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CHICAGO Daily Tribune %o'r^' **" jf 
ko, Demokratai nori sutramdy
ti tyrinėjimą Amerikos kariuo
menės nedorų ir kriminališkų 
apsiėjimų Europoje. Tam no
ri pritarti ir tuli New Deal 
Republikonai. Tribune įrodinė
ja kad ir Sen. Vandenberg no 
ri lošti Trumano žaislą ir nori 
tai visa slėpti. 

Anot Tribune, turėtų buti 
atidengta pačių Amerikiečii! 
geležinė uždanga ir atskleista 
Tie tik Amerikos kariuomenes 
ir jų viršininkų nedori elgesiai 
Vokietijoje, bet turi buti imta 
tyrinėti nežmoniški RoosevH-
to ir Trumano sutarimai ir p < 
žadai Maskvai Teherane, Ji i 
toje ir Potsdame, šios slaptos 
sutartys niekad nebuvo patiek 
tos Kongresui užtvirtinti, jos 
n ė r a  t e i s ė t o s  i r  n e k o n s t i t u c i- j  J o s e P h  w -  M a r t i n  Jr .  ( R e p .  i i  
nės. Iki jos nebus atmestos T!-ss > • A?s?°,v'ų R,umV kal>*-

u.. Lieka Sovietu Verge-Pasjumdele 
* I 

jos suriša Amerikos rankas ir tojas-pirmininkas, kuris vado-
. v , vaus 83-to Kongreso eigą. Re-

pastato sios šalies žmones at-j puWikonams laimėjus, pirmi-
«akomingais, tokiu jvėlimu, už.ninkystė atiteko jiems. Demo-
visus brutalumus, nemoralumą j kratų pirmininkas buvo Repr. 
ir žioplą Amerikos užsienio po- Sam. Ray burn, iš fexas. 
litiką. 

Tribune ftaria Sen. Vanden-
bergą ir jo New Deal draugus 
bijant patiekti Amerikos vi
suomenei faktus. 

/ / / 

UNRRA ĮSAKYTA 
PATARNAUTI 

SOVIETAMS 

Amerikos civiliniai ir mi-
litariniai atstovai prie UN 
RRA Europoje gavo įsaky
mus, po grąsimmu baus
mių, atsinešti draugiškai ir 
visapusiai gelbėti sovietų 
agentams atsiųstiems į U. 
S. zoną Vokietijoje, kur 
jie registruoja pabėgėlius 
iš Rusijos ir Lenkijos, grą-

i , .. % ir *uru~ t žinimui ju atgal į Rusų už-pino Jugoslaviją. Jugoslavai | iWqb 01įfta 
& * 

vis reikalavo Triesto sau, ir 
tl>del Byrnes pareiškė Jugosla-

Kada Norėjo, Byrnes 
Pasakė "No!" 

BYRNES privertė Molotovą 
sutikti priimti Triesto sutarp-
tpiutinimo sutartį pareikšda
mas kad Amerika laikys savo 
k&riuornenę Trieste neribotai. 
Tas surupino Maskvą ir suru-

! imtas sritis. 
Tie Rusai, atsiųsti f pa

bėgėlių tarpą juos sužiurė-
ti, yra žiaurus NKVD šni
pai. 

Amerikiečiams įsakoma 
kooperuoti su tais Rusais 

sekančią dieną atėjo pas Byr- sovietų pi-
^ „JLihafi „iii liečiu j raudonųjų nagus. 

Vijos atstovui kad Amerikos 
kantrybė jau išsibaigė, ir to
dėl daugiau del Triesto nesi-
derės, laikys ten savo kariuo
menę toliau. Tada Molotovas 

nes pasikalbėti ir kalbėjo visai 
švelniHi. UNRRA direktoriai per-

Molotovą. ooriMo priga vingu ^uota visus pabėgėlių sąra-
sus bolsevikams. budu įrodyti Byrnes buk Roo

sevelt prižadėjo Jaltoje duoti 
aovietams 10 bilijonų vertės 
karo nuostolių atlyginimo iš 
Vokietijos. Byrnes pasakė jog 
Jaltoje sutarta tik apkalbėti 
Rusų reikalavimą atlyginimų, 
ir panašiai po ilgų kalbų taip 
buvo Trumano ir Stalino su
tarta Potsdame. 

Byrnes klausė ko daugiau 
-fovietai norėtų gauti ? Molo-
fpvas pasakė, "Ruhro"'. Tai 
yra Vokietijos svarbi industri
nė dalis. Byrnes vėl atsakė 
jam "No". 

Ar naujasis Valstybės Sek-

Visokias klastas daro ir 
stengiasi prikibti tie šnipai 
ir prie Lietuvių pabėgėlių, 
pasiremdami tuo vyriausios 

RINKIMŲ RIAUŠĖSE UŽMUŠTA PER 
140 ŽMONIŲ 1 

LAISVA LENKIJA 
DINGO 

davimą patyrė iš Molotovo 
Maskvoje, kai tas netyčia 
prasitarė kad Rooseveltas 
jau pažadėjo rytinę Lenki
ją sovietams. Galutinai už
baigta tas Lenkijos parda
vimas Jaltoje. Rooseveltas 
Lenkų prispirtas apie tai, 
neužginčijęs to fakto, tik 
pasakęs darysiąs viską kas 
galima išsprendimui nesu
sipratimų su sovietais del 
Lenkijos sienų.... 

Lenkija nukryžiavota — 
dideliam Maskvos budelių 
džiaugsmui, o Britanija ir 
Amerika, kurios prašė so
vietų "pegelbėti prižurėtf' 
kad tie Lenkijos seimo rin
kimai Sausio 19 butų pra
vesti bešališkai.... 

^ Kaip buvo išanksto tik
rinta, komunistų vadovau
jamas blokas laimėjo 324 
vietas iš 444 seimo atstovų, 
ir Lenkija tuo budu atite
ko visiškai komunistų kon
trolei. 

Rooseveltas ir Churchill Prieš pat Lenkijos rinki-
sutarė su Stalinu Jaltoje mus nei iš šio nei iš to dar 
kad Lenkijai bus duodama Amerika pareikalavo Mas 
proga išsirinkti sau demo-ikvos kad ji pildytų Jaltos 
kratinę valdžią. Lenkija į ir Potsdamo sutartis užtik-
betgi pavesta sovietų glo-[rinimui netrukdomų rinki-
bai, kur nuo 1945 metų pra-; mų Lenkijoje. Molotovai 
džios sovietai vykdė savo atmetė visus įtarimus kas* 
visą tvarką, paruošiant ši- link tų rinkimų, ir apkalti-
tuos rinkimus savo naudai, no Lenkus norinčius teisin-

Prieš rinkimus per kelias gų rinkimų, kriminalistais, 

NESISKAITĖ SU U. S. 
PROTESTU 

savaites ir per pačius rin
kimus, kaip praneša, buvo 
nužudyta per 140 Lenkijos 
piliečių bolševikų ir tauti
nių pusėje. 

Rinkimų pasekmes bolše
vikai oficialiai paskelbs tik 
Sausio 31 d., iki kuriai die
nai spės suklastoti visus 
balsavimus, kad galėtų 'pa-

kurie kelia šalyje suirutę. 

SENATO PIRMININKAS — Senatorius Vandenberg, Mich., 
laikinas Senato pirmininkas, nesant šiuo laiku vice prezidento, 
kuriam ta pareiga tenka. Vandenberg pasitraukia iš United 
Nations delegacijos, norėdamas pavesti visą laiką Senatui. 

ARMIJA IR LAI
VYNAS PO VIE
NA VADOVYBE 

Amerikos karo laivyno 
ir armijos vadovybės suda
rė planus pavedimui vienon 

JUGOSLAVAI reikalau- vadovybėn Armijos ir Lai-
ja dabar kad sekanti tai-jyyno jiegų. Tuo klausimu 
kos konferencija pripažin-' ilgai ginčytasi, tačiau jų 
tų jiems dalį Austrijos, vi-; paėmimas vienon vadovy-
są 1,000 ketvirtainių mylių, jbėn turės didelės svarbos 

Londone einanti užsienių atsitikime kito karo. 
..a- ministrų atstovų konferen-' Laivynas ir Armija pa

rodyt' pasauliui jog Lenkai paruošimui Austrijos entus° talpi^"marinai 
didnmnip tikrai bakavn u? n' Vokietijos taikos projek- paitmentus, taipgi malinai 
SSustate UZ tu reikalauja Austriją at- ^.ssavok^pusus, ir 

Laisva ir nenriklausoma statyti tokią kokia p buvo tuies savo aviacijas. 
Lenkija tuo budu dingo. Vi- «W7 metais,, pirm. Hitlerio I MSiolį ten?Arnijos ir 
si prižadai leisti pravesti ffj^nguno jos pm Vok.e-

_ j vieni kitų pašiepimas, sa-
PRANCŪZIJOJE priei- vęs pasigyrimas; kiekviena 

netrukdomus laisvus rinki 
mus buvo tik apgavystė ir 
suvedžiojimas. Rusų ko
munizmas uždėjo ant Len
kų tautos savo žiaurų jun-

UNRRA vadovybės įsaky-
mu. 

TYRINĖJA ROOSE-
VELTO DIDELI 
KARO FONDĄ 

Sen. Brewster paskelbė 
savo kolegoms senate kad 
jis iškels vieną didelį skan-
dalį kurs padarys visus ki-

retorius Gen. ' Marshall mokės tus karo metu padarytus 
pasakyt "No" kur Molotovas! pasinaudojimus mažniekiu. 
melagingai Įrodinės buk tas ir Jįg sako turi surinkęs veik 
tas Roosevelto prižadėta? Ir 
Gen. Marshall dalyvavo slapto
se tarybose Roosevelto su Sta
linu ir jis turi žinoti tikrą tei
sybę. Bet gal ir jis, kur rei
kės Maskvą nuraminti, sutiks 
duoti tą ką Roosevelt pažadėjo, 
o kur nesutiks, sakys "No". 

i t i 

ROMOJE, Lapkričio pradžio
je Lietuvių šv. Kazimiero ko
legija persikėlė gyventi į sa
vas patalpas, šiuo metu kole
gijoje gyvena 23 kunigai ir 19 
auklėtinių. Visi jei studijuoja 
keturiuose garsiuose Romos 
katalikiškuose universitetuo. 

Sykiu su Lenkų apsivyli
mu Amerikos ir Britų val
džiomis apsivylė ir pikti
nasi jom visas pasaulis, nes 
jų kalbos, jų žodžiai ir pri
žadai yra beverčiai ir tuš
ti, nes jų valdžiose sėdi so
vietų šnipų gaujos kurios 
pajiegia nukreipti reikalus 
taip kad visur Maskvai nu
sileistų ir viską užleistų, 
kitaip Kremliaus banditai 
gali supykti— 

pilnas žinias, ir dar kasasi 
giliau, iškėlimui visų faktų 
kad miręs Prezidentas Roo
seveltas ir jo įpėdinis, Pre
zidentas Truman, praleido 
apie $648,000,000 slaptų pi
nigų skirtų jiems karo ve
dimo reikalams. 

Sen. Brewster nori tik 
kad Senatas suteiktų jam 
teisę karo išlaidas tyrinėti. 

SOVIETŲ oficialas, Ki-
ril Aleksejev, kuris pame
tė sovietų tarnybą Meksi
kos atstovybėje, ir pasislė
pė šioje šalyje, nesutikda
mas gryžti Rusijon, gavo 
State Departmento užtikri-

SUV. VALSTIJOS užėmė iš plmp. VaH ii s nebus verčia-
Anglijos pirmą vietą supirkime ynas išvažiuoti Rusijon ir 
vilnos iš Australijos. * patekti į NKVD nagus. 

Rooseveltas kaltinama# 
pardaviku 

Buvęs laisvos Lenkijos Maskvai, 
ambasadorius Washingto-
ne Ciechanowski, kalbėda
mas apie Roosevelto ir sta
te departmento valdininkų 
užsileidimą Stalinui, parei
škia kad Lenkija buvo par
duota išlaikymui trijų di
džiųjų vieningumo. Pavedi
mas Lenkijos Rusams yra 
atidarymas durų komuniz
mui užvaldyti Europą. Jau 
Teherane sutikęs pavesti 
sovietams rytinę Lenkiją, 
1943 metais, Rooseveltas 
norėjo palaikyti tą faktą 
paslaptyje, nes tikėjosi dar 
apgaudinėti Lenkus Ame
rikoje ir gauti jų balsus 
1944 metų rinkimuose, sako 
Ciechanowski. Jis tą par-

ta prie sudarymo koalicinės tų tarnybų stengėsi. $auti 
vyriausybės, kurioje visas sau pirmenybes. 
pirmenybes turi komunistai; 
ačiu socialistų rėmimui ko-j AMERIKA davė Suomi: 

munistų. Užsienių reikalų,! jaį vėl $32,000,000 paskolą', 
karo ministerija ir vidaus u£ taį kad Suomija ištiki-
ministerija atiduota komu- maį mokėjo šiai šaliai I Pa-
nistams, taip kad visapusiai saulįnio karo paskolą. 
Prancūzija yra komunistų jr gUdrųs tie Washingto-
naguose. Socialistai komu- no diplomatai: pirmiausia 
nistus rėmė del to kad ko- jeįd0 sovietams Suomiją pa-
munistai išvien su socialis-į vergti, apkrauti šimtais mi
tais galėjo sudaryti daugu-. ]įj0nų' dolarių karo nuosto-
mą ir davė socialistams pre- ^ atlyginimų, dabar duo-
zidento bereikšmę vietą ir ^a Suomijai naują paskolą 
premjero vietą. 1 ^a(į jį galėtų sovietams mo~ 

Visoje Europoje socialis-
tai skubina pagelbėti komu-

GĘN. MARSHALL 
PRISAIKDINTAS 

Gen. Marshall, grvžęs iš 
Kinijos į Washingtona, ta
po prisaikdintas Amerikos 
alstybės Departmento sek
retorium, tuomi tapdamas 
No. 1 šalies diplomatas. 

Jam atiteko visi Byrnes 
pradėti taikos sutarčių ga
minimo darbai ir vadovavi
mas Amerikos užsienio po
litikos. 

Trumpu laiku pasirodys 
koks iš jo valstybės reika
lų vedėjas ir kaip jis žiuri 
į Europos ir viso pasaulio 
sutvarkymo klausimą. 

Nors Marshall sako ne
busiąs kandidatas į prezi
dentus, ir nekandidatuos į 
vice prezidentus greta Tru
mano, tačiau jis gali likti 
prezidentu jeigu kas atsi
tiktų su Trumanu iki se
kančių prezidento rinkimų. 

PRIGĖRĖ VIRŠ 1,000 
ŽMONIŲ 

Graikijoje pereitą savai
tę nuskendo laivas užėjęs 
ant minos, žuvo 437 žmo
nės. 

Kinijoje, upėje apvirto 
laivas perpildytas pasažie-
riais, žuvo apie 6(K) žmo
nių. 

nistams pajungti valstybes Japonijoje nubalsavo i|-
eiti streikan 2,700,000 val
džios gelžkelių ir adminis-

MAISTO kainos sako n'jtratyvių tarnautojų. Strei-
toliau eis pigyn. , Sviestas j kas nustatyta Vasario 1 d., 
tuoj atpigs iki OPA buvu- jeigu jų reikalavimai nebus 
sios kainos. išpildyti. 

Milwaukee, Wis. Sausio 
21 pasiekta sutaikymas de
vynis mėnesius ėjusio strei
ko Allis-Chalmers dirbtu
vėse. Streikavo keli tūks
tančiai darbininkų, CIO 
vadovybėje, kuri yra ko-

! munistu kontrolėje. 

Sovietai sako leis spau
dos atstovams laisvai daly
vauti Maskvos taikos dery
bose ir necenzuruos nieko. 

Paraguajuje, Pietų Ame
rikoje, komunistų partija 
valdžios įsakymu uždaryta. 

Iš Anglijos išveža Len
kus Gen. Anders armijos 

Prohibicijos Akto įvedė-
jas, buvęs Atstovas A. J. 

karius j. Argentiną, kuri su-| Volstead, 87 m., šiomis die-
tiko įsileisti jų kelis tuks-|n0mis mirė Granite Falls, 
tančius. . iMinn. 1 

BE ŠALIES, Mildred Gillars, 
37 m., Amerikietė muzikė-ak-
torė, tarnavus karo metu Vo
kiečiams savo radio propagan
da prieš Amerikiečius ir Bri
tus, dabar Amerikos karo va
dovybės areštuota Vokietijoje 
už jos išdavikišką veikimą. 

PORTA L-TO-PORT AL atly
ginimu reikalavimai įvairiose 
industrijose bendrai sudėjus 
pasiekė jau 4 bilijonų dolarių 
sumą. Tai didžiausia 20-to am
žiaus nesąmonė, kuriai priežas-
tj davė vieno federalio teisėjo 
išnešimas tam tikro nuospren
džio tik prieš vieną dirbtuvę. 

Unijų advokatai, tuo spren
dimu pasinaudodami, susitarę 
su unijų vadais, iškėlė reikala
vimus savo atstovaujamiems 
darbininkams "portal-to-portal'' 
atlyginimų. 

Nei vienas rimtas darbinin
kas, net geras unijistas, nežiū
ri j tą dalyką kaip į rimtą. Ta
čiau čia susidarė advokatų ir 
unijų diktatoriukų gaujų nau
da, štai kaip: 

Unijų vadai kurie šokosi to
kias naujas sumas savo darbi
ninkams iškovoti, sugalvojo pa
sidarysią "didvyriais" darbi
ninkų akyse, nes tam tikra da
lis darbininkų, kurie amžinai 
prasigėrę, prasigembleriavę ir 
visada j ieško budų kaip be dar
bo pinigų pačiupti, tuoj prita
rė tam sumanymui, ir laukia 
dykait didelių sumų pinigų. 

ADVOKATAI, kurie visada 
rizikuoja t užvesti tokias bylas 
iš kur gali pasinaudoti, dabar 
jau reikalauja sau nuo 15 iki 
20 nuoš. atlyginimo jeigu bus 
kokios sumos iš kompanijų tu 
priekabe gautos. 

Jeigu unijos vadų ir advoka
tų triksas pasirodytų giliukin-
gas, tuos pinigus pasidalintų 
advokatai ir unijų vadai, dar
bininkams gi liktų laikyti kiau
ras maišas. 

CIO PLIENO darbininkų uni
jos vadai palaiko iš unijos ka-
son sumokėtų pinigų, Washing-
tone taip vadinamus lobvistus, 
kuriems algų išmoka $20,000 
į metus ir dar padengia kitas 
jų išlaidas. 

Lobyistų pareiga yra lan
džioti prie Kongreso narių ir 
visokiais budais dirbti atgrąsi-
nimui jų nuo įvedimo kokių 
unijų reikalus varžančių įsta
tymų, ir už pravedimą visokių 
įstatymų kurie pasirodo unijų 
vadams remtini. 

DABAR kai Kongresas svars
to unijų diktatorių sauvaliavi
mui pažaboti bilius, lobyistai 
iš visų unijų ten dirba grąsi-
nimais ir bauginimais sulaiky
ti baukštesnius kongresmanus 
kad tų bilių neremtų. 

Kitaip sakant, kongresmanai, 
išrinkti visuotinu balsavimu 
atstovauti Kongrese visuome
nės valią, iš pasalų yra apipuo-
lami specialių interesų agentų, 
kurie visais budais stengiasi 
Kongresą sulaikyti nuo tarna
vimo visuomenei, tik tų specia
lių interesų naudai. 

Ten turi lobyistus ir fabri
kantai, ir bankieriai, ir kiti — 
visi susirupinę tik savo siaurais 
reikalais, visuomenės reikalai 
"To H—*, kaip Amerikonai 
sako. 

• 
AMERIKOS avalų išdirbėjai 

ragina valdžią palaikyti kon
trolę eksportavimo odos į kitas 
šalis, nes kitaip turės pabrang
ti daugiau šios šalies žmonėms 
gaminami avalai. 

! iii i 
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^ PITTSBURGH 

JSLAUS KARAS TĘSIASI 

Įl Karas tarp CIO ir AFL uni-
Jtj vadų už alaus industrijos 
darbininkų patraukimą į savu 
pusę tęsiasi. CIO pastaromis 
dienomis pastatė dar devynis 
savo gabius organizatorius ku
rie pradėjo landžioti visur j ieš
kant alaus pardavėjus arba 
kurie dirba alaus pardavyklo
se, patraukimui jų į save. , 

Per 110 dienų streiko Įvyko 
eilė žiaurių apsiėjimų: Dina
mitu sproginimų, bombomis 
padegimų, sumušimų darbinin
kų, sudaužymas trokų, namų 
padegimų, langų daužymų. ! 

šitaip tai uniją vadai dar
buojasi varde darbininkų ge
rovės. Unijų vadams rupi pa
traukti į save daugiau duokles, 
mokančių darbininkų, kurie ne-Į 
t u r i  b a l s o  s u d r a u s t i  s a v o  v a - Į 
dus nuo torių razbaininkiškų į 
darbų. 

Jiems rupi daugiau surinkti 
duoklių kad galėtų imti dides
nes sau algas. 

North Side piketai tramdo 
pristatymą trokais pieno, mai
sto ir virtinio alaus i alines. 

X 

DR. K. GRINIUS AT-
VYKETA. RENGIA 

JAM PRIĖMIMĄ 

Ben Hogan, iš Hershey, Pa., 
laimėjo Los Angeles golfo tur-
namente prieš Toney Penna. 

Kaip Dirvai praneša iš «Ne\v 
Vorko, Dr. K. Grinius, buvęs 
i ietuvos prezidentas, šios sa-
aitės Sausio 23 d. pribuvo lai-
u Į New Yorką. Porai dienų 

jis apsistojo viešbutyje Wal
dorf-Astoria, paskui vyks pas 
savo brolį į Philadelphia. 

Jo priėmimui vieša vakarie
ne nustatyta rengti Vasario 
22 d. Kur galės Dr. Grinius 
dalyvaus Lietuvių kolonijų pa
rengimuose. 

Dr. K. Grinius atvyko Į šią 
šalį su savo šeima. 

PAKLIUVO ' BLANKETAI PER 
New Castle, Pa., First Be- SARE PABĖGĖ-

eurities Co. prezidentas Robert ĮJAMS EUROPOJ 
C. Love pakliuvo už išaikvoji-
mą kompanijos pinigų, kurių 
per 11 metų laikotarpį jis su-
aikvojo $221,000. Už tai jis ^01^- — ^er va'džios 
iš vietos atstatvtas ir areštuo- i  P 1  ilgintą jstaigą, CARE or 
tas. Jis yra 63 motu amžiaus *»nfeaclW (Cooperative for 

American Remittances to Eu-zmogus. 

ŽIURKĖS DAK.E-IA 
Generalinė Sveikatos Tary

ba Allegheny apskrityje skel
bia žinias kurios gąsdina. Žiur
kės čia plinta, kurios pridaro 
per metą virš milijono dolarių 
nuostolių, jos taipgi aplipusios 
visokių ligų perų. 

Bet Pittsburghiečiai del t<> 
nieko nedaro. Jie tik pakenčia 
nustolius ir tyli. žiurkės ap
kandžioja vaikus, sunaikina 
maisto 10 kartų daugiau negu 
jos suėda, ir platina aštuonias 
ligas kurias žmonės įgauna. 

žiurkės neprisilaiko ten kur 
jos negauna sau reikalingo 
maisto ir pastogės. 
imtu prieš jas kovoti lengvai 
j u atsikratvtu. 

PROTESTAI DEL DEGTINĖS 
BRANGIMO 

Pittsburgho kaip ir visos 
valstijos gyventojai piktinasi 
pabranginimu degtinės kainos 
tuo tarpu kai kiti dalykai pigi
nami ir kai degtinės pradėjo 
atsirasti pakankamai. Valsti
jos degtinės taryba daro iš t<; 
didelius pelnus. 

ŽUVO 15 MAIN ERIŲ 
Plymouth. Pa. — Sausio IG. 

dujų ar dulkiu susirinkime ka
sykloje ištiko sprogimas, nuo 
ko užmušta 15 darbininkų, l$i-
ti du sužeisti. Kasykla pri-

Jeigu vipi|*k]ausd Glen Alden Coal Co., ji 
randasi 800 pėdų po apačia 
Susquehanna upės. Gelbėjimo 

• darbą pradėjus, užmuštų lavo-
SUSTREIKAVO nai užtikta arti vienas kito 

Lansford, Pa. — Pereitą sa- Punkte ties upės dugnu. 
vaitę buvo sustreikavę 5.0001 
mainerių visose Panther Vai- ČEŠI SUDEGĖ 
iey kasyklose priklausančiose 
Lehigh Navigation Coal Co., 
kilus nesusipratimui del darbo 
baigimo laiko. 

Tikras nesusiniatimas ki!<> 
tarp 450 kietos anglies kasėjų i 
tos kompanijos kasyklose Coal-' 

k i t i 

Pleasantviile, Pa. — Ištikus 
sprogimui namu pečiaus, na
mas užsidegė ir gaisre žuvo tė
vas ir 
vaikai. 
deginta 

o penki jaunamečiai 
Motina išliko tik ap-

dale. Užjausdami šiem 
visi darbininkai nutarė 
dirbti 

ne; u 
HAVANA, Cuba 

rope) galima siųsti blanketus 
(antklodes) giminėms ir pažy
stamiems, vargstantiems Lie
tuviams Europoje. 

CARE sudaro pakietą, kuria
me yra du blanketai. po 33 4 

I svarų kiekvienas. Tie blanke-
| tai yra padaryti pagal U. S. 
! kariuomenės specifikacijas — 
; šilti, gerai išausti, rudos spal-
' vos, 64 colių ilgio ir 84 colių 
pločio. 

Tame pakiete taipgi yra Įdė
ta spilkučių, adatų, siūlų ir gu-

I zikų, ko visiškai negalima gau-
' ti Europoje. Jeigu reikalinga, 
| galima iš blanketo pasiūti pal-
i tų, pirštinių ir kitų šiltų rubų. 
Į CARE ''Blanket Package" 
j kaštuoja tik $10. Tas apmo-
i ka už blanketus ir pristatymo 
i kaštus Europoje. Pristatymas 
yra garantuotas. 

CARE maisto pakietai gali
ma užsakyti ir toliau. Tie pa-

I kietai sveria 49 svarus ir yra 
sudaryti iš 29 įvairių maistų. 
Pakiete prie. to yra muilo ir 
t igaretų. Pakietus galima sių-

I sti į Austriją, Belgiją, čekoslo* 
jvakiją, Prancūziją, Suomiją, 

j Graikiją, Italiją, Vokietiją, ir 
i į Berlyną. Pakietai kaštuoja 
irgi $10. Apie juos anksčiau 

i jau buVo rašyta, tą žinote. 
Užsakymai šiame maisto ir 

1 .lankėtų pakietams dabar pri
imami New Yorke. Adresas: 

KONCERTAS PAVYKO 

Sausio 19 dį rengtos Lietuj 
vių tremtinių koncertas ir pra-1 

kalbos buvusioje Lietuvių salė
je pavyko gerai. Publikos at
silankė skaitlingai, ir progra
mos pildytoji! savo dalis Atli
ko puikiai. 

Daugiau apie šį parengimą 
bus sekančiame Dirvos nume
ryje. 

BOLŠEVIKŲ STEBUKLAI 

Sausio 12, per bolševikų ra
dio Masytė pranešė kad viena 
vietos bolševike gavus laišką iš 
Lietuvos nuo 5 metų mergaitės, 
kurios tėvai žuvę (jie greičiau 
bus išvežti į Sibirą). Mergaitė 
tame laiške labai išmintingai 
dėkoja už prisiųstą rubaškytę, 
iš kurios jai pasiusią suknelę. 

Pagalvokite žmonės, jei Ma
sytė ir negali galvoti: penketo 
metų mergytė parašė laišką 
apie prisiųstą rubaškytę. Visi 
supras kad 5 m. mergytė ne
parašys jokio laiško. Dar to
kio stebuklo niekur nebuvo, tik 
misteriškoj Rusijoj. Ta mer
gaitė, aišku, nei nežino kad 
jos vardelis vartojamas Rusų 
šlykščiai propagandai. Taipgi 
ji neturi tėvelių kad ją užsto
tų ir kaip nors kam tai išaiš
kintų. 

Laiško gavėja irgi beraštė 
moteris, irgi niekam nieko ne
parašys. F.ubaškėlė negalėjo 
buti iš Amerikos, nes čia ru-
foaškų nenešioja, ir iš čia siųs
ti drabužiai dovanų grąžinami j 
atgal. Matyt, kai anksčiau bu-i 
v o  p a s i ų s t a  L i e t u v i ų  f o n d o  d r a -Į 
bužių į Lietuvą, jie buvo nu-Į 
vežti Rusijon ir ten sunaudoti, 
o jų vietoje pridėta Rusų pa
laikų skarmalų, rubaškų, ir tik 
iš jų Lietuvoje našlaičiams ten
ka gaminti drabužėlius. 

Tarp ŲIUSU bolševikų dauge
lis nemoka rašyki ir nesupran
ta kad mažutė negali parašyti 
laiško, bet visgi ir tarp jų at
siranda prasimokinusių ir sa
vo vaikus leidusių į mokyklą 
ir jie spjaudo į tokį Masytės 
pranešimą. 

Be abejo toks laiškas para
šytas ir jis gautas, bet kas j j 
rašė?. ... M. S irtis. 

NAUJŲ METŲ LINKĖJIMAI 
Naujų Metų proga, SLA 352 

NEWARK, N. J. 
Iš N* J. LIETUVIŲ TARYBOS 

VEIKLOS. 
Vasario 10 šventės Minėjimą*. 
Lietuvos laisvinimui aukos ii* 

B ALF Vajaus reikalai 
New Jersey Lietuvių Tary

bos visuotiniame organizacijų 
atstovų suvažiavime, Gruodžio 
18. 1946, buvo užgirtas visais 
dalyvių balsais rengti iškilmin
gas Vasario 16 minėjimas She
raton Hotel, Newarke, sekma
dienį, Vasario 16, nuo 2:30 v. 
po pietų. Jau yra pažadėję 
kalbėti Lietuvos Ministras P. 
žadeikis ir Msgr. James F. 
Kelly, Seton Hall College pre
zidentas. Yra manoma kad 
dalyvaus Newarko miesto ma-
yoras ir U. S. senatorius, taip
gi pažadėjo dalyvauti muzikairia 
Jonas čižauskas šu Harrison-
Kearny vyri] choru. Progra
mos dalis bus perduota per 
radio. 

Iš parengimo gautas pelnas 
btjs skiriamas Lietuvos laisvi
nimo reikalams. Aukų reika
las bus plačiau apkalbėtas or
ganizacijų atstovų suvažiavime 
šaukiamame Sausio 23, šv. Jur
gio Dr-jos salėje. 

BALF vajaus reikalu N. J. 
Liet. Tarybai yra pavesta su
daryti šioje valstijoje vajų 
pravesti komisiją ir ta komisi
ja yra sudaryta: A. S. Trečio-

1 kas, pirm.; Juoz. Jokubavičius, 
sekr.; valdybos nariai: Prof. 
J. Žilevičius, Mrs. V. Pieterie-
nė iš Kearnv, ir Mrs. Strazdie 

Iš Califomijos Padangės 
KELIONĖJE i 

LOS ANGELES 
& S. Karpius. 

(Tęsinys iŠ pereito nr.) 

BOULDER DAM pasiekti 
reikia užvažiuoti vieną dalį tų 
juodų-baisių kalnų, iš pietų pu
sės, ir paskui nusileisti žemyn 
į ^paupi kitoje tų kalnų pusėje. 
Iš aukštai važiuodamas išrai
tytu keliu žemyn, pamatai tą 
sužavintį žmogaus stebuklą. 
.v Važiuoji ir važiuoji kainais 
išrangytu keliu žemyn ir paga
liau atsirandi ant žmogaus ran
kom išstatyto tvenkinio Įrengi
mų. čia į rytus pamatai di
deli, nežinomo gilumo ežerą, 
gulinti tarp aukštų kalnų, ku
rie kyla abiem ežero pusėm. 
Tvenkinys per upę turi platų 
kelią automobiliams. Upė ski-

Arizona ir Nevada valsti-
ir ant vidurio tilto-tvenki-
yra pažymėjimas tų dviejų 

jas 
nio 
valstijų rubežiaus. 

Visi sustoja prie to tvenkinio, 
abiem pusėm yra upės yra kal
nuose iškalta lygios vietos au
tomobiliams pasistatyti. Ba to 
dar leidžia automobiliams su
stoti ir ant paties tvenkinio-ke-
lio, kuris yra pakankamai pla
tus. Ten išlipi ir pradedi dai
rytis ir prisižiūrėti kas ištikro 
čia yra žmogauą protu padary
ta. 

Pasižiūri nuo to tilto į vaka
ru pusę, kitą pusę negu ežeras, 
ir ten pamatai baisiai gilią-di-
delę tarpkalnės skradžią, apie 
725 pėdu žemyn, o tik pačio
je apačioje vėl matai kunku
liuojantį vandenį. Tai ten jau 
tęsinys tos upės, kuri čia už
tvenkta. Ten bėga tik tas van
duo kiek jo iš tvenkinio išlei-

nė iš Linden. Numatyta su-id j'ama. Rytinėje tvenkinio pu-
kelti N. J. nustatyta kvota su i sėie vanduo yra apie 600 pėdų 
dideliu kaupu, bent iki $50,000.! auk: čiau negu vakarinėje, kur 

Yra numatyta vajų pradėti !  vanf'110 išteka tik pro 
iškilmingai, kuriame dalyvaus 

gavo už parduodamą elektrą 
46 milijonus dolarių. Keli me
tai daugiau, ir tie kaštai patys 
išsimokės. Prie to, Kolorado 
mės vandenų sukontroliavimas 

radarė derlingais milijonus ak
rų buvusios negyvos tyrų že
mes. 

APžVALGIUS vi^Ą tai, p p-
lankius žemai apačioje elek
tros gamybos įrengimus. savo 
žmonai pasakiau: Nežiūrint vi
so šito nuostabiai sumanaus ii 
stipraus Įrengimo, jei tik ištik
tų čia žemės drebėjimas, visa 
tai kas čia žmogaus rankų dar
bu idėta, sutrupėtų ir butų nu
plauta to ežero vandeniu že
myn į tarp tų juodų kalnų to
lyn tekančią upę. Nes visi šie 
kalnai kokie tik Amerikos va
karus dabar dabina, yra susi
darę praeitų amžių bėgio žemės 
paviršio persiformavimais, ku
rie neivyko švelniai ir ramiai, 
bet dideliais, baisiais sukrėti
mais, po ko čia pradingo ir ju
ros. ir liko tik tušti jų dugnai, 
dažnai sutverianti tik apgavin-
gą vandens vaizdą-miražą. 

Iš Boulder Dam pavažiavom 
dar į šiaurvakarius, į Las Ve
gas miestą, kuris, kaip vėliau 
ratyrėme, vertas bibliškų So
domos ir Gomoros miestų bau
smės. U us daugiau) 

įtakingi vietos Amerikiečiai. 
N. J. Lietuvių Taryba prašo" 

visas šios valstijos organizaci
jas ir pavienius asmenis prisi
dėti |$rie šio garbingo darbo. 

A. S. Trečiokas, Sekr. 

AKRON, OHIO 

LIKOM BE KORESPON
DENTO 

Mirus musų ilgamečiui ko
respondentui- Kalnui (S. Roda^-
vičiui), mes čia Akrone likom 
be nuolatinio korespondento ir 

kuopos nariai sudėjo savo dova-, nebus kam plačiau žinučių apie 
nėlę pasveikinimui savo kuopos j  musų koloniją parašyti. 

vanduo išteka tik pro tunelius 
ir kur atlieka didelj gavo darbą 
sukimo elektros gaminimo maši
nų. 

VANDUO, arba galinga Ko
lorado upė, šioje vietoje yra 
taip sakant "pakinkyta" žmo--
gaus gerovei, ir jis dirba dykai, 
visu inirtimu, dieną ir naktį. 

Kadangi tie pirmiau minėti 
juodi-suodini kalnai matosi ir 
kitoje upės ir tvenkinio pusėje, 
ir pats tvenkinys įrengtas k^-
li šimtai pėdų žemiau kalnų 
viršūnių, arba galima sakyti 
žemiau negu pusiau tarpkalnių 
aukštumo, tai visas milžiniš
kas projektas kokia čia matosi 
ir kokis dar paslėptas po kal
nais, išrodo netaip jau didelis. 

NUŽUDYTA MOTERIS 
Los Angeles policija Sausio 

16 surado "mylimųjų alejoin" 
nužudytos jaunos moteriškos 
lavoną, kuris buvo visiškai be 
jokių rubų, nuogas, surištom 
rankom ir kojoni, ir sukapo
tas į dvi dalis; lavonas įastas 
gražiai sudėtas ir numazgotas 
nuo kraujų. Išsyk nežinota 
kono tai lavonas. Bet į kelias 
lier.as išsiaiškino kad tai bu
vo jaunos 22 metų amžiaus 
gražuolės, Elizabeth Short. Bu
vo suimta ir klausinėta vyriš
kis, bet jis liko išteisintas, ir 
dabar spėjimai daromi kad ją 
galėjo nužudyti kokia nors pa
vydi jos kita moteriška drau
gė. 

Ta gražuolė buvo pasmaug
ta, sumuota, subadyta ir kitaip 
sukoneveikta. 
-•S i i__ 

SEPTYNI UŽMUŠTA 
Sausio 17, prie Bakersfield, 

Cal., Southern Pacific geležin
kelio nelaimėje užmušta 7 pa 
sažieriai ir 133 sužeista. Ne
laimės priežastis nustatyta nu
trūkimas vieno geležinkelio bė
gio. Nuo bėgių nuvirto penki 
vagonai. Traukinys valiavo i1^ 
San Francisco į*Los Angeles. 

RHEUMATIŠKI 
ARTHRITIS 
SKAUSMAI 

Bandykit Šitą Dykai 
Jeigu niekada retmirlojot.  1  

Tabs" r.u<> skausmu arthrit is,  
t  is .  rheumatiznio,  pabandykit  
rizika, 
ežia nt1 

< !ot 21 
kaus m 

.i'isit, 
-•it m•'!'• 
s u .  psk 

'IvO:' -' 
neui i-
musų 

Įiasiusim jums pilno d.v-
iš kurio jųs galit sunau-

DKAl. Jei nenustebkit 
i ovav'mu kurį tuoj j»a-

-1  1  :'t';al ir 11 eb 
: '  •'ro tain! NK 

i • '  i : "  I  k prisiusk sa •> 

i: r: • -
lt,.-.. 
2708 

>r. 
Fa; 

! O. lie,-! 
iiicago I" III. 

Pastaba Ska'tytojam3 
Jeigu kaf'a negaunate .uru 
Dirvos numerio tai pia -v da 
nu Administracijos prisiųsti 
tą numen, nera'ykit: "Ne
gavau pT'ito numerio," bet 
pažymėkit a i - kiai: Negavau 
nr. 5, ar ! >. ar .'>4, ar 47 
Tas pal; ngvin^ i».- jokių su 
klydimų greit )>;; iųsti .iu.. 
tj| numeri kurio negav .1 

DIRVOS Adrninistr i i,;* 

MIRĖ. Sausio 7 d. sanato
rijoje nuo džiovos mirė Juozai 
Simonaitis, gimęs 1897 metu 
Spalių 14 d., Linkuvos v., Šiau
lių a p. Velionis buvo Lietuvos 
Nepriklausomybės kovų sava
noris. Norėdamas pamatyti pa
saulį, 1924 metais išvyko iš 
Lietuvos ir gyveno Kuboje, bet 
čia gavo džiovą ir, išgulėjęs f? 
roetus sanatorijoje, mirė. 

Jį sušelpdavo kai kada Lie
tuvos Generalinis Konsulatas 
New Yorke ir ponia Nora Gu~ 
gienė Chicagoje. Vietos Lie
tuviai J. Aleščikas ir J. G r i -

;ii  }i  j i  . hn :ydav<> sergant :. 

CARE, 
50 Broad street 

New York, N. Y. 

PAJIEšKO. Inž. Jurgis Gimbu
tas ir jo žmona, Mafija Alseikaitė-
Gimbutiene, jieško savo šeimos pa
žystamų Amerikoje. J. Gimbuto 
motina, dipl. • ajrronomč Elena Gim
butienė yra lankiusis Chicago j 1921 
m. kaip Lietuvos delegatu į Tarp
tautinį Aukštąjį Mokslą Baigusių 
Moterų Kongresą. M. Alseikaitės-
Gimbutienės motina, Dr. Veronika 
Alseikiena, taip pat Amerikoje 'ži

noma. M. Gimbutienės tėvas, Dr. 
D. Alseika. Gimbutų-Alseikų šei 
m-t vnžystami prašomi atsiliepti. 

M. F. Yčas, 
VU Lathrop Street, 

Madinon 5, Wi,s. 

SEKRETAI DYKAI 
(FREE) 

Ticrns kurie užsirašys 32-j'j pusi 
Lietumių Naujienas ant 2-j^ me-
eų už $2.00, duosim RKT<f!KTUS 
dovanai, kaip pasija vi 1 miniie 
alu, vyna. ir sai !er|. < ~>2.1 

LIETUVIŲ NM'MKNOH 
«32N.GUiSL frii&iilpi!':) <• 

* 

narei ir buvusiai darbuotojai, 
Marijonai Overaitienei, kuri jau 
7 metai serga. Nariai sudėjo 
$64. Aukas sutvarkė ir įtei
kė p. Vera Motuzienė su kito
mis narėmis. Aukavo: 

Po $5: Kuopa, V. Ratušins-
kas, P. Petrulis, P. šuipis, A. 
Matukas. K. J. ir S. Semaš
kai $3. 

Po $2: J. Kulys, J. Pilka, O. 
Venslovienė, P. Molis, J. Am
brose, M. Cvbul, P. Kučinskas, 
V. Motuzienė. 

Po SI: K. šlepetis, J. Mas-
kelis, O. BernotaviČienė, J. Ma
jauskas, O. Bielienė, A. Zaro-
nas, J. Besasparis, Mrs. A. Ja
son, A. Strazdas, V. Vasiliaus
kienė. A. Kurauskas; S. Sturo-
nas. K. Mizaras, B. Banionienė, 
B. Keblaitienė, A. Kfcis, M. Sa
baliauskienė, B. žernauskas, A. 
Jurnas. Mrs. M, Michaels 75c, 
smulkių 25c. Viso $64.00. 

PAJIEŠKOMI: Adomas ir Vale
rijonas Jonauskai ir Petras šopas, 
kilę iš Ylakių r., Mažeikių ap., d&-
bar gyvena USA. 

Ta :t)~i Kuboj gyvenančio Edvar
do Strelio, J^kv.bo sunaus, iš Stri-
piniu k., Ylakių p.. Mažeikių ap. 

Toliau, Zenono Ekateno, Samue
lio sūnaus, po I Karo if vykusio į 
Braziliją, iš St ipinių k, ^ laki j p 
942 W, 34 Place, Chicago 8, II! 

Dominik Garbenis (G) 

S. Rodavičius pastarais me
tais jau buvo išvažiavęs į Chi-
cagą, apsigyveno pas savo se
serį, kur ir baigė savo senat
vės dienas. 

Akrone šiais laikais labai iš
plito jaunamečių nusižengimai, 
ir kaip praneša Detektivų Ka-

ATSIRADO 
Sausio 2'), 

Lodi, Calif., 
metų amžiaus 
Devine, kuri 

TVENKINYS išstatytas taip 
kad jis sukontroliuoja vandenį 
ir vaparos metu kada ta dalis 
šalies yra sausa, išdžiuvusios 
not mažesnės upės, ir vanduo 
tėra iš vienos Kolorado upės, ir 
pavasari, kada nuo visų kai
riu n?r šimtus mylių į ta upę, 
subėga sutirpę sniegų vande- j R"%^? ir!1.rri.;'. 
nys. Mat, abiem šonais tven- P lacial  ^ lnial  

kinio J^ra atsarginiai nubšgimo 
tuneliai, ir kaip tik vanduo pa-
k-'Vi pakankamai, jis tuoi ima-

PAGROBTA 
iš savo tėvų namu 
buvo pagrobę 17 

gražuolė, Alic 
tačiau sekančia 

dieną 
bta 
tėvu 

atsirado. Ji buvo 

pitonas John F. Struzenski. tie j si piltis j tuos tunelius, išbuda-
nusižengimai tęsiasi ir šymet votus žemvn abiem pusėm di-
gana gyvai. Jaunieji užsiima d'iojo tvenkinio, ir nubėga į 
vogimu nuo įvairiu mažniekiu; toliau tekančią upę. Vanduo 

. U M: k  j rvtineie puseje, Mead Ežerui 
iki automobilių. ^a(j .r  y.ayįn užsipildžius, 

Policija tų jaunamečių nusi^ niekad negali pasiekti tverkinio 
žengėlių plitimo kaltę primęta | viršaus ir per jį lietis į vaka-
tėvams. Daugelis tėvų visai: rinę pusę žemyn. 

savo vaikų ir leidžia' Visas kitas vanduo, tas pa
kinkytas" vanduo, eina per ki-

... . . , tin nuolatinius tunelius į apa-
1 evams isleista persei-j i e įrengtas milžiniškas elek-

gėjimas sužiurėti savo * vaikus j tros gamybos stotis abiem upes 
ir laikyti juos vaKare namie, purėm, čia pagaminama elek-

nepriziuri 
jiems siausti gatvėmis dieną ir 
nakti. 

Vagystėmis ir plėšimais at
sižymi ir mergaitės, ir bendrai 
jaunanrečių amžius kurie nusi
žengimuose pagaunami yra 13, 
14, 15, 16 metų vaikai. 

Iš Lietuvių tuo tarpu apie 
vaikų užsiėmimą tais krimina
listais nusižengimais iiogirdė-

J. R. 

'1? 

nL',J'KlKA q 

rlaukikas, 
• V"r«Jrur, La Sa).!e kolegijos, 
pasaulinį rekordą plaukime. 
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Vytautas Markuzat 
• i)ir\ros Atstovas , 
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tra aprūpina šviesa ir jiega ne 
tik aplinkinius miestelius bat 
ir Los Angeles ir kitus miestus 
Pju.ifiko pakraštyje. 

Neužtenka tą visą padarinį 
ije paviršio matyti: jis įrengtas 
taip kad sustojusiems galima 
nusileisti j apačią ir ten apro
doma visi įrengimai, elektros 
turbinai ir tt. Elevatorius ku
riuo žingeiduolius ve^a kas 
pusvalandi žemyn nusileidžia 
528 p§das| kas prilygsta 44 au-
k tų dangoraižio elevatoriui. 

B t ir tai dar nepasieki pa-
H *9 dugrm* kuris yra 726 įJė-

tvenkinio virkaus, nes 
jstį:raJioftį yranti ;Ten.;irnai, ftu-

į| Iki 'įatks tikrojo upės 
' HugilO, (laf apirra paly ginamai, 
2 aukštų miesto namui. 1 • n.. 

c tai suviistąis tun' lia.s $unaud> < 
Ia -% a ̂  ta-.' <;r akink y ta^" nil ži-

niško viruie esančio Mead 

Bouid&r Da^"> Įrengi- j 
pkamavo 13'> niU^nai do-; 

larių, o jau iki dabar vald'ia 

pagro-
tikslu išreikalauti iš jos 
atlyginimo už jos gvvos 

tačiau pasklidus 
apie jos pagrobi

mą, ji buvo palikta pakeleivių 
naKvyrės namelyje, ir ji su-
^ryžo sveika. 

Tėvai turėjo gatavai $10,000 
piktadariams pinigų už jos pa
leidimą, bet jie negalėjo tuo 
pasinaudoti. 

DIRVOS AGENTAI 
Vincent B. Arch's 

Dirvos Atstovas 
Prenumeratoms, Skelbim&ma 

331 So. Rampart Blvd. 
LOS ANGKLKS. GALI K. 

J, Žemantau&kas 
N o t a r a s  

"Dirvos" Agentas » 

130 Congress Avenue 
Waterbury. Conn 

Marijona Milunaitk 
Dirvos Atstovas 

'Skelbimams, Prenumeratoms 
84? Holliji* Street 

BALTIMORE 1. MD. 
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SKAUSMAI 

fJaliu'ia ./I n-" Į i s, s' u I n r  y fci 
iš rlautr s!'irtin"u elcni"ntu. tu"i • u-

galinga šili nę, šildy'ama ga-
linjžrai, i&taipiiw slcaus-

rr*k-i. k<>jn skan 'gjimn. ir ti«?-
f]ic<~'Hs Dau -cli'ii žmo

ni '  pu-olhrio ir 'nr^i-ai ~a"'elb 
^  •  1 '  '  '  " v  ' s i ' r v k  
DECXENS OINTMENT ^ 

s. 

1(5 

; -ft.v 
• f °'V 
oa. $5.00. 
IWK RM'S 
O. liox 6S6 

; r. tr, 
fekft a 

'^-•3 ' r f>0; 
• -

(2'1)) 
( I* T\!V,NT 

Newark. 1, N. J. 



D I R V A  8 

Tegul meile Lietuvos 
Dega musų širdyse — 

Laisvę pažinus Tauta — *j§ 
Jungo Nevilks! 5$ 

Partizanai Lietuvoje Kovoja 
Tą patvirtina Lietuvos naujo Muravjovo-žudeikos įsa * 

kymas kovoti su Lietuvių "banditų gaujomis'' 

Naikinant partizaninį jucle-
jimą Lietuvoje naujas Murav
jovas, generolas majoras Bar-
tašiunas (Rusas su Lietuviška 
pavarde, Kinietiškas Lietuvis) 
išleido šį įsakymą, kuris Lietu
voje išplatintas 150,000 egzem
pliorių tiražu: 

LIETUVOS TSR VIDAUS 
REIKALŲ LIAUDIES 

KOMISARO 
ĮSAKYMAS 

1946 m. Vasario, 16 d. 
Vilnius. 

Didvyriškai Raudonajai Ar
mijai išvadavus Lietuvos TSR 
nuo Vokiškųjų fašistinių gro
bikų, Vidaus Reikalų Liaudies 
Komisariato organai ir kariuo
menė, gyventojų bei liaudies 
gynėjų remiami, atliko didelį 
darbą Lietuviškai-Vokiškų na
cionalistų gaujoms sutriuškin
ti. 

Daugumoje apskričių su
triuškintos beveik visos gaujos 
ir nelegalios antitarybinės bur
žuazinės nacionalistinės orga
nizacijos. 

Lietuviškai-Vokiškųję nacio
nalistų vadai, be mažų išimčių, 
suimti ir sunaikinti, o tie gau
jų dalyviai, kurie apgaule arba 
grasinimų bei teroro verčiami 
buvo įtraukti į gaujas, pasida 
vė Tarybų valdžios organams 
ir sugryžo prie ramaus darbo. 
Daugelis jų sąžiningu darbu 
išpirko savo kaltę Tėvynei. 

Tačiau yra žinoma kad kai 
kurie banditai, pasidavę Tary
bų valdžios organams ne savo 
noru, gaujų vadų nurodyti; 
taipgi yra žinoma kad jie gin
klų neatidavė, tebelaiko ryšius 
su savo vadais ir padeda Lie-
tuviviškai-Vokiškiems naciona
listams vykdyti jų žvėriškus 
darbus prieš ramius gyvento
jus. 

Atsižvelgiant į tai kad kai 
kur dar tebėra Lietuviškai-Vo
kiškų nacionalistų likučių, ku
rie savo banditiškais veiksmais 
trukdo ramų piliečių gyvenimą, 
siekdamas galutinai likviduoti 
tos Lietuviškai-Vokiškų nacio
nalistų likučius, 

ĮSAKAU: 
1. Vidaus Reikalų Liaudies 

Komisariato apskričių ir vals
čių viršininkams, Vidaus Rei
kalų Liaudies Komisariato ka
riuomenei ir liaudies gynėjų 
būriams tuojau imtis griežtų 
priemonių apvalyti visoms Lie
tuvos TSR apskritims nuo Lie
tuviškai - Vokiškų nocianalistų 
likučių, 

2. Visiems savo noru pasi
duodantiems banditams, jų 
tarpe ir gaujų vadams, LLA 
ir kitų buržuazinių nocianalis-
tinių organizacijų dalyviams, 
po to kai jie pasiduos ir ati
duos ginklus, jokių represijų 
netaikyti, paleisti juos į savo 
namus ir išduoti pasus. 

3. Gaujų dalyviams kuriem? 
jų vadai banditai draudžia sa
vo noru pasiduoti Tarybų val
džios organams, įsakau užmuš
ti tokius vadus ir organizuotai 
atvykti su ginklais į Vidaus 
Reikalų Liaudies Komisariato 
įstaigas. Niekas iš asmenų už-
mušusių banditų gaujų vadus 
ar eilinius banditus, trukdan
čius jiems pasiduoti, nebus 
traukiamas atsakomybėn. 

4. Anksčiau pasidavę ban
ditai, bet dar neatidavusieji 
ginklų, o taip pat kiti asmens 
turintieji ginklus, privalo ne
delsdami atiduoti ginklus Vi
daus Reikalų Liaudies Komi
sariato įstaigoms. 

5. Banditų ir buržuazinių 
nacionalistinių organizacijų da
lyvių, nepasidavusių Vidaus 
Beikalų Komisariato įstaigoms, 

seimas suimti ir ištremti. 
6. Gyventojai kurių namuo

se ir sodybose yra bunkerių ar 
kitokių slėptuvių, banditams ir 
besislapstantiems nuo valdžios 
organams, privalo nedelsiant 
pranešti apie tai Vidaus Reika
lų Liaudies Komisariato įstai
goms. 

Asmenis neatidavusius gink
lų ir nepranešusius apie jų tu
rimus bunkerius bei slėptuves, 
suimti ir teisti kaip banditus. 

7. Asmens žinantieji bunke
rių ir slėptuvių vietas, nepri
klausomai nuo to kur tos slėp
tuvės butų, privalo nedelsdami 
pranešti apie tai Vidaus Reika
lų Liaudies Komisariato įstai
goms. 

Visus tuos kurie žinodami 
bunkerių bei slėptuvių buvimo 
vietas nepranešė apie tai Vi
daus Reikalų Komisariato įs
taigoms, suimti ir teisti kaip 
banditų pagelbininkus. 

(Pasirašo tas Gen. maj. Bar-
tašiunas, kurio titulas t Lietu
vos TSR Vidaus Reikalų Liau
dies Komisaras). 

NUO REDAKCIJOS. Viršu
je telpantis įsakymas, Dirvos 
redakcijai prisiųstas vieno mu
sų korespondento iš Europos, 
su pastaba pradžioje kad tas 
Bartašiunas yra Rusas su Lie
tuviška pavarde, kas sovietų 
plačiai praktikuojama, okupuo
tų šalių žmonių suklaidinimui, 
parodo kad Lietuvoje eina tik
ra partizanų kova prieš sveti
mus okupantus, kas priverčia 
sovietų komisarus susirupinti, 
o prieš Lietuvos gyventojus 
imtis žudikiškų priemonių. 

Tas, atsiųstas į Lietuvą Ru
sas yra koks n#*s patikimas 
sovietų banditas, kuriam duo
ta Lietuvos Tarybų Sovietinės 
Respublikos Vidaus Reikalų 
Liaudies Komisaro titulas. Jo 
užduotis yra Lietuvius žudyti, 
vykdant žiauresnį negu caro 
atsiųsto general-gubernatoriaus 
Muravjovo programą. Murav
jovas pragarsėjo Lietuvos is
torijoje koriko vardu. 

šis įsakymas, kurį šiam žu-
deikai-banditui prireikė Lietu
voje išleisti parodo kad Lietu
voje tęsiama atkakli kova prieš 
Lietuvos pavergėjus. 

Bet primename skaitytojams 
neužmiršti, kaip jau anksčiau 
buvo Dirvoje rašyta, kad tokia 
pat slaptų partizanų kova tę
siama prieš sovietus visose jų 
okupuotose šalyse — ne vieni 
Lietuviai tėra bolševikų pa
vergti. Kovoja Lenkai, kovoja 
Latviai, Estai, Jugoslavai, Bul
garai, Vengrai ir kiti. 

KALĖDOS TARP
TAUTINĖJ BEN

DRUOMENĖJ 

ŠIOJE šalyje kas iw#tą su
naudojama po 8 milijonus* to
nų koksų namų šildymui. 

LIETUVLŲ BŪRELIS GIE
DOJO "GlIL ŠIANDIENĄ" 

(LAIŠKAS Iš ITALIJOS) 
KŪČIŲ vakaras tarptautinėje 

stovykloje. Reiškia, ne toks 
kaip gimtojoj bakūžėj pas se
ną močiutę, prie šienu ir balta 
staltiese padengto stalo, siau
rame šeimos ratelyje, kur kū
čių vakarienę baigus įvairus 
burtai prasideda su malkų ne
šimu, klumpių svaidymu, šunų 
lojimo klausymu. 

Čia šeima gan didelė —' arti 
poros šimtų žmonių, o žmonės 
beveik dvidešimties tautybių. 

Vakarienę pavalgėme papra
stą ir paprastu laiku. Gal kiek 
riebesnę negu kasdien. 

Devintą valandą vėl renka
mės į valgyklą programai, čia 
iškilmingiau. Stalai baltai pa
dengti. Kiekvienas j ieško sa
vo vietos pagal padėtą kortelę. 
O ši papuošta dar eglės šakele. 
Prie Lietuvių stalo ir stovyk
los administracija — koman-
dantas, Welfare Officer Mrs. 
Fruchey ir kiti. 

Stovyklos orkestras palygin
ti gan aukšto lygio, išpifdo re
liginį koncertą parinktų kom
pozitorių kurinių. Mrs. Irene 
Fruchey, pasakius stovyklos 
tremtiniams žodį, paprašo at
skiras tautybių grupes pagie
doti savo kalėdinę giesmę. Sil
pnai ir nedrąsiai pradėjo Ven
grai, po jų žymiai drąsiau, nes 
didesnis būrelis ir esame, už
traukėme mes, "Gul šiandieną 
jau ant šieno Atpirkėjas žmo
nijos". Tada Serbai kiek blan
kiau, po jų Slovėnai, po jų Ru
sų vyrų būrelis, keletas Lenkų 
ir kiti. 

Mrs. Fruchey vėl kvieči* vi
sus kartu giedoti visame pa
saulyje giedamą "Tyli naktis, 
šventa naktis". Vienas Alba
nas studentas pradeda forte-
pianu, o kiekvienas benamis 
savo kalbos žodžiais lydi kilnią 
Gruberio melodiją. Visų žo
džiai susilieja į vieną gausmą, 
kuris kyla pas Aukščiausiąjį ir 
neša Jam visų vienodą prašy
mą kad kitos šventės butų na
muose! O ten ta melodija 
skambėtų tikrai linksmiau ir 
galingiau. Programos gale — 
Kalėdų dieduko pakietėlis kiek
vienam ir kakao puodelis. % 

Kalėdos taip pat šventiškoje 
nuotaikoje. Maistas labai pa
gerintas. O kas daugiau prie 
lirų tai stovyklos bare atsigėrė 
Itališko vyno, konjako, o kas 
prie dolario tai ir lik#ri© sau 
pasivelijo. 
DOVANOS NUO ŠV. TĖVO 

GRUODŽIO 28 d. vėl staig-

ŽYDAI PABĖGĖ
LIAI SURUPINO 

AMERIKA 

Alcide de Gasperi, Italijos mi
nistras pirmininkas, kuris ne
senai lankėsi Amerikoje gauti 
Italijai pagalbos. Jis pagalbos 
sfavo, bet namie kairieji socia
listai pasiryžę laikytis bendro 
fronto su komunistais, sudarė 
naują vyriausybės krizį ir de 
Garperi turėjo rezignuoti. Jis 
gryžo Italijon pradėti naujos 
vyriausybės sudarymą. 

ležinkelio kaštus ir kitaip, ver
žtis į Amerižos zoną Vokietijo
je didesniam vykdymui Zionis-
tų siekimų". Revercomb paga
liau priduria kad turėtų buti 
Ištirta ar Amerikos žmonės, be 
|okio formalio nutarimo, gali 
tuo budu buti priversti finan
suoti mažumos politinę progra
mą (žydu programą). 

Maskva Išgriebs ii 
U. S. 5 Bilijonus 

Senatorius Revercomb, Rep., 
pakėlė klausimą imigracijos į 
Ameriką; ir ant kiek tai bus 
naudinga šiai šaliai. Jis pa
stebi kad tūkstančiai norinčių 
patekti į šią šalį yra jau užsi
krėtę komunistine idėja ir tu
ri mažą supratimą apie musų 
šalies valdžios formą. 

Tarp kitų dalykų, pastebi jis 
tai kad Amerikos, Prancūzų ir! MASKVOJE pakelta riks-
Britų zonose yra 1,250,000 iš- ,mas prieš Britaniją del jos ta 

TIK SU MASKVA 
SUTARTYS GALI

MOS 

vietintų asmenų. 
Per pirmus 10 mėnesių 1946 

rimosi su Prancuzija atnauji
nimui nuolat tarp Britanijos ir 

metais 9,174 pabėgėliams iš- Prancūzijos buvusios apsigyni-
duota vizos iš Vokietijos ir Au- mo sutarties. Sovietų spauda 

Baltimorės į Los Angeles pasažierinis lėktuvas, paklydęs snie
ge, parodoma nusileidęs Jones beach pajūryje, New Yorkie-
, čių vasarojimo vietoje. Pasažieriai nors aptrankyti bet M* 
sužeisti. 

mena — stovyklon atvyksta 
Bolognos arkivyskupas kardi
nolas su šv. Tėvo pakietais. 
Kai kas tokį aukštą Bažnyčios 
hierarchą matė tik pirnją kar-
tą. 

Kiekvienam įteikia 8v. Tė
vo laišką-palaiminimą tremti
niams su užuojautos ir paguo
dos žodžiais. Pakietais apdo
vanojami visi studentai, vaikai 
ir ligoniai be rasės, tautybės 
ar tikėjimo skirtumo. Pakie-
tų turinys gana naudingas: 
puskilogramis cukraus, tiek pat 
fygŲ, kilogramas pastos (ma
karonų), sausainiai, muilo ga
balėlis, dantims šepetėlis ir kt. 

Bet mums buvo dar svarbes
nė moralinė dovanos vertė. — 
mes pajutome kad su mumis 
yra aukščiausias pasaulio au
toritetas, kad Bažnyčios galva 
mus užtaria, domisi musų liki
mu ir stengiasi jį palengvinti. 
J i s  m a t o  m u m s  p a d a r y t ą  
skriaudą ir siunčia paguodos 
žodžius ir savo palaiminimą, 
ši valandėlė kiekvienam neuž
mirštamai įstrigo. 

Be to, prieš pat Kalėdas at
vykęs BALF įgaliotinis pra
džiugino mus Lietuvius palik
damas Amerikoniškų įvairių 
dėžučių ir Itališkų lirų. Taip 
pat pranešė kad Amerikiečiai 
Lietuviai žada neužmiršti mus 
tremtinius ir sekančiais me
tais. Tas viskas žymiai pra
skaidrino nuotaiką šventėms. 

Tiek šiuo kartu iš Itališkos 
padangės. 
Bologna, 1947.L2. 

strijos zonų į Ameriką važiuo
ti. Iš to skaičiaus 6,032 vizos 
teko šydams, likusios tik ki
tų tautybių ir tikybų žmonėms. 

Amerikos zonoje Vokietijoje, 
sako Revercomb, randasi apie 
150,000 žydų išvietintų asme
nų, kurių mažiau negu ketvirt-
dalis gyveno Vokietijoje karo 
metu. Lenkijoje esama apie 
100,000 išlikusių žydų, kurių 
pusės likimu, sako jis, Ameri
ka turės rūpintis. 

"Amerika ir toliau priima į 
savo zoną atvykstančius žydus 
kaip ir kitus rytinės Europos 
žmones, kurie gali įrodyti kad 
jie yra persekiojami. 

"Babenhauseno stovykloj vi
sas traukinys atvežtų žydų at
sisakė iš traukinio išlipti del 
to kad stovykla jiems nepatiko. 

"Šie asmenys yra daugumoje 
be cento, bet jie nenori darV>o, 
jie tikisi kad jiems turi buti 
duota užlaikymas, ir garsiai 
rėkauja jeigu sąlygos jiems nė
ra tokios kokias jie įsivaizduo
ja turėti. 

"Butų svarbu žinoti du da-
kus", sako Sen. Revercomb: 
"Pirma, ar tikrenybėje Lenki
joje yra žydų persekiojimas, 
ar tai tik gandas be pagrindo; 
antra, ar tos masinės migraci
jos (į Amerikiečių zoną) paei
na iš pačių žmonių, ar jie yra 
padrąsinami, apmokant jų gc-

ėmė šaukti kad ta sutartis tai
koma prieš sovietus. 

Nors Britanija pasirašė su 
Maskva sutartį 20 metų laiko
tarpiui dar karui nesibaigus, 
ir taip pat su Maskva turi su
tartį Prancuzija, bolševikų su
pratimu tik su sovietais tegali
ma turėti sutartis, o kitos val
stybės savo tarpe negali dary
ti sutarčių. Jei kas ką daro 
tai visada esą prieš bolševikus. 

Ir butų gerai kad kitos val
stybės sudarytų stiprias sąjun
gas prieš Maskvą, gal padary
tu Kremliaus banditus sukal-

KAIP iš London® pranešiu į 
Maskva gali pareikalauti 5 bi-
lijonų dolarių paskolos iš Suv. 
Valstijų, jeigu bus reikalauja
ma sovietų sumažinti jų sta- , 
tomus didelius karo nuostolių, 
atlyginimus iš Vokietijos, pirm 
negu Maskva sutiks sudaryti 
Vokietijos ir Austrijos taikos 
sutartis. 

šis klausimas yra vienas iš 
kelmų ant kelio į taiką, ir bol
ševikai pasiryžę laikytis savo 
užsibrėžimo. Tuo budu sovie
tai paims už gerklės Ameriką: 
Amerika duos paskolą, sovietai 
galės greitai sustiprėti ir tada. 
tikrai kąsti į ranką tam kas 
ją pastatys ant kojų. 

Rusai reikalauja 10 bilijonų 
dolarių atlyginimų iš Vokieti
jos, su kuo Britai ir Amerikie
čiai nesutinka, bet tuo pasi
naudodami bolševikai pasiryžę 
prigriebti pačią Ameriką. 

Londone dabar eina paruo
šiami darbai taikos konferen
cijai kuri įvyks Kovo mėnesį 
Maskvoje. 

barnesniais. 

APSKAIČIUOJAMA kad vi
same pasaulyje kas metą buna 
16 milijonų perkūnijų ir žaibų 
audrų, šią pat minutą, siaučia 
18,000 perkūnijų įvairiose že
mės dalyse. 

Siųskit Savo Prenumeratą DABAR knygai 

LH3TI VA TIRONŲ 
PANČIUOSE 

Išrašyltit čia telpantį kuponą užsisakant knygą. 

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA 
6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 

Siunčiu savo prenumeratą šiai naujai leidžiamai knygai: 

$ Knygai "LIETUVA TIRONŲ PANČIUOSE" 

Vardas 

Adresas 

Miestas Valstija. 

UETUVIŲ Centrinis Komi
tetas Italijoje leidžia pomirti
nę Vytauto Mačernio poezijos 
knygą. Ją spaudai paruošė 
Vytautas Saulius. Knygoj tilps 
visos Vizijos ir dalis sonetų 
kurie pavyko surinkti iš esan
čių ištrėmime jo kūrybos drau
gų. Knygą iliustruoja dail. V. 
Aleksandravičius. 

Amerikos Lietuvių Misiia 
fr 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 ?>2 pusi., 9x12 colių dydžio, su gausybe fotografijų ir Lietu
viškais ir Angliškais aprašymais apie Misijos žygius. Auka $1.00 už vieną. 

UNRRA veikiantis atstovas 
Europoje išvietintų asmenų 
sužiurėjime Vokietijoje, vardu 
Meyer Cohen, vykdo savo ir 
kitų UNRRA vadų žiaurų pro
gramą priversti išvietintus as
menis gryžti į boševikų valdo
mas jų tėvynes. 

Lenkus versdamas gryžti, 
Meyer Cohen prižada duoti 60 
dienų maisto kiekvienam Len
kui kuris sutiks apleisti Vokie
tiją ir gryžti Lenkijon. 

Lietuviams pabėgėliams be 
abejo kitokias prigavystes ir 
klaidinimus ruošia. 

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

1 knyga Ji 
Štai Pulk. Jono Petruičio aprašymas jo pergyvenimų ir kančių bolševikų naguo-

Knyga parašyta Angliškai, su Lietuvos istoriniais bruožais. Būtinai reise. 
kalinga platinti tarp Amerikiečių ir musų jounimo, skaitančio Angliškai, supa
žindinimui jų su bolševikų žiaurumais su jų pavergtais žmonėmis. 
(80 pusi., su paveikslais, su Pulk. Petruičio biografija, su Lietuvos istorija.) 
Gaunama 1 už $1. 6 už $5; 15 už $10. Reikalaukit jų tuojau. 

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 vieną 
numerį pamatymui. 

M A R G U T I S  
•765 So. Western Ave. ' 

Chicago, 111. 

Timeless Lithuania' J3 
(Su Lietuvos vaizdais, m Autoriaus Dr. Norem atvaizdu, su Lietuvos žemėlapiais) 

Tai įžymi, didelė Lietuvos Istorija Angliškoje kalboje, apimanti senovę ir Ne
priklausomos Lietuvos laikus, kaip visa tai matė, patyrė ir pergyveno Dr. No
rem, Amerikos Ministras Lietuvai prieš šį II Pasaulinį karą. 

1 Visų šių knygų pelnas eina tęsimui kovų už Lietuvos Nepriklausomybę. 

Užsakymus siųskit laišku, 
įdėdami pinigais arba če
kiais ar money orderiais. 

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA 
6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohir 
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LAIŠKAI IS TEN KUR ČYVENA 
BE NAMŲ 

lftlšo Dirvos Korespondentas 
Paryžiuje. 

O ta gimnazija tai pusė bara
ko, susidedančio iš kelių mažy
čių kambarių. Tegul ji maža, 
drėgna ir tamsi, bet ji vistiek 
musų ateities tvirtovė. 

KAIP kitur taip ir Seligen-
stadte mano programa buvo 
labai paprasta: susipažinimas 
su stovyklos gyvenimų, pasi
kalbėjimas su žmonėmis, vie
nas bendras pranešimas ir pa
sidalinimas perspektyvomis. Iš 
pasikalbėjimų su jais nieko 
kita nepatyriau kaip visų di
delį norą kuogreičiau įstoti į 
žmogiškas gyvenimo ir darbo 
sąlygas, kuoskubiau palikti tą 
nuolatos maldaujančio žmo
gaus padėtį, kuogreičiau gryž-
ti į savo namus.... 

Kalbos tfpie galimybes įsi
kurti kur kituose kontinentuo
se mažai ką interesuoja: visi 
yra apimti vieno ir galingo il
gesio — tėvynės ilgesio. Bet 
visi gerai supranta kad lage
riškas gyvenimas negali tęstis 
ilgai, kad reikės pasiduoti "kaž 
keno" valiai ir keliauti iš Eu
ropos, jei iki atitinkamo laiko 
nepersitvarkys jos veidas.... 

Musų pašnekesiai apie tuos 
reikalus sukosi ir sukosi, mai-
šydamiesi tarp realybės ir no
rų. 

JEI jau reikės Europą palik
ti tai visi norėtų nusikalti pas 
jus Amerikon. Ten beveik 
kiekvienas turi savo pažysta
mų, draugų ir giminių. Paga-

namuose, leidžia vertingiausias liau ten gausingoje Lietuviško-

SELIGENSTADT 

PO PUSVALANDŽIO kelio
nės iš Wuerzburgo atsiradau 
Seligenstadt'o tipingoje ir di-
delėjo stovykloje. Ji vadina
ma "grynakraujė", nes joje gy
vena tik vieni Lietuviai. To
kios "grynakraujės" stovyklos 
yra labai retos: daugiausia sto
vyklos yra mišrios — apgyven
dintos Lietuvių, Latvių ir Es
tų drauge. Taigi, Seligenstad-
tas, priklausydamas vien tik 
Lietuviams, sudaro izoliuotą 
Lietuvišką koloniją, už kurios 
susitvarkymą neša atsakomybę 
vieni Lietuviai, kurių ten gy
vena apie 1,200. 

Stovykla įrengta prie didelio 
ir stipriai Vokiečių užminuoto 
aerodromo. Anksčiau ji tar
navo aerodromo apsaugos ir 
tarnybos daliniams. Keliolika 
barakų, sugrupuotų beformi-
niame pavidale, beveik plyna
me lauke, primena čigoniško 
gyvenimo vaizdus. 

Pavyzdingai Lietuvių išžvy-
riuotas kiemas, rūpestingai iš
lygintos rajono duobės ir takai 
pagerina įspūdį. Kai patenki 
į tokią barakinę stovyklą tai 
tikrai jautiesi patekęs benamių 
žmonių tarpan. Primityviškiau-
sios gyvenimo sąlygos kurio
se žmonės be laisvės, be valios 
ir be teisių, lyg ubagai senelių 

ATVYKO V£L 15 LIE
TUVIŲ TREMTI
NIŲ IŠ EUROPOS 

dienas, atsimuša visų veiduose: 
visi jie rustųs, persunkti rū
pesčiais, išvagoti baimės, neži
nios, kelionių, persekiojimų ir 
kovos už buvį. 

SELIGEN STADTO stovykla 
labai vaikinga.... Ketvirtda-
lis visų gyventojų priklauso 
vaikų amžiui. Gimimais ji vie
na turtingiausių stovyklų: per 
metus atsirado 23 naujagimiai. 
Jokia kita stovykla nėra pasie
kus tokio procento. 

Kad ir turtinga vaikais, bet 
joje maža teradau "vaikiško 
rūpestingumo". Kaip visose 
stovyklose taip ir čia neteko 
girdėti vaikų "laimingo krykš
tavimo", neteko matyti jų šo
kinėjimų, jų alaso ir jų džiu
gesio. Tamsios tėvų gyveni
mo dienos jau užnuodijo ir tų 
vaikų sielas: ir jie, kad ir ne
suprasdami bendrojo tremtiniš-
ko likimo, jungiasi savo jaunu 
gyvenimu prie visuotino tėvų 
ir aplinkumos skausmo. Kiek 
kartų aš jieškojau tuose jau
nuose veideliuose "vaikiškos 
laimės" ženklų! Bet visų jų 
akytėse galėjau išskaityti pa
klydimą, nuolatos gujamos ka
tytės laikyseną, nedrąsą, ne
pasitikėjimą savim ir kitais. 
Kad ir kiekvienoje stovykloje 
rasi smėlio dėžes ir supuokles 
vaikams, bet mažai čia matyti 
jų žaidžiančių., Sakytum kad 
ir jie supranta jog nedera 
žaisti kai tiek sunkių valandt; 
slegia tėvų pečius. 

je kolonijoje dar galėtum jau
sti ryšį su savo genties krau
ju. Ir jei kas leistų tai, be 
abejo, visi keliautų r.e kur ki
t u r ,  o  į  j u s .  B e t . . .  .  

Bet belaukiant dienos lai
mingos, kuri atidarys kelius į 
tėvynę, žmonės žvalgosi pakly
dėlio akimis, samprotauja, sva
joja ir sapnuoja apie ateitį. Ir 
nejauku gyventi tokioje "tarp 
dangaus ir žemės" padėtyje* 
Tačiau gyventi reikia; reikia 
ir toliau kantriai laukti ašuros. 

Bet kokios ilgos ir kaip sun
kios to laukimo valandos: jas 
galima tik pajausti, bet ne iš
pasakoti. Per 24 valandas ir 
aš pajutau tų tremtiniškų va
landų sunkumą. Ir bučiau lai
mingas kad ir tu, mielas skai
tytojau, jį tiek pat pajustum 
ir suprastum. 

RAŠYTOJAS Petras Babic
kas Lapkričio 14 d. 1946 me
tais išvyko iš Italijos į Pietų 
Ameriką. 

Lapkričio 20 iš Romos i  Či
lę (Pietų Amerikoje) išvyko 
Lietuviai kunigai: A. Kardaus-
kas, T. Narbutas ir J. žvirblis. 
Kelionėje prie jų prisijungė 
dar Kun. Alg. Kraušlys. 

Sausio 16 iš Europos į Ame
riką atvyko 15 Lietuvių: 

Algirdas Andriušis, U.S. pi
lietis, išvyko į Detroit, Mich., 
kur turi seserį p. Stellą Rich 
man, bet nežino jos adreso. Jį 
laikinai globos Dr. ir poni J 
Sims, iki susiras giminės. 

Alma Brady, U.S. pilietė, iš
vyko į Washington, D. C. 

Dr. Stasys Budrys su moti
na Sofija ir dukrele Gražina, o 
taipgi žmonos motina Marija 
Kuršienė. Vyksta pas Dr. M. 
Budrienę, Chicagon. 

Skulptorius Vytautas Kašu
bą, su žmona Aleksandra ir 
dukrele Guoda apsistojo pas 
seserį p. Reginą Budrienę, Do
rothy, N. J. 

Pažymėtina kad 'V. Kašuba 
buvo Lietuvoje užsirekomenda
vęs kaip vienas iš talentingiau
sių jaunesnės kartos skulpto
rių. Lankiusieji. Lietuvos pa
viljoną 1939-40 metų Pasauli
nėje parodoje New Yorke ne
abejotinai prisimena didingą 
Vytauto Didžiojo statulą, kuri 
buvo jo kūrinys. Užsienyje 
Kašubos kuriniai taip pat su
silaukė aukšto įvertinimo ir už 
savo kurinius Pasaulinėje Pa
rodoje Paryžiuje 1937 metais 
yra gavęs aukso ir du sidabro 
medalius. Jo žmona taipgi yra 
menininkė, keramikos speciali
stė, kuri savo vyrui daug pą-
dęda suprojektuotų kurinių į-
vykdvme. 

Zenonas ir Kostancija Petrei-
kiai su dukrele Marija. Apsi
stojo pas Eleną Stankienę, Dol-
ton, 111. 

B. Makunaitė-Zikarienė, Bal
tic Universiteto Hamburge stu-
dongė. Apsistojo pas tetą New 
Yorke. Ji pasakojo apie profe
sorių ir studentų begalo sunkią 
padėtį, nes tiek profesūra tiek 
studentai ten badauja veik pilna 
to žodžio prasme. Vienintelis 
jų išsigelbėjimas tai kad laiks 
nuo laiko vienas-kitas profeso-
fius ar studentas gauna maisto 
siuntinėlius nuo geradarių iš 
Amerikos. 

Ksaveras Knitaitis atvažiavo 
pas savo gimines. 

Be eiiės giminių ir draugų 
atvykusius pasitiko Lietuvos 
Gen. Konsulato Atache A. Si
mutis, kuris padėjo su forma
lumais. 

Iš V ATIKANO radio stoties 
Romoje buvo duota Lietuviš
ka radio programėlė Vokieti
jos ir Austrijos Lietuviams pa
bėgėliams. Už tai ištrėmime 
gyveną Lietuviai vyskupai Pa-
dolskis ir Brizgys pasiuntė ra
dio stoties vadovybei nuošir
džią padėką visų Vokietijoje ir 
Austrijoje gyvenančių Lietu
vių tremtinių vardu. 
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K A D  i r  d i d e l e  S e l i g e n s t a d t o  
stovykla, bet aš-, jai tepasky-
riau tik vieną parą. Per tą 
laiką suspėjau pamatyti jos 
"klubą", virtuvę, vaikų darže- į 
lj, pirtį ir mokyklas. Viskas ! 
įrengta "savom rankom" ir j 
viskas sutvarkyta savo skoniu. 
Kai pirmieji stovyklos pionie
riai čia atsikėlę jie teradę tik 
griaučius: barakus tekę pa
tiems išnaujo tvarkyti, valyti 
langus dėti ir skyles kaišioti 
Palyginus dabartinę stovyklą 
su tuo ką jie rado tai, girdi, 
n a u j a i  i š s t a t y t a s  m i e s t a s . . . .  

Stovykla taip pripildyta gy
ventojais kad jokiame kamba
ryje neradau atliekamos vie
tos nakčiai praleisti. Malonus 
gimnazijos direktorius paguldė 
mane mokytojų kambaryje, pa
tiesęs kareivišką lovą ir įsakęs 
nepamigti kad rytą neužklup
tų.*.. mokytojai atėję dar
ban; ij^t, busią nepatogu 
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BROLIAT KONGRESE. Garsaus ano karo Senatoriaus Hen
ry Cabot Lodge sunai yra nariais šio Kongreso: Kairėje, Rep. 
John Davis Lodge, iš Connecticut, ir Senatorius Henry Cabot 
Lodge, iš Massachusetts. Jie abu yra Republikonai ir bend
rai tariasi apie darbus Kongrese. 

D I R V A  '  

Lietuva Tironų Pančiuose 
(Tęsinys iš pereito nr.) 

gįįjftgĮyli. I 

Neliečiant visos eiles smulkių ir vietinio pobūdžio 
incidentų, kad ir aiškiai rodančių jog sovietų invazija 
buvo sutikta Lietuvių su tvirtu pasiryžimu nesiduoti 
greitai perbloškiamiems, reikia pažymėti kad slapto vei
kimo organizacija-i pagrindas buvo sudarytas jau tada 
kai dar formaliai Lietuva nebuvo prijungta. Paleckio 
"liaudies vyriausybė", pradėjus plačiu mastu "valyti" 
administraciją, išmetė j gatvę per trumpą laiką didelį 
skaičių žmonių, pavadindama juos "smetonininkais", "re
akcionieriais",* "liaudies priešais". Tie išmestieji ir ėmė 
Cuoj slaptai organizuotis. Bet Liepos 12 dienos areštai 
išardė visą organizacijos užuomazgą. 

Prijungus Lietuvą prie Sovietų Sąjungos, po Liepos 
2V d., vėl susidarė naujas slaptos veiklos vienetas iš ka
riškių, atleistų iš kariuomenės. Buvo sudaryti du pa
grindiniai slaptos veiklos centrai: vienas Vilniuje ir an
tras Kaune. Jie vadinosi Lietuvių Aktyvistų Fronto 
vardais. 

Kovo 19 d. (1941 m.) vienas Aktyvistų Fronto dele
gatas buvo atvykęs slapta į Berlyną ir su Škirpa plačiai 
aptarė visus sukilimui pasiruošti budus ir jo įvykdymo 
galimybes. Buvo numatyta kad Lietuvos Nepriklauso
mybės atstatymas bus paskelbtas Vilniuje, nes galvota 
kad, karui prasidėjus, Vilnius galės buti išlaisvintas nuo 
bolševikų jau pirmą karo dieną. Mat, Vilniuje ir arti Jo 
stovėjo "Lietuvių teritorialinio korpuso" pulkai, kurių 
apie 90'r visų karininkų priklausė slaptai organizacijai. 

Tai gal ir butų įvykę, jei sovietai prieš pat karą ne
būtų išvežę į Maskvą apie porą šimtų karininkų iš to 
korpuso. Išvežimas palietė ir visą sukilimo planą, ir ne
buvo laiko išnaujo sudaryti naują planą ir vėl tvarkin
gai pasiruošti io vykdymui. Del šios priežasties pats su
kilimas pradžioje neturėjo vieningos vadovybės ir reiš
kėsi gana palaidai. Bet jau kitą dieną jis perėjo į aiš
kesnius rėmus ir buvo nukreiptas griežčiau į savo pa
grindinį tikslą. • * - ^ 

Gi pagrindinis sukilimo tikslas buvo — aktingai da
lyvauti Lietuvos išlaisvinime, pareikšti pasauliui tautos 
pasiryžimą gyventi laisvai, pastatyti Vokiečius prieš įvy
kusį faktą ir neleisti besitraukiantiems sovietams nute-
rioti krašto. Politinė sukilimo prasmė buvo ta kad kuo-
'Treičiausia ir be svetimųjų pagalbos bei pritarimo butų 
atstatyta Lietuvos nepriklausomybė. O kadangi Vokie
čiai nebuvo palankus Lietuvos Nepriklausomybės reika
lui tai sukilimu norėta pareikšti ir prieš Vokiečius lie
tuvių Tautos nusistatymas. 

Vokiečiai tikėjosi pražygiuoti per Lietuvą taip grei
tai kad nebūtų laiko jokiam sukilimui pasireikšti ir jo
kiai tautinei administracijai bei vyriausybei sudaryti. 
Todėl norint kryžiuoti Vokiečių planus^ reikėjo skubiai 
ryškinti Lietuvių Tautos valią. Ir tatai padaryti tebu
vo galima tik sukilimu, užimant pirma patiems krašto 
administraciją ir pastatant Vokiečius prieš faktą. Tai 
buvo reikalas gelbėtis nuo naujo okupanto; ir todėl es
mėje sukilimas buvo nukreiptas ne vien prieš sovietų 
įvestą Lietuvoje okupacinį režimą, bet ir prieš Vokiečių 
pasikėsinimus Lietuvą pavergti. Tai buvo pirmas realus 
protestas Lietuvių Tautos prieš bent kokį^ okupantą ir 
pirmas partizaninis karas prieš naujai ateinantį užgro-
biką. 

2. Birželio 22 
Pirmutiniai prasidėjusio Vokiečių-sovietų karo šū

viai Lietuvos pasienyje suskambėjo Birželio 22 d. (1941 
m.) 3 valandą ryto. Tai buvo šūviai iššaukusieji Lietu
vos žemėje neapsakomą džiaugsmą. Karas-karas-karas! 
— šis žodis, sukeliąs tiek baisių vaizdų, sukeliąs tiek 
skausmo ir aimanų milijonų motinų, šis žodis tą dieną 
reiškė Lietuvių Tautai didelės laimės pranašystę. Jis 
reiškė ištisus metus lauktą vergijos pabaigą ir didžiai 
išsiilgtą pradžią nepriklausomo gyvenimo. Ir tas^ pir-
masias džiaugsmo valandas tegalės gerai suprasti tik 
tas kurs visus metus drebėjo sovietiniame režime, kurs 
slapstėsi urve ar daržingalyje, kurs buvo suniekintas, 
pavergtas, paverstas gyvuliu ii* pasmerktas mirčiai.^ Tai 
buvo džiaugsmas panašus j tą kokį išgyventų kiekvienas 
nuteistas mirti ir staiga išteisintas. ̂  

Pirmųjų šūvių garsas žaibo greitumu pasiekė kiek
vieną Lietuvos žemės pėdą ir visiems Lietuvos sunums 
paskelbė kad sovietiniai pančiai jau dūžta ir kad atėjo 
laisvės prisikėlimo valanda. Lėktuvų dūzgesys, patran
kų dundėjimas ir besikraustančių sovietų bildesiai paža
dino tą rytą labai anksti visus Lietuvos žmones, pažadi
no su nade'ka Aukščiausiajam ir su sveikinimais bei 
džiaugsmo šūkiais. Pati gamta lyg jungėsi prie Lietu
vių Tautos džiugesio, atnešdama giedrą ir saulėtą die
ną'. Visų veidai švytėjo ir visi sveikinosi lyg iškilmin
giausioje šventėje, džiaugdamiesi kad pagaliau^ bus ap.-
nokėta už melą, už visas klastas, už-nekaltas ašaras, iš
trėmimus, kankinimus ir žudymus. # Tą laimingą rytą 
visa Lietuvių Tauta atsisuko pilnu vilties veidu į Vaka
rus kariu gerai suprasdama jog atėjo valanda pa
lodyti kad Lietuviai yra verti savo didžios praeities, kad 
įie nesibijo aukų laisypį atpirkti ir moka įvertinti lais
vo gyvenimo prasmę. 

Staigus ir gerai paruoštas pirmas Vokiečių kariuo
menės puolimas pirma karo dieną nesutiko Lietuvoje jo
kio raudonosios armijos pasipriešinimo.^ Apie 50 kilo
metrų pasienio ruožą pražygiavo Vokiečių kariuomene, 
galima sakyti, "be šūvių", nerasdama jokios pasiprieši
nimo pozicijos. Sovietai bėgo galvatrūkčiais iš miestų 
ir miestelių Rytų kryptimi. Palaida, išgąsdinta ir pa
krikus, traukėsi "raudonoji armija", bėgo visi sovieti
nio režimo agentai, visi išgamos ir parsidavėliai.^ Vis
kas iškarto suiro: nei policijos, nei pareigūnų^ nei susi
siekimo, nei saugumo.... nei tvarkos. Biurai, įstaigos 
ir fabrikai pasiliko be vadovų. Krautuves apgulė mi
nios ir vienur pirkdami, kitur grobdami stengėsi apsiru-

V1ENOS VERGIJOS 
PABAIGA 

pinti maistu ir kitais dalykais. Tai buvo visuotino chao
so diena; chaoso kurs tęsėsi apie 24 valandas, kol buvo 
susivokta kaip ir nuo ko pradėti veikti, įr kol susiorien
tuota kad jau reikia pradėti veikti. 

Vyriausias slapto veikimo centras buvo sovietų iš
ardytas pora savaičių prieš karo pradžią. Naujo suor
ganizuoti nebuvo suspėta. Tat reikėjo beveik improvi
zuoti ir veikti savo atsakomybe. Kiekviename mieste ir 
miestelyje, pasitraukus sovietinei administracijai, tuoj 
pat kilo klausimas kaip apsaugoti įstaigas, # sandėlius, 
Įmones bei kitokį paliktą turtą nuo grobimų ir sunaiki
nimo. Apsaugai reikėjo žmonių, o žmonėms — ginklų. 
Žmonių netruko, nes kiekviename miestelyje ir kiekvie
noje vietoje buvo šimtai ir tūkstančiai tokių kurie tik 
laukė dienos kada galės bent kuo prisidėti prie "bausmes 
sovietams". Ginklų sovietai bėgdami paliko ikvaliai. 
Taigi, apsirūpinimas lengvaisiais ginklais nesudarė jo-, 
kių sunkumų; visi kas norėjo ir kam jų reikėjo, turėjo 
pakankamai.' Tuo budu jau pirmą karo dieną visos sri
tys iš kurių sovietų kariuomenė pasitraukė, buvd vėl 
Lietuvių rankose. 

Matydami sovietų pakrikimą ir suprasdami politinį 
reikalingumą, Lietuviai pradėjo partizaninius veiksmus 
prieš besitraukiančius sovietų kariuomenės dalinius. Ta
tai, aišku, dar labiau dezorganizavo sovietų kariuomenę 
Lietuvoje ir padėjo apsaugoti įmones, vietoves, net mies
tas ir miestelius nuo sunaikinimo, neleidžiant sovietams 
suorganizuoti gynimosi pozicijų. Partizaniniai veiksmai 
sovietų kariuomenės užnugaryje trukdė jos ryšius, sun
kino tiekimą, blokavo pasitraukimo kelius ir sukėlė so
vietuose visuotino netikrumo, o vietomis net ir panikos. 
Galima lengvai išsivaizduoti "įliudonosios armijos" mo
ralę kai ji, besitraukdama per Lietuvą, turėjo praeiti 
kiekvieną miestelį ir kiekvieną dengtą vietovę su tokia 
pat sauga kaip ir kariuomenė žygiuodama priekin prie
šo žemėje. 

Lietuviams buvo partizaninis veikimas kaip atlygi
nimas už jų patirtas nuoskaudas iš sovietų. Tai buvo 
aiškus atsakymas į sovietinį melą, kad Lietuvių Tauta 
gera valia sutiko vergauti Maskvai. 

Partizaninis veikimas Lietuviams buvo kaip atlygi-
iakėme, buvo Vilnius ir Kaunas. Politinė vadovybė kon
centravosi Kaune, o karinė — Vilniuje. Birželio 23 die
ną Vokiečiai Kauno dar nebuvo pasiekę, bet Marijampo
lę jau buvo perėję. Kaune tą dieną dar buvo pilna be
sitraukiančios sovietų kariuomenės ir nebuvo žinoma 
kaip dideles jiegas sovietai turi prieš Kauną ir ar jie 
mėgins ginti Kauno tvirtovę.... Buvo manyta kad jei 
sovietai' Kauną bandys ginti tai Vokiečių įžygiavimas į 
Kauną galėtų užsitęsti 48 valandomis. Jei negins tai 
vakare (Birželio 23 dienos) Vokiečiai galėtų buti jau 
Kaune. Tokiu atveju Lietuvos nepriklausomybės atsta
tymo paskelbimas pasidarytų neįmanomas, nes jis pri
klausytų nuo Vokiečių valios, jei tatai nebus padaryta 
dar prieš jų atėjimą. 

Tame didžiame chaose kurs tuo metu reiškėsi Kau
ne, buvo labai sunku susivokti ar jau yra atėjęs laikas 
veikti prieš sovietus ir kartu Vokiečius. Buvo bijomasi 
kad gali atsitikti taip kaip vėliau atsitiko su Lenkų su
kilimu Varšuvoje. Pradėsi sukilimą peranksti tai jį nu
slopins sovietai; pradėsi pervėlai tai nustosi politinių ko-
zyrių. Kadangi sukilimas savo esmėje buvo nukreiptas 
ir prieš sovietus ir prieš Vokiečius tai buvo bijomasi kad 
Vokiečiai gali sąmoningai susilaikyti nuo skubaus įžy-
giavimo į Kauną ir leisti sovietams sulikviduoti sukilė
lius. Tat reikėjo rizikuoti, nors ta rizika buvo surišta 
su labai .dideliais sunkumais ir Sunkiai apskaičiuojamais 
pavojais. 

Birželio 22 dienos popietis pasidarė Kaune labai "tvan
kus". Galvotrūkčiais kraustėsi traukiniais, sunkveži
miais ir automobiliais visokio rango bolševikai: skubėjo 
visais keliais sovietiniai agentai, jų šeimos ir visi ku
riems Vokiečių atėjimas nebuvo prie "širdies". Sovietų 
kariuomenė ištisais būriais ir kuopomis kėlėsi per Ne
muną ir palaidai žygiavo Rytų kryptimi Ukmergės plen
tu. Visur matėsi pairimas, nebesiorientavimas ir sku
bėjimas. ... Tai buvo ženklas kad sovietų karinė vado
vybė yra pasimetus ir kad nebereikia laukti kokio rimto 
sovietu-Vokiečių jiegų susirėmimo prie Kauno. Pasili
ko tik baimė kad atskiri sovietų daliniai, žygiuodami pro 
Kauną, ir sužinoję kad čia veikia partizanai, gali įvyk
dyti plataus masto skerdynes, gali miestą nudeginti ar 
kokio kito blėdžio pridaryti. 

Lietuvių sakoma: bijok vilko, tai neik f mišką. Bi
jok pavojų tai gyvenk vergijoje — galėjo pasakyti aną 
Birželio dieną Lietuvos laisvės vyrai. Ir todėl nieko ne
laukiant buvo pradėta veikti — veikti prieš sovietus, 
prieš Vokiečius ir del nepriklausomos Lietuvos. 

(pu§ daugiau) 

f PORTUGALĄ! įvežė kiaules ir užveisė jas Nova 
Škotijoje ir Nevvfoundlande 1553 metais, ųž pusšimčio 
rneti|*nuo Amerikos atradimo. t 

•MOKSLININKAS Gericke, chemišku budu že
mę paruošdamas, išaugino po 2465- bušelių bulvių ant 
akro žemės. 
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f 1 1 LUICLĮOJ 

KARPIUS—Editor Redaktorius , 6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio 

AMERIKIEČIAI DRĄSIAU KALBA APIE 
KOMUNIZMO PAVOJŲ 

pabąr Visi Turėtų Pa-
ppdyt Norą Dirbti 

Bendrai! 
TZOMUNIZMO pavojų Amerikai permato daugiau ir 
^ daugiau Amerikos visuomenes gyvenimo vadų, ku
rie imasi garsiai persergėti visą šalį. Tai yra geras žen
klas. Amerikiečiai bendrai, kaip ir visi kiti kurie nu
degė pirštus komunizmu, tesupras komunizmo pavojų 
tik tada kada patys nudegs savo pirštus. Bet kai didėja 
eilės tokių kurie savo pasijudinimu gali pastoti komu
nistams kelius, tam piktam nuodui plisti Amerikos žmo
nėse pasidaro daug sunkiau. 

Naujam Kongresui patiektame un-American Acti
vities komiteto raporte parodoma koks didelis skaičius 
komunistų randasi federalės valdžios įstaigų tarnauto
jais, ir reikalaujama pravesti patvarkymas suteikiantis 
valdžiai galimybę ir net priversti ją pašalinti iš tarny
bos asmenis kurių ištikimybė šaliai patirta abejotina. 

Sulyg to raporto, komunistų partija Amerikoje yra 
aiškus ir išimtinas svetimos priešingos valstybės agen
tas — ir ta svetima valstybė, dabar jau atvirai sakoma, 
yra Sovietų Rusija. Komunistų partija čia atvirai ruo
šia revoliuciją išvertimui šalies valdžios bent kokiomis 
priemonėmis- Iturios tik jiems pasirodys prieinamos. 

Pirmiau yra tokių raportų daryta, tačiau tik dabar , T • . u 
pradedama i tą raportą atkreipti dėmesį, kaip pastebi] damos k 

y a n6j" ar: 
The Detroit Times, vienas iš atkaklių kovotojų prieš ko-
munizmą. Tas laikraštis primena kas daroma Kongre
se, ir patiekia naują pareiškimą kokį padarė Federalio 
Investigacijų Biuro direktorius X Edgar Hoover. 

Kongreso Atstovų Rumų pirmininkas Joseph Martin 
(iš Mass.) deda visas pastangas kad komunistų prašali-
nimas iš federalių darbų butų pirmutinė užduotis. Jis 
pasakė: "Negali buti vietos šios šalies valdžioje tokiems 
kurie stato komunizmą, ar bent kokią absoliutizmo for
ma. vieton Amerikoniškos sistemos. Tie kurie netiki j 
tokį gyvenimą kuris padarė šią; šalj didžiapia visų laikų darQ iekaištus kodel nesuda. 
va st>;bę neprivalo .uzmti pasitikėjimo vietij Amerikos bendro kuno Lįe va. 
valdžioje. Jie privalo — jie TURI buti prašalinti." • 

NE vien tik Kongresas permato komunizmo pavojų ir 
pripažysta nereikalingumą prašalinti raudonuosius 

iš valdžios tarnybos. Štai Federalio Investigacijų Biu
ro direktorius J. Edgar Hoover rašo Amerikos spaudo
je primindamas kad pati visuomenė yra lygiai kalta kaip 
ir Kongresas kad komunistų įsibriovimas j valdžios įs
taigas tampa labiau užkrečiantis pavojus musų šalies 
gyvenimui. 

Hoover sako: "Perdažnąi, laisvę mylinti Amerikie- kuname vadai susitai. 
čiai numoja Į raudonojo fašizmo pavojų kaip Į bereiks; k* kur net k,eb()nai ku_ 
minga. Jie užmiršta kad komunizmas yra salta, žiauri rie ^ butj bcndro miela 

ir atkakli sistema kuri etai bet nepaliaujamai ruosiasi šird t&, darbo vadaii pafo(lo 

tai dienai kuomet demokratinę valdžią pakeis bedievis- nesusitaikvmo dvasi, ir kliudo 
ka, tironiška, komunistinė diktatūra." bendrai dirbti. 

Bendrai sakant, daugybė yra 
pAR ir tuo viskas nesibaigia. Atstovų Rumų narys tokių kurie jieško pigių pasi-

Shaier (Rep. iš Michigan) Sausio 16 atsikreipė į nau-j teisinimų savo apsileidimui, sa-
jai paskirtą Valstybės Sekretorių Gen. Marshallą, pa-: Vo žmoniškumo stokai, savo 
reikalaudamas kad jis apvalytų Valstybės Departmentą 
"nuo komunistų, viena-pasauliečių, ir multi-milijonierių 
vyrukų kurie naudojasi Amerikos pinigais nį&įiesįogj-: 

niai padidinimui savo šeimų turtų." 
Shafer pamini vardais State Departmento p-sekre-

toidus Clayton, Dean Acheson ir kitus žemesnius Vals
tybės Departmento viršininkus. Shafer reikalauja kąd 
Gen. Marshall atliktų nuodugnų State Departmento ap-
valyma nuo tų kenksmingų valdininkų. 

Be to ką kiti žemesnieji State Departmento valdi
ninkai skelbia ir dirba už draugingumą Rusijai, už ko
munizmą ir net perversmą valdžios šioje šalyje, Shafer 
prikiša Claytonui ir Aenesonui labai sumaniai r^udo-
iantis gerais pelnais iš teikimo paskolų kitoms šalims. 
Acheson, kaip pasirodo, darbuojasi už išgavimą sovietų 
pastumdėlei Lenkijos valdžiai pusės bilijono dolarių pa
skolos iš Amerikos. Jei ta paskola bus duota, Achesono 
firma gaus visą milijoną dolarių komiso. Achesono ad
vokatu firma, kuriai jis priklauso, veikia, ir jis gali at
likti savo advokatavimo darbą ir kartu tarnauti yalr 
clžiai tokioje aukštoje vietoje, su nauda sau. 

Del to'iš Achesono nebuvo galima gauti jokių prie
lankiu atgarsiu Lietuvos klausimu, nes jo firma palai
ko tiesioginius" ryšius'su pro-sovietine grupe Washing-
tone. Tos grupės tiesioginis vadas buvo Lee Pressman, 
kur?s davar stojo vyriausiu patarėju CIO. 

Amerikos pilkoji visuomenės toli stovi nUQ tų visų 
klastų ir suktybių kokios darosi Washingtone, State De
partmento, ir nežino kokiems interesams tie valdininkai 
tarnauja. Tik drąsesni Kongreso atstovai prasiveržia 
pro visas slantas uždangas ir gali priversti Demokratų 
administracijos aukštuosius vUldžios narius atsižurėti 
į jų kenksmingus veiksmus./ 

* Kai valdė Demokratai, nebuvo kam parodyti drąsą 
is uždangas atidengti, ir New Dealeriai galėjo puikiai 

Amerikos Lietuvių Bendro 
Fondo vajus pradedamas for
maliai penktadienį, Sausio 24 
d., New Yorke, oficiaje progra
ma Waldorf-Astoria viešbuty
je, New Yorke. 

Šis šalpos fondas yra BEN
DRAS Amerikos Lietuvių fon
das— visų, katalikų, tautinin
kų, socialistų ir kitų kurie tiki 
į Lietuvos Nepriklausomybę ir 
kurie žino savo pareigas — 
dirbti gelbėjimui Lietuvos pa
bėgėlių ir tremtinių, likusių be 
savo tėvynės ir be maisto bei 
rubų, svetimiems grobuonims 
Lietuvą okupavus. 

Nors Lietuvos vadavimo ak
cijoje nesusitarta — ir Lietu
vai Vaduoti Sąjunga, Ameri
kos Lietuvių Misija ir Ameri-

nedirbimą BENDRAI visuome
nės pabarami, — BALF'e betgi 
surasta bendrumas, ir BALF 
sudarytas iš LVS-ALM ir ATL 
vadų, veikėjų ir rėmėjų, ir čia 
negali buti pasiteisinimų ir iš
sisukinėjimų nedirbti visiems 
bendrai. 

Tačiau ar taip yra? Dauge
lis tų kurie per kelis metus 

davimo darbui, visai neprisi
deda ir neparodo jokio veiklu
mo BENDRAME šelpime Lie
tuvos nuskriaustų žmonių. 

Tie kolonijų veikėjai kurie 
naudoja priekaištus jie nerem-
sią Lietuvos vadavime dirban
čių organizacijų del jų vaaų 
nesusitaikymo, visai neparodo 
gerų norų dirbti šelpimo dar-

D I R V A 

varomos pasalingos politikos 
naudai. Kiti tuo padengia są-
vo šykštumą, savo skupejimą 
dolario nelaimingam ranką iš
tiesti. 

Labai daug turime Ameriko
je ir tokii^ Lietuvių kurie prie 
baro, prie stiklo alaus ir deg
tinės labai garsiai smerkia jų 
tėvynės pavergėjus, ir reiškia 
apgailos nelaimingiems pabė
gėliams, nes apie jų likimą ži
no jei ne iš savo giminių laiš
kų, jei ne iš spaudos tai bent 
iš kitų žmonių kalbų. Bet jų 
reiškiama apgaila yra bergž
džia, bevertė, nes jie niekad 
nepaaukos dolario, nors daug 
dolariti pragerią. 

' i į 

CHICĄGOJE praeitos savai
tės gale įvyko industrialistų 
ir aukštų armijos valdininkų 
aptarimas galimybių karo su 
sovietais po penkių metų eko
nominių lenktynių kokios da
bar tarp Amerikos ir Sovietų 
Sąjungos eina. 

šai pirmą kartą toks susirin
kimas šauktas, kur dalyvavo 
apie 1,400 pirmaeilių Amerikos 
biznio žmonių ir jiems, prie už
darytų durų, buvo atidengta 
visi slapti parodymai kas tikre
nybėje maišo tarptautinę pa
dėtį. Vieną iš tų aiškinimų 
patiekė Gen. Eisenhower. 

Susirinkime dalyvavo veik 
kiekvienas aukštas Amerikos 
armijqe viršininkas iš Washin
gton o. 

Yra numatyta kad sovietai 
bandys užversti Amerikos ir 
kitų šalių rinkas savo pigiais, 
vergų darbo išdirbiniais, net 
automobiliais, sunaikinimui A-
merikos ekonominio gyvenimo. 
Po to, baigę savo penkių metų 
planą, kuri vykdo pasekmingai 
išvogtomis iš rytinės Europos 
šalių dirbtuvių mašinomis. 

Sovietai šiuo laiku turi apie 
15 milijonų vergų darbininkų. 

i t i 

KAUNO Ąrkiy. J. Skvirec
kas, gyvenąs Austrijos Tyruly
je, Zams mieste, parengė spau
dai ketvirtą Naujo Testamen
to laidą, kurią, manoma, at
spausdins Pusteto leidykla Re-
gensburge. Be to Arkiv. Skvi
reckas išvertė iš Vokiečių kal
bos veikalą, "Marija Kalba Pa
sauliui Fatimoje"* 
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TEXAS valstijos auga apie 
4000 skirtingų vietinių gėlių 
kurių kitur nesiranda. 

KLAJŲNĖLIS 

Žengs taika, kaip atodūsis, žemin, 
Nebevirpa nuo trenksmo kalnai. 
—Pasakyk man kodel šiądien, mama, 
Qel manęs, tu kaip niekad, bijai? 

—4$itą vakarą tvlų ir šventą 
Leidžias paukščiai į savo lizdus, 
O kur tau, klajūnėli, nuo Baltijos kranto, 
Kur likimo laivelį tau vėjai nupūs? 

Jei pas mus čia kada rustųs debesys renkas, 
Ar perkūnai ridena uolas nuo k^nų, 
Klajūnėli, tai aidas tik menkas 
Tos audros nuo Nevėžio fcrantij, .*.. 

Pro menkus rubelius tau nešviečia peteliai, 
Ir ne alkanas tu, klajūnėli, žinau. 
Bet kaip niekad, kaip niekad šiądien š§rd| gelia, 
Ir del tavęs širdies aš bijau. 

tas 
pasislėpti savo išdavikiškais darbais. 

per 
Tuo budu matosi Ha d Amerika pradeda atbusti ir 

•matyti komunizmo pavojų, tačiau reikia be jokios 
atolaidis prieš tą pavojų šaukti ir skelbti visuomenei. 
Reikia pataisyti "tuos klaidingus įsivaizdavimus kaip, 
pav., komunistų sumulkintų Žydelių tikėjimas kad Ame
rikoje visi visko turės Tcada čia bus įvestą tokia tvarka 
kaip Sovietų Sąjungoje; aklų Lietuvių manymą kad so
vietai yra tikra darbininkų tėvynė, ir Amerikiečių kad 
sovietuose viešpatauja tikra demokratija 

Jgįgu metų, kaip vandenio, daug nutekėtu 
Amžinojon ištrėmimo naktin, 
Gal kur tropikų saulėj subrendęs, išlėto 
JĮąįp tėvynėn įaugtum šaknim — 

Tau dabar vietoj pasakų sapno užtenka, 
Pro miegus karalaitę šauki, — 
O matau — iš rytų tiesias kruvinos rankos, 
I** vis budelio sergsti akis.... 

Nf|Q Rfitrankų šiądieną i©i nedreba žemi, 
Nuo skriaudų tegul skyla kalnai! 
— Ne vien duona gyvename,, mama, 

r Aš žinau. Ir del to bijąi — 
"A. B." Vlada Prosčiųnaite. 

(&& SKAITYMAI 

ŽIUREJOME KAIP KRINTĄ 
B O M B O S  . . .  

KAIP VOKIEČIAI UŽATAKAVO RAUDO
NUOSIUS VILNIUJE 

Apie Kovo mėnesio vidurį, Vilniaus mokes
čių inspekcijos (jos tada vadinosi jau Vilniaus 
miesto vykdomojo komiteto finansų skyrius) 
gavo iš to komiteto sekretoriato (bendrojo sky
riaus) raštu reikalavimą pristatyti sąrašą tų 
mokesčių mokėtojų, kurie paskutiniaisais metais 
yra turėję apyvartą didesnę kaip 150,000 litų 
arba zlotų. Reikalavimas lietė apyvartą, o ne 
pelną. Nustatytoji 150,000 riba lietė nemažą 
kiekį mokesčių mokėtojų. Sąrašas turėjo butį 
parengtas neatsižvelgiant, nei į rasę ar tautybę. 
Laikydamas rankoje šį reikalavimą net pats vyr. 
mokesčių inspektorius klausiamai jieškojo pa
grindimo bei atsakymo, kam toks sąrašas gali 
buti reikalingas bendrajam (personaliniam) Vil
niaus miesto vykdomojo komiteto skyriui, kuris 
visai nebuvo susietas su jokiais finansų-mokes-
čių srities reikalais. Tačiau, kai "draugas" Kir
stukas iš šio skyriaus dar telefonu paskambino 
tuo reikalu, teko sąrašą finansų skyriui pareng
ti, nors kaž koks nujautimas sakė kad kaž kas 
čia vis dėlto yra; kad tas įvairiais tikslais gali 
buti panaudota. 

Prabėgo Balancfcpo ir Gegužii mėnesiai. 
Birželio mėn. 13-tos rytą finansų skyriaus tar
nautojai rinkosi į įstaigą nereguliariai. Pavė
luotai ir su ištysusiais, persigandusiais veidais. 
Visų atėjusių veiduose atsispindėjo klausiantis 
baugus žvilgsnis —- "Kas čia dabar'bus ir kas 
čia dabar dedasi?" Kiekvienas naujai atėjusius 
į įstaigą buvo sutinkamas su savotišku džiaugs
mu kad dar jis nepaimtas. Tačiau visi, kaip ir 
keturios kambario sienos, negalėjo duoti jo
kio paaiškinimo ar atsakymo. Visi kartojp "ve
ža" ir kad tas ar tas jau paimtas. 

Gal but daugiau instinktyviai mokesčių in
spektoriai" slinko arčiau mokesčių bylų spintų 
ir kiekvienas pasiėmęs mokesčių bylas rengėsi 
išprukti į rajoną, tai yra į miestą, pasąmonėje 
jausdamas kad tokiu atveju saugesnis bus. O 
taip pat skaitysis kad jis yra tarnyboje. Tik 
staiga, iš apatinio aukšto pasiekusi žinia kad 
prie durų apačioje mėlynkepuris su šautuvu at
sistojo, visiškai pritrenkė. Dauguma dairėsi į 
langus ir akyse matėsi žvilgsnis, kuris tartum 
jieškojo kaip čia į orą butų galima pakilti. Vi
si gerai žinojo kad įstaigos rumus supa aukšta 
daugiau 10 metrų muro siena ir kad yra tik du 
išėjimai ir abu į gatvę, kur stovi dabar pasta
tytas sargybinis. Tarnautojų sąrašus peržiūri 
— vėl atėjo žinia iš apačios. Atvyko dar vie
nas vyresnis mėlynkepuris — pranešama toliau. 
Tačiau vyresnysis išsivedė kitus mėjynkepuris 
jš skyriaus viršininko kabineto ir sargyba nuo 
durų buvo nuimta. 

Dabar jau kai kurie mokesčių inspektoriai 
niekam nieko nesakydami spruko pro duris į 
rajonus. Staiga telefonu buvo pranešta kad visi 
mokeščių inspektoriai turi atvykti Snedeckio 
gatvėn, kur bus duota kaž kokios instrukcijos 
Tačiau tos instrukcijos tam fone, kas dėjosi 
mieste, kėlė daugeli įvairių aliuzijų ... Parti
jos įsakymas ir viršininkas turi visus nuvesti. 

Atvykę minėto vieton mokesčių inspektoriai 
rado jau kitų nepažystamų žmonių, kurių dalis 
labai gerai jautėsi. Tas dar labiau nuotaiką darė 
keistesnę. Bet netrukus atėjo vykdomojo kohi-
teto pirmininkas Drūtas ir partijos sekretorius 
Baltruška. Pastarasis kreipėsi į visus ir pareiš
kė ypatingu tonu kad visos šiukšlės, prostitutės, 
liaudies priešai, vagys ir žulikai išvežami ten 
, . . ir pareiškė kad čia sušauktiesiems paveda
mas svarbus uždavinys įvykdyti išvežtųjų tur
to surašymą. Mokesčių inspektoriai esą skiriami 
sudaromų turto surašymo komisijų pirmininkais 
ir jiems duodama dar po du tris pagelbininkus-

.narius ir po vieną palydovą. Komisijos pirmi-
einkas turėsiąs nuvykti i N. . . . ir pasiimti 
$avo rajono išvežtųjų sąrašą. Taip pat čia pat 
išdavė paskyrimo raštus, kurių, buvo pasakyta, 
|ereikalingaj niekam nerodyti ir, baigus darbą, 
būtinai sugrąžintį atgal. Priskirtieji palydovai, 
paaiškėjo vėliau, buvtf partijos nariai, bet jie 
nesudarinljo turto surašymo aktų. Po šiais ak
tais nepasirašinėjo ir oficialiai skaitėsi kad jie 
visa prie to darbo nedalyvauja. 

Vienoj tokioj surašymo komisijoje buvoiųe 
keturiese. Trys turto surašymo komisijos na-
fiai ir viena palydovė. Kaip vėliau pati pasisa
kė esanti Lietuvė, bet gimusi ten . . . Tėvai 
kilę nuo š&ukoto-šiaulėnų. Jinai jau fcjj&tuvių 
kalbos nemokanti. Esanti jų gimnazijos Vilnių* 
je istorijos mokytoja. Jos Vyras N. . . ma^ 
joras ir dabar dirbąs čia Vilniuje. Ji esanti par
tijos narė. Jos mei'gautinė pavardė Mariją Pe* 

trovskaja (atseit Marija Petrauskaitę). Turin
ti du vaikus. 

Gavę išvežtųjų sąrašus su jų pavardėmis 
ir adresais, vykdyme išvežtųjų turto surašymo 
darbą. Vienur radome dar šį tą iš artimųjų, 
kitur tik tuščius suverstus butus. Vienų buvo 
šis tas likę. Kiti visai nieko neturėjo ir nieko 
nepaliko. Išvežtųjų sąraše figūravo visų pro
fesijų žmonės, pradedant batsiuviais, juodadar
biais darbininkais ir baigiant aukštuosius moks
lus išėjusius. Nuvykom mes į vieno žydo butą, 
kaip į išvežtojo, ir musų nustebimui jį radome 
gulintį lovoje ir aiškiai vaidinantį susirgusį. 
(Čia tenka pastebėti kad žmonės tebuvo vežami 
tik tie, kurie turėjo daugiau kaip 150,000 meti
nės apyvartos ir kurių sąrašo savo laiku buvo 
pareikalauta iš mokesčių. Tačiau ne visi iš §io 
sąrašo buvo išvežami). Nežinojome ką su ligo
niu ir su jo turtu daryti. Mes stovėjome prie 
durų nežinodami ką atsakyti į klausimus. Kvai
lą situaciją išsprendė musų palydovė — partijos 
narė. Ji nusileido žemyn. Paskambino į visa-
^alinčią įstaigą ir atėjusi mus išsivedė. Pere-
jome į kitą Šopeno gatvės pusę Nr. 3 Sąrašas 
rodė kad 53 bute irgi viena šeima turi buti jau 
išvežta? Tačiau ji, kaip paaiškėjo, nebuvo iš
vežta, o pajutusi — pabėgo. Jauna semitų kil
mės šeima paliko daug vertingų daiktų bute. 
Musų palydove stebėjosi daugeliu daiktų ir klau
sinėjo kam tas, kam tas reikalinga. Ji klausi
nėjo apie tokius daiktus kam jie reikalingi, kas 
jai, kaip gimnazijos istorijos mokytojai inteli
gentei ir kaip moterei motinai, savaime turėjo 
buti žinoma. Mes vyrai žiūrėjome vienas į kitą 
(musų tarpe buvo vienas ir semitas) ir nemokė
jome greitai jai atsakinėti; ar tai iš drovumo 
ar iš nepatogumo. Pagaliau atsakinėjom kad 
tai moteriški daiktai ir mes patys tikrai jų pas
kirties nežinome. Ji pati pareiškė, žiūrėdama 
į vidutinio puikumo medines lovas kad pas juos 
tokių lovų nėra. Paklausta kodėl, atsakė kad 
ne madoje. Po to paaiškino kad dažnai visi yra 
perkeliami iš vienos vietos į kitą ir kad todėl 
paprastas geležines lovas geriau vežiotis. Nesu
sidaužo. * 

Turėjom surašydami dirbti nuo ryto iki vė
liaus vakaro ir tik pietums padarydavome mažą 
pertrauką. Po kiekvienų pietų atvykęs, musų 
bendradarbis jaunas semitas informuodavo apie 
aliarmuojančias žinias iš Londono radijo kad 
galis prasidėti karas. Mes reiškėme abejojimą. 
Sakėme kad neišdrys. jei ir norėtų vakarų kai
mynas. Arba nutylėdavome arba išklausydami, 
linguodami galvas, pascakydavome: "Argi gali 
taip buti". Nors širdyje buvo kažko tai pilna 
kad niekas atrodė nebegali jau nustebinti. Su
rašytus butus užantspauduodavome. Ir taip tę
sėme darbą. 

šeštadienį baigėme darbą anksčiau. Musų 
palydovė sakėsi turinti išvykti Kaunan. Ir . . . 
ankstybas sekmadienio rytas musų darbą nu
traukė. Karas prasidėjo. Mes nubėgę į Vivuls
kio gatvę, užlipę ant žemės Banko penkiaaukš
čių namų žiūrėjome kaip krinta bombos Į aero
dromą. Bombos krito, o mes stovėjome ant sto
go ir žiūrėjome, žiūrėjome, kaip šaudydami per 
galvas skrido lėktuvai, žiūrėjome, kaip netoli 
tilto per Nerį krito bombos. Ir vis nuo stogo 
nelipome. Kad bombos neša mirtį, tada tos min
ties kaip ir nebuvo. Ne! Teisingiau tur but 
bus kad ši bombų mirties mintis buvo mumyse 
priglušinta kitos, ką tik pergyventos, minties. 
Tos minties, kur musų rankose turėti sąrašai, 
buvo atžymėję vien iš Vilniaus miesto veik iki 
10,000-čių. Jie buvo tie "vagys", "žulikai", 
"prostitutės", kurie jokio teismo nei karto nebu
vo bausti už bet koki prasižengimą. Ir šiądien 
tą viską primena likę paskyrimo raštai surašyti 
išvežtųjų turtą ir liūdna sukakties data. 

"Mintis". . K* GI. 

LAISVOJI LIETUVA 
Patriotinis Pietų Amerikos Lietuvių kovos, 

visuomenės, meno ir mokslo žurnalas. 
Norintieji žinoti kaip Lietuviai gyvena Pietoj 
Amerikoje ir kaip kovoja už Lietuvos Nepri

klausomybę, skaitykit "Laisvąją Lietuvą". 
Metams tik $2.00. 

"LAISVOJI LIETUVA' 
Calle Rio de Janeiro 4001. Gerro. 

LENGVAS BUDAS IŠMOKTI 
ANGLIŠKAI 

$£&ina 35c. Su prisiunlimu 40$. 
(Galit siųsti pašto ženklais) 

dtai naudinga knygelė pradiniams mokytis 
Angliškai. Tinka pasiųsti giminėms pabė
gusiems iš Lietuvos, arba Amerikoje to
kiems lę§ nori pramokti Angliškai kalbėti. 

Reikalaukit Dirvoje 
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D I R V A  

Lietuviu Spauda Po Rudaja Letena 
i 

Kaip Karys vertesi bolševikams iŠ Lietuvos išbė
gus ir naciams įvedus savo suvaržymus 

VOKIEČIAI, okupavę Lietu
vą, buvo pamėginę Lietuvių 
spaudą pajungti savo tikslams 
ir medžiagiškai ją paimti j sa
vo rankas, tačiau sutiko atkak
lu Lietuvių laikraštininkų pasi
priešinimą. Kitaip negalėdami 
jos pajungti, uždėjo jai kietą 
cenzūrą, tačiau apsukrus Lie-
tuviai laikraštininkai dažnai 
sugebėdavo ir pro visokias Vo
kiškas užmačias pralysti, gai
vindami tautinę Lietuvių dva
sią ir rodydami jai tik Lietu
viškąjį kelia. Daug Lietuvių 
laikraštininkų Rusai išvežė įu 1941 m. Kalėdoms buvo iš 
Sibirą 1941 metų Birželio mė
nesio dienomis, bet nemaža jų 
ir Vokiečiai ištrėmė j savo kon
centracijos stovyklas ar kali
no kalėjimuose. Lietuvių žui*-
nalistų sluogsnis per abi oku
pacijas nemaža nukentėjo. 

Norint plačiau nušviesti Lie
tuvos spaudos kryžiaus kelius 
priešų okupacijoje, tektų para
šyti platesnes studijas, ko šiuo 
rašinėliu nesiimu. čia noriu 
nors trumpai prisiminti vieno 
Lietuvos laikraščio būklę Vo
kiečių okupacijos metu, būtent, 
Lietuvos karių savaitinio laik
raščio Karys, kuris buvo lei
džiamas nuo 1919 m., tai yra 
nuo Nepriklausomybės karų 
pirmojo meto. 

Nepriklausomybės metais Ku
rys buvo labai mėgiamas Lie
tuvos jaunimo. Jį skaitydavo 
nes vien kariai bet ir miestų 
ir kaimų jaunimas, net mergai
tės, vaikai ir senesnieji.' Pas
kutiniais metais jis buvo puoš
niai leidžiamas ir spausdinda
vo jo 35,000 egezmpliorių. 

Rusai-bolševikai, 1940 metų 
Birželio 15 d. okupavę Lietu
vą, jau Liepos 6 d. likvidavo 
Kari ir jo vietoje pradėjo leisti 
bolševikišką Kareivių Tiesą, o 
nuo Spalių rrtėnesio pradžios 
Raudonarmieti, tik grynai ka
reiviams. Lietuviai kareiviai 
tu bolševikiškų laikraščių ne
skaito ir iltrojosi savo senojo 
Kario. 

KAI 1941 m. Birželio pabai
goje bolševikai išsinešdino iš 
Lietuvos, buvusieji Kario re
dakcijos žmonės pradėjo rū
pintis vėl atgaivinti Kari. Pir
mutiniai žingsniai pas Vokiečių 
vyriausybę buvo padaryti dar 
Rugpjučio mėnesio pirmoje pu
sėje. Atgaivinant Karį svar
biausias turėta tikslas kad jis 
musų tautai, ypač jaunimui, 
primintų Nepriklausomą Lietu
vą ir jos buvusią kariuomenę, 
Lietuviams kareiviams, sugau
dytiems j kariškus dalinius ir 

pieriaus normą, skiriamą laik
raščiui leistis Vienu kartu bu
vo beduota popieriaus tik 25,-
000 egs., o paskui, po atkaklių 
pastangų, vėl pavyko gauti 
daugiau — iki 40 bei 50 tūks
tančių egzempliorių. 

Kario atgaivinimas irgi buvo 
sutikęs daugel] kliūčių, kurių 
nugalėjimas tęsėsi apie penkis 
mėnesius. Rugpjučio pradžio
je buvo pradėta belstis į Vo
kiečių duris, o Gruodžio apie 
20 d. buvo gautas leidimas jį 
spausdinti. 

leistas pirmas numeris atgai
vinto Kario. Jis visą laiką bu
vo leidžiamas Vilniuje, tik pas
kutinis jo numeris dar Lietu
voje (ir tik vienas) buvo išlei
stas Kaune 1944 metų Liepos 
pradžioje, jau ties Vilnium ei
nant kautynėms tarp Vokiečių 
ir grvžtančių Rusų. 

Ilgą laiką laikraštis vėl buvo 
miręs, bet 1944 metų Gruodžio 
pirmomis dienomis jis atgijo 
jau Vokietijoje, Berlyne, pra
džioje kaip priedas prie Berly
ne leidžiamo Lietuviško laik
raščio Lietuviai, o nuo 1945 m. 
pradžios vėl pradėjo eiti kaip 
atskiras laikraštis. Vasario m. 
persikėlė į Veimaro miestą ir 
ėjo iki 1945 metų Velykų. Ve
lykinis numeris buvo paskuti
nis. 

LIETUVOJE karys visą lai
ką išsilaikė savo paties pajie-
gomis ir visus tarnautojus ap
mokėdavo pats, todėl medžia
giniai buvo nuo kitų nepriklau
somas. Išskyrus vyriausį re
daktorių, visi kiti tarnautojai 
buvo civiliai. Redakcijos su
dėtis buvo nepalankiai nusitei
kę Vokiečiams, kaip kurie jų 
turėjo ryšių su slapta j a Lietu
vių spauda ir dažnokai tos 
spaudos atsirasdavo Kario re
dakcijos patalpose. Tarnauto
jų Kario leidime buvo daugiau 
negu ištikro reikėdavo. Ka
dangi lėšų algoms apmokėti 
puikiausia užtekdavo už par
duotus laikraščio numerius tai 
būdavo priimami tarnybon to
kie jaunuoliai inteligentai ku
riems grėsdavo pavojus pakliū
ti į Vokietiją. Patekus į redak
ciją, jau negalėdavo paimti į 
Vokietiją. Tokiu budu buvo 
apsaugota nuo Vokietijos ke
letas gabių mokslus beeinančių 
jaunuolių, žinoma, tokius da
lykus darydavo ir kitos Lietu
viškos įstaigos kurios tik ga
lėdavo. 

Nors laikraštis buvo leistas 
spausdinti, bet Vokiečiai jį 

t i k  primintų Tėvynę, bet ir kel
iu juose senąją Lietuvio karei
vio garbę, palaikytų jų atspa
rumą prieš Vokiečių užsimotus 
tikslus pajungti Lietuvį savo 
reikalams, mokyti Lietuvį ka
reivį kad jis ir svetur ištrem
tas ir svetima uniforma apvilk
tas žinotų jog jis yra Lietuvis 
ir butų visur žmoniškas su sve
timaisiais gyventojais ir ven
gtų Vokiškų pavyzdžių, kurie 
žiauriai elgdavosi su okupuotų 
sričių gyventojais. 

Be to Karys b u v o  skiriamas 
ne vien kariams bet ir civi
liams, ypač jaunimui, kelti Lie
tuvišką tautinę dvasią, rinkti 
istorinę medžiagą apie bolševi
kų padarytus žiaurumus Lietu
voje, Lietuvių kovas, ir tt. Ap-
labai, buvo daug gražių ir nau
dingų užsimojimų, todėl Karys 
greit vėl buvo pamiltas visų 
Lietuvių, jo iš numirusių pri
sikėlimą mielai visi sutiko ir 
plačiai jį skaitė Lietuvoje ir 
išvežtieji į Vokietiją bei Vokie
čių okupuotus kraštus. Savo 
laiku Kario išeidavo po 65,000 
egz. (buvo savaitinis). 

Pagaliau Vokiečiams nepati
ko toks platus Kario skaity
mas ir jie pradėjo varžyti po-

išsiuntinėtiems į įvairius Vo-,smarkiai pažabodavo savo aš-
kiečių okupuotus kraštus, ne triomis ir žiauriomis cenzūro

mis. Karį cenzūruodavo net 
dvi cenzūros: Vilniuje karo 
lauko cenzūra, vadinas, kariš
ka, ir Kaune rudosios policijos 
štabo cenzūra. Tai sudaryda
vo laikraščiui didelių sunkumų, 
ypač kad kas savaitę tekdavo 
vežti jį į Kauną. Nors Lietu
vių patarlė sako kad vaikas 
tarp dviejų auklių lieka be gal
vos, bet Karys tarp dviejų cen
zūrų vis dėlto buvo su galva ir 
dainai Vokiškas cenzūras ap
maudavo. 

VISĄ laikraščio turinį tekda
vo išversti į Vokiečių kalbą, 
todėl tekdavo laikyti du nuola
tinius vertėjus. Cenzūros tik
rindavo tik Vokiškus vertimus, 
bet ne Lietuvišką tekstą laik
raštyje. Jeigu Vilniaus cenzū
ra ką praleisdavo tai tą patį 
nubraukdavo Kauno cenzūra, 
arba būdavo priešingai. Taigi 
tarp tokių dviejų uolų reikėda
vo redakcijai gerokai suktis. 

Ne visi cenzoriai budavq vie
nodai nusiteikę. Jeigu būda
vo paskirtas cenzorium koks 
senesnio - amžiaus žmogus, ki
lęs iš tolimesnių Vokietijos 
kraštų, ypač prieš karą buvęs 
laikraštininkas, toksai būdavo 
kiek švelnesnis. Bet jeigu pa

kliūdavo jauni, ypač iš Ryt
prūsių kilę, tokfe gana žiaurus 
bučiavo. Braukdavo jie viską 
kas būdavo patriotiškai Lietu
viškos laisvės dvasioje išsireiš
kiamą. 

.Kartą vienas tokių cenzorių 
Kario vertėjai su pašaipa pa
brėžė: "Ką čia, ponia, slepiate 
tarp tų eilučių, ką tuo norite 
pasakyti? Kad Lietuva vėl bs 
nepriklausoma? Mes gerai su
prantame jusų mintis, nors jos 
ir gudriai parašytos. Mes ži
nome ką jųs ir namuose kalba
te ir ką jųs galvojate. Jųs no
rite kad mes sumuštume bolše
vikus, su jais besipešdami nu-
silpnėtume, o mus sumuštų 
Anglai ir Amerikiečiai ir jums 
padėtų nepriklausomybę atsta
tyti. To, ponia, nebus. Musų 
niekas nesumuš". 

Vertėja buvo Lietuvos kari
ninko žmona, drąsi ir atkakli 
moteris. Perpykus ji Vokiš
kam cenzoriui išrėžė visas Vo
kiečių šunybes daromas Lietu
vai, ir jų norus kolonizuoti Lie
tuvą. Susigėdo ir įžulus Vo
kietis, įžeidęs jauną ir gražią 
moterį. Pradėjo savo kalbą 
teisinti, kad tik juokais tai pa
sakęs. 

NORS cenzūra daug ką iš
braukdavo, bet Karys dažnai 
išleisdavo po dvi laidas savo 
numerio. Vieną laidą su tais 
dalykais kuriuos cenzūra nu
braukdavo, o kitą laidą kaip 
cenzūra įsakydavo. Tai įvyk
davo šitaip. 

Laikraštį įdėdavo į mašinas 
spausdinti, o iš Kauno cenzū
ros dar negauta atsakymo. Iš 
Vilniaus cenzūros jau būdavo 
tvarkoje, nes arti ir daugiausia 
tikrindavo karinio pobūdžio da
lykus, o Kaunas politinio turi
nio. Darbininkai laukia laik
raštį- spausdinti, o atsakymo 
vis dar nėra. Redakcija savo 
atsakomybe įsako spausdinti, 
ir kai jau išspausdina kokius 
35,000 ar daugiau egzemplio
rių, gaunama žinia kad Kauno 
cenzūra nubraukė tokį ir tokį 
rašinį ar eilėraštį, arba iš ko
kio rašinio mintį arba žodį. 
Kas daryti? Redakcija išeitį 
tuoj suranda. Sulaiko mašinas, 
cenzūros išbrauktus puslapius 
pertaiso, Įdeda kitus rašinius, 
kurie cenzūros buvo praleisti, 
ir vėl spausdina. Tuo budu-
vienas numeris išeidavo nevie
nodas. Vieni egzemplioriai su 
vienais rašiniais arba eilėraš
čiais, kiti su kitais. 

Pirmesni, cenzūros neleisti, 
numeriai būdavo atskiriami ir 
siuntinėjami Lietuvos kariams 
kurie prievarta Vokiečių su
gaudyti ir išsiuntinėti j fron
tus arba kur kitur, be to, į 
Lietuvos kaimus, miestelius ir 
mažesnius miestus, kur Vokie
čio akis negalėtų įžiūrėti, o pa
gal cenzūros įsakymą pertvar
kytus numerius išsiuntinėdavo 
į Kauno ir Vilniaus miestus, 
kur Vokiečio akis geriau pa
stebėdavo. Ir taip pasitaikė 
daug kartų, bet nei vieną kar
tą neteko redakcijai nukentė
ti, matyti, tokių išdaigų nei 
Vokiška cenzūra, nei jų Gesta
pas pats nepastebėjo, o iš Lie
tuvių tarpo neatsirasdavo iš
davikų kurie tai praneštų Vo
kiečiams. Vilniuje ir spaustu
vės darbininkų Lenkų dalis tai 
pastebėdavo, bet ir jie buvo 
padorus ir Vokiečiams neišple
pėdavo. Daugelis Vilniškių Lie
tuvių, kartais paslaptomis iš
girdę apie išleistas dvi laidas, 
prašydavo tos "slaptosios" lai
dos. 

VĖLIAU pradėjau stebėtis 
kad Kauniškė ir Vilniškė Vo
kiečių cenzūra lyg sušvelnėjo. 
Kartą netyčia pavarčiau į Vo
kiečių kalbą išverstus rašinius 
skirtus cenzūrai. Ypač atkrei
piau dėmesį į tas vietas kurių 
nubraukimo tikėjausi iš cenzū
ros pusės. Nustebau kai tų 
Vokiečiams įtartinų sakinių ne
radau Vokiškame vertime. Pa
varčius kitus rašinius, ir ten 

Naujai išrastas radio priimtuvas, kurį nešioja išradėjo Dr. 
Donald H. Andrews 5 metų amžiaus sunus. Dr. Andrews yra 
Johns Hopkins Universiteto chemijos profesorius. Šis mažy-

' tis padaras iš Kolumbijos nitrito pagauna radio bangas be an-
tennos, be lempų, be transformerių, ir be elektros jiegos. 

tas pats. Tos vietos kur buvo 
įtariama kad cenzūra gali iš
braukti, visai praleistos, neiš
verstos Vokiškai. Dabar su
pratau del ko cenzūra "sušvel
nėjo". Ne ji sušvelnėjo, bet 
musų vertėjos moterys išdrą-
sėjo ir išgudrėjo. Pasirodo kad 
kai kuriais atžvilgiais moterys 
buvo drąsesnės ir daugiau ri
zikuodavo už vyrus. Tokiais 
atvejais, jei Vokiečiai butų pa
stebėję, aišku, daugiausia nu
kentėtų vertėjos. Tačiau nei 
kartą Vokiečiai del tų praleis
tų sakinių neprisikabino. Jie 
iš laikraščio Lietuviškai nesu
prato, o kurie suprato tai, ma
tyt, galvojo kad cenzūra pra
leido. Tiems laikraščiams ku
riuos cenzūruodavo pačius lai
kraščius dš Lietuviško teksto, 
taip pralysti būdavo neįmano
ma. 

Tiesa, buvo norima Kariui 
uždėti ir trečią cenzūrą/ Vo
kiečių propagandos įstaiga Vil
niuje, kuri cenzūruodavo Vil
niuje leidžiamus laikraščius 
Lietuvių ir kitų tautų kalbo
mis, buvo pradėjus reikalauti 
kad jai duotų cenzuruoti ir Ka
rį. Tą propagandos įstaigą 
musų redakcijos gerai pažino
jo. Tie laikraščiai kurie buvo 
jos cenzūruojami, visai nega
lėdavo nieko Lietuviškai pat
riotiškoje dvasioje įdėti, kai 
tuo tarpu Karyje daug tilpda
vo patriotinių rašinių. Karys 
visais įmanomais budais smar
kiai pasipriešino prieš šias na
cių propagandos užgaidas, ra
do paramos iš šalies ir apsigy
nė nuo dar baisesnės cenzūros, 
kuri visai žlugdė Lietuviškus 
laikraščius savo žvėriškai na
cišku akiplėšiškumu. 

VOKIEČIŲ Gestapas jautė 
kad Karyje neviskas tvarkoje 
ir kad jame vykdoma tylus ir 
pasyvus pasipriešinimas Vokie
čių kėslams. Karys, nors gau
siai dėjo medžiagos prieš bol
ševikus, bet ką nors dėti prieš 
Anglus ir Amerikečius vengė. 
Be to, neįdėdavo ir daug Vo
kiškų "informacijų", prievarta 
verčiamų dėti. Kai 1944 me
tų Gegužės mėnesį Vokiečiai 
likvidavo Gen. Plechavičiaus 
suorganizuotą Vietinę Rinktinę, 
jos štabą areštavo,, kareivius 
vienus išžudė, kitus išvežė į 
Vokietiją, o treti, laiku spėję 
pabėgti, su ginklais išsislapstė 
miškuose ir pradėjo partiza-
nau, Vokiečiai Lietuvių spau
dai išsiuntinėjo ilgą "informa
ciją", šmeižiančią Lietuvius 
karius ir Gen. Plechavičiaus 
štabą. Kai kurie civiliai laik
raščiai buvo priversti įdėti tą 
šmeižtą (ne visi suskubo įdė
ti), bet Karys jo neįdėjo. 

Kad nenukentėtų vyriausias 
redaktorius, turis didelę šeimą, 
jis buvo išleistas į kaimą prie 
savo šeimos, kur tuo metu gy
veno. Pasiliko jo vietoje ne
vedusieji, kurių areštas šeimai 

nesudarytų smūgio. Bet aud
ros nesulaukta. Vėliau patys 
Vokiečiai apsižiūrėjo kad per 
kvailai ir perdaug toje savo 
"informacijoje" išsiplepėjo. Tarp 
kitko ten pabrėžė kad Gen. 
Plechavičiaus štabas buvo An
glosaksų agentų lizdas, šituo 
Lietuvių akyse pažeminti nega
lėjo, nes visa Lietuvių tauta 
buvo palankiai nusistačiusi An
glosaksams. Po kiek laiko pa
tys Vokiečiai slaptai redakci
joms, kurios dar "ne'suskabo" 
to plepalo įdėti, atšaukė ir už
draudė bedėti. Matyt, pajuto 
kad Lietuvių tautą ir jos ka
rius dar labiau sukiršins prieš 
save. 

Kitaip vengdami prie Kario 
dėl "smulkmenų" kibti, sugal
vojo jos redakciją išprovokuoti 
"rimčiau". Kartą atsiuntė pa

žystamą žmogų, matyt, savo už
verbuotą agentą, kad šis kvai
lių surastų. Šis slapta vieną 
kitą redakcijos žmogų pradėjo 
kalbinti leisti naują slaptą po
žemio laikraštėlį. Nustebę to
kiu kvietėju, savo tarpe pasi
tarė ir iš vieno gavo žinių apie 
jį, kad tai buvęs bolševikų po-
litrukas, landžiojęs po bolševi
kų štabus, o dabar tarnauja 
kaž kokiu vertėju. Gražiai jam 
buvo atsakyta ir nieko nepe
šęs daugiau akių neberodė. 

ĮDOMUS ir plačiai skaitomas 
Karys turėdavo gražaus pelno, 
kuris parupo ir Vokiečiams. Ka
rys savo pelną skirdavo ir Lie
tuviškiems tikslams išlaikydavo 
ir Kariui nepriklausomus tar
nautojus. Karys daug ką slėpė 
dar bolševikų nepagrobtą, bu
vusį Lietuvos kariuomenės kul-
turinį turtą. Pavyzdžiui, vie
ną tokių buvusią turtingą Lie
tuvos kariuomenės centrinę bi
blioteką. Buvo nuolatinis jos 
tarnautojas-slėpėjas, kuris bu
vo laikomas kaip Kario tarnau
tojas. Įsisteigusi kažkokia Vo
kiečių bendrovė norėjo prievar
ta paimti į savo rankas visų 
Lietuviškų laikraščių leidimą, 

pasiglemžti jų turtą ir paja
mas ir nustatinėti kiek tarnau
tojų gali laikyti. Geresnei prie
vartai naudojo net Vokiečių 
įgaliotinio Lietuvai generalinio 
komisaro Rentelno blankus. To
kį spaudimą gavo ir Karys, 
bet čia irgi pasipriešino ir Vo
kiečiai nieko nepešė. Nepavy
ko jiems ir su kitaip Lietuviš
kais laikraščiais. 

Karys, registruodamas bol
ševikų nužudytuosius Lietuvius 
karius, drauge vedė slaptą re
gistraciją ir Vokiečių nužudy
tųjų Lietuvių karių, bet, gaila, 
traukiantis iš Vilniaus visi tie 
sąrašai žuvo. 

Galėtų daug prirašyti iš Ka
rio pergyvenimų ir kovų Vo
kiečių okupacijos metu, bet tai 
užimtų daug vietos. Panašių 
pergyvenimų galėtų nemaža pri
rašyti ir kiti Lietuviški laikraš
čiai. Ateityje gal visa tai ga
lės padaryti. 

St. Gminbutis. 

NEUŽMIRŠKIT 3c 
Rašydami Dirvos Redakcijai, 

Administracijai ar Agentūrai 
kokius paklausimus, visada įdė
kit už 3c pašto ženklelį atsa
kymui. Tas būtina. 

NEW LOW-COST 
DIRECT LOANS f* 

AUTO BŪYERir 
NEW-CAR RATE 

J JĮ a year per *100-
DEDUCTED 

I N  ADVANCt 

BE A CASH BUYER 
WITH A 

BANK LOAN 

Cleveland 
Crust Company 

BEFORE YOU BUY ASK AT YOUR 

•  CLEVELAND TRUST BANK *  

i 

Iš jos Taupumo 
Paeina ir Daugiau Geres 

nls Telefono 
Patarnavimas 

• Telefono progresas A-
merikoje priklauso nuo tū
kstančių smulkių investo-
rių . . . žmonių kurių tau
pumas patiekia reikalingus 
pinigus plėtimui ir gerini
mus šios šalies telefono sis
temos. 

The Bell System, kurięs 
musų kompanija yra dalis, 
yra nuosavybe apie 700,000 
asmenų, dauguma kurių tu
ri tik po kelias akcijas pir
kę. Tik šios grupes inves-
torių pasitikėjimas pastatė 
šios šalies telefono patar
navimą pirmenybėse visa
me pasaulyje. 

T H I  O H I O  B E L L  

Dabar, kuomet telefono in
dustrija imasi vykdyti, di
džiausią plėtimosi ir page
rinimų programą, Ameri
kos visuomenė vėl parems 
musų pasitikėjimą ateitimi 
savo dolariais. 

Geras ir pakankamas tele
fono patarnavimas kaštuo
ja pinigą. Musų tik viena 
kompanija paskyrus $125,-
000,000 plėtimams ir page
rinimui savo įrengimų vi
soje Ohio bėgyje sekančių 
kelių metų. Pinigai šiai 
programai paeis iš Ameri
kiečių kurie visada inves
tuoja j progresą. 

T E L E P H O N E  C O .  

, M* j 
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MIRIMAI 
r MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 
(Žinios apie mirusiua Li«tuvius šiame skyriuje talpinama dyka\ 

SKEBERDIENĖ Ona, mirė 21 
Rugsėjo, Buenos Aires, Ar
gentinoj. 

KARUŽA Adolfas, 22 m., m i* 
r« Rugs. 14, Tafi Viejo, Ar
gentinoj. 

SUšINSKAS Kazys, mir§ Gr. 
men., Shenandoah, Pa. 

MEšINAITIS Antanas, mirė 
Gruod. m., Shenandoah, Pa 

JV1IZARA Jonas, mirė Gruodžio 
m., Shenandoah, Pa. 

GUETAS Jonas, 35 metų, mirė 
Gruod. 10, S. Boston, Mass., 
kur buvo ir gimęs. 

MARGAITIENĖ Katrina, mire 
Lapkr. 26, Portland, Ore. 

ULSKIS Tadeušas, mirė Lapk. 
mėn., Seattle, Wash. 

LAUKIS Kastantas, pusamžis, 
mirė Gruod. 10, Chicagoje. 
(Švenčionių ap. Adutiškio p. 
Mažų Kavalčiukų k.) 

JURČIKON1ENĖ Jadvyga, mi
rė Gruod. m., Frackville, Pa. 
Amerikoj išgyveno 50 m. 

STAGALIENĖ Ona (Lipskiu-
tė), mirė Gruodžto fn., Mi-
nersville, Pa. 

PANGONIENĖ Petronėlė, mi
rė Gruod. m., Kingston, Pa. 

LAŽAUSKIENĖ Emilija (Ur-
bonikė), pusamžė, nlirė Gr. 
29, Chicagoj. (Akmenės p. 
Kapurlokių k.) 

JUOZAPAVIČIUS Juozas, pus
amžis, mirė Gruod. 29, Chi-
magoj. (Utenos par.) Ame
rikoj išgyveno 38 metusN 

M1LESKIENĖ Rozalija (Sva-
žaitė), 69 m., mirė Gruod. 
30, Chicagoj. (Mažeikių ap. 
Viekšnių par. Padvarių k.) 
Amerikoj išgyveno 37 m. 

ŽAKSIS Pranas, 46 metų, mi
rė. Sausio 1, Chicagoj. Gi
męs Škotijoje. 

BURZA Juozas* 23 m., mirė 
Gruod. 17, Philadelphia Pa. 
35 metus. 

JELENIAUSKAS Stasys, mirė 
Spalių 12, Villa Lugane, Ar
gentinoj. 

KUčIS Stasys, pusamžis, mirė* 
. Sausio 1, Gary, Ind. (Pane

vėžio ap. Stnilkių p. Gilbo-
nių k.)N Amerikoj išgyveno 

ČIČELIS Juozas, 67 m., mirė 
Gruod. 31, Chicagoj. (Pane
vėžio par. Miežiškės k.) 

JODIENĖ Sadie (Valentinaitė) 
51 m., mirė Sausio 5, Chica
goj. (Kėdainių ap. Baisoga
los par.) 

KUDIRKA Jliozas M., 71 m., 
mirė Sausio 5/ Chicagoje. 
(Marijamp. par.) Amerikoje 
išgyveno 50 metų. 

VAIVADIENĖ Stefanija^ 60 
metų, mirė Gruod. 3, Phila
delphia, Pa. 

ALIŠAUSKAS Baltramiejus, 
58 m., mirė Gruod. 13, Phi
ladelphia, Pa. 

KULIšlENĖ Anastazija (Va-
laskaitė), seno amž., mire 
Gruodžio 30, Chicagoj. (Va
balninko p. Svilų k.) Ameri
koj išgyveno 53 m. 

PUIDOKAS Vincas, 65 metų, 
mirė Lapkr. 12, Waterbury', 
Conn. (Raseinių ap.) 

KAVOLĮENĖ Suzana, 54 me
tų, mirė Gruodžio m., New 
Britain, Conn. 

KAZAKEVIČIUS Adomas, mi
rė Gruodžio m., New Britain, 

OŠKINIS Vincas, mirė Gruod. 
mėn., New Britain, Conn. 

ČIUDALIENĖ Marcelė, mirė 
Gruodžio"1 m., New Britain, 
Conn. 

KAČINSKAS Henry, 83 metų, 
mirė Gruodžio 23, Jamaica 
Plains, Mass. , 

JANKAUSKAS Ėdvardas, 43 
im, mirė Rugs. 27, Buenos 
Aires, Argentinoj. (Alytaus 
ap. Nedzingės v. Kucikiemio 
kaimo.) 

ŠAULIUS Pranas, 54 m., mi 
rė Spalių 9, Westville, ĮU. 
(RaseiniiĮ ap. Zalpų k.) 

TENONIS Vincas, 65 m., mi
rė Rugp. 14, Homestead, Pa. 
(Seinų ap. Radžiūnų k.) 

PAJIEsKOJIMAI 

JtešfemtfČji ar at)ie juos Ži 
pantie j i prašomi atsiliepsi į: 

Consulate General of Lithuania 
: 41 West 82nd Street 
. New York 24, N. Y. 

Namų Užduotys Palengvėja 
su Atsakančia Šviesa 

Tėvai gali palengvinti savo vaikų namų užduotis 
. . ir pauaryti jiems visį skaitymą daug malones
niu .. . . aprūpinant kiekvienu berniuką ir inef-
gaitę Sight-Saving Lempa. 

% 
Akių įtempimas mokyklos ir kolegijos motais 

suūaro daug akių negerovių . > „ tikrenybėje, 2 ) 
nuoš. mokyklų vaikų Suvienytose Valstijose turi 
trukun us su regėjimu. Tačiau geras regėjimas 
yra svarbus kiekvieno pasisekimui, kaip mokyklo
je taip ir po to Vėliau. 

\ 

Atrakanti Sight-Saving šviesa pagelbsti kiekvie
nam apsipaugoti nuo akių įtempimo . . . taigi pa
gelbsti nuo nuovargio, galvos skaudėjimo ir kitų 
negerovių paeinančių nuo akių įtempimo* 

Prie to, Siprht-Saving Šviesa tokia nebrangi kad 
jfjp vargu patėmysit kaštų skirtumą. Atminkit, 

;*'-*i%|r6.fifrias' rtėlkairitiojarnafr . . . švier'i</•$.$$• 
•,gLPakanį.tdkasustojimojigro21a';iš 

S E R V "l C E f 

Aleknavičius, Juozas ir Aleknavičių 
Vincas, broliai Jono, iš Semeh: 
kių vai., Trakų aps. 

Aleksienytė, Teklė, iš G&sčiuni| t . 
Šiaulių aps. 

Alekevičius, Adomas, iš Krokialau 
kio vai., Alytaus aps. 

Arkmopiutė, Marija, iš Sasnąvos v 
Marijampolės aps., gyv. Philadel 
phia. : 

Balsaite, VlAdislava, Augusto Les 
sing riaŠTe, iš Paalančio k., Kulii 
vai., Kretingos aps,, gyveno pat 
tetą Olimpiją Kasper, o vėliau 
Brooklyn. 

Barkauskas, Viktoras, suntis Kazio. 
iš Seinų aps. 

Bidva, Petras ir Bidvaitės, Brone 
Juzė, Stase, ig Tryškių vai., Siati 
lių aps. 

Budrys, Brotliils, iš Smilgių val.r 

Panevėžio aps., ir Budrys, Kazys 
gyv. Scranton, Pa. 

Bukis, Petras, iš Krekenavo vai.. 
Panevėžio aps. 

Bunikis, Jonas, gyv. New York ir 
Bunikytė, Ona, gyv. Philadelphia, 

iš Kidulių k., šakių aps. 
Bunkevičiutės « Alunkevičiutės, se

serys Onos, iš Panevėžio aps. 
Dambrauskaitė, iš Alytaus. 
Daukšienė - Babinskaitė, Ona, Mo

tiejaus Daukšos našl<S, gį Seltzex 
City, vėliau Phil., Pa. 

Daurioras, Antanas, gyv. Itfearny ai 
Harrison, N. J. 

Endriukaitis, Jurgis ir Endriukaitis. 
Pranciškus, broliai Onos, gyv. N. 
Y. (Brooklyn). • 

Gagas, Jurgis, iš Rumšiškių, Kau
no aps. 

Gilronaitė, Karolina, iš Panevėžir, 
aps., pirmam vyrui J. Vaidžiunui 
mirus, ištekėjo antrą kartą. 

Greičiūno, Jurgio, iš Panevėžio ap.; 

gim. prašomi atsiliepti. 
Grigaitienė, Marija su seimą, i.š Ža

liosios k., Marijampolės ap. 
Gii;;as, Jofiaife, štiftus Fėlikso, i 

Kabelių k. 
Morn, Robert* gyv; Philadelphia, 
ilgaitytė, ar Ilgutytė, Oua, iš U te 

nos aps. 
jančiulis, Domas ir Jančiulis, Fc 

liksas, iš Kapčiamiesčio vai., Sei 
nų aps. 

Jaruševičius, Jurgis ir Jaruševichįs, 
Kazys, gyv. Keamy ar Harrison 

- N. Y-i • r ~ r 
Juikšaitis, Pranciškus, iš Gelgau

diškio vai., šakių aps., gyv. N 
Y. (Brooklyn). 

Iferdokas, Antanas, suritts Slimo, h 
Lazdijų vai., Seinų aps. 

Kiaunė, Juozas ir Kiaunė, Petras 
iš' Krekenavos vai., Panevėžio ap 

Kontrimavičius, Balys, iš Ukmergė' 
aps. ir Kontrimavičius, Justinas 
i.š Subačiaus vai., gyv. Pittsburgh 
Pa., 110 Tustin St. 

Kriaučiunas, Kazys, iš žfelvoa vai 
Ukmergės aps. / ' . 

Kulbušauskaš, Jeronimas, "Škfi ati
džių k., Veiverių v., Marijampo 
lės ap. . 

Kunsaitis, Verbickų giminaitis, i 
vykęti Amerikon po 1918 metų. 

Lspienis, Kazys, sunus Prano, i 
Šimonių vai., Panevėžio aps. 

Lechavičius, Stanislovas, gyv. Phi' 
Lenauskas, Pranas, ir Lenauska? 

Stasys, sunus Juoze, iš KeJainiv 
Lendraitis, Jurgis, iš Šimkaičių v. 

Raseinių aps. 
Levinas (Lewis), Pranciškus (Frank. 

gyv. Seattle, Wash. 
Ludvyig, Emma ir Ludwig, Linn* 

iš šakių aps. 
Lupeikis, giminaitis Greičiūnų, i 

Panevėžio aps. 
Malieckas, Zigmas, gyv. Niagarr 

Falls, N. Y. 
Masonas, Jonas, supus Antano, i 

Pabiržės vai., Biržų aps. 
Ma/.iliauskaitės, Ona ir Magdalfena 

iš Rudaminos vai., Seinų aps. 
Maiukelis, Antanais, iš Taujėnų v 

Ukmergės aps. 
Medonis, Juozas, iš Lazdijų vai. 
Meškauskienė - Buivydaitė, Kotry 

na, iš Maf:eikių aps., gyv. Brock
ton, Mass. 

Mikalauskienė - Steponaitė, Marija, 
iš Plungės vai., Telšių aps. 

Miliauskas, Antanas, iš Runkių k., 
Višakio Rudčs parap., Marijam
polės aps.. 

Miliušis, Stasys, $ šakių aps. 
NajudžKls, AntSft'|t6 if NautižiutS, 

Aeota, iš Višakio - Rudos parap., 
Maiijampolės ap. 

"Hour of Cha^^,, Duos Edison Programą iš 
Clevelando 

oini Koccopanto, C.hie'agoj, pa 
odoma su keliomis skrvbelė-
nis kurias jam pavyko išgel- ] 

)ėti kuomet gaisras sunaikino j 

jo Skrybėlių pardav^feo biznį. 

Naujokaiti, Anė, du^i Siiho, i& 
Tauragės aps. ^ "y 

Naujokaitė, Ona, is Bubelių vai., 
Šakių aps. . .. 

Navickienė - žiuraitė, Marijona, iš 
žirniškių k., Igliškėlių t vai., Ma-
rijampolės aps. 

.^eilandas, Vilius. 
Jnžaitė, Petronėlė, ir jos sesuo, i.^ 

Tirkšlių vai., Mažeikių aps. gyv. 
344 South 4th St., Broklyn. 

Paulavičius, Alfonsas ir Paulavičius 
Balys, sunus Kazio, iš Anykščių. 

Petrauskis, Juozapasf gyv. Boston. 
kur dirbo, miesto mėsinėje. 

Petuikis, ar Petuška, gyv. New 
Britain. 

Prascienytė, Bronė, iš Kriaunų vai., 
Rokiškio aps. 

iiamanauskienė-Bendoravičiutė, Ona, 
duktė Andriaus ir Marijos Ruce-
vičiutės, iš Vilkaviškio aps., gyv. 
Detroit. 

itiep.šienė - Buivydaitė, ̂ Filomena, i-
Mažeikių aps., gyv. Monteilo ai 
Brockton, Mass. 

Gudaitis, Marcelinas, iš Griškabūdžio 
v., šakių aps. ' • 

ianko'wSfei^frVaclovas, -gyv. New 
,. York. 
jarapinas, Petras, j# palakių vai., 

Tauragės aps. 
Jcatikas, Žukausko Sbno' krikštą 

tėvis. 
jkriduJ is, Stasys, ir Skridulytė, Lie 

cija, iš Gasčiuhų vai , ŠittUli^ ' 
gyv. Chicago. J 

^kiidulienė - Levinaito, Prane. 
Jfekaitis, Petras ir Slekaičiuk©į Onn, 
Mš V.iUiavj^kio . aps.. 

Jpilingienė, Marė, ir jos sunus dak
taras Spilingis Vladas, gjrV. Cum-
bola. Pa. -

itadolnikas, Vaclovas, iš Merkinė; 
vai., Alytaus aiw. 

ialčius, A., Burk i y ar Bertošių gini. 
ar pažystamas, gyv. ..(^įiicago. 

lileikienė - Seikauskaitė, Antanina 
iuldickas, Antanas, broliš Veroni

kos, gyv. Vilkaviškio aps. j 
."•amkun&š, :,A'eksaįs, _ iš Semelir ki'; 

vai., Tralcų aps. j : 

Tamulevičius, Petras, sunus Kazic 
iš Marcinkonių. 

?aronka, Aleksandras, iš Marcinko 
nių. 

Jnsderfor - Ludwig,^Maita, iš š a 

kių aps. 
Jrnaitienė - MavcSlė, i. G.iškabu-

džio vai, šakių aps. 
frne. ičiutė, leve, • jil LafWOikos k. 

Vi-lkavir'kio aps. 
/agneris, Oskazas, sunus Adomo 

iš Sintautų vai., Šakių ap. 
/aicTnas, Jonas, iš Obelių vai., Ro 

kiškio a: sk., turi sunus Vladą ir 
Romuald^.' 

/aiklnoris, Pranas, iš Kapiiamie^ 
čio, Seinų aps., ;xyv. Schenectady 

/oilkunas, Jonas, iš Veiverių vai., 
. Marijampolės aps., Žūklių k. 

/"aržaitytė, Magdalena, iš Žaliosio 
k., Marijampalčs aps., gyv. vienm>-
lyne. ' ": 

/asiiiauskas (tVallės), J»efcras, j=i 
męs Antcrikojc, apie 32 m. an 
žiaus, gyv. Brooklyn. 

/encias, Petras, iš Dauk^i^' k, Vii 
Uavikšio aps. 

vileni:,kis (Valenti), Arrtatias, sr.-
nus Juozo, iš Šimonių .vai., t5u 
nevėžio aps., gyv. Los Angeles. 

Viibickas, Vincas, iš Pašvitinio m--
Šiaulių aps. 

2avvacka, Kazia, gyv. 15"Š 2oy o; 
Loy Ave., Jackson, Mich; 

žemaitaitis, Antanas, iš Višakio Ru
dos parap., Marijampolės aps. 

Žukauskus, Konstantinas,, iš Veive
rių .vai., Marijampolės aps. 

£ringila, Antanas, sunus Antano, 
iš Sasnavos vai., Maiija'inpDlės a 
gyv Philadelphia, • 

Vienas iš didžiųjų įvykių visuoti
no paminėjimo Edisono šimto metų 
amžiaus sukakties bus atliktas iš 

Clevelando sekma
dienį po pietų Va
sario 9, kuomet 
Phil Spitalny ir 
jo vienų merginų 
orkestras per ra-1 
dio patieks Edi
sono šimto metų 
primimo ptogramą 
žinomu "Electric 
Hour of Charm'" 
radio laiku ir tas ! 
paeis nuo Cleve-
md Public Audi

torium scenos. 
Narys iš Ediso

no šeimos tikime 
?>us tame progra- j 

5'ie, kurio klausys j 

Phil Spitalny jonai radi oi 
klausytojų. 

Cleveland buvo parinktas šitam 
radio programui del to kad Thomas 
Alva Edison gimė netolimame Mi-
•an, Ohio, miestelyje, Vasario 11 d. 
1847 metais, šimtas metų atgal.. 

"Electric Hour-Hour of Charm" 
yra palaikomas 175 elektros patar
navimo kompanijų, šis radio pro
gramas sudarys apmokamą koncer
tą, kuriam tikietai jau galima pirk
ti Taylor's ticket office, 28 Taylor 
arcade. 

Koncertas prasidės lygiai 3 vai. 
pa pietų, o per orą eis nuo 4:30 ps 
įietų. Tas programas bus girdimas 
per WGAR, Clevelande, ir CBS tin
klą kitur. 

Evelyn ir jos magiška smuiką, ir 
it kitos plačiai žinomos žvaigdes 

Evelyn ir jos Magiška Smuiką 

šiame vienų merginų orkestre suda< 
rys šį Clevelando koncertą. 

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

THE OHIO BELL TELE
PHONE CO. PLĖSIS 

1947 METAIS 
Skaičium telefonų įvedimo, nau

jos statybos didumu, išlaidom pa
didinimams įstaigų ir gausumu at
likto pasikalbėjimų trafiko, The 
Ohio Bell Telephone Company tik 
ką užbaigė darbingiausi metą savo 
istorijoje ir kaip matyti 1947 metas 
bus toks pat darbštus, kaip prane
šė Randolph Eidė, kompanijos pre
zidentas viename pastarų savo auk-

tesniųjų tarnautojų Šiaurinėje Di
vizijoje. 

Plėtimui savo biznio The Ohio 
Bell Co. pasiryšus 1947 metais iš
leisti virš $17,000,000 pagerinimui 
patarnavimo didžiame Clevelande. 

Telefonai Clevelando srityje pa
daugėjo, Eide sako, nuo 374,958 
1940 metų pradžioje iki 423,888 pa
baigoje metų, arba 49,000 daugiau 
per metą. 

Kasdieninis pasikalbėjimas telefo
nais Clevelande pasiekė 2,110,500, 
ir long distance kalbėjimai pasiekė 
vidutiniai po 34,560 į dieną, arba 
lu kartus daugiau negu buvo prieš 
;arą kada siekė po 16,800 į dieną 

1941 metais. 

\ 

If. j*** 

MONCRIEF 
AUTOMATINIAME ŠILDYME 

DIDŽIAUSIA DOLARIO VERTYBfi 

GAS 
ori 

CO A L 

KRALIKAI, zuikiai ir peies 
sunaikina daug vaismedžių žie-f 

mos metu, nugrauždami apa
čioje žievę, iki sulaukia pava
sarį kitokio maisto. 

—— •• —N 
IŠTIKUS GAiSRO 

NELAIMEI 
Kada jusų namai arba ra-

ieandai tampa sunaikinti arba 
sugadinti ugnies, kreipkitės į 
P. J. KERŠIS, de! apkainavi-
mo, ko visada reikalauja ap-
iraudos kompanijos pirm tic-
gu išmoka už nuostolius. 

P. J. KERŠIS 
i09-12 Society for Savings »:»«. 

Telef.: M A in 1773. 

Mes Duodam ir Iškeičiam Eagle Stamps 

E l l s  

Jusu Laibam Pa. a ariniam S Uiouklui 

Siiii; Iliiiik tetelta 

A L W A Y S  Y O U R  

V«%Wi^»VVVTmVVVW»VrtrV"rnnrrrnrTT« 

VISOKIA APDRAUDA 
Mes esame pasirengę suteikti visiems pilnas rrnisų (ia- J 

tirtas- Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi#o- Jį 
kios Apdraudos (Insurance) visai dykai. lodei jjĮrmu į 
šaukite mus ne^u ugniagesius (firomonus).. . , _Jy J 

p / K  M  U  L  I  O  L  I  S  |  
Viertatmė .Vietinė Pastovi Lietuvą k,a Real \ 

ir Apdraudos Agentūra- . ,t. J 
6606 Superior Ave. Cleveland HĖnderson 6729 5 

1 • tl* 

IDE A LIS ŽEMO j 
UGIO 

MOTĘRIMS! 

ais šone susega
mas corselette. yra 
iš tvirtos prokadi-
nės medžiagos, 3U 

pilnu i š k e 1 i a fn u 
brassiere, vidujiniu 
diržu ir diaphragm 
palaikytoju. Tikrai 
priduos jums švel
nias, laibas, linijas 
kokias norite turė
ti! Mieros 34 iki 
50 žeiiio ugio mo
terims. . 

Corsette 
Department .. 

F pardavime Moteriškų 

""iivo 4 94 iki 

> 55 VertCs! 

ioterims pj»o?nųs iu»'-.K» i - i avalai is juodos pa-
ent, rado gabardine i edoš. sa že.^ai3, vid 't'-
ia's ir'aukitais ka-rsi-io. Mieros 4 iki 9 Sloje 

:ru,:Cjc. 

Wor.icnV Sr.ne De]-artment 

!B TriliiS 

Grasios Pavasario Milines 
Paįvairink savo žiemą išdėvetus rubus 
viena. iš šių puošnių gražiai apvedžiotų 
milo skrybėlaičių! llasite keleto patin
kamų jušų veidui pavyzdžių kurie taip
gi pritiks ir jusų rūbams. Keletojt mė
giamų spalvų. 

Millinery Department 



T R V A 

CLEVELANDO IR APIEUNKĖS ŽINIOS j 
•> 

DIRVA—6820 Superior Avenue. ENdicott 4486—Atdara vakarais t 

BINGO LIETUVIU , Gaukit Savo Kalendorių 
SALĖJE BUS PA

NAIKINTA 

Lietuvių Salės bendrovės so-
rininkų metiniame susirinkime 
Sausio 20, kuris buvo nepapra
stai skaitlingas pirmą kartę į 
eilę metu, buvo apkalbėta sa
lės likimo klausimas ir dauge
liui pareiškus nepasitenkinimą 
kad salė atiduota svetimiems 
jų bingo bizniui, iš direktorių 
pusės paaiškinta kad esant to
kiam nepasitenkinimui, to bin
go biznio vedėjai sutiks Lietu
vių salę apleisti. Tas truks 
porą ar daugriau savaičių, bet 
salė vėl liks Lietuvių reikalams 
naudoti. 

Buvo išduota pereitų meta 

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

UŽKLUPO ŽIEMA 
Iki šiol pusėtinai pakenčia

ma, žiema betgi staiga parodė 
savo tikrus dantis kai Sausio 
29 naktj pradėjo staiga atšal
ti, ėmė snigti ir pustyti, ir se
kančią visą dieną pustė ir ša
lo. Temperatūra nukrito iki 
5 laipsnių virš 0. Tai pirmą 
kartą šią žiemą, ir pirmą kar
tą tiek sniego atsirado, nors 
ir tai nedaug. Toks šaltas oras 
tęsėsi porą dienų, Sausio 23 d. 
vėl sušvelnėjo. 

Join the 
MARCH 

OF 
DIMES 

J A N U A R Y  1 5 -

Dvi dienas iš daugelio dirb-
salės ir klubo biznio raportai; tuvių paleista darbininkai, nes 
iš raportų pasirodė 
salės naudai kiek ir biznio, iv 
atlikta nekurie pagerinimai be 
to šėrininkams išmokėta divi
dendo 10 nuoš. 

Pagaliaus išrinkta 9 direkto
riai 1947 metams, ir tik du šo
nu jų teliko. 

Prastą įspūdi padarė susi
rinkimo pirmininkas, kuris ir 
pats perdaug barškėjo visą lai
ką ir susirinkimą suardė ne
užbaigdamas, nes kaip tik pa
skelbta direktorių išrinkimas, 
jis ir baigė susirinkimą be jo
kio įnešimo, be apsvarstymo 
kitokiu reikalu. 

padaryta del gaso stokos dirbtuvės nega
lėjo dirbti. Gasas pradėta lei* 
sti tik į gyvenamus namus kad 
žmonės nenukentėtu. 

M I R I M A I  

MAčlUTA Antanas, 76 metų, 
nuo 464 E. 148 Street, mirė 

Sausio 22, laidojamas 25 d., 
Kalvarijos kapinėse; pamaldom 
9:30 vai. ryto, šv. Jurgio baž
nyčioje. Pašarvotas Delia Ja-
kubs laidotuvių namuose. 

Liko žmona, Agota; duktė 
Mrs. Mary Brazus, trys sunai. 
Antanas Jr., Matthew, ir Leo, 
viena sesuo, Marė Tulauskienė, 
ir du broliai, Jonas ir Jurgis. 

PILIETYBĖS PAMOKOS 
Norintieji pasiruošti Ameri

kos pilietybei gali lankyti pa
mokas kas ketvirtadienio vaka
rą, Norwood Branch Library, 
6405 Superior ave., nuo 7 vai. 

IŠRINKTI TIE PATYS 
Lietuvių Taupymo ir Pasko

los Draugijos susirinkimas bu
vo laikytas Sausio 16. šv. Jur-
gio parapijos salėje (jau kelin
tas metas Lietuvių salėje su
sirinkimams nebuvo vietos del 
bingo biznio). 

Susirinkimą vedė pirminin
kas Dr. J. T. Vitkus, ši įstai
ga vėl paaugo, ir .jos bendras 
turtas siekia $2,647,146.3 >. 

Direktorių rinkime vėl liko 
keturi tie patys: Jonas Bote-
rius, Jonas Brazauskas, A. M. 
Praškevičius ir P. P. Muliolis. 

Nekurie vėl kelia sumanymą 
pakeisti šios įstaigos vardą, iš
metant žodį "Lithuanian". Su
sirinkime prieš tai pareikšta 
nepasitenkinimų ir Volei kas 
1 >i'.likta po seno\ ( i. 

SUSIRINKIMAS 
Lietuvai Vaduoti Sąjungos 1 

skyriaus svarbus metinis susi
rinkimas bus laikomas penk
tadienio vakare, Sausio 24 d., 
Dirvos redakcijoje, nuo 8:15 p.X-A VAKARAS 
vai. Nariai prašomi dalyvau- gv Jurgio parapijos audito-
ti. Bus rinkimas naujos vai- rij0je> įos parapijos P-'f-A ren-
dybos ir apkalbama kiti s va r- kortavimo vakarėlį mokyk-
bųs reikalai. ]os nau(jai; atsibus šį šeštadie-

nį, nuo 8 vai., įžanga 50c. Už-
NUTEISTAS LIETUVIS j kviečiami visi. 

Lietuvis Jaunuolis, Robert' 
Katkus, iš Euclid priemiesčio, 
nuteistas į Ohio Pataisos na-, STIRNOS ANT KELIŲ 
mus už nužudymą kito savol Clevelaftdo apielinkėse 

L i t h u a n i a n  D i g e s t  
6820 SUPERIOR AVENUE CLEVELAND 3. OHIO PHONE: ENdicott 

Dangers of Communism 

Recognized at Last 

1946 
amžiaus vaikino, po to kai jis I metais automobilistams didelį 
buvo visai prisigėręs. Sakoma, | pavojų sudarė stirnų ir brie-
Katkus buvo išgėręs apie 30 džių staigus išbėgimas ant ke

lio. Tokiu "budu užmušta 182 
tie gyvūnai ant kelių Geauga, 
Lake ir Ashtabula apskrityse, 
arba daugiau negu 
kaip 1945 metais. 

Nuo tų susimušimų nežuvo 
nei vienas asmuo, tačiau auto-

J. J. BACHUNAS, iš Tabor j mobiliams padaryta gana dide-
Farm, lankėsi Clevelande biz- lių sugadinimų. Už tokius at-

degtinių kai savo piktą darbą 
atliko. Jis yra 20 metų amž. 

Teisėjas Orr, kuris jį nutei
sė, sako tokios rūšies vietos 
kur duoda jauniems taip nusi
gerti turėtų buti uždarytos. 

B ALF VAKAFĖLIS 
P.š.N.P. parapijos salėje, ant 

Neff Rd., šio šeštadienio vaka
re rengiama BALF naudai va
karėlis. Tai bus Sausio 25 d., 
pradžia 7:30 vai., įžanga 50c. 
Visi geros valios Lietuviai ra
ginami ateiti. Klebonas turi 
pripirkęs puikių ančių, kurie 
pirks sau antį, visą pelną tuo 
budu aukos Lietuvon nukentė
jusių šepimui. 

nio reikalais Sausio 22, ir ap
silankė Dirvos redakcijoje. 

Jis buvo ir Detroite sekma
dienį, LVS surengtame koncer
te ir prakalbose. 

KONCERTAVO DETROITE 
Poni Birutė Smetonienė bu

vo pakviesta į Detroitą išpil
dymui piano muzikos dalies L. 
V. S. 6-to skyriaus surengtame 
Lietuvių tremtinių vakare Sau
sio 19 d. 

sitikimus niekas neatlygina. 

PARSIDUODA NAMAS 

7005 Hecker ave., 2 šeimų, 6-5 
kambariai, atdara šeštad. ir 

sekmad. 1 iki 6. 

I. J. SAMAS perkėlė savo 
graždaikčių ir laikrodėlių tai
symo krautuvę į kitą vietą — 
6207 Superior Ave., arčiau į 
miesto pusę, ir kito i e gatvės 
pusėje. 

NUOMAI 4 KAMBARIAI 

del suaugusios šeimos be vai
kų, Lietuvių name. Kreiptis 

6006 White avenue. 

• PAJIEšKOMAS Jurgis Gar
mus, gyvena Clevelande; kilęs 
iš A. Panemunės vai., Piliuo
nos k. Atsišaukti šiuo adr.: 

Josephine Severinas 
3113 Clinton ave., 

Cleveland 13, Ohio. 

'Reprint from The Detroit Timfcs) 
Jan. 7th Issue 

COMMUNISM is at last being 
recognized in Congress, and through
out the country, as a DANGEROUS 
thing and is no longer escaping 
public scrutiny and commendation 
through misunderstanding and mis
representation of its dangerous and 
terrible character. 

The new Congress has before it 
the report of the House committee 
on un-American activities, which 
cites the alarming number of Com
munists in federal employment an 
the basis for its recommendation 
that the government be empowered 
and compelled to refuse employ
ment and discharge from employ
ment any person "whose loyalty 10 
the United States is found in doubt". 

The Communist party in the U. 
S., asserts the report, is provably 
and actively and exclusively the 
agent of a foreign government an
tagonistic to the American govern
ment and covetous of American pos
sessions and wealth and openly con
spiring against the American peo 
pie. 

In the service of this foreign 
power, whir-h only the naive wili 
Tail to identify as Soviet Russia, 
the American Communist party is 
described in the report to Congress 
as an organization "which has de
dicated itself to the overthrow of 
the American government through 
any menas it deems expedinet." 

While such reports have been 
MADE before, this one is to be 
distinguished by being HEEDED. 

The speaker of the House of j 

Representatives in the new Con- j 
gress, Joseph Martin of Massachu
setts, has made the elimination of 
Communists from the federal em
ployment the FIRST BUSINESS of 
the legislative branch of government 
by saying in his acceptance speech: 

"There is no room in the govern
ment of the United States for any 

dvigubai I who prefer the COMMUNISTIC SY
STEM, or any other form of abso
lutism, to the American system. 

"Those who do not BELIEVE in 
the way of life which has made U:4 
the greatest nation of all time cer
tainly should not be permitted to 
occupy positions of trust or pow
er in the American government. 

"They should be—they MUST be 
removed." 

But it is not in Congress alone 
that the dangers of communism 
must be recognized in order that 
they may be removed. 

As Director J. Edgar Hoover of 
the FBI has written in American 
magazine, it is no less the fault 
of the American people at large 
than of Congress specifically that 
Communist infiltration in govern
ment has become a festering dan
ger in our national life. 

"Too often, liberty-loving Amer
icans dismiss the menace of Red 
fascism as inconsequential/^ "writes 
Mr. Hoover. 

"They judge is followers as a 
vocal group of malcontents attract
ing a lunatic fringe. 

"They forget that communism i: 
a cold, harsh and ruthless systen. 
which builds slowly but inexorably 
to the day when our democratic 
government will be superseded by 
a Godless, tyrannical, communistic 
DICTATORSHIP in the United Stft 
tes." 

America is coming AWAKE at 
last to the evil character of commu
nism, and ALIVE to the dangers 
and menace of a thing hitheito re 
larded too widely as merely ludi
crous at best and obnoxious at it; 
»vorst. 

The LOYALTY of every federal 
employee to the United States cer
tainly should be the essential tesi 
)f his employment in a position of 
trust and power, as the report to 
Congress urges. 

The administration of national 
affairs should be exclusively in the 
hands of those who BELIEVE in 
the American way of life and PRE
FER it to any other, as Speaker 
Martin demands. 

The American people, who have 
expended the lives of hundreds of 
thousands of their sons and crippl
ing portion of their national re-

WHAT'S NEW? 
( I n  C l e v e i i t f A i i )  

BASKETBALL 
THE St. Georg« Seniors continu

al their drive towiard the division 
championship by trouncing St Philo-
mena last wee!: CI—16. The Se
niors scoring spree was sparked by 
Fra'nkie Guzauskas who tossed in 
21 points while playing only half 
of the game. The boys have won 
six straight games — two exhibi
tions and four league games. Now 
they're the first placers in the Se
nior Division of the C.Y.O. Basket
ball League. 

St. George's Intermediate outfit 
dumped St. Aloysius 20—16 Mon
day night. That puts them in se
cond place in their Division. 

The Juniors suffered through a 
30—7 defeat at the hands of St. 
Joseph B. They had the misfor
tune of having three of their start
ing men detained on the way to 
the game by transportation diffi
culties. They finally got to the 
game after it was half over. By 
that time it was too late. 

* 

BASKETBALL CARNIVAL 
The St. George C. Y. O, is spon

soring a Basketball Carnival on 
Sat., Feb. 1st. The Seniors will 
play the Lithuanians from DuBois, 
Pa. and the Intermediates will play 
St. Peter's of Akron. Rev. Ber
nard - Bartis, who until recently 
handled St. George athletics, will 

sources to defeat one form of fas- j  brinj? }n his gt peter's boys to see 
cism in the world, should realize what they can do against his for-
Mr. Hoover warns, that communis>r«» h L nwi f if P^nnvfo _ 
is a WORSE form of "the same 
terror, oppression and tyranny that 
the force of fascism would impose 
upon us." 

t i t 

Scholarly Meeting is 
held in Washington 

Moterims Avalai i Europį 79c 
G£Ri HOUSE SU PERIA! 97c IR 49 

. F A M E S  S U G E S  
7014 Sunerior Ave. ENdicott 3578 

t111 \ 

PRANEŠKIT 
Savo Antrašo Permainą 

Kuomet rengiatės persikelt) 
kitur gyventi, praneškit sa 
vo naują antrašą Dirvos Ad
ministracijai, ne paštui, net 
paštas nesiųs jums Dirvos j 
naują vietą jeigu neprimo-
kėsit. Parašykit mums už 
lc atvirutę prieš persikėli
mą į kitą vieta gyventi. — 

Dirva Cleveland 3. O 

LffMM 

J .  S A M A S  

J E W E L E R  

PERSIKĖLĖ | NAUJĄ VIETĄ 

i didesnę ir gražesnę krautuvę 

6207 Superior Ave. Cleveland, Ohio 

Dabar jau turime didesni rinkinj Deimantų, žiedų, Laik

rodėliu ir visokių graždaikčių, už nupigintą kainą. 

• ! 

IHMHHHIIIIIIUHIM* 

JONAS G. 

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

Namų Maliavotojas 
Popieriuotojas 

Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo 
pagražinimo suteikiama 

nemokamai. 

495 East 123rd St. 
Telefonas: POtomac 6899 

Nori pagražinti savo 
namus? šauk— 

K .  Š T A U P A S  
Namų Dekoravimas 

musų specialybė. 

Kambarių Popieriavimas 
Namų Maliavojimas 

16908 Endora Road 
Telefonas: 

KEnmore 8794. 
Cleveland, Ohio 

.Washington, D. C. — At the oc
casion of the annual meting of the 
Modern Language Ass'n. of Ameri
can and American Ass'n. of Teacher 
of Slavic and East European Lan
guages in Washington, D. C. there 
was a special meeting of the Lith
uanian section of the latter at the 
Hotel Raleigh, on Dec. 28th, 1946. 

This scholarly meeting was de
voted to Lithuanian studies under 
the chairmanship of Professor Al
fred Senn of the University of Pa. 

Two papers presented: 
1. Report on research in Lith

uanian at American Universities. 
Present Situation and Prospects by 
Prof. Senn. 

2. An American Lithuanian Com
munity in Process of Assimilation, 
by Peter P. Jonaitis, Instructor in 
Sociology at the University of Pa. 

Lithuanians and their friends of 
the Washington, D. C. metropolitan 
area were in attendance. Among 
those present were the Lithuanian 
Minister Povilas Zadeikis and the 
Secretaries of the Lithuanian anu 
L a t v i a n  L e g a t i o n s ,  F i \  A l p h o n s e  
Gailevicius, O.P. of the Dominican 
House of Studies as well as some 
other University professors atericl-
ing the sessions. Interesting discus
sions ensued and it is hoped that 
similar sessions will take place in 
other cities. L. J. Esunas. 

mer hometown outfit. Reports com
ing in from Akron tell us that 
St, Pete's has a powerhouse. 

The first game starts at 7:30 
and A1 Neuman will play for the 
dancing after the games. 

VALENTINE DANCE 
THE St. George C.W.V. Post 

613 is planning a dance- for the 
evening of Valentine's Day — Fri., 
Feb. 14th. We haven't any details 
on the affair but with the Vets 
backing it a successful evening is 
assured. More on this next week. 

LITHUANIAN HALL 
THE younger set can . hope for 

another social outlet in the near 
future. At the annual meeting of 
stockholders of the Lithuanian Hall 
Co. Monday night, the main topic 
of discussion was the presence of 
the Bingo establishment in the 
hall. After much haranging and 

(•isctjflsion, which included sense and 
nonsense, Chester Zuris, secretary 
of the company stated that the 
Bingo operators had agreed to 
move as soon as they could find 
another location. He estimated it 
would be a month or so when Bin
go would be out and the Lithuanians 
back in. We all can now look for
ward to dances and other social 
functions such as those that ntad6 
the hall so popular in the past. 

Listening Post Report# 
HELEN Vaitikunas is. wearing 

a sparkler —- and we ^remember 
when Don O'Bell was nut* fcboutf 
blondes. Congrats to both. 

FRANK Samolis recently becamė 
a papa. We heard its a boy —* 
but then seeing is believing. Soma 
people are just good at anything, 
eh Frank. 

BEN Brazis bounced the family 
sedan off an embankment Satur
day night on the way home froni 
a hayridc. It was such a nice car*, 
too! 

THE above jnentioned fcayride 
was held exclusively for members 
of St. George's Intermediate Bas
ketball team. We hear the boys 
broke training and used alcoholic 
refreshments, and to thing that they 
might have had a championship 
outfit. 

LOCAL romeos have been com
plaining about females — Shaker 
Ht.s. brand! We're told that "C"» 
who was mentioned here before, 
dislikes publicity and attention, so 
well stick to identifying her as 
just plain "C". Our blond corporal 
tells us that "C" has really got it! 

HOW'D you make out Sat. night, 
Ben ? You'd better hurry home, 
Dutch, before there's nothing left. 
Take our advice, men, leave the 
Shaker ferns to Shakerites. 

We'll be seeing ya! 

f 
1 • '% 

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 — DRINKS 

• Hall Space to Rent 
Jam Chester, pres. A1 Samolis, 

NOTARY PUBLIC 
Turint reikalą notarizuoti 
dokumentus kreipkitės \ 

PADAROMI AFFIDAVIT AI 
REIKALINGI GIMINIŲ 

PATRAUKIMUI \ 
AMERIKĄ 

Suteikiami patarimai 
tais reikalais. 

K. S. KARPIUS 
6320 Superior Ave. 

ENdicott 4486 

Automatinis Gasu šildymas 
Paversk savo Furnasą Modernine šildymo Sistema 

Taipgi Automatiški Vandens Šildyto jai 
ATSIKRATYKI? PURVO, PELENŲ ir ANGLIES DULKIŲ. 

TRI VET APPLIANCE SERVICE 
7302 St. Clair Avenue Cleveland 

Frank Orpse f.Urbšaitis) Sav. PO. 9548. LI. 0237. 
AKRONE kreiptis j: Hank Hollish, 260 The Brooklands, Stadium 4793 

I W^lkeiis Fissieral Home | 
I PILNAS LAIDOTUVIU I 
1 PATARNAVIMAS jf 
| —HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS— | 

I 6202 Superior Ave. HEnderson 9292 | 
5 s Mim ijumi ; mm t i si i ijj i jįiji![M111111 i i i 11111 tint iifmiimmimitiimiHiiiimiiiii imi? 

ca.c -jc^eacac^ūeac^rTic-i^caacn,^ -vrinr-. car icic | 

Delia Jakufos 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktor§) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONTALIS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
iWSH fclJ.NA A V E N U E  E N d i c o t t  17K8 

V -n—i.- •' —ITTT^r?—iT~TJĮT~Tr~tr~TPT' V ir-n n « T. TT •» ». 
~<;itmHfiimiimi.')imm;mEiiiiiiiii:!tiiimiffiiiiMifiiiimiiii!!eiii!)ii.iingii.<{.Hiiiir* 

Į P J. KEJRSIS 
| 609-12 Society for Savings Bldg—Cleveland, Ohio S 
| OFISO TELEFONAS: MA in 1773. | 

E Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuoee, kreip- s 
S kitės į mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą Įvai- E 
5 riuose apdraudos-insurance reikaluose. S 
s- Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymas S 
S garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba asmeniškai. 2 
F.imiimiiiiiiiiHiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitji 

Visiskas Išpardavimas 
IKI DAR JŲ TURIMgl 

\ Y RAM S-VAI KINAMS 
GABARDINO ir VILNONIŲ JACKETS 

NUPIGINTOMIS KAINOMIS! 

Nusipirk sau vieną dabar! ir Sutaupyk pinigų! 

DYKAI GREEN STAMPS su kolnu pirkiniu. A f 
6is galit iškeisti *avo Stamp Books. " ' 

WE KRAMER & REICH CO. 
7010 Superior Ave. Atdara Vakarais 
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