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TREMTINIŲ GYVE
NIMO ŽINIOS 

TREMTINIAI PRIES 
NAUJUS SKRYNINGUS . 

šiuo metu DP stovyklose 
l^adedami nauji skryningai-si-
Jbjimai, kuriuos vykdo PCIRO 
organizacija. Jų tikslas — iš
mesti didelį DP skaičių iš sto
vyklų ir tuo sumažinti IRO iš
laidas. Tremtiniai yra nusi
statę prieš tokią iko akciją ir 
daugelyje vietų atsisako eiti Į 
skryningus. 

Daugelis stovyklų šiuo rei
kalu įteikė memorandumus ka
rinei valdžiai. Memorandumuo
se pažymima kad DP nepasiti
ki daugeliu IRO organizacijos 
valdininkų (laiko juos komu
nistais) ir bijo kad šie davi
niai nebūtų panaudojami prieš 
tremtinių gimines Paba 11 i j o 
kraštuose. Toliau rašoma, jei 
toks skryningas reikal i n g a s 
emigracijos reikalams tai tegu 
juos ir vykdo tie kraštai kurie 
sutinka įsileisti tremtinius. 

ULVRRA IŠDAVĖ SOVIETAMS 
TREMTINIŲ SĄRAŠUS 

Didelio susijaudinimo trem
tinių tarpe sukėlė žinia kai pa
aiškėjo faktas kad UNRRA įs
taiga savo laiku visus tremti
nių sąrašus ir kitas svarbias 
asmenines žinias išdavė sovie
tų įstaigoms. Aišku kad dėl 
šito fakto daugeliui Baltijos 
kraštuose likusių giminių teks 
nukeliauti į Sibiro kankinimo 
vfetas. 

* Tremtiniai k I a u sift: Ponai 
Amerikiečiai ir Anglai, jeigu 
jųs patys kratotės bolševikais 
tai kodėl mus taip labai jais 
apleidote! 

Savaime aišku kad ir naujo 
flliryningo prireikė ne kam ki
tam kaip tik bolševikams. Ka
da gi bus, pagaliau, padaryta 
pabaiga sauvalei kurią vykdo 
bolševikų agentai sėdėdami IK 
O organizacijoje? 

PATYS ALŲ, MIDŲ GERIA— 
Gruodžio 3 d. Heidelberge 

sušaukė tremtinių spaudos at
stovų suvažiavimą. Kai kurie 
tremtinių laikraščių redakto
riai, j ieškodami nakvynės, nu
vyko į vieną IRO laikomą vieš
butį, kur juos valdininkas, per 
apsirikimą, palaikė IRO tar
nautojais. Juos ir vaišino taip 
kaip tos organizacijos valdi
ninkus. DP atstovai nustebo 
jiems teikamų valgių gausumu, 
jvairumu, prabangiškumu, ži
noma, palyginus su tais ką val
go IRO globojami vargšai DP. 
, Apsirikimas buvo greitai iš
aiškintas ir laikraštininkams 
ilgai neteko tomis gerybėmis 
naudotis. Viena tik aišku kad 
PCIRO aukštieji valdininkai 
minta iš tų sumų kurias Ame
rikos ir kitų kraštų mokesčių 
mokėtojai sudeda vargšams ne
laimingiems tremtiniams šelp
ti. Visi jie gyvena gerai, net 
perdaug gerai. Tuo tarpu jų 

v šelpiamieji badauja. Gi patys 
tremtiniai į aukštesnes IRO 
vietas neįleidžiami. 

Reikėtų šį dalyką sutvarky
ti taip kad butų pašalinta ta 
didžiulė IRO komunistinė-biu-

,fpkratinė klika, kuri suėda di
delę dalį lėšų. Jos vietoje vi
sada atsiras žmonių iš pačių 
J>P tarpo, mokytų asmenų, ku
rie dirbs savo tautiečių labui 
dykai. 

IŠMĖTO PER DURIS, SULEN
DA PER LANGUS. 

Šiuo metu yra peržiūrima 
pO tarnautojų skaičius. Net 

atiems peržiūrėtojams pasi-
arč aišku kad IRO tarnautojų 

• V 

^ y" V J* 1 2$ t v ^ 'C*5 t, > ^ f 1 ^ ^ Ugi * 
' -Jr t'' f "*« 5,7 jĮjIksiifc .t., 'k >.*£<•' 

The only Lithuanian Newspaper published in Ohio reaching a very large majority of the. 100,000 Lithuanians In the Sfat* and in Cleveland. 

Entered at Second-Class matter Decem
ber 6th, 1915, at the Cleveland Postoffice 

under the act of March 3, 1879. 

No. 53 Kaina 6c. CLEVELAND, OHIO December-Gruod. 31, 1947 (32-ri metai :: 32nd year) 

Baltiečiai yra Darbštus, Pavyzdingi 

AMERIKIETIS LAIKRAŠTININKAS 
APRAŠO SAVO PATYRIMUS 

U. So. Nyun, paskirtas Bur-
mos ambasadorium Ameri
kai, kadangi Burma liko ne
priklausoma valstybė. Nyun 
šiomis dienomis įteikė Pre
zidentui Truman savo kre
dencialus. 

TURKIJOJE, student a i 
Ankara universitete suren
gė prieš-komunistinę pro
testo demonstraciją, pri
vertė atstatyti penkis uni
versiteto profesorius kurie 
buvo komunistinių palinki
mų arba komunistai. 

Demonstracijoje dalyva
vo apie 10,000 studentų. 

NEW YORKO miestą ir 
kitus rytinius miestus bei 
ištisas valstijas Gruodžio 
26 užklupo gilus sniegas, 
New Yorką užvertė 26 co
lių gylio sniego. Miestas 
liko kaip suparaližiuotas, 
negalėjo nei judėti tramva
jai nei busai, taipgi neišėjo 
ir neatėjo traukiniai per 
dieną-kitą. 

IŠ LIETUVIU ŪKI
NINKŲ ATIMTA 

MAŠINOS IR 
ARKLIAI 

Barry Bingham, Ameri
kietis .laikraštininkas, pre
zidentas Louisville Times 
ir Courier-Journal laikraš
čių bendrovės, patiekė pla
tesnei Amerikos spaudai 
savo penkių savaičių važi
nėjimo po Austriją ir Vo
kietiją patyrimus apie pa
bėgėlių - tremtinių gyveni
mą dabar. 

Kadangi jis yra iš pieti
nių valstijų teritorijos, iš 
Kentucky, kur Amerikie
čiai yra daugiau nusistatę 

rankdarbių. Jaunimas ry
tais lanko mokyklas, o po 
pietų lanko amatų mokyk
las vadovaujamas D.P. eks
pertų. Visi pasiryžę prasi
lavinti kokio noiis amato ir 
pasiruošti naujam naudin
gam gyvenimui bent kokio
je šalyje kuri sjutiks juos 
priimti. ' 

"Visų tremtinių tarpe ir 
Austrijoje ir Vokietijoje 
matosi didelis pasiryžimas 
dirbti, nežiūrint nepalan
kių tam sąlygų. ' Vieni tu-

prgLeš įsileidimą j šią šalį j ri reguliarius darbus, o ki-
kitų žmonių, šio laikrašti- j ti eina įvairias sargybas ir 
ninko tikras ir teisingas patarnavimo pareigas", 
perstatymas tremtinių gy- Toliau Binghain apsako 
venimo ir būklės labai ver- kaip tie žmonės į pateko į 

Rusams sugriovus ir apiplė
šus šauniai klėstė j usį laisvą 
Lietuvos žemės ukį ir išnaiki
nus mases darbščių Lietuvių 
ūkininkų, su iš Rusijos atve
žamais kolonistais kartu įveda
mi ir badą nešanti pragaištin
gi kolhozai. Daug kur su di
deliu komunistiniu svaičiojimu 
ir pagyrų trukšmu įsteigta taip 
vadinamos "Mašinų - traktorių 
stotys (MTS) ir "Mašinų-ark-
lių nuomoj imo punktai" (MA 
NP>-

Į MTS sugabenta be jokio 
atlyginimo iš Lietuvių ūkinin
kų atimtos ūkio mašinos, gi į 
punktus suvaryti pagrobti ūki
ninkų arkliai. 

Netekę arklių ir ūkio maši
nų ūkininkai atsidūrė didelėje 
vargo ir bado nelaimėje. 

perdaug. Rezultate iš 18 Area 
Team 11 uždaro, lieka 7. Ta
čiau atleidžiami valdininkai ne
nusimena: jie, išmesti per du 
ris, stengiasi sulysti atgal per 
langus, t. y. į kiek mažesnes 
tarnybas, kad tik į jas nepa
kliūtų patys DP. 

Teko patirti kad IRO vien 
tik administracijai išleidžia 18 
milijonų dolarių, o tremtinių 
šelpimui 84 milijonus. Vadi
nasi, administracija suėda per
daug lėšų. , 

K. Pelėkis. 

tinamas. Bingham karo lai
kotarpiu tarnavo karo lai
vyne Admirolo Stark štabe. 
Jis rašo: 

"Vokietijoje ir Austrijo
je randasi apie 850,000 iš-
vietintų žmonių, kadangi 
negali gryžti į savo namus 
dėl religinių ar politinių 
persekiojimų. Sovietai rei
kalavo kad jie butų varu 
grąžinti. Amerika ir va
karų sąjungininkai atsisa
kė juos grąžinti. 

"Apie 150,000 D.P's iš 
Latvijos, Lietuvos ir Esti
jos neturi tėvynių kur gry
žti, nes U.S.S.R. jas^ užgro
bė visiškai. Šie žmonės, 
kurie turi anti - komunisti
nius nusistatymus, jaučia 
ten jų laukia šalto Sibiro 
ledai. 

"Vienoje stovykloje ne
toli Municho Latvių šeima 
iš penkių ir septynių kitų 
D. P. gyvena viename kam
baryje senuose Vokiečių 
kareivinėse. Šioje nedrau
gingoje vietoje be tėvynės 
atsidūrę Latviai įkūrė savo 
kaimo gyvenimą, su moky
klomis, bažnyčiomis, klini
ka, skalbyklomis ir dirbtu
vėmis. Viskas operuojama 
pačių tremtinių, kaip ir vi
sose stovyklose. Privatiš-
kumo jokio negalima turė
ti tuose perpildytuose kam
bariuose, tačiau jų grindys 
užlaikomos švariai ir ant 
langų užkabinėta langinės. 

"Šiai Latvių šeimai pro
ga ištrukti iš šio keisto pa
saulio ir pradėti kitokį gy
venimą Amerikoje yra la
bai menka, kadangi Latvių 
tremtinių yra 77,000, o mū
sų kvota į Ameriką jiems 
nustatyta tik 261 metuose. 

"Vienatinė proga liko tik 
ką padarys Kongresas įlei-| 
dimui didesnių skaičių. Vi
sų tremtinių gyvenimas jų 
stovyklose tik ir remiasi 
ta viena viltimi, po pustre
čių metų bergždžio laukime 
nuo karo pabaigos. 

"Pats žymiausias pobū
dis šiose tremtinių bend
ruomenėse yra tai darbin
gumo dvasia. Čia rasi la
bai daug meniškų išdirbi
nių iš odos, medžio ir me
talo, ir puikių moteriškų 

Vokietiją, didumtoje nacių 
atvaryti, ir kad dabar jų 
tarpe siaučia ligps dėl la
bai menko maistį. 

Latvių šeimą jis panau
doja tik pavyzdžiu, Baltus 
jis laiko pavyzejingais ir 
darbščiais žmon 

PASITRAUKĖ RU-
MANIJOS KARA; 

LIUS 
Rumanijos karalius Mi-

hai staiga pasitraukė nuo 
Rumanijos sosto, sakoma 
įsimylėjęs į Danijos prince
sę. Tas kaip tik davė pro
gą komunistams galutinai 
pagrobti Rumanijos val
džią galutinai į savo nagus. 

Žinovai tikrina kad ka
ralius pasitraukė jausda
mas nenugalimą Maskvos 
ir komunistų spaudimą, ir 
ramybės delei sutiko pasi
šalinti. 

Taip sovietai savo politi
kos vykdymu prašalino pa
skutinį monarką savo už 
grobtoje Europos dalyje.. 

Anglijos šv. Povilo katedros modelis, kuris vel patalpintas 
pačioje katedroje, karui pasibaigus. Per karą Britai tą mode
lį išgabeno paslėpti. Tas katedros modelis buvo padirbdintas 
1670, kuri apžiurėjo ir užgyrė tuometinis karalius Charles II. 

ŽYDŲ IR ARABU 
KOVOS PLINTA 

Palestinoje Žydų ir Ara
bų kovos plečiasi, nors dar 
nepiieita atviro karo. 

Haifa mieste prie vienos 
aliejaus valyklos susikovi-
me Gruodžio 30 užmušta 47 
ir 60 sužeista. Žydai ten 
užatakavo Arabus, važiuo
dami greitu automobiliu ir 
mesdami bombas į Arabus 
aliejaus dirbtuvėje. 

Likusieji Arabai uŽata-
kavo ten pat dirbusius Žy
dus darbininkus ir žiauriai 
juos sumušė, kitus nužudė. 

Po Haifa užpuolimo su
erzinti Arabai griebėsi ki
tur Žydus mušti. Žydų iš
mušta 36, Arabų žuvo 11. 

Sausio 1, laivai su 11,000 
Žydų atkeliavusių į Palesti
ną prasiveržė pro Britų 
sargybas ir į krantą spėjo 
pabėgti keli šimtai atvežtų 
iš Europos Žydų. Vėliau 
kiti Žydai buvo sugaudyti 
ir išvežti į Kypro salą. 

KONGRESAS VEL 
SUSIRENKA 

GRAIKAI TRIUŠKI
NA RAUDONUO
SIUS BANDITUS 

Sausio 6 susirinks U. S. 
Kongresas reguliariam po
sėdžiavimui. Jam teks iš
spręsti pasaulio taikos rei
kalai, ekonominis tvirtimas 
ir taksai namie, taipgi ko
kie darbai seks išrinkus 
naują prezidentą. 

80-tas Kongresas turi su
sidėjusių darbų tiek daug 
kad vargu ar pajiegs nors 
svarbiausius jų apdirbti, 
pirm negu prasidės nomi
nacijų balsavimai ir Kon
greso nariai vėl pradės iš
važinėti į namus savo poli
tikos reikalais. 

Visų reikalų vyriausias 
dabar yra pravedimas ar 
atmetimas Marshallo pla
no, nuo ko priklausys Eu
ropos išgelbėjimas nuo ko
munizmo. 

Administracija pareiškė, 
jeigu Europos gelbėjimo ir 
rėmimo planas nebus pra
vestas, kuris palyginamai 
nebrangiai atsieina, Ameri
kai kitas karas gali kaštuo
ti daug brangiau. 

Graikijos armija prane? 
ša sutriuškinus komunistų 
gaujas mūšyje prie Konica j;""^1" apgadinti! 
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AUDRA prašlavė Loui
siana valstiją Naujų metų 
dienoje, užmušta apie 15 
žmonių, apie 100 sužeista. 

1 i Sunaikinta vienas mieste-

TARP spekuliantų grū
dais, kuriuos valdžia turė 
jo iškelti viešumon, pasiro
dė yra ir paties Prez. Tru-
mano daktaras, Brig. Gen. 
Graham. Spekuliantai su
perka grudus, paskui laiko 
juos iki kainos pakyla, iš 
to pinigaujasi, bet tuomi 
pabrangina duonos kainą 
ir neleidžia grūdams lais
vai eiti į rinkas. 

KINIJOJE" laivo gaisre 
prie Hankow Gruod. 29 su
degė apie 500 žmonių. Lai
ve ištiko sprogimas. 

AMERIKA rengia nau
jus atominių ginklų ban
dymus Pacifike, Sausio m. 
Šie bandymai bus slapti. 

Atominiai ginklai ikšiol 
žymiai patobulėjo ir ban
dymai matomai bus daro
ma naujausiais . ištobulin
tais dalykais. 

ITALIJA su Sausio 1 d. 
oficialiai tapa respublika, 
ką daugelis žmonių iškil 
mingai atžymėjo. 

miestelio, kurį per keletą 
dienų raudonosios banditų 
gaujos buvo apgulusios. 

Tai yra pirmi vaisiai ko
kių sulaukė komunistų pa
skelbta "Graikijos vyriau
sybė": gavo gerai supliek
ti, pranešimas sako. 

1947 metų bėgyje darbus 
gavo suvirš 1,500,000 antro 
pasaulinio karo veteranų, 

Dabartiniu laiku apie 9 
iš 10 veteranų jau turi sau 
pelningus darbus. 

Dar apie 1,000,000 vete
ranų reikalinga aprūpinti 
darbais. 

ITALIJOS buvęs sėnis 
karalius Vittorio Emanue
le III, sulaukęs 78 metų 
amžiaus, Gruodžio 28 mirė 
Egipte, kur jis gyveno po 
karo. 

Italija buvo pavesta jo 
sunui, bet republikonų rei
kalavimai privertė ir sunų 
pasišalinti iš savo žemės. 

AMERIKOS valdžia pa
darė persergėjimą Balkanų 
šalims esančioms Rusijos 
kontrolėje, kad pripažini
mas iš jų pusės Graikų ko
munistų paskelbtos "lais
vos Graikijos valstybės" 
bus sulaužymas U. N. tai
syklių ir sudarys rimtas 
implikacijas, kurių Ameri-. 
ka nepakęsianti. 

Bet Maskva žino kad iki 
šiol visi Amerikos perser
gėjimai liko tik tušti žo
džiai. Ką jie reiškia? 

Šis 9 metų amžiaus berniu
kas atvežtas į Ameriką, tu
rėjęs tik $1.5.0 centais pini
gų. Jis yra tremtinys, sako
si jo vardas yra Johnny Fa-
gan, savo tikro vardo neži
no, nežino nei savo tautybės 
»ei kas btivo jo tėvai. * , 

Streikų 1947 Metais 
buvo Žymiai Mažiau 
Streikų skaičius ir streika

vusių darbininkų eilės 1947 m. 
buvo žymai mažesnės negu bu
vo 1946 metais, kaip parodo 
surinktos žinios. 

1947 metais darbų sulaiky
mų streikavimais buvo 525 — 
prieš 1,359 1946 metais. 

1947 metais streikuose. buvo 
įvelta tik 180,000 darbininkų, 
prieš 1,098,000 1946 metais. 

Pernai suaikvota 4,500,000 
darbo dienų (imant per visus 
streikavusius darbininkus), o 
1946 metais — net 16,080,000 
darbo dienų. 

Kokia priežastis nebūtų, to-
kis žymus streikų sumažėji
mas yra sveikas šaliai ženklas. 
Jis nesmagus tik Maskvai, ku
ri tikėjosi kad Amerikos dar
bininkai pramuštgalviškai plės 
streikąvimą iki prieis prie re
voliucijos. 

Gal streikų sumažėjime turi 
daug reikšmės naujai įvestas 
Taft-Hartley darbo Įstatymas, 
kurį taip neapkentė ir komuni
stai ir unijų vadai, bet darbi
ninkai buvo patenkinti. 

Daug streikų buvo sutaikyta 
naujos valdžios darbo komisi
jos pastangomis, pasiremiant 
darbo įstaiyiiiu. 

Ta komisija naudoja nau
ją pagerinimą, tai kad darbda
vių pasiūlytos sąlygos butų lei
sta patiems darbininkams nu
balsuoti, nors tas sąlygas uni
jų vadai atmeta. Iki šiol dau
giausia ir kenkė tas kad darbi
ninkai neturėdavo, balso savo 
reikalų sprendime, o unijų va
dai užsispyrę tęsdavo streikus 
ilgiausia, padarant darbinin
kams didelius nuostolius. Uni
jų viršininkų algos vistiek eina 
ar darbininkai streikuoja ar 
dirba. 

Iš bandytų tokių balsavimų 
iki šiolei iš 148 atsitikimų dar
bininkai sutiko priimti pusę tų 
sąlygų, reiškia darbininkai ne-
visada pritaria unijų vadų už
sikirtimams streikuoti. 

• 

GENEDAL Electric Co. pa
siryžo • laužyti aukštų kainų 
tvirtovę, paskelbdama kad su 
Sausio 1, atpigina visų savo 
namams reikalingų padargų 
kainas nuo 3 iki 10 nuošimčių, 
kas paliečia apie 40 nuoš. viao 
tos kompanijos biznio. 

Tuo budu ši kompanija atsi
sako nuo apie $50 milijonų pel
nų kuriuos gautų už parduoda
mus savo išdirbinius 1948 me
tais sena kaina. Tiek sutau
pys bendrai imant pirkėjai vi
soje šalyje vien tik pasinaudo
dami G. E. produktais. 

Reikia tikėtis tą paseks ir 
kitos elektriškų padargų išdir-
bystės. 

Didesnio piginimo kompani
ja sako negali daryti dėl dar
bininkų algų aukštumo. 

• 
DEGTINĖS gamyba valdžios 

įsakymu taupyti grudus, suma
žinama ir toliau. Grudų su
naudojimas degtinei apriboja
mas 2,450,000 tonų iki Vasario-
1 dienai. 

Kai 1947 metais degtinės ga
myba šalyje buvo pasiekus sa
vo aukščiausio laipsnio, Sausio 
mėnesį degtinei buvo sunaudo
ta 8,584,18u tonų grudų. 
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PENNSYLVANUOJE 

PHILADELPHIA 

BALF SUSIRINKIMAS 
Gruodžio 21, nuo 3 vai. po 

jpietų, Liberty Federal Savings 
& Loan Association name įvy
ko Raudonojo Kryžiaus ir B A 
LF skyrių susirinkimas. Da
lyvavo skaitlingas būrys narių 
ir svečių. Tapti BALF sky
riaus nariu reikia užsimokėti 
$1 į metus tremtinių šelpimui. 

Susirinkimą atidarė J. Gri
nius. Buvo išklausytas platus 
pranešimas iš įvykusio New 
Yorke BALF metinio seimo 
Delegatai nuo šio skyriaus bu
vo Adv. C. S. Cheleden ir J 
Grinius. Raportas buvo turi
ningas ir aiškus, ir buvo su
prasta kad ir toliau tas šalpos 
darbas turi buti tęsiamas, pa
galba pinigais ir daiktais la
bai yra reikalinga. 

Toliau buvo kalbėta apie su
rengimą Vasario 16 minėjimo 
ir kad pelną koks iš to paren
gimo bus siųsti Lietuviams pa
bėgėliams per BALF'ą. Pro-
ponuota sudaryti turiningą pa
triotinę programą tam pami
nėjimui iš kalbų, dainų, rezo
liucijų ir tt. Dėl bendro mi
nėjimo užgirta pasitarti su pa-
fiipijų klebonais. Į tos dienos 
programos išpildymą norima 
ištraukti kuodaugiau talento iš 
nesenai atvykusių musų trem
tinių, kurie pilniau ir gyviau 
galės paaiškinti susirinkusiems 
apie Lietuvai ir Lietuviams pa
darytas žvėriškas skriaudas ir 

.toad neturime - nustoti vilties į 
šviesesnę ateitį ir teisingumą. 

F. P. 

Detroit, Mich., Naujienos 
ATVYKO PROF. 

JURGIS ČIURLYS 

Henry J. Kaiser, dabar žy
mus industrialistas, pastaro
mis dienomis apsilankęs Uti-
ca, N. Y., buvo nuvykęs į sa
vo seną darbovietę, krautuvę 
kur jis pradėjo dirbti 50 me
tų atgal rišinėdamas pirki
nius, už $1.50 savaitėje. 

Gruodžio 21, atvyko iš Eu
ropos Prof. Jurgis čiurlys su 
žmona ir laikinai apsistojo pas 
p. Simučius, Laurelton, N. Y. 

Prof, čiurlys buvo Vytauto 
Did. Universiteto Kaune mo
komojo personalo narys veik 
nuo pat universiteto įsisteigi-
mo ir taipgi kurį laiką Lietu
vos geležinkelių vyriausiu di
rektorium, o ištrėmime buvo 
vienas iš iniciatorių organizuo
jant Baltijos Universitetą Ham
burge, kuriame iki pat išvyki
mo iš Vokietijos buvo Techni
kos Fakulteto dekanu. 

Amerikon Prof. Čiurlys at
vyko kviečiamas Indiana Tech
nical College, Fort Wayne, In
diana, kurio mechanikos fakul
tete pradės dėstyti nuo 1948 
metų Sausio mėnesio. LGK. 

SLA PILDOMOS TARYBOS 
NOMINACIJŲ DAVINIAI 
Gruodžio 7 d. įvykusiame S. 

L. A. 135 kuopos susirinkime 
SLA Pild. Tarybos nominacijų 
daviniai tokie: pirmininku — 
W. F. Laukaitis 14 balsų; J. 
Kalinauskas 1; vice pirm. — 
P. Dargis 9; Vitaitis 5; sekre
torium — Aušriutė 11, Vini-
kas 4. 

Iždininku — Cheleden 14; 
Trečiokas 1; iždo glob.:—Tys-
liavienė 9; Devenienė 9; Valic-
kas 4, Maceina 3, Mikužiutė 2, 
Matas 2, Norkus 1. 

Dr. kvotėju — Dr. šliupaitė 
9; Dr. Doras 4, Dr. Biežis 1. 

Reporteris. 

darbo. Freiburge, kur gyvena 
mano sesuo, yra Lietuvių me
no mokykla, kurioje profeso
riauja tik Lietuviai ir mokosi 
60 Lietuvos bernelių ir mer
gaičių. 

"Mano sesers vyras išleido 
labai gražią knygą, Jonyno Mo
nografiją; ji yra kaip albumas 
su daugeliu paveikslų, ir para
šyta Prancūzų, Vokiečių ir An
glų kalbomis. Be jos, ir daug 
kitų knygų ten išleido. Tik 
reikėtų juos (tuos ten išvie-
tintus) prigelbėti maistu iš 
Amerikos,  ypač r iebalais .  į  

"Siunčiu dar kartą daug la
bų diefH§. Su didele simpatija, 

V. Lozoraitienė." 

STUKO RADIO VALANDOS 
PRAMOGA 

Pastaru laiku pasiekė ir Pfci-
ladelphiją gražus, iliustruoti 
plakatai apie Jokūbo Stuko 

VALDŽIOS BONDS DABAR ATNEŠA 
DIDŽIAUSI NUOŠIMTĮ 

ATVYKO 31 LIETU
VIS IŠ VOKIETIJOS 

New Yorkan Gruodžio 25 d. 
atplaukusiu MARINE TIGER 
laivu atvyko 31 Lietuvis, kurių 
3 U.S.A. piliečiai, o kiti su imi
gracijos vizomis. 

Atvykusieji išsiskirstė pus 
gimines bei draugus. 

Adolfas ir Juzė Aidukai ap
sistojo Bronx, N.Y. 

Ona Andrijaitienė apsistojo 
pas sunų Chicago, 111. 

Jurgis Endriukaitis apsisto
jo Virden, 111. 

Alfonsas ir Jonas Girskiai 
apsistojo Chicago 111. 

Kazimieras Jasilionis, U.S.A 
pilietis, apsistojo Chicagoj. 

Alfonsas ir Julija Kepeniai 
su sunum Vytautu apsistojo 
Little Falls, N.J. 

Kun. Aloyzas Klimas apsi
stojo Dorchester, Mass. 

Jonas ir Marijona Kriščiu-
Radio Valandos koncertą ir I kaičiai su sunum Antanu ir 
balių, kas rengiama Sausio 11 dukra Silvija laikinai apsisto-
d., Lietuvių Laisvės salėje, 269 
Second St., Elizabeth, N. J. 

Reporteris. 

MIAMI, FLA. 

BALSAS Iš ROMOS 
Prieš Kalėdas, vienas musų 

plunksna darbuotojas gavo iš 
Romos nuo p. Vincentos Lozo
raitienės, Lietuvos ministro 
žmonos, sekantį laišką: 

"Su ateinančiomis Kalėdų 
Šventėmis ir Naujais Metais 
siunčiu tamstai geriausių lin
kėjimų sveikatos, laimės ir 
energijos dar ilgai galėti dirb
ti naudingą darbą spaudoje. 

"Ačiu širdingai už atsiųstas 
iškarpas ir už pasidarabvimą 
ir pastangas įdėti į spaudą ži
nutę apie Tarptautinu Moterų 
Tarybos Kongresą Philadelphi-
joje ir mano laišką nusiųstą 
Tarptautinės Moterų Tarybos 
pirmininkei ir sekretorei. Gai
la tik kad matyti laikraščiai 
laišką pakeitė ir suprastino, 
bet esu dėkinga kad tamsta 
taip širdingai pasirūpinai tuo 
mano reikalu. 

"Aš nesenai grįžau iš Vokie
tijos, kur prabuvau beveik mė
nesį, bet tik Prancūzų zonoje, 
kur gyvena mano sesuo. Bu
vau sužavėta Lietuvių darbštu
mu, nežiūrint ir sunkių mate
rialinių sąlygų, jie sulyginamai 
labai daug dirba kulturinio 

* LIETUVIŲ JUDĖJIMAS 
Kaip kas metą taip ir šymet 

jau žmonės iš visų kampelių 
traukia į šiltą Floridą, išven
gimui šaltos žiemužės. 

Miami gyvenantys Lietuviai, 
nors čia jų dar nedaug yra, 
pasirengę maloniai priimti at
važiuojančius savo gimines ir 
svečius Lietuvius. 

Plačiai žinomas bepartyvis 
Miami Lietuvių Amerikos Pi
liečių Klubas rengia jau treti 

jo Putnam, Conn 
Juozas ir Vanda Kulikaus

kai su sunumis Vytautu ir A-
leksandru bei dukra Irena ap
sistojo Chicago 111. 

Vytautas Lobis laikinai ap
sistojo New Yorke.' 

Stasys ir Birutė Meilai su 
gttnum Vincu apsistojo New
ton. Mass. 

Kostas Nemunaitis apsisto
jo Chicago, 111. 

Jurgis Paknys laikinai ap
sistojo New Yorke. 

Valerija Ramonienė su du
kra Vida-Joana apsistojo Wil
kes Barre, Pa. 

Kazimiera Romeikienė apsi
stojo Chicago, 111. 

Viliamas Tolischus laikinai 
perkeltas į Ellis Island ligoni
nę sveikatos patikrinimui, o 
vėliau apsistos White House 
Station, N.J. 

Aleksandras Turkevičius ap-metai čia pikniku,. Sį Wt,|sis—^ Med. 

SEKRETAI DYKAI 
(FREE) 

•tiems kurie užsirašys 32-jų pusi. 
Lietuvių Naujienas ant 2-jų me-
ty už $2.00, duosim SEKRETUS 
dovanai, kaip pasidaryti namid 
»lų, vyną ir saiderj. (52) 

LIETUVIŲ NAUJIENOS 
8S2 K. £th St. Philadelphia 6, Pa. 'm 

piknikas bus Sausio 14, Police 
Benevolent salėje, 2300 N. W. 
14th St., Miami. 

Toje pačioje vietoje bus klu
bo didelis šokių vakaras Va
sario 10. 

Abiejų parengimų pradžia 
bus 8 vai. vak. Prašome Lie
tuvius dalyvauti šiuose klubo 
parengimuose, taipgi kviečiame 
įsirašyti į klubo narius. Šio 
klubo tikslas yra pagelbėti su
sirasti vietas Lietuviams atva
žiavusiems į Miami. 

Taigi, broliai Lietuviai, ap
lankykit Miami, čia šiltos sau
lutės spinduliai palengvins jū
sų apsunkintas mintis, čia bu
site trumpai ar ilgai, susistip-
rinsite savo energiją, įgausite 
naujus jausmus. 

Klubo rašt. Juozas Ratkus 
901 S. W. 27 Av. Miami, Fla. 

J. Žemantauskas 
N o t a r a s  

"Dirvos" Agentas 
180 Congress Avenue 

Waterbury. Conn. 

Vincent B. Archis 
Dirvos Atstovas 

Prenumeratoms, Skelbimams 
LOS ANGELES, GALIF. 

831 'So, Rampart Blvd. 

Kadangi laivas atvyko Ka
lėdų rytą, tai tremtiniai iš lai
vo buvo išvežioti j viešbučius 
ir šventes praleido New Yorke. 
Catholic Committee for Refu
gees savo globuojamuosius vie
nai nakčiai apgyvendino Chel
sea Hotel, kame atvykusieji 
bendrai valgė kalėdinius pietus į 

Atvykusius be giminių ir 
draugų pasitiko Lietuvos Gen. 
Konsulato attache A. Simutis, 
ir nuo Bendro Amerikos Lietu
vių Fondo Jonas ir Ona Valai- į 
čiai, kurie pagelbėjo su forma- • 
lumais. , 

L.G.K. 

ANN ARBOR UNIVERSITE
TO LIETUVIŲ STNDENTŲ 
PRAMOGĖLĖ 

Sausio 11, sekmadienf po pie
tų, įvyks Lietuvių studentų 
klubo, Ann Arbor, Mich., pra
mogėlė. Lietuviai studentai no
ri išvystyti didesnį savitarpio 
solidarumą ir per tai geriau iš
mokti suprasti savo tėvų žemės 
reikalus. Tokio tisklo siekda
mi Ann Arbor Universiteto 
Lietuviai studentai ruošia šią 
pramogą, kviesdami ir svečius, 
ypač iš Detroito. Jie nori kad 
mes, suaugę Lietuviai, maty
tume kas yra veikiama ir sie
kiama jaunosios kartos moksl
eivijos ir išdalies jų veiklą pa
remti. 

Kas norite | tą pramogą nu
vykti ir susipažinti su Ann Ar
bor Universiteto Lietu v i a i s 
studentais kreipkitės į mane, 
pas mane yra bilietėlių," ir su
teiksiu pilnesnes informacijas. 
Mano telefonas HO. 6702. 

REIKALINGA SKUBI 
PAGALBA 

Į mano rankas pateko laiš
kas vieno Lietuvio tremtinio, 
kuris prašo skubios pašalpos. 
Laišką rašo tėvas trijų mažų 
vaikučių, reiškia penkių asme
nų šeima. Tėvas, kaipo atsa
kingas už savo vaikučius, mal
dauja pašalpos jiems, kurie jau 
arti džiovos. Kas galite, pra
šau, vardan Dievo meilės, pa
siuskit tai šeimai pašalpos pa-
kietėlį. Pas mane randasi dau
gelio šeimų tremtyje pašalpas 
prašymai,, visiems net negali
ma ištekti, ypač kad ir pati 
turiu daug giminių tremtyje. 

Atsiradęs toks geraširdis no
rintis pasiųsti maisto minėtai 
tremtinių šeiniai, rašykit man, 
aš tuoj prisiusiu pilną adresą, 
nes tremtinių pavardę skelbti 
nepatogu. Mano antrašas: 2207 
Oakman Blvd., Detroit, Mich. 
Taipgi galėčiau patarnauti pa-
siunčiant CARE pakietą, jei 
kas norėtų; CARĘ pakietas 
kaštuoja $10. 

KALĖDINIAI LAIŠKAI 
Iš EUROPOS 

Vienas buvęsa!tre m t i n y e , 
švęsdamas pirmas Kalėdas šio
je šalyje, Kalėdų * dieną pa-
paskambinęs man telefonu pa
linkėti Linksmų Kalėdų, pa
klausė ar gavau laiškų iš Eu
ropos. Kurgi negausi, atsa
kiau. O jųs? — paklausiau. • 

"Taip, gavau daug, bet aš jų 
neatplėšiau.... Nenoriu suga
dinti pirmų Kalėdų 'Amerikoje 
nuoktaiką".... 

"Kaip tai?" — pastebėjau. 
"Aš žinau ką aš rašyčiau 

ten būdamas prieš Kalėdas, ži
nau kad ir kiti ne ką kitą pa
rašė. Juos atidarysiu po Ka
lėdų".... 

Man šio buvusio tremtinio 
pasielgimas patiko. Aš grau-
dinausi kad man į galvą neat
ėjo tokios mintys, o tikrai Ka
lėdos butų buvę daug linksmes
nės. 

NENUMESKIT KALĖDINIUS 
LAIŠKUS 

Mes čia atviruke# ir Kalė
dinių sveikinimų laiškus mažai 
vertiname, nes kiekvienas ga-

JJE NEŠA 2 Vi PROCENTŲ, 
KAI BANKUOSE MOKA 

ŽYMIAI MAŽIAU 

1948 METU ŠVENČIŲ 
KALENDORIUS 

Olie Tandberg, Švedijos sun
k a u s  s v o r i o  k u m š t i n i n  k a s ,  
atvyko į Ameriką laimės j ie
škoti. Jis suporuotas kumš
tynėms Sausio 9, su Cleve-
landiečiu kumštininku Joey 
Maxim. 

lime jų kiek reikalinga nusi
pirkti, bet Europoje, ypatingai 
mažieji vaikučiai, tokių vaiz
delių negauna. Mes čia Kalė
dų proga gauname gražiausių 
atvirukių nuo savo draugų, 
nors tokius sveikinimus ir lin
kėjimus reikėtų pasilaikyti, bet 
kur gi tuos šimtus ir tūkstan
čius laiškų laikysi. Paprastai 
jais pasidžiaugiame ir vėliau 
sunaikiname. 

Vietoje juos sunaikinti, mes 
galime pasiųsti juos tremtinių 
vaikučiams. Galime pundeliais 
sudėti į siunčiamus maisto pa-
kietus ir pasiųsti giminei ar 
šiaip tautiečiui, parašant raš
telį viduryje pakieto kad tie 
vaizdeliai skiriami vaikų dar
želiui. Gavę laiškus perduos 
vaikų darželių vedėjoms, o tos 
padalins vaikučiams kaip žais
lelius. Pereitų metų nusiųstus 
tokius vaizdelius vaikų darže*, 
lių vedėjos palaikė iki šių Ka* 
ledų ir vaikučiams išdalino ne
va nuo Kalėdų Senelio iš Ame
rikos. Kas neišsiųsite patys 
prašau man savo Kalėdų vaiz
delius įteikti. M. Sims. 

DETROITO LIETUVĖMS! 

Sausio 4 d., 4 vai. po pietų, 
Šv. Antano parapijos mokyklos 
patalpose šaukiamas susirinki
mas aptarti Lietuvaičių meno 
ir kulturos reikalą. Kviečia
mos visos, jaunos ir senos, Lie
tuvės; nuo 10 metų mergaites 
prašomos irgi ateiti. 

Iniciatorės. 

Bėgyje sekančių dviejų mė
nesių visoje šalyje bus praves
ta visuotinas vajus platinimui 
daugiau U. S. valdžios Savings 
Bonds-

Savings Bonds platinimas ir 
iš visuomenės pusės jų pirki
mas reikalingas finansavimui 
visų darbų ir planų kokius tik 
U. S. vadovauja. 

Kuo daugiau visuomenė tu
rės valdžios paskolos savo ran
kose tuo lengviau šaliai bus 
vesti ekonominę kovą. 

Taupymui pinigų, U. S. Iždo 
Departmentas žymiai sumažino 
Savings Bonds tarnautojų ei
les. Platinimui šių bonds į 
talką kviečia spaudą, biznierius 
ir profesionalus, bankierius ir 
ukininkus, darbininkus ir vi
sus geros valios šios šalies pi
liečius. Viskas ką šalies vai* 
džia daro yra gerovei visų gy
ventojų. 

Valdžios Savings Bonds yri, 
pelningi, kaip jau nuo karo lai
kų tą žinote. 

Kurie laikot banke pinigus 
ir už juos gauname 1 ar 2 pro
centus, pirkit Savings Bonds ir 
gaukit 2V2 procentų. Savings 
Bonds yra lygiai tas pats kaip 
ir tikrieji pinigai; kada tiktai 
norit galit banke savo boną iš
keisti į pinigus, ir kiekvienas 
ilgiau išlaikytas metas atneš 
jums po 2V2 procentus pelno. 

Savings Bonds galima pirkti 
tose pačiose vietose kaip pirk-
davot karo metu: per savo dar
bavietes, bankuose, ir pašto*įs
taigose. 

Patariame Lietuviams, ku
rie turi gerą gyvenimą šioję 
šalyje, remti savo valdžią per
kant Savings Bonds, nes taip 
užsitikrins sau ir toliau saugu
mą didelės Amerikos globoje;' 

Už savo pinigus, turimus 
banke, kurie jums neša mažą 
pelną, pasistengkit nusipirkti 
kuodaugiausia Savings Bonds. 

Pirkit bonds mažomis deno
minacijomis, taip kad. prirei
kus galėtumėt išsikeisti mažo
mis sumomis, kiek prireikia. 

I DAYTON, OHIO I S, ,  Į 

SMULKIOS ŽINUTĖS 

Musų tautietis Antanas Fre-
tikas išsistatė naują puikų na
mą. Tuojau perekls savo bizrfį 

4š senosios vietos į tą naują 
namą, 930 Valley Street. Jis 
užlaiko smulkių reikmenų, dra
bužių, avalinę, taipgi taiso se
ną avalinę. Tai bus viena pui
kiausia krautuvė šioje ilgoje 
gatvėje. 

Jonas Varkala, Uršulė% Var-
kalienės sunus, tapo meisteris 
radio aparatų taisytojas. Lie
tuviams patartina kreiptis pas 
Lietuvį pataisymui sugedusių 
radio; jo "antrašas, 245 Alton 
Avenue. 

Gruodžio 21 d., mirė jaunas 
Lietuvis, Vincas Majauskas, 24 
metų amžiaus, čia liko tėvai, 
Marcelė ir Pranas Majauskai, 
penkios seserys ir du broliai. 

Pastebėtina kad tik praėjo 
trys metai kai jų vyriausias 
sunus, Juozas, yra miręs. Ma
jauskų šeimai tenka pergyven
ti skaudų liūdną laikotarpį. 

D. Kep. 

1948 metas turi 366 dienas. 
Vasario mėnuo šymet suside
da iš 29 dienų. 

Sausio 1 — Nauji Metai. 
Sausio 6 — Trijų Karalių. 
Vasario 2 — Grabnyčios. 
Vasario 10 — Užgavėnės. 
Vasario 11 — Pelenų diena. 
Vasario 12 — Abraomo Lin-

kolno gimtadienis. ^ 
Vasario 16 — Lietuvos Ne

priklausomybės diena. s 

Kovo 4 — šv. Kazimiero. 
Kovo 19 — šv. Juozapo. 
Kovo 21 — Verbos. 
Kovo 28 — Velykos (anksty

vos šymet.) 
Balandžio 5 — Apreiškimas. 
Balandžio 23 — Šv. Jurgio. 
Gegužės 6 — šeštinės. 
Gegužės 16 — Sekminės. 
Gegužės 27 — Dievo Kuno. 
Gegužės 31 — Memorial-De

coration diena. 
Birželio 13 — Šv. Antano. 
Birželio 29 — Šv. Petro ir 

Povilo. 
Liepos 4 — Amerikos Nepri

klausomybės diena. v 
Liepos 16 — škaplierna. 
Liepos 17 — Dariaus ir Gi

rėno žuvimo diena. 
Rugpjučio 15 — žolių šven

tė. 
Rugsėjo 6 — Amerikos Par-

bo Diena. 
Liepos 8 — Užgimimas Šv. 

Marijos." Tautos šventė 
(buvus įvesta Lietuvoje). 

Rugsėjo 29 — Šv. Mykolo 
t Arkangelo. 
Spalių 2 — Angelų Sargų. 
Spalių 7 — Ražančinė. 
Spalių 12 — Kolumbo diena. 
Lapkričio 1 — Visų šventų. 
Lapkričio 11 — I Pasaulinio 

Karo Paliaubų diena. 
Lapkričio 25 — Padėkos die

na. > 
Lapkričio 28 — Adventai. 
Gruodžio 8 — Nek. Prasidė

jimo šv. P. Marijos. 
Gruodžio 25 — Kalėdos. 

AMERIKOS m o k s l i n i n k a i  
jieško dar naujų galimybių ir 
užduočių kokias galėtų atlikti 
cukrus arba kas daugiau butų 
galima iš cukraus padaryti ne
gu dabar padaroma, nežiūrint 
to kad cukraus nėra pakanka
mi jo tiesioginei užduočiai ir 
dėl to cukraus kaina brangi. 

Iki Kovo 15, 1948 metų, Cuk
raus Tyrinėjimų Fundacija iš
mokės $5,000 atlyginimo tam 
kas išras ir pasiūlys dar nau
ją budą kam cukrus galima bu
tų panaudoti. 

MIRĖ ANDRIUS 
ŽIUGŽDA 

Dvynukės dukrelės su savo motina, iš Graikijos, kurio įgijo 
pilietybę Chicagoje. Jų tėvas, Thedore Mistiloglou dar tar
nauja Graikijos armijoje ir ilsitarhavęs atvyks' į Chicagąl * 

ANGLIES per 1947 metus 
iškasta pervirš 600,000,000 to
nų. 1946 metais buvo iškasta 
517,803,000 tonų. 

Daugiausia anglies šios ša
lies istorijoje buvo pagaminta 
1944 metais — 620,000,000 to*, 
nų." Tai buvo karo metai. 5 

LIETUVOS VAIZDAI 
26 VAIZDAI UŽ $1.00 

Dirva gavo iš Vokietijos Lie* 
tuvių tremtinių išleistų Lietu
vos vaizdų rinkinius. Yra gau
ti du skirtingi rinkinėliai. Vie
nas susideda iš 14 atvaizdi^ 
kurie vaizduoja Lietuvos mie» 
stus, paminklus, bažnyčias. Ii 
jų galima matyti kad Lietuva 
buvo toli pažengus ?avo moder
niška statyba ir gyvenimu. 

Antras rinkinėlis susideda ii 
12 vaizdų. Jie vaizduoja Lietu* 
vos kaimą, laukus, liaudies dar» 
bo kryželius ir parodo kokia 
graži buvo Lietuvos šalis. 

Tuos abu rinkinėlius, viso 26 
Lietuvos vaizdelius, galite gau
ti Dirvos krautuvėje už $1.00. 

Pirkdami tuos vaizdelius ne 
tuc pamatysim kokia graži bu
vo paskutiniais laisvės laikais 
Lietuva, bet taip pat paremsi-
me ir netiesioginiai ir Lietu
vius tremtinius ir jų kulturinj 
gyvenimą. Jie tokiose^ sunkio
se sąlygose visa tai išleido, o 
Dirva platina. 

Taigi, siųskite $1.00 šiądien, 
ir tuoj gausit 26 vaizdelius. 

DIRVA. 
6820 Superior Ava. 

Cleveland 8, Ohio. 

NEWARK, N. J. '— Gruod. 
25, Long Branch Memorial Li
goninėje mirė Andrius Žiugž
da. 

Ilgus metus jis buvo duonos 
kepimo biznyje Newark, N. J. 
Paskutinių poros metų laiku 
buvo pasitraukęs dėl nesveika
tos iš Lietuviškos veiklos. Da
bar, pasirgęs keletą mėnesių, 
Kalėdų dienoje mirė. 

Plačiau parašysiu vėliau. 
A. S. Trečiokas. 

AUSTRALIJA gelbsti mais
tu Britaniją: ten pradėjus va
jų siųsti Britams maisto, šio 
rudens metu prisiųsta 200,000 
pakietų maisto. 

A. S, Trečiokas 
INSURANCE AGENTŪRA 

Dirvos Atstovas 
Prenumeratoms, Skelbimams 

311 Walnut Street 
NEWARK 5, N. J. 

Vytautas Markuzas 
Dirvos Atstovas 

Prenumeratoms, Skelbimams 
3907 Lillibridge 
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tį Tegul meilš Lietuvos 
Dega musųširdyse 

Laisvę pazmus Tauta — ~V, "y 
Jungo Nevilksl 

w-r 

Bolševizmo Sutemos 
Sovietų {taka Triuškinama Užsienyje 

^Giriuva Ji Pačioje Rusijoje 
ir 

II PASAULINIO karo metu 
Maskviškei propagandai buvo 
pavykę Vakarų pasaulyje su
kurti bolševizmo mitą. Rusų 
t a u t o s  h e r o i z m a s ,  i š š a u k t a s  
grubios, plėšikiškos ir naikina
mos nacių politikos, kuri buvo 
nukreipta nebe prieš bolševiz
mą bet prieš Rusų tautą ir tos 
tautos meniniai gabumai buvo 
panaudoti bolševikinei propa
gandai sąjunginėse tautose. 

Besinaudodama sąjunginės 
valstybės padėtim, Sovietų Ru
sija savo karo sąjungines šalis 
užplukdė savo filmomis, propa
gandine literatūra, meniniais 
ansambliais ir kitokia bolševi
kinio meno propaganda ir pa
siuntė į tuos kraštus armijas 
savo agitatorių, šnipų ir diver
santų, kurie turėjo ten susi
sukti špionažo lizdus, suorgani
zuoti ardytojų, teroristų-revo-
liucijonierių grupes, nes Sovie
tų Sąjunga niekad nebuvo Va
karų demokratijos nuoširdus 
draugas, o tokiu pasidarė tik 

4bėdos verčiama, ir jau karo su 
Maciais metu ruošė dirvą atsi
skaitymui su "kapitalistiniais 
Imperialistais", 

Legalizuoti ir palengvinti 
bolševikinių sąmokslų darbą, 
Kremlius "uždarė" Kominter-
ną, uždėjo raudonarmiečiams 
antpečius, "leido" veikti stačia
tikių bažnyčiai ir kitais budais 
"susidemokratino" Vakarų pa
saulio akyse, kitais žodžiais, 
.vilkas įsirengė j avies kailį. 

Naiviu neatsargumu kai ku
rios šalys ne tik atidarė duris 
bolševikinei diversijai, bet net 
gi prisidėjo prie bolševikinės 
propagandos savo spauda ir 
radio j padanges keldamos "so
vietų demokratiją" ir "sovieti
nės demokratijos taikos meilę". 

Tokiomis sąlygomis, pažįs
tančiam bolševikų teoriją ir 
taktiką Rytų Europos žmogui, 
vienu metu atrodė kad pasaulį 
apima bolševizmo psichozė, kad 
yakarų tautos pabludo.... 

Galėtume pasakyti kad ne
kartą mus buvo apėmus koš
maro savijauta. Atrodė kad 
bolševikinis smauglys užgniauš 
pasaulyje bent kokį laisvės ir 
bolševizmo kritikos žodį ir ga
lų gale pasaulį pasmaugs savo 
baisiame glėbyje. Tačiau.... 
pamažu prieš bolševikinį me
lą, prieš jo baisias niekšybes, 
chaosą ir pasikėsinimą užsmau
gti pasaulį, prieš bolševikinę 
akciją kilo reakcija. 

MES čia nenagrinėsime prie
žasčių kas tą reakciją iššaukė, 
Trumpai tik galėtume pasaky
ti kad, prablaivėjus karo su
audrintoms nuotaikoms, tautos 
ėmė geriau įžiūrėti į savo so
vietinį "sąjungininką" ir nu
stebę pamatė kad, kaip vienas 
Amerikiečių publicistas vaiz
dingai pastebėjo, buvo pirmiau 
užmušta ne ta kiaulė.... 

Akiplėšiška ir nesukalbama 
Sovietų Sąjungos lai k y s e n a 
"taikos" konferencijose, išryš
kėjęs jos nepasotinamas gro
buoniškumas, šnipinėjimo afe
ros draugingose šalyse, komu
nistų partijų diversija, sieki
mas sukurti pasaulyje chaosą 
ir sabotažavimas Europos at
kutimo — štai, reiškiniai kurie 
iššauks anti-bolševikinf r reak
ciją. 

'Žinoma, bolševikiniai sąmok
slininkai dar daug pridarys ei
bių tautoms kurių neatsargus 
liberalizmas buvo leidęs savo 
kraštuose susisukti jiems pa
vojingus lizdus, tačiau bendrai 
reikia pastebėti kad dvasinė 
bolševizmo ofenzyva yra su
stabdyta, ir tai jau yra didelis 
žmonijos žingsnis į sutramdy
mą padugnių pasaulio ("pro-
gresyviniy" jėgų) išsiveržimo. 

i-. PAAIŠKĖJO kad bolševikai 
niekur nepajėgia laimėti laisvo
se demokratinėse kovose, ir vi
sur paliko mažumoje ir be iš
orinės jėgos pagalbos nepajėgė 
pagrobti valdžių. Pasirodė kad 
senasis pasaulis dar rado sa
vyje jėgos atsispirti bolševiz
mo psichologine ofenzyvai. 

Visų pirma pamatė bolševiz
mo puolimo pragištingumą, 
susigriebė ir atgavo savimi pa
sitikėjimą Prancūzų tauta, su-
sispietus apie de Gaulle. 

Toliau ėjo Skandinavija, Da
nija. Gerų pagerėjimo žymių 
per savivaldybių rinkimus pa
sirodė ir Italijoje, kur ekono
minė padėtis yra ypač palanki 
bolševikų diversijai. 

Anglų tauta nesenai pasisa
kė už konservatorius, tai reiš
kia už aiškią anti-komunistinę 
liniją. 

Pietų Amerikos sąlygos bol
ševikinei hydrai ima kapoti 
galvas. 

Amerikoje pradėta tirti bol
ševikų gaujų priešbolševikinė 
veikla, o viešoji nuomonė griež
tai pasisuko prieš išdavikišką 
komunistų veiklą ir sovietinį 
grobuoniškumą. 

Visa tai reiškia bolševikų po
zicijų kritimą užsieniuose. 

NEGERIAU darosi ir Sovie
tų Sąjungos viduje. Kaip bu
vęs Maskvoje Brazilijos pa
siuntinys gryždamas iš Sovie
tų Sąjungos pasakojo Stockhol-
me spaudos atstovams, ten de
dasi netikėtini dalykai. Jau 
antri metai Rusijoje siautėja 
pasibaisėtinas badas, ir legen
dos apie sovietų kviečius susi
darė tik iš grobimų okupuotų 
Balkanų, Lenkijos ir Pabaltijo 
valstybių. Ukraina esanti ne-
apvaldoma, nes ten viešpatau
ja partizanai. 

. Stalinas, Molotovo ir Beri jos 
susimokymu esąs atskirtas nuo 
visko. Armijoj, atrodo, vyrau
ja demoraliazcija dėl Vakarų 
Europos įtakų. 

Jei Sovietai butų nufję tai
kos keliu, jei jie nuoširdžiai 
butų siekę sustiprinti pasaulio 
saugumo organizaciją ir nusi
ginklavimo, Sovietų Sąjunga, 
gal but, butų galėjus atsistaty
ti ir pasiekti kai kurios gero
vės, kiek, žinoma, tai leidžia 
jos absurdiška kolektyvistinė 
žemės ūkio sistema. 

Taip pat, jei komunistinės 
partijos butų išsižadė j u s i o s 
mažumos valią primesti pa
saulio gyventojų daugumai, bu
tų pasidariusios normaliomis 
parlamentarinėmis partijomis 
ir butų nuėjusios taikingu de
mokratiniu kovų keliu, reikia 
manyti, jos butų galėjusios 
daugiau laimėti mar k s i z m o 
idealui. Bet bolševikų klikos 
begalinis valdžios troškimas, 
noras pasiekti pasaulio domi
n a v i m o ,  n u v e d ė  p o l i t b i u r ą  
avantiūrų keliu, kuris veda į 
katastrofišką žlugimą. 

Mes suprantame kiek dar 
žmonijai skausmų ir nelaimių 
atneš bolševikiniai avantiuri-
ninkai, bet jų galas yra aiškus. 
Ir Molotovo kalba Spalių revo
liucijos proga buvo ne kas ki
ta kaip besibaigiančios gulbės 
paskutinė giesmS.... 

Alf. žiedas. 

.-"VIEŠŲ DARBŲ ir statybų 
reikalams šioje šalyje numaty
ta reikalinga net $75 bilijonų 
suma. Tie * darbai apima val
stijų ir apskričių savus viešus 
projektus bėgyje sekančių pen
kių metų. 

VDDT TAPO taip populiarus 
vabalams naikinti padaras kad 
dabar jo išdirbama po virš tris 
milijonus svarų kas mėnesį. 

ijįfcll* IL ii.jljį 

PADĖKIT IŠLEISTI ŠIĄ SVARBIĄ 
KNYGĄ ANGLIŠKAI 

Lietuvai Vaduoti S# j u n g a fmetiei f talką kovai prieš ko-

Dailės Studija, vedama dailininko č. Januso (pirmutinis kai
rėje), Wuerzburge, darbo metu. 

IRO BANDO VEŽTI TREMTINIUS | 
SOVIETŲ ZONĄ 

IRO (tremtinių šelpimo or
ganizacijos) kai kurie bolševi-
kuojantys pareigūnai įvairiais 
budais bando tremtinius grą
žinti bolševikams į nagus. Kai 
jų propagandos priemonės nie
ko negelbsti, griebiasi prievar
tos ir apgaulės. Kad tai yra 
tiesa čia pacituosime į musų 
rankas patekusį vienos Estės 
laišką, kurį ji Lapk. 27 atsiun
tė savo pažystamiems. Ji gy
veno Kempteno DP stovykloje 
(U. S. zonoje) ir buvo vežama 
darbams į Angliją. Ji rašo: 

"Mes važiavome visą dieną, 
naktį, ir sekančią dieną.... se
kantį vakarą mes pastebėjome 
kad važiuojam ne į Muensterį, 
bet Hannoverlo (Sovietų zo
nos. K. PI.) link. Vagone.kilo 
panika, nes mes gavom įspūdį 
kad mus pardavė Rusams ir 
traukinys be sustojimo rieda 
per sieną. Alės Joilev veidas 
išbalo. Ir mano širdis buvo pil
na susirūpinimo. Mano pasiry
žimas buvo tvirtas: jei trau
kinys pravažiuotų Hannoverį 
ir artintųsi prie Rusų sienos, 
aš šokčiau iš traukimo, visvien 
kas atsitiktų. 

"Tačiau Hannoveryje trauki
nys sustojo ne stotyje, bet kur 
tai toliau. Musų atstovas greit 
nubėgo pas transporto vadą 
Šis, lydimas Amerikiečių, taip 
pat buvo musų bejieškąs. Pas 
garvežio mašinistą sužinojome 
kad jis iš Muencheno IRO ge
ležinkelių tarnybos buvo gavęs 
telegramą nuvežti 150 moterų 
karo belaisvių į belaisvių sto
vyklą Muensteryje, kuris ran
dasi netoli Hannoverio. Reika
las buvo išaiškintas ir mes taip 
sėdėjome nuo 8 vai. ryto iki 
pusės pirmos nakties Hanno
veryje kol prekinis traukinys 
paėmė mus į Schlepptau. Mes 
buvome pavargusios ir skun
dėmės kad neturime ko valgyti 
ir gerti. Dabar mes sėdime 
traukinyje, 1 vai. nuotolyje nuo 
Muensterio. Dabar mes esame 
ramesnės, bet pasiruošusios vi
siems netikėtinumams. Trans
porto vadas yra nemaloniai su
jaudintas dėl įvykio ir bandė 
mus raminti, bet moterys yra 
piktos ir pasižadėjo nuvykusios 
tuoj apskųsti.... Nedaug be
truko kad mes vieton Anglijos 
butume patekusios į belaisvių 
stovyklą." 

Taigi matote, mieli skaity
tojai, kad vargšai beteisiai DP 
Vokietijoje šiuo metu yra tie
siog bolševikų tvarkomi, kurie 
ir nori mus atiduoti sovietams 
apgaulės budais. 

Mums vis dar neaišku: kodėl 
Amerikonai nekaltus ir bejė
gius avinėlius atiduoda saugo
ti bolševikiškiems vilkams? 

Atsakykite tai, broliai Ame
rikos Lietuviai. 

K* Pelėkis. J 

PADĖKA AMERIKIE
ČIAMS IŠ TREM

TIES 

Broliams |r Sesėms Amerikos 
Lietuviams! 

Mes, Hannover-Stoecken, DP 
Baltic camp gyveną Lietuviai 
tremtiniai, siunčiame nuošir
džiausią padėką Jums, bran
gus broliai ir sesės, gyvenan
tiems anapus Okeano, už įvai
rių rubų bei produktų siuntas, 
kurias mes gauname per Jusų 
labdaros organizaciją BALF'ą. 

Mes, tremtiniai, saugodami 
savo gyvybę atsidūrėme mums 
nedraugiškoje šalyje arba bu
vome prievarta išvežti darbam 
o tuo pačiu netekome savo tė
vynės ir savo turto. Jųs pir
mieji supratote musų sunkią 
būklę ir susiorganizavę į 
draugijas mums pirmieji ištie-
sėte pagalbos ranką. Taipgi 
esame labai dėkingi už tai kad 
per Jusų paskirtus ir pasiųs
tus Vokietijon atstovus gauna
me iš Jusų sveikinimus ir lin
kėjimus, o kas svarbiausia, 
kad mus sustiprina dvasiškai, 
pakelia musų nuotaiką ir duoda 
vilčių. 

Dėkodami dar kartą už Jusų 
gerą širdį linkime Dievo palai
mos Jusų darbe ir tikime kad 
teisybė nugalės melą ir smur
tą ir mes vėl grįšime | laisvą 
musų tėvynę Lietuvą. 

Gros-Hesepe Lietuvių Sto
vyklos visuotinis gyventojų su
sirinkimas, įvykęs 1947 m. 
Spalių men. 23d., nuoširdžiai 
sveikina B ALF'o organizaciją 
ir per ją visus Amerikos Lie
tuvius, taip jautriai supratu
sius sunkią musų tremtinių 
būklę. 

Mus jaudina Amerikos Lie
tuvių nuoširdumas ir pagalba 
tautiečiams. BALF'o ir Jusų 
visų pasišventimas organizuo
jant šį šalpos darbą sukelina 
mumyse didžios pagarbos bei 
padėkos jausmus. 

Amerikos Lietuvių parody
tas dosnumas daugelį musų 
stovyklos gyventojų aprengė 
ir tuo sustiprino jėgas kovoti 
dėl musų Tėvynės laisvės. 

IRO NEMĖGSTA DEMO* 
KRATUOS 

IRO atsisakė suteikti bent 
kokias teises pačių tremtinių 
rinktiems komitetams ir pa
reiškė stovyklas tvarkysią pa
tys savo nuožiura. Tokiu budu 
tremtiniams paaiškėjo kad 'de
mokratiniai' IRO ponai labai 
mėgsta diktatūrą, lygiai kaip 
savo laiku naciai ar dabar bol
ševikai, 

savo akcija, ir savo leidžiamo
mis knygomis žymiai prisidėjo 
prie Lietuvos bylos gynimo at
skleidžiant Lietuvos priešų — 
raudonųjų ir kitokių — klas
tingas pastangas Lietuvą pa
vergti. Tų knygų, kaip "Time
less Lithuania" ir kitų išleidi
mui visuomenė atėjo su savo 
talka, su savo auka! Su visuo
menės pagalba LVS ikšiol at
liko didelius darbus Amerikie
čių tarpe. , 

Pernai jau Lietuvai Vaduoti 
Sąjunga pasiryžo išleisti An
gliškoje kalboje svarbią knygą 
— "Lietuva Tironų Pančiuose", 
kuri žymiai pagelbėtų Ameri
kiečiams, taip gudriai bolševi
kų klaidinamiems, atsidaryti 
akis ir praregėti sovietų valdo
vų klastingus veikimo budus, 
kokius jie visur naudoja norė
dami pavergti tautas ir pa
grobti jų valstybes. Tuomi pri
sidėsime prie Lietuvos laisvės 
bylos. 

Lietuvos vadavimo darbas 
turi buti tęsiamas kiekvieną 
minutą, ištisą metą dieną ir 
naktį, visais galimais budais. 

Jei mes nedirsbime, Lietuvos 
Nepriklausomybė liks plėšikiš
ko priešo užtroškinta ant vi
sados. Raudoni barbarai visiš
kai išgrobs musų tėvynę, iš
žudys musų brolius, išnaikins 
Lietuvių tautą. 

Jei mes nepadėsime pastan
gų, Lietuvos tremtiniai, musų 
pačių broliai ir sesutės nieka
dos negalės sugryžti į savo 
Laisvą, Nepriklausomą Tėvy-
nę* „ šią knygą leisdama Angliš
koje kalboje, Lietuvai Vaduoti 
Sąjunga stoja Amerikos visuo-

munizmą, stoja į talką padėti 
plačiau atskleisti Maskvos rau
donųjų carų niekšystes su sa
vo kaimyninėmis tautomis. 

"Lietuva Tironų Pančiuose", 
išleista Angliškoje kalboje, pa
dės mums atidaryti akis tiems 
kurie negali jos Lietuviškai pa
skaityti. Siųskit savo auką 
šiai knygai tuojau išspausdin
ti! f 

Kurie pirks vieną Lietuviš
ką knygą "Lietuva Tironų Pan
čiuose" ir pridės savo auką, 
prisidės išleidimui šios svar
bios knygos Angliškai. 

Kurie duos $5.00 arba dau
giau, gaus dykai tuoj Lietuviš
ką laidą "Lietuva Tironų Pan
čiuose", ir Anglišką knygą kai 
tik ji bus baigta spausdinti. 

LVS rėmėjai prašomi prisi
dėti savo aukomis ir toliau. 

LVS skyriai platinkite Lie
tuvišką laidą "Lietuva Tironų 
Pančiuose" visuomenėje ir su
raskite daugiau gerų Lietuvių 
paremti tos knygos išleidimą. 

Ištieskit savo duosnią ranką 
skubiai! 

Savo aukas siunčiant ir ki
tais reikalais kreipiantis į LVS 
centrą, adresuokite: 

LVS CENTRAS 
6820 Superior Avenuę 

Cleveland 3, Ohio. 

SVEIKINIMAI LIETO* 
VOS PASIUNTINIUI 

WASHINGTONE 

Lietuvos Pasiuntinys ir įga
liotas Ministeris Washingtone 
p. Povilas žadeikis gavo sekan
čių sveikinimų: 

J.E. Lietuvos Nepaprastam 
Pasiuntiniui ir įgaliotam Mi-
nisteriui JAV, p. Pov. žadei-
kiui. • 

Anįlų zonos Lietuvių stu
dentų atstovai savo antrojo su
važiavimo proga reiškia nuo
širdžią padėką už Jusų pastan
gas ir darbą Lietuvos laisvės 
byloje. Musų tremtinių padė
ties supratimas ir parama sti
prina mus ir padeda pakelti 
sunkią tremtinio naštą. 

Suvažiavimo dalyviai siunčia 
geriausius linkėjimus tvirtai 
tikėdami Jusų darbo sėkmin
gumu. 
Pinneberg, 1947m.»Lapk. IŽd. 

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

Didžiosios Britanijos Lietuyių 
Sąjungos visuotino suvažiavi
mo dalyviai atsiuntė sekančią 
rezoliuciją: 

Lietuvos Nepaprastiem# Pa
siuntiniams Ir Įgaliotiems Mi
nister iams. 

Pirmasis D.B.. Lietuvių Są
jungos skyrių atstovų suvažia
vimas, įvykęs 1947 m. Lapkri
čio mėn. 22-23 dienomis, Lon
done, sveikina Lietuvos Nepa
prastus Pasiuntinius ir Įgalio
tus Ministerius užsieniuose, 
kaip suvereninės Lietuvos Res
publikos reprezentantus, ir pa
žada visomis jėgomis remti Ju
sų darbus ir pastangas Lietu
vos Laisvei ir Nepriklausomy
bei atstatyti. 

(pas.) Pr. Matulionis 

KAS platina Dirvą — tas 
platina apšvietą. 
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SKAITYKIT IR PLATINKIT ŠIAS KNYGAS 

LIETUVA TIRONU PANČIUOSE 
(Su Lietuvos žemėlapiu, šu daug vfcizdų iš bolševikų žiaurumų su Lietuviais 1940) 

Ši 312 puslapių didumo knyga atskleidžia kokias klastas Maskva vartojo ruoš
damosi pavergti Lietuvą. Kaip pats aprašymas taip ir vaizdai parodo bolševi
kų žiaurias masines žmogžudystes Lietuvoje. Lietuviškos knygos kaina $3.00 
(Ši knyga ruošiama išleisti Angliškoje kalboje, Lietuviai prašomi aukoti tam 
reikalui. Kas prisius $5.00 už Lietuvišką, parems ir Angliškos išleidimą.) 

"TIMELESS LITHUANIA" 
LIETUVOS ISTORIJA ANGLŲ KALBOJE Kaina $3.00 

(Su Lietuvos vaizdais, su 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. 

AMERIKOS LIETUVIŲ MISIJA 
IR JOS DARBAI 

Tuoj reikalaukit sau vienos arba daugiau šių įdomių knvgų-albumų su plačiu 
aprašymu apie Amerikos Lietuvių Misijos veikimus Washingtone ir San Fran
cisco. Albumas 32 pusi., 9x12 colių dydžio, su gausybe fotografijų ir Lietu
viškais, ii' Angliškais aprašymais apie Misijas žygius. A**ka $1.00 už vieną. 

"KAIP JIE MUS SUŠAUDĖ" 
(Lithuania Under the'Sickle and Hammer) 
(80 pusi., su paveikslais, su Pulk. Petruičio biografija, su Lietuvos istorija.) 
Gaunama 1 už $1. 6 už $5; 15 už $10. Reikalaukit jų tuojau. 

Štai Pulk. Jono Petruičio aprašymas jo pergyvenimų ir kančių bolševikų naguj|» 
se. Knyga parašyta Angliškai^ su Lietuvos istoriniais bruožais. Būtinai rei
kalinga platinti tarp^ Amerikiečių ir musų jounimo, skaitančio Angliškai, supa
žindinimui jų su bolševikų žiaurumais su jų pavergtais žmonėmis. 

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, Ohio 
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D I R V A  

Dienos Klausimais 
Redaktorius—K. S. KARPIUS—Editor 

KUR EINA AMERIKA? 

6820 Superior Ave., Cleveland, O. 

Charlie Chaplin — Ko
munistų Veikėjas 

IZ ADANGI Lapkričio mėnesi 1948 metais atsibus Ame-
" rikos prezidento rinkimai, kartu su didele dalimi 

* Kongreso narių rinkimais, galima jau dabar daryti spė
jimus "'Kur eina Ameriką", remiantis jau iki šiol turi
mais daviniais. 

Nors sovietai ir toliau spjaudys Amerikai į veidą ir 
Įpardys Dėdei Šamui j blauzdas, Demokratų adminis
tracija skelbsis siekianti "taikos", nenorėdama buti ta 
partija kuriai prieš rinkimus galėtų opozicija prikišti 
jog ji norinti karo. 

Demokratai taip pat sieks taksų mažinimo, ir gal 
but prieis iki apsunkinimų net šalies apsaugos ir apsi
gynimo programos, kad tik nepasirodžius išlaidžiais. 

Henry Wallace paskelbimas "trečios partijos" su
darė Demorkatams daugiau rūpesčio, nes Wallace buvo 
Demokratų partijos žmogus; jis buvo net vice preziden
tu prie Roosevelto, ir dabar remiasi ta savo aukšta pa
siekta vieta laimėjimui naujų savo žygių. 

Skaldymas Demokratų partijos iš vidaus savaimi 
šustiprina Republikonų partijos poziciją, ir Republiko
nų tarpe paplito mintis kad sekančius prezidento rinki
mus galės gaimėti jau bent kuris jų kandidatas. 

Republikonai jau pereitų dviejų metų bėgyje varė 
vajų už taksų mažinimą, norėdami Įgyti mažiau protau
jančioje visuomenėje simpatijų kaip "geradariai". Jie 
ir dabar varo taksų mažinimo'propagandą Kongrese, o ne7^kaIp^prniekintoją ~Ame7i-
vis tai su mintimi apie prezidento rinkimus. kos'pilietybės, nors jis čia iš-

Wallace, nors jau apsauktas "crackpot" (suskilęs' 30 met ir iš Ameri-
puodas, barškantis be jokios atsakomybės už savo žo- ^s praturtėjo 
džius), vis tik paakstina Demokratus ir Republikonus Chaplin pastaromis dienomis 
pi iimti daug ką iš jo skelbiamos piogiamos savo pro- sakoma pagrasinęs pats Ame-
gramon, visuomenės į save patraukimui. # riką apleisiąs> sutaupymui jo 

Wallace pažadėjo Ameiikai geiovę ir taiką jeigu deportavimo pastangų, 
bus išrinktas prezidentu, taigi "gerovę ir taiką" turės Butų geraį ^ad Amerika pa
žadėti ii Demoki atai ii Republikonai. darytų jam taip karšta, kad jis 

Kadangi Demokratų partijos suskaldymas paken- &a įigįau įr nenorėtų buti. 
kia tiesioginiai Trumano laimėjimui 1948 metų rinkimų, vienas iš paskutinių jo di-
jau dabai' pasirodė ženklai Demokratų partijos vadų ^eliu žygių prieš pačią Ameri-
uostinėjimo kairėje, jr galime sulaukti to kad Demokra- ką yra tokįS: 
tų partija, desperatiškai pasiryžus-'laimėti rinkimus, ga- Kai susekta kad Hanns Eis-
li daryti sutartis su įvairiais radikalais, net komunisti- jer> Hollywoodo filmų muzikos 
nėmis grupėmis, kurios mokės pasislėpti viešai savo ko- rašytojas, yra komunistas, ly-
munizmą, gavimui jų paramos rinkimams laimėti. « » _ . 

Demokratai gaji sugryžti Į tas pačias pėdas kurio-

Pragarsėjęs filmą artistas ir 
praturtėjęs iš Amerikietiškos 
publikos žioplumo ir palinkimo 
į niekus, Charlie Chaplin, pasi
rodo, yra uolus komunistų vei
kėjas. 

Įgijęs didžiausius turtus iš 
Amerikos publikos, virtęs kapi
talistu, jis ir gyveno ištvirkė
lio gyvenimą, įvairiai išnaudo
damas jaunas Amerikos mer
gaites. Nors Amerikoje rado 
savo pyragus, jis atsisakė tap
ti Amerikos piliečiu, jausdama
sis esąs perdidelis buti šios ša
lies piliečiu. 

Bet jis, gal but iš savo žiop
lumo, kaip ir kiti tuli turtingi 
žmonės, pasidarė komunizmo 
rėmėjas ir darbuotojas sovietų 
naudai. Mat, jis yra Anglijos 
žydas, ir todėl kaip ir daugy
bė kitų žydų, palinkęs į Rusus. 

Amerikoje pradėta reikalauti 
Chapliną deportuoti iš šios ša-

DĖKOJU TREMTI
NIAMS UŽ SVEIKI

NIMUS 

Europiečiai mano iftieteli&i 
ir šiaip tremtiniai, patyrę apie 
mano 30 metų Dirvos redaga
vimo sukaktį, pradėjo gausiai 
siųsti savo sveikinimus ir lin
kėjimus. 

Kadangi vietos stoka nelei
džia Dirvoje tų gausybės svei
kinimų sutalpinti, šiuomi reiš
kiu savo pasidžiaugimą ir pa
dėką visiems kurie mane svei
kino ir tebesveikina tų sukak
tuvių proga. 

K. S. Karpius, 
Dirvos Redaktorius. 

S K A I T Y M A I  

T Ė V I Š K Ė S  V A I Z D A I  
Rašo VYTAUTAS K. SVIEDRYS. 

veikė slaptai kaip komunistų 
vadas, Charlie Chaplin ėmė or
ganizuoti visur artistų protesto 
mitingus prieš Ameriką, gelbė
ti Hanns Eislerį nuo deporta
vimo Į Vokietiją. 

Chaplin pereitą Lapkričio 21 
pasiuntė į Paryžių ten žino
mam komunistus veikėjui Pab
lo Picasso telegramą kad jis or
ganizuotų Prancūzijos artis'tų 
protestą Amerikos ambasadai 
Paryžiuje, reikalaujant sulai
kyti Hanns Eislerio deportavi
mo paruošimą, ir to protesto 
tekstą prisiųsti pačiam Chapli-
nui į Ameriką, kad jis galėtų 
čia paskelbti kad ir Prancūzi
jos artistai "pasipiktinę" Ame
rikos pasielgimu su žymiu mu
zikos rašytoju Hanns Eisler, 
kuris dirba komunistų naudai 
Hollywoode. 

Iš Hollywoodo ateina naujos 
žinios, kad ten filmų industri
jos vadai patys tęsia komunis
tų ir jų šalininkų sekimą, dir
bančių filmų industrijoje, ir iš
meta juos iš darbų, po to kai 
Kongreso Un-American komi
tetas iškėlė švieson pirmus 10 
tokių komunistinių žiurkių fil-

giai kaip ir jo brolis, kuris čia! mų industrijoje. 

mis ėjo Rooseveltas ir jo patarėjai, kuomet 1940 ir 1944 įvesti šalyje permainą. Republikonai tikrai išvarys iš 
metais buvo nusistatę laimėti rinkimus. _ ^ J valdiškų vietų visus dar užsilikusius komunistiškus gai-

Tuomi Trumanas ir Demokratai galėtų sugrąžinti valus, ir galės drąsiai ir atvirai kalbėtis su Maskvos bu-
šalį i tą patį pražūtingą laipsnį kokiame ji buvo atsidu- deliais, kuriems jokių išdavikiškų pažadų nėra padarę, 
rus. kuomet, komunistai ian atvirai rlžiimcrpci Vari "it7 — rus, kuomet komunistai jau atvirai džiaugėsi kad "uz 
pusės metų po karo Amerikoje turėsim sovietus".... 

Jeigu šių metų bėgyje neištiks nelauktų tarptauti
nėje scenoje įvykių kurie prives Ameriką prie atviro 
susikirtimo su Sovietų Sąjunga, Demokratų Adminis
tracija leisis sovietų spardoma ir toliau, ir tą vadins 
"taika". Gerovė, kokią šaliai žada Wallace, pasilaikys 
dar šymet beveik iki galo metų, taigi šalis turės gerovę 
ir be Wallace ir be Trumano prižadų. 

KAS laukia Amerikos toliau, ir ypatingai po preziden
to rinkimų (jeigu Trumano Naujų Metų proga pa-

kelbta "taika" išsilaikys ilgiau)? 
Valdžios vietose vėl atsirastų kenksmingų gaivalų, 

vėl butų sulaikyta komunistų ir kitų kenksmingų gaiva
lų sekimas ir tvrdymas; vėl komunistai pakeltų galvas; 
vėl įvyktų Rusijai pataikavimas — šalis butų nusmuk
dyta nuo koto tiek kad vargu jau bepajėgtų atsigaive-
lioti ir išvengti Maskvos taip laukiamos Amerikoje su
irutės, depresijos ir komunistinio perversmo. 

Kokį veidą parodys Republikonų partija ir ką ji iš
rinks kandidatu kuriam išrodo yra proga likti preziden
tu? Ar Republikonų partija galės pasikelti nuo tos pi
gios ir lengviausiu, bet kenksmingiausiu šaliai, budu pa
siekiamos politikos traukti į save visokį mėšlą rinkimų 
laimėjimui? 

Kodė! Rooseveltas, ir dabar vėl Trumanas, uostinė
davo sau pagalbos kairėje? Todėl kad maži politikie
riai niekad nepasitiki savo pajėgomis, niekad negali pa
siremti savais nuopelnais, ir jiems viena išeitis lieka — 
baimė pralaimėti, o tada reikia priimti pagalbą visokių 
net kenksmingų gaivalų, kuriems už paramą turėtų pri
žadėti suteikti atsakomingas valdiškas vietas. 

Demokratai ir Trumanas darys nuolaidas tiems ku
rie dabar palinkę remti Wallace, atitraukimui jų nuo 
Wallace, sustiprinimui savo partijos. 

Republikonai privalo išnaudoti šią progą išrinkti 
jĮtsakantesnius, rimtus, drąsius savo vadus, kurie lai
mėję rinkimus galėtų pastatyti Ameriką į jai priklau
sančią poziciją kaip namie taip ir pasaulyje. • 

Demokratų bailumas, susirišimas prižadais su ap
gavikais Kremliaus raudonais carais, pildymas tų priža-
|ų iki beveik nustumimo pasaulio į komunizmą, pavedi
mas didelės dalies Europos — Lietuvos, daugelio kitų 
mažų ir didelių valstybių — į Maskvos nagus, yra ne
dovanotinas. 

To ko sulaukė ta dalis Europos kurią Demokratai 
atidavė sovietams, sulauks ir kitos Europos šalys, o po 
to jau ir pati Amerika gali buti komunistų perblokšta. 

Nauja šluota geriau šluoja, — musų patarlė sako. 
Amerikos žmonės nori naujos šluotos Washingtone, tik 
prie to neprisileido Demokratai susidėdami su išdavikiš
kais gaivalais. Bet dabar ateina laikas valdžią pakeisti, 
ir kiekvienas Lietuvis pilieti^ Amerikoje privalo ruoštisj 

TU SVAJOSI... 

Svajosi tu prie marių, šviesiaplauke, 
Ten leisis saulė ir saulėlydžiai užges, 
Sugryš laivai senai išplaukę, 
Bet niekur gal tavęs neveš! 
Jau kitas glostys tavo garbanas šilkines, 
Manoji meilė nesustojusi nueis. 
Vaidensis šviesus vakarai tėvynės — 
Nuo ilgesio tavęs niekas nepaleis. 
Eis vasaros ir rudenys pageltę, 
Su paukščiais džiaugsmas vėl išskris. 
Nutils ir žodžiai sugryžinfo neišmeldę, 
Kaip obelių žiedai pirmasis sniegas kris. 
Svajosi tu ant vartų pasirėmus, 
Ir mylimasis gal veltui ramins: 
Ir verksi galvą rankom susiėmus, 
Bet niekas tų dienelių negrąžins. 
Jei busi motina kada — tu svajosi, 
Kaip naktys tavo mintys eis ilgyn, 
Ant rankų kūdikį nešiosi, 
Bet žvilgsnis vi# akris pajurin.... 

Jonas Neverdauskas. 

NEPALUŽK, BROLELI 
(Balys Gaidžiunas) 

Vėl tėvų pk-kelėn rūpestėliai plaukia, 
Vėl už lango supas liepa palaužta. 
Kada jus žydėsit, tėviškės palaukės, 
Kada pinsit, sesės, vainikus — kada? 

Andai vėtros laužė soduose alyvas 
Ir paukštelį nešė nesavi sparnai. 
Bet šiądien šakelės dar tebėra gyvos 
If paukštelis ruošias pagiedot linksmai. 
Nepalužk, broleli, ardams juodą žemę, 
Nepaleisk iš rankų laimės nuosavos. 
Kas kad debesėliai gimtą pirkią remia, 
Daug dar debesėlių plauks virš Lietuvos. 

. i 

(Tęsinys iš pirmiau) 
25. KLAIPĖDA 

Lankydami Lietuvišką pajūrį, kelionę pra
dedame nuo Klaipėdos miesto, kuris yra įkurtas 
toje vietoje kur Kuršių marės susisiekia su Bal
tijos jura, kur yra Akmenės upės žiotys. Seno
vėje, dar prieš Vokiečių atėjimą, žemaičiai jau 
6uvo įsikūrę Klaipėdos ir kelias kitas pilis nuo 
juros plėšikų apsiginti. Minimos yra šios pilys 
ir tvirtovės: Pois, manoma kad ji buvo ties Lan-
kiškiais; žardė ties žarde. Be to, kalbama apie 
šiuos piliakalnius: Drivenė ties Dreverna, Ake
tė ties Eketes dvaru ir Mutina ties Taurakau-
kiais. 

Smulkiau nenagrinėdami bendros to krašto 
istorijos (apie jo lietuviškumą ir kad Klaipėda 
yra tikroje Žemaitijoje — "in vera terra Samo-
gitiarium", kaip buvo išsireiškę to meto valdo
vai ir tokios pat prasmės sprendimą pareiškęs 
garsusis arbitro popiežiaus legatas Makros, mes 
jau rašėme), susipažinkime su to miesto praei
timi, pradėdami nuo 13-to amžiaus pusės, kada 
toje vietoje kur Akmenė įteka į Kuršių mares. 
Kalavininkai ir Kuršo vyskupas šalia Klaipėdo? 
pasistatė sau pilį. Pilis buvus keturkampė ir 
labai stipri, statyta iš ąžuolinių rąstų, plytų ir 
akmenų. Kiekviename pilies kampe buvo pa
statytas bokštas. Pilyje buvo įrengta ir bažny
tėlė. Pilį pavadino Muemelburg, nes Vokiečia' 
tuomet manė kad Kuršių marės yra Nemuno 
intakas, o Nemuną jie vadino Muemmel. Vė
liau Vokiečių Muemmel išvirto Memel, bet Lie
tuviai ir žemaičiai visuomet vartojo ir vartoja 
senąjį vardą — Klaipėdą. 

1253 metais šalia pilies pradėjo kurtis mie
stas, kurio vieną trečdalį savinosi Kuršo vysku
pas, o du trečdaliu Kalavininkų ordenas. 1254 
metais Kalavininkų magistras su vyskupu krei
pėsi į Dortmundą, prašydami miestui suteikti 
Dortmundo teises ir norėdami jį pavadinti Nau
juoju Dortmundu. Teisės buvo duotos, bet jo
mis miestas nespėjo pasinaudoti, nes sutruk
dė žemaičių karo žygiai. Pagaliau 1257 metais 
Livonijos magistras Klaipėdai suteikė Liubeko 
miesto teises. 

Kaip visi Vokiečių sukami lizdai Lietuvių 
žemėje, taip ir Klaipėdos pilis žemaičiams buvo 
nepakenčiama, ir dėl to jie būdavo dažni jos 
svečiai. Taip 1254 ir 1256. metais žemaičiai 
puola Klaipėdą, bet, pilies nepajėgdami paimti, 
sudaro dviejų metų sutartį ir apsitraukia. Su
tarčiai pasibaigus, tais pat metais Žemaičiai 
Klaipėdą sunaikino. 

1279 metais Livonijos magištras Klaipėdą 
atstatė, o 1293 metais ir vėliau 1307 metais že
maičiai vėl žygiavo prieš Klaipėdą ir Vokiečiams 
nedavė ramumo. 1323 metų žiemą, susivieniję 
žemaičiai su Aukštaičiais, D. L. K. Gedimino 
vedami, Kovo 14 d. paėmė Klaipėdą ir sudegino 
polį. Kalavininkai matydami kad Klaipėda tiek 
daug aukų reikalauja, 1328 metais jiems pri
klausančią valdymo teisės dalį atidavė kryžiuo
čių magistrui Prusuose, bet ramybės nei dabar 
Klaipėda nesulaukė. 

1353 metais prieš Klaipėdą žygfftmo Kęs
tutis ir Algirdas ir daug kryžiuočių paėmė ne
laisvėn, o 1379 metų Gegužės 29 žemaičiai su 
Aukštaičiais sunaikino miestą. Kadangi Klai
da susidėjo iš dviejų dalių, miesto ir pilies, tai 
kai būdavo sunaikintas miestas, išlikdavo pilis 
arba atvirkščiai, ir kryžiuočiai vii greit atsta
tydavo. 

Matydamas kad sunku bus Klaipėdą išlai
kyti, 1392 metais nuo jos valdymo atsisakė ir 
Kuršo vyskupas. Tokiu budu Klaipėda liko vie
nų kryžiuočių rankose. Iki pat kryžiuočių or-
deno žlubimo (1525 m.) Klaipėda buvo žemaičių 
užpuldinėjama, kartais jų jaųnaikinama ir vėl 
kryžiuočių atstatoma. 

Didesnis gyvumas susidarė kai 14-tame am
žiuje vis daugiau pradėjo išaugti Lietuviškas 
elementas. Lietuviai išnaujo kovų apnaikintą 
Klaipėdos kraštą pavertė kulturingu kraštu. 
Klaipėdos pirkliai ėmė verstis smulkia prekyba; 
miestas pasidarė turgavietė, kur laukininkai nu
sipirkdavo druskos ir kitų prekių, - parduodavo 
sviestą, medų, korius ir žuvis. 

Tik 18-tame amžiuje miestas ėmė augti. 
Užsienių firmos atsiųsdavo savo agentus užpir
kti krašto produktų. Agentai neretai su savo 
šeimomis persikeldavo į Klaipėdą apsigyventi. 
Taip apsigyveno mieste Anglų,, škotų, Holandų 
ir kitų. Herzogas Albrechtas patarė Klaipėdos 
pirkliams aplankyti ir žemaičius, užmegsti pre
kybos ryšius ir supirkinėti krašto produktus. 

Prasidėjo gana didelis-prekybos judėjimas, greit 
sukėlęs Karaliaučiaus neapykantą, iš ko ir kilo 
gintai tarp tų dviejų miestų. 

1628-35 metais Klaipėda pateko Švedų val
džion, ir nuo to laiko miestas pergyveno daug 
finansinių sunkumų, nes reikėjo išlaikyti tris 
Švedų kariuomenės pulkus, o jiems apsitraukus, 
didelė našta buvo Prūsijos kareiviai. 

• 

1678 metais švedai vėl pasirodė prie Klai
pėdos. Tvirtovės komendantas, norėdamas pa
sunkinti švedams miesto apgulimą, įsakė padeg
ti Vitės priemiestį ir artimiausias gatves, šve
dai, tiesa, atsitraukė ir užėmė Tilžę bei Ragai
nę, bet Klaipėda smarkiai nukentėjo nuo gaisro. 

1709 metais buvo labai šalta žiėma. Gegu
žės menesį dar važinėjo rogėmis Baltijos juros 
pakraščiais, žieminiams javams įšalus, atsi
rado badas, o jį sekė maras. 1709-11 metais 
Klaipėdoje maru mirė 1177, o Vitėje ir Smeltė
je 706 žmonės. Jų vietai papildyti 1732 metais 
atvyko 233 Salzburgo Vokiečiai. 

1757 metais Klaipėdą užėmė Rusai. Jie ko
pose ir šalia Vitės iškirto mišką, kuris tik 1810-
1829 m. buvo išdalies apsodintas. Jis tęsiasi 
nuo Vitės iki pat Girulių. 1763 m. Rusai Klai
pėdą vėl atidavė Prūsijai. 

1807-8 metais Prūsijos karalius Fridrichas 
Wilhelmas III savo sostinę iš Berlyno atkėlė f 
Klaipėdą, ir čia buvo sumanytas baudžiavos pa
naikinimas. 

1812 m. KlaipSdon užėjo Prancūzų kariuo
menė. Čia jie išgyveno tol kol tų pačių metų 
Gruodžio 27 d. juos iš čia išstūmė Rusų gene
rolas Paulucci, kuris su miesto valdyba sudarė 
sutartį prieš Prancuzus. 

1831 m. Klaipėdoje nuo siautusios choleros 
mirė apie 1,000 žmonių. 

1854 m. Spalių 4-6 d. Klaipėdoje siautė di
delis gaisras ir sunaikino beveik visą miestą. 
Nuo to laiko didesnių nelaimių nebeįvyko, ir 
miestas pradėjo sparčiai augti. 

1875 m. atidarytas geležinkelis Klaipė
dos iki Tilžės, o 1892 m. — nuo Klaipėdos iki 
Kretingos. Siaurieji geležinkeliai tarp Klaipg-
dos ir Plikių bei tarp Klaipėdos ir Laugalių ati
daryti daug vėlia (1906 m). 

1915 m. Kovo mėnesį Klaipėdą užėmė Ru
sų kariuomenė, bet po trijų dienų Vokiečiai juos 
iš ten išstūmė. 

(Bus daugiau) 

TU NEVERK 

Tu neverk kai širdį spaudžia, 
Nuo skausmų nedejuok. 
Nesiskųsk kai tave skriaudžia; 
Kai baisu — nebijok. 

Atmink kad tu tarp svetimų, 
Tarp priešų ir abejingų, 
Kurie negali to suprasti 
Kad teko tau namus prarasti 
Ir artimuosius ir gimtinę , 
Ir pagaliau į jų tėvynę 
Ateiti tik su viltimi — 
Kad čia užuojautą rasi. 

Užuojauta kitų žmonių 
širdies truputis.... ištiesų. 
Tai nėra daug, bet reik žinoti 
Kad viso tu turi j ieškoti ' 
Kur žmonės vargą yra matę, 
Kentėt skausmus yra pripratę 
Ir patys buvo skriaudžiami, ... 
Ar net tremtiniais paversti. 

Ar tokių tu čia užtiksi? 
Mėgink, apsidairyk! 
Ir kol kraštą šį paliksi, 
Jausmus valdyk. 

t Vytautas. 

S A P N I N I N K A S  
Kaina su prisiuntimu $1.50 

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

Reikalaujat. Pirvoie 
6820 Superior Ave. s Cleveland 3, Ohio. 

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

šioje knygelėje telpa didelis Lietuvos žemė
lapis, Kauno žemėlapis, Lietuvos matai ir 
saikai, miestelių ir miestų vardai ir prie 
kurių apskričių priklauso ir kitos informa
cijos apie buvusią Nepriklausomą Lietuvą. 

Reikalaukit Dirvoje 
6880 Superior Ave. Cleveland ft, 01% i 
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Kur Eina 
Pasaulis...? 

R a š o  
Dr. J. Audrūnas 

PAŽADĖTOJI ŽEMĖ 

AR PALESTINOS padalini-
mas vieną kartą visam laikui 
u ž b a i gė trisdešimties metų 
SUnkią ir kruviną kovą dėl 
"Pažadėtosios žemės" ? Atsa
kymas : ne. Priešingai, nuo 
tos dienos kai U. N. nedidele 
balsų dauguma nutarė padalin
ti Palestiną į dvi savarankiš
kas valstybes (žydų ir Arabų), 
toje Pažadėtoje žemėje prasi
dėjo tikros skerdynės tąrp Ara
bų ir žydų. 

Kodėl su tokiu baisiu įnirti
mu ir žydai ir Arabai kovoja 
iii Palestinos? 

Prieš 30 metų — tai buvo 
1917 metų Birželio mėnesį —-
labai įtakingų Anglijoje gyve
nančių žydų grupė paskelbė 
viešą laišką, kuriame įspėjo 
Anglijos valdžią kad ji susi
laikytų nuo pažado įsteigti žy
dams Palestinoje tautinį židi
nį Mat, jau tada buvo 
pramatoma kad toks pažadas 
pareikalaus nemažai kraujo ir 
kad jo ištęsėjimas pasidarys 
net tarptautinių intrigų ir 
ginčų klausimu. 

Tačiau tuometinis Anglijos 
užsienių reikalų ministras Bal
four ir Anglijos vyriausybė no
rėjo pasirodyti prieš pasaulį 
tuo kuo buvo senovės karalius 
Kyras, leidęs prieš 2300 metų 
sugrįžti žydams iš (Babilonijos 
vergijos į Izraelio žemę. 

Ir 1917 metais Lapkričio 2 
buvo paskelbta "Balfouro rde-
klaracija", kurioje pasakyta: 
"Jo Didenybės D. Britanijos 
vyriausybė sutinka palankiai 
kad Palestinoje butų sudarytas 
Žydų tautai National Home, ir 
ji panaudos didžiausias pastan
gas tokiam židiniui sukurti". 

Tai buvo pirmutinis viešas 
Ufeklaidytos žydų tautos paža
dinimas ir priminimas žydams 
to ką jie daug kartų per die
ną kartoja savo maldose: "Tu 
su aistra sugryši į Jeruzalę, 
kuris yra Tavo miestas, ir lai
kysi savo šventa pareiga jame 
gyventi". 

Pažadėti buvo Oėsunku An
glijos vyriausybei, bet ištęsė
jimas užtruko 30 metų. Ir jei 
ne žydų baisus atkaklumas, jei 
ne plačiai paplitus įtaka, tai ir 
šiądien dar anas pažadas butų 
niekas daugiau kaip tik negy-
Vū ir bereikšmė raidė. Mat, 
j«i Anglai turėjo palankiai žy
dams nusiteikusį užsienių rei
kalų ministrą Balfour, tai jie 
taipgi turėjo ir garsų j] Law
rence, kurs ilgus metus veikė 
tarp Arabų ir darė viską kad 
tik laimėtų 50 milijonų Arabų 
fimpatijas Anglijai. 

O ta simpatija buvo reika
linga kad galėtų ramiai ir sau
giai iš Irako per pipe-line te
kėti "skystasis auksas" (gaso-
Įjnas) į Haifos uostą. O kai 
prasidėjo karas su Vokietija ir 
kai padidėjo pavojus Anglijos 
keliams į Indiją, tai Arabų 
flraugystė pasidarė pagrindiniu 

-politikos reikalu. Už tą drau-
'jjystę Anglai buvo pasiryžę 
brangiai sumokėti, ir Arabai 
mokėjo padėtį išnaudoti. Pir
miausia pareikalavo kad Ang
lų valdžia neleistų Žydams įva 

Aliuoti į Palestiną; toliau: kad 
uždrautų žydams pirktis že
mes Palestinoje; ir pagaliau, 
kad remtų vienos didžios Ara
bų valstybės sukurimą. Ir An
glai .sutiko su visomis tomis 
sąlygoms. Tačiau /žydai taipgi 

t Nesnaudė. 

v! DAR TOLI prieš Balfour'o 
deklaraciją žydų tautoje pra
sidėjo taip vadinamas Sionistų 

judėjimas. 19-to šimtmečio 
pabaigoje vienas Vengras žy
das, Teodor Herzl, gyvendamas 
Paryžiuje, išdirbo Sionistų pro
gramą ir jų pirmame kongre
se, kurs įvyko 1879 metais Ba
zelyje, Šveicarijoje, buvo pa
skelbta : "Sionizmas siekia sft-
kurti žydams Palestinoje tė
vynę, kurią garantuotų tarp
tautinė teisė". Tuo tikslu Sio
nistų vadai ragino žydus ke
liauti Palestinon, už p i 1 d a n t 
jiems Anglų duotą metinę kvo
tą (75,000 asmenų), ten kurtis, 
dirbti ir gyventi kad pasaulis 
galėtų pamatyti jog mes mo
kame taip pat dirbti, kaip ir 
kiti, ir net mokame dirbti ge
riau už kitus. (Sionistų vado 
Chaimo Weizmanno žodžiai). 

Kad Palestinon nukeliavę ga
lėtų tvirtai įsikabinti žydai su
darė didelius fondus, iš kurių 
ėjo milžiniškos sumos žemių 
iš Arabų atpirkimui, žydų pra
monei ir prekybai, jų mies
tams ir jų kaimams. Per kele
tą metų žydų kolonijos Pales
tinoje pasidarė turtingiausiais 
miestais su moderniškiausiais 
įrengimais su gražiausiais ma
gazinais ir puikiausiomis susi
siekimo priemonėmis. 

Sionistų organizacija Jewish 
Agency surinkusi iš viso pa
saulio dalių žydų, o ypatingai 
iš Amerikos žydų, didelius ka
pitalus suspėjo per kelis me
tus įkurdinti Palestinoje virš 
600,000 žydų, suspėjo sutrauk
ti Palestinos žydų jaunimą į 
slaptas karines sąjungas juos 
apginkluoti ir paruošti kovai 
už savo pranokėjų šventąją že
mę. 

Reikia pripažinti kad žydų 
energija Palestinoje toli pra
lenkė lėtus, tingius ir atsiliku
sius Arabus: Arabų šeima iš 
3-5 asmenų vos praskursta ant 
penkių hektarų žemės, tuo tar
pu tokia pat žydo šeima pui
kiai pragyvena ant vieno hek
taro. 

Arabai matydami kad žydų 
antplūdis Palestinoje gręsia 
Arabų išnykimui ėmė priešin
tis žydų imigracijai, o atkelia
vusius terorizuoti kad atgrąsy-
tų kitus nuo kėlimosi į Palesti
ną. Jau 1921 metais pasirodė 
pirmieji Arabų susirėmimai su 
žydais. Ir nuo to laiko, galima 
sakyti, Arabai nenustojo už-
puldinėję žydų miestų ir kolo
nijų ir visokiais budais perse
kiojo žydus imigrantus, skelb
dami- boikotus, streikus ir te
rorus. 

Iki 1939 metų Arabų per
svara Palestinoje buvo labai 
žymi ir Anglai norėdami išlai
kyti Palestinoje tvarką ir ap
saugoti žydus nuo vis aštrės 
nių užpuolimų iš Arabų pusės 
sustiprino savo karines pajė 
gas. Tada Anglų buvimas Pa 
lestinoje sudarė žydams apsau 
gą nuo Arabų ir karo metu at
rodė kad žydai tampriai ben 
dradarbiauja su Anglais. Pei 
kelis karo metus Palestino: 
žydai tiek sustiprėjo kad ėrm 
atvirai reikalauti iš Anglijo1 

leisti laisvai įkeliauti Palesti
non visiems žydams kurie dar 
išliko gyvi po Hitlerio piktų ra
sinių persekiojimų. Numatyda
mi kad po karo su Vokietija 
vėl pagyvės Palestinos klausi
mas, žydai ruošėsi jį iškelti j 
pasaulinį dėmesio centrą. 

Remdamiesi minėti Balfourc 
deklaracija, Jewish Agency pa 
reikalavo iš Anglijos vyriau 
sybės įsileisti Palestinon 150,-
000 žydų be kvotos. Gi Angli
ja, bijodama Arabų neapykan
tos, to reikalavimo patenkinti 
nesutiko. Ir čia prasidėjo ko
va tarp žydų ir Anglų _ admi
nistracijos ir kariuomenės Pa 
lestinoje. 
. Karinė žydų jaunuomenės 
organizacija — Irgoun — ge 
rai apginkluota, kariškai apmo
kyta, drąsi ir net karžygiškai 
nusiteikus, pradėjo "nukelnėti" 
Anglus karininkus ir kareivius 

ir juos net viešose vietose dir
žais plakti.... Pagaliau, pri
ėjo iki tiek kad ėmė užpuldinė
ti Anglų bankus, jų policiją ir 
įvairiais žygiais išvystė platų 
terorą prieš Anglus. Tuo pa
čiu metu iš įvairių Europos 
uostų slaptai gabeno laivai žy
dus į Palestiną, kad ten visi 
bendromis jėgomis galėtų rim
čiau priešintis Arabams. Da
lis tų slaptų laivų pasiekė Pa
lestiną, kiti buvo iškrauti Kyp-
ro saloje, dar kiti sugrąžinti 
atgal į Europą (prisiminkite 
istoriją su laivu "Exodus 47"). 

Anglai bandė prikalbėti Ara-
.bams kad šie nesipriešintų di
desnei 'žydų imigracijai Pales
tinon. Bandė net suvesti prie 
vieno pasitarimų stalo žydus ir 
Arabus. Bet iš visų pastangų 
nieko neišėjo: nei žydai nei 
Arabai nesutiko nuolaidų vieni 
antriems padaryti. 

Kai geručfū nepavyko Ang
lams Palestinos klausimą iš
spręsti tai jie perdavė jį Uni
ted Nations organizacijai. 

Balandžio 15, 1947 m. buvo 
sušaukta speciali U. N. sesija 
Palestinos reikalui sutvarkyti. 
Buvo sudaryta komisija, kuri 
turėjo paruošti projektą. Ir 
tik paskutinėje U. N. sesijoje 
po ilgų diskusijų 33 balsais 
prieš 13 (ir 10 susilaikius) bu
vo priimtas Palestinos padali
nimo projektas. 

Pagal tą projektą, Anglai 
apleis Palestiną 1948 m. Rug-
pjucio 1 dieną ir nuo tos die
nos ims "gyventi" atskira žy
dų valstybė ir atskira Arabų 
valstybė. Jeruzalė, kaip šven
ta vieta, nepriklausys nei žy
dams nei Arabams, o bus val
doma U. N. organizacijos ir, 
gal bus, tvarkysis pagal popie
žiaus nurodymus.... 

KAI Lapkričio 30 rytą buvo 
paskelbtas U. N. nutarimas, 
viso pasaulio žydai siuntė sa
vo Dievui padėkos maldas. Pa
lestinos sinagogose skambėjo 
"cimbolai" ir miestuose bei 
miesteliuose žydų džiaugsmas 
liejosi Hebraiškomis dainomis 
ir giesmėmis.... Visos žydų 
organizacijos pasisakė sutin
kančios su U. N. sprendimu. 

Bet Pažadėtosios žemse isto
rija dar tuo nepasibaigė: 50 
milijonų Arabų pasisakė jokiu 
budu nepriimsią U. N. spren
dimo ir visomis galiomis prie-
šinsiąsi Palestinos padalinimo 
įvykdymui. Arabų Lygos, ku
rią patys Anglai sukurė ir ku
ri apima ir atstovauja visų pa
saulio Arabų interesus, sekre
torius pareiškė: "Aš negaliu 
pasakyt kada ir kur įsikiš mu-
3ų kariuomenė į Palestinos rei
kalus. Bet aš galiu pasakyti 
kad mes kovosime ir kad dary
sime viską musų pergalei". 

Tą pačią dieną kai buvo pa
skelbta U. N. nutarimas, Ara
bai Syrijoje išdaužė langus 
Amerikos atstovybei, nuplėšė 
Amerikos vėliavą ir sudegino 
atstovo automobilį.... Tą pa
tį padarė ir su Sovietų ir su 
Prancūzų atstovybėmis, o Sy-
rijos prezidentas susirinkusiem 
protestuoti paskelbė: -"Jųs ei
kite į skerdyklą, nes to nori 
United Nations organizacija. 
Mes atiduosime musų paskuti-
:iį kraujo lašą Arabų intere
sams apginti". 

Iki Anglų iškeliavimo iš Pa
lestinos dar yra septyni mėne
siai,4" o visos Arabų valstybės 
jau ruošiasi šventajai^ karui. 
Ir Egipte, ir Syrijoje, ir Liba
ne, ir Transjordanijoje, ir Ira

ke, ir šiaurės Afrikoje ir.... 
pačioje Palestinoje renkasi sa
vanoriai, kuriasi daliniai i* 
kaupiamos aukos naujam kry» 
žiaus karo žygiui. 

600,000 žydų stoii prieš 
1,200,000 Palestinos Arabų ir 
50 milijonų priešininkų kitose 
Arabų valstybėse. 

Kaip atrodys Palestina po 
1948 metų Rugpjučio 1 die
nos? Ar U. N. sprendimas bus 
įvykdytas? Ar Amerika gins 
Palestinos žydus ? Ar Sovie
tų Sąjunga siųs savo kariuo
menę prieš Arabus? 

Į ką pavirs Pažadėtoji žemė 
už pusės metų? 

Atsakymai į šiuos klausi
mus būtinai nuvestų į tvirtini
mą kad Palestinos — Pažadė
tosios žemės — „drama dar 
greitai neužsibaigs ir kad ji 
būtinai įsijungs į didelį pasau
linės politikos vaidinimą. 

TREMTINIU ŠVEN
ČIŲ SVEIKINIMAI * ' X \  

KATALIKAI VYSKU
PAI V£L APDOVA-, 

NOJO LIETUVIUS 

NEW YORK. — BALF. pfc-
mininkui Kun. Dr. J. B. Kon
čiui prašant, War' Relief Ser
vices - National Catholic Wel
fare Conference paskyrė 460,-
000 svarų įvairaus maisto do
vaną Lietuviams • tremtiniams 
Vokietijoje ir Austrijoje šelp
ti. 

Apie šios dovanos paskyrimą 
B A L F  p i r m i n i n k u i  p r a n e š ė  
Msgr. Edward Swanstrom, War 
Relief Services * įstaigos vedė
jas. • . 

Ši dovana nuo bado Lietu
viams tremtiniams gelbėti yra 
pfaskirta iš Amerikos Vyskupų 
vardu sėkmingai pravesto va
jaus visose katalikų bažnyčio
se Amerikoj, Thanksgiving ša* 
vaitėje. . 

Tai jau kelinta stambi Ame
rikos Vyskupų dovana Lietu
viams tremtiniams gelbėti. 

Kilnus Katalikų Vyskupų žy
gis yra gražiausias paskatini
mas visiems Lietuviams duos-
niau gelbėti vargstančius, ir-
badaujančius -musų tautos bro
lius Europoje. 

Dovanas pinigais ir daiktais 
ir toliau prašome siųsti adre
suojant: 

United Lithuanian Relief 
Fund of America, Inc. 

105 Grand street, 
Brooklyn, N. Y. 

Lietuviai tremtiniai 01 Euro
pos, Kalėdų ir Naujų Meti 
proga, prisiuntė Dirvos redak 
cijon eilę sveikinimų kaip pa
čiai Redakcijai taip ir Dirvos 
bendradarbiams, skaitytojams 
ir bendrai geros valios Ameri
kos Lietuviams. 

Negalėdami tų fWeikinitmj į 
Dirvos skiltis sutalpinti, šiuo-
mi tariame jų siuntėjams nuo
širdų ačiu ir linkime tremti
niams laimingesnių,, šviesesnių 
1948 metų. 

Dirvas Redakcija. 

1948 
KALENDORIAI 

Vienas šių Kalendorių duoda
mas dovanų tam kas prisius 
$3.00 už Dirvą. Reikia pridė
ti 10c persiuntimo^ kaštų. 
Dirva metams U.S.A. $3.00 
...-Motina su Dukrele 
..—Vaikučiai su Gyvuliukais 
-..-Šuo Geras Sargas 
..—Namas prie Ežero 

—Malūnas prie Upelio 
—Mergaite su Šunimis 

Mergina su Šunim 
Mergaitė ir šuniukas 

^.Mylimųjų pora su Gitara 
Linksmi Vaikiičiai ' 
Gražuolė 
Kražių Skerdynė 1 

Lietuvaitė su Vėliava 
.—Vytautas ir kiti Kunigaikčifri 

„Kristus Alyvų Darže 
Kristus prie Durų 
šv. Juozapas ir Jėzus (naujas) 
Šv. Ona ir Šv. Marija 
Šv. Marija Gegužinė 
Šv. Teresė " 

..—Šv. Marijos Širdies 
Šv. Kristaus Širdies 
Marija su Kudikiu (naujas) 

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

* DIRVA 
§§20 Superior Avenue 

Cleveland 3, Ohio 

Būrelis tremtinių Lietuvi? Augsburge prie savo apgriautų 
namų. (Nuotr. B. Gaidžiuno.) 

EKSTRAf 288 DAINŲ KNYGELĖ 

LEISKIT Į TĖVYNĘ 
! 

(Kišeninio didumo — 272 puslapių) 

Kaina su prisiuntimu $1.00 
Dirva gavo Europoj naujai išleistą knygą 
įvairiu Lietuviškų liaudies dainų ir kitokių 
pavadintą — "LEISKIT Į TĖVYNĘ". Tai 
nepaprasta knygelė — tiesiog didelė knyga, 
272 puslapių didumo, ir joje telpa net 288 
žinomų eilėraščių. Skubėkit įsigyti sau vie-
nomų dainų, ir daug tokių kurias turėtumėt 
sio malonumo, nes rasite daugybę savo ži
ną iki jų turime. Ji suteiks jums didžiau-
žinoti. Išleido "Mintis", Vokietijoje. 

Reikalaukit Dirvoje 

LENGVAS BUDAS IŠMOKTI 
ANGLIŠKAI 

Paranki knygelė mokytis Angliškai. 
Kaina su prisiuntimu 40c. 

(Galit siųsti pašto ženklais) 

Reikalaukit Dirvoje 
6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio. 
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Rusai Planuoja kad Lie
tuva 1949 metais bus 

-Rusiška 
Maskvos kompartija ir NK 

VD, Stalinui įsakius, parengė 
ir vykdo smulkų imperialistinį 
penkmečio planą, pagal kurį 
okupuotoje Lietuvoje galutinai 
turi buti atliktas krašto surusi
nimas ir sukolhozinimas iki 
1950 metų. Tačiau Rusų kolo
nistai užtikrina Maskvą kad jie 
tą padarys anksčiau, jau 1949 
metais. 

John Snyder, U. S. Iždo Sekretorius, peržiūri per apie 80 skir
tingų šių laikų mokyklų knygų, kuriose kas nors telpa apie 
United States Savings Bonds. Valdžia rengiasi pradėti nau
ją pokarinį Savings Bonds vajų per du sekančius mėnesius. 

» 

turėsit šilumos kiek jums reikia 
... tuo pat taupydami ir gasą 

Jųs galit samcriHnti kuro sunaudojimą—ir kaštus—gan* žymiai, ir vis teiti «*fvo 
namą patogiai šiltą. Kuro taupymui žingsniai kurie cia pažymimi yra žingsniai ku
riuos norėtų pasekti kiekvienas ekonomiškai nusistatęs mogus visais atvejais. Aki
vaizdoje gi rimto gaso trukumo T?i>kis numatomas šią žiemą, šie žingsniai yia buti 
ni imtis kiekvienam, pagelbėjimui visoje sistemoje galinčio kilti trukumo. Štai kuo 
j«s galit žymiai pagelbčti. 

Susidėkit insuliaciją, šalčio apsaugas ir užkamšykit plyšius. Namas 
aprūpintas šiais visais šilumos taupytojais gali buti apšildytas su ma
ilių negu puse tiek gaso negu reikalinga kitokiu atveju. 

9 f 9 

- Uždarvkit kambarius kurid nenaudojami—ypatingai antroame aukše 
miegamus kambarius, ^usuktias rankšluotis arba patiesalas apsaugo
ja šalto oro veržimąsi pro durų apačią. 

' - * 

Neperkaitinktt savo namo. Atminkit, jųs sutaupysit apie 3% ant 
savo kuro kaštų nuo kiekvieno laipsnio šilumos palaikomo sumažin
toje temperatūroje kiek paprastai reikalaujama apšildymui namo. 

m 

_ _ _ _ _ Nenaudokit savo virtuves pečiaus namo šildymui . . . nevartokit ga-
sinių kambarių šildytojų pavadavimai jusų furnaso. 

Nenaudokit karšto vandens bereikalingai. 

KITI ŠILUMOS TAUPYMUI PATARI M A&I Užkalkit insulating popiera vi
sus skiepo langus... užtraukit langų uždangalus naktį iki pat apačios . . . užkam-# 

šykit visus plyšius apie liuosus langus ir tarpgrindžių plyšius sienose . . . patieskit 
kelias eiles popieros po patiesalais. . . niekad nedžiovinkit šlapių skalbinių ant ra
diatorių ... jei turit garažą prijungtą prie namo, laikykit jo duris visad uždarytas, 
a.ųaniu sikiegasoNato baarvMHT JgHT MHTSCS- MHTAF R«S&M HTMAFR T 

ATMINKIT didelis gaso trukumas šią žiemą gali išmesti tukstančius iš darbų, 
sutramdyti industrinę produkciją, pakenkti bizniams, pakenkti jusų kaimynui, pa
kenkti jums. Jutų kooperacija šiais gaso taupymo atvejais yra laitai svarbi. 

t u  E A S T  O H I O  G A S  » • ' » » « •  

MuBtko# l@«ėika—"AFTERNOON ^CONCERTS"—4t80 M 8:00 Pirmad. iki Penkta4«-WGAR 1880 
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MITINGAS TREMTINIŲ REIKALAIS 
Kas Blogiau: Išsišokimas', ar Bailus Tylėjimas 

del Savo Brolių Skriaudos? 

Gruodžio 6 d. Nacionalis Pi
l i e č i u  K o m i t e t a s  T r e m t i n i ų  
Reikalais (National Citizens 
Committee on Displaced Per-
tons) surengė Clevelande dide
lį mitingą, kuriame be kitų da
lyvavo ir Gen. Joseph T. Mc-
Narney, buvęs Amerikos gink
luotų pajėgų vyriausiu virši
ninku Europoje. Išviso buvo 
susirinkę apie du įimtai žmo
nių ; iš Amerikos Lietuvių vei
kėjų dalyvavo P. J. žiuris, P. 
Grigaitis, M. Vaidyla ir trem
tinys Dr. A. Darnusis. 

Po |vairių pranešimų kalbė
jo propagandos vedėjas Mar-
golis, kuris tarp kitko prane
šė kad Amerikos veteranus pa
vyko palenkti į savo pusę ir 
kad jie nebesipriešina Stratto
no biliui. Taip pat daugelis 
senatorių iki šiol nepalankiai 
nusistatę tremtinių įsileidimui 
į Ameriką savo nusistatymą 
yra pakeitę. 

Po to, paprašė žodžio P. J. 
Žiuris. Jis nušvietė kai kurias 
Strattono biliaus blogasias pu
ses. Strattono bilium numaty
ta Įleisti keturis šimtus tūks
tančių tremtinių per keturis 
metus: ar galėtų paskutinis 
šimtas tūkstančių po keturių 
metų laukimo dar gyvi Ameri
ką pasiekti, jeigu Europoje j simena 

tremtinių gyvenimo sąlygos i kaip padorius žmones, 
diena iš dienos sunkinamos? 

P. J. žiuris iškėlė dar ir di-

nepaaiškina kodėl jie Vokieti
joje atsidūrė. Jų neliečia skry
ningai, ir nėra abejonės kad 
didelė jų dalis yra" komunistų-
bolševikų agentai ir šnipai, — 
aiškino p. žiuris. 

Į šiuos p. žiurio pareiškimus 
atsiliepė atstovas Samson iš 
Cincinnati, kuris p. žiurj ap
kaltino anti-semitizmu. žiuris 
j tai atsakė kad visi jo patiek
ti faktai atitinka tikrenybei 

ir niekas negali jų užginčyti. 
O savo tautiečių gynimas, kai 
žydai užgrobia jų teises, ar 
jau yra anti-semitizmas ? 

Trisdešimt tūkstančių Lietu
vių žuvo nacių koncentracijos 
stovyklose, ir Lietuviai turi to
kią pat teisę naudotis visomis 
privilegijomis kaip ir žydai. 
Lietuvių tauta tik prieš septy
nis metus nustojo savo nepri
klausomybės, apie jos nelaimę 
tyli pasaulio sąžinės balsas; 
žydai jau du tūkstančiai metų 
neturi savo valstybės, o dėl 
Palestinos ginčijasi visas pa
saulis, lyg svarbesnių reikalų 
nebūtų, — įrodinėjo žiuris. 

Vakare, įvykusiame bankie-
te kalbą sakė Gen. J. T. Mc-
N a r n e y ,  k u r i s  l a b a i  u ž t a r ė  
tremtinius. Privačiame pasi
kalbėjime jis pareiškė kad 

,si4 K/VV^ 

4 
Mažosios Lietuvos veikėjų būrelis aptaria savo reikalus. 
Antras is dešinės yra Jonas Gaigalaitis, o trečias E. Simo
naitis, iškalėję po 4 metus nacių koncentracijos stovyklose. 

(Nuotr. B. Gaidžiuno). 

MAŽASIS DYPUKAS 

Kai aš, Lietuviškas DP (iš-
vietintas, tremtinys), einu Vo
kietijos miestų gatvėmis, pa
stebiu kad Vokiečių žvilgsniai 
visad nukrypsta'} mane. Savo 
akim apmeta mane nuo kojų 
iki galvos, ir neabejoju kad pa
galvoja: "čia tai jau tikrai 
svetimšalis." 

Nesistebiu dėl ko Vokiečių 
žvilgsniai nukrypsta į mane. 
Juk ir keistas aš savo margu
mu. Net už Lietuvišką miškų 
genį margesnis. 

švarkas rausvas, Ameriko-
a*" į niškas—BALF'o dovana. Lie-

Dėl p. žiurio pareiškimų sa
votišku išvadų padarė Naujie-

delę nelygybę ir neteisybes pa- j nos> jos teisingus p. žiurio iš-
bėgėlių administravime. Iš da-j vedžiojimus pavadino išsišoki-

Lietuvius tremtinius men§ juoda. Taip pat BALF'o. 
Kelnės pilkos. Irgi už jas de

bar į Ameriką atvykstančių 
tremtinių TO procentų sudaro 

mu. 'Mes iš savo pusės išsišo
kimu tremtinių gyvenimo rei-

Sįydai, tuo tarpu kai Europoje į kaje pavadintume bailų tylėji-
jų yra tik 25 procentai visų kamputyje, kada skriau-
tremtiniu. džiami ir taip jau baisiai su-

Tremtiniai vežami prastais 
laivais, toliau tęsė p. žiuris, o 
už vieno asmens kelionę pr;mi-

varginti musų tremtiniai. 
Net du iš, anot Naujosios 

Aušros, "trijų didžiųjų", Gri
uviausiomis sąlygomis reika-; aj^js jr yaidyla nepravėrė nei 
laujama mokėti net iki $200. |jUrri0S tame susirinkime, o at-
Strattono l ilius nenumato kaipį,T.„0 +nl-al'niTfl „ žiurio žodį 
butų pa.^pirstyta tos 400,000 j 
vietų tarp atskirų tautybių. | 
Matant dabartines neteisybes 
tenka abejoti ar be aiškaus nu
statymo galima butų laukti 
teisingo vietų paskirstymo. 

P. J. žii ris siūlė vietas pa
skirstyti pagal 1945 metų va
sarą Vokie ijoje buvusių trem
tinių tautybes. Į Vokietiją 
1946 metais ir vėliau atvykusių 
pabėgėlių nebegalima laikyti 
tremtiniais, nes jie ir 

'virą ir teisingą p. 
tuojau buvo pasistengta sunie
kinti ir į kita pusę išversti. 

J. 

KAS platina Dirvą 
platina apšvietą. 

tas 

KĄ DARYTI DEL SKAUSMŲ 
ARTHRITIS 

REUMATIZMO 

w i l l  a l w a y s  

c č r t a n t  t o  t h e  

h p  w a n t s  t o  

t o  t h e  f u t u r e  

f e e l i n g  o f  

tind p e r s o n a l  

Jeigu jųs kenčiate nuo Nugaros 
skaudėjimo. Raumenų gėlimo, Scia-

patvs tikos. Strėnų skausmų. Neuralgijos, 
Sąnarių sustingimo. Neuritis, Poda
gros ir t.t., pabandykit HADE TAB
LETS del gerų pasekmių. Mes no
rime kad jųs pamėgintumėt RADE 
TABLETS (Bandomąjį Kiekį) be jo
kių jums kaštų. Nesiųskit pinigų, o 
tiktai savo vardą ir adresą, tat mes 
jums tuoj prisisųsim tabletėlių. Vi
si nurodymai ant pakelio. Nieko 
jums nekaštuos jei neaptiks. (52) 

koju BALF'ui. Marškiniai — 
amžiną atilsį UNRRA. Rude
nį juose gerai jaučiuosi, bet 
per vasaros karščius nei šis nei 
tas buvo. Vilnoniai, vasaros 
karščiams nepritaikyti. Vasa
riniai, dar iš Lietuvos atsivež
ti, atsisakė ant kuno laikytis, 
o iš kitur laimė neužklydo. To
dėl nedyvas kad Vokietis nu
sistebi jog šis dypukas tikrai 
šalto kraujo. Net vasarą vil
noniuose neprakaituoja. Nusi-
mestum marškinius, bet trupu
tį nepatogu, juk gyveni ne Af
rikos džiunglėse, bet Vakarų 
Europoje. 

Kam už pilką kepurę ir mė
lyną kaklaryšį dėkoti — nenu
simanau. Tarp BALF'o dova
nų buvo ir tokių skudurų ku
rie savo paskirčiai netiko. Du 
draugai pastebėjome visai su
plyšusias kelnes, kurios nebe
tinka pridengti ir išdžiuvusias 
dypuko blauzdas. Nebūtų Lie
tuvis išradingas! Tuoj papra
šėme atiduoti jas mums. Ir 
ką gi! Vienas draugų iš jų pa
siuvo mums kepures. Viršai 'iš 

Amerikoniškų suplyšusių kel
nių, o pamušalus įsidėjome iš 
savo senų ir jau iš viršaus vi
sai suplyšusių Lietuviškų ke
purių. Dabar atrodo lyg nau
jos. Kaklaryšis irgi tokiu pat 
budu pagamintas iš gautų su
plyšusių skudurų. \ 

Batai brezentiniai, tJNRRA 
dovana. Tik kūnas ir siela dar 
iš Lietuvos atsivežti, Lietuviš
ki, išsaugoti nuo raudonojo ir 
rudojo "išvadavimų". Apie ki
tus priedus šiuo tarpu nekalbė
siu, kad neišblaškyčiau savo 
gražių svajonių. Tokį margą 
sutvėrimą pas save pamatę, 
turbut ir Amerikiečiai toli nu
lydėtų akimis. 

Vis dėl to skųstis nemanau, 
o tik padėką reiškiu BALF'ui 
ir geriesiems Amerikos tautie
čiams. Nors ir margas, bet 
vis dėl to dar jauties ne nuo
gas. Dažnai pagalvoji, kas bu
tų jeigu nebūtų to BALF'o ir 
Amerikos tautiečių širdys stai
ga sušaltų į ledą. Kažin ar be
galėtume išlysti isP savo stovy
klos barako ir pasirodyti žmo 
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I'D AUGELIS .t)irvos TAMSTOS PRENUMERATA UŽ DIRVĄ JAU 
i skaitytojų „ € * 
| kurių prenumerata 
| baigėsi, šiuo tarpu 
| gavote pranešimą 
| apie tai, su šiuo 
I dideliu žodžiu: 

P A S I B A I G Ė  
DIRVOS KAINA METAMS TIK $3.00 i 

i  
Atnaujinkit savo prenumeratą dabar, už 1948 metus, ir g 
gaukit sau 1948 metų Dirvos kalendorių. Vienų prenu- § 
merata baigėsi su pabaiga 1947 metų, kitų kiek anks- 1 
čiau. Prašome visų skubiai atnaujinti, prisiunčiant lai- | 
ške $3.00 ir Dirva jus lankys nepertraukiama. | 

Iš kanados siųskite $4.00 pašto ar banko per!afit&, | 
nes už Kanados dolarius toies negauname pilnds vertės. | 

i ^iicaiiiiiiiiiifiuiiiiiiiiiiiiniiitiiiiiiiiesiiitiiiiiiiiniiMiicsiiiiiUHiiiaitiiiiiiiiiiniiiitiniiiiKsiiiiiiiiiiiicsitiiiiiiiiiiuiiiiitiiiiiicsiiiiiiiiiiiicsiitiiiiiiiticiiiiiiiiiiiiicsiiiiiiiiiiiicsiiiitiiiiiiicsiiiiiiiiiiiicsiiiiiiiiiiiicsiiiiiiiiiiiiev 

Anglijoje Tremtinių 
Stovyklas Apianki 

Darbo Ministras 

nėms. Vasarą gal išvirstum j 
laukinį? <o žiemą;. ... patys su
prasite — į ledo kniužalą. 

Taip pat dažnai pagalvoji jog 
kada nors gryžus į laisvą Lie
tuvą, tarp kitų paminklų, bu
vę dypukai, turbut, sugalvos 
pastatydinti ir šiokį su trum
pu bet reikšmingu įrašu: 

BALF'as. 
St. šyvinis. 

Petras Lalas 
Dirvos Atstovas 

Prenumeratoms, Skelbimams 
39 Union Street 

AMSTERDAM, N. Y. 

Į Angliją darbams atvyku
sių Europos tremtinių pereina-
masias stovyklas paskutiniu 
laiku pradėjo lankytis Did. Bri
tanijos Darbo Ministras Isacs. 

Nepersenai jis buvo atvy 
kęs ir j Childfe Ercall kaime 
įsikurusią savanorių darbinin
kų stovyklą. Tarp kitų jį ly
dėjo ir Birminghamo apygar 
dos stovyklų atstovai. Pir 
miausia jie apžiurėjo rajoną ir 
pasiįdomavo gyvenamomis pa
talpomis. 

Vakare ministro garbei Pa 
baltiečiai ir Ukrainiečiai suren
gė koncertą. Dainų, arijų ir 
šokių programa atlikta puikiai. 
Per pertrauką stovyklos kino 
salėje susirinkusiems tremti
niams p. Isacs pasakė trumpą 
kalbą, kuri buvo išversta į Vo
kiečių ir Rusų kalbas. 

Pasveikinęs ir pasidžiaugęs 
čia gyvenančiais tremtiniais p. 
ministras ragino juos jaustis 
laisvai: "Galit važinėti kur tik 
jums patinka! žinau kad dau-

. j gelis jusų palikote savo šeimas 
Vokietijoje", palietė jis tą opų 
klausimą, kurį džiugiai išspren
dė: "Juos galėsite tuoj ir tai 
labai greitai į čia atsigabenti. 
Kai esat Anglijoje, esat drau
giškame krašte", kalbėjo to
liau. "Vyriausybė padės jums 
kiekvienu atveju ir visur!" 

Kaip visa kalba taip ir už
baiga nuskambėjo labai nuo
širdžiai: "Mano draugai, linkiu 
jums daug laimės!" 

Tremtiniai jam už tai atsi
dėkojo karštu rankų plojimu. 

Tokie Darbo Ministro apsi
lankymai pradžiugina ir sura
mina tremtinius. T. Banga. 

NE VIEN TIKTAI DUONA 
ŽMOGUS GYVAS 

Dirviečiai kurie turi didesnes širdis prideda ir dd* 
lari-kitą dovanų Dirvos parėmimui, iš ko mes galinįe 
siųsti nemokamai šimtus Dirvos egzempliorių tremti
niams Lietuviams atsiradusiems visuose pasaulio kam
puose. Prašymų ̂ yra daugybė — kiekvienas atsidūręs 
tarp svetimųjų, be kalbos, be spaudos, kreipidsi į Dir
vą prašydamas siuntinėti jam laikraštį nemokamai — 
ir mes tą darome. Mes suprantame kad ne viena tik 
duona žmogus gyvena', reikalinga ir dvasinio maisto — 
Dirva yra dvasinis maistas tūkstančiams tremtinių, ku
rie ją skaito leisdami iš rankų į rankas, imdami iš tų ku
riems mes išgalime ją nusiųsti. 

Tremtinu likimas ir šymet bus tas pats: be mažų 
skaičių kurie gali šian-ten išvažiuoti; kiti dešimtys tūk
stančių ir toliau vargs Europoje, o mes norime jų var
gą palengvinti teikiant jiems kuodaugiausia dvasinio 
peno. 

Mes tikime kad ir jųs noresite jiems pagelbėti. Iš-
rašykit Dirvą savo giminėms patys — į užsieni $4.50 me
tams, arba prisiųskit Dirvai savo auką, mes siuntinėsi-
me Dirvą prašantiems ir toliau. 

D I R V A  
6820 Superior Avenue Cleveland 3, Ohio 

Į 

N A U J O J I  A U Š R A  
Mėnesinis iliustruotas Lietuvių kulturos žurnalas. 

Kviečiame visus užsirašyti. Metinė kaina: U. S. ir 
Kanadoj $3.00. Kitur $3.50. Pasinaudokit šia proga 

Įdedu $ ir prašau siuntinėti man žurnalą šiuo adresu 
per visus metus: (52) 

Vardas 

Adresas  

Miestas 

"N. Aušros" adr: 
Valstija 

10729 So. State St., Chicago 28, 111. 

Savers always welcome 

JONAS G. 
POLTER 

L i e t u v i s  

Mamų Maliavotojas 
Popieriuotojas 

495 East 123rd St. 
Telefonas: POtomac 6899 
Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo 
pagražinimo suteikiama 

The May Co's. Basement 
Mes Duodam ir Iškeičiam Eagle Stamps 

nemokamai. 
SB. 

ŠILDYKIT SAVO NAMĄ 

Automatiškai su MONCRIEF 
r, A S • COAT. • OIL 

Krautuvė Atdara Kasdien nuo 10 ryto ir 5:30 vak. 

B332BEZSE 
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I. J. S AM AS - JEWELER 
Persikėlė i naują didesnę ir gražesnę krautuvę 

7007 Superior Ave. Greta Ezella Theatre 

Dabar iau turime didesnį rinkinį Deimantų, žiedų, Laik
rodėlių ir visokių graždaikčių, už nupigintą kainą. s 
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Proga! Labai Specialis Pirkimas Padaro šią 

Nepapraistai žemą Kainą Galima! 

California Cardigans 
Is 100% Grynos Vilnos! Moterų Mierų! 

. K" 

4,# 
V*.. 

1*5* ' 

Moterims geros rūšies grynos vilnos California Cardigans— 

gražaus stiliaus su dviem kišeniais, ir originaliai padaryti 

Pardavimui už Hang daugiau! Pasirinkimas iš juodų ar navy 

merose 38 iki 46. 

Telefonu arba Pa&tu Ųžsašymams—Saukit CHerry 3000 

Reguliariai 

7.05 Vertis 

Basement Sportswear 

BBXBBaBBBBS 
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1 tAL MIRIMAI 
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

(Žinios apie mirusius Lietuvius Siame skyriuje talpinama dykfti 

SUIKAUSKAS Juozas, m i r ė KAVALIAUSKIENĖ Darata, 
Lapkr. m., Georegtoton, 111. 63 m., mirė Lapk. m., Balti-

BARONAS J., mire Lapkr. m., more, Md.-
Detroit, Mich. RAČKAUSKIENĖ Ona, mirė 9 

.tH m 

AUKščIUNAS Baltrus, mirė 
Lapkr. men., Detroit, Mich. 

ZUBRICKAS Petras, mirė Lap
kričio m., Detroit, Mich. 

MISEVIČIUS Jurgis, pusamžis, 
mirė Lapkr. 12, Chicagoj. 

ŠŪKIS Kazys, pusamžis, mirė 
Lapkr. 12, Chicagoj. (Utenos 
ap. Debeikių p. Radiškių k.) 
Amerikoj išgyveno 38 m. 

SAMOŠKA Antanas, pusamžis, 
mirė Lapkr. .13, Chicagoje. 
(Tauragės ap. Pagramančio 
par. Mažionių k.) 

BALSIENĖ Marė (Gedvilaitė), 
pusamžė, mirė Lap. 13, Chi
cagoj. (Raseinių ap. Viduk
lės p. Blenstrubių k.) Ame
rikoj išgyveno 36 m. 

DAPKUS Edvardas B., 22 m.,, 
mirė Lapk. 16, Chicagoj, kur 
buvo ir gimęs. 

STANEVIČIENĖ Agota, 53 m. 
mirė Rugs, mėn^ Brooklyn, 
N. y. 

SHARRY Eva, 74 metų, inirė 
Spalių 7, Brooklyn, N. Y. 
(Iš Suvalkijos.) 

VASKELIONIENĖ Marė, 61 
m., mirė Rugs. 19, Lawren
ce, Mass. 

JANKAUSKIENĖ Emilija, 60 
m., mirė Rugs. 14, Athens, 
111. 

BERNATONIS Vincas, 68 m., 
mirė Rugs. 30, Minersville, 
Pa. (Vilniaus rėd.) 

ČIPULIENĖ Pranė, 54 metų, 
mirė Rugs. 25, Springfield, 
111. (Iš Suvalkijos.) 

ŠEŠKAS Jonas, 72 m., mirė 4 
Spalių, So. Norawlk, Conn. 
(Panevėžio ap. Talkonų k.) 

. PETKEVIČIUS Jonas, 55 me
tų, mirė Spalių 10, New Bri
tain, Conn. (Daubariškių Jk.' 
Vilniaus rėd.) 

VALEIKA Jonas, 63 m., mirė 
Lapk. 2, Wilkes-Barre, Pa. 

BRUNZIENĖ Agota, 73 metų, 
jnirš Spalių 27, Mt. Carmel, 
Pa. 

RYBOKAS Edvardas, mirė 1 
Lapk., Bridgeport, Conn. 

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

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

Chicago, 111. 

Lapk., Baltimore, Md. 
KMILNICKAS Kastantas, mi

rė Lapk. 7, Lowell, Mass. 
ŽAGAS Povilas, mirė Spalių 

1, Detroit, Mich. 
PETKEVIČIUS Jonas mirė 4 

Spalių, New Britain, Conn. 
KSCENAIT'IS Juozas, mirė 6 

Lapk., Brooklyn, N. Y. (Kė
dainių par. Bublių k.) 

MILIENĖ Jieva, mirė Lapkr. 
mėn., Shenandoah, Pa. 

LADAVIČIENĖ Rozalija, seno 
amž., mirė Lapk. mėn. She
nandoah, Pa. 

BARTSEVIČIENĖ Domic e 1 ė , 
mirė Lapk. mėn. Hazleton, 
Pa. 

VENSLOVAS Petras, seno am
žiaus, mirė Lapk. 26, Bed
ford, Ohio. 

MASLAUSKAS Antanas, 35 m. 
mirė Rugs. 8, Perth Amboy, 
N. J., kur buvo ir gimęs. 

JANUŠONIS Vincas, 55 metų, 
mirė Rugs. *8, DuBois, Pa. 

TARULIENĖ Katrė, 60 metų, 
mirė Rugs. 18, Chicagoj. 

VIZGAITIS Mykolas, 64 metų, 
mirė Rugs. 13, Luzerne, Pa. 

DAINIS Kostantas, 60 m., mi
rė Spalių 13 d., Worcester, 
Mass. 

VAŠKELIENĖ Margaret, inirė 
Rugs, m., Hartford, Conn. 

PRAŠKEVIČIUS Pranas, mirė 
Spalių m., Shenandoah, Pa. 

BARANAUSKAITĖ Genovaitė, 
8 metų, mirė Rugs. 30, Se-
bastopol, Pa. 

ŠIDLAUSKIENĖ Uršulė (Mic
kevičiūtė), mirė Spalių 9 d.. 
So. Boston, Mass. (Skapiš
kiu p.) Amerikoje išgyveno 

. 37 metus. 
pYBAS Vladas, 53 m., mirė 15 

Rugsėjo, Philadelphia, Pa; 
KAZLAUSKAS Jonas, 53 me

tų, mirė Lapk. 3, Bridgevil-
le, Pa. (Trakų ap.) 

TAMELIENĖ Benedikta, 56 
m., mirė Spalių 11, Chicagoj. 
(Šiaulių ap.) 

BALIULIS Jonas, 67 m., mirė 
Spalių 31, Seltzer, Pa. 

ASTRAUSKIENĖ ( G aubaitė) 
Petronėlė, pusamžė, mirė 16 
Lapk., Chicagoj. (Plungės p. 
Stalgalio k.) Amerikoj išgy
veno 37 metus. t 

KALMINSKAS Antanas, pus
amžis, mirė Lapk. 17, Chica
goj. (Telšių ap. Kvėdarnos 
par. Anžuolijų k.) Amerikoj 
išgyveno 50 metų. 

RADZEVIČIENĖ Marė, mirė 
Lapk. 5, Baltimore, Md.* 

* ~z -m! 
iJtT 

šis jaunas berniukas, Michael Jlaverly, 7 metų, iš Dundee, 111., 
dalyvaudamas galvijų turguje Cary, 111., nusipirko Holstein 
telyčią už $150 ir sako pradės auginti savo galvijus. Su juo 
yra Otto Schnering, Curtis Candy Company prezidentas. 

PAJ IEŠKOJIMAI 
Jieškomieji ar apie juos ži

bantieji prašomi atsiliepsi į: 
CONSULATE GENERAL OF 

LITHUANIA 
41 West 82nd Street 

New York 24, N. Y. 

Lymontas, JorUts, gyv. Boston, 
Mass. 

Mačiulis, Tadas, ii Joniškio vai., 
Šiaulių ap., gyv. Chicagoje. 

Makniutė - Naudžiūnienė, iš Simno 
vai., gyv. Shenandoah. 

Makulis, Antanas ir šeima, iš Kap
čiamiesčio vai., Seinų ap., gyv. 
Brooklyne. 

Marcinkevičius, Bronė, iŠ' Kelmės v. 
Martinaitytė, Brigita, i§ Vilniaus, 

gyv. Philadelphia. 
Masionienė - Graževičiutė, Valerija 

iš Seirijų vai., Alytaus ap. 
Masiulis, Povilas, Stanislovas ir 

Liudvika, iš Šimoniu vai., Pane
vėžio ap., gyv. So. Bostone. 

Medelinsky (Medelinskas), Antanas 
gimęs Amerikoje, sunus Medelin-
skienės - Pilipavičiutės, iš Šakių 
aP-» gyv. Shenandoah, Pa. 

Merkevičius. A/iupras, , i^. Pajevo
nio vai., Vilkaviškio api 

Merkevičius, Viktoras, iš Vilkaviš
kio ap.r 

Mickaitė, iš Saločių vai., Biržų ap. 
Mičiulis (Mitchell), Juozas, gyv. 

New York. 
Mikadamas, Teofilius, iš Seirijų v., 

Alytaus ap. 
Mikšys, Juozas, ir Mikšytė, Antani

na, ištekėjusios pavardė nežino
ma, iš Narvydiškės km., Vabal
ninko vai.. Biržų ap., Juozas tu
rėjo saliuną Newarke. 

Mikutaitė, Kotryna ir Tavose, iš 
Medingėnų-Rietavo vai. 

Mikutis, Juozas ir Pranas, il Kal
tinėnų vai., Tauragės ap. 

Miliauskas, Jonas ir Stasys, iš Kel
mės vai., gyv. New Yorke. 

Milienė - Šmitaitė, Stasė, i£ Telšių' Rudaitis, gyv. Hoosick Falls. 

Petrauskas, Jonas, sunus Vinco ir 
Onos, gimęs East Chicago, Ind. 

Petrusevičiutė - Šteimanienė, .Anta
nina, giminės ir pažįstami prašo
mi atsiliepti. » • 

Pietaris, Elžbieta, Marija ir Vin
cas, iš Padovinio vai. 

Pietariutė, Ieva ir Magdalena, iš 
Liudvinavo vai., Marijampolės ap. 

Pikevičiutė, Magdė, iš Viekšnių vai: 
• gyv. Philadelphia. 

Pranevičius, Adolfas ir Vladas, iš 
Krakių vai., Kėdainių ap., gyv. 
vienas Chicagoje kitas Milwau
kee. 

Pugevičius, Kazys, iš Joniškėlio v., 
Biržų ap.. gyv. Baltimore. 

Pueržlaite, Ona, iš Krinčino vai., 
Biržų ap., gyv. Bostone, Phila

delphia ar Chicagoje. 
Puskinalis, iš Radviliškio val.Į Šiau

lių ap. 
Račkauskienė - šimkunytS, iš Gyč-

kampio km., Čekiškės vii., Kau
no ap., gyv., rodos, New Yorke. 

Radavičius, Jonas, giminės, iš Kalti
nėnų vai., Tauragės *$!,, pirašomi 
atsiliepti. i.fl 

Radušinskaitė. 
Radzevičius, Aleksandras, gyv. Wfa-
shingtone. 
Ragauskas, Mykolas, iš Saląfco vai , 

Zarasų ap. 
Raičinskienė, našlė Juliau^, 'ir vai

kai Irena, Julius ir Vaclovas, gyv. 
Baltimore. . ,, 

Rakitytė, Anelė, iš Salako vai., Za
rasų ap. ' i • 

Ramanauskienė, Adelė, išr. Pilviš
kių vai., Vilkaviškio ap., gyv. 
Chicagoje. 

Rauchas, Aleksandras, jDanielius, 
Juozas ir Petras, gyv., fjhicagoje. 

Razauskas - Norvilas, Antanas, 
Pranas ir Vincas. Iš''Raseinių, 
gyv. Baltimore. 

Revanka, gyv. Chicagoje. 
Rimkevičius,. Adolfas ir Juozas, iš 

Kelmės vai., gyv. Chicagoje. 
Rimkus, Nikodemas, iš Batakių v., 

Tauraerės ap., gyv. Chicagoie. 
Rubis (Rubavičius?), Julius, iš Tve

rų vai., Telšių ap.,/ gyv. Cleve-
lande. 

Pilnai Paderuv ta Apdrauda. Phone EX. 0417 

W. DEBESIS PAINTING CO. 
Namų Pagražinimas iš Vidaus ir iš Lauko 

Kreiptis arba šaukti telefonu vakarais tarp 6 ir 9 vai. 
?526 Star Avenue Cleveland 3 

Delia E. Jakishs 
(JAKUBAUSKIENE—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

REIKALE VEŽIMAI LIGON1AI.IS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763 

Pokaledinis Išpardavimas 
s 

VYRAMS IR VAIKINAMS ŽIEMINĖS 

SKRYBĖLĖS Visokiij Pavidalif 
Visokių Spalvą 

KINGSLEY 
ir BĄliCLAY 

. V KELNES Pasirėdymui ir Darbui 
Marškiniai — Sweatcriai — Apatiniai — Kojinės — Diržai 

. Pirštinės ir Antkaklių setai. Pilniausiai pasirinkimas 
vyriškų aprangalų ūž populiares kainas. 

ap., gyv. Chicagoje. 
Mižutowič - Karašauskaitė, Zofija, 

gyv. Chicagoje. 
Monkevičius, Juozas', iš . Dotnuvos 

vai., Kėdainių ap. 
Morkunaitė, Maryti, iš Trakų ap.. 

gyv., rodos, New Yorke. 
Motušaitė, Kotryna, duktė Juozo, 

iš Židikų vai. 
Narbutaitės, Marijona ir Ona, iš 

Andriejavo vai., Kretingos ap. 
Narkiewicz, Jan ir Josef. 
Naudžiūnienė - Makniutė, iš Simno 

vai., gyv. Shenandoah. 
Naujokaitė, Marijona, iš Alvito v., 

Vilkaviškio ap. 
Navakas, iš Daujėnų vai., Biržų ap. 
Nomeikienė - Maiauskaitė, Anėlė, 

iš Prienų, gyv. New Yorke. 
Norvilas - Razauskas, Antanas, 

Juozas, Pranas ir Vincas, iš Ra
seinių, gyv. Baltimore. 

Pabrica, Juozas, it Šakių ap. 
Pacevičius - Dovidoniutė, Ieva, iš 

Veiverių vai.. Marijampolės ap. 
Pacevičius, Vytautas, iš Aukšta

dvario vai., Trakų ap., gyv. Phi
ladelphia. 

Panelis - Zaleskytė, Stefanija, ir 
brolis Vaitiekus Zaleskis, iš Tel
šių ap. 

Pangonis, Antanas, iš Ūdrijos vai. 
Alytaus ap. 

Paražinskas, Klemensas, iš Skais
girio vai., Šiaulių ap., gyv. Mon-
tello, Mass. 

(Pašukonytė, Mikalina, iš Seirijų v., 
Alytaus ap. 

Patkauskas, iš Neciunų vai., Biržų 
ap.. gyv. Washington#. ' , 

Paukštienė, Elena, gyv, Chicago, 
111. 

Pelanis, Petras ir Silvestras, iš Sa
lako vai., Zarasų ap. 

Pervažas, Vincas, sunus Juozo ir O-
nos. 

Petraitytė, Julijona ir Petronė, iš 
Jurbarko v., gyv. Detroite ar Chi
cagoje 

Rudzevičius, Juozas, iš Sintautų v., 
Šakių ap. 

Rūkas - Gasparaitė, Uršulėj 
Sakalauskas, Vladas. 
Sasnauskas, Povilas (Bud<fln, T.), 

iš Telšių, gyv. Brooklyne. 
Saukaitė, Kazimiera, iš Telšių vai. 
Schreiber, Emma, ištekėjusi, rodos, 

Steinemitz, iš Tauragės ^.|ip., gyv. 
New Yorke, duktė Emmos Baum-
gardt. ,',i 

Sireika (Sirakus), Jonas, siįnds Jo
no, buvęs Amerikos kariuomenėj 
Austrijoje. 

Sivickas, Stasys, iš Prienų m., Ma
rijampolės ap. 

Skliutas, Antanas, gyv. Chicagoje. 
Skrinska, Jurgis, gyv, New Yorke. 
Skrobliutė, Katrė ir Rožė, iš Kal

varijos vai., Marijampolės ap. 
Skuneika, Jonas ir sesuo Konstan

cija. lankė Šiaulių gimnaziją. 
Slavickaitė, Ieva, iš Liubavo vai., 

Marijampolės ag>. 
Slavickas, Leonas, Magdalena ir 

Petronėlė. 
Stačkunas, Kazimieras, ii Pabiržės 

vai.. Biržų ap. 
Stasiūnaitė, Marija, duktS Žilinskai

tės, iš Pušaloto vai. 
Stiuart - Vaitkevičiūtė, Juzefą, iš 

Stonaičių vai., Šiaulių ap., gyv. 
Bostone. 

Strakšys, Aleksandras, gyvi' Chica-
goje. I 

Suveizdis, Jurgis, iš Papigo;1 vai., 
Biržų ap., gyv, ChicagojeF » 

Šečkus, Stasys ir Elzė, iš Veiverių 
vai., Marijampdlės ap. s 

šermukšnis, Antanas, iš Miškinių k. 
Debeikių vai., Utenos ap. 

Šimkunytė (Račkauskienė), iš Guč-
kampio km., Čekiškės vai., Kau
no ap., gyv., rodos New Yorke. 

šiupšinskas (Schiupschinskas), An
tanas, iš Stakliškės vai. 

šklėris, Feliksas, gyv. New Yorke. 
Šteinytė, Marija, iš Vilkaviškio vai., 

gyv. Washington^ 

IK' 

ftYlf Al GREEN. STAMPS su kožnu pirkiniu. — 
• IV#\I čįa galit iškeisti savo Stamp Books. 

, THE KRAMER & REICH CO. 
7010 Superior Ave. 

į P J KEJRSIS 
I | 609-12 Society for Savings Bldg.—Cleveland, Ohio 
| OFISO TELEFONAS: MAin 1773. ? | 

E Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuoee, kreip- g 
jjjj kites i mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai- s 

Atdara Vakarais 

Rašydami Dirvos Redakcijai. 
riuose apdraudos-insurance reikaluose. . •- k ... s Administracijai ar Agentūrai 

Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas il,lišpildymaa £ kokius paklausimus, visada įdė-
= garantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba asmeniškai. £, kit UŽ 3c pašto ̂  Ženklelį atsa-
= -------- — «i kymui. Ta& būtina. 

Šteimanienės - Petru»evičiutės, An
taninos, gimines ir pažįstami pra
šomi atsiliepti. 

Sulcienė, Julė, ir sunus Šulcas, Juo
zas, iš Šiaulių ap., Tryškių vai., 
gyv. New Yorke. 

Šuminas, Petras, ii Salako vą|„ Za
rasų ap. 

Švagždienė, Matilda, gyv. Philadel-
phii'oje. 

Švetkauskieng - Vaitkevičiūtė, iš 
Miroslavo-Slabados vai., ir vyras 
Juozas Švetkauskas, abu iš Aly
taus ap., gyv. Allegheny County, 
Pa. 

Tamošiūnas, brolia} Mato Tamošiū
no, iš Smilgių Vai. 

Tarosa, Pranas, sunus Doin©, gyv. 
Chicagoje. 

Tirkšlis - Tirkšlevičius, Boleslovas, 
gyv. Chicagoje. 

Titmanas, Jonas ir Adulis ir Titma-
niehė, Ona. 

Tubelienė - Dagnytė, Veronika ir 
sesuo Karinauskienė, ii Lygumų 
vai., Šiaulių ap. 

Tichnevičius, Viktoras, iš Šiaulių a., 
sunus Stefanijos, gim. Marcinke
vičiūtės. 

Toleikytė, Barbora, iš Tauragės ap. 
Tomkus, iš Šiaulių ap. 
Tranelis, Pranas, iš Utenos vai., ir 

ap-, gyv. Chicagoje. 
Ulrich, Julius, brolis Adolfo. 
Urbanavičius, Jokūbas, brolis Alek

so, ir jo vaikai Antanas ir Jonas. 
Urbantas, Stasys, iš Šakių ap., pra

šo atsiliepti gimines. 
Ulevičius, Jonas, Jurgis ir Petras, 

iš Marijampolės ap. 
Ūselis, iš Švėkšnos. 
Vaišvila, Juozas ir Pranas, sunųs 

Rapolo. ' 
Vaitkevičius, Adolfas ir Vladas, iš 

Stonaičių vai., Šiaulių ap., gyv. 
» Bostone. 
Vajėga, i& Papilio vai., Biržų ap. 
Valinčius, Matas, iš Rudnykų vai. 
Variakojis, Jonas, iš Papilio vai., 

Biržų ap., gyVf Philadelphijoje, 
yėliau kitur. 

Varnagys, Pranas/ ii Kaltinėnų v., 
Raseinių ap., gyv. Chicagoje. 

Vasiliauskas, Alfredas ir Jonas, iš 
Daujėnų vai., Biržų ap. 

Vaicekauskaitė, Sofija* ištekėjusi, 
ir duktė Violeta, gyV. Chicagoje. 

iVaiiioras, Juozas, ii Palangos vai., 
Kretįngos ap. 

Vainšreideris, Juokas ir Ona, iš Kė
dainių ap., Krakių vai. I 

Vaitkus Balnytė, Barbora, ii Tau- Į 
ragės ap., gyv. Philadelphia. 

Valantis, Leonas, iš Šiaulių ap. j 
Vasiliaskaitė - Marcinkevičienė, Ma

rijona, vyras Juozas, ir vaikai 
Juozas ir Marijona, Amerikoje 
pasivadinę, rodos, Martin, gyv. 
Bostone ar Brooklyne. 

Velža, Stanislovas, ir jo brolis, gyv. 
Chicagoje ar Philadelphijoje. 

Venskus, iš Norėnų parap., Salan
tų vai. 

Verimas, Vladislovas. \ > 
Vilimavičiug, 
Viliunas, Kristupas, iš Tauragės a. 
Vistjunienė - Paulauskaitė, Pranė, 

iš Taurages^ap., gyv. Cambridge, 
Mass. 

Vitkus, sunus Juozo, "iš Šiluvos vai. 
Vitkus, Berta, iš Kretingos ap., gyv. ( 

Milwaukee, Wise. 
Vitkus, Justinas, 'iš Kreting6e'4rap., 

gyv. Chicagoje. 
Vivijan, Ona, iš Utenos ap. 
Vosylius, Kazys ir Pijus, iš Vilka

viškio ap., Paežerių vai., 
Vyšniauskas, Jonas ir sesuo Ona, 

lankę mokyklą Alytuje, gyv. Lo
well, Mass. 

Velikis, Alfonsas, ii Daugailių vai., 
Utenos ap. 

Vengelytė, Emma ir Natalija, iš 
Lydavėnų, Raseinių ap. 

Venskaitė, Ona, ištekėjusi, ii Kvė
darnos vai., Tauragės ap. -

Venskus, Ignacas, iš Josvainių vai , 
Kėdainių ap. gyv. apie New York. 

Weitkun, Matilda, gyv. Racine, Wis. 
Wewerat (Veiveraitis), Jonas, iš 

Jurbarko vai., gyv. Bridgewater, 
Mass. 

Zachryca, Fricas, ii Griškabūdžio 
vai., Šakių ap., gyv. Chicagoje. 

Zaleskis, Vaitiekus, ir sesuo Stefa
nija Panelienė-Zaleskytė, iš Luo
kės apylinkės, Telšių ap. 

Zamblauskienė - Lukoševičiutė, 
Magdalena, iš Vilkaviškio ap. 

Zavecko, Adolfo ir Barboros Kara
liūtės - Zaveckienės, giminės ir 
pažįstami prašomi atsiliepti. 

Zigmantas, Mikalojus, įi Rozalimo 
vai., Panevėžio ap* Bitininkas, 
gyv. netoli Chicagos, 

Zujenė, Kazimiera, dirbo Šv. Kazi
miero Draugijos Knygyne, Kaune, 
gyv. Chicagoie. 

Žaltauskas, Simanas, iš Kauno ap. 
Žemaitaitis, Antanas, iš Višakio -

Rudos parap., Marijampolės ap., 
gyv. Naugatuck. 

Žigas, Adomas, iš Jėzno vai., Aly
taus ap. 

žiupsnytė - Levgaudienė, Morta, iš 
Kėdainių ap., gyv. Philadelphia. 

Žolinienė - Prušinskiutė, Antanina, 
iš Vilkaviškio ap., gyv. prie Chi
cagos. 

Žukas, Salemonas, iš Pažėrių vai., 
Vilkaviškio ap., , gyv. Chicagoje. 

Zableckaitė, Ona, gyv. Marijampo
lės ap. 

Zeica,, Pranas ir Elena, ii Raseinių 
ap., Eyv. Chicagoje. 

Zinkevičius, Petras, iš Vilkaviškio 
ap., sunus Martyno. 

Zyzas, Alfonsas, iš Utenos vai. gyv. 
Chicagoje ar Baltimore. 

žadeikytė, Hella. 
Žičkus, Leonas. 
žiupka, Mykolas it Stasys, ii Pa

baisko vai. 
Žukauskai, Kazys, iš Kretingos agi, 
Žuriene, Petronėlė, gyv. Detroite. 
Žutautas, Jonas, gimęs Amerikoje. 
Žutautienė (vėliau Kundratienė) 

Season's Greetings 

and 

A Happy New Year 

<» u 

'  **•  

'0: 
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East 75th and Morgan Ave. 

Michigan 8400 

Cleveland 

SEASON'S GREETINGS 

and 

A HAPPY NEW YEAR 

JOSEPH W. KOVACH 
FORMER 

STATE REPRESENTATIVE 

S E A S O N ' S  G R E E T I N G S  

[ THOMAS F. MCCAFFERTY 
|  C O U N C I L M A N  j 

Bluzus, Petronėlė, iš Tauragės a., 
gyv. Milwaukee, Wi 
nus Jonas Žutautas. 

Eiurages 
ir jos su-

žvirblis, Antanas, iš Svėdasų vai., 
Rokiškio ap., vaikai Antanas ir 
Elena. 

žydelis, Vincentas, žmona Marija, 
vaikai Jonas ir Frances,. gyvenę 
Pittsburgh, Pa. 

NEUŽMIRŠKIT 3c 

| CARPETING FOR THE 
I DISCRIMINATING 
• 

j IMMEDIATE DELIVERY 
| Luxurious Textures — Colors — Patterns — Weaves ,? 

X A VISIT TO OUR STORE WILL BE GRATIFYING 

| R. W. Duke Co. 
• 
J "THE HOME OF FINE CARPETING" 

| 20156 SO. MORLAND BLVD. — SK. 6464 
f (At WarremwiU* and Kinsman) 
t 
£ TERMS ARRANGED EASY PARKING 

^ Open Tuesdays and Fridays Until 9 P. M. 

| VISOKIA APDRAUD> 
į ^ Mes esame pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale viso
kios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pirma 
laukite mus negu ugniagesius (firemonus). 

P. P. M U L I O L I S 
Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate 

ir Apdraudos Agentūra 
6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 

** : * įd 
i* 1 --m 

ŽMONIJOS ISTORIJA 
610 pusi. didumo knyga — kaina $2.00 

Štai didžiausia knyga kokią tik galit tikėtis 
gauti už $2.00: paveiksluota, tvirtais audimo 
iriršeliais, lengva kalba parašyta, stambiomis 
t^idėmis. Apsakoma pasaulio istorijos eiga, 
ką privalo žinoti kiekvienas norintis platesnio 
iisilavinimo. Aprašoma įvairus buvę didieii 
Jtarai kurie nulėmė žmonijos gyvenimo kryptį, 
Valstybių persitvarkymus.-

Siųskit laiške $2.00 su adresu ir 
prašykit prisiųsti jums šią 610 puslapių 
didumo žmonijos istorijos knygą. 

. Reikalaukit Dirvoje 
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ii CLEVELANDO IR APIELINKES ŽINIOS ! 
DIRVA—6820 Superior Avenue. ENdicott 4486—Atdara vakarais y, 
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KAS DARYTINA LIE
TUVIU SALĖS AT
GAVIMO REIKALE 

Ateina metinis Lietuvių Sa
lės bendrovės šėrininkų susi
rinkimas, ir tiems Lietuviams 
kurie nori atgauti savo salę ir 
galėti ją naudoti Lietuviškiems 
kultūriniams reikalams, reikia 
parodyti' daugiau rimto noro 
savo reikalus ginti. 

štai keletas patarimų ir su
manymų : 

1. Kiekvienas laikykit savo 
balsavimo teisę sau, neduokit 
"Proxy" kitiems, o jeigu nega
lėsit patys susirinkime daly-

TREMTINIAI ORGANIZUO? 
JASI 

Clevelande gyveną tremtiniai 
Gruodžio 28 d. susirinkime su
siorganizavo j Lietuviu Trem
tiniu Draugiją Clevelande ir 
išsirinko šios sudėties laikiną 
valdybą: Dr. Inž. A. Damušis 
— pirmininkas; J. P. Nasvy-
tis — sekretorius; Dr. J. Ab-
raitis, B. Bartkunas ir A. Šal
kauskas — nariai. 

DIRVOJE GALIMA GAUTI 
tremtinių ir senųjų Clevelan-
diečių pobūvio, |vykusio Gruo
džio 14 dieną, nuotraukų. 

KEITH'S 105TH STREET 
THEATRE 

Keith's RKO 105th Street 
Theatre matysit šią įdomią fil-

vauti, paveskit savo balsus glo-j!11^' .Padedant Gruodžio 31 ir 
bon tų kurie rūpinasi Lietuvių j cr 

reikalais. (Atneškit arba pri- °* Walter Mitty . \ 
siųskit pasirašytą proxy į Dir-

Digest 
6820 SUPERIOR AVE. CLEVELAND 3, OHIO PHONE: ENdicott 4486 

vos redakciją). 
2. Metinis šėrininkų susirin

kimas privalo išrinkti savo ko
misiją iš visų tarpo šiems tik
slams ; 

a. Ištirti ar salės Įstatai lei
džia išnuomoti salę daugiau ne
gu vienai ar kelioms dienoms, 
ir tik tiems reikalams kuriems 
salės bendrovės čarteris nusa
ko (bet ne keliems metams). 

REIKALINGA MOTERIS 
Lietuvių namuose, prižiurgji-
mui namų, tris dienas į savai
tę. Gali gauti čia ir kambarį 
nakvynei, šaukit vakare po 7 
valandos, GLenville 0438. 

OHIO farmeriai 194? metų 
Lėgyje už savo produktus gavo 
ineigų apie $1 bilijoną, arba 25 
nuoš. daugiau negu gauo 1946 

i nu iw.uvaiin iiiviiiJiuv* . . . • • /» • • v 

b. Ištirti kokiam "charitable! niętais, taigi farmeriai yra zy-
purpose" eina salės bingo pel- į miai turtingesni. 
nas, nes su lyg įstatymų bingo 

M I R I M A I  
JONAS GAIDELIS, 35 metų, 

nuo 1013 E. 71 street, mirė 
Gruodžio 29, nelaiminga mir-
čia. Palaidotas Sausio 2, Kal
varijos kapinėse; pamaldos at
sibuvo šv. Jurgio bažnyčioje. 

Liko tėvai, Jonas ir Marė, 3 
broliai: William, Joseph, Ber
nard; 2 seserys; Adella ir Mrs. 
A. Primosic. 

Velionis buvo II Pasaulinio 
Karo veteranas. 

Laidojime pasitarnavo laido
tuvių direktorė Delia Jakubs. 

BARBORA MOCKUS, 54 me
tų, mirė Gruodžio 29, palai

dota 31 d., Whitehaven kapinė
se ; 

Liko vyras, Jonas, trys vai
kai: Florence, Ralph, Williams, 
ir sesuo Ona Botyrienė. 

SOFIJA LAKE (Leikauskienė) 
44 m., nuo 7001 W7ade Park 

ave.. staiga mirė Gruodžio 24, 
palaidota 29 d., Kalvarijos ka
pinėse ; pamaldos atsibuvo St. 
Casimir's bažnyčioje. 

Velionė buvo gimus Cleve
lande; liko vyras, Joseph Lake, 
sunus Joseph Denny, ir jos tė
vai bei du broliai ir sesuo. 

Šių dviejų laidojime pasitar
navo Wilkelis Funeral Home. 

lošti teisę gali gauti tiktai "for 
charitable purposes" (labdaros 
tikslams). 

c. Ištirti kurie salės bendro
vės valdybos nariai dalinasi 
bingo peiliu su salės nuomoto
jais 

APVOGĖ 
Jack Ganson, Lietuvis imty

nių promoteris, prieš Kalėdas 
išvažiavo pasilsiui į Floridą. 

Šiomis dienomis sugryžęs ra
do savo kambarį Belmont ho-
telyje apiplėštą: nuostolių jam 

3. Neleisti naujų direktorių ! padaryta už apie $4,000, išneš-
rinkimo iki bendrovės susirin-;ta daug rubų, avalynės ir ne-
kimas nebus atidarytas (be su- Į kurių atminties dalykų, kaip jo 
sirinkimo atidaryto negali bu- paties laimėti medaliai ir žie-
ti dalinama balsavimo lakštai), dai iš 1921 metų imtynių. 

4. Reikalauti kad išrinkti sa-
lės direktoriai pasirašytų aft'i- FEDERALĖ valdžia išmoka 
davitus kad jie nėra komunis- virš $21 milijoną už mokymą 
tai. , 16,539 Cuyahoga apskrities ka-

5. Nerinkti į direktorius to-iro veteranų. Apie 13,000 ve-
kių kurie neišmanė biznio: da- teranų lanko universitetus ir 
bartinių direktorių diduma yra ; kolegijas, kiti amatų mokyklas, 
tokio žiopli kad nemoka pelnin- į 
go klubo biznio vesti. Tik du j DIDŽIAISIAIS EŽERAIS per 
ar trys iš dabartinių direkto-11947 metu veikimo sezoną lai-
rių nusimano apie biznį, bet Vai pervežė 77,898,000 tonų ge

ležies rudies; 52.000,000 tonų 
anglies ir milijonus tonu gru-
dul 

kiti visi ir jiems neleidžia dirb 
ti salės naudai. 

Patartina daugeliui neapsiim-
ti į direktorius, nes komunistai 
perstato musų daugiau tik su-
smulkinimui musų balsų. 

Salės reikalai nuėjo taip dėl 
to kad joje šeimininkavo ne 

GIMIMŲ skaičius Clevelan
de 1947 metais pasiekė 30,000 
kūdikių, padarydamas visiems 

lu Knu joje "«.vu į,nikams rekorda. Depresijos 
tokie Lietuviai kurie nori Lie- , .L 
tuviams pasidarbuoti, bet tokie la'k*'s *lm'nll» būdavo po apie 
kurie įsikibo į salę sau pasipi- 12'000 metuose-
nigauti, ir pinigaujasi. Į 

Bet piktais darbais neilgai j CLE VE LAN I>0 policija per 
džiaugsiesi. Teko girdėti kad; 1917 metus atliko labai J?erą 
vienus valdžia jau pačiupo už darbą kriminalinių žudysčių iš-
"income tax" slėpimą, tuojau aiškinime. Pernai čia buvo pa-
pačiups ir dar du a** tris : pildyta 85 žmogždystės, iš jų 
"gaspadorius", nes jie važinėja 83 buvo išaiškintos. 
naujais puikiais automobiliais, j 

nors yra paprasti dirbtuves j 194g METŲ State Hotel, Res-
darbininkai, tik salėje pagelbs- taurant and Dry Cleaning 
ti bingo biznį varyti. # aplikacijas dabar galima gauti 

Butų geriau kad .lie pasi-|717 Engineers Bldg., 1365 N. 
trauktų iki dar nepakliuvo, ir Ontario St., Clevelande. Ofi-
Lietuviams nekenktų atgauti sas atdaras 9 ryte iki 4:30 pa 
salę Lietuviškiems reikalams. pietų. 

šerininkas. 

DARBININKAI Clevelando 
miesto valdžios žinioje gavo al
gų pakėlimą, bendrai imant su
virs 2 milijonus dolarių. Rei
škia, taksų mokėtojai tą su
ma turės sumokėti. 

Kelis šimtus miesto valdybos 
tarnautojų Burke atleido: tai 
gal tuos kurie neištikimi jam 
buvo per rinkimus, o ištikimiem 
ji gauna pakėlimą algų. 

PIENAS Clevelande pabran
gintas vėl 1 centu kvortai, nuo 
Sausio 1. Pabranginimas sako 
reikalingas sulaikymui pieno 
Dritrukimo, kadangi šiuo laiku 
pieno gavimas sumažėjo. 

DAUG namŲ Clevelande pa-
siliuosavo nuo nuomu kontro
lės, kaip praneša kontrolės ta
ryba. Iš 227,000 namų kurie 
yra po kontrole, 36,000 paliuo-
suoti nuo federalės kontrolės. 

Namų savininkams kurie su
sirūpinę tuo klausimu patarti
na kreiptis i nuomų kontrolės 
ofisą, iš kur gaudavot visokias 
blankas tuo reikalu, nesikreip-
kit i Dirvos redakciją, čia jo
kiu patarimų tuo reikalu ne
galim duoti, neturim jokių in
formacijų apie tai. 

DIRVAI išsirašyti nereikia 
laukti pradžios metų. Išsira-
šykit dabar. Pusei metų $1.50. 

PAJTEšKAU Roką Liutiką, 
iš Grybžinių k., Jokūbavo vai., 
Kretingos ap. (2) 

. Albina Melinis 
2016 Lorain Av. Cleveland, O. 

KORTAVIMO VAKARAS 
Rengia LRKSA Ohio Aps

kritis, Sausio-Jan. 17, Lietuvių 
salėje, 6835 Superior ave. Pel
nas Lietuvių tremtinių šalpos 
naudai. įžanga tik 40c. Pra
džia 7:30 vai. 

Kviečia Rengimo Komisija. 

TRAFIKO nelaimėse Cleve
lande per 1947 metus užmušta 
97 asmenys, 19 mažiau negu 
1946 metais. 

Tik nuo Lapkričio 1 d. už
mušta 23 asmenys, reiškia per 
du mėnesius kada buna trum
piausios dienos ir prastas oras, 
trafiko nelaimių buna daug dėl 
neatsargumo kaip iš važiuoto
jų taip ir iš pėsčiųjų pusės. 

Vienas iš užmuštų Gruodžio 
29, buvo Lietuvis Jonas Gaide
lis, 35 m. amžiaus. 

GĄTVEKARIŲ pasus pa
branginus iki $1.50, vietoje 
$1.25, tuoj pat gerokai suma
žėjo tų pasų pirkimas. Taigi 
miesto politikieriai kurie turi 
brangiai apmokamas tramva
jų oepravimo sistemoje vietas 
turės mažintis sau algas. 

MANO tėvas Jurgis Berža-
Iis, gimęs Elksnupėnuose apie 
1837 m., Evangelikų tikėjimo, 
išvažiavo į USA iš Seirijų, gy
veno Clevelande apie 30 metų, 
vėliau prieš mirtį išsikėlė į ar
simą miestelį, ir mirė apie 
1908-1909 ar 1910 metus. Kas 
apie jį žinotų, prašomi praneš
ti: T. Varanka, Dirvos adresu, 
6820 Superior av. Cleveland,®, 

FRANK J. LAUSCHE 
KANDIDATUOS? 

Nors Cuyahoga Demokratų 
partijos vadas Ray T. Miller 
anksti pasiskelbė kad jis kan
didatuos Demokratų partijoje 
į Ohio gubernatorius, tačiau iš 
plačios Ohio eina žinios kad 
Demokratų vadai nesiskubina 
šokti jam į talk? ir varyti jo 
kandidatūrą pirmyn. 

Tuo pat kartu pradėjo plis
ti gandai kad buvęs guberna
torius Frank J. Lausche mano 
kandidatuoti j gubernatorius. 

Reikia tikėti įvyks gana at
kaklios lenktynės tarp šių dvie
ili kandidatų Demokratų tarpe, 
ir galima tikėti Lausche išeis 
laimėtoju. 

Nominacijų balsavimai bus 
dar tik ateinančią vasarą, o 
rinkimai įvyks Lapkričio mė
nesio pradžioje, 1948 m. Ta
da bus ir prezidento rinkimai. 

HIPPODROME 

"Daisy Kenyon** 
Trys žymiausi Hollywoodo artis

tai sugrupuoti vėliausioje Twentieth 
Century-Fox romantiškoje dramoje, 
'"Daisy Kenyon", kuri pradedama ro
dyti Hippodrome Theatre trečiadie
nį, Sausio 7. 

Tie artistai yra Joan Crawford, 
Dana Andrews ir Henry Fonda. 

"Daisy Kenyon" einasi apie ne
priklausomos moteries gyvenimą 
jos meiliškus prietikius. Linksma ir 
jauna, tačiau vieniša, Daisy Kenyon 
trokšta sau tokios meilės kuri veik 
neatsiekiama jos širdžiai, ir ji ban
do pasirinkti tarp turtingo ir puoš
naus New Yorko advokato ir bied-
no bet meilaus ex-G.I. 

Dana Andrews vaidina rolę to ve
dusio advokato, kurią Daisy senai 
pažino, bet jo bijojo. Henry Fonda 
vaidina tą kitą rolę. 

Prie jų vaidina eilė kitų gerų ar
tistų. 

Lietuviškos Vakaruškos 
A. L. Citizens 

Klube 
Lietuvių salėje 
smagios vaka
ruškos penkta
dienio vakare. 

žuvis — Blynai — gera muzi
ka šokiams penktadienio va
karais. Klubo nariams. Pra

džia nuo 8:00 vai. 

Refugees Tell ti Uneasy Red 
Grip til Baltic 

Conquered Peoples not Trusted by Kremlin 

ALL-AMERICAN TEAMWORK! -
y- $ J y***, j ̂  - „ 

By HAL FOUST 

(Reprint from Chicago Tribune) 

STOCKHOLM. (By "air mail) — 
Soviet Russia, suppressing internal 
unrest with police terrorism and 
tvith belligerent gestures abroad, is 
described by fugitives from across 
the Baltic sea who find refuge in 
Sweden. They tell of naval and 
military establishments on the new 
Red coast based on a civilian econo-
emy typified by the idle, war econo-
ed factory and by the hungry and 
shoeless women stevedores. 

The coast, from Finland to the 
Soviet occupation zone of Germany, 
is manned by Russian troops and 
patroled by large and small Russian 
warships. Sweden fears aggression. 
Eut competent witnesses who have 
recently escaped from Stalin's baili
wick report that no industry or 
transport has been built during the 
three years of Red occupancy of 
the Baltic region to support a war 
there. 

Guns Point Both Ways 
Lithuanians, Latvians, Estonians, 

"Finns, Poles, and Germans—all the 
coastal peoples—hate their Red con
queror and suppressor. They can 
not be trusted behind a battle line. 
Evidence was uncovered by The Tri
bune here that these dominated peo
ples, altho debilitated by lack of food 
clothing, and housing, are not trust
ed by the Kremlin. Border fortifica
tions figuratively and in some in
stances literally point guns in op
posite directions, toward Soviet ci
tizens as well aš toward foreign 
countries. • 

The slack industrial activity on the 
Soviet side of the Baltic is a con
trast to reports from the Ukraine 
and the Urals obtained by The Tri
bune a few weeks ago from Ger
mans who visited those areas as 
espionage agents for western allies. 
In the south and southeast, hordes 
of slaves are building factories, rail
roads, power installations, and un
derground bombproof petroleum re
servoirs. There, it appears, is where 
Stalin is preparing for war, on the 
Black sea and Mediteranean sea, 
not on the Baltic. 

From Variety of Witnesses 
The picture of the Baltic coast 

beliinr] the "iron curtain" was ob
tained from a variety of witnesses. 
They included: Two Estonian de
serters from the Russian merchant 
marine, 17 Ukrainians who fled from 
Finland, a major of the Polish army, 
an executioner of the Polish under
ground, a Russian marine engineer, 
an East Karelian, a Lithuanian sea
man, a fugitive from a Bait dis
placed persons camp in the American 
occupation zone of Germany, a boy 
who escaped from Tallinn, Estonia, 
via Leningrad and Finland after 
having been turned back at Mos
cow in an attempt to reach Turkey, 
and two veteran Bait diplomats. 

The interviews took place in the 
city of Stockholm, in a stone pit in 
the mountains 60 miles from here 
in a logging camp in a dense forest 
100 miles from here, and in a refu-
.ceo camp in the archipelago 30 
miles from here. Some of the in
d i v i d u a l  s t o r i e s ,  h i g h l i g h t e d  w i t h  
personal adventures, will be recount
ed in future dispatches. 

L i m i t  Poles' Ammunition 
Skimming thru notes to be writ

ten in detail later, we find the 
following statements underlined: 

1.- In Poland—The Russians limit 
the Polish army sentries to carry
ing only four rounds of ammuni
tion. A fortified barrier has been 
built between the Russian and Po
lish sections of East Prus'sia. The 

underground resistance army Was 
not dissipated by Warsaw's offer 
of amnesty a few months ago. 

2. In Lithuania—Anti-Communists 
still are hiding in the forests, prey
ing upon Russian supplies and Rus
sian sympathizers. 

In Germany (Soviet soite)—-Ships 
are carrying German food as well 
as factory supplies to Tallinn (Ri
ga) for rail connections to Russia. 
Ships return to German ports emp
ty. 

4. In Latvia—Young men are be
ing drafted for army duty in Rus
sia. Families are being deported 
for slave labor in the interior of the 
Soviet. 

5. In Estonia—Beggars and thiec 
ves from interior Russia prowl the 
cities and roam cuntrysides. They 
tell Estonians, who have as little 
to eat as Germans, that they are 
better off than Russians in the 
east, contradicting Moscow reports 
of big harvests. 

Deport Bait Nationals 
6. In Finland—Finnish police, all 

ruled from the Kremlin, aid Rus
sian agents in combing cities, vil
lages, and forest lumber camps for 
fugitives from the communist rule. 
The fugitives, deported when caught, 
include Lithuanian, Estonians and 
Latvians from Stalin's newly acquir
ed territory and East Karelians, and 
Ukrainians from original Soviet ter
ritory. The also include 1940 deser
ters from the Red army and former 
war prisoners of the Finns who had 
fought against being returned to 
their homelands. 

From all of these countries come 
consistent reports of hunger. La
borers live on bread, 600 or 700 
grams a day. (28% grams con
stitute one ounce). One month's 
ration is 400 grams of butter, 400 
of sugar, 1,200 of barley, and 800 
of meat. Vegetable oil is usually 
substituted for the butter allotment 
and fish for the meat allotment. 
Those who don't have a job—chil
dren, housewives, and old folks— 
get only about half as much. 

Clothes may be bought, but few 
perons can buy them. A pair of 
shoes costs the amount of two or 
two and a half months wages for 
a worker, while a new suit is pric
ed in the Soviet monopoly stores at 
from 10 to 20 months' wages. On 
the free market, a second hand 
pair of shoes costs one month's 
wages and a second hand suit take 
a worker's total income for from 
two to- eight months. 

Housing Crowded 
As for housing, even the Rus

sians who have emigrated to the 
coastal cities for living conditions 
superior to interior Russia are jam
med into flats as crowded as rab
bits in a warren. In the Russian 
army, only officiers of the, rank of 
colonel and above rate private liv
ing shelters, according to the Bait 
refugees. Communist party big-
shots comprise the only other cate
gory permitted accommodations for 
a normal family life. 

As destitute as are the unwilling 
Bait citizens of the USSR, there is 
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another class in their midst even 
worse off. They are the German 
prisoners of war. According to the 
sailors we interviewed, these former 
soldiers in frayed rags, with eyes 
dulled from hunger and abuse, stag
gering from weakness and fatigue, 
perform most of the labor in all 
of Russia's Baltic ports. In some 
ports, however, there are also sev
eral gangs of impressed women la
borers who unload cargoes of coal. 

KING PIN CLUB 
2111 Prospect Ave. 

SUperior 3443 

A good place to eat, drink 
and have a good time. Where 
all Lithuanians meet. 

FOOD — BRINKS 
Hall Space to Rett! 

Joe Chester, pres. A1 Samolis, sec. 

1 

Season's Greetings 

PREISLER LUMBER 
COMPANY 

Building Materials 
Roofing - Glass 

2391 WOODHILL R D. 

GA. 2400 

Lasnik  Cafe  
Puiki, Moderniškai Įrengta Lietuviška Užeiga 

6824 SUPERIOR AVE. 
(šalia Dirvos Redakcijos) 

Prie U. S. Route 20 ir U. S. Route 6. 
UUkviečiame Lietuvius iš kitų miestų sustoti pas mus. 

Kastantas ir Ona Lesnikauskai — Savininkai 
as»i 

e»«eee»a«»eoeeeoeeeeeeeaaeeeeeeeeeeMee« 

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 

IŠTIKUS GAISRO, 
NELAIMEI ^ 

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

P. J. KERŠIS 
809-12 Society for Savings BM. 

Telef.: MAin 1773. 

B R O K E N  

G L A S S E S  
( 

EYE GLASS LENSES 

All lenses are ground in 
our own laboratory, thus 
assuring you of an exact 
duplicate of your original 
prescription. 

Just Bring the Broken Pieces 

Strong-Kennard 
Manufacturing Opticians 

2044 EAST 9th ST. 

WEST SIDE 
UNITED BANK BLDG. 
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I Wilkelis Funeral Home ( 
I PILNAS LAIDOTUVIU I 
( PATARNAVIMAS I 
I —HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENI8— E 

I 6202 Superior Ave. HEnderson 9292 | 
iiaiaiiiiiiHiHiiiiiiiiaiiiiiiiHaaaaMMtuiMi' 

DAVIS' LOUNGE BAR 
"A Nice Place to Meet, a Fine Place to Eat" 

CHOICE STEAKS, CHOPS, BARBAE© giBS 
After 5:00 PM. 

FINE WINES — LIQUORS and BEERS 

5330 SUPERIOR AVENUE ENdicott 9695 

s!illlliillllllllll!IIJllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllililiiliiiilliliilllilliiilllliliiiiiiit£ 

(Automatinis ANGLIM šildymas 1 
Lengviau Pigiau — švelniau 

TA ĮSOM IR PARDUODAM VISOKIUS FURNASUS 
Elektriškus ir Gaso Padargus ~ Vandens šildymo Tankas 
Jeigu mes negalim pataisyt'tai niekas Nepataisys. 
Automatic Controls Tools Hardware 

TRI-VET APPLIANCE SERVICE 
7502 St. Clair Avenue Cleveland 

PO. 9548 Frank Orpse (Urbšaitis) Sav. LI. 0287 
AKRONE kreiptis: HANK HOLLISH — STadium 4798 
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