lietuviai prie 
io pripratę Lietuvoje. Gražu 
kad mes nepamirštam savo Lie
tuvos napročius, valgių gami
nimą, švenčiu apeigas. 

Porai Cassin žentas, kurio 
tėvai čia auge. pasižiūrėjęs į 
stala pasakė, "Mano senolė pa
gamindavo kugelio". Vistiek 
kelintos kartos vaikai bus jie 
atmins savo tėvus, senolius, ir 
ka^ jie patvs yra per jiems pa
liktas atmintis-dovanas. 

Mes visi Lietuviai turėtume 
šventi metu šventes tikrais 
Lietuvos budais, kad musų vai
kai čia gyventami pažintų Lie
tuva, žinotų kas Lietuviai yra. 
Kad vaikai čia ir už šimto me
tų širdyje turėtų tą savo tau
tos žiburėlį, tevu įsetą juose 
per paprastus kasęiiepįnius 
likimus. 

Ponai Cassin yra išdirbys-
tės užsiėmime, turi savo dirb- 4 
tuvę. Ponia Cassin čia atvažia
vus iš Anglijos, bet labai gra
žiai Lietuviškai k<!!ba, net irĮ 
rašo. Piri}ji4|U gyvenus Ohio' 
valstijoje. Ona Pueetaitė./ 

Vincent B. Archis 
Dirvos Atstovas 

Prenumeratoms, Skelbimam^ 
331 So. Rampart Blvd. 

LOS ANGELES, GALIF. 
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Tegul meile Lietuvos 
Dega musų širdyse L A I S V A  L I E T U V A  Laisvę pažinus Taut* — 

Jungo Nevilks! 

LVS Pirmininko Pranešimas 
NAUJU 1947 METU PROGA 

Rašo P. J. ŽIŪRĮS, 
LVS Pirmininkas. 

LIETUVIŠKUMAS — 
PIRMIAUSIA 

Gal dar niekad nepasireiškė 
toks didelis nesutarimas Lietu
viškoj veikloj Amerikoje kaip 
kad 1946 metais. Nors ALT 
skelbė pasiulius Chicagos kon
grese vieningos veiklos planą 
vidurinei srovei, bet deja iš vis
ko buvo aišku kad tas pasiūly
mas buvo nenuoširdus, jis pa-
grystas apgaule, noras paneig
ti ir užslopinti opoziciją. 

Kad supratus šio nemalonaus 
nesutarimo priežastis reikia bū
tinai išnagrinėti šių grupių pa
grindinius nusistatymus. Ame
rikos Lietuviai socialistai savo 
idėjomis artimi Lietuvos social 
demokratams ir yra artimi Lie
tuvos liaudiningams. 

Kaip ir Amerikos Lietuviams 
socialistams taip ir kitiems so
cialistinės pakraipos grupėms 
daugiausia rupi eiti pagal pa
saulinę socialistų programą ir 
tik antroje vietoje stovi tautiš 
kurnąs (Lietuviams sočia lis-
tams—Lietuviškumas). Yra ži
noma kad savo idėjomis ir sa-

žais paėmus, Dr. Griniaus val
džia, toleruodama ir suteikda
ma perdaug dideles laisves įvai
riems neaiškiems elementams 
ir nesiskaitydama su tikrąją 
Lietuviška liaudimi, išugdė ša
lyje kraštutinius elementus ir 
davė jiems geras galimybes su
kurti sau lizdus prieš tautišką
ją veiklą. Visi tos valdžios iš
ugdyti kraštutiniai elementai 
turėjo Lietuvos laisvę slopinan
čius ir net neigiamus tikslus. 

Iš to aišku kad tautinis po
sūkis buvo kaip ir stabdys, bū
tinai ir neišvengiamai reikalin
gas sulaikyti Lietuv ^ nuo sly
dimo j kairę bei apsaugoti ir iš
tobulinti visą valstybės apara
tą taip kad Lietuva eitų tau
tišku nepriklausomu keliu 
butų atspari visoms pasauli
nėms įtakoms* 

Lietuvos istorijos studentai 
turės sutikti kad dėka šio Lie
tuvos tautinio posūkio ir Prez. 
Smetonos tvirtos rankos Lietu
va išliko laisva ir nepriklauso
ma nuo pavojingų didžiųjų kai
mynų net iki 1940 metų. Per 
tuos Nepriklausomybės laikus 
Lietuva išauklėjo pilną gent-
kartę tautiško, patriotiško jau
nimo, kuris progai pasitaikius 
išlaisvins Lietuvą ir atkurs jos 

MOTERIS PASTATYTA PRIE SUNKIŲ 
VYRIŠKŲ DARBŲ SIBIRE 

vo nesupratimu bolševikinio pa 
vojaus socialistai daug prisidė- j SUgriautą nepriklausomą gyvė
jo prie paruošimo palankios dir- nimą. 

tieeiu liaudininkų atspindys. 
Dabar kyla klausimas kokiu 

pagrindu butų galima suvieny
ti visų Amerikos. Lietuvių sro
vių veiklą. 

Lietuvai Vaduoti Sąjunga 
penkių savo darbuotės metų 
bėgyje kreipėsi daug kartų raš
tiškai į A. L. Tarybą, siūlyda
ma sudaryti bendrą, vieningą 
aparatą veikti Amerikoniškose 
sferose bendruose Lietuvos ne
priklausomybę liečia n č i u o s e 
klausimuose. Visi atsakymai 
iš ALT buvo pilni paniekos, ar 
ba padiktavimų; Stokit į Ta 
rybą! 

Pereito ALT kongreso pasiū
lymas ir liko vien tik pasiuly-
mu. Taryba pranešė per savo 
bendradarbius: jei LVS nori 
drauge dirbti tegul prisidedanti 
prie Tarybos. 

žinoma, LVS negalėjo su tuo 
sutikti, nes pagal 1944 metais 
New Yorke įvykusį suvažiavi
mą buvo aišku kad LVS atsto
vauja didelę dalį Amerikos Lie 
tuvių visuomenės ir, kaip tokia 
ji turi pilnę teisę reikalauti kad 
su ja butų skaitomasi kaip su 
pilnateise organizacija. 

Ta prasme pasiūlytą rezoliu 
ciją iš LVS pusės ALT vadai 
visiškai atmetė ir p&šiepė. 

(Pabaiga kitame nr.) 

vos kai kuriems bolševizmui pa
lankiems elementams Lietuvo
je. Aišku kad šiądien jie tai 
neigia ir kratosi, bet praeities 
faktai patys kalba už save ir 
patiekia daug aiškių duomenų. 

Amerikos Lietuviai socialis
tai su P. Grigaičiu priešakyje 
visados rėmė pasaulio socialis
tus ir ėjo pagal jų programas. 
Atėjus laikui, kada buvo' nau
dinga susidėti su kitais, jų bu
vo varoma prisiplakimo politi
ka. P'aimkime pavyzdžiui lai
kotarpį po I Pasaulinio karo: 
P. Grigaitis ir jo grupė laikinai 
buvo prisidėjus prie tautinin
kų. Vėliau, savotiškais sumeti
mais, buvo susiplakęs su komu
nistais. šio karo laiku jis vei
kia išvien su krikščionimis-de-
mokratais arba Amerikos Lie
tuviais katalikais. 

Katalikų priešakyje gi stovi 
žmonės kurie, iškilus reikalui, 
be jokių skrupulų statys savo 
tikėjimo reikalus pirmoje vie
toje, o grynai Lietuviškus rei
kalus paskutinėje vietoje. Jie 
sieks savo grupės dominavimo, 
paneigdami ir su purvais su
maišydami tuos kurie palieka 
tikėjimą nuošaliai, kaip kiek
vieno žmogaus sąžinės reikalą, 
o pirmoje vietoje stato Lietu
viškumą. Tat tų dviejų grupių 
— socialistų ir katalikų" — ben
dradarbiavimas išplaukia iš to 
kad pirmoje vietoje jie stato 
savo internacionalines idėjas, 
o tik antroje tautiškumą. 

Tas grupes į artimą sąryšį 
suveda du faktoriai: pirmasis, 
ir daugiau reikšmingas fakto
rius, tai atradimas savo pro 
gramoje bendrų idėjų. Tuo bu-
du jos siekdamos bendrų inte
resų išvyksto vieningą veiklą, 
vadinamą bendru frontu. An
troji vieningos veiklos priežas
tis remiasi jausmais, o tai yra 
neapykantos ir baimės jaus
mas. 

'faip vadinamas must) socia
listų ir krikščionių demokratų 
"apsi vedimas" ir iš to kilus jų 
bendra veikla pareina iš neapy
kantos ir dalinai net iš baimės. 
Visa ta neapykanta buvo nu
kreipta prieš a. a. Lietuvos Pre
zidentą A. Smetoną. 

čia nukrypau nuo temos, ir 
užimtų perdaug vietos jei no
rėčiau čia pilnai nušviesti ir 
išnagrinėti tikslą ir reikalingu
mą taip vadinamo Smetonos 
perversmo, arba tautinio posu-

'kio, Lietuvoje. Bendrais bruo-

Vidurinė srovė, arba vadina
mieji tautininkai, kurie semia 
savo inspiraciją iš Dr. Kudir
kos skelbiamos praeities ir iš 
tų kurie leido Aušrą, visada 
statė ir stato Lietuvos laisvę 
aukščiau visko. Jie nesidairo 
nei į Maskvą nei į Romą. Jų 
tikslas yra laisva ir nepriklau 
soma Lietuva, be jokių svetimų 
įtakų, nesiremiant jokiais iš
laukiniais ramsčiais bei dailiai 
skambančiomis bet ne savomis 
idėjomis . 

PASIDALINIMAS ČIA IR 
EUROPOJE 

Yra sena patarlė: Kaip dan
guje taip ir ant žemės. Kaip 
Europoje Lietuviai yra pasida
linę į įvairias grupes, turinčias 
savas ar svetimas ideologijas, 
taip ir čia Amerikoje yra tik
ras jų atspindys. 

Pažiūrėkime į Tarybos sąsta
tą, kuris susideda iš dviejų 
grupių turinčių internacionali
nes idėjas ir nusiteikimą, ir 
vienos mažos grupelės kuri pa
gal rėikalą ir naudą gali pasuk
ti į vieną ar į kitą pusę. 

čia, Taryboje matome musų 
katalikų pavidale krikščionis 
demokratus; P. Grigaitį su sa
vo socialistais, kurie atitinka 
socialdemokratus ir yra artimi 
liaudininkams. Prie tų grupių 
prisišliejo jauni pažangiečiai, 
kurie savo laiku buvo tautinin
kais, bet vėliau atsisakė savo 
tautinių idėjų, persiėmė tarp
tautiniu socializmu, ir prisipla
kė prie socialistų; dabar jie 
veikia kaip sandariečiai, vals-

LAIKRAŠTIS BRITŲ 
ZONOJE 

Britų karinė administracija 
savo zonoje buvo uždarius vi 
sus DP leidžiamus laikraščiu 
ir tautinius komitetus. Vieto
je tautinių komitetų yra jkur 
ta Baltų Centrinė Taryba, kuri 
atstovauja visus Baltų PD rei 
kalus prieš karinę Britų admi 
nistraciją. 

Tai Tarybai pavyko įtikimi 
Britų administraciją kad atski 
ros tautybės turi turėti spaudą 
savo kalba. Tam prašymui pri 
tarta ir leista Letuviams, Lat 
viams ir Estams leisti po vieną 
savaitraštį visai Britų zonai 

Tuo budu ir Lietuviai Britų 
zonoje turės savo greitesnę in 
formaciją, nes del įvairių- su 
varžymų Amerikiečių z o n o 
Lietuvių spauda pasiekdav 
Lietuvius Britų zonoje si| 
deliu pasivėlavimu. 

GRUPUOJA STOVYKLAS 

Britų zonoje vykdomas DP 
stovyklų grupavimas į didės 
nius vienetus atskiromis tau 
tybėmis. To pasėkoj e panai 
kintos dvi Lietuvių stovyklos 
Detmolde ir Hiddesene, jas 
perkeliant į Greveną, kur da
bar susidarė didelė stovykla. 

ISLANDIJA, sala šiaurinia 
me Atlantike, turi virš šimtą 
vulkanų (ugniakalnių). 

New Mexico Universitete namų ruošos studentės mokinamos 
ir kūdikių prižurėjimo, kaip parodoma šiame atvaizde. Stu
dentė vonioje prausia 10 mėnesių amžiaus kūdikį, kuris neiš-
dyko nežiūrint kad daug kitų tos klasės studenčių paeiliui at
likinėjo ant jo motiniškas pareigas. 

Vienas iš retų atsitikimų, 
laiškas išvežtos į Sibiro dyku
mas, pasiekė Dirvos skaityto
ją Amsterdam, N. Y., nuo jos 
pusseserės, kurios vyras areš
tuotas ir nubaustas 10 metų 
talėjimo, o ji pati su vaikais 
išvežta į sunkius darbus Sibire. 
Nors ji buvo mokytoja ir dar 
jauna moteris, bet nuo vargų 
ir perkentėjimų baigia apakti 
ir apkursti. Rašo laišką taip 
tad kacapai nesuprastų, bet 
aiško gavėja, kuri rašė savo 
paklausimus taip pat išversta 
talba, supranta kas rašoma ir 
tas tai šeimai nutiko. Laiškas 
rašytas Spalių 10, 1946. 

Miela Alyte! Rugsėjo 30 d. 
gavau tavo pirmą laiškutį. Il
gai neprisirengėme tau atrašy-

nes neturėjau popierio, ir 
laiko. Pas mus dabar karšta 
darbymetė. Reikia nustatytu 
laiku atiduoti valstybei grudus. 
Vasara ir ruduo buvo lietingas, 
darbai susitrukdė. Dabar užtat 
dirbam dieną ir naktį. Ir kai 
pabaigsim valstybei duoklę ta
da baliavosim. Tai bus Lapkri
čio "Revoliucinė šventė". 

Aš dirbu sandėliuose, arpa-
voju, ir maišus nešioju su grū
dais, tai iš vieno sandėlio į ki
tą. tai į vežimą, tai iš vežimo. 
Vasarą šieną grėbiau (čia au
gina daug karvių, avių, tai rei
kia daug šieno). Vėliau rišau 
pėdas javų. Musų farmoj tik 
avižas sėja. Norma 500 pėdų 
per dieną surišti. Nesenai nu-
kasėm bulves, aš nukasiau apie 
400 viedrų. Turėčiau gauti už 
darbą apie 40 viedrų bulvių, 
bet nežinau ar gausiu bulvė
mis ar pinigais apie 3 rublius 
į dieną, žiemomis vėžio j u mal
kas iš miško;''pernai dirbau 
prie karvių: šėriau, girdžiau, 
mėšlus vežiojau, šią žiemą dar 
nežinau ką dirbsiu. 

Danutė ir Vytautas keturis 
metu6 tokius pat darbus dir|30, 
bet jau pernai, nors dideli vai
kai, pasiryžau juos mokinti. 
Danutė norėjo iš 7 klasės stoti 
į specialę felčerių mokyklą, bet 
jos neleido į miestą važiuoti. 
Mieste man butų lengviau ją 
mokslinti, nes valstybė duoda 
stipendiją ir duonos, o dabar 
kai 8 klasėj mokinasi tai rei
kia savom lėšom daduoti viskas. 
Ji nuo musų farmos virš 30 
klm. gyvena. Vytautas lanko 
mokyklą už 10 km. ir kiekvie
ną dieną vaikšto kalnais. Sau-
sį-Vasarį buna labai dideli šal
čiai ir vilkai užpuldinėja, tai 
reikės pasamdyti ant laiko bu
tą, tik su maistu labai sunku. 
Ramutė lanko II skyrių, nors 
jau didelė mergaitė, 12 metų, 
bet čia pas mus nebuvo mokyk
los tai mano vaikai atsiliko 
nuo gyvenimo. . Tik kad Die
vas duotų man sveikatos ir aš 
galėčiau uždirbti ir jiems pa
dėti. Bet mano sveikata ne-
perpuikiausia; turi mažakrau 
jystę, rankas, kojas ėda reu
matizmas; labai silpnai matau 
(rašau mintinai) ir nebeprigir-
džiu. Labai sukudus. /Tai ma
tyt senatvės pažymiai. (Ji tik 
38 m. amžiaus.) č 

Mano mamytė savo ukį ati
davė valstybei; sau turi vieną 
ha žemės. 

Pusbrolis Antanas, girdėjau 
kad nuteistas 10 metų kalėji
mo. (Tai jos vyras, bolševikų 
suimtas Lietuvoje.) 

šis laiškas yra šeštas, neži
nau ar tu juos visus gauni. 

Gerai kad gavot fotografijas 
iš musų ekskursijų. Mes išva
žiavom sunkvežimiais iki sto
ties, paskui važiavom traukiniu 
ir baigėm kelionę ant jaučių, 
nes jau į tokį užkampį nuva
žiavom kad jokia mašina nei
na ten. (čia kalba apie foto
grafijas ir ekskursiją: reiškia 
Amerikoje gyvenanti pusseserė 

Kur Buvo Nužudyta 
2,480 Lietuvių 

T. 

Kaip tie nelaimingieji ten pateko žinių neturima. 
Ten nužudyta ir tūkstančiai kitų tautų žmonių 

Pietų Afrikos Unijos premje
ras Fieldmaršalas Smuts, paro
doma laikąs savo krikšto duk
terį, Graikijos karaliaus Povilo 
jauniausią dukrelę, kuriuos jis 
aplankė gryždamas iš United 
Nations posėdžio New Yorke. 

suprato kaip juos Lietuvoje su
gaudė ir išvežė į Sibirą.) 

Tiesa, rašai, Eliute, kad žiau
rus buvo tie žmogėdos Vokie
čiai. Skaitėt jųs jų darbelius 
laikraštyje. Kad ne tie bandi 
tai, mes butume ir su vyru gy
venę ir šeima nebūtų išardyta. 
Niekas neužgydys tų žaizdų, 
neatsilygins už skriaudas, ne
sugrąžins musų laimės ir džiau
gsmo, nes nėra musų tėvelio ir 
vyro.... 

Tavo Onutė. 
(Kalba apie žmbgėdas Vokie

čius, bet aiškina apie Rusus, 
nes jie išvežti, šeima suardyta 
dar pirm Vokiečių į Lietuvą 
atėjimo. Taipgi patėmykit lai
ške minimą sakinį "mano ma
mytė savo ukį atidavė valsty
bei ....) 

FLOSSENBURGE, Bavarijo
je, netoli Weideno, buvo kon
centracijos stovykla. Tos sto-

yklos buvusieji tarnautojoj 
patraukti teisman. 

Nesenai patirta kad toje sto
vykloje be kitų tautų kalinitf 
yra nužudyta 2,480 Lietuvių. 

Kaip tokia didelė Lietuvių 
masė čia pateko dar neišaiš
kinta ir kažin ar kada pavyks 
lai padaryti. Spėjama kad ten 
bus nukankinti dalis tų jaunų 
Lietuvių kurie paskutiniais Vo
kiečių šeimininkavimo Lietu
voje mėnesiais buvo prievarta 
įvilkti į Vokiečių uniformas ir 
išvežti į Vokietiją. Be abejo
jimo, dalis šių Lietuvių aukų 
sudaro prievartiniai Lietuviai 
darbininkai, dalį prieš nacius 
kovojusieji dalyviai. 

Jie visi atsidūrė šioje Hitle
rio naikinamoj stovykloj kaip 
aukos savo protesto prieš na
cių režimą. Musų mažai tau
tai toks skaičius yra labai di
delis nuostolis. O jis dar esąs 
negalutinis. Esą surasti nau
ji tos stovyklos dokumentai, 
pagal kuriuos nužudytų skai
čius dar padidėsiąs. 

M A R G U T I S  
Skaitykit "Margutį", komp. 
A. Vanagaičio leidžiamą mu
zikos ir juokų žurnalą. Ei
na du kartu į mėnesį. Kaina 
metams $2. Prisiųskit 10c 
pašto ženklais, gausit vianą 
numerį pamatymui. 

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

Chicago, 111. 

Iki šiol nustatytais duome
nimis, ten esą nužudyta: 

Lietuvių 2,480 
Rusų 26,430 
Lenkų 7,546 
Prancūzų 4,372 
Vokiečių 5,964 
žydų 3,132 
Jugoslavų 2,140 
Belgų 1,693 
Holandų 1,163 
Danų 20 
Norvegų 14 
Italų 13 
Anglų 9 
Amerikiečių 2 

Viso 54,990 
Stovyklos tarnautojų byla 

turės atskleisti daugiau švie
sos apie tai. Elta. 

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

DIRVOS Administracija. 

Siųskit Savo Prenumeratą DABAR knygai 

LIETUVA TIROIVXJ 
PANČIUOSE 

Išrašykit čia telpantį kuponą užsisakant knygą. 

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA 
•820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 

Siunčia savo prenumeratą šiai naujai leidžiamai knygai: 

$ Knygai "LIETUVA TIRONŲ PANČIUOSE" 

Vardas 

Adresas 

Miestas Valstija. 

į. .į. .Į. .Į. į 1 

I I  Amerikos Lietuvių Misiia 
ir Jos Darbai 

Tuoj reikalaukit sau vienos arba daugiau šių įdomių 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 
PERGYVENTU KANČIŲ BOLŠEVIKU NAGUOSE C C 

'Kaip Jie Mus Sušaudė' -••• 
(Lithuania Under the Sickle and Hammer) 

J1 
(80 puslapių — su paveikslais — su Pulk. Petraičio biografija, su Lietuvos Istorija) 

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

fi J $3 
(Su Lietuves 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, dvi 
ar daugiau knygų, po $3.00. 

Siųskit savo užsakymą! 

šios knygos pelnas eina Lietuvos vadavimo reikalams. 

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA 
6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohir 
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D I R V A  

GEN. MCNARNEY RAGINA 
TREMTINIUS GRYŽTI 

GEN. McNARNEY ATSIŠAU
KIMAS į IšVIETINTLJS 

PABĖGĖLIUS .ŽYDAJ 
B RUSIJOS GLOBO

JAMI GERAI 

štai buvo išleistas Generolo 
Joseph T. McNarney, vyriau
sio Amerikos karinių pajiegų 
vado atsišaukimas liečia n t i s 
Amerikos politiką del tolimes
nės „DP šalpos ir dabartinių 
imigracijos galimybių. Atvira
me atsišaukime tiesioginiai į 
400,000 Amerikiečių Zonos ne 
žydų tautybes DP, Vyriausias 
Vadas pareiškė: 

"Akivaizdoje apribotų gali
mybių j kitas šalis, aš prašau 
kad kiekvienas iš jusų persvar
stytų savo nusistatymą del re-
patriavimo j tėvynę, kadangi 
yra likę vos keli mėnesiai šal
to laikotarpio. 

"U. S. A. politika buvo ir 
ateityje bus remti ir lengvinti 
jusų savanorišką gryžimą j na
mus. Mes tikime kad jusų gry-
žimas yra visiems geriausia iš
eitis. 

"Kadangi U. S. A. nėra įma
noma neribotą laiką išlaikyti 
sambūrių centrus ir stovyklas, 
U. S. ėmėsi iniciatyvos prisidė
ti prie tarptautinės akcijos, iš
tirti apsigyvenimo galimybes 
tiems kurie del svarbių prie
žasčių negali gryžti į tėvynę. 

"Imigracija į vakarų šalis 
yra varžoma specialių kvotų, 
nustatytų veikiančiais įstaty
mais. Tų įstatymų pakeitimo 
galimybė yra netikra. 

"Kanados vyriausybė nėra 
pranešus apie jokius pasirengi
mus priėmimui DP, išskyrus 
4,000 Lenkų iš Italijos, ir bu
vo suprasta kad jokių specia
lių pasiruošimų priimti kurį 
nors skaičių imigrantų šiuo 
metu nėra. 

"Lotynų Amerikos vyriausy
bės nurodo kad programą lie
čianti žymesnio skaičiaus DP 
iš Europos apgyvenimą, grei
čiausia pradės ne anksčiau kaip 
po metų laiko. 

"Kiekvienu atveju apsigyve
nimo sąlygos tuose kraštuose 
nebus lengvos.... Jųs galite 
tikėtis kad kol galėsite įsigyti 
savo žemės, 'dauguma iš jusų 
ilgą laika turės dirbti kaip ukic 
darbininkai už labai mažą at
lyginimą. 

"Ištikrųjų didesnis pagerėji
mas jusų ekonominių sąlygų, 
virš tų kurios yra jusų tėvy
nėje, yra problematiškos. 

"Mažesnis skaičius mekanikų 
pusiau apmokintų fabriko ir 
statybas darbininkų gali buti 
įleista, bet vėl — pagerėjimas 
jusų ekonominių sąlygų yra 
abejotinas. 

"Greitos ir didelių grupių 
apgyvendinimo programos tose 
sąlygose negali buti laukiama, 
kol žymios pašalpos ar pasko
los tartautinio pasikeitimo ke
liu ar mašinų importu nebus 
parūpintos. O tos galimybės 
yra toji. 

"Emigracija ir U. S. Zonos 
Vokietijoje į U. S. A. vyksta 
jau penktas mėnuo. 4.500 DP 
buvo suteiktos vizos. U. S. A. 
kvotą sudaro 1,100 vizų į mė
nesį, skiriamų jums. šis labai 
mažas vizų skaičius suteikia 
keletui iš jusų galimybę išvyk
ti į U. S., jei toks yra jusų pa
geidavimas. Pakeisti teikiamų 
vizų skaičiui reikalinga U. S. 
Kongreso sutikimo. 

"Todėl didžiausiai jusų dau
gumai vienintelis pasirinkimas, 
išskyrus jusų grvžimą tėvynėn 
yra: 
- "Apsigyvenimas kitame kra
šte, turbut po kelių metų lau
kimo, aprėžtam skaičių žmonių, 
greičiausia keletas tūkstančių 
mylių nuo čia, mažai apgyven
tose vietose, sunkiose ekonomi
nėse ir klimatinėse sąlygose, 

"arba eventualiai įsijungi
mas į Vokietijos gyventojus. 

"Aš ėmiausi tų priemonių, 
kreipdamasis į jus, kad galuti
nai butų išsklaidyti g&ndai apie 

planuojamą lengvą, greitą ir 
plataus masto įsikurdinimą, ir, 
kad jųs turėtumėt pilnas infor
macijas kuriomis galėtumėt 
remtis spręsdami savo ateitį." 

ŽYDAI GLOBOJAMI IR 
NĖRA APSUNKINIMAS 

Musų Lietuvių tre m t i n i ų 
nuomonė del šio generolo atsi
šaukimo yra tokia: 

Paskelbus šį atsišaukimą į 
DP asmenis (Rųgs. pradžioje, 
1946), tuoj gavosi nuomonė 
kad tik įvairių kraštų žydai, 
kaip ir Vokiečių persekiojami, 
taip ir dabartiniai atbėgėliai, 
kurių kasdien į U. S. Zoną Vo
kietijoje atbėga nuo 300 iki 
400 žmonių, daugiausia iš po
karinės Rusijos, nieko neperse
kiojami, Amerikonų yra pa
kenčiami ir jų buvimas Ameri
konams nesudaro jokių sunku
mų. Jie dabar gauna žymiai 
geresnį maistą, patalpas ir lai
svi nuo visokių patikrinimų. 

Gi Lietuviai, Latviai, Estai 
ir kiti Vokiečių išvestieji, ver
gai ir pabėgusieji nuo bolševi
kų kruvinbs diktatūros, gene
rolo nuomone turėtų gryžti į 
savo tėvynes, kur jų laukia bol
ševikų išgalasti* durtuvai, su
tepti jų brolių krauju iš anks
čiau. 

Lai bolševikai išeina iš mu
sų žemių, mes niekeno neragi
nami visi iki vienam gryšim į 
savo tėvynę. 

Mes bėgom todėl kad neprj-
pažystam laukinio Aziato reži
mo, o ne tam kad pagyvenę 
Amerikoniškos demokra t i j o s 
santvarkoje vėl butume stu
miami i to žiauraus grobuonio 
nasrus. Lietuvių šiądien ir 
taip gausiai prievarta tam gro
buoniui aukojama ir Lietuvių 
kraujas nuleidžiamas Sibire ir 
kitur. S. O. S. 

NE VIEN TIK DUO 
NOS ŠAUKIASI 

Skaitymo pasiilgusiam lie
tuviui mes tuoj siunčiame 

Dirva 

ŽIBURIŲ SUKAKTIS 

Praeitą Spalių 5 suėjo vie
ni metai kai Augsburge, Ame
rikiečių zonoje, pasirodė gra
žiai iliustruotas Lietuvių trem
tinių savaitraštis žiburiai. 

žiburiai yra pirmutinis Lie
tuvių savaitraštis Voketijoje, 
nes iki jų pasirodymo kiti ėju
sieji Lietuviški laikraščiai bu-
Vo dvisavaitiniai arba neperio
diniai. Su kiekvienu numeriu 
žiburiai vis stiprėjo, gerėjo tu
rinys, ir didėjo puslapių skai
čius. Nežiūrint sunkių sąlygų 
žiburiai išėjo kiekvieną savai
tę ir per metus susidarė 52 nu
meriai. 

Dabar žiburiai turi 12,000 
skaitytojų, kurių skaičius ge
rokai padidėtų jei nebūtų po-
pierio trukumo. 

Vasarą žiburiai pradėjo lei
sti naują žiburių laiką — žibu
riu dienrašti. 

žiburiai visą medžiagą turi 
išversti į Anglišką kalbą cen
zūrai, kuri dažnai buna kieta. 

Abi žiburių laidas redaguoja 
J. Vitėnas. 

Dirvos Redakcija gavo se
kantį laišką nuo Lietuvio da
bar esančio Anglijoje: 

Esu Lietuvis, tarnauju Len
kų kariuomenėje po išversta 
pavarde; neturiu jokių ryšių 
su tėvyne nei su Lietuviška 
spauda. 

Esu vienas kaip pirštas, ar
ba kaip medis prie kelio, nėra 
kas mane paguostų, kas kokių 
žinių suteiktų. 

Kreipiuosi aš į poną Redak
torių ar negalėčiau rasti tokį 
žmogų, tokį tautietį su kuriuo 
aš galėčiau savo įspudžais pa
sidalinti ; gal galėčiau gauti 
nors senų laikraščių paskaityti. 
Kaip butų malonu po šešių me
tų laikotarpio nors seno Lie
tuvišką laikraštį paskaityti — 
nes kaip žuvis be vandens, taip 
Lietuvis be Lietuviškos spau-
dofe. Aš manau kad jųs man 
tokioje padėtyje užjausite, nes 
kur kitur aš turiu kreiptis. 

Jusų adresą vargais-negalais 
sužinojau per vieną Lietuvį ka
rį Amerikietį, ir kreipiuosi į 
jus. Esu Jonas čižauskas, bet 
Lenkų kariuomenėje mano pa
vardė yra išversta ir adrese vi
sai kitaip skamba. 

Baigiu rašyti tikėdamas kad 
mano prašymą išpildysit. Šiuo-
mi nuoširdžiai dėkoju. 

Adresas: 
Pfc Jan Czyzewski 

Maghull, near Liverpool, 
England. 

Jau pirmiau vienas Lenkų 
kariuomenėje tarnaująs Lietu
vis atsišaukė, ir dabar kitas 
atsišaukia, patyrę Dirvos adre-
rą kaip nors netikėtai. 

Panašiai ir Vokietijoje ir ki
tose šalyse Lietuviai tremtiniai 
kreipiasi į Dirvą prašydami 
pasiųsti jiems spaudos. 

Tokius atsiliepimus gavę, 
mes nelaukiame ar kas užra
šys jiems Dirvą, ar kas pasiųs 
jiems seną laikraštį: mes tie
siog užrašome jiems Dirvą ir 
reguliariai kas savaitę siunti
nė j ame. « 

Bet čia ir reikia Jusų, mieli 
skaitytojai, geros širdies: pri
sidėkit su parama Dirvai, pr:-
siųsdami savo auką parėmimui 
pabėgėlių ir tremtinių norinčių 
gauti Dirvą, ir parėmimui tų 
bendradarbių kurie ištrėmime 
atsidūrę rašo jums Dirvoje. 

Siųskit savo auką, arba tie
siog prenumeratos kainą pa
bėgėliams, $4.00 metuose. 

Pirmiau Dirva davė papigin
tai, tačiau esant tokiam bran
gumui laikraščio leidime, ne
norėkite kad mes viską duotu
me. Prisidėkit nuo savęs, bu
kit geri Lietuviai, užjauskit sa
vo brolius nelaimėje. 

Lietuva Tironų Pančiuose 
(Tęsinys iš pereito nr.) 

'  .a - -•  
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Taip ir baigėsi "be rezultatų" delegacijos pastangos 
grąiinti Prezidentą. Tą pačią dieną, Birželio 16, 15 vai., 
Merkys pasakė per Kauno radio trumpą kalbą ir prane
šė vyriausybes "nutarimą" laikyti Prezidentą atsisakiu
siu nuo pareigų. Tokį nutarimą vyriausybė padarė, be 
abejo, neišlaikydama Dekanozovo spaudimo ir, gal but, 
dar tikėdamasi šiokios-tokios išeities. Deja, tuoj pat pa
aiškėjo jog sovietų smurtas siekia Lietuvos širdį ir jo
kios kombinacijos negali prailginti 'Lietuvos nepriklau
somybės gyvybės. Po mėnesio laiko patys delegacijos 
nariai įsitikino kad Prezidento atsisakymas gryžti buvo 
pilnai pagrystas ir kad jis išmintingai pasielgė išvykda
mas iš Lietuvos. Po mėnesio laiko pats Galvanauskas 
slapta atbėgo Vokietijon, o kiti delegacijos nariai nuėjo 
į sovietiškus kalėjimus. 

Kaip įvykiai rutuliojosi Lietuvoje, skaitytojas bus 
jau patyręs iš kitų šios knygos skyrių. Bet kas dėjosi 
už Lietuvos sienų po Lietuvos vėliava? 

Nuo Birželio 15 dienos iki Liepos 21 d. Lietuva dar 
skaitėsi "nepriklausoma respublika" ir valdėsi.... for
maliai "savarankiškai". Kitų valstybių atžvilgiu ji te
bebuvo tas trisdešimt šešias dienas laisvas viso pasaulio 
valstybių bendruomenės narys. Jos įgaliotiniai minis
trai užsieniuose tebesinaudojo visomis ankstyvesnėmis 
teisėmis ii' buvo laikomi "laisvos valstybės" atstovais. 
Bet visiems Lietuvos atstovams užsieniuose rūpėjo klau
simas kaip dabar reikės laikytis, žinių iš Lietuvos tetu
rėjo labai nedaug; instrukcijų bei informacijų iš naujo 
užsienių reikalų ministro Prof. Krėvės-Mickevičiaus ir
gi beveik jokių. Tačiau visi suprato, — o kurie nesupra
to tai bent nujautė, — kad kaž kas dedasi su Lietuvos ne
priklausomybe. Ir tokioje padėtyje visų akys nukrypo į 
Lietuvos įgaliotą ministrą Romoje Stasį Lozoraitį. Ta
tai įvyko del to kad pats užsienių reikalų ministras Urb
šys. prieš važiuodamas Maskvos Birželio 11 dieną, buvo 
visoms Lietuvos diplomatinėms atstovybėms užsienyje 
pasiuntęs telegramą su nurodymu kad tuo atveju jei at
sitiktų kokia nelaimė Lietuvai tai jis skiria St. Lozoraitį 
visų diplomatinių atstovybių šefu. Bet Lozoraitis buvo 
perdaug toli nuo Lietuvos, ir jam pačiam reikėjo infor-
muotis iš Lietuvos atstovybės Berlyne, tiksliau: iš įga
lioto ministro Škirpos, kurs, būdamas arti Lietuvos, tu
rėjo daugiau ir pilnesnių informacijų. 

Škirpos, .kaip Lietuvos įgalioto ministro, padėtis žy
miai skyrėsi nuo kitų ir kitur esančių Lietuvos diplo
matinių atstovų padėties. Mat, jo padėties ypatingumas 
parėjo nuo Vokietijos santikių su Sovietų Sąjunga. Ka
dangi visas Lietuvos klausimas tuo metu priklausė nuo 
Vokiečių-sovietų santikių tai Škirpa noromis-nenoromis 
turėjo įsitraukti į aktingesnę veiklą, ir pačios butenybės 
buvo pastatytas priekyje kovos del Lietuvos laisvės. 

Birželio mėnesio pabaigoje jis nuvyko pats į Kauną, 
turėdamas tikslą ten vietoje geriau susiorientuoti kuria 
kryptimi gali įvykiai rutuliuotis. Tokį jo žygį reikia 
vertinti kaip jo drąsos pasireiškimą arba kaip nepakan
kamą nusivokimą apie tai kad tas galėjo jam brangiai 
asmeniškai kainuoti. Mums atrodo kad visokiausiu at
veju Škirpos atvykimas Lietuvon buvo labai naudingas 
vėlesniam Lietuvos reikalui: jis padėjo visiems musų di
plomatams susiorientuoti ir pasiruošti Liepos 21 dienai, 
tai dienai kada "Liaudies Seimas" nutarė prijungti Lie
tuvą prie Sovietų Sąjungos. 

Paskelbus "Liaudies Seimo" rinkimus, buvo galima 
atspėti koks bus jo pagrindinis uždavinys. Ir Lietuvos 
įgalioti ministrai užsienyje, nors ir palaikė išoriškai ge
rus santikius su nauja Lietuvos "liaudies vyriausybe", 
tačiau šalia to galvojo ir tarėsi savitarpyje kaip jie tu
rėtų pasielgti jei "Liaudies Seimas" "nutartų" Lietuvos 
prijungimą prie Sovietų Sąjungos. 

Birželio pabaigoje Lozoraitis atvyko į Berlyną pa
sitarti su Škirpa; atvyko kaip Lietuvos diplomatinis še
fas, apie tai Kaunui nieko nežinant. Buvo apsispręsta 
kad visi Lietuvos įgalioti ministrai užsienyje pareikš for
malius protestus toms vyriausybėms prie kurių jie yra 
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Dr. Carl D. Anderson, sėdintis, bando savo naują atomo skal
dymo aparatą, tėmijant Dr. Robert Brode, kosminių spindu
lių ekspertui. Bandymai daromi laboratorijoje, Inyokern, 
Calif. Mokslininkai pasiryžę panaudoti kosminius spindulius 
atomo skaldymui, jk> naujų padarytų įvairių bandymų šio ka
ro metu. , . , 

IšLlKO GYVAS, šis berniukas, Johnny Floyd, 9 m. amžiaus, 
•Baltimore, JUt!., šypsosi su savo motina, po to kai jis laimingai 
išliko gyvas, per jo kuną perėjus 13,000 voltų elektros srovei. 
Tai yra šešis kartus daugiau negu naudojama nužudymui kri
minalisto elektros kėdėje. Jis susilietė su elektros viela ne
tikėtai, žaisdamas ant viršaus geležinkelio vagono. 

VIENOS VERGIJOS 
PABAIGA 

riskirti, jei "Liaudies Seimas" padarytų nutarimą prieš 
ietuvos nepriklausomybę. * 

Kaip žinoma, "Liaudies Seimas" savo pirmame po-
sedyje ir "nutarė" panaikinti Lietuvos nepriklausomy
bę. Tada Lietuvos diplomatiniai atstovai, nieko nelauk
dami, įteikė vyriausybėms protesto raštus, kuriuose jie 
išdėstė Sovietų Sąjungos vyriausybės klastą, jos sudary
tų sutarčių vienašališką sulaužymą ir smurtingą Lietu
vos nepriklausomybės panaikinimą. 

Tokie žygiai,. aišku, negalėjo patikti Lietuvos "liau
dies vyriausybei" ir ji tuoj pat atšaukė visus anksčiau 
Respublikos Prezidento paskirtus įgaliotus ministrus ui* 
sienyie, įsakydama jiems kuogreičiau gryžti LietuvoĖ. 
Nei vienas jų jiesutiko gryžti, ir todėl jiems visiems bu
vo atimtos pilietybės teisės ir konfiskuotas jų- Lietuvoje 
esantis turtas. 

Pirmutinė tokių priemonių "auka" buvo Pulk. Škir
pa Berlyne. Mat, Kaune buvo manoma kad Škirpa yri, 
gana pavojingas^ Berlyne sėdį anti-sovietas ir todėl refc-
kia jį pirmoje vietoje sulikviduoti, išmetant iš Lietuvos 
pasiuntinybės rumų ir atimant jam pilietybę. Kai tik 
Stalinas patenkino Lietuvos "Liaudies Seimo" prašymą 
prijungti Lietuvą prie Sovietų Sąjungos (Rugpjučio 3) 
tai tuoj pat prisistatė prie Lietuvos pasiuntinybės rumt| 
Berlyne sovietų ambasados atstovai, reikalaudami jiems 
perduoti atstovybę su visu jos turtu. Škirpa jų vidun 
neįsileido, Lietuviškos vėliavos nuimti nesutiko ir atsi
sakė rumus perduoti Lietuvos smurtininkams. Inciden
tas pasiekė Vokiečių užsienių reikalų ministeriją ir pa
plito po visas ambasadas. Ir tik po keletos dienų, įsiki
šus į reikalą Vokiečių vyriausybės atstovams, Škirpa bu
vo priverstas iš rumų išsikraustyti, šis incidentas es
mėje buvo labai smulkus, tačiau jis sudarė daug nesma
gumo sovietams, nes ta proga Škirpa turėjo galimybė# 
dar kartą užprotestuoti prieš sovietų smurtą ir supažin
dino visas Berlyne esančias kitų valstybių atstovybes su 
sovietų žemais pasielgimais. 

Lietuvos atstovų protestai ir atsisakymai paklusti 
sovietiškai Lietuvos vyriausybei sudarė pirmutinį etap| 
naujai prasidėjusioje kovoje del nepriklausomybės atsta
tymo. Tai buvo pradžia aktingesnės kovos del Lietuvos 
vėliavos Pradžia kovos Europoje, nes Lietuviai Ame
rikoje vedė kovą atskirai. 

3. Berlyno šešėliuose 
Nustatyti bendrai linijai, kaip toliau reikia Lietuvos 

atstovams laikytis ir kaip bei kokiose formose vykdyti 
Lietuvos laisvinimo darbą, Rugsėjo mėn. pradžioje (194® 
metais) St. Lozoraitis sukvietė į Romą Lietuvos įgaliotus 
ministrus Europoje pasitarimui. Tada dar buvo sunku 
numatyti į kokias platumas išsirutuliuos Vokieti jos-Ang
lijos karas, ir nebuvo aišku kokios jo bus pasekmės Lie
tuvos laisvei. Bet viena buvo visiems aišku, būtent, kad 
atsikratyti bolševikų tebus galima tada jei kils jų karas i-
su Vokiečiais. Tai galimybei, betgi, išanksto reikėjo pa
siruošti k* todėl Romon suvažiavę Lietuvos diplomatai 
nutarė Įsteigti TAUTINĮ LIETUVOS KOMITETĄ, ku
rio uždavinys buvo organizuoti Lietuvos išlaisvinimo ko
vą ir jai vadovauti. To komiteto pirmininką turėjo pa
skirti Respublikos Prezidentas. Buvo nutarta tokio komi
teto pirmininku pasiūlyti Prezidentui paskirti Ernestą 
Galvanauską, 1924 metais buvusį Lietuvos ministrų pir
mininku ir 1939-1940 metais finansų ministru. 

Tuo metu kai vyko Lietuvos atstovų pasitarimas Ro
moje, Respublikos Prezidentas iš Vokietijos persikėlė į 
Šveicariją. Jis buvo painformuotas apie Lietuvos diplo
matinių atstovų nuomones ir sutiko su mintimi kad rei
kia išnaudoti visas galimybes sovietais atsikratyti. Bet 
paskirti Galvanauską Tautinio Lietuvos Komiteto pirmi
ninku Prezidentas nesutiko del to kad Galvanauskas bu
vo pasilikęs Paleckio "Liaudies Vyriausybės" finansų mi
nistru, kad jis Lietuvos krizės metu nepasirodė tvirtu ir 
aiškiu charakteriu ir kad savo bendradarbiavimu yra pa
kenkęs Lietuvos reikalui. Be to, prieš sudarydamas Tau
tinį Lietuvos Komitetą Prezidentas norėjo susisiekti su 
Amerikos Lietuvių visuomene ir tą klausimą, išspręsti vi
sų susitarimu. 

Nepavykus greitai sudaryti Tautinio Lietuvos Komi
teto ir Prezidentui išvykus Amerikon, teko Škirpai Ber-
yne tvarkytis vienam, palaikant šiokį-tokį ryšį ir su ki

tais Lietuvos atstovais-kolegomis. Nuo čia prasidėjo, ga-
'ima sakyti, savarankiškas Škirpos veikimas Berlyne. 

Škirpai pradėjus varyti platesnį darbą, susidarė pa-
r tovesnis ryšių su Lietuva tinklas. Iš Berlyno ėjo Lietu
von žinios skatinančios nenusiminti, budėti ir laukti. Ėjo 
taip pat instrukcijos nurodančios kaip ir ką veikti, be
laukiant lemtingos dienos. Iš Lietuvos gi savo ruožtu 
buvo atnešamos reguliariai žinios Berlynan, kad butų ga
lima geriau susivokti ką sovietai planuoja, ir geriau su
siorientuoti kaip sėkmingiau išvystyti Lietuvių pasiprie
šinimą. Viena-kita brošiūra, atsišaukimai bei kitokie nu
rodymai galėjo tokiu budu pasiekti kraštą ir tarnauti vil
ties ir ryžtingumo palaikymui. 

Karo dienai beartėjant, Škirpos veikla vis plėtėsi ir 
igavo konkretesnes formas. Vokiečiai matė kad jų pla
nai galės sutikti rimtų kliūčių ir kad Škirpos veikla, pa
remta Lietuvos nenriklausomybės šūkiu, galės sudaryti 
nemažų sunkumų jų politikai Lietuvoje. Todėl apie Ko
vo mėnesį (1941 m.) Vokiečiai pradėjo Škirpai ir kitiems 
Berlyne evvenantiems Lietuviams "aiškinti" kad Lietu
vos nepriklausomybės siekimas yra "nerimtas daiktas", 
kad tai yra "tuščia kai kurių inteligentų fantazija" ir kad 
dabartinėse Europos sąlygose reikia buti Lietuviams 

(Bus daugiau) ;įm 1 

•PRANCŪZIJA tikisi baigti išvalyti savo anglies 
kasyklas i* sugrąžinti jagJ dirbamą stovį prieš 1947 
metus. 

F. i 
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NAUJASIS KONGRESAS - IR PREZIDENTO 
SAKYTA KALBA 

C OSTINĖJE Washingtone pravesta taikios rtiHes revo-
^ liucija, Republikonams senatoriams ir atstovams pa
imant Kongreso abiejų rumų kontrolę pirmą kartą į 14 
metų. 

Verta dėmesio yra Prezidento Trumano kalba, kurią 
jis sakė bendram Kongreso posėdžiui Sausio 6 d. Neku-
rie Amerikoniški laikraščiai ir šioje jo kalboje neužtin
ka nieko tvirto, aiškaus, bet tik paviršutiniškumą ir to
kias rekomendacijas kurios pačius svarbiausius reikalus 
nustumia tolyn, vietoje patiekimo griežtų priemonių da
lykams pataisyti. 

Šalis daugiausia nukentėjo pokariniu laikotarpiu 
nuo tulų unijų diktatoriukų šaukiamų streikų. Prezi
dentas tuo klausimu, nors ilgiau kalbėjo, padarė daugiau 
tik pasiūlymus kad Kongresas pats išdirbtų smulkme
nas streikų kontroliavimui. Nors jis pasireiškė priešin
gumą streikavimams anglies, plieno, aliejaus, transpor-
tacijos ir komunikacijos industrijose, bet nepareiškė kad 
reikia imtis greitų ir griežtų priemonių streikų sauva-
lavimus užkirsti. Jis pasiūlė įsteigti komisiją kuri im
tų tyrinėti darbo-darbdavių santikius, kas paprastai ir 
pasibaigia tyrinėjimais. 

Prezidentas persergėjo kad Kongresas nepriimtų 
tokių įstatymų darbo unijų atžvilgiu kurie, norint nu
bausti kelis darbo unijų diktatoriukus, nepakenktų vi
siems unijų nariams ir rimtesniems unijų vadams. 

Kaip vienas Amerikonų laikraštis pastebi, Preziden
to Trumano rekomendacijos išdavė aiškiai kad aplink jį 
suka tam tikra gauja žmonių kurie padiktuoja jam kaip 
kalbėti ir kaip dirbti, ir todėl jo ideologija tebėra senos 
New Dealerių rūšies, kiek nuspalvinta pasekmėmis pra
eito Lapkričio rinkimais. 

Nors prezidentas pripažysta kad streikai svarbio
siose industrijose išstato pavojun visą musų ekonominį 
gyvenimą, jis ir jo patarėjai, kurie vadovavo jo kalbos 
paruošimą, nepaminėjo kaip streikus suvaldyti. Reko
mendacija kad komisija tyrinėtų padėtį ir iki Kovo 15 
raportuotų apie tai Kongresui, kaip tik nieko nepagel
bės išvengimui kito angliakasių streiko, nes, kaip žino
ma, John L. Lewis pareiškė Kad jis sutiko pastarą ang
liakasių streiką nutraukti iki Kovo 31 dienos šių metų. 

Jei Kongresas neturės nieko paruošęs iki tam laikui, 
Lewis vėl gali savo ožį pastatyti ir įsakyti angliakasiams 
streikuoti. Jau iš New Deal laikų yra įstatymas strei
kų vengti, nesusipratimus su darbdaviais spręsti tarybų 
keliu. Bet Lewis ir tuli kiti darbininkų diktatoriukai 
spjaudo į tai. 

Kita dalis prezidento kalbos buvo apie šalies finan
sus, apie biudžeto subalansavimą, neskubinant mažinti 
taksus. Užsienių politikos reikalais paminėjo jog turi 
gatavas taikos sutartis Italijai, Bulgarijai, Rumanijai, 
Vengrijai, kurias Senatas turės užtvirtinti. 

Taikos klausimu, sakė dirbs su kitomis valstybėmis 
rimtai, kantriai ir išmintingai, bet žiūrės ar ir kitos ša
lys taip pat nori taikos. Stengsis palaikyti tarptautinio 
teisingumo politiką, neatsižadant savo principų taikos 
siekimuose. Šalį stengsis palaikyti tvirtą militariškai 
iki bus pasiekta bendras saugumas pasauliui United Na
tions vadovybėje. 

Šitie pareiškimai yra paviršutiniški, ir gražųą bet 
žinant kaip visų bendras taikos priešas Sovietų Sąjunga 
dirba savo tikslų siekimui ir kiek jau pasiekė nuo to kai 
pats Prezidentas Truman su Stalinu Potsdame nustatė 
tolesnę Europos reikalų eigą, iš šių grašių žodžių išeis 
menka nauda, o daugeliui net pražūtis. 

Siūlo apsunkinimą kitataučių spaudai 
IIN-American Activities komitetas, tyrinėjantis visokį 

šiai šaliai priešingų ir kenksmingų gaivalų veikimą, 
tarp kitų savo raporte daromų pasiūlymų Kongresui tu
ri pažymėjęs ir tai kad visi kitomis kalbomis spausdina
mi laikraščiai perspausdintų ir Angliška kalba kiekvie
ną savo straipsnį ir žinutę. Išeitų taip: viskas tas kas 
Dirvoje spausdinama dabar Lietuviškai, turėtų buti iš
spausdinta ir Angliškai, tame pačiame numeryje, išski
riant gal tik skelbimus. Vietoje 8 puslapių, Dirva turė
tų buti spausdinama 12 puslapių didumo (Anglišką tek
stą perspausdinant smulkiomis raidėmis). 

Ši rekomendacija, jei butų priimta įstatymu, nubau
stų kaltus ir kartu nekaltus, kaip Sodomos ir Gomoros 
gyventojus Biblijos laikais. 

Kad Amerikai reikalinga apsisaugoti nuo svetimo 
kenksmingo elemento, kokį mes turime kad ir Lietuviš
kų komunistų pavidale, kurių laikraščiai leidžiami vien 
šios šalies griovimo ir valdžios smerkimo tikslu, tą mes 
pripažystame. Tokia nesąmonė kad ir spaudos laisvės 
šalyje, turėtų buti sulaikyta. Tačiau komunistų spaudą 
gali ir taip suvaržyti ir net uždaryti nekliudant kitų 
laikraščių. Kiti visi laikraščiai daugiau pasitarnauja 
šiai šaliai ir jos reikalams negu tula dalis pačių Ameri
konų spaudos, Angliškai leidžiamos. 

Toliau, šiai šaliai pasidarė daug kenksmingėsni he-
kurie patys Amerikonai, kurie pakrypo garbinti Staliną 
ir sovietus ir yra gatavi išmainyti šios šalies dabartinę 
rimtą tvarką į komunistinę vien tik už Stalino paploji-
mą ir. vodka pagirdymą, kuomet jie į Maskvą nuvažiuo
ja* < 

Po pereito karo, kiek komunizmo ir Sovietų Rusijai 
palankaus gaivalo buvo, jis buvo daugiau tik ^Europie
čių ateivių Urpe, ir jis buvo ir pasiliko nepavojingas šiai 

Jiesko Ko Nepametę 

IČAD tie žmones yra kitokie 
negu Amerikonai ir kad jiems 
ko tai trūksta parodo šiomis 
dienomis įkurta nauja organi
zacija, Americana for Demo
cratic Action! -

Jų tikslas, kaip skelbiasi, yra 
"atstatyti Su v. Valstijose libe
ralinį judėjimą", gal but atsi
žiūrint į 1948 metų rinkimus. 

To komiteto pirmininkas yva 
vehonies F. D. Roosevelto žmo
na, Eleanor Rooseveltienė. Sa-

PRANCUZIJOJE 
MASKVA LAIMI 

Prancūzijoje komunistų par
tijai vėl pašokus pirmyn, tas 
laimėjimas išeis į naudą Mas
kvai. Vienais rinkimais pirm 
to Prancūzai buvo prieš komu
nistus laimėję, tačiau tuo ir 
pasitenkino, nesirūpino toliau 
tęsti savo užduoties - rūpestin
gai. • 

Dabartinis Prancūzų komu
nistų laimėjimas yra daugiau 
kenksmingas ne tiek vidujiniai 
pačioje Prancūzijoje, kiek tarp
tautiniai. 

Komunistai neturi tikros di
dumos kad galėtų paimti val
džią kaip stipriausi partija, bet 
jie sugabiai išsidera iš kitų 
partijų sau reikalingiausias ka
binete ministerijas ir per jas 
pradeda vykdyti savo progra-vo užduotimi tas komitetas pa 

siskelbė: "New Deal programa Aclu toklam « laimSji-
turi buti plečiama užtikrinimui 
prideramo laipsnio sveikatos, 
maistingumo, pastogės ir mo
kymo". Lyg kad tų dalykų ne
būtų galima atsiekti ir niekas 
nesieks jeigu New Deal progra
ma nebus praplėsta. 

Nors Amerikiečių Demokra
tinės Akcijos komitetas suda
rytas iš būrio buvusių New 
Dealerių, tarp kurių ineina ir 
buvęs OPA direktorius Leon 
Henderson, ir karo meto OWI 
direktorius Elmer Davis, ir ki
tas OPA vadas Chester Bow
les, ir jaunasis Franklin Roo
sevelt, ir Walter Reuther, da
bartinis CIO automobilų darbi
ninkų vadas, ir David Dubin-
sky, ALF moterų r ubų unijos 
pirmininkas, jie sakosi nepri-
siimsią komunistų nei fašistų. -

Demokratai, iš kurių Roosc-
veltų šeima pasiekė garbę, nei 
Republikonai jiems šios šalies 
gyvenime yra negeri.... 

KIEK anksčiau pirm to susi
darė dar kita grupė, vadovau
jama Henry Wallace, kuri pa
sivadino Progresiviai Amerikos 
Piliečiai. Ta grupė priima vi
sus kairiuosius kokie tik gali
ma šalyje rasti. 

mui, netrukus ,gali Prancūzijos 
delegatai United Nations kon
ferencijoje stoti išvien su Ru
sijos delegatais ir pradėti vie
ningą akciją prieš demokrati
jas. Prancūzų kontroliuojama 
Vokietijos zona taip pat gali 
buti pranta komunistint. At
sitikime naujo karo, Stalino 
agentai gautų visą prieglaudą 
ir paramą Prancūzijoje. 

Panašiai gali atsitikti ir čia 
Amerikoje, jeigu dabar Repub
likonams paviršutiniškai laimė
jus jau ir bus džiaugiamasi kad 
komunistai Amerikoje yra be-
jiegiais. 

Raudonieji pralaimėję New 
Dealerių nelaimėj imu Lapkričio 
5 rinkimų, dabar surietę uode
gas, tuno slaptai pakampėse, ir 
jei tik Republikonai nebus at
sargus ir nematys šalies reika
lų plačiau negu tik reikalinga 
jų partinei naudai, Henry Wal
lace, Jimmy Roosevelt ir kita 
visa gauja bus gatavi pagrobti 
valdžią. 

—t • 
AMERIKOS zonoje" Vokieti

joje dabartinu ftietu randasi 
530,000 išvietintų asmenų, su-
lyg paskiausių surinktų žinių. 

šaliai. Maskva pasirūpino padaryti pačius Amerikonus 
sau ištikimais agentais, ir tas yra tikras pavojus Ameri
kai. Komunizmas jau įspraustas į daugelį aukštesniųjų 
šalies mokyklų; darbo unijos didumoje paleistos komu
nistų ir jų agentų vadovybei; net pačiame Kongrese lai
kas nuo laiko buna įkuriama Maskvos garbintojų gru
pės, ir vis iš pačių Amerikonų. Lai taigi tas komitetas 
deda savo pastangas užkirsti komunizmui kelią pačiuose 
Amerikonuose, iki dar nepervėlu. 

Kongrese atsirado priešingų sumanymui taip spau
dą suvaržyti atstovų, kurie tikrina kad tas pasiūlymas 
bus atmestas. 

p -icr. 

KADA GI? 
Kada gi sulauksim mes vėl tos dienos 
Kad jaunalietuviai mums dainas dainuos? 
kada gi galėsim laisvę pamatyt, 
Ir baroarų jungo vėl atsikratyt? 
Kada mus vėliava trispalvė graži 
Plevėsuos iškelta liuosybės darže? 
Prie kapo žuvusių už laisvę tautos, 
Garbei mųs tėvynės, gražios Lietuvos? 
Kada gi saulutė del mųs užtekės, 
Ir priešo vergijos pančiai subirės? 
Kada gi mums širdį skaudėti nustos 
Žiūrint į likimą brangios Lietuvos? 
Kada artojėliai dainuoti galės 
Linksmai sau daineles kokias jie mylės, 
Ir raiba gegutė sode ant šakos 
Anksti rytmetėlį del musų kukuos? 

Marcele Janulienė. 

TAUTINIAIS RŪBAIS SESEI 
Ne lelijos pražydos darželyj, ; 

ne jurginas iškėlė žiedus, 
Ne aušra lanko gimtąją šalį 
pro rusvų debesėlių kraštus. 

Lietuvaitės sustojo darželyj', 
išsipuošę gimtais marginiais — 
ir širdis atsidžiaugti negali, 
tartum kanklių akordais švelni&R 

d S K A I T Y M A I  

VOKIEČIŲ PASTANGOS LIETUVOS 
JAUNIMUI SUNAIKINTI 

(Mintis) 
KAI Vokiečiai, 1941 metų vasarą, žygiuoda

mi į Sovietų Sąjungą, užėmė Lietuvą, buvo ti
kėtasi, kad mums mažiausiai duos autonomiją. 
Kai kas manė, kad jie mums leis sudaryti savo 
valdžią ir nekliudys savarankiškai tvarkytis, o 
sau pasiliks priežiūrą ir kontrolę. 

Bet tos viltys nepasitvirtino ir fabai veikiai 
paaiškėjo visai priešinga Vokiečių politika už
imtųjų kraštų atžvilgiu. Musų susidariusią lai
kinę vyriausybę jie tuojau pašalino ir visą val
džia paėmė j savo rankas, pirmiau fronto armi
jos vadas, o paskiau Zivilverwaltungas. Tuo
met mums paaiškėjo tikrasis Vokiečių veidas. 
Visas vadovaujamasias vietas įstaigose,, ir įmo
nėse užėmė Vokiečiai. Visus ukius, namus, įmo
nes ir kit. turtus, kuriuos bolševikai buvo nacio
nalizavę, jie negrąžino Lietuviams, bet pasiliko 
sau. Iš Vokietijos pradėjo plūsti į Lietuvą "nu
sipelnę" Hitlerininkai ir užiminėti sau patogiau
sias pozicijas, visur išstumdami Lietuvius. Jie 
vyko i Lietuvą ne vieni, bet vežini visomis sa
vo šeimomis, tuo budu pradėdami tuojau pasku
bomis vykdyti musų krašto kolonizaciją. Todėl 
tuojau pradėjo akiplėšišką išnaudojimą. Rek
vizicijos buvo vykdomos negirdėtu žiaurumu: 
kai kuriose vietose viešai sušaudant ukininkud. 
Miškai buvo be pasigailėjimo naikinami. Bran
genybės ir meno turtai iš visų vietų, pradedant 
nuo Karo Muziejaus ir baigiant dvarų užkam
piais, buvo plėšiami ir vežami į Vokietiją. Vi
sa tai matant rodėsi, kad Lietuviui neliko vietos 
tiavo krašte. x 

BET dar negana. Nors jau Vokiečių tikslai 
ir užsimojimai buvo paaiškėję, jie begėdiškai 
pradėjo reikalauti, kad musų jaunimas eitų { 
frontą ir tenai lietų savo kraują už Vokiečių in
teresus. Ir visa tai buvo daroma apgaulingo
mis priemonėmis. Jie pradėjo propaguoti trantj* 
porto-darbo batalionus. Ta propaganda buvo 
paremta realiomis "skatinimo" priemonėmis: 
miestai buvo palikti visai be maisto produktų, 
o "savanoriams" buvo siūloma išlaikymas ir 
traktavimas lygiai su Vokiečiais. Bet musų 
jaunimas iš karto visas Vokiečių suktybes peri
mate ir suprato. Kada Kaune buvo paskelbtas 
pirmasis transportininkų šaukimas, jaunuoliai 
susirinko prie Valstybės Taupomųjų Kasų ru
mų, kur buvo miesto komisaro būstinė, bet į 
vidų registruotis nėjo. Po kiek laiko juos ap
stojo ginkluoti kareiviai ir visus nuvarė į gusa-
rų kareivines, čia tuojau atsirado degtinės, rū
kalų ir šiek tiek valgių. Tokiu budu Vokiečiai 
tikėjosi jaunuolius prijaukinti. Bet įvyko taip, 
kad daugis naktį iš kareivinių pabėgo, o kurie 
pabėgti nesusiprotėjo arba nusigėrė, buvo iš
vežti į frontą ir ne vienas tenai padėjo savo 
gaivą. Vėliau propaganda buvo dar labiau su
stiprinta, bet kai Vokiečiams paaiškėjo, kad sa
vanorių ištikrųjų nėra, jie pradėjo viešas me
džiokles kinuose, kavinėse, bažnyčių pašvento-
riuose ir kitur. Suimtuosius be jokio specialaus 
apmokymo jie tuojau gabeno į frojvtą ir tenai 
mėgino sudarinėti Lietuvių kuopas, bet niek® 
iš to neišėjo, nes daugis dar pabėgdavo ir iš 
fronto. Žinoma, ne be to, kad didžioji dalis to
kių nelaimingųjų žuvo. 

Vėliau, kai karas Rusijoje, užsitęsė ir pak* 
rypo Vokiečių nenaudai, jie pradėjo propaguo
ti visuotinę mobilizaciją, už tai žadėdami mums 
visokių gėrybių, o ypačiai didelių pirmenybių 
"naujosios" Europos santvarkoje . . . Bet juo 
toliau, vis labiau aiškėjo Vokiečių pralaimėjimas 
ir jų propaganda neturėjo nė mažiausio pasise
kimo. 

IR tiktai tada kada rytų frontas pradėjo 
braškėti, jiems pasisekė susitarti su Gen. Plecha
vičium dėl Lietuviškų dalinių organizavimo. Bet 
jau tuomet Vokiečiai buvo labai atsargus ir ne
norėjo kad daug ginklų patektų Lietuviams į 
rankas. Gen. Plechavičius išsiderėjo kad jo sii 
organizuoti daliniai bus naudojami tiktai Li^ 
tuvos* ribose ir kada karinis korfiendantas Gen. 
Justas tai viešai patvirtino, Lietuvių daliniai 
buvo greitai sudaryti, žymiai prašokant tą skai
čių, dėl kurio buvo susitarta. Gen. Plechavičius 
greitai suorganizavo savo štabą, pakviesdamas 
į jį daugelį buvusių Lietuvos vyr. štabo aukštų
jų karininkų, Įsteigė Marijampolėje karo mo
kyklą ir pradėjo tuojau Lietuvių batalionų pa
ruošimą. Bet Vokiečiai greitai pastebėjo musų 
kariuomenėje jiems nepalankią atmosferą. Jie 
pradėjo statyti Gen. Plechavičiui visai nepriim-
.tinus reikalavimus, ir pastarasis, matydamas ne

galėsiąs išlaikyti savo duotąjį žodį prieš tuos, 
kurie juo pasitikėjo, vieną gražią dieną įsakė 
paleisti Lietuvių dalinius. Vokiečiai labai griež
tai į tai reagavo ir Gen. Plechavičių su visu šta
bu išvežė Vokietijon į koncentracijos stovyklas. 
O Lietuvių dalini&i, kurie paspėjo gauti demo
bilizacijos įsakymą, išlakstė, o kurietos to įsa
kymo perdavimas buvo sutrukdytas, buvo SS 
dalinių išformuoti. Tas išformavimas buvo vyk
domas labai žiauriu budu. Pavienės kuopos bu
vo baisiai terorizuojamos, kai kuriose vietose 
keli karininkai ir keliolika kareivių buvo sušau
dyti. Pagaliau po ilgo terorizavimo ir alkinimo 
jiems buvo pasiūlytos Luftwaffes uniformos. 

Šis įvykis buvo paskutinė priemonė Lietu
viams į karą įtraukti prieš sąjungininkus. Po 
to jie daugiau nemėgino mobilizuoti Lietuvos 
jaunimą, nes aiškiai pamatė kad reikia turėti 
reikalą ne su savanoriais, bet su belaisviais. 

Toks priverstinis karo pajėgų mobilizavi
mas užimtuose kraštuose prieštarauja tarptau
tinei karo teisei. Be to, juk Vokiečiai ir iš tik
rųjų karo belaisvių sugebėdavo padaryti "sava
norius" ir juos varydavo į frontą. Kodėl už 
tai Hitlerininkų vadams, kurių byla vyko Niurn
berge, nebuvo pateikta kaltinimo — yra neaiš
kus dalykas. VL Be. 

ARIMO GANDAS 
Debesys—burės, debesys—snaigės 
Užgulė Dent de Jaman*; 
Nuotaikos sunkios, nuotaikos klaikios 
Žvelgia manin palaužtan. 

Svečias dangus mane gula ir slegia, 
Jo paūksmėj nenurimsiu. 
Priešai žabangus klastingus vis raizgo, 
Laukia kada aš pasvirsiu. 

Ežero** vandenys blaškos atkrantėmis, 
Spardo ir mėto laivelį; 
Sielą, .rakinamą svetimom gairėmis, 
Traukia į gimtą- kampelį 

-d 
Balta žuvėdra plasnoja ir klykia, 
Jieško ji lizdo gimtinio, 
Valandą vakaro, valandą tylią 

Į Girdis man gandas arimo: 

"Ten kur užaugai, meilę patyrei. 
Skriski mintim neramiom; 
Auką, kur Tėviškei mielai paskyrei, 
Neški kovom nemariom.*' 

Pritaria tam greitai slenkančios bangos, 
Šypsos jau saulė kalnynuos. 
Telkias krutinėję jiegos nemažos, 
Gimusios laisvės arimuos. 

Andrius Vilkaviškietis. 
Clarens, 1946 m. IX. 7 d. 

*Danties pavidalo kalno viršūnė, nuo kurios 
papėdės atokiau išsidėstęs gražus Šveicarijos 
Montreux kurortas. 

**Lac Leman. !T1| 

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 Kf 
Baikai, miestelių ir miestų vardai ir prii 
kurių apskričių priklauso ir kitos informs 
-cijos apie buvusią Nepriklausomą Lietuvą. 

Reikalaukit Dirvoje 

LENGVAS BUDAS IŠMOKTI 
ANGLIŠKAI 

Kaina 35c. Su prisiuntimu 49c. 
(Galit siųsti pašto ženklais) 

Štai naudinga knygelė pradiniams mokyti* 
Angliškai. Tinka pasiųsti giminėms pabė
gusiems iš Lietuvos, arba Amerikoje to
kiems ką nori pramokti Angliškai kalbėti. 

Reikalaukit Dirvoje 

S A P N I N I N K A S  
SU SALIAMONO GALVA 
Kaina su prisiuntimu $1.25. 

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

Reikalaukit "Dirvoj®" 
6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 
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D I R V A  

Tarptautiniu Įvykiu Apžvalga 
(Pabaiga iš pereito nr.) 

TAIKOS KONEERFNCI'JA 
Besiruošiant taikos konferen

cijai, tarptautinis nervingumas 
buvo pasiekęs panikos laipsnį. 
Amerikos ir Anglijos karo lai
vynų demonstracijos prie Tur
kijos krantų ir įtempimas Trie
ste dar labiau stiprino įspūdį 
kad sąmoningai j ieškoma pre
tekstų pradėti tai kas yra ne
išvengiama. 

Faktas kad "keturi didieji" 
nepajiegė susitarti del daugelio 
klauzulių taikos sutartyse bu 
vo aiškus įrodymas jog realieji 
taikos konferencijos tikslai bus 
labai aptamsinti gausiomis an
titezėmis. "Didžiųjų" ištiesti 
keliai, apkrauti priešingumais, 
neatrodė galėsią nuvesti Taikos 
konferenciją į pozityvų darbą. 
Idėja kad pasaulis, susiskirstęs 
į priešingas kulturas ir revoliu-
cinamas priešingų ideologijų 
jokiu budu negalės surasti "tei
singą ir pastovią" taiką jau iš-
anksto sudarė taikos konferen
cijai užnuodytą atmosferą. 

Nuo Liepos 29 iki Spalių 16 
posėdžiavus Paryžiuje Taikos 
Konferencija su 21-nu atstovu 
suvaidino eilę jumoristinių, net 
kakofoniškų scenų. Įvairių de
legacijų ilgos ir moralizuojan
čios kalbos tarp kita ko prijun
gė prie tvankios atmosferos 
dar naujų jų kraštus interesuo
jančių elementų, atidengdamos 
naujus pageidavimus, naujų ne
santaikų židinius ir nepramaty-
t.us sunkumus. Jau pirmieji tai
kos konferencijos posėdžiai, pa
skirti "bendroms diskusijoms" 
sugrupavo visus atstovus į dvi 
stovyklas, labai aršiai ginamas 
įvairiausiais politinės politinės 
filosofijos ginklais. Konferen
cijos pirmininko Spaak'o pasiū
lyta mintis kad "reikia leisti 
konferencijoje veikti laisvai 
idėjoms kurios savo vertybėmis 
ir įtakomis sugebės .duoti pra
džią teisingai taikai", buvo iš
juokta ir pakeista užsispyrimu 
kad konferencija turi pasilikti 
"keturių didžiųjų" įrankiu. Tai
gi pats konferencijos uždavinys 
neatitiko konstruktyvios taikos 
reikalavimų ir nuo pirmos die
nos turėjo įklimpti į "painius" 
procedūros klausimus, galutinai 
neišspręstus iki pat išsivažinė-
jimo.... 

Ta aplinkybė kad pagal 1945 
metų Gruodžio mėn. Maskvoje 
"trijų didžiųjų" "pasiektą" su
sitarimą taikos konferencija 
negalės daryti jokių sprendimų, 
o tik patieks "didiesiems" re
komendacijas, neišvengiamai ją 
turėjo išsukti iš atviro kelio ir 
paklaidinti "keturių didžiųjų" 
išanksto numatytose balose. 

Daugiau kaip devynias savai
tes vaidintas Paryžiuje "Tai
kos konferencijos" spektaklis 
ne tik niekuo neprisidėjo prie 
tarptautinės dvasios atnuodiji-
mo, ne tik nepatarnavo galuti
nam ir teisingam juridiniam 
padėčių užfiksavimui, bet, prie
šingai, galutinai išskirstė dip
lomatiniame plane visas jiegas 
ir papildomai įpylė nemažas 
porcijas parako į paruoštas sta
tines. 

Aštuoniasdešimt dienų tai
kos konferencija diskutavo.... 
taikos sutartis su Italija, Ru
munija, Vengrija, Bulgarija ir 
Suomija. "Keturi Didieji" bu
vo išanksto jau paruošę sutar
čių projektus su visomis galu
tinai sutartomis ir nesutarto
mis klauzulėmis, duodami tei
sę "mažiesiems" patiekti savas 
rekomendacijas. 

"Keturiesiems" buvo pavy
kę susitarti del visų sutartyse 
numatomų karinių nuotaikų, 
del daugelio politinių ir terito-
rialinių klauzulių ir del tam ti
krų ekonominių reikalavimų. 
Bet buvo pasilikę nemaža klau
simų, del kurių "didiesiems" 
nepavyko susitarti. Kaip žinia, 
sovietai paliaubų sutartimis yra 
užkrovę savo valią Balkanų 
valstybių ir Suomijos ūkiniam 

Rašo B. DIRMEIKIS. 

gyvenimui, nustatydami repa
racijų mokėjimo budus ir val
dydami jų resursus specialiai 
sudarytų mišrių bendrovių apa
ratais. Gi Anglai-Amerikiečiai 
taikos sutartimis stengėsi pra
laužti spragą į laisvą prekybą 
su Balkanų 'valstybėmis, reika
laudami kad butų pripažinta 
visoms United Nations valsty
bėms didžiausio pal a n k u m o 
klauzulė. Sovietai, bijodami kad 
tuo budu nebūtų susilpnintos 
jų užimtos ūkinės pozicijos, 
griežtai priešinosi tokiam rei
kalavimui. 

Beveik tuo pačiu tikslu An
glai-Amerikiečiai reikalavo lai
svės plaukiauti prekybos lai
vams Dunojuje; reikalavo taip
gi laisvės oro transportams. Ir 
čia sovietai visą laiką atsaki
nėjo "niet". Jeigu prijungtume 
prie šių nesusitarimų del Trie
sto "baisų" ginčą ir eilę smul
kesnių procedūrinių klausimų, 
kaip Tarptautinio Tribunolo pa
naudojimą atitinkamiems iš tai
kos sutarčių atsirasiančiams ne 
susipratimams spręsti bei vie 
nodas pažiūras į reparacinius 
mokėjimus, tai ir gausime be
veik užbaigtą.... kompleksą 
problemų, del kurių turėjo pa
sisakyti taikos konferencijos 
nariai. 

Visi tie "esminiai" klausimai 
galėtų ir turėtų paskęsti aukš
tuose taikos idealuose ir nuga
lėtojų duosnume, jei po jų ne
sislėptų tikslai, nieko bendro 
neturintieji su taika ir labai 
daug susirišę su toli einančiais 
ekspansijų sumanymais. 

Daug anksčiau jau prasklei
sta tų piktų sumanymų uždan
ga leido teisingai suprasti kad 
taikos konferencija nėra skir
ta tvirtos ir teisingos taikos 
rumui statyti, o tik užmaskuo
ti "didžiųjų" tikslus, juos "su
idealinti", suteikti jiems mora
linės paramos ir užpildyti vie
tas jų ryškėjančiuose diploma
tijos planuose. Tat nieko nuo
stabaus kad taikos konferenci
ja padalino taiką į du bloku — 
ją, galima sakyti, begėdiškai iš
vilko iš jos puošnių rubų ir 
nieko kito nedavė pasauliui 
kaip tik krūvą platoniškų pa
mokymų, o istorikams medžia
gos parafrazei: "Si vis bellum 
para pacem". 

Šalia kalbų pasižyminčių au
kšta politine morale ir hipokri-
zija, Taikos konferencija davė 
"didiesiems" rekomendacijų, del 
kurių, apleidžiant Luksembur-
go rumus, Molotovas atvirai 
pasisakė jog į jas bus tik tiek 
atsižvelgta kiek jos galės buti 
naudingos. .. . Kam naudingos 
čia nereikia aiškinti, nes dvie
jų blokų sudėtis perdaug relie-
fingai iškėlė tarptautinį utilita
rizmą. 

Iš vienos pusės Slaviško pa
saulio blokas, jiegos priemonė
mis sudarytas ir daug kur su-
klastuotas (negi galima Lenki
ją, Čekoslovakiją bei Jugoslavi
ją laikyti laisvais to bloko na
riais), iš antros pusės Anglo
saksiško pasaulio blokas, pasi
laikąs civilizacijos ir kulturos 
vienodumu, "išsprendė" visas 
taikos problemas tokiu santi-
kiu: už — 13, 14 ar 15; prieš 
— 7, 6 ar 5. Tokiose aplinky
bėse sudarytų rekomendaci j ų 
vertė yra daugiau negu abejo
tina. Ir jau spėta įsitikinti kad 
visas taikos konferencijos dar
bas buvo surežisuotas propa
gandos tikslams, sovietams vi
su įžulumu besistengiant pri
mesti Europai komunistinius 
režimus ir bejieškant kuoge-
riausių išeities pozicijų bolševi
kiniam imperializmui, gi Ang-
lo-Saksams atkakliai siekiant 
"įteisinti" eventualų jiegos pa
naudojimą prieš sovietus. 

Į taikos konferenciją dera 
žiūrėti kaip į vieną epizodą vi
soje įvairių pokarinių etapų 
grandinėje, kurioj© nieko kito, 

nesimato kaip tik Įmantriai su
kombinuotos diplomatų kombi
nacijos, leidžiant visokiariopai 
subręsti vaisiui, anksčiau ar vė
liau turėsiančiam nukristi. Tai
kos konferencija tik stipriai pa
didino vienų "viltis", -o kitų 
nusivylimus, ir visų bendrai 
"atominę baimę". 

Į VIRŠŲ KOPIANT 
Antruoju pasauliniu karu iš

ardžius Europos politinę lyg
svarą, ėmė nepaliaujamai veik
ti tolesriio aižėjimo dėsniai. 
Reikia pripažinti kaip didelė 
nelaimė pasaulio civilizacijai ir 
kaip baisus trumparegiškumas 
Vakarų sąjungininkų vadų, kad 
buvo leista taip didelei Euro
pos daliai patekti į komunizmo 
sferą. Vienu smugiu subirėjo 
daug metų statytos liberalinės 
kulturos tvirtovės ir neįprastu 
tempu iškilo visiškai naujos ir 
labai abejotinos vertės institu 
cijos. Išjungus Vokietiją iš Eu
ropos politikos aktingųjų veik
snių ir ją nukėlus į ginčytinų 
objektų grupę, visas Europos 
politinis ir ekonominis veidas 
persikreipė ir visa Europa pa
sidarė lauku politiniams gladia
toriams. 

1946-ti metai rneis į analus 
kaip didelio moralinio nuovar
gio, ekonominio chaoso ir poli
tinės karštligės metai. Euro
pos spiritualizmas, pakastas po 
karo griuvėsiais, nepajiegė iš
sikelti ir įveikti nei Europiečių 
ateities baimingų nujautimų, 
nei prasiplatinusio antagonizmo 
nei pagaliau ryžtumo nepasi
duoti fatalizmui. Visus metus 
buvo galima jausti kad Europa 
yra laikoma apsupta ūkanų, 
slepiančių bacilas, įvairių spro
gimų židinius ir neatspėjamų 
įvykių staigmenas. Ištisi 1946 
metai buvo persekiojami ban
guojančio netikrumo visų Eu
ropos tautų gyvenime, aiškiai 
jaučiant kad visokių socialinių 
ir politinių judėjimų rodyklė 
kas kart vis kyla aukščiau. 

Antrasis pasaulinis karas su-
maigė Vidurio ir Vakarų Eu
ropos valstybėse senasias "bur
žuazines" idėjas ir plačiai pri
sėjo socialistinių grudų.... ku
rie kaip tik praėjusiais metais 
(1946) ėmė duoti vaisių.... 

Praėję visuotini rinkimai vi
suose Europos kraštuose (iš
skyrus Lenkiją) neginčijamai 
parodė kad tebevyksta gyva ir 
gili kova tarp senų ir išmėgin
tų socialinių bei ūkinių pažiū
rų ir naujų laiko iššauktų bei 
iš šalies primestų idėjų. Jei 
dar 1945 metais buvo galima 
konstatuoti Vakarų Europos de
markacijos linijos ryškumą tai 
jau 1946 metais ta linija žy
miai nyveliavosi ir nyveliavosi 
taip kad Vakarai daugiau ab
sorbavo iš Rytų, negu Rytai iš 
Vakarų. 

Bendroji proletariaz a c i j o s 
banga, nepaliaujamai palaiko
ma bedarbės, produkcijos su
silpnėjimo ir kainų kilimo, la
bai sėkmingai ugdė socialinių 
sluogsnių neapykantą. Mu^ų 
įsitikinimu, Europa per 46-tus 
metus padarė didelį žingsnį į 
kairę, pastumdama visą Euro
pe jinę kulturą naujų kelių pu
sėn, priduodama jai naujų as
pektų ir įvilkdama ją į vaizdi^-
gesnes socialistines formas. 

Tokie Europos — senosios 
Europos — prietilčiai kaip Ho-
landija, Belgija bei Prancūzija, 
jei ir ne visiškai pakrypo socia
lizmo kelian tai vis del to geru 
šuoliu atsitraukė nuo kapitalis
tinių tradicijų. Ir visi metai 
kasdien vis aiškiau rodė kad se
nasis kapitalistinis pasaulis ima 
svyruoti nuo socializmo smū
gių, kad jis vis greičiau pra
randa atsparumą ir lengviau 
užleidžia barus jauniems darbo 
klasės judėjimams. Butų ge
rai jei tie ženklai tarnautų at
eities pramatymui ir tuo pačiu 
susikonsolidavimui tokių jiegų 
kurios pasiryžtų įgyvendinti 
socialinį teisingumą, nepanei

giant laisvės, ir globotų laisvę 
su teisingumu. 

S o č i a  l i s t ė j i m o  t e n d e n c i j o s ,  
savaime aišku, nepalieka be 
įtakos iš politinių tarptautinių 
įvykių. Gi iš kitos pusės jos 
taipgi daro įtakos į tarptauti
nės politikos reiškinius, šis ry
šys tarp socializmo bei komu
nizmo ir "grynosios" politikos 
ir leidžia daug kam manyti kad, 
socializmo atsparos punktams 
tvirtėjant ir jiems daugėjant, 
kartu plačiau skleidžiasi ir So
vietų Sąjungos ekspansija. Tuo 
tarpu dar vis randasi Europa 
tokioje padėtyje kad komuniz
mo kopimas viršun gali buti su
laikytas, nežiūrint kad jis per 
vienus metus y fa padaręs di
delės pažangos. 

'Literatūra, filosofija, moralė 
ir ūkis buvo išstatyti šiais me
tais gaivalingam spaudimui iš 
Rytų ir turėjo atlaikyti, galima 
sakyti, fatališkus puolimus. 

Ofenzyva, žinoma, eis ir to
liau; ir jei dar ilgiau pasireikš 
kapitalistinio pasaulio abejin
gumas tai neišvengiamai visa 
evoliucija turės baigtis Euro
poje komunizmo laimėjimu. 

Praėjusieji metai rodo kad 
komunizmas visuose Europos 
kampuose yra paėi^ęs gerą 
startą ir jo greitus avansavi-
mus tegali prilaikyti tik kon
servatyvių jiegų labai griežtas 
savo pozicijų gynimas. Be 
Amerikos aiškaus, greito, ir 
nedviprasmiško įsikišimo į so-
cialistėjančio Europos kontinen
to reikalus ši žemės rutulio da
lis per keletą metų pasidarys 
visiškai raudona.... 

Tokį tikslą Sovietų Sąjunga 
yra sau pasirinkus, ir 1946 me
tai jai daug patarnavo. Sovie
tų betarpiškas siekimas yra 
Europos sudorojimas, įtrauki
mas į savo įtakos sferą visas 
valstybes kurios sudaro ateities 
konflikte reikšmingus strategi
nius punktus. Europos tautų 
nuvarginimas, jų nesibaigiąs 
alkinimas, jų laikymas nuolati
niame pavojuje ir netikrume— 
visa tai numatyta sovietų pla
nų paragrafuose, kuriuos jie 
praėjusiais metais atsidėję vy
kdė. ' 

Visokiariopais šantažais ir 
padėties sunkinimais Sovietų 
Sąjunga nori įrodyti kad kapi
talistinių Anglo-Saksiškų jiegų 
kuodidesnis įsijungimas į Eu
ropos gyvenimą negali išsprę
sti svarbiausių ūkinių bei so
cialinių problemų, kad, priešin
gai, jų kišimasis tik didina 
chaosą ir trukdo "logiškai ei
gai". 

Jei 46-tus metus vertintume 
šiuo masteliu tai tikrai butume 
priversti pasakyti kad Anglo
saksų toks dalyvavimas Euro
poje kokį iki šiol matėme tik
riausia nesustabdo sovietų pra
manytos "logiškos eigos". Ne 
veltui tat jau senai girdima 
balsų klausiančių kada gi pa
galiau Amerika arba visiškai 
apleis Europą arba pradės aiš
kiai suprasti koks vaidmuo jai 
yra skirtas. Tą patį reikėtų 
pasakyti ir apie dabartinę An
glijos vyriausybę. 

NEURALGINIAI 
TRŪKČIOJIMAI 

Jokiais metais pasaulis nė 
ra parodęs tiek daug įvairių 
ligų simptomų kiek jis jų tu
rėjo 1946 metais. Pradedant 
Baltijos jura, per visą Vidurio 
Europą, išilgai Viduržemio ju
ros, per Artimuosius ir Toli
muosius Rytus iki pat Korėjos 
— visa ta linija yra nusagsty
ta mažomis ir didelėmis voti
mis. ... praėjusiais metais tiek 
pritvinkusiomis kad kiekvienu 
momentu jos galėjo sprogti ir 
užlieti erdves. Reikia buti pa
mišusiu optimistu kad galėtum 
tikėti jog čia ką tik suminėtas 
organizmas pasveiks be opera
cijos.... 

Ar šiapus ir anapus Elbos 
stovinčios armijos apleis Vokie
tiją? Ar sovietai nukabins Da-
moklio kardą nuo Anglijos gal
vos Viduržemio juroje? Ar pa
vyks geruoju atstumti raudo-
nasias bangas nuo Indijos? Ar 
pasiseks Amerikiečiams taikin-

Roland J. Brown, iš Miami, 
Fla., pilotas pasažierinio lėktu
vo, kuriam duodama kreditas 
už išgelbėjimą 60 gyvasčių jo 
lėktuve, nes kai jo lėktuvas ore 
susimušė su kitu lėktuvu virš 
Maryland, jis sugabiai nuleido 
savo sugadintą lėktuvą su pa-
sažieriais Washingtono airpor-
te. 

gomis priemonėmis sutikviduo-
ti pilietinį karą Kinijoje? Ar 
sustabdys Did. Britanijos liū
tas Arabų pasiruošimus sukil
ti? Kokiais keliais atlaikys 
Anglo-Saksai Graikiją, Turki
ją, Iraną, Italiją? 

štai tik dalis klausimų, be 
paliovos vis gimdančių naujas 
problemas, keliančių naujas li
gas. Aišku, tie klausimai bu
tų mažai reikšmingi jei juos 
spręstų sąžininga taikos valia. 
Gi dabar, kai prie jų einama 
ne su noru greitai ir teisingai 
žaizdas likviduoti, o jas dar 
pagilinti, išdraskyti ir jų rim
tą gydymą nuvilkinti tai veltui 
kas lauktų sveikatos.... 

1946 metai nepagydė nei vie
nos ligos, nežiūrint kad tiek 
daug buvo sušaukta konsiliumų. 
Fatalistai galėtų manyti kad 
žmonijos istorija turi savo dės
ningumus, ir pati gamta yra 
geriausias gydytojas visų ne
galavimų. Jei į istoriją žiūrė
ti marksizmo akimis ir ją ver
tinti kaip aklą ir vien tik ma 
terialistinių veiksnių stumiamą 
senį tai, be abejo, reikėtų pra
našauti jo artimą dvasios išny
kimą. Bet jei istorija yra žmo
gaus valios ir bendrų spiritua 

linių jiegų kūrinys tai reikia 
tikėtis jog protas neleis įsivieš
patauti gaivalui. 

Tokia supaprastintos filoso
fijos akimi žiūrint, galėtume 
buti tikri kad sekantieji metai 
turės parodyti dvasios, o ne 
medžiagos persvarą. To gali
ma pagrystai tikėtis, matant 
visų diplomatinių rungtynių ti
krąją pp-asmę. 

Kiekviena ateitis yra praei
ties pilnesnė ar siauresnė išda
va. Vadinasi, rytojus nėra lai
svas nuo šios dienos; o ši die
na yra charakteringa stipriais 
neuralginiais tampymais, jau 
suspėjusiais pereiti į chronišką 
stovį. Į naujus metus ineina 
žmonija, o ypatingai Europa,! 
su tokiomis sielos ir kuno ligo
mis kurios negali buti išgydy
tos jokiais tvarstymais, jokiais 
užtepimais ir jokiais užkalbėji
mais. Tų visų ligų diagnozas 
yra aiškus ir teisingas, ir vais
tas joms tėra tik vienas: radi
kali operacija. 

ŽVILGSNIS Į SAVE 
Visame sudėtingame politi

nių problemų mišinyje Lietu
vos vieta užima tiesiogiai tik 
mažą tašką. Iliuzijų niekados 
nesame turėję: niekados nesa
me tikėję kad Lietuvos griau-
dingas likimas galėtų sudaryti 
pirmapradę priežastį pasiryži
mui pertvarkyti pasaulį. Pasi
likime realistais ir mokėkime 
atsistoti j vietą skirtą šiuo me
tu visoms mažoms ar mažes
nėms tautoms. 

Pasaulinis žaidimas vyksta 
tarp didžiausiųjų iš didžiųjų. 
Visi kiti vaidina tik žiūrovų ro
lę. Gi Pabaltijo valstybių pa
dėtis neleidžia joms pavaidin
ti net žiūrovo rolės. 

Ir 1946 metais buvo Lietuvai 
aiškėjančios vilties metai. Jie
gos kurios prisiėmė atsakomy
bę kovoje už Lietuvos politinę 
laisvę, turėjo šiais metais daug 
ir sunkaus darbo. Jis buvo at
liekamas dviem kryptim: išlai
kyti ir sutvirtinti formalų Lie-

tuvos okupacijos nepripažinim| 
ir visų galimumų ribose išvys
tyti organizacinę veiklą, rimtai 
ruošiantis reikalavimams ku
riuos gali iškelti Lietuvos val
stybės byla bei vienoks ar ki
toks jos išsprendimas. 

Kad ir ne visiškai darniai 
veikiant, vis dėlto abu Lietu
vos laisvinimo akcijos laukai 
(Europa ir š. Amerika) vienas 
antrą papildė ir rėmė. 

Š. Amerikos Lietuvių budėji
mas ir parodytos pastangos 
Lietuvos klausimui kelti ir ar
tinti prie laimingo sprendimo 
užėmė ištisus 46-tus metus. Gi 
Europos Lietuvių (tremtinii|) 
veikla del savo egzistencijos ir 
del tautinės kulturos ir vieny
bės taipgi buvo pilnai užpil
džius visas sunkias 46-tų metų 
dienas. Per šiuos metus išaugo 
supratimas mumyse kad esame 
dalis Europos istorijos ir kad 
sudarome reikalingą veiksnį 
Lietuvos ateities kelyje. Iš at
einančių metų mes galėsime pa
imti tik to ką jie duos visam 
pasauliui. 

šią valandą pranašystes nei 
vieno iš musų nepatenkintų, 
nes mums asmeniškai neatra
do kad 1947 metai bus "laimin
go sprendimo" metai. Neatro
do kad laukiamas vaisius su
spės per tą laiką prinokti. Bet 
pergyvenę tiek staigmenų, nie
ko nenustebtume jei ir dar vie
na ateitų.... Belaukiant jos, 
dera gyventi gerųjų vilčių ne
lengvu maistu. 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

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

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

Telef.: MAin 1773. 
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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 
ntišgalime 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. 

Europon pabėgėliams ir Kanadon metams $4.00. 

1947 III r! n Kalendorius Dovanu 
•VlSr 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 savo draugų, patarkite kitiems ją iš-
sirašytli ' Užsirašantieji taipgi gaus kalendorių dovanų. 

Kurie tik išgalit, pridėkit dolarį-kitą, parėmimui Dirvos, kad 
mes galėtume siųsti Dirvą tiems musų pabėgėliams kurie nuo
lat iš visur atsišaukia prašydami siuntinėti jiems laikraštį. 
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M I R I M A I  
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

(Žinios apie mirusius Lietuvius $iame skyriuje talpinama dykai 

ŽEMAITAITIS Jokūbas, 48 m., 
mirė Cleveland, Gruodžio 20. 

IJNGAILA Agnės, 60 m., mirė 
gruodžio 29, Clevelancfe. (pp 
|ėvais Sarafinaitė). 

BtEIVA Jonas, mirė Gruodžio 
2, Seymour, Conn. 

ŠLĖINIS Jonas, 83 m., mirė 
Gruod, 19, S. Boston, Mass. 
Amerikoj išgyveno 55 m. v 

DRANGINIENĖ Ona, mirė Gr. 
mėn., Cumbola, Pa. 

KUFSTAS Jonas, 58 m., mirė 
Gruod. 10, Plains, Pa. 

SVITRAS Andrius, mirė Gruo
džio 14, Nanticoke, Pa. 

BĘRNAUSKAS Pranas, mirė 
Gruod. 3, Pittston, Pa. 

VITKAUSKIENĖ Marė, mirė 
Gruod. 5, Edwardsville, Pa. 

POYILAITIENĖ Katrė, .73 m., 
mirė Lapk. 25, Shenandoah, 
Pa. 

ŽEBAS Antanas, 62 m., mirė 
Rugs. 30, Chicago.]*. (Rasei
nių ap. Smiltinių k.) 

SIMANAVIČIĖNĖ Magdė, 72 
m., mirė Lapk. 24, Brooklyn, 
N. Y. (Vilkaviškio ap. As-
portanų k.) 

AKINIAI 
galima gauti pas 

D-RĄ MATULAITI 
(Lai t) 

7829 Euclid Avenue 

DIRVOS 1947 
KALENPQRIA! 

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

jai užsirašys. 
Dirva metams U.S.A. $3.0" 
Kanadoje ir kitur $4.0C 
.. .Namas Gėlynuose 
.. . Amerikoniška Ukė , 
... Briedžiai prie Upelio 
.. . Motina su Dukrele 
...Du Vaikučiai žaidžia 
.. .Gražuolė 

TAUTIŠKI 
. . .  L i e t u v i š k a  U k ė  
... Kražių Skerdynė 
...Lietuva Didvyrių žemė 
.. .New Yorkas-Klaipėda 
.. .Lietuvos Vaizdai 

RELIGIŠKI 
...širdis Marijos 
... širdis Jėzaus 
... Kristus Alyvų Darže 
...Betlejaus Stainelė 
...Išganytojas prie Durų 
...šv. Marija Gegužinė 
...šventoji šeima 

Daugiau negu vieną imant, ui 
kitusj pridėkit pp 30c. 

DIRVA 
6820 Superior Avenue 

Cleveland 3, Ohio 

DI0ICUS Juozas, 56 m., mirė 
Rugpj. 26, Hartford, Conn. 
(Suvalkų rėd.) 

LEVICKAS Kazys, 63 m., mi
rė Lapk. 27, Joliet, 111. (Ma-
riampolės ap.) 

BUNEVIČIUS Juozas, 55 metį, 
mirė Lapk. 21, Greenfield, 
Mass. 

SKRICKUS Juozas, pusamžis, 
mirė Gruod. 13, Chicagoje, 

JARIENĖ Veronika (Paugai-
tė), 64 m., mirė Gruodžio 15, 
Chicagoj. (Šiaulių ap. Skais
girio par. ) 

NEDVARAS Stasys, pusamžis, 
mirė Gruod. 13, Chicagoje. 
(Panevėžio ap. Naujamiesčio 
par. Gustonių k.) 

MAŽEIKIENĖ Stasė (Aušbikai-
tė), pusamžė, mirė Gruodžio 
15, Cihcagoj. (Tauragės ap. 
Kaltinėnų par. Burnių k.) 
Amerikoj išgyveno 40 metų. 

KAZLAUSKAS Tamošius, 66 
m., mirė Gruod. 17, Chica
goj. (Raseinių ap. šilavos p.) 
Amerikoj išgyveno 42 m. 

YLIENĖ Ona (Laskauskaite), 
mirė Gruod. 17, Chicagoje, 
kur buvo ir gimus. 

PETRAITIS Jonas, mirė Gruo
džio 11, East St. Louis, 111. 

MARKŪNAS Ignas, mirė Gr. 
1, Hudson, N. Y. (žąslių p. 
Bartašiunų k.) 

POVILAUSKAS Jonas, 36 m-, 
mirė Gruodžio m., Kenosha, 
Wis. Gimęs Chicagoj.) 

URBIENĖ Salomėja, 53 metų, 
mirė Lapk. 6, Schenectady, 
N. Y. (Kauną r. šakėnų k.) 

BARTKIENĖ Mikalina, 51 m., 
mirė Lapk. 17, Amsterdam 
N. Y. (Panevėžio ap.) 

KUDERKAS Pranas, mirė 11 
Gruodžio, Harrison - Kearny, 
N. J. 

PAJIEŠKOJIMAI 
Juozas Palionis ar jo šeimos nariai, 

iš Pušaloto vals., gyveno New 
York prieš karą. 

Albertas Speičys (Spaičis), gimęs 
Amerikoj. Tėvas Mykolas iš Ba
jorų k., Skaipiškio vai., Rokiškio 
aps. 

Romualdas Pundzevičius. Motina 
Marijona Stanionytė. Kilimo iš 
Žibolių k., Rokiškio aps. 

Petras Gavelis, sunus Motiejaus. 
Gimęs Butrimiškių k., Ūdrijos v., 
Alytaus ap. Gyveno Scranton. 

Stasys Stasevičius, gimęs Paplaus-

PAjlEšKOJlMAr 
Jieškomieji ar apie juos ži

nantieji prašomi atsiliepsi j: 
Consulate General of Lithuania 

41 West 82nd Street 
N e w  Y o r k  2 4 ,  N .  X . . , .  . . v/; į *: 
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Andrionas,' Anil.- " ' į'lt fl't ?'£• • 
Augutinas, Povilas. '• * -• 
Bagdonavičienė - Elž

bieta, turi farmą Pennsylvanijoje. 
Bagdonavičiūtės ar Bagdonaitės, Ma

rija, Onutė, ir Magdalena, duk
terys Simoino Bagdono, gyv. New 
York. 

Bandža, Gaudentas. ' : 
Bartusevičius, Adolfas, gyv. San 

Francisco. 
Bekeris, Antanas, iš Salako vai., 

Zarasų aps. 
Bivainis, Petrą?, iš Salako vai., 

Zarasų aps., gyv. Detroit. 
Buliauskienė - Laurinaitytė, Ona, 

kilusi nuo Adakavo, gyv. Scran
ton. 

Bylvinas, Antanas ir jos sesuo Byl-
vinaitė, Elena. 

Conrad - Vigratzaitė, Emma, iš 
Švėkšnos vai., Tauragės aps., jos 
sunųs Gustavas ir Ferdinandas 
Conrad ir duktė Olga Hovezak. 

Cvirkienė, Agota. ^ 
Černiauskas, Pijus. 
Dabašinskas, J., iš Graužiu k., Ra

seinių aps., turėjo restoranus Chi
cago. 

Daktaraitis ir Daktaraitytė, rodos 
Jadvyga, iš Akmenės vai., Ma
žeikių aps. 

Daraškienė - Rudaitytė, Magdalena, 
sesuo Zigmo. 

Fylypas, Albertas, tori farmą, kal
vis. . /* 

Garbenis, iš Akmenės vai., Mažei
kių aps. 

Gelažius, Kazimieras, iš Rozalimo 
v., Panevėžio aps. 

Grigaitienė - Guntorytė, Konstanci
ja, iš Pajevonio vai., Vilkaviškio 
aps. 

Hovezak - Conrad'aitė, Alga, duk
tė Emmos Conrad - Vigratzaitė?, 
iš Švėkšnos vai., Tauragės aps. 

Jalynski, Edward, gyv. Maspeth, 
L. I. . 

Janulaitienė - Lepšyt$, Konstanci-
Ja- ^ Janulevičienė - česnavičiutė, Ona. 

Januškevičienė - Mikolėnaitė, Mari
jona, iš Krinčino vai., Biržų aps. 
ir vyras Januškevičius, Jonas, gyv. 
Chicago. 

Jasutis. Antanas, iš Viekšnių vai., 
Mažeikių aps. 

Jocąitė, Teklė, iš Varnių vai., Tel
šių aps., gyv. Chic&go. 

Kairienė. - Mežinskaitė, iš Biržų. 
Karečkai, iš Plunges, Telšių aps., 

gyv. Chicago. . '' . 
Karpavičiūte, Agniešką, į| P§Liįx4 

k., Marijampolės aps. 
Kasperavičius, Andrius, gyv. Brook

lyn. < :v. 
Katkienė Savnoraitė, is Kražių ir 

vyras Kazys Katkus, 'gyv. Chicago. 
Kazlauskaitė, sesuo Koęto, ištekėju

sios pavardė .bene Libęr (?), gyv. 
Chicago. 

Kazlauskienė,, Magdalena, gyv. Chi
cago. . ' 

Kiseliuni^nė. C Dambrauskaitė, Ma
rija, jos vyjsįs ir x sunus Petras 
Kiseliunas. ,'jr1 

Klimas, George, kilę»;, ąr turėjęs 
giminių Stakliškėse. 

Klučinskienė - Kriaučiunaitė, Man
ia, iš Rudaminos vai., Seinų ap. 

Krauleidys, našlys, buvp vedęs Ju
zefą, iš Veviržėnų, Kretingos ap., 
gyv. Brooklyn. 

Kugrys, Jonas, sunus Igno, iš Dau
biškių k., Viekšnių vai. 

Kulbis - Juruševičiutė, Mary, gyv. 
Binghamton, N. 

,v .v. T •, - ' . ;j • *\ 

fkacįeff, Veronika, gyv. Waterbury, 
Conn. 

Ttfinylienė - Račiutė, Barbora. 
Sacramento, Los Angeles. 

Ulevičienė - Demkutė, Domicėlė, iš
tekėjusi už Ukrainiečio, ir jos su
nus Vytautas Ulevičius, gyv. Phi
ladelphia, Clementine St. 

Urbonaitė, Ona, iš Kuršėnų m., 
Šiaulių aps. 

Ussilienė - Paulauskaitė, Teresė ir 
Uscilienė - Paulauskaitė, Marcelė, 

gyv. Chicago. 
Žebrauskienė - Bagdoravičiutė, Ma

tilda, iš Kybartų vai., Vilkaviškio 
aps., gyv. Cleveland, O. 

Žukauskas, Adomas, ir šeima, kil. 
ąr. turėjęs giminių Mariampolės a. 

• .sšr* 1 ' ^ 
PLATINKIT THE 
jpALTIC REVIEW 

Tully - Jaruševičiutė, Julia, gyv. 
Vadeiša, Petras, iš Salako vai., 

Zarasų aps. • 
Vaicgchauskas (Wojski), Zigmantas, 

gyv. Richmond, 111 ir Vaicechaus-
kas, Antanas. 

Vegienė, Emilija, gyv. Chicago. 

Virbickienė - Rudaitytė, Marcelė, 
sesuo Zigmo. 

Višinskienė - Spirauskaitė, JMtarijo
ną. 

Wojcechowska - Czerniawska, An
na, iš Prienų, Mariampolės aps. 
ir jos vaikai. 

MEfl 

Zaveekas, Antanas. 
Zdanaitis, Jonas, sunus Juozo, ii 

Bartininkų vai., Vilkaviškio aps. 
gyv. Elizabeth. 

Žemaitis, Antanas, giminaitis ar 
pažystamas Sprainaičiams. 

Žiuraitytė, Anėle. 

Vėl gavome naujų Nu
merių is Švedijos 

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

Parėmimui to j ų didelio dar
bo, raginame Amerikos lietu
vius tuojau įsigyti sau vieną 
egzempliorių to žurnialo, pri-
siunčiant $1. (6 už $5.) 

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

Lietuviai profesionalai pri
valo tą žurnalą turėti savo 
ofisuose. 

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

Tuoj siųskit savo'ttžsakymą 
su $1 už vieną knygą arba $5 
už 6 knygas. 

DIRVA „0i>. 
6820 Superior Ave. 
Cleveland 3, Ohio. 

J. A. Urbonks 
Dirvos Agentas Daytone 

* ir apielmkėje.'*3 

1302 Lamar St. Daffiofl/'fi.' 

J. Žemantauskas 
N o t a r a s*'-ę 

"Dirvos" Agentas 
130 Congress Avenue 

Wnfprburv. Cofm. 

Staigus 

KARŠTAS VANDUO 
VISOKIEMS 

Namu Reikalams! 

Tik. pamanykit, visa pilna diena namų valymo, skal
bimo, prausimosi — ir ir vis pakankamai karšto vaii-
dens bėga iš kiekvieno krano. Tas, trumpai kalbant, 
yra jums garantavimas šių dienų automatiškų, apa
čioje kūrinamų, insulįuotų Gaso vandens šildytojų. 

Ir prie tos istorijos yra dar daugiau—vienas tik gaso 
sutaupymas atstoja kainą jo įsigyjimo, geresnis pada
ras užtikrina jums ektras metų eilę visiškai patenki
nančio tarnavimo. 

Apsilankykit pas savo plumberį ar pardavėją neatidė
liojant—pamatykit įvairius šiuos geresnius vandens 
šildytoius kokius dabar rodoma. 

T m  E  E A S T  I I ! ! !  I I  U S  m m  

kiJ\.rTntnemunio"val., ^Al'yUus i Kybartiene - Stauskaite, Elena. 
aps. Gyveno Scranton. ipv: . " «,unus Antano, 

Stasys Petraška ir Ona Petraškai- Lebecį'*. Antanąs, sunus 
iš Rygos. v 

Liber (?) - Kazlauskaitė, ses.Uo Kos
to. gyv. Chicago. l4.-' uP„ 

Malinowsky, Teklė, jos duktė Bro 

tė-Kuzmickienė, gimė Kolmanonių 
k., Ūdrijos vai., Alytaus ap. 

Juozas Dumbliauskas - Dumm, gi
męs Luksnėnų k., Alytaus vai., 
ir ap. 

Kari arba Joseph Rekavičius, iš 
Starkų, Mariampolės ap. 

Dietvichas, iš Marijampolės. Jieško 
pusbrolis Liudvikas Heinrichas. 

Pajieškomieji prašomi atsiliepti: 
K. Motuzas, 
107-33 117th Street 

ŽMONIJOS ISTORIJA 
610 pusi. didumo knyga — fcaina $2.00 

štai didžiausia knyga kokią tik galit tikėtis 
gauti už $2.00: paveiksluota,^ tvirtais audimo 
viršeliais, lengva kalba parašyta, stambiomis 
raidėmis. Apsakoma pasaulio istorijos eiga, 
kn nrivulo žinoti kiekvienas norintis platesnio 
išsilavinimo. Aprašoma įvairus bjivęs $i$|eji 
karai kurie nulėmė žmonijos gyvetiimo/kryp% 
valstybių persitvarkymus. * .• '..į v i 

f ' Biųskit laiške $2.00 su ^savo adresu ir 
Prašykit prisiųsti jums šią 610 puslapių 
3|dumo žmonijos istorijos knygą. 

Reikalaukit Dirvoje 
6820 Superior Ave. Cleveland į Ohio 

nislava ir sunus Stanislavas Ma
linowsky. • tr, 

Martinaitis, Ąugustąs, Ignas ir Ka
rolis, sunus Domininko, £3^* 

Matusevičienė, Veronika, gyv- «ait-
* ford Ave., New Britain, Conn 
Mikšys, Juozas, is \ abalninko \ al.. 

Biržų aps., gyv. >;ew- York ar 

Newark, turi restoraną. 
Richmond* Hill 19, N. Y. Misiūnas. Justinas, jo žmona ir su-

j nug Evartas, kuris mokėsi muzi
kos, gyv. Chicago. 

Mockus, Antanas, sunus Juozo, is 
Naumiesčio vai., Tauragės aps. 

Moscicki 'anksčiau Jalvnski)- L.eą-
mann, Marija, gyv. Maspeth, L.i. 

Navickis. Jonas, iš Akmenes, vai., 
Mažeikių aps. .. 

Norvaišienė - Leyickaitė, ootija,_ _ 
Pabaliu. Šiaulių aps., ir jos vai
kai Aleksandra ir Edvardas Nor-
vaish, gyv. Baltimore. ! 

Nowodwoiski. Josephine, gyv. a-
t e i b u r y ,  C o n n .  . . . .  ,  I  

Pabalytė. Veroniką, iš Vadoklių vai. 
Panevėžio aps. 

Petkus - Milašiūtė, Ona, duktė Jo* , 
no. iš Šiauliu aps.^ 

Petrauskaite, Domav įstebėjusios pa-
vardė nežinoma, is Žiežmarių, 
Boston, Mass. v • , . 

Pilkau^-kaite, Marcele, is 
va^., Panevėžio aps., įstel-^ju^' 
Litįivoję už Amerikiečio ir iš
vykusi i J r, • 

Pocienė, Anėle, iš TeoinUr 

PriUisk'evičius, Antanas, Bronius ir 
Konstantinai ir. Pranskevicai.e, 
Marijona. " , j 

Remeikis..' Louise, w ? Snk'š ' 
Rimeli:-; Eduardas, is Obali'4, Rolv- į 

Runkvs^Ė^vardas,; gyy. Chicago ir ; 
Rupkus, Karolis, gyv. New York. i 

Senkus, " Andrius, Jonas ir Motie-
• i CiYMonA 51 r tUTC" jus, broliai Simano, kilę ar turė
jo giminių Padovinio vai., Kai-
va ijos amW gyv. Cleveland, U. 

THE MAY CO's Basement 
Tik ką Gavome! 2000 Gražiausių 

Hilo Patiesalu 
Lengva Yra Išspręsti Jusų 

Prisidėjimo Klausimą! 

j 

Slėnis Petrųkytė, žmona Petrj, 
sesuo Alenos. - • . "v 

Stanaitis, • Juoza»y^» Stanaity, Kos-

StanKienė - Žiuraitytė, Monika. 
Stankus, Peter. 
Stein, Friedrich ir jo žmona Anna . 

Saknus ar Bntzkiofc, ar ,jųc^vai" 
kai. gyv. St.' Louis. ^ -r-

šeštokas, Jonas, ir Šeštokas, Juozas, 
broliai' Ąlfonsor>i&? 

Vilkaviškio aps. 
v foyrtovvt, Bioaė. 

i 'E-Z-Do' Hollywood 
3-Way Shu-Kabinetas 

Penki stalčiai sutalpinimui 
penkių porų avalų, arba ki
tokia įvairių smulkių daly
kų. Gražių spalvų Holly
wood pavyzdžių ant gelsvo 
fiugno kuris harmonįzuojasi 
su bent kurios spalvos kam
bario papuošalais. 

t 27 Col ių P1q#o ! 

• 2 Yardų Ilgio! 

"" 

/'E-Z-DO" 
"Hollywood 
Ambassador" 

jRubams Kabinetas 

padirbta su tvirta's 
medžio rėmais. Plastic vi-

,_r!"im kad .'drėgme nėiheitų. 
i G<>x.22x31 coliu • didumo ... su 

skryftėfėm .'lentyna, išijna-
5ęnl '-.ąvaiams padėčKu,.' 2. 
skivl^araisčiam- k^t^. jGi- • 
II'iuqtii Vį|lauKiiu 

t. 
r* 

N* • 

V--x= '-wi 

•*!  ̂ • ji-?-: " 
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Vėl Gaunama—ir Uiį Tą 

Ž0m| |?iieškarmf kainą 

• Vymr.es 

• Mėlynos 
• žalios 
• Rausvos 

(10 
Vieni® 

Jljs pracUiųgsit pamačiusios šiuos milo takams patiesalus vėl 
— I kasį dar geresnio tai kad jie parsiduoda ta pačia kaina 
kr. p kitados! Gražus dviejų spalvų įi.arginiai. 

jelefonu ir i'aštn Užsakymai Išpildomi—Šaukit CHerry M0# 
Department 

: - i f" \ t .i •lt . ** ). , / . u? , J * 1 ^ c * 
-
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! CLEVELANDO IR APIEUNKES ŽINIOS ' 
DIRVA—6820 Superior Avenue. ENdicott 4486—Atdara vakarais 

• 3. 

KALBĖS BYRNES I Gaukit Savo Kalendorių 
Nors rezignavęs iš Valsty

bes Sekretoriaus pareigų Byr
nes sutiko dalyvauti Clevelan
de Institute on World Affairs 
rengiamame suvažiavime, šios 
savaitės pabaigoje, kur daly
vaus eilė kitų pasaulinių vals
tybininkų. Tą suvažiavimą ir 
pasaulinių klausimų gvildenimą 
rengia žurnalas Time išvien su 
paminėta organizacija. Posė
džiai ir kalbos bus vedamos 
Music Hall, o šeštadieni, Sau
sio 11, užoaigimas didžiojoje 
Public Hali, kur sutelpa 12,jou 
žmonių. Tuo įvykiu tiek susi-
Įdomavo visuomenė kad baig.a 
išpirkti tikietus i tuos paren
gimus. 

Dalyvaus ir Italijos premje
ras de Gasperi, kuris atvyksta 
j Ameriką j ieškoti savo šaliai 
pagalbos. 

Viešos miesto organizacijos 
rengia vaišes ir priėmimus ki
tų šalių svečiams, o Cleveland 
Press surengė penktadieni pie
tus visų Clevelande einančių 
tautų laikraščių redaktoriams, 
supažindinimui jų su iš kitų 
šalių atvykusiais žymiais žmo
nėmis ir su Amerikos veikė
jais. 

Dirvos ofisas atdaras šio
kiais vakarais iki 8 vai. 
Ateikit užsimokėti prenu
meratą, atsiimti savo 1947 
Kalendorių. 

SUSIRINKIMAI 
Lietuvių Taupymo ir Pasko

los Draugijos šėrininkų metinis 
susirinkimas bus laikomas ket
virtadieni, Sausio 16, nuo 8:00 
vai. vakare, šv. Jurgio parapi
jos salėje, kaip iš šėrininkams 
pasiųstų laiškų patiriama. 

Lietuvių Salės šėrininkų me
tinis susirinkimas, kiek žino
ma, bus laikomas pirmadienio 
vakare, Sausio 20, Lietuvių sa
lėje, nuo 8 vai. vakare. 

Butų gerai kad visi šėrinin-
kai dalyvautų patys tame mi
tinge ir gražiu budu nutartų 
išmesti bingo biznį, o salę grą
žinti šios kolonijos Lietuvių 
kultūriniams reikalams. 

DAUG DIVORSŲ 
1946 metais teisme buvo pa

duota 14,449 reikalavimai per
siskyrimų. Apskrities teismo 
rūmai užversti perskyrų bylo
mis tiek kad Teisėjas Corlett 
paskelbė stengsis pravesti po 
100 divorsų bylų i dieną pasi
vyti su laiku. 

IMTYNĖS VĖL PRASIDĖJO 
Praėjus šventėms, imtynės 

Arenoje ir vėl prasideda, ir 
Jack Ganson pirmam šių metų 

Į imtynių vakarui, Sausio 16 d., 
patiekia du garsius Italus im-
tikus, milžiną Primo Camera, 
iš Europos, ir pragarsėjusį sa
vo sporte Amerikos Italą Jum
ping Joe Savoldi. 

Camera pirmu kartu pasiro
dęs imtynėse Clevelande mė
nuo laiko atgal nugalėjo Jules 
Strongbow. 

Prie jų Ganson turi keturias 
kitas poras gerų imtikų. 

FILMOS TRAUKINYJE ' 
Modernizuojant geležinkeliu 

važinėjimą, Chesapeake & Ohio 
geležinkelių linija naujuose pa
togiuose savo traukiniuose ku
rie eina iš Cincinnati, Ohio, i 
Washingtona. įvedė filmų rody
mą, ir pasažieriai važiuodami 
laiką praleidžia kaip teatre. 

NAUJAS SAUGUMO 
DIREKTORIUS 

Buvęs miesto saugumo di
rektorius Celebrezze tapo Gub. 
Lausche's paskirtas miesto tei
sėju. 

Mayoras Burke pasirinko ki
tą saugumo direktorių ne iš 
politikierių eilių, bet žmogų iš 
Federalio Inverstigacijų Biuro. 
Tai yra William F. Smith, ku
ris dar yra tik 32 metų am
žiaus, bet jau nuo 1942 metų 
tarnauja specialiu agentu FBI. 

M I R I M A I  
Mire P. Kundrotienė 
Sausio 3 mirė plačiai žino

ma veikėja, Petronėlė Kun
drotienė, 51 m. amžiaus, nuo 
1035 E. 140 st. Palaidota Sau
sio 7, Kalvarijos kapinėse; pa
maldos atsibuvo naujoje para
pijoje, kur ji darbavosi. 

Velionė Amerikoje išgyveno 
35 metus, Cleveland^, 32 m. 

Paėjo Barzdų k., šakių pav. 
Suvalkijos. 

Liko vyras, Pranas V. Kun
drotas, ir dukterys: Therese. 
LaSavage, gvv. DuBois, Pa., ir 
Marie Bier; taipgi paliko viena 
sesuo, Magdalena Vester, Cle
velande, ir brolis Juozas Unge-
raitis. 

ARMAITIENĖ Ona (Ivanaus
kaitė), T2 m., nuo 2142 W. 

95 st., mirė Gruod. 29, palaido
ta Sausio 2. Kalvarijos kapinė
se; pamaldos atsibuvo Šv. Jur
gio bažnyčioje. 

Clevelande išgyveno 44 m., 
paėjo iš Bartnikų, Suvalkijos. 

Abiejų laidojime pasitarnavo 
Wilkelis Funeral Home. 

CEI PLEČIA SAVO 
GALIMYBES 

DAUG GIMIMŲ 
1948 metai buvo didžiausi 

gimimų atžvilgiu Clevelande is
torijoje: pernai čia gimė 24,674 
kūdikiai, po 28 nuo 1,0D0 gy
ventojų. 1915 metais gimimų 
buvo po 23 nuo 1,000 gyvento
jų. Nors ligoninėse buvo sto
ka vietų, 93 nuoš. pereitų me
tų kūdikių gimė ligoninėse. 

Ligoninės dabar turi visus 
prietaisus kuriais išgelbsti gy
vastis naujagimių, kurie kito
se gentkartėse praeityje mir
davo. 

MOKĖSIM DAUGIAU TAKSŲ 
Miesto taryba (Council) pir

madieni 23 balsais prieš 8 nu
tarė pakelti miesto policijos ir 
ugniagesių nariams metinės al
gos po $240. Mayoras Burke 
to nesiskubina užtvirtinti ir 
sakė jis nori paimti daugiau 
laiko pagalvoti ar galima tiek 
daug algas padidinti. 

Tuos šimtus tūkstančių dole
rių į metą daugiau turės su
dėti taksų mokėtojai. 

MOTERIS SUPJAUSTĖ 
SAVO VYRĄ 

Newark, Ohio, susekta senu
kė, Mrs Thomas Devlin, 72 m., 
kuri Sausio 5 d. prisipažino nu
žudžius savo vyrą, irgi 75 me
tų amžiaus, ir jo kuną supjaus-
čius į gabalus ir paslėpus. Ji 
prisipažino prie žudystės kada 
iai policija parodė gabalus su
rasto supjaustyto kuno. Pirm 
to ji buvo nuvykus policijon 
pranešti jog gavus žinią iš sa
vo giminiečio Philadelphijoje, 
kad jos vyras te ft miręs. 

Klausinėjama, ji tikrino kad 
jos vyras grasino ją kelis kar
tus nužudyti, taigi ji pasiryžo 
padaryti jam galą pirmiau. 

1947 METAMS konvencijų 
Clevelande jau susirašė virš 
100, kurios sutrauks daug sve
čių iš kitur ir daug pinigų biz
niams. 

/ - C A R  R A T S  
a yecr per *100. 

DEDUCTED IN A D V A N C E  

BE A CASH BUYER '  ° 
WITH A f  * 

BANK LOAN 

T H i  B A N K  F O R  A L L  T H E  P E O P L C  

BEFORE YOU BUY ASK AT YOUR 

•  C L E V E L A N D  T R U S T  B A N K  *  

The Cleveland Electric Illu
minating Co. praneša apie sa
vo planus padidinti Avon Lake 
elektros dirbtuvę su antru na u 
ju 90,000-kilowatt turbo-gene-
ratorium. Sudėjus tai su už
sakytu tokiu pat generatorium 
pereitą vasarą, kaštai pasidaro 
$25,000,000 ir praplečia CEi 
kompanijos elektros gaminimo 
galimybę iki 984,000 likowatts. 

Pasisekimas CEI išreklamuo
ti Clevelando šiaurrytinę Ohio 
dali kaip geriausią vietą šalyje 
įrengti pramonės įmones, *sako 
kompanijos prezidentas Elmer 
L. Lindseth, duoda galimybes 
didinti ir plėsti elektros jiegos 
gamybą. 

Kaip pasirodo, apie 160 nau
jų kompanijų pasiryžę steigti 
šioje apielinkėje įvairaus didu
mo dirbtuves, kurios kaštuos 
apie $200,000,000 ir jose bus 
darbų del 32,000 darbininkų. 

Naujas 90,000-kilowatt vie
netas bus įrengtas veikti rude
nį 1949 metais. Jo dvynukas, 
užsakytas pereitą vasarą, pra
dės veikti Avon Lake dirbtu
vėje pabaigoje 1948 metų. 

šie nauji generatoriai bus 
didžiausi Illuminating sistemo
je, viršijanti kitus didžiausius 
generatorius, dabar esančius 
Lake Shore dirbtuvėje, po 18,-
000 kilowattu. Tų naujų ge
neratorių kaštai padidins šios 
kompanijos trijų metų $30,-
000,000 biudžetą iki virš $43,-
000,000. 

uanian 
6820 SUPERIOR AVENUE CLEVELAND 3. OHIO PHONE: ENdicott 4486 

LETTER FROM SUPREME LITHUANIAN 
COMMITTEE OF LIBERATION 

To Pari* Peace Conference Delegation 

T A FT — SENATO BOSAS 
Ohio vyresnysis Senatorius 

Robert A. Taft, iš Cincinnati, 
pasirodė - yra visas Republiko-
nų senatorių vadovas ir bosas. 
Su juo tariasi ir patys Repub-
likonai, ir n^t Demokratai tu
rėdami tarp-partinius klausi
mus, kreipiasi į Taftą. 

Taft tarnauja senate jau aš
tuoni metai, ir nors yra senes
nių tarnybos metais senatorių, 
Tafto sumanumai ir žinojimas 
visų dalykų padarė jį ašimi 
apie kurią visi sukasi. 

KAS platina Dirvą — tm 
nlatina apšvieta. 

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

JONAS G. 
P O L T E R  

L i e t u v i s  

Nairnj Maliavotojas 
Popieriuotojas 

Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo 
pagražinimo suteikiama 

nemokamai. 

495 East 123rd St. 
Telefonas: POtomac 6899 

The Supreme Committee of Lith
uanian Liberation addressed identi
cal letters, dated July 20, 1946, to 
the presidents of the various dele
gations to the Paris Peace Confer
ence. We quote in translation from 
the French: 

Mr. President, 
On the occasion of the Peace 

Conference opened in Paris on July 
29, 1946, in which the twenty-one 
states are participating- for the 
our pose of solving certain problems 
relating1 to the re-establishment of 
Peace, as well as to the liquidation 
of the consequences of acts of vio
lence, I have the honor to draw 
your attention to the situation in 
which the Republic of Lithuania, 
. ictim hf unprovoked aggression, 
now finds itself. 

Lithuania is one of the first vie 
tims of Germany: on March 21, 
1939, Germany seized from Lith
uania the territory of Memel. 

When war began on September 
1, 1939, Lithuania, as did the oth
er Baltic States, pro-claimed its 
neutiality and adhered to this poii-
cy, althou&h the sympathies uf 
Lithuania, without any exception, 
were on the side of the Western 
Democracies. 

In defiance of the demands re
iterated by Germany that Lithuania 
enter the war on her side against 
Poliand, the Lithuanian Government 
and the entire Lithuanian Nation 
energetically refuted these sum
mons and accorded refuge to tens 
of thousands of Polish citizens, 
both civilian and military. 

On Oct. 10, 1939, the U.S.S.ll. 
imposed on Lithuania the signing 

of a pact 'of mutual assistance, by 
which the Moscow Government ex
pressly undertook not to interfere 
in the internal affairs of Lithuania 
and not to infringe the independence 
of Lithuania. 

On June 15. 1940. at a tittle when 
the eyes of the entire world were 
turned towards the events of w.ir 
in Westerh Europe, the Army of 
the Soviet n Union, after an ulti
matum, completely occupied Lith
uania which, when she refused to 
enter the war against Poland, was 
ceded by Germany to the Soviet 
Union, by virtue of a secret pact 
of September 28, 1939, between the 
two Powers concerning Lithuania, 
a fact which has also been reveal
ed in the Nuernberg trials. 

On June 17, 1940, a plenipoten
tiary of the Moscow Government, 
M. Dekanozov, sent especially for 
this purpose, formed the so-called 
Lithuanian Government, an instru
ment of the occupying Power. 

Under such conditions, on July 
14-16, 1940, the said Government 
organized in Lithuania a simulacrum 
of elections for which there existed 
only one list of candidates, estab
lished by the occupying power to 
ask for the incorporation of Lith
uania into the Soviet Union. 

While the Lithuanian nation, with 
all the means in its power, resisted 
such violation of its will, representa
tives of Lithuania abroad as well 
as organizations* of Lithuanians in 
emigration protested with all their 
forces against this act of violence 
and asked the foreign Powers not 
to recognize it. 

On June 22, 1941, immediately 
after the outbreak of the German-
Soviet hostilities, the Lithuanian 
nation, in expressing its true will 
to be free and independent, revolted, 
formed the Provisional Government 
of Lithuania, restored the exercise 
of the sovereign rights of the Re
public of Lithuania, and introduced 
its own administration before -he 
arrival of the German troops. 

The Government of the Reich 
suppressed the Provisional Govern
ment and introduced into Lithuania 
its regime of occupation. In this 
struggle the Lithuanian people al
ways were contributing to the war 
effort of the United Nations again

st totalitarianism. But Lithuania in 
the path of the entire war again 
fell under the second occupation of 
the Soviet Union, even more t.er-
lible than the first. 

The Lithuanian people energeti
cally protest against all efforts on 
the part of the Soviet Union to 
bring about recognition, in the in
ternational sense, of the consequen
ces of the act of violence committed 
by her against the Republic of Lith» 
jania. 

They energetically refute the right 
of the Soviet Union to speak in 
their name and to present officials 
of the authorities of the Soviet nc 
cupation as the representatives oi 
Lithuania. 

The Lithuanian Nation firmly and 
fervently hopes . that every time 
when questions concerning its coun
try are examined, its legitimate 
representatives will be heard in con
formance with the principles of 
right and justice. 

M. Krupavičius 
Pie: , of the Supreme Committee 

of Lithuanian Liberation 

Baltic-Scandinavian 
Society 

WASHINGTON, D. C. 
The Society held its meeting on 

December 10, at the International 
Student House, 170S N. H. Ave. 

Planning and Arrangements Com 
mittee, headed by Mrs. John L. Per
ry of Alexandria, Va., arranged a 
Christmas Social at which talks by 
various members of the Society on 
Christmas customs of the Baltic 
and Scandinavian countries were a 
featured attraction. Mrs. G. H. 
Lefgren spoke about the Swedish 
customs, Miss Margaret Bendixer 
about the Danish, Mr. Conrad Ron-
ning about the Norwegian, Mrs. 
Ruth Beckmann about the Latvian, 
Mrs. Conrad Ronning about the Lith
uanian and Miss Lily Nikula about 
the Finnish. Mrs. Ronning, former
ly of Des Moines, Iowa, was in her 
Lithuanian costume and Miss Niku
la in Finnish costume. 

Mr. Herbert Strong and Mr. Fred 
Drake of Station WARL of Arling
ton, Va., 780 on the dial, \vere the 
guest entertainers. Mr. Drake in
vited Mrs. Ronning to appear on 
his program and give a talk on 
Lithuanian Christmas customs the 
following Saturday. 

Dr. J. de S. Coutinho of Catholic 
and Georgetown Universities had 
with him as guests the Sec'y of the 
Iraq Legation, Mr .Thomas Mansy 
and two students from the same 
country. 

There was carol singing and pas
tries typical of the countries were 
served with coffee after the program. 
Nut stru.'He baked by Mr. Peter L. 
Pivaronas of Pittsburgh was also 
served. 

The Society wishes all of the Bal
tic and Scandinavian friends a Hap
py New Year, urging all to join 
in the promotion of good fellowship 
and understanding amongst peoples 
and to take a determined stand for 
those principles and freedoms for 
which our boys fought. 

Helen V. Sinclair. 

SWEATERIAI 
SAUSIO IŠPARDAVIMAS, mu-
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 

BROTHERS CAFE 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

1603 E. 79th Street 
DEGTINĖ ALUS VYNAS 
Užkviečiame savo draugus 

Lietuvius atsilankyti. • 
Atidara ir Sekmadieniais 

KAZYS LEIMONAS, Sav. 
Telef. CEdar 9527 

Automatinis Gasu šildymas 
Paversk savo Furnasą Modernine šildymo Sistema 

Taipgi Automatiški Vandens Šildyto jai 
ATSIKRATYKIT PURVO, PELENŲ ir ANGLIES DULKIV. 

TRI-VET APPLIANCE SERVICE 
7502 St. Clair Avenue Cleveland 

Frank Orpse f.Urbšaitis) Sav. Pd. SK548,, LI. 0287. 
A KRONE kreiptis i: Hank Hollish, 260 The Brooklands, Stadium 4798 

WHAT'S NEW? 
s <y* w 

(IN CLEVELAND^ 
BOWLING 

In the C.W.V., Post 613 Handicap | 
League the Lasnik Cafe five got j 

stopped from climbing into first j 
place when they salvaged only one: 
game from the last place Bill's Dry 
Cleaners team. " 

The big five in te&m Stlftdings 
now are: , 

Dunbar Cafe with 43 points — 
Trees Bar, 32 points — Mihcic Cafe 
with 40 — Lasnik Cafe with 40 and 
Omarlo Recreation and Joe's Bar all; 
knotted up with 3D points for fifth ; 
place in the standings. 

BASKETBALL 
St. George's entries in the C.Y.O. ] 

competition were very successful i 
last week. The Seniors beat St. | 
Thomas, the Intermediates beat St. 
Mary's, and the Juniors beat their 
opponents 42 - 22. The Intermediate 
rame was the most interesting. The 
final score was 12 to 6. That's a 
basketball not a football score. The 
game reflected the poor organiza
tion and officiating that is applied 
by C. Y. O. headquarters. This is 
especially noticeable in the games 
involving the younger players. They 
need a strong guiding and ruling 
hand and it isn't present. Let's 
hope something is done about it. 

JUNIOR GROWERS PREXY . . . 
Jim Spell, Columbia, Miss., high 
school senior who has been elected 
president of the National Junior 
Vegetable Growers association for 
1947. He is shown with some of the 
vegetable# he raised in A&P con
test, which brought him first hon
ors and a $500 scholarship 

SIGHTS AND SOUNDS 
Pete Bortfs wearing a bright red 

sweater New Year's Eve. Lately 
ve hear that he's broken-hearted 

s»cause he thinks "C" is giving 
him the business — and she really 
is. Charlie Guzauskas and Ben 
'Blood, Sweat, and Tears) Norbert 
hosting at the Mermaid Club on 
New Year's Eve. Also seen at the 
same place ... Joe Guzauskas. 
Tony Paliahis, John Ragauskas, J. 
A.panovitch, Bea and Frank Orpse, 
and we don't remember who else. 

Mrs. Stephen Yurkovich, the ex 
Lillian Marks calling home New-
Year's Eve from Buffalo. She and 
hubby were up there on their hon
eymoon. 

A. Norbert driving the new Dodge 
that he won — and hą, only took 
two chances. Tough luck, Ben! 

The Sunday bowlers cussing the 
foul line. — Joe Guzauskas peeved 
over his team's loss in the same 
league Sunday. 

KING PIN CLUB 
2111 Prospect Ave. 

Superior 3443 

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

FOOD — DRLNKS 
Hall Space to Rent 

Joe Chester, pres. A1 Samolis, «®C. 
^ •  I I  I I  

NOTARY PUBLIC 
Turint reikalą notarizuoti 
dokumentus kreipkitės | 

K. s. KARPIUS 
6820 Superior Ave. 

ENdicott 4486 

mimiiiiHHSĮ'.usufmiiiiiiimiiiiiiiinuFiiiiiiiiimmiiimmiiimiiiiiiiiiimitiiiiiiitiij* 

Wilkelis Funeral Home | 
j PILNAS LAIDOTU Vi U i 
j PATARNAVIMAS Į 
\ —HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS— g 

jj 6202 Superior Ave. HEnderson 9292 i 
"ftHllIKHIf MIIIHIl'* lt MUMIS III llillilll II IHIIIIIItflIHI III ItlilHttfMHintl UUIIililHIIIII* 
^VWWVWWW-VW^WWWVaWWVS.WiArtJWWVWYVWYWWWV' 

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 
> Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate 
? ir Apdraudos Agentūra, 
l 6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 

Delia E. Jakubs 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktore) 

REIKALE VEfcIMAI LIGONI ALIS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
<>621 EDNA AVENUE ENdicott 1763 

11IIII111 (11 i i 11 «> IE11! I i i i 1111 EH 11111119 M M i 1111 n 111111131111 n I! 11! 111MI! II • 31911111 (f 111 Ull#^ 

Į P J. HERSIS 1 
5 609-12 Society for Savings Bldg.—Cleveland, OtU4) 1 
j OFISO TELEFONAS: MAin 1773. | 
m S 
5 Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuoee, kreip- 2 
š kitės į mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą į vai- S 
S riuose apdraudos-insurance reikaluose^ S 
jj Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymas S 
E garantuojama. Kreipkitės J mane telefonu arba asmeniškai. S 
filllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllillllllllllllllllllll | | | | | | | |kf 

IKE KRAMER & REICH (0. 
VYRAMS IR VAIKINAMS PASTABĄ 

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

ir patogiu, ir [vairių marškinių, megstinių ir tt. 4 l 

f\YI{Al GREEN STAMPS ra koiim pirkiniu. |%Ylf Al 
čia galit ifckeinti savo Stamp Books * •Vrsij 

7010 Superior Ave. Atdara Vakarais 
t i M I M I  

•I 
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