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Graikija Nubalsavo Susigrąžinti Karaliy Nuo Redakcijos: šis yra tre
čias straipsnis mūsų Paryžiaus 
korespondento kuris prieš tre
jetą savaičių išvyko aplankyti 
Lietuvių pabėgėlių gyvenimą 
stovyklose Vokietijoje. Iš šio 
straipsnio matysite kad ten da
rosi kas negero, ir pabėgėliai, 
kuriems atimta tėvynė, nelei
džiami ramiai gyventi net tose 
skurdžiose sąlygose. 

Ar tik ne kruvina Stalino 
r^nka ir toliau brauko Ameri
kiečiams per akis ir nurodo 
kaip toliau tuos nelaimingus 
žmones kankinti ir persekioti. 

III. 
AMERIKIEČIŲ zonoje pra

dėtas vykdyti Displaced Per
sons (išvietintų asmenų) sto
vio tikrinimas. Tikrinimas vy
ksta nevienodu lygiu ir ikšiol 
nežinomais motyvais. Pirmie
ji .rezultatai labai liūdni Lietu
vių bendruomenei. Iš stovyk
lų prašalinta Klaipėdos krašto 
gyventojai, tikri Lietuviai re-
patrijantai ir atvykėliai po 
1945 metų Rugp. 1 dienos iš 
kitų zonų, kaipo neturintieji 
D. P. teisių. * Išmetant atvykė
lius buna atsitikimų kad atski
riami vaikai nuo tėvų, žmona 
nuo vyro.' 

1. Dillingeno DP stovyklo
je per pirmutinį patikrinimą, 
vadovaujant 1st Lieut. Navic
kas, FA, Screening Team No. 
15, pašalinta 32 Lietuviai; per 
antrą patikrinimą, vadovaujant 
1st Lieut. Allen Shaffer, Pre
sident Screening Team No. 15, 
pašalinta dar 133 Lietuviai, ta
me skaičiuje išskirta 21 šeima. 

Dillingeno stovykloje nepri-. 
pažinta DP status vienos šei
mos nariams išskiriant jas,-se
kančiai: Koste D. (nėščia), 
Juozas J., Jonas J., Magdalena 
L., Vytautas ir Aldona L. (jų 
dviem vaikams DP status pri
pažintas) ; Bronė Š., Petrė M., 
Vladė M. ir duktė Vlada, Eu
genija M., Stefanija M. (75 
metų senutė atskirta nuo savo 
dukters globėjos); Rui-nė, Ona 
S., Viktoras L., Zigmas ir Zo
fija š. (jų . ' 
teisė),; Leonas Š., Vlauas V., 
Kazys Z., Antanas ir Marija 
B. (jų dviem mažamečiams vai
kams DP status pripažintas). 

BE TO, iš DP pašalintas Vi
ris, sėdėjęs nazių koncentraci
jos stovykloje; Vladas V-is, 
prievarta atgabentas Vokieti
jon. (Šių pavardžių spaudoje 
neskelbti, jei bent pirmąsias 
raides, kad nepakenktų jiems 
ar jų artimiesiems likusiems 
Lietuvoje). 

Del baiminimosi buti paša
lintam širdies smugiu mirė Pe
tras Samauskas. 

Rugpjūčio 16 d. komisijos 
pirmininkas Lt. Allen Shaffer, 
paklaustas apie tikrinimo re
zultatus, pasakė kad stovyk
los bus tikrintos tol kol visos 
DP stovyklos liks tuščios. 

£. MENNINGENO DP sto-
vsrkloje iš 856 Lietuvių paša
linta 122 suaugę Lietuviai, ne
skaitant vaikų. Pašalinta ma
žametė Regina B., jos tėvams 
palikus DP teises. Moterys 
teiravusios jų vyrų išbrauki
mo priežasčių, buvo klausia
mos ar jų vyrai jas mylį. DP 
statuso pripažinimo komisijai 
Memmingene vadovavo Elton 
McGann, 2nd Lieut., 47th Inf. 

3. DP TEISĖS atimtos ku
nigams Prof. D. Aleksandrui 
L. Oberlenningene, Antanui R 
Dillingene, Albinui B. Mem
mingene, kuriuos paskyrė Šv 
Sosto Delegatas Lietuviams 
Vokietijoje ir Austrijoje dirb
ti ganybišką darbą tremtinių 

, tarpe. 
Apskritai, jokios bendros ob

jektyvios direktyvos šiame si 
jojimo darbe nesimato: ^ro
do, dirbtinai norima sumažinti 
Lietuvių DP skaičių, neatsi 
žvelgiant į jų turimus tam sta
tusui teisinius titulus. Išmes
tiesiems nepranešami motyvai 
del ko jie yra pašalinti iš DP 
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Maršalas Tito, Jugoslavų diktato
riukas, parodoma su U. S. am
basadorium Patterson Jr., (deši
nėje), kai jiedu dalyvavo medžio
klėje, pirm negu Jugoslavai pra
dėjo šaudyti Amerikos lakunus. 

MAISTO KONFEREN
CIJA DANIJOJE 

K o p enhagene, Danijoje, 
Rugs. 2 prasidėjo 51 vals
tybės delegatų suvažiavi
mas aptarimui pasaulinio 
maisto klausimo, nustaty
mui kovos su badu, ir pa
tikrinimui kaip stovi duo
nos klausimas ateinančiai 
žiemai. 

Sovietai šią konferenciją 
ignoruoja ir . joje nedaly
vauja. 

Bombay, Indijoje, pasta
rose riaušėse tarp Indusų 
ir Musulmonų užmušta 100 
žmonių, 270 sužeista. 

TAI AIŠKUS PRO
TESTAS PRIEŠ KO

MUNIZMĄ 

Rugs. 1, Graikijos pilie
čiai ramiai ir diduma bal
sų nusibalsavo už sugryži-
mą karaliaus Jurgio valdy
ti jų šalį. Už karalių pa
duota 983,856 balsai, už res
publiką 240,823 balsai, pra
neša Graikijos vidaus rei
kalų ministras Kalkanis. 

Veikiantis premjeras Go-
natas apie rinkimų pasek
mes pranešė Londone gy
venančiam pabėgėliui Grai
kijos karaliui Jurgiui, už-
kviesdamas jį gryžti. 

Kadangi karalius Jurgis 
nebuvo populiarus savo ša
lyje prieš karą, šie Graiki-
jos balsavimai yra tik dr*1""""' 
sus žmonių protestas prieš1 

komunizmą, kuris su Mas-i \ ' ., ' Amerika tik pagrąsmo 
Jugoslavijai iškėlimu UN 
konferencijoje bylos del U. 
S. kareiviu ir lėktuvų šau 

APKALTINQ GRAI
KIJĄ U. N. SAUGOS 

TARYBĄ 

Lake Success, N. Y. — 
UN saugos tarybos posė
dyje nutarta priimt Ukrai
nos atstova Manuilskio ap
kaltinimą Graikijos, "kuri 
sudaro rimtą taikai pavojų 
Balkanuose". Tai bus iš
bandymas patyrimui ką iš-
tikro Maskvos pakalikai ir 
pačios Maskvos atstovas 
išdėstys ir kokius argu
mentus naudos. 

Manuilsky pradėjo kalti
nimą Graikijos laikinos vy
riausybės ir Anglų už rė
mimą Graikų prieš rinki
mus, del ko įvyko eilė su
sikirtimų su komunistais, 
kuriu požiuriu visi balsavi
mai kurie neina bolševikų 

'pavojus tai-

Screening (sijojimo) komi
sijos nutarimas vykdomas tuoj 
pat, nedavus laiko ir sąlygų 

m> skundui bei apeliacijai į auk-
sunui palikta DP i štesnę įstaigą paduoti. Tą pa-

čią ar rytojaus dieną pašalin
tieji iš DP skubiai gabenami 
į Vokiečių pabėgėlių iš Čeko
slovakijos, Lenkijos stovyklas 
ir atiduodami Vokiečių admini
stracijos žiniai. 

Iš DILLINGENO išmestieji 
nugabenti į Neu Ulmą, iš Mem-
mingeno — į Augsburgą ir 
atiduoti Vokiečių pabėgėlių 
komisaro žiniai. Jie patalpinti 
į Vokiečių saugomus barakus, 
apgyvendinti po 28 asmenis 
riename kambaryje. 

Vokiečiai pilnai apsidirba 
nelaimingų Lietuvių likimu. 

Daugelis išmestų DP, inteli-
gentinių profesijų Lietuviai, 
atiduodami Vokiečiams ūkinin
kams laukų darbams dirhti. 

Svarbu kad Amerikos Lietu
viai panaudotų apie šį "sijoji
mą" jau turimą informaciją ir 
šias žinias užkirsti kelią oku
pacinių įstaigų sauvelei, įstu
miančiai musų tautiečių dalį į 
beteisį gyvenimą Vokiečių ben
druomenėje, kur gręsia pavo
jus žuti musų tautai. 

Prašome kelti šiuos faktus 
užjurio viešumai ir sugesti jo-
nuoti kad: 

1. Screening komisijose ne
būtų lengvapėdiškumo ir sau
valės; 

2. Screening komisijos su
interesuotiems skelbtų moty
vus kuriais grindžia savo nu
tarimą del DP teisių atėmimo, 
ir duotų galimybę apeliuoti by
lai peržiūrėti del neteisingo 
komisijos nutarimo; 

3. Screening komisijos ne
vykdytų savo nutarimų nega-
gavusios aukštesnės instancijos 
kuriai paduotas pašalinto iš 
DP skundas, • sprendimo kuris 
tvirtintų komisijos nutarimą; 

4. Neteisingai išmestiems iš 
DP grąžintų DP teises ir glo
bą bei paramą. . 

(Bus daugiau) 

kvos pagalba, su teroristų' 
komunistų ginkluotų gau
jų siautimais buvo bando
mas primesti ir Graikijai, 
kaip primestas kitoms Bal
kanų šalims. Turėdami lai
svą balsavimą, Graikai pa
sireiškė kokios valdžios jie 
labiau nori — ir tikrai ne 
komunistiškos. 

Graikijos poličtja it"f ka
riuomenė vedė atkaklią ko
vą su šiaurės Graikijoje 
siautusiais iš Sovietų kon
troliuojamų šalių siunčia
mais teroristais komunis
tais ir prieš rinkimus sako 
apie 200 tų komunistų "lik
vidavo". 

Maskvos valdovai plyšta 
iš apmaudo del nepasiseki
mo tą paskutinę pietryčių 
Europos šalį pasijungti. 

Už tai kaltina Ameriką 
del siuntimo Graikijon ka
ro laivyno ir Britaniją už 
"terorizavimą" šalies ver
čiant balsuoti už karalių, 
nors U.S. karo laivai buvo 
už kelių šimtų mylių nuo 
Graikijos, ir Anglų kariuo
menė esanti Graikijoje bal
savimų dieną buvo uždary
ta barakuose. 

dymo, o Maskva ir suruo
šė šį savo propagandinį 
vaidinimą prieš Graikiją. 

GEN. MacARTHUR pa
reiškė susirūpinimą Japo
nijoje smarkiai plintančiu 
komunizmu, kuris atplėšia 
tos šalies liaudį nuo tikros 
demokratijos. Tas gali bu
ti priežastim naujo fcaro, 
sako generolas. 

REIKALAUJA TITO 
ATSISKAITYTI « 

U. S. valdžia pareikalavo 
iš Jugoslavų diktatoriuko 

Ekonomika 

MUšTYNĖ Už TRIESTE. Vaizde parodoma politiška mušty-
nė tarp Italų ir Jugoslavų už miestą Trieste, kuri Jugoslavai 
reikalauja visiškai atskirti nuo Italijos ir atiduoti Jugoslavi
jai. Minia protestuoja prieš to uosto ir miesto padarymą tarp
tautiniu, kaip nutarė keturi didieji pereitą Birželio mėnesį. 

AMERIKONAI APIPLĖŠĖ JAPONIJĄ, 
MASKVA SKELBIA 

MOLOTOVAS SLAP
TAI IŠVYKO PAS 

STALINĄ 

Maskvos oficialis orga
nas Pravda šiomis dieno
mis pradėjo visu smarku
mu Rusijos mužikams skel
bti melagingą propagandą, 
buk Amerika išplėšė viską j Matomai staiga Stalino 
is Japonijos ir stengiasi > pašauktas į Maskva, sovie-
paversti tą salį sargu .su-, tu atstovas taikos" konfe-
nim pries Tolimųjų Rytų j Uncijoje Molotovas Rugp. 
znJ£nes " i - i • i. 131 slaptomis apleido Pary-
^ Tie melai paleista sąry- ^ įgski-ido į Kremlių 
syje su paminėjimu Japo-, SVarbiems pasitarimams, 
nijos nugalėjimo metinių | RUgS ^ Paryžiuje įvyko 
suKaktuvių, kame pats Sta- keturių didžiųjų ministrų 

pasitarimas, kur Molotovą 
atstovavo Višinskis. 

Kad kas nors reikšmin-

linas ir kiti sovietų virši 
ninkai gyrėsi tik kad Rusi
ja įstojus' į karą prieš Ja
poniją sudavė jai tokį smu-jg0 eįnasį įarp Paryžiaus ir 

_ „0 „ m Japonai pasidavė. | Maskvos ir Paryžiaus ir 
Tito atsiskaityti už nužu-! Amerikos ir padėtos j Washington© galima spėti 
dytus Amerikos karius, tik pastangos P^ie® Japoniją^ .g Molotovo slapto išvyki-
tada tas įvykis bus skaito- neminimos. Gi Rusija jsto- mQ Staliną, ir iš U.S. 
mas baigtu. I J? į karą pries Japoniją Sekretoriaus Byrnes kal-

Rugs. 3 iš Belgrado per trys savaites pi įes tai ^jimosi telefonu ir tarimo-
radio skelbta kad Ameri-, **vi atomines bombos. g. gu prez Trumanu dviem 
kos karo lėktuvai vis dar '.privertė Japoniją pasiauo-; atvejais 24 valandų bėgyje, 
skrenda per Jugoslavų te- ti. . Rusai tik puolėsi is to j Byrnes n0ri prezidentą 
ritoriją. Ta teritorija Tito pasinaudoti, ir geiai pe ne. jnformuoti visa dalykų ei-
laiko Triesto sritį kurios 
dalį Jugoslavija savinasi. 

Toliau, Tito pranešė kad 
jis atsisako pripažinti Ju
goslaviją kalta už nušovi
mą penkių Amerikos laku 
nų Rugp. 19. Jau pripažin- rencijoje, Jugoslavų atsto 

JUGOSLAVAI SPI
RIASI DEL TRIESTO 

ga taikos konferencijoje. 

TRAFIKO nelaimėse ša
lyje per Labor Day šventę 

Paryžiuje, taikos konfe- žuvo apie 320 žmonių. 

ta kad Amerikiečių lėktu
vai buvo šaudomi Jugosla
vų iš Amerikos gautais ka
riškais lėktuvais. 

vas vėl panaujino reikalavi-; UNRRA laivas su mais-
mą Triestą priskirti Jugo-jtu, rūbais ir vaistais vėl iš-
slavijai, ir karštai atakavo! plaukė iš New Yorko į Ju-
Itali jos atstovo argumentus! g0Sia vi ją, nežiūrint vetera-
prieš tai. Italijos atstovo I nų organizacijų protestų 

valdžia kalįą kritikuodamas Jugo- Į prįeš tai. 
]?a

ldr0daP Ru- slâ  f stovas sakė jog tas | 
paskoląj l™dą įad Italijoje fasiz- AMErikOS karo šnipų 
^ - • mas tebegyvuoją, ! tt o 

Amerikos 
rus kad Švedija duoda Ru 
sijai $280,000,000 
ėmėsi tą sutartį sulaikyti. 
Sako, Amerika ruošia 1947 
metams prekybos konferen
ciją, kuriai m paskola gali 
pakenkti. 

| sekimo organizacija U. S. 
i n n  . t v. - v i . . j zonoie Vokietijoje sugavo 

DARBAI šioje salvje eis v0kiečiij vadų dirban-
na taip kad dnbancių y -, v. Rusįjos naudai, įvedi-

isokiose industrijose ir - visoje Vo-
siėmimuose skaičius virši
jo 57 milijonus, kas reiškia 
naują taikos meto rekordą. 

Unijos turi šiuo tarpu a-
pie 15 milijonų narių, dau
giau negu kada nors. 

Rugs. 1 šalyje ėjo 350 
streikų apimančių 200,000 
darbininkų. 

U. S. viešų darbų progra-
mui numatyta net 409 bi
lijonų dolarių, ir tas pro
gramas apima 20 metų dar
bus. Kas tuos bilijonus su
dės ir kada valdžia tikisi 
išbristi iš skolų? 

kietijoje. 

Valdžia laikė savo žinio
je virš 3,000 angliakasyk-

New Yorko srityje strei
kuoja apie 25,000 trokų vai
ruotojų; jie sutrukdė mai
sto ir kitų reikmenų išve-
žiojimą ir pristatymą į par
duotuves. Jie reikalauja 
didesnių algų. 

Milwaukee, Wis., Nash-
Kelvinator dirbtuvėse dar
bininkai nubalsavo^ strei
kuoti protestui prieš dirbi
mą automobilių eksportui 
i kitas šalis kad čia pat jų 
labai trūksta. 

DU AMERIKIEČIAI PRANCŪZIJOJE. Amerikos ambasa
dorius Prancūzijai Caffery (kairėje) ir Valstybės Sekretorius 
Byrnes, parodomi atsilankę į kaimą pasilsiui sekmadieni, pa
sišalinę iš Luxembourg rumų, kur dalyvauja taikos konferen
cijoje. Jie viešėjo pas buvusį premjerą Leon Blum. 

Amerikos Legionag turi 
lų per tris mėnesius nuo j dokumentus įrodančius ko
to kai pereitą pavasari jas|munįstų pasiryžimą įsiver-
paėmė, iškilus streikui. gti į visas Amerikos karų 

Dabar rengiasi jas grą- j veteranų organizacijas, jų 
žinti savininkų žinion. j užkariavimui iš vidaus. 

1 

Darbingumas Šymet 
Visoje Šalyje Žymiai 
Pakilo 

DARBINGUMAS šioje šaly
je šymet pasiekė rekordinio 
laipsnio, kuomet viršyta 60 mi
lijonų skaičius dirbančių už 
algas. Ta skaitlinė yra Liepos 
1-mos šių metų. 58,130,000 
dirba dirbtuvėse ir bizniuose, 
ir 2,610,000 tarnauja gaudami 
algas ginkluotose pajiegose. 
Viskas tas sudaro net 4 mili
jonus dirbančių daugiau negu 
Liepos 1 d. 1945 metais. 

TAČIAU, kaip iš Washing
ton© skelbiama, New Dealeriai 
ir ypač Komercijos Sekretorius 
Wallace, Stalino prietelius, į 
šitą skaitlinę žiuri su dideliu 
susirupinimu ir sako jog tai • 
esąs blogas ženklas, esą tai yra 
infliaeinio spaudimo apsireiš
kimas ir nereiškia pastovios 
gerovės. 

Wallace ir kiti jo vienmin
čiai labai butų patenkinti jei 
darbai eitų mažu saiku ir dar
bininkai vėl butų pastatyti 
prie valdiškų darbų arba> ir 
WPA, kaip buvo prieš karą. 

Kadangi per ilgus karo me
tus civilių reikmenų gamyba 
buvo sulaikyta ir žmonės tas 
reikmenis išbaigė, dabar jų 
pareikalavimui esant privatinės 
dirbtuvės jas gamina ir par
duoda, o Henry Wallace galvo
ja kad tai blogas šaliai ženklas. 

Jeigu butų apie 10 milijonų 
bedarbių ir valdžia galėtų tu
rėti savo rankose .visus WPA 
darbininkus, jais pasiremiant 
galėtų tikėtis laimėti sekančius 
rinkimus, ypač 1948 metų pre
zidento rinkimus. 

Dabar reikia tikėti rinkimai 
nukryps į kitą pusę. 

VALDŽIOS agentai vis 
maišo maisto reikalą taip kad 
maisto pirkėjai negalėtų gau
ti ko reikia ir kaip reikia. Ne
užtenka to, valdžios supirktų 
maisto išteklių dažnai tiek su
genda kad iš jo galėtų visa di
delė šalis maitintis. 

Dabartiniu laiku valdžios at
stovai yra įsakę bulvių augin
tojams perduoti apie 50 milijo
nų bušelių bulvių valdžiai. Bul
vės yra svarbi maisto dalis, bet 
jos bus pavestos alkoholio ga
mintojams. Kadangi maistas 
yra dabat svarbiausias reika
las, kodėl tos bulvės nepaveda
mos šioje šalyje žmonėms val
gyti, kad daugiau grudų butų 
galima išvežti kitoms šalims 
pagelbėti ? 

KORNŲ derlius šymet išro
do bus geras, bent 10 nuoš. 
didesnis negu buvo 1945 me
tais. 

Kaip tik bus didelis kornų 
derlius tuoj padaugės ir gyvu
lių bei paukščių auginimas, o 
tas reikš daugiau" maisto pro
duktų sekančiai žiemai ir ki
tam metui. 

Kviečių derlius taip pat pa
sirodo žymiai geresnis negu 
buvo spėta Gegužės mėnesį. 

Gaila kad geležinkeliai ne
buvo pasirengę greitam grudų 
išvežiojimui į miestas toliau 
nuo kviečių laukų. Tačiau ir 
tas m laiku bus padaryta. 
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PENNS1XVANIJ0JE Detroit, ~Mich., Naujienos 
PITTSBURGH ZW^M 

VYTAUTAS M AŽEIKA, I E 
Senai atvykęs j Pittsburghą is 
Europos, prašomas atsišaukti 
į Dirvos Redakciją, Cleveland, 
Ohio, jam yra laiškas. 

PRASIDĖJO MOKSLO 
METAS 

Rugsėjo 3 prasidėjo mokslo 
metas Pittsburgho viešose pra
dinėse mokyklose, į kurias su
sirinko 81,000 mokinių. 

Allegheny apskrities mokyk
lose suėjo dar 67,000 mokinių. 
Be to dar apie 50,000 vaikų su
sirinko į mokyklas kurios vei
kia savo miestelių kaštais Al
legheny apskrityje. 

Aukštesnių mokyklų mokslo 
metas prasidės savaite-kita vė
liau. 

NAUDOKITĖS CARE 
PATARNAVIMU IR 

JŲ KUPONU 

MOKYTOJOS GAUNA 
DAUGIAU MOKĖTI 

Visoje Pennsylvanijoje pra
dinėse mokyklose mokytojauja 
apie 60,000 mokytojų, kurioms 
daugeliui pakelta algos, kadan
gi del žemų algų ir del geres
niu uždarbių privatinėse indus
trijose daugelis mokytojų pa
metė savo profesiją ir susi
rado sau pelningesnius darbus 
ir užsiėmimus. 

šymet numatoma mokytojų 
trukumas didesnis negu kada 
buvo. 

PANAŠIAUSI DVYNUKAI. 
Billie, kairėje, ir Barry Valen
tine, 3 metų, Melbourne, Aus
tralijoje, kurie sakoma yra pa
našiausi arba lygiai vienas 
kaip kitas- dvynukai. 

ELEKTROS DARBININKŲ 
STREIKO DERYBOS 

Pittsburgho miesto mayoras 
deda visas pastangas privesti 
prie susitarimo Duquesne Light 
Co. su jos darbininkų unija, iš
vengimui streiko ir sulaikymo 
elektros tiekimo. Unija yra 
neprikj^usoma, jos vadai rei
kalauja kad į darbą priimami 
darbininkai visi butų unijistai. 
Tą savo reikalavimą sutiktų 
pakeisti jeigu kompanija pa
siūlys ką nors geresnio. 

Sumažinimui visuomenės bai
mės streiko, unijos vadai tikri
na kad nėra nustatyta jokio 
tikro laiko streikui. 

PHILADELPHIA 
RADIO PIKNIKAS 

Lietuvių Radio prog r a m o 
naudai rengiamas piknikas ki
tą sekmadienį, Rugsėjo 15, Tor-
resdale Parke, Frankford Ave. 
ir City Line. Piknikas prasi
dės 11 vai. ryto. Tikima dide
lės minios svečių. 

SUSILAUKĖM TALKOS 
Per daugeli metų įtemptai 

kalbėjom, veikėm, seimavom, 
plačiai rašėme spaudoje, siun
tėme rezoliucijas atitinkamoms 
įstaigoms ir asmenims apie 
komunizmo žiaurumą ir kenk
smingumą žmonijai bei kiek 
žalos raudoni užpuolikai-grobi-
kai Lietuvai padarė, kiek aša
rų ir nekalto Lietuvių kraujo 
praliejo. Nors karas pasibai
gė, bet Lietuvos žemė ir jos 
gyventojai tebevaldomi sveti
mu žiaurių okupantų. 

Per tiek daug laiko veikda
mi, Amerikos Lietuviai pradė
jom jau nusiminti kad į musų 
teisingus nusiskundimus ir pa
reiškimus teisingoji pasaulio 
dalis žiuri kaip į kokį tuščią 
aidą. Bet, ačiu Dievui, kaip 
tėmijame spaudoje ir girdime 
per radio, nuo dabar to pasau
lio opinija krypsta gerojon, 
teisingojon pusėn, ir Lietuvių 
skundas be abejonės bus su 
laiku išklausytas, skriauda tai
soma, užpuolikas nubaustas, 

šiądien žmonija aiškiai ma-
NTT*TTl>i? 7^ \IFTIT <4FNITTE to kad raudonasis Napoleonas 
IN UZUl/E /5 OHJJN U i|įi J nepasitenkina užgrobimu Lie-

INDIANA, Pa. — Tūlas Pe-; tuvos ir kitų kaimyniškų šalių, 
te Prenni 26 metų amžiaus ka-; kei; padarė didesnius užgrobi-
syklų darbininkas, tapo suim-jmus jr siekia dar didesnių — 
tas už nužudymą 75 metų ma- j lygiai taip kaip jo sandraugas 
žiaus senutės. Jis sako nežino; Hitleris darė.. 

BAIGĖSI SYLYANIA CO. 
STREIKAS 

Sylvania Electric Cl>., kuri 
turi vienuolika dirbtuvių ketu
riose valstijose, su 12,000 dar
bininku, pasirašė sutartį su 
savo darbininkais, pakeldama 
algas 18!'i> centų valandai. 

Pereitame Dirvos numeryje 
ilpo didelis CARE organizaci-
os skelbimas, kuri už $15 pri

stato karo pabėgėliams dikčiai 
maisto reikmenų. 

Nekurie Dirvos skaitytojai 
paabejojo ir klausia Redakcijos 
ar galima ta organizacija pasi
tikėti. Taip, pasitikėkit ir per 
ją siųskit pagalbą saviškiams 
esantiems išvietintiems ir gy
venantiems pažymėtose tame 
skelbime šalyse. 

Būtinai išsikirpkit iš to skel
bimo kuponą su CARE adresu 
ir pasinaudokit tuo kuponu da
bar tuoj ar kada galėsit. Nu-
sirašykit ir laikykit CARE ad
resą kitam sykiui, nes užsaky
mus galima siųsti ir be to ku
pono. 

kokiu tikslu jis ją užmušė. Ta 
senutė gyveno viena savo na
me, Foster's Mine, Pa. 

NAIKINA MARIJUANA 

Pennsylvanijos sveikatos se
kretorius Dr. Weest skelbia jog 
valstija ima viršų kovoje prieš 
marijuana, svaiginantį 'narko-
tišką augalą, kurį daugelis au
gina slaptai, platina ir patys 
naudoja. Tas svaigalas paska
tina naudotojus prie pakvaišu
sių darbų ir žudysčių. Iki kito 
meto auginimo sezono sako vi
sai jį išnaikins. 

1939 metais to augalo valsti
jos agentai užtiko ir sunaikino 
80,000 svarų; pereitą metą va
jus buvo dar labiau organizuo
tas, ir buvo užtikta ir sunai-

Ypač dabar labai susirupino 
Amerikos valdžia ir žmonės 
kai raudonieji godišiai pradėjo 
šaudyti Amerikos orlaivius ir 
užmušinėti jos piliečius. Visa 
Amerikos spauda subruzdo del 
to raudonųjų elgesio. Ne tik 
Republikonai bet ir buvę bol
ševikų draugai Demokratai be 
atodairos tarkuoja komunistus 
ir jų lizdą Maskvą už tokią jų 
barbariška taktiką. "• 

Tas neišeis į sveikatą raudo
najam fašizmui, nes bus prieita 
kantrybės galas ir ateis reika
las imtis visų priemonių pri
versti bolševikus išsinešdinti iš 
užgrobtų kraštų, kartu ir iš 
Lietuvos. Kaip išrodo tas tu
rės įvykti neužilgo. 

Taigi Lietuviai, nenusimin
kime, nes savo sunkioje kovoje 
sulaukėm talkos. Valio laisva 
Amerika! Valio už "laisvą pa
saulį ir musų tėvų kraštą Lie
tuvą ! žuvo Napoleonizmas, 

I DAYTON, OHIO j 

ŠIS-IR-TAS 
Dayton miestas šiomis die

nomis sugyveno 150 metų nuo 
savo įsikūrimo, kaip baltieji 
žmonės čia apsigyveno. 

Iš Lietuvių pirmutiniai yra 
atvykę prieš 60 metų, Andrius 
Žitkus ir žmona. Jiedu jau yra 
mirę. Dar yra gyvi ir čia te
begyvena kiti ankstyvieji Lie
tuviai, Juozaa šlapikas su žmo
na. 

LIETUVIAI policininkai mu
sų mieste jau bus du. Iš se
niau policijoje tarnauja Stasys 
Kavy (Kavaliauskas), o nese
nai sugryžęs iš Japonijos Ma
rinas Jonas Bielskis irgi g&vo 
policininko tarnybą, 

Abu Lietuviai policininkai 
yra gražus aukšti vyrai, ir pa
siekę aukštesnius mokslus. Jie 
moka ir gerai Lietuvių kalbą 
ir su Lietuviais kalba Lietu
viškai. 

JEIGU iš kitur Lietuviams 
tenka atvykti į Daytoną, pa
tartina. nuvykti j tikrą Lietu
višką užeigą, Kaunas Cafe, 
519 Valley Street. Ne vien 
tai yra gėrimo užeiga, bet ir 
geta valgykla. Savininkai yra 
du švogeriai, J. Petrokas ir J. 
Melaszus. 

MIRĖ jauna Lietuvaitė, Ma
rijona Martinaitė, 31 m. am
žiaus; mirtis ją pakirta Rugs. 
1 d., Good Samaritan ligoninė
je, kur buvo pasidavus gy4y-
tis. 

Palaidota Kalvarijos kapinė
se, apeigos atsibuvo šv. Kry
žiaus Lietuvių bažnyčioje. 

Liko čia jos motina, dvi se
serys ir brolis. Dirvos Rep. 

GRYžO Iš KARO TARNYBOS 
Stasio ir Valerijos Kriaučiū

nų sunus Algirdas gryžo iš ka
ro tarnybos Rugp. *30 d. Algir-
dar tarnavo laivyne apie 16 mė
nesių. Kadangi buvo pašauktas 
tarnybon jau pabaigoje karo ta| 
jm užsienin vykti neteko. Al
girdas prieš tarnybą lankė Way
ne Universitetą, chemijos mok
slo šaką, ir dabar jis ruošiasi 
stoti į universitetą savo pasi
rinktą mokslą baigti. 

Tėvai Kriaučiunai paskutiniu 
laiku labai susirupinę Lietuvos 
likimu, ypač pabėgėlių. Jie vi
somis išgalėmis stengiasi pabė
gėliams padėti, darydami affi-
davitus ir siųsdami maistą ir 
drabužius. Kriaučiunai vieni ii 
tų Lietuvių kurie savo dideliu 
darbingumu jau gerokai prasi
gyveno. Jie verčiasi namų pir
kimu ir išnuomavimu. 

SVEČIAI, Iš CHICAGOS 
Pas mušų prietelius Kriaučiū

nus porą savaičių viešėjo p. 
Kriaučiuno brolienė Marijona 
Kriaučiūnienė, su sunum Adv. 
Viktoru KriauČiunu, iš Chica-
gos. Adv. Viktoras Kriaučiū
nas irgi tarnavęs Dėdės Samo 
kariuomenėje kaip leitenantas 
ir dalyvavęs užjurio kovose. Tai 
linksmo budo vaikinas ir geras 
Lietuvis. Jis ne tik kalba gra
žiai Lietuviškai, bet ir Lietuvių 
gramatiką dalinai žino, kas kaip 
čia gimusiam yra nepaprasta. 

Svečiai praleido savo atosto
gas su savo giminaičiais Kriau
čiūnais jų vasarnamyje prie 
Cooley ežero. Svečių išleistu
vėms Kriaučiunai pasikvietė ke
lis vietinius draugus ir iškėlė 
pietus vasarnamyje Rugsėjo 1. 

Detroito Lietuviai 
klausykit Amerikos Lietuvitj 
Balso radio programų-
nuo 7:30 iki 8 vak. stotis 

šeštadieniais WJLB 
1400 kilocycles. 

Lietuviškos Liaudies dainos 
ir muzika oro bangomis. 

Programą veda Harry A. Kapres. 
choro vedėjas Jonas Valiukas. 

BALF SEIMUI REM
TI KOMITETAS 

BUS PYRAGO IR 
ALAUS VĖL 

M I R I M A I  
MIRĘ, IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

(žinios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykai; 

BALF raštinė iš New Yorko 
praneša kad Rugp. 28, BALF 
sandėlio raštinėje, 101 Grand 
St., Brooklyn, N. Y., atsibuvo 
steigiamasis susirinkimas B A 
LF Seimui Remti Komitetui 
sudaryti. 

Susirinkime dalyvavo apie 30 
draugijų atstovų ir visuome 
nės veikėjų, kurie tokio komi
teto steigimui vienbalsiai pri
tarė. 

Šio Komiteto tikslas yra pri
imti į BALF Seimą atvykusius 
delegatus ir svečius, parūpinti 
kambarius ir tt. 

Kaip žinoma, BALF Seimas 
įvyks Spalių 18-19, McAIpin 
Hotel. 

FORDO IMPERIJA 
IŠDALINAMA 

Fordo Imperija pirmiau bu
vo didelė ir apėmė platų pasau
lį. Ford turėjo gumo planta-^ 

Detroite apie savaitę laiko j cijas už tūkstančių mylių Pie-
praleido New Yorkietis Vladas į tų Amerikoje. Jos parduotos. 
Barčiauskas, kuris čia atvyko Fordo kompanija turėjo soy 
spaudos reikalais ir kartu aplan- i pupų ukes, jos dabar parduo-
kvti savo draugus, kuriuos apie J damos. 
metai laiko atgal čia susitiko, t Turėjo 32 ežerų ir jurų lai-

Stephania Douvan-čiurliony-' vus. Dalis jų dingo karo me
tė išvyko atostogų pas savo 
brolį Tarną Čiurlionį Clevelan-
de. Ji ten mano išbūti apie 
dvi savaites laiko ir brolio va
sarnamyje Vermillion, Ohio, 
pavasaroti ir pailsėti. Rudenio 
metu jQ£$ laukia didelė veikla, 
taį^i, ̂  St^j^hąnia, r^erai sustip-
į • ,; ' * t Sims 

\yaterbury, Conn. 

ir 

kinta tik 15,000 svarų. 
Šymet manoma bus surinkta j žuvo Hitlerizmas, žus ir Stali-

ir sunaikinta apie 10,000 sva- j dar^ žmonija turės 
rų. 

Marijuana naudojama dary
mui cigaretų kuriuos rūkantie
ji pasijunta to narkotiko įtako
je. Jį naudoja daugiausia ne
grai, bet ir baltieji prie jo lin
kį 

Žinok Amerikos 
KONSTITUCIJĄ 

Amerikos Konstitucija Angliškoje 
kalboje, su visais Amendmentais, 
30 puslapių knygelę, prisiųsim vi-
gtii Dovanai tiems kurie užsirašys 
Rietuvių Naujienas dviem metams 
arba gaus du metinius skaitytojus 
lr prisius $2.00 su nurodymu kam 
Lietuvių Naujienas siuntinėti, mi
nimą knygelę prisiųsim jums visa/ 
dovanai už pasidarbavimą. 

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

/ 

pasidarbuoti visiškai nusikra
tyti žiauraus komunizmo. 

Ex-Kareivis. 

KAD OPA BRANGIAI kaš
tuoja taksų mokėtojams gali
ma spręsti iš to: OPA virši
ninkas, skelbdamas kad jis ne
siduos niekam jį pakreipti del 
OP A kainų ant mėsos, pasakė 
kad OPA agentų skaičius pa
daugintas gerai per 800, kurie 
sekios mėsos pardavimą. 

Kadangi keli tūkstančiai OPA 
agentų paima algomis iš tak
sų mokėtojų kišenių, jeigu ir 
pabrangus mėsa vis tik atsiek 
tų pigiau. Tik taksų mokėto
jai to nejaučia, nes taksus už
moka valdžiai iš savo gaunamų 
algų ir ineigų, ir paskui pade
da kovoti už OPA agentų gau
jų išlaikymą. 

BALTA kvietinė duona 
gal but pigesne kaina, sako su 
gryš į parduotuves Rugsėjo 
mėnesf. Kartu padaugės 20 
nuoš. degtinės ir virš 21 nuoš. 
alaus darymas ir gavimas. 

Bus padauginta gaminimas 
syrupų, kornų cukraus, saldai
nių, krakmolo, ir kitų grudų 
maisto. 

Kvietiniai miltai duonai bus 
gaminami pilnai balti kaip se
niau buvo. Duona bus nupi
ginta lc bakanėliui. 

Bravorams duos 85 nuošim
čių kiekį grudų darymui alaus. 
Dabartiniu laiku leido 70 nuoš. 

Degtinės varyklos galės su
naudoti po 3,000,000 bušelių 
grudų, kitokių negu kviečiai, į 
mėnesį vietoje 2,500,000 buše
lių kvotos. 

Eksportavimui kviečių kvo
ta paeita nuo 250 milijonų 
bušelių iki 400 milijonų buše
lių, del gero šios vasaros der 
liaus. 

PASIRENGĘ GERAM 
PIKNIKUI 

LVS 9-tas* skyrius pilnai pa
siruošęs dideliam ir pasekmin
gam piknikui, kuris bus vienas 
iš didesnių Lietuvių šios vasa
ros piknikų Conn, valstijoje. 

LVS piknikas bus sekantį 
sekmadienį, Rugsėjo 15, Lin
den Park, Union City, Conn. 

Kadangi tai bus paskutinis 
šios vasaros piknikas, jo pa
darymui žymiu ir pasekmingu 
užkviesta LVS centro pirminin
kas P. J. žiuris net. iš Cleve
land, Ohio, kuris yra žymus 
kalbėtojas. Taipgi kalbės kan
didatas į Conn, gubernatorius, 
Kongresmanas Josenh Talbot 
ir kiti. Broliai Vasiliauskai iš 
Brooklyn, N. Y., išpildys dainų 
programą, ir bus šokiai. Pik
nikui ižanga 50c., bet kas at
veš dikčiai rubų ar kenuoto 
maisto bei kitu reikmenų pa
bėgėliams bus įleistas nemoka
mai. 

UžGIRIA KANDIDATŪRĄ 
Conn* Lietuvių Amerikiečių 

Komitetas, susidedąs iš keleto 
kolonijų Lietuvių, užgyrė Kon-
frresmaną. Joseph E. Talbot. 
Republikona, į Conn, valstijos 
gubernatorius. Pasitiki kad vi
sos valstijos Lietuviai parems 
jo kandidatūrą rinkimuose 5 
d. Lapkričio. 

tu. Jie nebus atpirkti 
Fordas gaminosi ir ratams 

padangas-gumus. . Tas taipgi 
panaikinama. 

Fordo kompanija panaikina 
ir atmeta daug kitų smulkių 
dalykų kuriais užsiėmė. Dabar 
užsiims vien tik automobilių 
išdirbimu. Fordas prarado žy
mią dalį savo stiprumo auto
mobilių pasaulio kompeticijoje 
su kitais. Dabar pasiryžo vėl 
tą poziciją atkovoti. 

Jaunasis Ford, kuris paėmė 

LUKAS MORTA Krasrtickai-
tė), 52 m., mirė Rugpj. 24, 
Cleveland, Ohio. (Cibilekų k. 
Ūdrijos p.) Amerikoj išgy
veno 34 m. 

BERUSAITIS justinas, 61 m., 
mirė Rugp. 25, Clevelande. 

KVEDERIENĖ Elena, 67 m., 
mirė Rugp. 23, Clevelande. 

SENDZIKIENĖ Juzė, 66 me
tų, mirė Rugp. 24, Clevelan
de. 

BACEVIČIENĖ Uršule, 52 fift. 
mirė Rugp. 16, Clevelande. 

ŠOLIUNIENĖ Jieva, seno am
žiaus, mirė Liepos 15, Dono
rą, Pa. (Seirijų ap.) Ameri
koj išgyveno virš 50 metų. 

BREDIS Edvardas, mirė Lie
pos 24, Philadelphia, Pa.' 

NORVILAS Aleksandras, 45 
m., mirė Rugp. 11, Youngs-
town, Ohio. 

JUKNIS Petras, 67 m., mirė 
Rugp. 17, Chicagoj. (Šiau
lių ap. Šaukėnų p. Pailgiu k.) 
Amerikoj išgyveno 41 m. 

KILKIENĖ Marė, 62 m., mirė 
Rugp. 17, Chicagoj. (Taura
gės ap. Gaurės par.) Ame
rikoj išgyveno 40 m«tų. 

ADOMAITIENĖ Juzė, pusam
žė, mirė Rugp. 15, Chicagoj. 
Gimus Denver, Colo. 

VURČIS Jonas, pusamžis, mi
rė Rugp. 13, Chicagoj. (Pa
nevėžio par. Rukšiškės k.) 
Amerikoj išgyveno 35 m. 

EIDANTAS Stasys, pusamžis, 
mirė Rugp. 12, Chicagoje. 
(Telšių ap. yjprmų par. Gu
diškių k.) 

MIKOLAITIENĖ Ona, mirė 7 
Rugp., Korn Krest, Pa. 

VISOCKIS PranSs, mir® Rugp. 
8, Plains, Pa. • 

KETVIRTIS L., mirė Rugp. 
mėn., Jersey City, N. J. 

MOCKEVIČIENĖ Katrė, 80 
metų, mirė Rugp. 7, Phila
delphia, Pa. 

STANKEVIČIENĖ K y i s % h», 
mirė Rugp. 9, Luzerne, Pa.' 

DAPKUS Antanas, 35 metų, 
mirė Rugp. mėn., Mahanoy 
City, Pa. 

MIKALAITIENĖ Rozalija, mi
rė Rugp. 17, Chicagoje. 

PRANCį/KUNAS Klemensas, 66 
m., friirė Rugp. 14, Jamaica 
Plains, Mass. (Pabiržės p.) 
Amerikoj išgyveno 24 me* 
tus. 

VOŠKUS Kazys, 63 metų, mi
rė Liepos 17 d., Cle Elum, 
Wash.' 

BELIAUSKAS Juozas, 58 m., 
mirė Liepos 11, Roxbury, 
Mass. 

BUSKEVIČIENĖ Teklė, 58 m., 
mirė Rugp. 9, Luzerne, Pa. 

VEČERIENĖ Pauline, mirė 14 
Rugp., Aurora, 111. (Rokiškio 
ąp. Pandėlio p. Gynyčių k.) 

AKRON. 0H!0 
Smulkios Žinios 

biznio vadovavimą, nusistatęs 

savorp?gcsneP kaina4' automob™ j GRIšKONIS Pranas, pusamžis, 
- -- - mirė Rugpj. 17, Chicagoje. 

(Kalvarijos par.) 
lių negu General Motors par
duoda Chevrolets. 

Senasis Ford, 83 metų am- JURKEVIČIENĖ Marė, mirė 
žiaus, į biznį jau visai nesiki
ša. Rugp. 10, Edvvardsville, Pa. 

Rugp. lt mirė Jurgis Veb-
rus, 67 m., palaidotas 16 d., 
pamaldos atsibuvo šv. Petro 
bažnyčioje. Liko žmona An-
tosė, 4 dukterys, visos ištekė
jusios. Detroite liko jo brolis, 
Lietuvoje viena sesuo. Velio
nis paėjo Pagirių par., Ukmer
gės ap. Akrone išgyveno daug 
metų. 

Rugp. 10 mirė Marė Valins
kienė, 80 m. Ji gyveno Newton 
Falls, Ohio. Pastaru laiku ap
sibuvo pas savo dukterį, p. Lu
koševičienę, ir čia mirė. Pa
laidota Rugp. 13, pamaldos at
sibuvo šv. Petro bažnyčioje. 
Liko trys sunai: Juozas Valin
skas Detroit, Mich., Andrius 
Valinskas, Burbank, Calif., Jo
nas Valinskas, Gilbert, 111., ir 
trys dukterys: J. Lukoševičie
nė ir P. Ražukienė Akrone, V. 
Nasevičienė Portage, Pa. Pa
liko ir vieną brolį, Antaną, ku
ris gyvena Chicagoje, ir seserį 
Ona Gavlikienę. Portage, Pa. 
Taipgi liko 25 anūkai ir 16 pra-
anukių. Iš Lietuvos paėjo iš 
Suvalkijos. 

IMPERIAL Electric Co. dar
bininkai išstreikavę 144 dienas 
pradėjo vėl dirbti, tik - neskel
bia kokiomis išlygomis* 

Jurgio Roko sunus Pranas 
su F. Jankausko sunum Stasiu 
praleido atostogas Kanadoje? 
Apsilankė Niagara Falls, N. Y., 
Montreal ir kitur. Gryžo svei
ki ir patenkinti. 

Prano Overio sunus laimin
gai gryžo iš kariuomenės, apdo
vanotas visokiais atsižymėji-
mo ženklais. Buvo pasiekęs 
leitenanto laipsnio. Kalnas. 

Bandykit jį šiądien . . . 

skaniausias 

MAISTO ir bendrai pragyve
nimo kainos, per metą laiko 
iki Liepos 15 šioje šalyje pa
kilo 9 nuoš., kaip valdžios su
rinktos žinios rodo. 

šis pakilimas sudarė 43 nuoš, 
pabrangimą pragyvenimo jrua 
Rugpjučio, 1939 metų, mėnesį 
prieš prasidėjimą karo Euro
poje. 

TARYBOS PIKNIKAS 
Rug]). 1& įvyko metinis ALT 

piknikas, Linden Parke. Kal
bas pasakė įžymus pabėgėliai, 
p. Ona Vileišienė, Prof. Jurgis 
Žilinskas, Petras Dagys ir Pet
ras Vilkaitis. 

Nuo eilės Waterburio orga
nizacijų tapo pasiųsta aštuoni 
laiškai Prezidentui Truman ir 
aštuoni kablegramai Valstybės 
Sekretoriui * Byrnes į Paryžių 
kad taikos konferencija nepri
pažintų Molotovo atsivežtus 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
kvislingus, ir stipriai primin
ta Lietuvos laisvės byla. 

M. Andrikis. 

Homogenuotas—Evaporuotas 

PIENAS 
su Visai Nauju Patraukiančiu Skoniu 
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EVAPORATED 

MUK 
Nutrition 

n&į B AB S—ts ę ] 

* • ' 

BcrbWs! * 

Riebus, skanus ir lyg medus švelnus savo sudėtyje! BARS 
pagerina kavą, grudų valgius, vaisius, uogas! Paskanina sko
nį baltinamų sriubų, sosų, vasarinių prieskonių. Pilnai mais
tingas, žemos kainos, skonį pagerinantis BABS suteikia viso
kiam valgiui geresnį patraukimą! 

Daugiau ir daugiau daktarų rekomenduoja BABS del Kūdikių 
. . . ir daugiau ir daugiau kūdikių tarpsta juo (naitinami! 

KRALIKAI kovoja šokdami 
į savo priešą ir spirdami pir
myn savof Užpakalinėm kojom. 

BABS teikiamas į krautuves tiktai parinktose srityse kur mes 
galime 'užtikrinti nuolatinį pristatymą . . . ir jusų miestas 
yra vienas iš tų! Visas BABS Evaporated Pienas paeina <iš 
vienos srities, tos pragarsėjusios Cedar Springs, Michigan art-
ties—vienos iš pasaulio turtingiausių piefio žetaių. Todėl tai 
L'ABS visada yra vienodas! 

Always ask for 

is always! 
available 

always uniform?! 

for that s^m°0"ther flavor 
...Mat delightfully different taste! 



Tegul meile Lietuvos 
Dega musų širdyse L A I S V A  L I E T U V A  Laisvę pažinus Tauta — 

%Jungo Nevilto! 

KITATAUČIAI KURIE PAMILO LIETU
VIŲ KALBĄ IR LIETUVIUS 

(Dirvai iš Šveicarijos) 

DAR prieš karą gyvendamas 
Ženevoje, susipažinau su vienu 
ŠveicarieČiu (jo pavardė — E. 
Thomen), kuris mokėjo apie 30 
kalbų. Mano pažystamas tar
n a v o  T a r p t a u t i n i a m e  D a r b o  
Biure (International Labour Or
ganization), kur ėjo vertėjo pa
reigas. Kartą jis išsireiškė, 
jog jo mėgiamiausia kalba 
esanti Lietuvių. Mat, p. Tmo-
men buvo įsigilinęs ir į Lietu
vių kalbą. Jis vis svajodavo 
apie kelionę į Lietuvą, tačiau 
karas tuos jo planus bent šiuo 
tarpu sutrukdė. 

Kuo išaiškinti mislęr kad sve
timtautis ima domėtis musų 
tėvų kalbą? 

ESU sveičiuose pas p. Max 
Niedermanną, Neuchatelio uni
versiteto garbės profesorių, šiam 
garbingajam šveicariečių moks
lininkui teko laukti kone 25 
metus, kol jis pirmą kartą iš 
vydo tą kraštą, kurio žmonių 
kalba jis susižavėjo dar perei
to šimtmečio pabaigoje. 

Baigęs Bazelio universitetą, 
jaunas Niedermannas išvyko gi
linti žinių į Paryžių. Jo spe 
cialybė buvo senovės kalbos, 
bet jį domino taip pat Slavų 
kalbos. 

Anuo metu Paryžiaus univer
sitete dėstė garsusis kalbinin
kas prof. Antoine Meillet. Jis 
mokė ir Lietuvių kalbos. Besi
ruošdamas mokslo darbui, p. 
Niedermannas vis labiau įsijau
tė f kalbų paslaptis. Jo dėme
s į  p a t r a u k ė  L i e t u v i ų  k a l b a .  
Nuostabus šios kalbos garsai 
sudarė gyvą grandį toje kalbų 
grandinėje, kuri per Romą ir 
Atėnus driekėsi iki pat slap
tingosios Indijos. Nuo Pary
žiaus laikų p. Niedermannas pa
milo Lietuvių kalbą, o per ją 
taip pat Lietuvių tautą bei Lie
tuvą. 

P .  NIEDERMANNAS n u n  
rodo man, iš kur jis vyriausiai 
mokėsi Lietuvių kalbos, štai 
Oskaro Wiedemanno vadovėlis 
"H a n d b u c h der litauischen 
Sprache", išleistas Strassburge 
1897 m. Tuomet tepažinta Ma
žosios arba Prūsų Lietuvos Lie
tuvių tarmė. Kas dėjosi ana
pus Rusijos sienos, beveik nie
ko nežinota. Jau ir tada, Ru
siją nuo Europos skyrė savo 
rūšies geležinė uždanga, pro 
kurią įžvelgti nebuvo taip leng
va. 

Prof. Niedermannas sklaido 
Wiedemanno vadovėlį, rodo pa
braukytus žodžius, stengiasi įs
k a i t y t i  p a r a š t a s ,  s u ž y m ė t a s  
prieš beveik pusę šimtmečio. 
Vadovėlin įdėti Donelaičio ir 
Šchleicherio tekstai, atspausdin
tos Prūsų Lietuvių dainos. P. 
Niedermannas ištraukia iš len
tynos kitą savo rūšies relikvi
ją, Kun. M. Miežino "Lietu-
viszkai - Latviszkai - Lenkisz-
kai - Rusiszką žodyną", išleistą 
Tilžėje 1894 m., taigi dar spau
dos draudimo laikais, šis žo
dynas jam irgi daug pasitar
navo, besimokant Lietuvių kal
bos. 

Taip jaunas kalbininkas, sem
damasis žinių iš savo didžiojo 
mokytojo profesoriaus Meillet, 
bet taip pat skaitydamas tuo 
metu Vakarų Europoje ne taip 
jau gausius Lietuvišku o s i u s 
s p a u s d i n t u s  t e k s t u s ,  p a d ė j o  
tvirtus pagrindus savo žinioms. 
Savaime nelengva svetimtau
čiui išmokti Lietuvių kalba pa
sidarė artima. Juo daugiau jis 
ją perprato, tuo labiau prie jos 
prisirišo. 

bai. Taip pat studentų tarpe 
radosi susidomėjimas Lietuvių 
kalba. Tarp tų studentų buvo 
ir p. E. Thomen, apie kurį te
ko kalbėti šios korespondenci
jos pradžioje. P. Niederman-
no mokinys, tarp kitų, buvo 
Italas Giacomo Devoto, kuris 
vėliau Romoje redagavo ver
tingąsias "Baltų Studijas" (Stu-
di Baltici), išleistas Rytų Euro
pos Instituto (Instituto per l'Eu-
ropa Orietale). Pas prof. Nie
dermanną mokėsi taip pat Dr. 
Franz Brender, paskum pro
fesoriavęs Kauno universitete. 
Jam jau nebebuvo lemta iš Lie
tuvos begryžti, nes j| |>riglobė 
Lietuviškoji žemelė; 

PASIBAIGUS pirmajam pa
sauliniam karui, prof. Nieder
mannas buvo paskirtas Šveica
rijos delegacijos nariu Pary
žiaus taikos konferencijoje, čia 
jis susitiko su visa eile Lietu
vių, kurie gynė Lietuvos bylą: 
prof. Augustinu Void e m a r u, 
Martynu ir Jonu Yčais, inž. 
Ernestu Galvanausku, Dr. Jo
nu šliupu. (Dar anksčiau prof. 
Niedermannas suėjo į pažintį 
su keliais Šveicarijoje studija 
vusiais Lietuviais). Šie aprū
pino jį įvairia literatūra Lie
tuvos klausimais. Bet dar prieš 
aną pažintį musų bičiulis ėmė 
skelbti Šveicarijos laikraščiuo
se straipsnius, kuriuose gvilde
no Lietuvos padėtį bei kėlė 
aikštėn jos teisėtus reikalavi
mus. štai 1918 m. Lapkričio 
mėn. pasirodė viename Bazelio 
laikraštyje straipsnis "Litauen 
nach dem Krieg" (Lietuva, ka
rui pasibaigus). Straipsnių apie 
Lietuvą prof. Niederma n n a s 
paskelbė visoje eilėje Ženevos 
Lozanos, Zuricho ir kitų mies
tų įtakingų laikraščių. Juose 
nagrinėjama Vilniaus problema 
nušviečiamos Lietuvos teisės į 
Klaipėdą, aiškinami Lietuvos 
santykiai su kaimynais. Prof 
Niedermanno nuopelnai tame 
informaciniame darbe yra ne 
paprastai dideli. 

1921 m. prof. Niedermannas 
ryžtasi kelionei į Lietuvą. Nors 
karo smarkiai nuniokiotas, kraš
tas paliko svečiui neišdildomų 
įspūdžių. Čia mokslininkas ga
lėjo betarpiškai įsiklausyti kaip 
žmonės šneka ta kalba kurią 
ligi tol tepažino išimtinai iš 
raštų. Kelionės metu galuti 
nai subrendo mintis, kurią jis 
puoselėjo jau anksčiau, būtent, 
išleisti išsamų Lietuvių kalbos 
žodyną. 

kviete į talką dar du šveicaric-
čius-Lietuvių kalbos mokovui; 
prof. Alfredą Senną ir prof. 
Francą Brenderį, kurie ilgesnį 
ar trumpesnį laiką yra dėstę 
Vytauto Didžiojo Universitete 
Kaune. Tokiu budu trys švei-
cariečiai ryžosi redaguoti Lie
tuvių kalbos žodyną. 

Pirmas sąsiuvinis išėjo 1926 
metais. Tą žodyną leido C. 
Winterio knygų leidykla Hei
d e l b e r g e  ( V o k i e t i j o j e ) .  T a i p  
kone kasmet išeidavo po vieną 
sąsiuvinį. Net karo metu — 
1941 metais, — nepaisant nau
jai atsiradusių kliūčių, išėjo 14-
tasis sąsiuvinis. Tačiau 1943 
m. Rugsėjo mėnesį darbą išti
ko nelaimė. Jau atspausdintas 
15-tasis sąsiuvinis per Darm-
stadto atakavimą sudegė, žu
vo net 5,000 žodyno egzemp
liorių. Norėta sąsiuvinį atnau
jinti fotografiniu budu. Buvo 
gauta ir popieris, bet tolesni 
staigus įvykiai sutrukdė visą 
darbą. 

Klausiu profesoriaus koks to
lesnis šio nepaprastai vertingo 
žodyną likimas ? 

Prof. Niedermannas atsakė, 
jog pirmiausia reikėtų atnau
jinti 15-tąjį sąsiuvinį. Paskum 
tektų aiškinti, ar butų galima 
žodyną toliau leisti. Sunkumų 
labai daug. Spaustuvės Vokie
tijoje sugriautos, leidyklos su
nykusios. Spaustuvę, kurioje 
buvo renkamas žodynas,. Sovie
tai išsivežė. Pasikeitė taip pat 
platinimo sąlygos. Anksčiau di-

Lietuva Tironų Pančiuose BolsevHui 
V iešpatavimas 

(Tęsinys iŠ pereito nr.) 

ŠIS didžiulis darbas reikala 
vo ne tik pasiryžimo, bet ir op 
timizmo. Lietuvių tautai at
gavus nepriklausomybę, musų 
gimtoji kalba pasidarė valsty
binė kalba. Prasidėjo spartaus 
kalbos turtėjimo ir tobulėjimo 
laikotarpis. Reikėjo padėti daug 
darbo vien kalbos pažangai sek 
ti. Vienam žmogui uždavinys 
atrodė sunkiai aprėpiamas. To
dėl prof. Niedermannas pasi-

TOLIAU sekė 6 metai gim
nazijos mokytojo įtempto dar
bo La Chauxde-Fonds (Šveica
rijoje). Tik vėliau, bedocen-

' taujant Bazelio, o vėliau ' Neu-
chatel universitetuose, vėl su
sidarė progos, šalia tiesioginių 
darbų, atsidėti pamėgtajai kal-

Kandidatų pasiūlymas 
Bdilėvikų vadovai patys juto kad per pirmutinius 

rinkimus su kandidatų statymu išėjo kaž kaip ne visai 
įtikinančiai. Kai Kaune kandidatai buvo pasiūlyti butų 
nuomininkų draugijos susirinkime, ir niekur daugiau — 
patys bolševikai suprato kad tai jau perdaug blogai už
maskuota. Todėl per antrus rinkimus jie jau stengėsi 
kandidatų statymą geriau sutvarkyti. Geriau, tai reiš
kia taip kad kandidatams statyti susirinkimų butų daug. 
Bet tikslas visvien tas pats — kad kandidatų nesusida
rytų daugiau negu reikia išrinkti ir kad jie butų pasiū
lyti tik tie kurie numatyti iš centro. 

Beje, dabar rinkimuose, kada Lietuva formaliai skai
tėsi jau prijungta tai ir centras, reiškia Maskva, jau ir 
formaliai turėjo kitokias teises kandidatų siūlyme. Mat, 
Sovietų konstitucija numato kad "kandidatų j TSRS 
Aukščiausiąją Tarybą statymo teisė užtikrinama šioms 
visuomeninėms organizacijoms ir darbo žmonių kolekty
vams: komunistų partijos organizacijoms, profesinėms 
sąjungoms, kooperatyvams, jaunimo organizacijoms ir 
kitoms organizacijoms, įregistruotoms įstatymų nusta
tyta tvarka." Čia reikia neužmiršti kad nei profesinė
se sąjungose, nei kooperatyvuose nei jaunimo organiza
cijose ne komunistai balso neturi ir yra labai stropiai 
žiūrima kad tų organizacijų valdomuose organuose bu
tų tik ištikimi asmenys — gali buti ir ne partijos nariai, 
bet griežtai jai paklusnus. Kitokių gi organizacijų "įre
gistruotų įstatymų numatyta tvarka" ir nėra, nes, ro
dos, įstatymai nei nenumato tvarkos registruoti tokioms 
organizacijoms kuriose komunistai neturėtų uždėję savo 
rankos. 

Bet Čia dar ne viskas. Rinkimų įstatymas plačiau 
išaiškina konstitucijos nuostatą del kandidatų siūlymo. 
Komunistų partijos, profesinių sąjungų, kooperatyvų, 
jaunimo ir kitų organizacijų vardu kandidatus statyti 

delis žodynų skaičius eidavo Lie-Į pirmoje eilėje gali tų organizacijų centrai, o tik paskui 
' gali tai daryti respublikiniai centrai, rajoniniai organai 
ir darbo žmonių susirinkimai. O kur gi yra tie centrai ? 
Nagi Maskvoje! Vadinasi, dabar jau ir pagal įstatymus 
Lietuvos kandidatus j aukčiausius organus pirmoje ei
lėje turėjo teisę numatyti centrai iš Maskvos. O paskui 
mažesnieji centrai — argi jie gali išdrysti pasiūlyti kan
didatus kitokius negu Maskvos centrai pasiūlė? 

Žinoma, Maskvoje niekas ir pavardžių nežino, kaip 
gi jie ten kandidatus pasiūlys. Todėl Maskvos centrai, 
arba tikriau pasakius, vienas centras, kuris viską žino ir 
viską gali, pavedė tą reikalą sutvarkyti savo įgaliotiniui, 
Pozdniakovui, kuris su savo štabu ir šį kartą žinojo kaip 
tas daroma. Jis atrinko 25 pavardes į vieną tarybą, 35 
pavardes į kitą tarybą ir pranešė Kauno komunistų par
tijos sekretoriatui kad va šitie žmonės gali buti išrinkti. 
Sekretariatas paskirstė kuris iš tų kandidatų kurioje 
apygardoje išrinktinas ir tuo budu atstovų išrinkimas 
jau buvo nulemtas, sąstatas jau žinomas. Reikia tik su
vaidinti rinkimus. 

Kad vaidinimas šį kartą kiek geriau išeitų, buvo nu
statyta sušaukti kiekvienoje apygardoje po daugelį su-
surinkimų ir, žinoma, padaryti taip kad visuose susirin
kimuose butų pasiūlyti numatyti kandidatai. Tam tiks
lui buvo išanksto pagaminti net ir tokių susirinkimų 
blankai, kuriuose buvo išanksto parašytas susirinkimo 
nutarimo tekstas ir palikta tiktai vieta įrašyti kur ir ke-
no kada susiripkimas įvyko, bet kandidato pavardė tuo
se blankuose buvo įrašyta jau išanksto. 

Štai pavyzdys tokio blanko: 

ninkę Niekas niekur net ir nepaminėdavo kokios ki
tos pavardės negu išanksto protokole įrašytoji. Na, jei
gu kartais kas ir išsižiodavo, panašiai, tai jis nuėjo ten 
kur Gailius Vaclovas Ir į diskusijose dalyvavusių 
sąrašą protokole jo pavardės visvien nerašydavo 

Atsitiko tačiau vienas toks visai nenumatytas daly
kas. Tą nenumatytą šposą iškrėtė.... Simno laisvama
niai! Mat, laisvamaniai pagalvojo kad jie dar ir bolše
vikų viešpatystėje gali ką nors laisvai pamanyti. Emė 
ir nutarė jie taip pat pasiūlyti kandidatus. Del visko 
ko jie buvo atsargus: ir jie pasiūlė draugą Gedvilą, drau
gę Meškauskienę (iš kompartijos centro), bet prie jų ty
liai gražiai pridėjo ir kaž kokį Juozentavičių, turbūt, 
Simno laisvamanį 

Ir kas gi iš to išėjo? Ogi Simno laisvamaniai gavo 
tokį atsakymą: 

"Jusų 1940 m. Gruodžio 12 d. protokolas neatitinka 
'Rinkimų į TSRS Aukščiausią Tarybą Nuostatų 61 str. 
raidei 'a' ir 62 str. reikalavimams ir del to siūlomieji 
kandidatai rinkimams į deputatus 658 apygardos komisi
joje neregistruojami". 

Koki tie protokolo trukumai buvo sunku ir nusta
tyti. Komisija pasislėpė už paragrafų ir raidžių ir kan
didatų neregistravo. Gedvilas ir Meškauskienė jau bu
vo ir taip pastatyti kitose apygardose, o tas Juozentavi-
čius taip ir liko: kur jam buti kandidatu jeigu jo nesitei
kė numatyti Pozdniakovo štabas 

tuvon, o kaip butų dabar, ten 
esant Sovietų okupacijai, sunku 
pasakyti. Tuo tarpu du treč
daliai žodyno (iki raidės "P") 
jau išleista. Lietuvių kalbos 
žodynus, kaip teisingai pastebi 
profesorius, lydi kažkokia ne-
sekmė: beveik nė vieno didžiųjų 
žodynų Figšiol nepavyko pa^ 
baigti, darbus tekdavo nutrauk
ti pusiaukelėje! 

PASTEBIU kad ši tema pro
fesoriui labai skaudi, tad ban 
dau pakreipti kalbą kiton pusėn. 
Atsimenu, kad pirmą kartą lan
kiausi pas prof. Niedermanną 
1940 m. žiemą. Tuomet apva-
žinėjau visus svarbesniuosius 
Prancūziškosios Šveicarijos cen
trus ir aplankiau kelias dešim-

(Pabaiga ant 5-to pusi.) 

Amerikiečius Nusiveda 
kaip Avinus 

Ivar Dunsford, 
įį?r v f iKiį 

IŠGELBĖJO. 
Nottingham, Anglijoje, moksli
ninkas, parodoma su savo su-
num, kurio gyvastį išgelbėjo 
nauja savo išrasta plazma. Jis 
tiki ta plazma pagelbės ir dau
gybei kitų 

P© to kai Jugoslavijai iik 
tatoriukas Tito, Stalino kur
stomas, nušovė kelis Amerikos 
lakunus, Amerikoje apsižiurę 
ta kad to paties Tito rėmėjais 
ir garbintojais buvo patys di
dieji Amerikos žmonės. 

Prieš tulą laiką, sąryšyje su 
Jugoslavijos šelpimo Komite 
tu, Amerikoje buvo platinama 
komunisto parašyta propagan
dinė knyga (po $2.00), pava 
dinta, "Tas Nuostabus Tito". 

Ant laiškų raginančių tą 
knygą pirkti ir platinti, kaip 
rėmėjų ir užgyrėjų buvo su
talpinti vardai Senatoriaus Ro
bert F. Wagner, Eleanor Roo
sevelt, Harry S. Truman (pre
zidento), Joseph C. Grew, Vis
count Halifax, Admirolo Ernest 

.King, Vyskupo William T. 
Manning, William Green ir ei
lė kitų įvairių žymių asmenų. 

Pati Amerikos spauda šiuos 
Tito rėmėjus ir garbintojus 
pavadina "suckers", kurie pa
sidavė prigavingam komunis
tų komitetui suviliojami prie
danga labdaros. 

Daug yra atsitikimų kad žy
mus Amerikos žmonės patenka 
į komunistų pinkles jų propa
gandai varyti. Poni Roosevel-
tienė dažnai važinėdavo į ko
munistų jaunimo suvažiavimus 
sakyti kalbas, kur ji buvo už-
kviečiama didesniam jaunimo 
priviliojimui. 

Nesenai Kongrese komunis
tai sudarė komitetą "už taiką 
ir draugiškumą su sovietais", 
įtraukdami eilę kongreso narių. 

" valsčiaus valstiečių visuotino susirinkimo, 
įvykusio 1940 metų Gruodžio m. .... d. 
protokolas: 

"Susirinkimo pradžia va. Susirinkime dalyvau
ja 

"Svarstyta: Aukščiausiojon TSRS Tarybon kandi
datų į atstovus statymas. Del šio klausimo diskusijose 
dalyvavo 

"Nutarta: Pagal 141 str. TSflS konstitucijos ir 57-
58 rinkimų į TSRS Aukščiausiąją Tarybą nuostatų, iš
statyti kandidatu į atstovus Tarybon Kretingos rinkimų 
apygardoje nuo drg. Gedvilą Mečių, 
sunų Alekso, gim. 1901 m., Lietuvį, gyv. Kaune, užiman
tį TS Lietuvos Liaudies Komisarų Tarybos pirmininko 
vietą. " 

"Prašyti drg. Gedvilą Mečių, sun. Alekso, duoti sa
vo sutikimą buti renkamu Kretingos apygardoje į Auk
ščiausią Tarybą. 

"Susirinkimo pirminikas. 
"Sekretorius Prezidiumo nariai " 
Visų pirma reikia atkreipti akis į tai kad blankai 

paruošti neva "valsčiaus visuotinio susirinkimo" proto
kolui. Lietuvos valsčiai turi po kelioliką tūkstančių gy
ventojų. Kuriame gi Lietuvos miestelyje gali įvykti vi
so valsčiaus gyventojų visuotinis susirinkimas? Niekur, 
žinoma, tokių visuotinių valsčiaus susirinkimų nebuvo ir 
negalėjo buti. Susirinkimai, žinoma, buvo, bet tai iš 
paties miestelio suvarytų atsitiktinai po ranka pasitai
kiusių gyventojų. Jei į tokį susirinkimą pasisekdavo kur 
suvaryti daugiau kaip 100 žmonių tai buvo jau labai di
delis "visuotinis" valsčiaus susirinkimas. 

Bet svarbiausia tai kad protokolo blanko rašytojai 
jau išanksto žinojo ką tas "visuotinis" susirinkimas nu
tars, būtent, kad jis statys kandidatūrą ne keno kito kaip 
tik draugo Mečio Gedvilo, ir prašys jį sutikimo. Ir "nuo
stabus" dalykas! Tie protokolų blankų rašytojai niekur 
neapsiriko! Kur jie parašė Gedvilą ten Gedvilas buvo 
pasiūlytas, kur parašė Paleckį ten Paleckis buvo išrink
tas, kur parašė kokią nors nežinomą fabriko darbinin
ku tai visa, apygarda visur vienbalsiai pasiūlė tą darbi-

Balsavimo eiga 
Pati balsavimo eiga ir šį kartą maža kuo skyrėsi 

nuo balsavimo eigos per pirmuosius rinkimus. Skirtu
mas čia tik tas kad šiuo atveju balsuotojai taip jau ne-
belakstė iš apielinkės į apielinkę, nes buvo rinkikų sąra
šai. Bet užtat juo diena ėjo vakarop juo didesnis komi
sijų buvo susirūpinimas, kadangi niekur nebuvo balsuo
tojų tiek kad kandidatas gautų balsų absoliutinę daugu
mą turinčių teisę balsuoti. Štai būdingiausias balsavi
mo eigos paveikslas iš tos pačios Didvyčių rinkiminės 
apielinkės, kurioje gyveno pirma minėtas Gailius Vac
lovas, apkaltintas kontr-revoliucine agitacija. Žiūrint f 
tą paveikslą galima tikrai paminėti kad tas vienas Gai
lius, paprastas, žemo išsilavinimo ūkininkas, nugalėjo 
visas bolševikinių agitatorių kolonas.... 

Tai yra komisijos kas dvi valandas siųsti praneši
mai apie rinkimų eigą: 

"1. Didvyčių rinkiminėje apielinkėje darbą pradė
jome šeštą valandą. Komisijos nariai ir paskirti parei
gūnai visi atvyko. Darbas eina normaliai. Esame pil
nai susitvarkę ir laukiame viso šimto ųuošimčių balsuo
tojų ir vizitatorių iš Plungės. 

Komisijos pirmininkas Bernotas 
(tas pats kuris liudijo prieš Gailių ) 

"2. Didvyčių rinkiminėje apielinkėje iki 9 vai. 90 
min. iš 458 balsuotojų balsavo du piliečiai ir tai sudaro 
0.43%. Komisijos pirmininkas Bernotas. 

"3. Didvyčių rinkiminėje apielinkėje iki 11 vai. 30 
min. balsavo trys piliečiai, tai sudaro 0.65% iš 459 bal
suotojų. Komisijos pirmininkas Bernotas. 

"4. Didvyčių rinkiminėje apielinkėje iki 13 vai. 30 
min. iš 459 balsuotojų balsavo 17, tai sudaro 3.7% visų 
balsuotojų. Komisijos pirmininkas Bernotas. 

"5. Didvyčių rinkiminėje apielinkėje iki 15 vai. 30 
min. iš 459 balsuotojų balsavo 74, tai sudaro 16.12% vi
sų balsuotojų. Komisijos pirmininko pav. Laučys. 

"6. Didvyčių rinkiminėje apielinkėje iki 17 vai. 30 
min. iš 641 blasuotojų balsavo 94, tai sudaro 20.40% vi
sų balsuotojų. Komisijos pirmininkas Bernotas. 

"7. Didvyčių rinkiminėje apielinkėje iki 19 vai. 30 
min. iš 468 valsuotojų, balsavo 147, tai sudaro 31.41% 
visų balsuotojų. - Komisijos pirmininkas Bernotas. 

"8. Didvyčių rinkiminėje apielinkėje iki 21 vai. 30 
min. iš 470 balsuotojų balsavo 191, tai sudaro 40.63% 
visų balsuotojų. Komisijos pirmininkas Bernotas." 

Tuo pranešimai ir pasibaigė. Kas iš jų matyti? Vi
sų pirma — jau balsavimo metu rinkikų sąrašas padi
dėjo nuo 458 iki 470. Vadinasi, 12 balsuotojų buvo į są
rašus įtraukta tik tada kai jie atėjo balsuoti. Joks rin
kimų įstatymas neleidžia tokių dalykų daryti, nes tai 
duoda galimybės tam pačiam asmeniui balsuoti keliose 
apielinkėse: kur nueina ten ir įsirašo. Toliau — tik va
kare balsuotojų skaičius pradėjo didėti kai komisijos na
riai aplakstė visus butus ir reikalaute reikalavo kad ei
tų balsuoti. Pagaliau — visvien balsavo tįktai 40% tu
rėjusių teisę, o kaip paskui paaiškėjo atidarius vokus, 
dar ir tie balsai ne visibuvo tikri. Ką gi komisija tada 
darė? Ogi tą patį ką ir visos*komisijos. Iš neatėjusių 
balsuoti 270 nubraukė kaip "liaudies priešus" arba "ne
žinia kur esančius", ir tada išėjo kad balsavo ne 40, o 
95% visų likusių sąraše, iš kurių 90% balsų buvo paduo
ti už draugą Gedvilą.... Ir viskas tvarkoje! 

Pagal surastus dokumentus, — pranešimus partijos 
žiniai apie tikrą padėtį, — buvo galima nustatyti kad 
kiek didesniuose miesteliuose, kur daugiau gyventojų ne 
Lietuvių, £en balsavusių nuošimtis antruose rinkimuose 
buvo kiek didesnis, pav., Jonavos valsčius (gana gausin
gas Rusais) davė balsuotojų 37%, Jonavos miestelis 
(daugiausia Žydų apgyventas) — 48%, Vendžiogalos 
(daugiausia lenkuojančių apgyventas) — 31%; o tokie 
Kauno apskrities valsčiai kaip Pakuonio — davė balsuo
tojų tik 7 nuoš., Zapyškio — 11 nuoš., Veliuonos — 13%, 
ir tt. 

Tokios žinios buvo pranešta komunistų partijai ir 
jos pasiliko jos pamestuose archyvuose. Bet viešumoje 
buvo paskelbti visus labai dideli balsuotojų nuošimčiai ir 
visur, žinoma, buvo išrinkti "geriausi iš geriusių" kan
didatai, neturėję sau jokių konkurentų. 

Kur gi kitur pasaulyje rasi "tobulesnę" demokra
tiją! * |Jįus daugiau). 
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Dieiios Klausimais 
KAS LIETUVIAMS PABĖGĖLIAMS 

ŠIĄDIEN LABIAUSIA RUPI 

6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio 

Ruošiasi Transliuoti 
"Geležines Sienos" 

rvIRVOS redaktorius gavo apačioje telpantį laišką iš 
^ Danijos Lietuvių pabėgėlių stovyklos komiteto. To 
laiško nuorašus komitetas siuntė ir šiems kitiems laik
raščiams: Vienybei, Draugui, Sandarai ir Naujienoms. 

Kaip laiško apačioje pats komitetas pažymi, jų tik
slas yra kad Amerikos Lietuviai aiškiau susipažintų su 
Lietuvių taktinaja padėtimi Danijoje. Mes esame tikri 
kad tie Lietuvių pabėgėlių Danijoje troškimai ir reika
lai yra lygus ir visų Lietuvių pabėgėlių reikalams ir to
dėl prašome Dirvos skaitytojų atydžiai šį laišką per
skaityti ir pagalvoti ar mes laisvai ir sočiai Amerikoje 
gyvendami, pilnai suprantame nelaimingos mustį tautos 
dalies likimą ir jų rupesčius ir ar pakankamai dirbame 
jų likimui pagelbėti. 

State Departments pasiry
žo pradėti transliuoti radįo ži
nias, kalbas ir muzikos pro
gramą trumpomis bangomis į 
Rusų valdomas sritis ir ypa
tingai Rusiją, Rusų kalboje. 

To tikslas pateikti bolševikų 
valdomai liaudžiai kitokių in
formacijų negu tik gaunama 
Kremliaus valdovų nustatyta 
tvarka. 

Amerikos valdžia nežino kad 
Rusijoje nėra tokių radio apa
ratų kokius turi paprasti dar
bininkai Amerikoje; ten visur 
įtaisyta tik garsiakalbiai ir per 

Maskvos teikiami radio pro
gramai. Kas slaptai įsitaisytų 
radio priimtuvą, bus šaudomas 
už jo turėjimą, nesvarbu ar 
klausys pranešimų iš Ameri
kos ar *». 

# t # 

Laikraštinė Popiera 
vėl Pabranginta 

OPA leido pabranginti laik
raštinę popierę $7 tonui, ir da
bar nauja to popierio kaina to
nui yra $74, ir dar sako gali 
netrukus vėl buti pabranginta. 

Diduma laikraštinio popierio 
ateina iš Kanados. 

Clevelande pasunkėjus laik
raštinio popierio gavimui, Dir
va laikinai išeis 6 puslapių di
dumo. Kaip tik popierio pa
daugės, nežiūrint kainos paki
limo, Dirva vėl tuoj bus spaus
dinama 8 puslapių. 

w 1 VOKIEČIŲ KALEJIMUOSE 
Rašo Balys Gaidžiunas 

mrnmmęm 

(Tęsiny* iš pernio nr.) 

NANTES, Prancūzijoje, uos
to atstatymas, po karo sugrio
vimo, pradėtas pereitą pavasa-

įĄES Danijoje gyvenantieji Lietuviai pabėgėliai su di- juos tegali pasiekti tik pačios rįf bus baigtas 1947 metais 
deliu nusivylimu sekame Amerikos Lietuvių spaudą,' 

kurioje be įvairių šeimyninių sukaktuvių, vestuvių bei 
puotų ar vaišių aprašymų, randame žinių ir apie mus pa
bėgėlius. 

Suprantame kad įvairių politinių pakraipų laikraš
čiai įvairiai mus aprašo. Suprantame kad vieni iš jų no
ri mus atvaizduoti savo krašto "liaudies priešais", "fa
šistais" ar šiaip kriminalistais, tuo tarpu kai kiti norėtų 
mus matyti amžinais laisvės kovotojais-patriotais, Lie
tuviškos kulturos gyva reklama, o svarbiausia, užgrūdin
tais idealistais, kurių šeši praėję metai visai nepaveikė, 
o pabėgėlių stovyklos negadina ir nesugadins. 

Taip, mums aišku kad kraštutiniai priešingos srovės 
norėtų mus išreklamuoti tokiais kokie mes jų manymu 
turėtume buti, tačiau mums labai skaudu kad niekas ne
sidomi musų 99'/< daugumos tikruoju veidu, kurį gyve
nimas padarė pilku, tačiau kurio gėdytis ar slėpti mums 
nėra reikalo. 

Norėtume kad Amerikos Lietuviai, o per juos ir ki
ti Amerikiečiai, sužinotų tai apie ką taip mažai ar nie
ko nebuvo rašoma, kas tikrumoje jaudina bei rupi 99% 
visų Lietuvių pabėgėlių Danijoje, o gal net ir visoje va
karų ir pietų Europoje. Pirmiausia turi buti pabrėžta 
kad pabėgėlių tarpe Danijoje, o greičiausia ir visur ki
tur, inteligentija, buvę valdininkai arba buvę vidutinie-
ji ūkininkai sudaro tik mažą trupmeną visos pabėgėlių 
masės, kuri bent 95' r susideda iš darbininkų, amatinin
kų, žemesnių tarnautojų, moksleivių ir mažažemių ūki
ninkų bei jų šėimų. Visi šie žmonės ir savo tėvynėje ne
buvo likimo lepūnėliai ir gyveno iš savo rankų sunkaus 
darbo. 

Lietuvos dvidešimts kelių metų nepriklausomybė 
reikalavo iš visų piliečių didesnio jiegų įtempimo, o iš 
visų sunkumų kuriuos turėjo pakelti Lietuviai, didesnę 
dalį turėjo pakelti kaip tik darbininkai ir smulkieji ūki
ninkai. Tuo budu jie jau Lietuvoje pažino daug vargo 
bei nedateklių, tačiau dirbo noriai, nes nuolat matė ir 
jautė kulturiniai bei ekonominiai stiprėjančios tėvynės 
pažangą, o ryšium su tuo ir savo sąlygų gerėjimą. 

Jiems teko sulaukti tokio gerbūvio kokio siekė ir 
kuriuo naudotųsi jau jų vaikai, nes jų visų bendrą kū
rybinį darbą nutraukė komunistinė okupacija, neabejo
tinai žiauriausia iš visų kada nors buvusių Lietuvos oku
pacijų ir neįsivaizduotina visiems tiems kurie jos patys 
nėra pergyvenę. 

Nėra prasmės ilgiau sustoti prie šios siaubingos 
vergijos aprašymo, nes apie tai jau buvo užtektinai ra
šyta. 

JIĄDIEN, šiapus milžiniškos stalinizmo vergų imperi
jos sienų, gyvena ir laukia tūkstančiai vargšų, nete

kusių visko ką jie yra turėję, bet nenorinčių buti vergais. 
Šeši metai siaubingos vergijos, vilties, vėl vergijos ir pa
galiau skaudaus nusivylimo skambiais demokratijų šū
kiais, mums pabėgėliams negalėjo praeiti nepastebėti. 
Mes nebuvome kapitalistais, nebuvome fašistais ar nu
sikaltėliais, tačiau musų nenoras buti vergais nereiškia 
kad esame užgrūdintais idealistais arba Lietuviškos kul
turos gerais skleidėjais. 

Esame išgyvenę baisybes ir norėtume jas pagaliau 
užmiršti, tačiau tai butų įmanoma tik tuomet jei jau ga
lų gale patektume į kokį nors kraštą kur dirbtume ir 
gyventume kaip kiti žmonės. 

Stovyklinio gyvenimo sąlygos baigia mus nuvargin
ti savo beprasmiškumu, o neaiški padėtis ir beteisišku
mas nuolat mažina mūsų pasitikėjimą kitais ir savimi, o 
tuo pačiu ir musų atsparumą. Jieškodami priemonių už
simiršti, pradedame susmukti. Smunkame lėtai, bet 
pastoviai ir einame iš normalaus gyvenimo vėžių. ^ Visa 
tai neišvengiamos pasėkos pabėgėlių išgyventų baisybių 
ir perilgai užsitęsiančio gyvenimo stovyklose. 

Musų meninių grupių atsitiktini pasirodymai sveti
mųjų akyse musų vardo nepataisys, nes to vardo vien 
scenoje neišlaikysi. Taip, mes smunkame <ir silpnėjame 
nuolat ir čia jokie pamokslai ar spaudos reklama niums 
nieko nepadeda ir nepadės. Reikia mus kuoskubiausia 
gelbėti iš dabartinės padėties ir duoti mums galimybės 
vėl atsistoti ant savo kojų. Mums jau ne taip svarbu ku
ri valstybė ir kur sutiks mus apgyvendinti, tačiau mes 
trokštame vėl pradėti nors sunkiai, bet jau ramiai; dir
bti ir pasistengti užmiršti viską ką esame iškentėję. 

Netekę visko ką uždirbome ir praradę šešis savo 
gyvenimo metus, prieš akis turime dar sunkią kovą už 
buvį, kurią privalome laimėti. • 

Mums brangi kiekviena savaitė, net kiekviena diena 
kurią galėtume sunaudoti to naujo gyvenimo kurimui, 
bet kurias,.prieš-savo.norą,.esame,priversti praleisti el

getų ir beteisių padėtyje — pabėgėlių stovyklose. 
Todėl mes prašome visų tų kurie apie mus galvoja, 

apie mus rašo, bet musų nepažysta, kad netikėtų mums 
priskiriamomis savybėmis ir patys musų klaidingai ne
reklamuotų. Nesame nei nusikaltėliai, nei didvyriai, o 
tik suvargę žmonės, kurie trokšta teisės ramiai ir pasto
viai dirbti bent kur laisvame pasaulyje.^ 

j}Į laišką pasirašo: Stovyklos Lietuvių Patikėtinis, Sto
vyklos Lietuvių Komitetas, Stovyklos Lietuvių "In

formacinio Biuletenio" Redakcinė Komisija. (Seka pa
rašai.) 

Laiškas išsiųstas Rugpjučio 24 d., iš Nymindegab, 
Danijos. 

Šis laiškas turi atskleisti Amerikos Lietuviams nau
ją darbo sritį — griebtis viso spaudimo j Amerikos ir 
Britų vyriausybes kad imtųsi rūpintis Lietuvių pabėgė
lių įvietinimu ten kur jie galėtų patys sau, savo sunkiu 
darbu pragyvenimą daryti, nelaukiant iš niekeno išmal
dų, su užtikrintu savo likimu. 

Kadangi Amerika ir Anglija prekiavo-mainikavo jų 
tėvyne-Lietuva ir taip begėdiškai numainikavo kad da
bar negali padėties atitaisyti, bent tuo tarpu, todėl jos 
turi pasirūpinti tų išvietintų žmonių ateitimi. 

Bet niekas nesiims jų likimu rūpintis jeigu mes ne
pradėsime to svarbaus klausimo kelti. Jiems turi buti 
duota pastovi ir laisva vieta gyventi, iki Lietuva bus at-
steigta nepriklausoma. Tada jie mielai gryš, nei vienas 
jų nepasiliks užsienyje. Bet iki tai bus atsiekta, jie ne
privalo buti daugiau laikomi vargšų išmaldų laukėjų 
vietoje, jie yra nekalti už tai ką Washingtono, Londono, 
Berlino ir Maskvos kupčiai mainikaudami padarė. 

Kad ta linkme Amerikoje jau dirbama liudija kelin
tas laiškas tilpęs Dirvos Angliškame skyriuje, ir pora jų 
telpa šiame numeryje. Tai Lietuvai Vaduoti Sąjungos 
ir jos bendrų organizacijų pastangos. Tas darbas pra
dėtas tuoj po Lietuvai Vaduoti Sąjungos seimo Detroi
te ir tęsiamas per visą vasarą. Tuo reikalu Kongres-
manas Martin Gorski, iš Chicagos, patalpino Congres
sional Recorde, Rugp. 2, 1946, ilgą LVS centro pirminin
ko P. J. Žiurio kalbą, "A Plea for the Human Rights for 
the Baltic States" (sakyta Detroite Birželio 1). 

Bet lai tuo musų pastangos nesibaigia. Visi Ameri
kos Lietuviai privalo ypač dabar, prieš Kongreso rinki
mus, iškelti šiuos Lietuvių tautos žmonių dalies pagrin
dinius reikalavimus! 

Bet iš antros pusės matėme kad nacio
nalsocialistinio režimo dienos baigiasi. Iš 
visų pusių kasdien garsiau ir garsiau gir
dėjos artėjanti karo šūviai. Pasirodė ir pa
bėgėlių kolonos. Vieną dieną į musų ko
loną neatėjo ir musų meistras. Manėm 
kad tai tik tos dienos reiškinys — meistras 
turi kokį kitą darbą. Laukėm antrą die
ną, bet ir ji praėjo be jokio ženklo. Ban
dėm klausti su belaisviais dirbusio meis
tro, bet jis nieko nepasakė. Matyt, kali
niams pranešti tai buvo uždrausta. Bet 
aplinkiniais keliais gavom pranešimą kad 
musų meistras pašauktas į Volkssturmą. 
Vadinas, visi musų ryšiai nutraukti. Ne
bėra galimybės ne tik nieko gauti iš lais
vės, perduoti ir gauti laiškus, bet ir galvo
ti apie pabėgimą, kuriam buvo ruoštasi ir 
kai kas realaus padaryta. 

O karo pabėgėlių kolonos vis gausėjo. 
Kartais keliai užsikimšdavo ir valandomis 
prastovėdavo kol galėdavo vėl pirmyn pa
judėti. O buvo pati žiema — Sausio mė
nesio pabaiga. Šaltis, vėjai ir sniegas bu
vo musų darbe, bet dar žiauresni pabėgė
liams ir jų vaikams. Iš musų kalėjimo ka
linių sudarė specialę komandą mirusiems 
laidoti. Gryžę nauji duobkasiai pasakojo 
kad pabėgėlių jau e'sama iš už 40 kilome
trų nuo musų kalėjimo. Tai taip pat bu
vo ženklai kad frontas čia pat, ir kad mes 
vieną dieną galime susilaukti raudonųjų. 
Džiaugsmas kad mes galime greit išeiti į 
laisvę buvo didelis, bet kad mes galime pa
kliūti pas raudonuosius, buvo baimė. Mes 
laukėme Anglų arba Amerikiečių. Mes jau 
savo kailiu buvome patyrę ką reiškia tie 
visokie "izmai". 

Iš kalėjimo pradėjo leisti mažas baus
mes turinčius kriminalistus prasikaltėlius. 
Vedami į darbą ir iš ten gryždami, mes 
matėme kad ir Landsberge jau kiemuose 
stovi paruošti vežimai. Vieną dieną ra
dome sustatytus sunkvežimius ir priekabų 
koloną prie fabriko patalpų. Aiškiai pra
dėjome jausti kad šiame kalėjime ir šiame 
fabrike musų dienos buvo suskaitytos. Tik 
mums neaišku buvo ar iš čia išeisime į 
laisvę, ar busime kur nors iškelti, o gal ir 
sunaikinti. Tie rūpesčiai buvo begaliniai 
dideli. Bet juos pakreipti mums palankia 
linkme neturėjome jokios galios.^ Mus ly
dėjo nuogi šautuvai ir geležiniai pančiai. 
Mes buvome vergai, kaip kadaise prie Vol
gos, ar Sibiro neišmatuojamuose plotuose. 

21. | Berlyną 

KLAJŪNE LIETUVI! 
Nenusimink, Lietuvi, nepamesk jiegų, 
Nes broliai tavęs laukia pančiuose, 
Lietuva pavergta, esi reikalingas, 
Kaulai tavo bočių šaukia kapuose. 

Klajūnę Lietuvi, Lietuva verkia 
Pasriuvus motinų ašarų klanais. 
Raudona vergija supančioja musų brolius, 
Vieton linksmų dainų, skamba aimanos laukais. 

Laisvę mums atėmė nuolatinis priešas rytų, 
Draskydamas žaizdą, užgijusią nuo caro. 
Dvidešimt dviejų metų džiaugsmas pavirto Sibiru, 
Iš gimtųjų lūšnelių brolius durtuvais varo. 

Nutilo giesmės čiulbančių paukštelių, 
Lietuvos miškų ošimas nustojo gaivinti. 
Ašarų aplieti krantai, tyliai upeliai mazgoja, 
Rutų darželiai raudono priešo nusuati. 

Gėlės nuvyto tėvynės laukuose, 
Artojas galvą nuleidęs, laukia sunaus. 
Pabuski, sunau, iš miego! Sukaupki jiegas! 
Lietuvą išvaduosi! Dievas laimins iš dangau,. 

Klajūne Lietuvi! Lietuva nežus! 
Pasruvę motinų ašarų klonai žydrės. 
Dievas laimins musų žygį į mylimą šalį, 
Raudona vergija ir brolių pančiai sutrupės! 

Klajūnas. 

Sulaukėme Sausio 26 dienos. Darbe 
ji buvo mums panaši kaip ir kitos sunkios 
žiemos dienos. Vis dar kalėme plaktais 
ir klynais įšalusią žemę. Vis ruošėme 
slėptuves, nors jau girdėjome artilerijos 
šuvius. Gryžtant iš darbo, kelyje nuo iš
badė jimo parkrito kolonoje buvęs Ukrai
nietis kalinys. Prižiūrėtojas apstumdė ir 
simuliantu išvadino, šiaip-taip atsikėlus 
už kelių žingsnių vėl parkrito. Tada pri
žiūrėtojas liepė jam išsirengti. Pasakė, 
kai pajusi kauluose šaltį, tada galėsi ju
dėti ir nesimuliuoti. Negelbėjo ir tas ne
žmoniškas prižiūrėtojo sauvaliavimas^ Pa
galiau išrengtą ir šalantį, kiti kaliniai neš
te pernešė jį namus. Tik inėjus į kalėji
mą prižiūrėtojas kelis kartus kumščiu kir
to jam į veidą ir pasakė: 

"Tai vaistai, kurie padės atsigauti". 
Gryžę į savo celę iš majoro G., kuris 

ėjo kirpėjo pareigas, sužinojome kad esą 
kalėjime ruošiami sąrašai, ir politiniai 
kaliniai tuoj busią išvežti. Musų sąrašai 
jau sudaryti ir rytoj iškeliausime. Jo 
žiniomis mus veš į Berlyną. Dar tą patį 
vakarą į musų celę atėjo su glėbiu sąrašų 
vyriausis prižiūrėtojas. Tikrino kur mes 
dirbame. Pasirodo kad kaip ir visame ka
lėjime taip ir sąrašuose buvo didžiausia 
betvarkė. Kolonų sąrašuose, kada kali
niai buvo kilnojami iš vietos j vietą, nebu
vo galima susigaudyti kas kur dirba. O 
pajudinus išvežimui^ daugiau kaip pusę 
kalinių reikėjo vėl išnaujo kolonas suda
ryti. Matyt partijos buvo griežtai įsaky
ta kad darbai butų nenutraukti iki pasku
tinės minutos. Atėjus vyresniajam prižiū
rėtojui su sąrašais nudavėm kad mes nie
ko nežinome, ir ėmėm prašytis kad mus 
perkeltų į lengvesnio darbo komandas. 
Prižiūrėtojas, pirmą kartą musų buvimo 
laike, atsakė dar pažiūrėsiąs, bet nešaukė 
ir nesikoliojo, kaip paprastai kad būdavo. 
Tai bųm žeąklas kad mes iš čia ^keliau
sime. s 

Celėje buvome šešiese. Visus šešis ir 
lietė tas iškeliavimas vėl į naujas kalini
mo sąlygas. Svarstėm visokiausius vari-
jantus ir jieškojome geresnės išeities. O 
kai pavargom šnekėtis, tada atėjo kiek
vieno tylus galvojimai, gi dar vėliau ir 
neramus sapnai. Ryte, kaip paprastai, ^ 

> rengėmės į . darbą, kadangi jokio kito pa-J 

rėdymo nebuvo. Pusryčio metu gavome 
įsakymą paruošti visus turimus kalėjimo 
daiktus ir rubus atiduoti. Išdalies, mums, 
dirbantiems ypatingai sunkiose sąlygose, 
buvo tai ir begalo malonu. Bet nežinoji
mas į kur vėl pakliūsime kankimo. Bai
su buvo pakliūti dar į sunkesnes sąlygas, 
o karui einant į pabaigą, tai buvo visai 
nenaujiena. 

Perrengimą pradėjo iš ankstatlft ryto. 
Atidavėm viską, net kojines, pirštines, pal
tus. Mums paliko apatinius baltinius, bliu-
zeles ir klumpes. Po to gavom savo dra
bužius. Atsinešėm į celę ir pradėjom persi
rengti. Baltiniai buvo suodini, kaip nie
kad gyvenime. Juk jais jau daug kartų 
keliavom iš kalėjimo į kalėjimą, bet nie
kur jų neišplovė. Vistiek, nors jie ir. suo
dini bet malonus, nes savi. Būdavo tik 
savo švarką apsivelki ir pajunti mažytę 
dalelę tos laisvės kurioje mes kūrėme sa
vą gyvenimą ir į kurį buvom pasiryžę bėg
ti, kad ir krauju pasruvusiais takais. , 

Tik spėjom mes tada persirengti sa
vais rūbais, kaip atsirado prižiūrėtojas ir 
vėl liepė visiems apsirengti kalėjiminiais, 
o savuosius susirišti į ryšulius. Supratom 
kad busim pervežami kalėjiminiais rūbais. 
Prašėm kad leistų užsivilkti nors savo pal
tus, bet neleido. Ir taip mus, basom kojom 
įsistojus į klumpes, be kepurių, išrikiavo 
koridoriuje. Atsirado ilgais, iki pat žemių 
kailiniais apsirengę mums nematyti prižiū
rėtojai ir sustatę mus po du, pradėjo su
rakinti geležiniais pančiais. Po to gavom 
po vieną dekį ir mus kaip silkes sukrovė 
į sunkvežimį. 

Lauke temperatūra buvo apie 8° C. 
Smarkus vėjas sukuriais nešiojo 'sniego 
trupinius. Dangstėmės tuo vieninteliu de-
kiu. Surakintos rankos nedavė nei pajudė
ti. Didžiausias žmogaus instinktas išlikti 
gyvam, diktavo išsikovoti sau kiek geres
nę vietą ir atneštą nelaimę lengviau pakel
ti. Ir tame nedideliame sunkvežimyje, ke
turiasdešimt surakintų kalinių, neturėda
mi nei vietos kur atsisėsti, zirzė ir barėsi. 

Prie musų sunkvežimio prikabino prie
kabą. Joje buvo patiekta šiaudų. Čia su
varė visus ligonius ir virš suguldytų už
tiesė brezentą. Visiems įsakė kad iš po 
brezento niekas nei nebandytų kaišioti gal
vų. Kas nepaklausys įsakymo prieš tą 
tuoj bus pavartotas ginklas. 

Musų sunkvežimis išjudėjo. Pakeliais 
buvo besitraukiančios kariuomenės dali
nių jr masės pabėgėlių. Mes važiavome 
pirmyn, o pabėgėlių buvo pilna ir pilna. 
Musų sunkvežimis, varomas gazo genera
toriaus, riedėjo palengva. O norėjos kad 
tik greičiau, nes pančiai pjovė surakintas 
rankas, šaltis gnaibė visą kuną, o pajudė
ti nebuvo nei vieno laisvo centimetro. 

Bet musų noras kad mus greičiau vež
tų, išskyrus mus pačius, daugiau niekam 
nieko nereiškė. Mes dažnose kryžkelėse 
stovėjom mašinų kolonose ir laukėm kol 
pasiliuosuos kelias. Pravažiuodami ma
tėme, kaip ant Oderio krantų kasami mil
žiniški apkasai. Taip eina valanda po va
landos. Sulaukėm vakaro ir nakties. Ir 
tik po valandų kelionės mes išvažiavom į 
Berlyną. 

Miestas kaip išmiręs, tik girdim pra
lekiančias karines mašinas. Pagaliau mus 
įveža į didžiulį kiemą. Kai kas iš Vokie
čių kalinių atpažysta, tai tas pats Berly
no Tegel kalėjimas. Mus dar gerą pusva
landį sušalusius laiko šaltyje. O naktis 
šalta ir tiesiog negali nustovėti vietoje. 
Prižiūrėtojai aiškinasi su vyresniaisiais 
kur mus patalpinti, o mes turime šalti. Po 
dvylikos valandų tokios kelionės kaliniai 
ligonys jau negali patys iš savo vietų nei 
pasijudinti. Juos kiti kaliniai neša į ka
lėjimą. Mus visus išrikiuoja koridoriuje 
ir veda laiptais aukštyn. Atsiduriam tre
čiame aukšte. Kalėjimas didžiulis. Visur 
vienutės ir vienutės. Mes taikomės kad 
gretimai pakliūtų Lietuviai, bet prižiūrė
tojai mus sudraudžia. 

Atsiduriu į tamsią celę. Uždegu švie
są ir matau, palyginti jau ne taip blogą, 
kambariuką. Prie sienos pakelta gelėzi-

lova, stalas, kėdė, vandens indas ir ne 

prausimosi bliudas. Spintelėje šaukštas 
ir valgiui bliudas. Visa bėda kad šalta. 
Nuo bombardavimų visi langai išbyrėję. 
Užkalinėta fanierine lenta, bet per ply
šius eina vėjai ir neša šaltį. Nieko nelauk
damas susidedu visus su savim turimus 
skudurus. Dabar niekas nedraudžia už
sivilkti savo megstuką. Taip apsirengęs 
guluosi. Po keliolikos minutų jaučiu kad 
sušalę sąnariai pradeda atsileisti ir pajun
tu šilumą. Džiaugiuos kad ir šį kartą pa
sisekė laimingai pakelti sunkią kelionę. 
Galvoju apie tuos kuriems tos laimės buvo 
daug mažiau. Jų tarpe ir inž. V. visą lai
ką dejavęs kad krečia drebuliai ir# labai 
skauda krutinę. Jis jau ir Landsbergo ka
lėjime turėjęs aukštą temperatūrą. 

(Bus daugiau) 
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C. E. I. PRADEDA 
$30,000,000 NAUJO 
PLĖTIMO DARBĄ 

The Cleveland Electric Illumina
ting Company paskelbia savo nau-

|jte plėtimosi program^ kuris apims 
*30.000,000 ir prasitęs per tris me
lus, nuo 1947 iki 1949, kaip prane-
Ua tos kompanijos prezidentas, Ei
ther L. Lindseth. 

Pirmas didžiulis darbas tame pro-
grame bus įrengimas naujo 90,000-
kilcrwattu generatoriaus, kuris jau 
ir užsakytas, šis naujas generato
rius bus didžiausias kokis kada tu
rėtas Illuminating sistemoje, ir bus 
gatavas operavimui 1948 metais. 

The Illuminating CoifTpany's tri
jų metų $30,000,000 statybos ir plė
timosi programas, Mr. Lindseth sa
ko, planuojamas aprūpinti elektros 
reikalavimu šviesai ir jiegai didė
jančios Cleveland-Northestern Ohio 

Itrities. Jis nurodo kad nuo V-J 
"dienos, vos metas laiko atgal, apie 
f50 industrinių įstaigų pasižadėjo 
investuoti virš $170,000,000 į naujas 

dirbtuves šioje srityje, kurią Illu
minating kompanija garsina visoje 
šąlyje kaip "Geriausią Vl*tą» dt 
geliui industrijų. 

"Šie nauji' planai", Mr. Lindsetn 
sako, "sudarys 30,000 darbų indu 
triniams darbininkams—kurių uždą i 
biai sudarys 30,000 daugiau pro^ii 
d a r b a m s  k i t o s e  k r y p t y s e  š i o j e  š i l 

tyje. 
"Kai tie 132 miestai ir miesteliai 

a p t a r n a u j a m i  m u s ų  k o m p a n i j o s  d i 

dės ir augs, mes nuolatos pasiruo
šime patiekti jiems reikalingos pa 
jiegos jų progresui. 

"Musų naujas generatorius bu? 
super-moderninis vienetas gana di
delis aprupiflti elektros jiega vidu
tini Amerikos miestą iš 45,000 na
mų. Jos 90,000 kilowattu yra 18,000 
kilowattu didesnis negu didžiausis 
kokį mes dabar turime savo siste
moje. Prie jo bus daroma ir kiti 
priedai, kurie ims daugiau negu du 
metu įrengti. 

"Tik prieš karą nttfeų sistemos 
gamybinis saikas buvo 600,000 kilo
wattu. Patiekimui reikalingo padi
dėjusio jiegos reikalavimo karo pro
dukcijai mes dadėjom 204,000 kilo-

| Wilkelis Funeral Home ( 
I PILNAS LAIDOTUVIU I 
i PATARNAVIMAS i 

MP 

| 6202 Superior Ave. HEnderson 9292 i 

PLAUKIKAS. Šis jaunuolis, 
Jimmy McLane, 16 m., sumu
šė du plaukimo rekordus plau
kimo sporte. Jis yra narys 
Ohio State Universiteto. 

wattų, sudarant visą musų gamy
binį saiką 804,000 kilowattu. Tie 
jiegos šaltiniai davė galimybes di
deliam industriniam plėtimuisi ko
kis vyko per praėjusius šešis me
tus. Musų t pirmesnius darbus su
trukdė reikmenų negavimas, ir tik 
sekančiais metais galėsim baigti tai 

užsakėm pora metų atgal kaip 
trečdalį musų $9,000,000 statybos 
programo 1946 metams." 

KITATAUČIAI KURIE 
PAMILO LIETUVIUS 

NAUJOJE Zelandijoje, Mas-
3ey žemdirbystės Kolegijoje, 
yra kursas avių vilnoms kirp
ti. Ten auginama labai daug 
avių. Moterys pasirodė gabes-
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Nors buvo geras mano tėvui bet— 

Telefono trokas telpantis paveiksle rė
muose išrodo kaip muzejinis dalykas, 
bet tai buvo naujausias padargas 195H. 
metais, tais metai kai musų dabarti
ne kompanija buvo įsteigta. 

Visai kitoks išrodo dabartini® šių die
nų keturių skyrių trokas. 

Šis skirtumas yra tai mastas telefono 
progreso pastaro bertainio šimtmečio. 
Musų trokai ne tiktai pakilo milžiniš
kai savo gerume ir išvaizdoje, bet ir 

t 
padaugėjo 10 kartų skaičium taip kad 
šiądien męs operuojame suvirs 1,800 
motorinių vežimų visoje valstijoje. 

Pagerinimai kitose visose rūšyse te
lefono aparatų ir atsakantume vyrų 

m m  
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ir moterų kurie juos naudoja taipgi 
yra įspūdingi. Paveizdan, ankstyvuo
se 1920, jusų telefonas budavp sugen
da vidutiniai kas 15 mėnesių ir im
davo apie penkias valandas patirti kur 
to priežastis yra. Dabar jusų telefo
nas vidutiniai tęsėja 30 mėnfesių be 

'kokio "nors sutrukimo ir kuomet koks 
negerumas pasitaiko, jis susekamas ir 
pataisomas per dvi valandas. Dabar 
94 [i sugedimų pataisoma tą pačią die
ną kada apie tai raportuojama, nežili* 
rint kokiu dienos metu mes gauname 
jusų pašaukimą. 

Šie dideli žingsniai telefono srityje 
padaryti galimi nuolatiniais tyrinėji
mais ir tobulinimais padargų ir nau
jų ir geresnių metodų paties darbo 
atlikimo. 

Ateityje toks pat geras prižiūrėjimas 
ir atsakantis darbo tliakimas reikš ge
resnį ir dažnesni telefono patarnavi
mą jums ir tūkstančiams kitų kurie 
naudoja telefoną. 

T H E  « H I O  B E L L :  
Estahtishęd on S&ptemher 21, 1921,hy catiĄkLidation of two Ohio telephone systems 
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(Pabaiga nuo 8*pusi. ) 
tis laikraščių redakcijų, įteik
damas straipsnių apie Lietuvą. 
Prof. Niedermannas mielai su
tiko mane įvesdinti Neuchatelio 
laikraščių redakcijosna. Jau ta
da pastebėjau, kad musų bi
čiulio vardas visur naudojosi 
aukšta pagarba. Todėl nenuo
stabu, kad profesorius buvo pa
gerbtas, kai 1944 metais, susi
laukęs 70 metų, amžiaus sukak
ties, pasitraukė iš Neuchatelio 
universiteto. Jam buvo pripa
žintas garbės profesoriaus ti
tulas. Ta proga Ženevos uni
versitetas įteikė jam garbės 
daktaro diplomą. Nuo pereitų 
metų jis yra Institut de France 
narys — korespondentas. Ry
gos universitetas garbės dak
taro laipsnį suteikė prof. Nie-
dermannui dar 1929 metais. 

Kai laišku pasveikinau pro
fesorių jo 70 metų amžiaus su
kakties proga, susilaukiau ma
lonios dovanos, būtent, visų jo 
darbų sąrašo, kurį jam įteikė 
jo bendradarbiai. Tame dar
bų sąraše gausu lituanistikos. 
Be politinių straipsnių ir mi
nėtojo žodyno, visa eilė veika
l ų  p a š v ę s t a  L i e t u v i ų  k a l b a i .  
Čia užtinkame studiją apie gan
dro pavadinimą Lietuvių kal
boje, čia recenzuojami Lietu
vių kalbos žodynai, čia skel
biamas velionies Kazimiero Bū
gos nekrologas. Nebuvo tokio 
įvykio Lietuvių kalbos pasku
tiniųjų dešimtmečių raidoje, ku
rio nebūtų vienaip ar kitaip 
užregistravęs arba net pami
nėjęs mokslininkas, dirbęs Neu
chatelio paežerėje. Jo privati
nėje bibliotekoje keliose lenty
nose sukrautos Lietuviškos kny
gos, daugiausia,, filologinio tu-j 
rinio. Dar gausiau leidinių su
telkta Neuchatelio universiteto 
kalbotyros seminaro bibliote
koje. Beje, prof. Niederman-
no įpėdiniai universitete Lietu
vių kalbos jau pėbedėsto, tad 
biblioteka nebetįua. papildoma 
naujais leidiniai^ 

DAR ilgai šnekučiuojuos su 
garbinguoju šeimininku. Atsi
mename tai viena, tai kitą ben
drą pažystamą. ' Prof. Nieder
mannas pamini p. Stasį šerkš
ną, kuris Neuchatelyje ruošė 
disertaciją apie svetimžodžius 
Lietuvių kalboje; karas priver
tė _ betgi šį darbą nutraukti. 
Profesorius Niedermannas pa
mini savo susirašinėjimą su kal
bininkais Skardžium ir Saliu. 
Jis norėtų ištremtyje vargstan
tiems Lietuvių mokslininkams 
padėti; tačiau, deja, ne visada 
tai įmanoma. 

Profesorius išsitaria apie Lie
tuvių kalbą, kad ji moksliniu 
požiuriu esanti tiek pat vertin
ga, kaip Lotynų ir .Graikų kal
bos. Jam esą labai skaudu ir 
granudu, kad Lietuvių tauta 
vėl neteko laisvės. Sekdamas 
gyvenimo raidą, jis galėjęs pa
stebėti, kokią milžinišką pažan
gą Lietuvių tauta per paskuti
niuosius dešimtmečius padariu
si visose srityse. Atgavę 1918 
m. laisvę, Lietuviai j ieškoję ry
šio su Vakarais. Tas jiems, be 
abejojimo, sekėsi. Dabar gi Lie
tuvių tauta vėl atskirta nuo 
Europos! Profesorius reiškia 
viltį, kad Lietuvių kalba atsi
laikysianti prieš visas siaučian
čias audras. Nenumald (*n a s 
tautos ryžtas eiti savaimingais 
kaliais negalėsiąs buti sutreftip-
tas. 

Paklaustas apie ateities pla
nus, profesorius vėl užsimena 
apie Lietuvių kalbos žodyną, 
kurį jis bet kuriomis aplinkybė
mis norėtų baigti. iBe to, jis 
rengtąs kai kurių Graikų ir Lo
tynų * autorių tekstus moky
kloms jfeei studentijai, !nes da
bar tokių leidinių Šveicarijoje 
jaučiamas didelis nedateklius. 
Anksčiau jie ateidavę iš |vetur. 

Profesorius pereitą žiemą ga
na sunkiai sirgo. Bet paskuti
niuoju laiku vėl visai pasveiko. 
Amžiaus naštos nesimato nei 
jo guviame žvilgsnyje, nei su
dvasintame-veide. -Atsisveikin

damas palinkėjau gerbiamajam 
šeimininkui, kad jam dar daug 
metų butų leista naudotis gy
venimu ir kad galėtų laimį&ęai 
baigti užsimotus darbus. 

VAIKŠČIODAMAS ramų pa
vakarį Neuchatelio ežero kran
tais, jieškojau atsakymo į klau
simą, kokia stebuklinga galia 
gludi Lietuvių kalboje, jeigu ji 
sužavi tokius didžius moksli
ninkus, kaip štai prof. Nieder
mannas, kurį tik ką palikau 
tarp knygų? Kaip kokį žiniuo
nį šventykloje. Gal dažnas mu
sų mažiau vertina savo gimtą
ją kalbą, kaip šis mokslo vyras, 
kuris daugelį savo ilgo gyveni
mo valandų praleido, įsikniu-
bęs į Lietuviškuosius .raštus. 
Gal vienu kitu atveju galėtu
me iš svetimtaučių pasimoky
ti, kaip reikia branginti savo 
gimtąją kalbą! 

Gryždamas į stotį, vėl pra

ėjau pro namus kuriuose gyve
na prof. Niedermannas. Virš 
namo durų dailiai išvedžiotas 
užrašas: "Omnia Jabore" (Vis
kas darbu), šie žodžiai visą 

gyvenimą buvo ir gerbiamojo 
profesoriaus kelrodė žvaigždė. 
Jo nenuilstamo darbo vaisiais 
džiaugiamės ir mes, Lietuviai. 

Dr. A. G. 
POLITIŠKAS SKELBIMAS 

T H E  B A N K  

FOR 
A L L  
THE 

PEOPLE 
,OON0f> 

U Ž K V I E T I M A S  J U M S  
Prisidėti prie kitų Clevelando ir Cuyahoga Apskrities 

piliečių kurie tiki kad jau atėjo !klk&s daryti ką nors su
teikimui musų Valstijai ir musų šaliai tvirtos vadovybės 
kuri išgelbėjo mus blogaisiais laikais pirmiau. 

Šiais "Apsisprendimo Metais", pirmas žingsnis link na-
cionalės vadovybės pakeitimo 1948 metais yra tai išrinki
mas REFUBLIKONO GUBERNATORIAUS atsižymėjusio 
veiksmais— naujo REPUBLIKONO SENATORIAUS— ir 
viso REPUBLIKONŲ TIKIETO Ohio valstijoje. 

DABAR YRA LAIKAS PAMAINAI. JUSŲ LAIKRAŠ
ČIŲ ANTGALVIAI TAI AIŠKIAI PASAKO. 

DABAR yra laikas veikti ir Jųs galite pagelbeti. štai 
lengvas būdas pradėti. Tik išpildykit šį kuponą ir pasius
kit šiądien. Tas jums nieko nekaštuos. 

Herbert for Governor Committee 
627 Union Commerce Building 
Cleveland, Ohio. 

Aš tikiu JAU ATĖJO LAIKAS PAMAINAI ir įsteigimui 
%rirtos vadovybės Ohio ir visoje Šalyje. Aš pasižadu dirbti pri
sidedamas į HERBERT FOR GOVERNOR COMMITTEE. 

•VETERAN'S DIVISION. •COSMOPOLITAN DIVISION 

Prisiųskit man nario kortelę ir pilnas informacijas 

(Išspausdinkit vardą ir adresą aiškiai) 
Acldress. 

DeSla E. Jakubs 
{JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdieott 1763 

THE MAY Co's Basement 
Mes Duodam ir Iškeičiam Eagle Stamps 
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SIŪLES 
Bryžiuotų ir Languo.tų Seersuckers! 

i .15 
Tai suknelės ant kurių sutiks abi ir 
motina ir duktė—Duktė gėrėsis jų iš
vejančiu stylium, o Motina mėgs jas 
del to ge*o skalbiamo seersucker iš 
yra pasiūtos! Žalios, mėlynos, ar rau
donos spalvų, mieros 7 iki 14. 

V 

Žieminiai 
Paltukai 

Naujausių Stylių! 
Keletas puikių stylių 
žieminių paltukų šil-

\ tos, vilnuotos medžia-
l gros. Styliai su diržais 

ir Chesterfields. Mie-
im tl iki ' 

Mergaitėms 
Two-Tone 
Jumpers 

2-99 
Aprengk dukterį vie
nu šių grynos spalvos 
jumpers, a p v edžiotu 
skirtinga spalva. Pui-
fg&us darbo. 'Mieros 7 
iii 12. 

"Fruit of the-
Loom" Bliuskos 

1.50 
Geros rūšies bal- * 
tos b r o a dcloth 
Wiuskos French ran-
%ovių apvedžiojimais 
trumpom rankovėm. 
Mieros 10 iki 14. 

M 
/• 
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ji CLEVELANDO IR APIEUNKES ŽINIOS 
v DIRVA—6820 Superior Avenue. ENdicott 4486—Atdara vakarais. f 

Abu Kandidatai prieš 
Sovietus 

Abu kandidatai iš Ohio f U. 
S. Senatą — John W. Bricker, 
Republikonas, ir dabartinis se
natorius James W. Huffman, 
Demokratas, išėjo atvirai prieš 
sovietus ir skelbia reikalingu
mą šiai šaliai baigti nuolanka
vus ir pataikavus Rusijai. 

Kaip sako Bricker, tas veda 
i trečią pasaulinį karą, ir su 
sovietais reikia elgtis kietai ir 
nusistačiusiai. 

Sen. Huffman sako. "Ameri
ka turi palaikyti savo savigar
bą ir apsaugą, akivaizdoje di
dėjančios Rusijos opozicijos, 
jei norime išvengti kito Pearl 
Harbor". 

Toks drąsus Amerikonišku-
mas šių kandidatų pagirtinas. 

ORO LENKTYNĖS PAVYKO 
1946 metų Nacionalės Oro 

Lenktynės Įvykusios Clevelan-
de per Labor Day išėjo pasek
mingai, ir Clevelandas užtik
rintas ir 1947 metais lenktynė
mis. 

Keturių dienų įvykiai su
traukė 180.000 įžangą mokėju
sių žiūrėtojų, be to ką kiti de
šimtys tūkstančių kiekvieną tų 
lenktynių dieną prisižiūrėjo at
važiavę į aerodromo apielinkes. 
Aplinkiniai gyventojai viską 
gražiai matė iš savo namų lan
gų ir kiemų. 

Lenktynės buvo pasekmin
gos ir saugumo atžvilgiu, nes 

J, J A ™  G A N ? . ? N - ,  p ° .  a t o f ? -
sudužo pradžioje laike pasinio-, 
simo* | aukojo S20 Lietuvių našlaičių 

\~i\i hm parvežimo fondan. 
SY EcIA> IMAIi>I Ganson rengiasi vėl pradėti 

Poni Julė Rastenienė, iš Bal- j imtynių sezoną Clevelande, šy-
timore, Md., atvyko pas savo i met gaus žymių pasaulinių im-
motiną Oną Baltrukonienę pra- į tiku. Apie imtynes bua pra
leisti atostogas, čia žada iš- nešta vėliau Dirvoje. 
buti +ris savaites laiko. Julėj 
apsilankė Dirvos redakcijoje ir PERDAUG STUDENTŲ 

Skelbiamas 1946 Community Fund Vajus 

IUI III 10CAIIEAITI m WElFAtt AGENCIES ĮEIT IN Till SWIIT 

FEATHEt 
GENEROUS 

Lithuanian Digest  
6820 SUPERIOR AVENUE CLEVELAND 3, OHIO PHONE: ENdicott 4486 

TWO LETTERS TO 
THE UNITED STATES GOVERNMENT 

Pleading for Justice for Lithuanian Refugees 

^APPEAL 

aplanko kitus savo senus pa
žystamus ir gimines. 

Petras Baltrėnas buvo išva-

Šiaurinėje Ohio apie 11,000 
veteranų kurie nori patekti į 
mokyklas bus apsivylė. Jau ir 

žiavęs i Hot Springs, Arkansas.; dabar perpildytos 22 ' Ohio ko 
pataisyti sveikatos. Sugryžęs legijos nepriima daugiau nau-
įstojo į G. I. amatų mokyklą, j aplikantų. 

Marė ir Andrius Kundrotai;" Olevelando aukštosios moky-
buvo išvažiavę į Floridą, ten; ^}os pat jau nepriima dau-
palankyti savo sunų. kuris ran- ^iau norinčiu stoti i mokslus. 
dasi Jackson Memorial ligoni- j : 1 

nėie. suparaližiuotas. Jis ka- __ 0 
riuomenėje buvo gavęs malari- M. *6 Kuopos Vakariene 
ją, ir nuo to jam dabar atsilie
pė taip pavojingai. 

Tautinių Grupru Vajaus 
Pirmininkas 

Our" organization, *6 Veil as many individuals, «*• Constantly re
ceiving letters from American zones of occupation especially from Augs
burg, wherein they state that they are prevented from using their own 
language in writing to the United States and elsewhere. 

The attached photostatic copies will give you an indication as to 
what humiliation and hardships we are subjecting these innocent victims 
under the guise of liberation. 

You will agree th^t the first basic requirements of democracy is the 
willingness to grant an equivalent freedom to others. The denial of 
one's inherent right to use one's native language, is the greatest denial 
of freedom that anyone can commit. For that reason, we would kindly 
request that you use your good offices and influence to eliminate this 
Situation. If there is a shortage of translators, we are willing to sub
mit not one, but several hundred names of good, loyal Americans, who 
are capable of speaking Lithuanian. English and other languages. This 
we request in the name of the Americans of Lithuanian descent. 

We will appreciate your comments regarding this matter. 
Yours very truly, 

P. J. Zuris, Pres. League for the Liberation of Lithuania. 

August 20, 1946 
Department of State 

j Washington, D. C. 
j Gentlemen: 
i It is our understanding, according to present reports, that a new 
! policy is being considered whereby the immigrants of one country may 
j avail themselves of quotas of other countries. In the case of displaced 
j persons, a special emphasis is placed on the Jews. In view of the fact 
; that the Baltic peoples in general, and Lithuanians in particular, have 
i been victimized by the Nazis as well as by the Soviets, and many are 
j now living in American and British zones of occupation as well as in 
other country (numbering about 350,000 persons), we respectfully urge 
ycu to give this case special consideration. 

Many Lithuanians remained in Lithuania after the first Soviet oc
cupation of that country. After witnessing exiles to Siberia, imprison
ment. persecution and liquidation — for no other reason save that these 
victims were not communisticaly inclined — they did not wait for the 
second occupation and used every possible means to leave their country 
regardless of the destination. Many of them escaped into Germany 
knowing that labor camps and concentration camps awaited them there. 
They had no choice; it was, rathef a choice between two evils, and they 
had hopes that when their liberators, the Western Democracies, came 
they would be persecuted no more. To a certain degree they were right, 
but in many instances they have been victimized by the same Soviet 

WHATS NEW? 
(In Cleveland) 

THE PERISCOPE 

*THE St. George C.W.V. Post 613* 
Softball League has started its se
cond half with five teams battling 
for a chance to meet Lasnik's in 
the championship playoffs. Last 
week saw three ctose games that 
were all thrillers. Spade's stopped 
Lasnik's string of victories at five 
by beating them 9—7. The game 
was decided under the peculiar cir
cumstances of a conflict between 
an umpire's decision and a ground 

T,lc- Thc r.r r", a"d coinCKi<int- Capt. Stedman Teller, USN, 
a y 8o i pa e s. chief of the navy's -guided mis-

Under the circumstances Lasnik's sile section, who stated that 
have a legitimate protest which "World War III, if and when, 
should be made. A good many of • will be a Buck Rogers-type of 
the League's games have ended sim- war with remote controlled 
ilarly. The conflict of rules, de- rocket-borne atom missiles.'' 
cision, and opinions has been glar
ingly noticeable. The League would 
do well to correct this situation. 

Tree's Cafe beat Paul's Tavern 
with a five run, seventh inning ral
ly, 7—6. Michic's lost an uphill 
battle and dropped their game, to 
Cramer's 10—9. Vitus (Movie Star) 
Suopis has picked up a pitcher who, 
with a little control, will make 
Michic's hard to beat. 

Lasnik's Cafe and Paul's Tavern 
will tangle at the Vets Picnic which 
we hear is to be on the 15th. More 
on this next week. 

The schedule for the week of 
Sept. 10th: 

Tuesday — Lasnik's vs. Michic's. 
Wednesday — Spade's vs. Tree's. 
Thursday — Paul's vs. Cramer's. 
The games start at 6 P. M. and 

are played at St. George's School 
Yard. 

t t f 

A CLEVELAND Lithuanian gain
ed prominence in the local golf 

By ŠARŪNAS. 

MR La GUARWA. the 
of the UXRRA, plans to establish 
"Information Bureaus" in displac
ed persons camps to butter the re
turn to their native countries. How
ever, he says, no such bureaus 
can be established among the refu
gee Lithuanians, Latvians and Es
tonians, because "realistically it is 
quite impossible to persuade the 
Baits to go home". 

The Baits have no home since it 
is occupied by the Soviets. If they 
would return home the Russians 
would deport them to Siberia or 
else liquidate them. 

• 
PRESIDENT Truman it is said, 

is trying to find ways of increasing 
immigration quotas for displaced 
persons so that some of them can 
come ^ and join their relatives in 

news last week., Ed Schultz, plea-! the United States. The Lithuanian 

•gents circulating in the American and British zones of occupation. In j sant» 230 pound, 30 year old golf- į ^°^njyS 3^'Fy ea r'*'^The same 
is true of the Latvians and Eston
ians. 

Sekm. Rugs. 15 
M. S. 36 kuopa rengia meti' 

Juozas Virbickas su žmona nę vakarienę, naujos parapijos Herman Stein 
ir dukteria Danute, iš Pitts- i salėje. 18022 Neff Rd.. sekma- Per „ ,„eras patartlavęs Cleve. 

• burgn. ra., per s\entes at\>- dienj, Rugsėjo 15, pradžia 6; land Community Fund vajuose. Her-
ko pas savo gimines Broneikus vakare. Bus geras orkestras į ™an Stein, prezidentas Herman 

many cases these people have been "shanghaied'*, in many instances even j er» won Cleveland District Golf 
vith the aid of our own M. P's. Ass'n. Championship. He did this 

Now that the UNRRA is about to be dissolved, the uncertainty and j be,ating two of jCle^eland s best 
plight of these Lithuanians is intensified. They feel that it was our duty :^liateur golfers: 
to insist upon the principles of the Atlantic Charter to which the United 
States subscribed, and which guarantees sovereignty and unfettered free
dom to all nations. Despite this, the sovereignty of the three Baltic Re
publics has been a subject of merchandising; first by Hitler and Stalin, 
and later by the Western Democracies and Stalin. Thousands of these 
innocent peoples are victims of such conditions. They are unable to go 
back to their respective countries, and they are well aware of what 
would await them there. They feel that they are entitled to one of the 
two following conditions: first, that their countries be freed and that 

Ed Meister and 
Tommy Whiteway. 

In the Northern Ohio P. G. A. 
Open another Lithuanian, Bill Bar
bour, was tied for top honors with 
Frank Metzger of Akron with a 
score of 145 for 36 holes. 

/ / t 

THE St. George C.Y.O 

THE other day a aecond batch 
of daring Estonians bTaved the At
lantic and sought the shores of the 
United States as a refuge from 
the bolshevik barbarians. After a 
30 day trip from Madeira 18 Es
tonians in a 38-foot sloop were 

: permitted to land for 60 days in 
i Miami. The newspapers all over 

the country expressed sympathy 
Dance | with their plight, and, probably 

Saturday night was a big success, i ways will be found to permit them 
they could return to their respective homes as free peoples and pursue Some 440 odd people jammed the to sta> here. The .Pilgrim Fathers 
. * . ^ v v . j xv. stayed here m 1620 and built up 

this country. their lives; second, that they be given an opportunity to go to some ' auditorium to dance to the music 
free country, especially the United States, and thus be able to start life | °* t^,e R»n&e Riders. A fine job 
&new. of decorating added greatly to the 

In view of these conditions, we sincerely plead with you to make! pleasing effects. A pat on the 
IT is interesting to quote one of 

these Estonians. He said: "We 
their lot easier and to grant them a humane consideration. 

pasimatvti, apžiurėjo Lietuviu, <0kiams Kaip Dapra^tai vaka-! Stein Advertising Agency, vėl dar- Trusting that you will kindly use your great influence for the cause 
Kulturinj Darželi, atsilankė ir riene bus skani^Tr tik už $1.50. - uos,s ved*ju ir teutiniŲ lai' of Just'lCe' ** ** t0 rema,n' 
Dirvos redakcijoje. Kviečia Komisija. 

RITI NASI VAIKŲ 
SVEIKATA 

Ohio valstijoje esama 1.578,-
860 vaiku jaunesnių 15 metų 
amžiaus, kaip paskutinis cen
zas parodė. Valstijos gydyto
jai šusirupinę medikale prie
žiūra to milžiniško skaičiaus 
vaikų, kurie sudaro visą penk
tadali Ohio gyventojų. Gydy
tojai darbuojasi išradimui bū
dų ir priemonių kiek ir kokios 
sveikatos priežiūros mūsų jau
nimas gauna dabar. 

Ohio vaikų sveikatos patar
navimo studijuotojai nori pa
tirti. paveizdan, kokius sveika-! 
tos program u s turi Ohio moky- j 
klos. Kaip prižiūrima vaikų 
girdėjimas? Kaip tiriama jų 
sveikata iš džiovos atžvilgio? 
Kaip atliekama jų regėjimo 
prižiūrėjimas? Taipgi visa ei
lė kitų vaikų sveikatą liečian
čių klausimų tiriama ir rūpi
namasi pagelbėti. 

Visais tais tyrimais einant 
gydytojai tuoj žinos kiek ku
rioje dalyje ar mieste apsirū
pinta sveikata tos specialės 
penktos valstijos gyventojų da
lies. ir kas darytina toliau. 

JONAS G. 
POLTER 

L i e t u v i s  

Namų Maliavotojaa, 
Popieriuotoja? 

Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo 

pagražinimo suteikiama 
nemokamai.. 

495 East 123rd Si. 
Telefonas POtomac 6899 

REIKALINGA MOTERYS 
AR MERGINOS 
PUNCH PRESS 

OPERATORS 
ir norinčios mokytis to darbo. 

Gera mokestis pradžioje. 
GUARANTEE SPECIALTY 

MFG. CO. 
E. 96th St. ir Carr Ave.—du 
blokai šiaurėj nuo St. Clair. 

kraščių komiteto pirmininku kada 
Spalių 14 prasidės Didžiojo Cleve- j 
lando Community Fund vajus peri 
10 dienų sukėlimui $4.880.000 i šiai-i 
kymui 100 vietinių sveikatos ir glo
bos įstaigų. 

Mr. Stein yra plačiai žinomas tau
tinėse grupėse Didžiame Clevelan- j 
de. ir per jį bus teikiama vajaus 
medžiaga tautinių grupių laikraš-
čiams supažindinimui įvairių tautų i 
laikraščių skaitytojų su svarbumu 
ir reikalingumu remti Community 
Fund. 

Stein turi savo tautinių grupių 
spaudos jstaigą Hippodrome Annex. 

Sincerely yours. 
P. J. Zuris, Pres. 
K. S. Karpius, Secy. 

REIKALINGAS KAMBARIS 
Pavieniam Lietuviui vaikinui 
Lietuvių šeimoj Dirvos apie-
linkėj, prie Superior arba ki
tų gatvekarių linijų. 
Praneškit tuoj asmeniškai | 
Dirvos Redakciją arba tele-
nuokit: ENdicott 4486. 

REIKALINGAS 
WAREHOUSEMAN' 

didėjančioje dirbtuvėje 
gera mokestis 

kreiptis 
BROWN FENCE £ 

WIRE CO. 
6560 Juniata Ave. 

prie E. 65th šiaur. St. Clair 

BALF 68-to skyriaus su
sirinkimas Dirvos redakci
joje šį penktadieni. Rugs. 
6, nuo 8 vai. vak. 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

Štai Jums Naujos 

Rudenines Skrybėlės 
Jau gaunamos ir galimos pasirinkti — visose vėliausiose 

spalvose Ir styliuose 

Kaina po 2.95 3.45 7.95 

Vyrams ir Vaikinams S WE ATE R1 AI 
Su rankovėm — Užsimaunami arba Priešakyje susegami 
Specialiai parsiduoda po 2.50 3.4S 4.95 6.00 

Q Y I ^ A I  G R E E N  S T A M P S  s n  k o i n u  p i r k i n i u  f t  Y  I f  A t  
Ci# »Mwi«ti eavo Stamp Books. IVr«i3 

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

back is due all those who helped j have lived under both German and 
make this event a success. An ex- ; Russian rule. I will tell you here 
tra "well done" should be extend- ] 'n America what I have been afraid 
- <? offers Borris Brazis. Bar- ! *U^r' 
nauskas, and \ankauskas who work- j man and Russjan ruje our houses 
ed especially hard. j would be entered in the dead of 

The C Y.O. has far out-distanced j night. Neighbors would disappear 
all other organizations at St. Georee , Liberty has left 
in the.promotional field. It ranks _

The a|so tnJ<i o( Ljth_ 
right up with the Catholic Veterans uania and Latvia. 
Post in usefulness and popularity. • 
Anyone interested in joining is FATHER J. Balkunas. vice presi-
cordiallv invited to attend one of ?.e"t Lithuanian Re-
.. " , .. _ : rund of America, announced 
the regular meetings. that ty,e puncj eXpects to collect 

t i t  $ 5 2 5 . 0 0 0  f o r  i t s  w o r k  i n  1 9 4 7 .  T h e  
THE Lithuanian Handicap Bowl- Fund now has 118 chapters in the 

in* League, organized: b, Catholic ; Sta.- a^Can^. JpJ* 
War Vets Post bl„, "will start roll lect^j an(j sent $1,200,000 worth of 
ing Sunday, Sept. 8th, at 3:45 P.M. i clothing, medicines, food, books and 
All team members are urged to be j other supplies to war refugee Lith-
pijfesent. We will try to bring you į ™"ians all over the world, mostly 
, . V i t m Germany, Italy, Austria. France the highlights and heartbreaks of and Sweden 

the action as the season progresses. 

A SPECIAL conference of Lith
uanian leaders was held in ' Europe 

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

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

Telef.: MAin 1773. 

Automobilistai—įsigykit savo "Driver's License" 

Auto Driver's License 
Prasideda Rugs. 9 Baigsis Rugs. 30 d. 

DIRVOS OFISE 6620 Superior Ave. 

Atdara 9 iki 8 vak. Anna Karpius, Deputy Registrar 

Automatinis Gasu šildymas 
Vaversk savo Furnasą Modemine šildymo Sistema 

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

TRI-VET APPLIANCE SERVICE 
Frank Orpse (Urbšaitis) Sav. PO. 9548. LI. 0237. 

AKRONE kreiptis Į: Hank Hollish. The Brooklands. Stadium 4793 

This column will also post a 
lookout at Gordon Park to spot 
the first bowler who attempts to ! recently to make plans for the con-
use his ball as a sinker. — The ; tinuation of the struggle for Lith-
bowlers cordially invite spectators .mlependen«. 
to drop around and watch the pins 
f!v. 

VISOKIA APDRAUDA 
^es esame pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale viso
kios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pirma 
šaukite mus n,egu 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 

BROTHERS CAFE 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

1603 E. 79th Street 
DEGTINE ALUS VYN f* 
Užkviečiame savo dra^ -

Lietuvius atsilankyti. 
KAZYS LEIMONAS. Sav. 

Telef. CEdar 9527 

A GREAT friend of Lithuania's 
freedom, Congressman O'Konski won 
renomination against the bitter op
position of Commiiwete and their 
friends in the CIO. 

• 
PROFESSOR K. Palestas has is-

Į sued a mimeographed booklet entitl-
jed "The Problem of Lithuania Minor'' 
by which he means the Lithuania ' 

1 included formerly in East Prussia 
and the Klaipeda Memel) district. 

• 
AN Associated Press dispatch re

cently quoted Moscow Pravda about 
plans to build Communist- strength 
in the so-called Soviet republics of 
Lithuania. Latvia and Estonia. This 

• means more woe and deportations 
for the local inhabitants. 
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IE Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuoee, lcreip- s 
i s kitės j mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai- s 
E riuose apdraudos-insurance reikaluose. s 

IE Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymas S 
E garantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba asmeniškai. 5 
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