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NIURNBERGAS 

KOL gavau leidimą ineiti j 
Niurnbergo Tarptautinio Teis
mo vieną posėdį, pasibaigė ir 
.pats teismas. Taigi, kelionė j 
Niurnbergą man nebūtų buvus 
reikalinga jei Miunchene nebu-
čiau sužinojęs kad kaž kur ne
toli Niurnbergo randasi mažu
tė Lietuvių tremtinių kolonija, 
ftetai kas j ją nuvažiuoją ir iš 
jos dar mažiau kas atsilanką. 
Stovykla esanti "kaž kur" pa
miškėje, atstu nuo kelių ir nuo 
Cfentro. Susidomėjau aš ja ir 
pasiryžau nukeliauti ir surasti 

Ir štai dabar aš jums rašau 
po mano staigaus atsilankymo 
toje "nežinomoje'' stovykloje. 
Kai vakar atsiradau Niurnber
ge, niekaip negalėjau išrasti 
kaip ir nuo ko pradėti jieškoti 
Lietuvių DP stovyklos. Gražios 
Niurnbergo stoties vietoje te
mdau tik baraką.... atliekan
ti stoties "funkcijas". 

ILGAI slankiojau pą tą ba
raką, tikėdamasis pamatyti ko
kį Lietuvį. .. . Jei aš tokį no
rą bučiau turėjęs dar 1939 me
tais tai tikrai butute mane pa
laikę bepročiu.... Gi šiądien 
jieškoti Lietuvio bent kurio 
Vokietijos didelio miesto sto
tyje yra visai natūralūs ir la
bai rimtas "daiktas". 

Ilgai man gaišuoti "stotyje" 
Jtfreikėjo: greitai pastebėjau 
du jaunu vyru, kurių veidai ir 
apsirengimas man lengvai lei
do spręsti kad jie priklauso 
prie išvietintų Lietuvių: "bal-
fiškos" išvaizdos apsiaustai, 
"tanrriški" batai šiądien Vokie
tijoje lengvai išduoda beveik 
kiekvieną Lietuvį. 

Kai išgirdau dar vieną-kitą 
Lietuvišką žodį, jokių abejonių 
nebeturėdamas užkalbinau juos 
ir tuoj pat patyriau kad tie 
mano nauji draugai kaip tik 
yra iš tos stovyklos į kurią aš 
norėjau patekti. Taigi, kaip 
matote, labai lengvai patekau į 
Marzfeldo stovyklą, apie 5 ki
lometrai nuo Niurnbergo. 

JAU ištolo matai pamiškėje 
ant plyno lauko didelį plotą 
"prisėtų" barakų ir barakėlių. 
Aukšta kelių metrų vielų tvora 
laiko apsupus barakus. Mus 
vežęs autobusas sustojo prie 
vartų saugomų stovyklos poli
cijos su Amerikoniškais auto
matais. Jieškojau ant vartų 
Dantės žodžių užrašo: "Paliki
te viltį, kurie ineinate"; jieš
kojau ir kitų įspėjamų ženklų 
ir suradau skelbimą kad sto
vyklą pašalaičiams lankyti ga
lima su stovyklos komendanto 
leidimu. P'amaniau, vėl reikės 
pereiti "kryžiaus kelius", kaip 
Miunchene, be j ieškant viešbu
tyje kambario.-

Nutariau ineiti į stovyklą ir 
ją aplankyti kontrabandiniu 
budu. Ir taip niekam nieko 
nesakęs, įmoviau pro vartus, 
Hiudavęs kad esu 'senas' stovk-
Mos gyventojas.. 

PIRMIAUSIA susipažinau su 
bendru stovyklos vaizdu išori-
»iu, nes ji tikrai skyrėsi nuo 
fįri šiol matytų. Pasirodė sto
vykla padalinta tautoms: Lat
viams, Estams, ir Lietuviams. 
Išviso įų esą per du tūkstan
čiu, bet Lietuvių "teritorija 
£įa mažiausia: tik 203 asme
nys, kurių tarpe tik trys mote
rys ir du vaikai; visi kiti vyrai 
viengungiai ar be šeimų. Tie 
203 sutalpinti penkiuose dide
liuose barakuose, naujai pasta
tytuose, švariai užlaikomuose 
bet iš tokios medžiagos kad 
nuo smarkesnio vėjo. atrodo, 
lyg svyruoja.... Gerai įsižiū
rėjęs per sienos plyšius gali 

. matyti kas darosi barakų vidu
je Vadinasi, barakai panasųs 
kuone į narvus kuriuose zoolo
gijos sodų valdytojai laiko liu-

tU Susiradęs Lietuvių stovyklos 
komendantą, jauną ir simpatin
gą inžinierių, pradėjau šviestis 
visais stovyklos reikalais. Ir 

Kuisykly Operatoriai Nori Baigti Streiku 
LEWIS RANDAMAS KALTU. JIS NE

KALBA APIE TAIKYMĄSI 

Admirolas Byrd pagerbtas. Jis 
apdovanotas aukso žvaigžde už 
atsižymėjimus slaptoje tarny
boje karo metu. Jis turi ir ki
tus atsižymėjimo ženklus. Adm. 
Byrd dabar ruošiasi į kitą ke
lionę tyrinėjimams Pietų Aši
galio sričių. 

SUSITARĘ DEL 
TRIESTO 

Lapkr. 29-30, Federalis 
teismas svarsto angliaka
sių unijos vado John L. Le
wis bylą, kurioje jis kalti
namas nesiskaitymu su tei
smu. Unijos advokatai pa
siryžę išmesti iš teismo tą 
kaltinimą, kuriuo remiantis 
valdžia bando prikibti prie 
Lewis už nepildymą drau
dimo šaukti streiką. 

Pats teismas aiškiai ne
žino ar Lewis gali buti ras
tas kaltu, ir tą žinodamas 
šis mainerių carukas pasi
ryžęs paraližiuoti visos ša
lies gyvenimą toliau. 

^ Ką jis arba jo kiti unijos 
viršininkai paiso kad šim
tai tūkstančių darbininkų 
likę be darbo skursta, kad Pranešimais iš New Yor-

ko, keturi didieji, po State jie niekad neatgaus praras 
Sekretoriaus Byrnes slapto tų savo algų del streiko ir 
posėdžio su Molotovu, pa- nedarbo. Lewis ir jo gize-
siekė išsprendimo Triesto liai be jokios pertraukos, 
klausimo, del kurio iki šiol! ima sau tūkstantines algas ^ Jam nepavyko. 

NESUTINKA IŠDUO 
TI ATOMO ARSENA

LO PASLAPTIES 

Lapk. 26/UN konferen
cijoje, Lake Success, N. Y.. 
Amerika ir Britanija nu
neigė Molotovo pastangas 
išgauti atominių bombų ar
senalo paslaptis, mainais i 

sovietų sutikimą suteikti 
žinias apie armijų skaičius 
namie ir svetimose šalyse. 

Molotovas visą dieną ko
vojo privertimui Ameriką 
išduoti smulkmenas savo 
atominio arsenalo. Visais 
budais jis norėjo išgauti su
tikimą kad butų pasikeista 
žiniomis Amerikos atomi
nių bombų kiekio į sovietų 
siūlymą patiekti žinias ko
kias armijas raudonieji tu-

(31-mi metai :: 31st year) 

Politika 

buvo tampomasi. 
Esą, Trieste, svarbus Ad-

riatiko jurų uostas, kurį 
savinasi Italija ir Jugosla
vija, bus sutarptautintas ir 
jo klausimas išspręstas sy
kiu su Italijos taikos su
tartimi. Kada bus matoma 
galimu, iš tos srities turės 
buti ištraukta visų svetimų 
šalių kariuomenės, Anglų, 
Amerikos ir Jugoslavų. 

. INDIJOJE dalykai eina 
j blogąją pusę, ta šalis at
sidūrė ant kranto žiauraus 
pilietinio karo. Britų val
džia deda pastangas sutai
kyti Hindų-Musulmanų už
sikirtimą vienų prieš kitus 
del siūlomos nepriklauso
mybės. Indija turi progas 
atgauti iš Britų nenriklau-
somybę, bet jų vidujiniai 
reikalai krypsta į pražūtin
gą padėtį. 

kas mėnesį iš unijos iždo ir Britai ir Amerika* prave-
gali streiką tęsti. 

Vienos kasyklų operato-

PREZ. TRUMANO įstei
gta komisija sekti šalies 
biznių ir darbų eigą, pra
našauja kad neužilgo gali 
prasidėti laikinos ekonomi
nis nuslugimas. 

Šiuo tarpu, nežiūrint di
delių streikų trukdymų ša
lies industrijos veikia taip 
gerai kad jau beveik siekia 
karo meto aukštą darbin
gumo laipsnį. 

dė rezoliuciją kad visos U. 
N. narės patiektų sąrašus 

rių sąjungos pirmininkas ?av0 armijų turimų namie 
sako, jie -sutiktų užmiršti i *r svetimose šalyse, taipgi 
dabartinius nesusipratimus tų armijų laikymo vietas, 
ir nori pradėti kalbas su 
unijos bosu apie taikymąsi 
ir naujas darbo sąlygas; sa
ko, maineriai turi teisę tu
rėti trumpesnę darbo savai
tę ir geresnes algas. 

Taigi išrodo kad kasyk
lų savininkai nori prieiti 

oro ir karo laivyno bazes 
ir jų tvirtumą. 

Britai geriau už Ameri
kiečius suprato kad Moloto
vo siūlymas nusiginkluoti 
ir patiekti kariuomenių są
rašus yra tik Molotovo lo
šimas gavimui pasaulio pri-

susitarimo. Lewis tuo tar- j tarimo buk Rusai nori tai 
pu visai atsisako kalbėti ar 
jis nori tartis ir baigti tą 
kenksmingą streiką. 

Anglies kasimas eina, bet 
pusiau mažiau negu nor
maliu laiku. Yra anglia-
kasyklų kurios nepriklauso 
Lewis'o unijai. 

Tuo tarpu, del anglies 
stokos šalyje nekurie dar
bai užsidaro ir šimtas tūk
stančių kitų darbininkų pa
leista iš darbų. 

AMERIKOS pasta n g o s 
gelbėti Kinų nacionalistų 
vyriausybei laikytis prieš 
komunistus duoda mažas 
pasekmes, nes Amerikiečiai 
viena ranka gelbsti, o kita, 
yra tokių kurie išduoda so
vietams ir komunistams ką 
Amerika daro. 

cia man nieko kito nelieka kaip 

*ik papasakoti tai ką aš U jo 
girdėjau. 

MARZFELDO Lietuvių DP 
stovykla išsiskiria iš kitų tuo 
kad ji yra, galima sakyti, vie
nintelė "darbo stovyklą". Visi 
stovyklos gyventojai privalo 
dirbti ir dirba, čia nei vienas 
sveikas vyras (o ne vyrų čia, 
kaip sakėme, beveik nėra) ne
laikomas be darbo. Visi dirba' 
Amerikiečių administracijos -
okupacinės valdžios bei kariuo
menės žinioje. Rytą sunkve
žimiais išvežiojami darbininkai 
į darbovietes, o vakare atgal 
atvežami nakvynei. Darbai ne
sunkus, bet apmokami Vokiško
mis normomis — po 90-100 
centų į valandą. Mėnesį išdir
bus gaunama apie 120-130 mar
kių. Už tą sumą gali nusipirk
ti du pakeliu Amerikoniškų ar
ba keturis pakelius Vokiškų ci
garečių. Arba jei nori tą už
darbį išmainyti į sviestą tai už 
jį g#usi vieną svarą 

(Bus daugiau) 

VĖL STREIKUOS? Iš 
Chicagos praneša kad CIO 
užgyrė skerdyklų darbinin
kų streiką. Streikas įgalio
ta šaukti visoje šalyje kada 
unijos vadai "matys reika
linga" to žygio imtis. 

Milwaukee, Wis., tęsiasi 
Allis-Chalmers Mfg. darbi
ninkų streikas jau apie 220 
dienų. Dažnai ten pasikar
toja riaušės. Streiką vado
vauja komunistų valdoma 
unija. Darbininkai sutinka 
tarybų keliu tartis del algų 
ir kitų sąlygų, jeigu kom
panija su tuo sutiks ir jei
gu unijos vadai leis baigti 
streiką. 

St. Paul, Minn., sustrei
kavo mokyklų mokytojos 
reikalaudamos daugiau al
gos. 

Mėsos darbininkų unija 
sako turi 165,000 narių. 

Vokietijoj šymet rengia
ma išspausdinti visą mili
joną biblijų, kurių platini
mu rūpinasi Amerikos bib
lijos draugija. Tam tikslui 
ta draugija iš Amerikos į 
Vokietiją gabena popierai 
gaminti medžiagą ir kitas 
reikmenis. 

KET L;RI DiDiEJi — L&i jau dabar žinomi businti kandidatai 
Republikonų partijai į prezidentus. Kuris iš jų bus nominuo
tas 1948 metais — ir ar neatsiras koks kitas "juodas arklys" 
kuris laimės nominacijas — parodys 1948 metų vasarą įvyk-
sinti partijos konvencija. Jie yra: Viršuje, iš kairės į dešinę: 
Thomas E. Dewey, vėl laimėjęs New Yorko valstijos guberna
toriaus rinkimus; Earl Warren, vėl išrinktas Californijos gu
bernatorium. Apačioje, iš kairės į dešinę: Buvęs Ohio guber
natorius, John W. Bricker, kuris laimėjo rinkimus į Senatą iš 
Ohio, ir Arthur H. Vandenberg, vėl išrinktas senatorium iš 
Michię-an. Dewey ir Bricker buvo nominuoti 1944 metais į 
prezidentus ir vice-prezidentus. Dabar visi keturi nori buti 
nominuoti į prezidentus, ir Republikonų laimėjimas 1948 me
tais išrodo užtikrintas. 

PREZ. TRUMAN ŠALINS KOMUNIS
TUS IŠ VALDŽIOS IŠTAIGU 

Prez. ̂ Truman, nelaukda
mas iki Sausio pradžioje 
susirinkęs naujasis Repu
blikonų kongresas imsis ką 
daryti, pats įsteigė specialę 
komisiją paruošimui išva
lymui komunistų ir kitų 
"kenksmingų" gaivalų iš 
federališkų įstaigų. 

Praeiti rinkimai atidarė 
akis ir Demokratams, kurie 
manė kad draugaujant su 
komunistais ir laikant juos 
valdiškuose darbuose, bus 
galima laimėti rinkimus. 

Visuomenė parodė griež
tą pasipriešinimą komunis
tams balsuodama už tuos 
kandidatus kurie smerkė 
raudonąjį fašizmą šioje ša-
lyje. 

Demokratų partija, jei
gu dar norės gyvuoti, ma
tomai bandas prisitaikyti 
Amerikos visuomenės dva
siai. 

Jau pereitą Liepos mėne
sį pradėta kelti reikalavi-

New Yorke mire Žymus mai Kongrese kad butų va-
Žydas diplomatas, Henry j loma komunistai iš svarbių 
Morgenthau, 90 m., kuris valdiškų vietų, ir skelbta 

ROOSEVELTO SŪ
NŪS UŽ SOVIETUS 

KARO metu sąjunginin
kai prarado 2775 savo lai
vus, kuriuos Vokiečių sub-
tnarinai nuskandino. Tuo 
pačiu laiku nuskandinta 
866 Vokiečių ir Italų sub-
marinai, kada kpva prieš 
juos pilnai užvesta. 

tarnavo U. S. ambasado
rium Turkijoje. Jo sunus 
prie Roosevelto buvo pa
skirtas atsakomingon Iždo 
Sekretoriaus vieton, tiktai 
Prez. Truman jį paleido ir 
įstatė tikrą Amerikietį. 

Amerikon parvežta daug POLIO arba jaunųjų pa
is Vokiečių paimtų gerų ar- ralyžius šymet pasiekė an-

kad iš State Departmento 
tarnybos jie paleidžiami, 
tačiau komunistų ir jų pri
tarėjų valdiškose įstaigose 
yra tiek daug kad reikalin
ga specialių priemonių jų 
suradimui. 

kliu. Jie dabar laikas nuo 
laiko parduodami iš varžy
tinių, Front Royal, Va. sto
vykloje. 

Amerikos firmos rizikuo
ja didelius pinigus suradi
mui aliejų šaltinių Vene* 
zueloj, Pietų Amerikoje. 

Didėsės U. S. aliejų kom
panijos paskyrė net 30 jni-
lijonų dolarių tyrinėjimams 
toje karštoje šalyje, tikint 
kad ten gali buti aliejaus. 

tro aukščiausio laipsnio, su 
apie 20,000 susirgimų. 

1916 metais buvo pats 
didžiausias susirgimų skai
čius _ 27,363. Iki galo šių 
metų susirgimų bus pasie
kę apie 24,000. 

710 svarų vyras. Baylis, 
111., miestelyje randasi Ro
bert Earl Hughes, 20 metų^ 
amžiaus, kuris sveria 710 
svarų sunkumo. Jo diržas 
yra 110 colių ilgio. 

Prez. Roosevelto sunus 
Elliott nusidangino į Mas
kvą, ir ten, bolševikų gir
domas ir vaišinamas, pra
dėjo sakyti net savo šaliai, 
išdavikiškas kalbas. Jisai 
nupasakojo kad ir Ameri
koje nėra geriau negu Ru
sijoje, nes esą ir čia State 
Departmento atstovas se
kiojęs sovietų spaudos at
stovą Ehrenburgą kai jis 
Amerikoj važinėjo. Elliott 
smerkia Amerikos valdžią 
kam ji verčia sovietų agen
tus registruotis Amerikoje 
kaip svetimos šalies agen
tais. Jis taipgi skelbia kad 
Rusijai turi buti pavesta 
rytinė Europa, ir Amerika 
neprivalo kištis į Dunojaus 
upės slėnio kontrolę. 

Neužtenka kad bolševi
kai buvo sumaišę galvą jo 
senam tėvui, kuris sutikda
mas su Stalino visokiomis 
klastomis leido pasaulį pa
statyti į dabartinę apverk
tiną padėtį, bet ir šis jau
nasis Roosevelt savanoriai 
lenda į Maskvos pinkles ir 
skuba tapti sovietų agentu 
ir savo šaliai kenksmingu. 

Neveltui Demokratai, ku
rių aukštieji vadai jau bu 
vo komunistų sukvailinti, 
buvo bevedą šią šalį į ko
munizmą. Jų piktų darbų 
vaisiai sunku bus atitaisy
ti, nes žala padaryta labai 
didelė. 

Prez. Truman pasiuntė 
atgal į Vatikaną buvusį 
atstovą Taylor, aptarimui 
svarbių reikalų ,su popie
žium taikos klausimais. Jis 
ten pasiųstas 30 dienų lai
kui. Roma dabar yra svar
bus tarptautiniais reika
lais miestas. 

Sovietų Šnipai Smar
kiai Dirba 

LOUIS F. BUDENZ, buvęs 
komunistų Daily Worker re
daktorius, pernai atsimetęs nuo 
komunistų, ir išėjęs prieš jų 
visas klastas, dabar apsakė At
stovų Rumų komisijai tyrinė
jančiai komunistų veikimą, ką 
jis žino apie komunistus Ame
rikoje. Jis įrodo kad čia pat 
veikia Sovietų žiaurios slaptos 
policijos NKVD agentai, ir jis 
tai gerai žino, nes pats turėjo 
su jais reikalus per du metu. 

Toliau klausinėjamas smulk
menų, Budenz reikalavo kad jo 
liudymai butų paimti slaptame 
posėdyje, dėlto kad tai ką jis 
žino liečia šios šalies saugumą. 

Kitu atveju Budenz įrodinė
jo kad Rusai rengia Lenkiją, 
Bulgariją, Rumaniją ir Jugo
slaviją "milžiniška karo maši
na" nedrauginga Amerikai. 

Jis tikrina kad tik tada ka
ras su Rusija galėtų buti iš
vengtas jeigu Amerika galėtų 
užsitikrinti sau vadtfvybę lais
vės ir teisingumo pusėje prieš 
visus, nežiūrint kas kėsintųsi 
tai peržengti. 

VIENAS tų žygių, sako Bu
denz, turėtų buti Amerikos pa
reikalavimas kad Jugoslavijoje 
tuojau butą paliuosuotas iš ka
lėjimo Arkivyskupas Stepanic. 

Amerikos nesugebėjimas pa
remti demokratiją Europoje 
matosi pastarame komunistų 
laimėjime rinkimų Prancūzijo
je. 

Bolševikų riksmas del Ispa
nijos vyriausybės yra tik jų 
pastangos nukreipti dėmesį nuo 
terorizmo kokį sovietai vykdo 
savo okupuotose Europos šaly
se, sako jis. 

Maskva dirba visomis pa
stangomis išversti dabartinę 
Amerikos vyriausybę. 

Maskva siekia įvesti savo 
diktatūrą visame pasaulyje. * 

Tie Budenz'o liudymai pri
vedė prie to kad Kongresas pa
siryžęs pradėti nuodugnų tyri
nėjimą ir sekimą komunistų 
veiklos šioje šalyje. 

Prez. Truman taipgi tuo pa-
skatintas imasi valyti valdžios 
įstaigas nuo komunistų. 

Prancūzijos Rinkimai 
Pastaruose Prancūzijos par-

liamentariniuose rinkimuose iš
tiko keista lenktynė tarp ko
munistų ir Populiario Republi
konų fronto. Komunistai vis
gi paėmė mažą viršų, išrinkda
mi 24,788 atstovus ir Republi-
konai 24,751 atstovus į elekto-
rių kolegiją, kuri susirinks 8 
Gruodžio išrinkimui parliamen-
to aukštesniųjų rumų alitovų, 
respublikos tarybos. 

Komunistai pasiryžę pastaty
ti savo narį valstybės ministru 
pirmininku. 

• 
UNITED NATIONS konfe

rencijoje bolševikai deda spau
dimą įrodyti kad Amerika, Bri
tanija ir Argentina kliudo pa
daryti perversmą Ispanijoje iš
vertimui Gen. Franco vyriau
sybes. Bolševikų pasiryžimas 
yra visais budais laužtis iki 
privedimo Ispanijos į revoliu
ciją, kada tikrai komunistai lai
mėtu. 

• 
PRIEŠ šį karą, šioje šalyje 

moterys kas metą išpirkdavo 
po 8,000 tonų plaukams špilkų. 
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PENNSYLVANUOJE 
PITTSBURGH 

HOTELIŲ STREIKAS 
BAIGĖSI 

Pittsburghe baigusi 53 die
nas užsitęsęs hotelių tarnauto
jų streikas, kuris padarė mili
jonus dolarių nuostolių mies
tui prarastu bizniu. 

1800 darbininkų nubalsavo 
priimti viešbučių savininkų pa
siūlytas sąlygas ir gryžo dirb
ti. Streikas palietė didžiuosius 
viešbučius. Darbininkai gauna 
po 8 ir 12 centų valandai algų 
pakėlimą, ir gaus dar po 2c 
jeigu nuomų kainos bus pakel
tos kai bus pašalinta nuomų 
kontrolė. 

BRAVORŲ DARBININKŲ 
STREIKAS 

Pittsburghe, Philadelphijoje 
ir kitur streikuoja AFL bravo
rų alaus išvežiotojai ir CIO 
bravorų darbininkai. Streikas 
tęsiasi aštuonios savaitės. 

Dešimt bravorų Philadelphi
joje pasiryžo pradėti darbus ir 
įsakė darbininkams gryžti ar
ba buti išmestais iš darbo. 

Pittsburghe pradėjus išvežio
ti alų, streikeriai užpuldinėja 
norinčius dirbti. Susprogdinta 
viena alaus išplatinimo įstai
ga Brentwoode. 

4r 

r 

Detroit, Mich., Naujienos 
Waterbury, Conn. 

Prof. Donald .W. Kerst, 35 m. 
amžiaus, Illinois universiteto 
fizicistas, kuris laimėjo 1946 
metų Nobelio dovaną savo sri
tyje už tyrinėjimus pasiektus 
atominės energijos išvystyme. 

100,000 be Darbo Va
karinėje Penna 

MEILIŠKA TRAGEDIJA 
Mt. Washington gyventojas, 

James P. Cavanaugh, 49 metų, 
pasimetęs su savo žmona, tulą 
laikį palaikė slaptus santikius 
su kito vyro žmona, Mrs. Ja
net Walker, 34 m. amžiaus. Jų 
santikiai betgi pradėjo blogėti, 
ir kai Lapk. 26 jis atsilankė 
pas ją ir ji pasakė kad tarp jų 
"viskas užbaigta", Cavanaugh 
tuoj išsitraukė revolverį ir pa
leido į moterį tris Šukius, sun
kiai ją sužeisdamas. Paskui 
jis pats vienu šuviu | galvą nu
sišovė. 

Sužeista moteris dar pajiegė 
telefonu prisišaukti policiją ir 
pagalbą, ir ji nuvežta ligoni
nėn. 

Apie 100,000 darbininkų li
ko be darbo Pittsburgho srity
je del angliakasių streiko. Su
mažėjo plieno gamyba, nuo ko 
nukentės ir kitų industrijų dar
bininkai, kaip automobilių ir 
kitų, kituose miestuose. 

Paleista iš darbų 40,000 plie
no darbininkų, 2,000 geležinke
lių darbininkų, tūkstančiai ki
tų darbininkų, prie 56,000 strei
kuojančių mainerių. 

Nors nekurie tiki kad John 
L. Lewis, mainerių carukas, 
daro gero angliakasiams, ta
čiau istorija parodo kad jisai 
patapęs unijos prezidentu 1929 
metais, pasidaręs unijos dikta
torium, iki 1933 m. uniją vos 
nesunaikino savo skerečioji-
maisi. 1929 metais jo vado
vaujamas angliakasių streikas 
uniją veik pražudė, kada nuo 
450,000 narių, skaičius nupuo
lė iki 90,000. Jis privedė prie 
nupuolimo angliakasių uždar
bio iki $14.74 į savaitę už 29 
darbo valandas. 

Dabar, kaip Rugsėjo mėnesio 

LANKfiSI VIEŠNIOS 19 
HROOKLYNO 

Lapkričio 24, Lietuvai Va
duoti Sąjungos parengimų ko
misija laikė susirinkimą, kuria
me buvo patiekta raportas iš 
metinės veiklos. Raporte paai
škėjo kad del trukumo maisto 
ir kitų nepatogumų, numatytas 
Birželio 16 d. piknikas nebuvo 
galimas įvykdyti, bet antras 
piknikas, Rugsėjo 15, įvyko ir 
davė gražaus pelno. 

Toliau, nutarta rengti Lietu
vos Nepriklausomybės paminė
jimas sekmadienį, Vasario 16, 
Hotel Elton. LVS, ALM ir 
AF of Lithuania pastangomis 
bus šaukiamas bendras susirin
kimas apkalbėjimui to suren
gimo ir kitų darbų ateinančiais 
metais. 

šiame susirinkime dalyvavo 
dvi viešnios iš Brooklyn, N. Y., 
Pranė Lapienė ir V. Tysliavie-
nė. Jos susirinkimui patiekė 
gana gražių minčių ir ragino 
visus darbuotis Lietuvai ir jos 
žmonių labui. 

Poni A. Colrtey pateiks pra
nešimą kad Švedijoje tarp virš 
400 pabėgėlių našlaičių randasi 
viena Lietuvaitė, 7 metų am
žiaus, kuri yra globoje "Save 
the Children Federation" ir kad 
per šią organizaciją bus galima 
tą mergaitę pargabenti į Ame
riką. LVS skyrius nutarė tuo 
rūpintis, apmokėti kelionės iš
laidas ir" parvežti tą mergaitę 
į šią šalį. 

Taipgi paaiškėjus kad Vie
nybė rengia pikniką Birželio 
15, Linden Parke, Union City, 
nutarta remti kad piknikas pa
sisektų. 

Prie viršminėtų, šiame su
sirinkime dalyvavo dar Kapt. 
P. Labanauskas, iš Bridgeport, 
Prof, o ponia J. Žilinskai, Dr. 
P. Vileišis, poni ir Albinas Kuš-
liai, poni ir Petras Steponavi
čiai, poni A. Kishonis, poni St. 
Romanauskienė, Margaret Sen-

LENGVAI GAVO. 
GREITAI NETEKO 

Karys Wiliam W. Gruver, 22 
metų amžiaus, iš Butler, Pa.,, XT „ . , . ... , . 
gryždamas j namus pasiviešė-i NT Deal' Lewls ,saleJ0 atĮ\a!" 
ti, su savim vežėsi $20,000, ku-l™1' T"","4 U"'Ją "" 
riuos labai lengvai įgijo poke- r*1 vel gall"gaa' 
rio lošyje. Pinigus jis turėjo! Prle ko 'ls dabar Prives uni" 
isisiuvęs savo armijos palto '« ir kada sustos kenk«3 mili" 
pamušale. Važiuojant busu, jn -ionams kitlJ darbininkų, kurie 
busas buvo sustojęs Midway jturi. nukent6ti del angliakasių 
stotyje ant Pennsylvania Turn-1 streiko? 
pike, ir išvažiavo pirm negu jis! APie Wilkes-Barre dabarti-
spėjo vėl išėsti. Jo paltas bu-jniu laiku streikuoja 6'000 kle" 
vo paliktas buse, ir kai busas ltos anK|les kasėjų, kurių strei-
pasiekė Pittsburgh^, to palto jkas sa^oma yra nelegališkas. 
buse nerasta ir taip dingo jo 

mainerių algos rodo, vidutiniai , , ~ T ^ i - i -  u  - A _ .  .  I  k u s ,  D r .  i r  p o n i  M .  J .  C o l n e y ,  .Tie uždirbo po $61 savaiteje ir M ', ,, _ '  . ,  , .  .  .  ,  .  E l z b i e t a  M a t e l u n a s ,  M a r e  K r u -dirbo vidutiniai po 41 valandas 
savaitėje. 

Tiktai po 1932 metų rinki
mu kai Rooseveltas ivedė savo 

gelis. Dr. M. J. Colnev. 

SAKO, ANGLIES 
TUOJ NERE1K.ES 

lengvai laimėti $20,000. 

VETERANAI NAUDOJASI 
PASKOLOMIS 

DEGTUKAS, kuris įsidega 
briežimu ar braukimu, buvo iš
rastas Anglijoje virš 100 metų 

Chemiški inžinieriai tikrina 
kad netoli jau ta diena kada 
anglies kasti jau nereikės. Mai-
neriai liks be darbo kiek tai lie
čia anglies kasimą. 

Iš žemėje esančios anglies 
sako bus daroma gasas ir pum
puojamas rynomis į miestus ir 
visas dirbtuves šildymui ir ku-
rinimui jiegos gaminimui. 

Gasas bus daroma iš visokios nęs visus Lietuvių tremtinių 

LVS 6-TO SKYRIAUS 
DU VAKARĖLIAI 

Lietuvai Vaduoti ^jungos 
6-to skyriaus pramogų rengi-
ttio komisija nutarė šią žiemą 
surengti du Vakarėliu. 

Vienas jų bus šeimyniškas 
kortomis lošimo ir pasilinksmi
nimo vakarėlis, Gruodžio 29 d., 
Veteranų salėje, prie Mayers 
Rd. ir Lyndon, šio Vakarėlio 
pelnas skiriamas Lietuvos pa
bėgėlių šelpimui. 

Antras vakaras įvyks Sau
sio 19, buvusioje Lietuvių sa
lėje. šis vakaras bus nepa
prastas, nes čia programą išpil
dys patys Lietuvos tremtiniai. 
Bus koncertas, prakalbos ir 
po visko šokiai, prie garsios 
Stark orkestros. Visas pelnas 
eis Lietuvos gelbėjimui. 

Pramogų komisiją sudaro: 
Adelė Mase, Frances Siedlik, 
Helen Rauby, Vytautas Kerše-
vičius, Augustas f&tkiįnas ir 
Dr. Jonas Sims. 

DALYVAVO KINIEČIŲ 
VESTUVĖSE 

Musų veikėja Stephania Č. 
Douvan buvo nuvykus į Toron 
to, Kanadoje, dalyvauti vienos 
jos geros pažystamos Kinaitės 
vestuvėse. Gryžus Stephania 
papasakojo kad vestuvės buvę 
labai kilmingos. Dalyvavo pus
ketvirto šimto Kinų, vyrų ir 
moterų. Viskas buvo labai puo 
šniai paruošta, bet vestuvėse 
nebuvo nei lašo svaiginančių 
gėrimų, kas eina Kinų kultu-
ringumui. ' 

POMERANIJOS 
LIETUVIAI DĖKOJA 

Ir vėl gauta laiškas nuo Po
meranijos Lietuvių, kurie dė
koja už prisiųstą maistą ir ru-
bus. LVS skyriaus dovanos 
Pomeranijos Lietuviams buvo 
pirmutinės. Jų gyvenimas bai
siai skurdus, kaip jie praneša. 
Jiems visko trūksta, nes net 
ir patys Pomeranijos gyvento
jai badauja. Ten sako cent
neris rugių 900 zlotų, o svies
to svaras 250 zl., gi žmogus už
dirba apie 60 ar 100 zlotų, tai
gi su žeima, kaip jie sako, nei 
pieno, nors ir dirbdami, negali 
nusipirkti, o apie drabužių pir
kimą tai nei pagalvoti negali. 

DIRVOS ANTRASIS 
REDAKTORIUS DETROITE 

Detroite lankosi Dirvos an
trasis redaktorius Inž. Marty
nas Laurinavičius. Jo lanky
mosi tikslas rinkti Dirvai Ka
lėdinių skelbimų, prašyti Lie 
tuvius užsakyti Dirvą, Lietuvos 
tremtiniams, ir t.p. 

Kaip žinome, Martynas Lau
rinavičius nesenai atvyko is 
Europos ir yra pats pergyve-

Adv. Adele l» Springer, New 
Yorkietė, pastaru laiku išrink
ta pirmininke Nacionalės Mo
terų Advokatų Sąjungos, atsi
šaukė į vyrus ir moteris advo
katus visoje šalyje veikti vie
ningai palaikymui įstatymų ir 
tvarkos. 

ARGENTINA 

BUENOS AIRES 
LIETUVOS VAIZDAI 

Lapkričio 10 čia įvyko ne
paprasta naujiena, kai musų 
kolonijos visuomenės veikėjas 
patriotas P. J. Gilvydis, nupir 
kęs iš šiaurės Amerikos Lietu 
vių filmininkų brolių Motuzų 
spalvuotas garsines Lietuvos 
filmas, jas rodė Buenos Aires 
Lietuviams. 

Filmų pasižiūrėti susirinko 
visa Lietuvių kolonija, visuo
menės veikėjai; atsilankė ir 
Lietuvos Ministras Dr. Grauži
nis su šeima. 

Rodymas buvo dviem atve
jais, ir abu persipildė žmonė
mis. Filmą buvo sutikta su di
džiausiu entuziazmu, žiūrėtojų 
daugelis net šluostė ašaras ma
tydami Lietuvą kokia ji buvo. 

Dabar kuomet Lietuvos Ne
priklausomybės nebėra, žmonės 
jaučia kokia Lietuva yra jiems 
brangi. Puikus Lietuvos lau
kai, moderniški geležinkeliai, 
tiltai ir traukiniai rodė Lietu
vos milžinišką progresą. Di
dingi pastatai, rūmai, mokyk-
'los, ligoninės, įstaigos darė 
Lietuvą modernišką. Žydinti 
sodai, tautiniai mergaičių dra
bužiai ir linguojančios javų 

Iš Galifornijos Padanges 
DIRVOS REDAKTORIAUS 
IŠLEISTUVĖS 

Lapkričio 15 įvyko Lietuvai 
Vaduoti Sąjungos Los Angeles 
skyriaus susirinkimas ir kar
tu išleistuvės LVS sekretoriui 
ir Dirvos redaktoriui p. Kar
piui, kuris viešėjo Kalifornijo
je apie savaitę laiko. 

Į parengimą, kuris įvyko 
gražiame ir erdviame pp. Vai
tiekūnų bute, atsilankė daug 
senų narių, o taip pat nemažai 
naujų, norinčių papildyti Lie
tuvos vaduotojų eiles. Tarp 
kitų, dalyvavo: P. Žilinskas, 
V. Arčis, Jonas Petrauskas, Ch. 
Lukšis, Irena Vidžiunienė, F. 
Račkus, Ona Račkienė, R. Po
cius, Ona Karpienė, Ona Stul-
ginskaitė, J. Kumeta, Ona Ma-
sonienė, J. Mason, šilimai, J. 
Žilinskiene, Nykrin, Frue, Ona 
Gilienė. 

Susirinkusių laukė nepapra
stai puiki p. Vaitiekūnienės pa
ruošta vakarienė. Ko ten ne
buvo .... Ir visi patiekalai vis 
vienas už kitą gardesni ir gra
žiau pagaminti. Tikrai jokia
me restorane nieko panašaus 
nerasi, o juk Los Angeles ir 
ypatingai Hollywoodo restora
nai garsus visoje Amerikoje. 
Bravo, musų Lietuviškos šeimi
ninkės — pagarba joms ir pa
dėka! 

Po vakarienės įvyko susirin
kimas. Susirinkimą atidarė P. 
Žilinskas, skyriaus pirmininkas. 
Jonas Petrauskas perskaitė pra
ėjusio susirinkimo protokolą; 
po to Žilinskas davė Lapkričio 
10 d. įvykusio parengimo apy
skaitą. Viską susumavus, pel
no iš parengimo liko $75. Vi
su bendru nutarimu, $50 pa
skirta knygų leidimo reikalams, 

LIETUVIŠKOS VESTUVĖS 
Lapkričio 16 d., 5:30 vai. po 

pietų, Los Angeles Lietuvių šv. 
Kazimiero parapijos bažnyčio
je pp. Julia ir Bernie Swyt pri
ėmė moterystės sakramentą. 

Jungtuvių apeigose dalyvavo 
daug apielinkės Lietuvių — ne
didukė bažnytėlė buvo pilna 
žmonių. Giedojo bažnyčios cho
ras. 

Pamergė buvo Viola Mae, ta 
pati apie kurią prieš keletą me
tų visos Amerikos laikraščiai 
rašė kaip apie Shirley Temple 
konkurentę; pabrolis — taip 
pat Lietuvis, Martin Pete. Svo
čia buvo p. Ona Lužienė, o ce
remonijų meisteris p. Jokūbas 
Baginskis. 

Po šliubo jaunieji ir svečiai 
nuvyko į pp. Swyt butą, Bever
ly Hills, kur buvo surengta pui
ki puota. Svečių prigužėjo tiek 
kad nemaži kambariai buvo pil
nutėliai. Svečiai buvo maišyti, 
dalyvavo žymesnių Lietuvių ir 
kitataučių. 

Nuotaika buvo puiki ma
lonus šeimininkai visus užkrė
tė savo linksmumu. Kadangi 
svečių tarpe buvo muzikantų ir 
dainininkų iš profesijos, o ir 
mėgėjų su neblogomis gerklė
mis atsirado, tai po vakarienės 
tuoj susimesta dainuoti. Lietu
viškos dainos paliko gilų įspū
dį kitų tautybių svečiams. Dai
nos bei šokiai tęsėsi iki vėlios 
nakties. 

Linksma buvo šokti, geras 
upas dainuoti pp. Swyt vestu
vėse, nes nedažnai pasitaiko 
matyti taip nuostabiai visais 
atžvilgiais harmonizuoj a n č i ą 
porą kaip pp. Swyt. Jie abu 
aukso širdies žmonės, visada 
pasirengę visiems padėti (da-

o $23 - "Lietuviško laikraščio i !>ar' PaY:> 3}% "orl atsigabenti 
Lietuviams pabėgėliams Vokie-!ir P?™ti globot, nas aitę Lie-
tijoje išrašymui bei persiunti- « // 

h,U1. k^!0' rTn
rJ;arT,m° me' me bute jaučias! ta giedri, sau-

.įL J j,Qn i. • ^ • ,^°T ^ lėta nuotaika, kuri tik kai kurių 
Centrui PerS1,, |šeimW namu°se randasi ~ ^ 
~ rp _ . . . . kurių tarpe klesti laimė ir mei-Toliau sekę naujų narių įsi- |§ iigia^siu jiems metu ir pa. 
rasymas. Įsirašė šeši, būtent: 
O. Stulginskaitė, Ir. Vidžiunie
nė, J. Kumeta, J. Žilinskienė ir 
pp. šilimai. 

Po to įvyko skyriaus valdy
bos rinkimai. Vienbalsiai iš
rinkti : P. Žilinskas — pirmi
ninku, S. Vaitiekūnienė — vi
ce pirmininke, J. Petrauskas — 
sekretorium, Ona Gilienė ir Ir. 
Vidžiunienė — korespondentė
mis. 

Sekantis punktas p. Kar-
piaus kalba buvo kulminacinis 
susirinkimo taškas, visi su įdo-

klausėsi mielo 

r . - . L .  , 1  -  i  a t g a l .  Pittsburgho srityje apie lo,-l 
000 veteranų pasinaudojo val
džios teikiama paskola, paim-
darni virš 100 milijonų dolarių. į 

Veteranams paskola duoda- f 
ma pirktis namams, užsidėti 
bizniams ir tt. 

paprastos anglies, ir nereika
linga bus anglį vežti iŠ kasyk
lų kitur, kas dabar brangiai at
sieina. 

DU UŽMUŠTA 
Braddock, Pa., Liberty para

ko dirbtuvėje ištikus sprogi
mui užmušta du darbininkai. 
Daugiau darbininkų tuo laiku 
prie nelaimės vietos nesirado. 

Kiek Streikuoja 
Minkštos anglies streikeriu 

skaičiai, kaip jie paduodama 
ers streikui, pagal valstijas 
yra tokie: 
Pennsylvania 100,00< 
West Virginia 102,000 
Kentucky 50,000 
Illinois 23,000 
Ohio 20,000 
Alabama . 20,000 
Virginia 20,000 
Tennessee 6,000 
Indiana 5.700 

Streikas apima visus 400,000 
UMW narių ir anglies gamyba 

1 

vargus. Dabar jis nerimsta kad 
palikti jo tautiečiai ten varg
sta, badauja, neturi pilnos lai
svės. Jis visomis jiegomis 
stengiasi padėti savo broliams, 
net ir savo mažą uždarbį pa
aukoja Lietuviams anoje pusė
je vandenyno. * " 

Prisidėkime ir mes! 
> M. Sims. 

sisekimo! Norėčiau po 50 me
tų šokti jų auksinėse vestuvė
se — tikiu kad ir tada ta lai
mės šypsena puoš jų veidus, 
kuria gėrėjausi aną vakarą. 

Ta pąčia proga pp. Swyt var
du dėkoju visiems už puikias 
gėles ir dovanas įteiktas pp. 
Swyt jų vestuvių proga. 

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS 
BAZARAS 

Los Angeles šv. Kazimiero 
parapija Lapkričio 16-17 dd. 

mumu klausėsi mielo svečio, surengė didelį bazarą. Bazaras 
kuris savo kalboje palietė vie- j įvyko salėje esančioje prie baž-

varpos vaizdavo Lietuvą saulei !la iš opiausių klausimų — LVSinyčios Rengėjai — Prel. Ju-
ir ALT santikius, kurie yra, lius Maciejauskas ir Kun. Jo-
kaip atrodo, gana įtempti. Tai nas Kučinskas. Pelnas skiria-
nėra malonu, aišku, nei vie
niems nei kitiems, ir iš LVS 
pusės buvo padaryta konkre
čių žygių siekiant bendro susi
tarimo ir net bendradarbiavi
mo, deja, visos pastangos buvo 
veltui ir, kaip paaiškėjo iš p. 
Karpiaus kalbos, ne del LVS 
kaltės. 

Viena pabėgėlė jieško savo _ Ona Račkienė padarė prane
šimą. apie LVS skyrių atstovų 
suvažiavimą įvykusį Birželio 1 
ir 2 dd. š. m. Detroite. Prane
šimas nebuvo labai entuziastiš
kas. Ar to priežastys objek
tyvios ar subjektyvios, tegul 
sprendžia tie kurie patys tame 
suvažiavime dalyvavo. 

Susirinkimą uždarius, ir pa
linkėjus p. Karpiui laimingo 
kelio ir geros kloties darbuose, 
išsiskirstyta. 

tą, gražią kaip rojų, kur žmo 
nes laimingai gyveno. 

Sužavėtas. 

GALVIJAI greičiau nusipeni 
jeigu į jų pašarą buna dedama 
druskos. 

dėdžių Amerikoje, Antano ir 
Juozo Neverauskų, iš Išdagų 
k., Sintautų vai. Atsišaukite: 

Betty Zemgulienė 
503 E. 66 St., Los Angeles, Cal. 

BULVIŲ DIDELIS 
PERVIRŠIUS 

Pa j ieškomos Malinauskaitės, 
gyv. Chicago, 111., ir Jonas Ma
lišauskas, gyv. Kanadoj, kilę iš 
Biržų aps. Jieško 

Juozas Jasinevičius 
. iš Rokiškio) 

C. J. Hernandez 95 
San Antonio de Padua F. C. O. 

Argentina. 

mas naujos bažnyčios statymui. 
Iš suaukotų ir, dalinai, su

pirktų daiktų buvo suruošta 
lioterija. Už 10c galėjai iš
traukti didžiulį kumpį, lašinių 
paltį, kanarkų porelę, triušį, 
įvairių papuošalų, namų ruo
šos dalykų ir kt. Taip pat su
kosi Laimės Ratas — Čia di
džiausią pasisekimą turėjo mu
sų šeimininkių pagaminti Lie
tuviški sūriai — juos kiekvie
nas norėjo laimėti. 

Sekmadienio vakare, Lapkr. 
17, buvo traukiami piniginių 
laimėjimų bilietai. 

Bazaro metu veikė bufetas, 
galėjai čia pavalgyti ir pietus 
ir vakarienę ir šiaip užsikąsti 
ar kavutės atsigerti. • 

Bazarui prisiminti Charles 
T nksi^ nufilmavo dalyvius — 

Poni Ona Karlienė laikinai Los Angeliečiai greit pamatys 
pasiliko pagyventi hm Ange
les. 

sumažėjo pusiau. 

SPROGIME Baroda, Mich., suardyta mokykla. Sprogimas iš
tiko nuo perkaitinto vandens katilo skiepe. Vienas mokinys 
užmuštas, 16 sužeista. Minia susirinkus prie mokyklos suai-
rupinusiai jieško savo vaikų. 

Bulvių derlius šymet šioje 
šalyje yra labai didelis, bet jų 
kainų brangumas perkant na
mų suvartojimui parodo kaip 
valdžia maišosi ūkių biznio rei
kaluose. Valdžia yra užtikri
nus bulvių augintojams aukš
tas kainas ir pati supirkdama 
daugumą bulvių, nors neturi 
kur jų dėti, privertė į rinkas 
patenkančių bulvių kainą palai
kyti brangią., ; 

Valdžia tas bulves duoda dy
kai visokioms įstaigoms kurios 
tik sutinka jų imti, net užmo
ka už jų pristatymą. Ūkinin
kai gavę aukštą kainą už dide
lę dalį savo bulvių iš valdžios, 
nepaiso del likusių bulviu par-i 
davimo, ir todėl bulvių icaina (T*iwd ga,5ma užsisa^ Dfrtrnjc 

LIETUVIŠKI KALĖDINIAI ATVIRUKAI 
KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ PROGA 

Fasveikinkit Gimines, Prietelius ir Pažystamus 
Siųsdami BALF'o išleistus gražius Lietuviškus Kalėdinius 

Atvirukus — Iliustruoti Atvirukai — 4 rūšių po du 
Kaštuoja tik Vienas Dolaris už 8 Atvirukus 

'Perkant už $5.00, gaunama šeši rinkiniai, viso 48 Atvirukai 
Visas Gautas Pelnas £is Lietuvos Tremtiniams šelpti 

U ž S A k Y M A S 
Unitfift. ^ithujmian Relief Fund, 19 W. 44th sįį. f .-New ¥?rk !£* 

Prašau atsiimti maa rinkii'rtti* Lietuviškų KalSdlnių Atvirukų, 

M kuriuos siunčiu $ (pažymėti kiek pinigų siunčiama). 

Vardas-pavardė 

Adresas 

Miestas.. 

yra žymiai brangi. 
Strperior Ave. Cleveland, O.) 

•1& 

sa,,Q ekrane. 
Per abi bazaro dienas atsi

lankė daug žmonių, Lietuvių ir 
kitataučių. Atsilankė na, ir, 
•';nonia. sunešė nen^a/ai pinigo. 
Gerb. Prel. Maciejauskas pasa
kojo kad bazaro pelnas, pridė
jus iš pernai metų turėtus 2000 
dolarių bei šių metų sutaupas, 
sudaro gana apvalią $4000 su-
mukę. Atrodo kad pamatas 
naujai šv. Kazimiero bažnyčiai 
bus neblogas! Jūratė. 

JIEšKAU brolį Jurgį Vin-
ciuną, atvyko į U. S. prieš pra
eitą karą. Seniau gyveno Bos
tone. Jogaudžių k., Pabiržės v. 
Prašau atsišaukti. (46) 

PETER VENCUINAS 
Coleman, Alta. Canada 

SEKRETAI DYKAI / 
(FREE) 

Tiems kurie užsirašys 32-jų pusi, s 
Lietuvių Naujienas ant 2-jų me- ' 
eų už $2.00, duosim SEKRETUS 
dovanai, kaip pasidaryti namie 
alų, vyną, ir saiderj. (82) 

LIETUVIŲ NAUJIENOS 
882 N. 6th St. Philadelphia 6, Pa. 
v v 



Tegul meile Lietuvos 
Dega mūsų širdyse L A I S V A  L I E T U V A  Lftfevę pažinus Tauta _ ' Į ffį-

Jungo Nevilks! 

Amerikos Lietuviu Visuomenei 

LVS Pirmininko Pranešimas Lietuvių Tremtiniu 
ir kitais Bendrais Reikalais 

Gauname daugybę laiškų iš j 
"tremtinių esančių Amerikečių 
ir Britų zonose Vokietijoje. Iš 
tu laiškų aiškėja kad tremtinių 
padėtis Vokietijoje, kaip ir vi
soje Europoje, kas kart blogė
ja. Amerikiečių zonoje dauge
lyje vietų Lietuviai yra trak
tuojami kaip pro-naciai, kaip 
kokie žemos rūšies negeistini 
gaivalai ir į jų šauksmą Ame
rikos okupacinė valdžia, su iš
imtimis, mažai kur kreipia dė
mesio. 

Kaip iš laiškų matosi, Sovie
tų agentams buvo leidžiama 
laisvai vaikščioti pabėgėlių ko 
lonijose (camps), rinkti jų są
rašus, kalbinti ir net verti gry-
žti į Lietuvą ir net grasinti re
presijomis jų Lietuvoje liku
siems giminėms. To dar neuž
teko, vienur-kitur, nakties me
tu, surinko grupes Lietuvių, su 
pagalba vietinių Vokiečių par
eigūnų ir Amerikos okupacinės 
valdžios ir išsiuntė atgal į Lie
tuvą, kur jie pateko kankini
mui, sušaudymui ar ištrėmimui 
| Sibirą.... 

šie įvykiai buvo surašyti L. 
V. S. ir A. L. M. memorandu
muose ir Įteikti State Depart
ments. įteikiant memorandu
mus kalbėta su State Sekreto
riaus Pareigas Einančiu Dean 
Acheson, kuris tuo nusistebė
jo, ir sakėsi apie tai nieko ne
žinąs, bet vienas jo padėjėjų, 
Mr. Dubrow, pareiškė kad apie 
tai yra gavęs žinių. 

SCREENING YRA PERSE
KIOJIMO PRIEMONĖ 

Prieš kiek laiko tremtinių 
tarpe buvo įvestas "screening", 
t. y. "išsijojimas", patikrinimui 
ar tų pabėgėlių tarpe kartais 
nėra karo nusikaltėlių ir pro-
nacių. Išviršiniai šis žygis bu
vo traktuojamas kaipo reikalin
gas ir neturintis didelės svar-

kalbėjo su tūkstančiais pabl 
gėlių, patyrė jų nuotaikas ir 
gyvenimo sąlygas. Kiekvieno 
tremtinio akyse ir širdyje jis 
išskaitė nepalaužiamą viltį ir 
tiksją: "Kovoti už Nepriklauso
mą ir Laisvą Lietuvą!" 

Visi LVS atstovo kelionės 
metu patyrimai ir įspūdžiai 
aprašomi Dirvoje. 

Mano manymu tai buvo pa
darytas pirmas rimtas žygis 
suartinti Amerikos, Lietuvių 
visuomenę su tikra Lietuvos 
tremtinių padėtimi. Iš musų 
atstovo pranešimo mes vaiz
dingai ir ryškiai pamatom jų 
gyvenimo sąlygas, jo įspūdžiai 
sužadina kiekvieno musų širdį 
ir paskatina kiekvieną iš musų 
ištiesti brolišką pagalbos ranką 
šiems musų broliams ištrem
tiems už savo Tėvynės ribų. 

DARBAS NEBAIGTAS — 
NENULEISKIM RANKŲ! 

šiuomi kviečiu visus Ameri
kos Lietuvius rimtai ir atidžiai 
perskaityti musų atstovo pra
nešimą, telpantį Dirvoje, ir 
perskaičius imtis veiklos. 

Lietuvai Vaduoti Sąjunga rū
pinasi tremtinių likimu ir de
da visas pastangas jų padėčiai 
pagerinti. 

LVS., ALM, ALTC ir Ameri
can Friends of Lithuania Spa
lių 23 d. išsiuntinėje memoran
dumą Prez. Trumanui, State 
Departmentui, United Nations 
nariams, Kongresmanams, Se
natoriams ir kitiems. 

Musų atstovo pranešimas iš 
Europos yra ruošiamas Angliš 
koje kalboje ir bus patiektas 
State Departmentui ir kitiems 
valdžios pareigūnams, kaip įro
dymas nepakenčiamos padėties 
ir neteisingo Lietuvių pabėgė
lių traktavimo. 

Ta proga patariame visiems 
Amerikos Lietuviams siųsti 

LIETUVOS REIKALAI JUDINAMI 
UNITED NATIONS POSĖDYJE 

Tėmytojais Dalyvavo Lietuvos Ministras ir 
Kiti Pabaltijo Šalių Atstovai 

bos, bet kaip pasirodė tikrovė- nuo savęs privačiai telegramas, 
Je tai yra pildymas Sovietų rei- laiškus ir protestus į Depart-
Icalavimų, kurie yra: ment of State, taip pat savo se-

1) Atiduokite mums visus natoriams ir kongresmanams, 
pabėgėlius, o mes žinosim ką! reikalaujant: 
su jais padaryti; 

2) Jei tas jums, demokra
tams, nepatogu tai juos iš po 
musų rubežiaus išsivežkit kuo-
toliausia, kad ateityje jie ne
sudarytų mums rūpesčio. 

Tat Washingtone "gerada
riai" ir sugalvojo išeitį: "scree
nings". Kiekvienas Pabaltijos 

1) sustabdyti tremtinių per
sekiojimus ir pataikavimą So
vietų norų, ir sustabdyti dabar
tinę "screening" veiklą, 

2) rimtai spręsti D. P. klau
simą, atstatant Pabaltijo tau
tų laisvę ir nepriklausomybę; 

3) kol tas neįvykdoma, su
teikti visiems pabėgėliams ga-

pabėgėlis, išskiriant žydus, bu- limybę atyykti į Suvienytas 
vo ir yra traktuojamas kaltu 
kaip pro-nacis, kol jis neįro
dys kad nėra kaltas. Nekalty
bes įrodymas — tai arba turė
jai buti Vokiečių.... nužudy
tas arba kankintas. 

Valstijas. 
Baigdamas savo pranešimą 

noriu priminti kad LVS ir jos 
bendradarbiai ALM, ALTC ir 
American Friends of Lithua-

. _ . . , „ .' nia buvo pirmutiniai kurie 
Argi Lietuv.ų tauta mažai krejpgsi . Washingtoną reika_ 

PROF. Herman J. Muller, 5( 
m., biologistas iš University oi 
Indiana, laimėjo Nobelio dova 
ną už 1946 metus už savo žy
mius išradimus medicinoje. 

Petruičio "Lithuania Under the 
Sickle and Hammer" ir atlikc 
daugelį rimtų žygių Lietuvos 
laisvei atgauti. 

Ačiu jusų paramai, šie dar
bai buvo atlikti. Ateityje nu 
matom dar didesnius darbus 
vykdyti, o tam tikslui reikalin 
ga jusų pritarimas ir tolimes 
nė parama. 

Musų atstovas Europoje jus 
visus informuos apie pabėgė
lių padėtį, o mes čia turime dė
ti visas pastangas pagelbėti 
tremtiniams ir atgauti Lietu 
vai Laisvę! 

Prie progos noriu paminėti 
ALM pirmininko Adv. Antano 
Olio sumanytą žygį į Washin 
gtoną ir dalyvavimą Republi 
konų Partijos Centro Komite
te, kur buvo sukviesta visų pa
žiūrų Amerikos Lietuvių veikė
jai, k. t. Kvietkus, LtRKSA sek
retorius; Kun. J. JBalkunas; 
SLA prez. Wm. F. Laukaitis ir 
kiti. šis žygis yra labai reik
šmingas keliant Lietuvos klau
simą ir mes tikimės iš to rim
tų pasekmių. 

Artimiausioje ateityje bus 
pranešta smulkiai kas bus vei
kiama, kas numatoma atsiekti, 
kviečiant visus be išimties ta
me darbe dalyvauti ir jį pa
remti. 

Remkite LVS, ALM ir jų 
bendraminčių darbus, nes kaip 
praeitis įrodė jie daug padėjo 
Lietuvių Tautai vaduoti. 

P. J. žiuris. 
LVS Pirmininkas. 

KELIAMAS SIBIRO TREMTI
NIŲ GRĄŽINIMO KLAUSI
MAS IR VAKARŲ EURO
POS LIETUVIŲ TREMTI

NIŲ LIKIMAS 
New York, Lapk. 22 (L.P.N.) 

— Kada Flushing Meadows, N. 
Y., įvyko antros dalies pirmo
sios United Nations pilnaties 
sesijos atidarymas (Spalių 23), 
ten dalyvavo tėmytojų rolėje ir 
Pabaltijo kraštų atstovai: nuo 
Lietuvių — Lietuvos Įgaliotas 
Ministras P. žadeikis ir Pasiun
tinybės narys J. Kajeckas, nuo 
Estų — Charge d'Affaires Jo
hannes Kaiv. 

Lapk r. 22 numatyta įteiki
mas UN sekretoriatui dviejų 
dokumentų Sibiro tremtinių 
reikale. Lietuvos Ministro ir 
Vyriausio Lietuvai Išlaisvini
mo Komiteto raštuose prašo
ma užtarti žmogaus teises Lie
tuvos tremtinių išgabentų So-

A U K O S  
Narių Mokesčiai, Ir Pi

nigai už Knygas 

KO MES SULAUK
SIME? 

ADV. OLIS LANKĖSI 
PIETUOSE 

nukentėjo nuo Vokiečių-nacių ? 
Tūkstančiai Lietuvių įvairiais 
budais išgabentų į Vokietijos 
fabrikus buvo paversti vergais, 
tūkstančiai Lietuvių kalėjo Vo
kiškuose kalėjimuose ir kon
centracijos lageriuose. Tuks-

• tančiai atskirti nuo savo šei
mų, artimųjų gyvena dar ir da
bar įvairiose stovyklose Vokie
tijoje, kęsdami paniekinimą, 
skurdą ir maisto nepriteklių. 

LVS ir ALM valdybos dėjo 
ir deda visas pastangas kad ši
toks pabėgėlių traktavimas bu
tų atšauktas. 

LVS ATSTOVO PATYRIMAI 
Praeitą Liepos mėnesį LVS 

paskyrė savo atstbvą Europo
je, tremtinį iš Lietuvos, dabar 
gyvenantį Prancūzijoje, kad jis 
aplankytų visas tremtinių sto
vyklas Anglų ir Amerikečių 
zonose ir patiektų rimtus, tik-j 
rus ir nevienpusiškus davinius 
apie Lietuvių tremtinių gyve-1 
nimą. 

Laikę <Jevynių savaičių ke
lionės musų > atstovas aplankė 
visas Lietuvių kolonijas, išsi-

laujant Lietuvai laisvės; rėmė 
a. a. Prez. A. Smetoną, nes ma
tė kad jei jį juodins tai juo
dins ir Lietuvos garbę; išleido 
rimtą knygą apie Lietuvą — 
"Timeless Lithuania", Pulk. J. 

Adv. Antanas Olis, Ameri
kos Lietuvių Misijos pirminin
kas, laimėjęs rinkimus Chica
go j e į Sanitary District, po rin
kimų išvažiavo automobiliu su 
A. Vanagaičiu ir kitais į pieti
nes valstijas atostogų. Viešėjo 
Gulfport, Miss. Dabar jau gry-
žo į Chicagą. 

NORVEGIJA užsakė įvairio
se šalyse pastatydinti jai 100 
jūrinių laivų. Ji ruošiasi jūri
nei prekybai. 

PREZ. TRUMAN stovi viduryje narių savo paskirtos vidaus 
reikalų civilinės atominės energijos kontrolės komisijos, kurios 
pirmininku paskirtas David E. Lilienthal, stovintis dešinėje 
nuo prezidento. 

PABĖGĖLIAI LAIKOMI PA
NIEKINTŲ VIETOJE 

Daug žmonių pasaulyje žino, 
kad vakarų Europos valstybėse 
gyvena keli šimtai tūkstančių 
pabėgėlių, nenorinčių gryžti į 
savo kraštus ir todėl vargstan
čių stovyklose. 

Daug kam atrodo kad šie pa
bėgėliai patys kalti kad pasirin
ko tinginių parazitų padėtį, 
užuot dirbę savo kraštų atsta
tymo darbą. 

Daug kas tvirtina kad po ka
ro visur sunku, tačiau sėdėti 
stovyklose gali tik tie žmonės, 
kurie nemyli savo tautos, savo 
tėvynės ir džiaugiasi galėdami 
gyventi svetimųjų sąskaiton, be 
jokio darbo. 

Mums pabėgėliams šią nuo
monę tenka girdėti nuolat, nes 
mes neturime galimybės įtikin 
ti musų laikinų globėjų kad ji 
yra neteisinga. 

Esame dabar tokioje padėty
je kada turime tylėdami klau
syti skaudžiausių priekaištų ir 
užmetimų, nes suprantame kad 
pasidarę elgetom, esame vi
siems nusikaltę ir visiems naš
ta. ' 

Musų kaltintojams atrodo kad 
apspjaudę mums duodamą duo
nos kąsnį, mus apšmeižę ir 
suniekinę, jie greičiau musų at
sikratys. Jiems visai neįdomu 
kuo pabėgėliai buvo savame 
krašte, ką yra išgyvenę kol ta
po pabėgėliais ir jie netiki kad 
didelė dauguma šių žmonių skai
čiuoja valandas kada galės'tą 
kraštą apleisti. 

Išvažuoti bent kur, pradėti 
dirbti bent ką ir nebūti betei
siais bei elgetom tai musų troš
kimas jau metai laiko, tačiau 
iki šiol galėjome išvykti tik pas 
tuos kurie musų akivaizdoje žu
dė musų brolius, gimines, pa
žystamus, kurie pavertė musų 
tėvynę kalėj imu,'6 visus tautie
čius vergais. 

Stumti įpus atgal į šį praga 
rą, parduoti mus budeliams ar
ba dvidešimtojo amžiaus vergų 
pirkliams, kurie ir čia tiesia į 
mus savo kruvinas rankas, tai 
noras visų tų kurie nedrysdami 
jo aiškiai pasakyti, naudoja vi
sas priemones kad pabėgėliams 
duodama duona butų pakanka
mai karti, o jų gyvenami ba
rakai pakankamai kiauri ir šal
ti. 

Šios pastangos nėra tuščios, 
nes žmonės, kuriems taip ilgai 
neleidžiama numirti, tačiau ne
duodama ir atgyti, dieną, po die
nos silpnėja ir daug iš jų gyve
nimui jau netiks. 

Vyt* Naujenis. 

vietų Rusijos gilumon (1941 ir 
vėlesniais metais). Dokumen
tuose prašoma Sibiro kankinius 
grąžinti jų tėvynėn Lietuvon 
ir sustabdyti naujus Lietuvių 
trėmimus iš Lietuvos. 

Tai jau antras išeilSs šitoks 
Lietuvių delegacijos žygis į pa
saulio sąžinę. 

Pirmas žygis į UN sferas, o 
tuo budu ir į pasaulio opiniją, 
buvo padarytas Lake Success, 
N. Y., Lapkričio 4, kada P. ža
deikis, Lietuvos Ministras Wa-
shingtone, asmeniškai įteikė 
United Nations general-sekre-
toriui Trygve Lie, Lietuvos 
tremtinių, dabar esančių vaka
rų Europoje, momerandumą su 
savo paaiškinamu raštu. To 
žygio aprašymas tilpo ir Ame
rikos spaudoje — taip, New 
York Herald Tribune Lapkričio 
20 gražiai aprašė Lietuvių pa
stangas. 

VLIK'o memorandume ir mi
nistro pridėtame rašte pabrė
žiama kad 78,000 Lietuvių 
tremtinių trokšta gryžti savo 
tėvynėn, bet ne dabar, kada 
Lietuva tebėra svetimos jiegos 
okupuota. Memorandume nu
rodoma kad Lietuviai tremti
niai geistų likti Europoj (Piet
vakarinėje Vokietijos dalyje), 
ir kad jiems reikalinga para
ma turėtų buti noromis ar 
nenoromis teikiama, ypač iš tų 
valstybių kurios pagimdė visas 
tremtinių nelaimes, užpulda-
mos jų kraštą, Lietuvą. 

United, Nations sekretoria
tas, paženklindamas gavimą iš 
Lietuvos ministro minėtų do
kumentų, pranešė kad jie per-

Los Angeles 11-to Sky
riaus Aukos 

Los Angeles, Calif., L.V.S. 
11-to skyriaus surengtose pra
kalbose Lapkričio 10, kur kal
bėjo Dirvos redaktorius ir LVS 
centro sekretorius K. S. -Kar
pius, iš Cleveland, Ohio, sudė
ta sekančios aukos leisti kny
gai "Lietuva Tironų Pančiuo
se", su pritarimu kad ta kny
ga butų išleista ir Angliškoje 
kalboje. Aukojo: 
LVS 11 skyrius, prakalbų 

pelno $50.00 

Irena Vidžiunienė 2.00 
Julė Žilinskienė 2.00 
Antanas šilimas 2.00 v r 

Joseph Mason 2.00 a 
Mrs. šilimas 2.00 
Ronnie Pocius 2.00 
Anna Mason 2.00 
Mrs. F. Prue 2.00 ' 

K. Walatka, naujas narys, " r 

Detroit, Mich. 2.00 

LVS CENTRAS 
6820 Superior Avenue 

Cleveland 3, Ohio. 

Pral. J. Maciejauskas 5.00 
Dr. J. J. Bielskis 5.00 
Mr. ir Mrs. A. Sherekis 5.00 
J. Kumitas 5.00 
J. Mason 5.00 
Mr. ir Mrs. Strungis 5.00 
Jonas A. Petrauskas 5.50 
Kun. Jonas Kučinskas 5.00 
John Legis 5.00 
Mr. ir Mrs. Geo. Rudelis 4.00 
Chas. Lukšis 2.00 
Petras Žilinskas 3.00 
Mr. ir Mrs. Zaborskas 2.00 
Mačernis 1.25 
Po $1: Br. Katkauskas, šili
mas, Naikrin, Prue, Schultz, 
Dumša, šalčius, Ambrozienė, 
Tuinyla, Mrs. Žilinskienė, Dū
das, J. Ribokas, Vincent Ar-
chis, Rėklaitis, Tamulynas, F. 
Zaborskas, Mrs. Stulginskienė, 
Babrauskas, Ona Gillis, A. Da 
vid, A. Miskis, Janulis, A. ši-
lala, Ona Račkus. 

Smulkių — $2.00. 

NARIŲ DUOKLĖS 
LVS 11-to skyriaus nariai, 

jų tarpe 6 nauji, sumokėjo sa
vo duokles (nekurie už 1947): 
Mrs. S. Waitak 2.00 
Ona Stulginskaitė 2.00 

duodami svarstyti trečiam Se
sijos skyriui, kuriame svarsto
mi socialiniai ir humanitariniai 
dalykai. 

KOMITETAS DR. K. 
GRINIUI PRIIMTI 

Brooklyn, N. Y., sudaryta iš 
Lietuvių komitetas priimti į 
Ameriką atvykstančiam Dr. K. 
Griniui, buvusiam Lietuvos pre
zidentui 1926 metais per apie 
pusę metų. Dr. K. Grinius jau 
menkos sveikatos, tačiau išliko 
gyvas per bolševikų ir nacių 
okupacijas ir dar pajiegia Ame
rikon atvažiuoti. Jis ragina 
Amerikos Lietuvius dirbti vie
ningai už Lietuvos išlaisvinimą. 

Tie musų srovių žmonės ku
rie smerkė ir kenkė Lietuvos 
Prezidento A. Smetonos misi
jai Amerikoje, arba kurie bi
jojo prisidėti prie jo veiklos už 
Lietuvos laisvinimą Amerikoje, 
dabar tuokiasi apie Dr. K. Gri
nių. 

Sulyg komiteto pranešimo, 
Dr. K. Grinius "neužilgo at
vyks į Ameriką". 

Dirvos redakcija priskyr§ sa
vo atstovą į priėmimo komite
tą. 

1946 METAIS gaisrų nuos
toliai viršys $600,00,000, jeigu 
pasilaikys dabartinis gaisrų 
daugis iki galo metų. Viskas 
tas paeina nuo žmonių neat
sargumo su ugnim. 

NERA JOKIO 
TRUMPO KELIO 

PRIE GERO 

GASO ŠILDYMO! 
0 Pasirinkit šildymo kontraktorių kuris yra žinomas sa

vo reputacijaįvedimo atsakančių šildymo sistemų. Atmin

kit kad geri šildymo įrengimai neturi vertės jeigu jie ne

bus atsakančiai įvesti. 

Duokit savo šildymo įrengimo kontraktoriui padaryti su-

žymėjimą jusų namo, kuriam tikslui formas mes noriai su

teiksime, ir paprašykit kad sužymėjęs jis pavestų mums 

patikrinti. Šios Kompanijos raportą apie tą jo apskaičiavi

mą mes pasiųsim jums ir taip pat šildymo kontraktoriui. 

Šis raportas suteiks jums pilną informaciją reikalingą prie 

jusų šildymo sistemos ir mes padarysim bent kokias reika

lingas pataisas kad jusų gaso šildymo įrengimas operuotų 

atsakančiai, šis patarnavimas yra nemokamai. 

Taipgri po jtaisymo duokit mums patikrinti jusų šildymo 

įrengimą apžiūrėjimui kad visos smulkmenos pirmiau pa

daryto surašymo ir specifikacijos šildymo įrengimui buvo 

išpildytos. ~šiame atvejuje mes taipgi noriai jums patar
nausime. 

T H E  E A S T  O H I O  ( !  t  S G O  M  P A  N  Y 
M 
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LIETUVIAI PĖSTI KELIAUTŲ ATGAL 
I SAVO TĖVYNĘ -

LAI TIK OKUPANTAI Iš LIETUVOS IŠEINA! 

DAUG VANDENS NUTEKĖ
JO. . , IR KRAUJO 

Mielas Bičiuli: 
Tavo laišką gavau, aciu.. La

bai malonu ir džiaugiamės kad 
esi sveikas ir gerai gyveni lai
svame krašte. Mums, po tiek 
baisių ir skaudžių išgyvenimų, 
gauti laišką iš gero pažystamo 
ir dar iš Amerikos, yra nepa
prastai maloni staigmena. Min
tyse pergyvename tuos malo
nius ir brangius musų Tėvynė
je laikus, kada vienokiu ar ki
tokiu budu dirbome piusų 
brangios lėvynes gerovei, dir
bome kad joje kas kartą butų 
visiems vis geriau, džiaugėmės 
laimėjimais, nenuleidome ran
kų ir nepametėme proto nepa
sisekimuose ir.... viskas din
go kaip sapnas. 

Ištikrųjų, jei mes patys ne
prisimintume caristinės Rusi
jos vergijos, kovų už tautos 
Laisvę ir Nepriklausomybę, 22 
metų darbo atstatant sugriau
tą per aną karą kraštą, ir vi
sose srityse pasiektų milžiniš
kų laimėjimų, vėliau baisių, 
nemačiusiam net neįtikėtinų, 
žiaurumų, seniau ir dabar įro
dinėjimų kad Lietuvių tauta 
savo noru atsisakė Nepriklau
somybės, kai visos tautos, di
delės ir mažos, visais laikais ir 
visomis priemonėmis siekia lai
svės arba ją gina, dabar viso
kiais budais ir net klasta sie
kiant frodymų kad Lietuviai 
beveik patys didieji karo nusi
kaltėliai, kad jie, netekę visko 
ir nenorį gryžti į tautų kalėji
mą žiauriems kankinimams ir 
mirčiai, yra pasiryžę geriau 
laisvi mirti, dabar yra kaltina
mi, — manytume kad tai yra 
keistas ir nesuprantamas sap
nas ar nenormalios fantazijos 
pasaka. 

Deja, tai yra tikrovė. Keis
ta kad labai daug žmonių ne
supranta vieno paprasto daly
ko: tegul išeina iš musų kraš
to nekviesti musų "išvaduoto
jai" ir globėjai, o mes tuos 
tukstančius kilometrų pėsti nu
keliautume į Tėvų žemę ir ne-
butume niekam nei našta, nei 
neapykantos ar pašalpos objek
tu. Ir gyventume vėl Laisvų 
Tautų šeimoje, kaip kad buvo 
prieš keletą metų — nieko sve
timo nenorėjome, tik vieno 
troškome, kad mums mažiems 
neatimtų to ką kiti turi — 
Laisvės ir Nepriklausomybės. 

Nuo to laiko kai gavau tavo 
atviruką iš laivo Ramiojo Van
denyno pakrantėje išvažiuojant 
Amerikon, daug vandens nubė
go Lietuvos upėmis. Tikėk man 
kad per tą laiką išlieto nekal
to lietuvių kraujo ir vienų bei 
kitų okupantų išspaustų musų 
tautos vaikams ašarų butų ne
mažiau. Neveltui musų krašte 
buvo populiarus eilėraštis, ku
rio vienas punktas taip skam
bėjo: "Viens raudonas kaip šė
tonas, antras rudas kaip šuva, 
ir nuo jų vienodai kenčia musų 
brangi Lietuva". 

PO RAUDONUOJU ŠĖTONU 
Kas dėjosi Lietuvoje prieš 

tau išvažiuojant, koks ėjo grio
vimo darbas tai buvo tik vai
kų žaidimas, palyginant su 
tuo kas paskui įvyko. Kad jie 
viską nusavino, kad tyčiojasi 
iš visko kas mums ir visoms 
laisvę mylinčioms tautoms yra 
šventa, kad klasta ir smurtu 
suvaidino rinkinius ir atsisa
kymą Nepriklausomybės — 
Lietuvis kentė sukandęs dantis 
ir tikėjo kad tą neteisybę žino 
pasaulis ir laikui bėgant vėl 
bus smurtas ir melas nugalė
tas, . nes tiesa yra musų pusė
je, o per tą laiką Lietuvis sa
vo žemėje mokės iškentėti var
gus, paniekinimus, vergiją. 

Prieš pat karą musų "išlais
vintojai" ir "pasaulio" lygin
tojai pasirodė visoje savo žiau
rybių aukštumoje — jie suėmė 
ir užkaltuose vagonuose, be 
maisto ir vandens, išvežė apie 
70,000 niekuo nekaltų vyrų, 

moterų, vaikų (neskaitant an
ksčiau išvežtų pavienių asme
nų, jau jų nuteistų). Iš vė
liau surastų dokumentų paaiš
kėjo kad jie buvo užsimoję iš
vežti apie 70 nuoš. visos musų 
tautos. Tada tik mes supra
tome jų reklamuojamą obalsį 
kad atėję į Lietuvą apginti ir 
išlaisvinti ją.... nuo Lietuvių. 

Tavo pažystami išvežti: Roz-
manas, Bakšys, Budrys, Niune-
vičius, Kaminskas, Kviklys, K. 
Navickas, visi su šeimomis; 
Mosevičus, Dikinis, Jančys, Ve-
deris, Kartanas, Jucius, česna-
vičius, Dr. Sivickas, Avičienie-
nė su vaikais, Giedra su šeima, 
Deniušis, Pulk. Šlepetys, Kiviš-
kių Jankauskas ir vadinamas 
"susisiekimo ministeris" Jan
kauskas. Visi kiti galėjo buti 
bužujai, išnaudotojai ar liau
dies priešai — jų akim žiūrint, 
be t Jankauskas buvo tikras 
proletaras pilna to žodžio pra
sme (prisimeni koks apskuręs 
jis šliurinėdavo po autobusų 
stotis), bet ir jis pasirodė pa
vojingas, nes išsigėręs pasigir-
davo kad jis iš draugų laukęs 
teisybės, o teisybė pas juos 
esanti tik žodžiuose, darbai gi 
visai ką kitą rodo ir todėl jam, 
kaip Lietuviui, gėda už jų dar
bus. 

Jau šito vieno fakta pakanka 
įrodymui kad kas tik kitaip 
galvoja tas yra jų priešas ir 
naikinamas. O kur gi mes ra
sim kraštą kad visi būtinai tu
ri taip galvoti kaip nori val
dančioji partija? Ir tas kraš
tas dedasi demokratiškiausias 
iš visų demokratijų. Ar tai 
ne pasityčiojimas iš visų pa
saulio laisvę mylinčių ir norin
čių demokratiškai tvarkytis 
kraštų ? 

Aš su šeima tik per plauką 
nepakliuvau į tą ekskursiją — 
gerų žmonių įspėti, slapstėmės, 
taip ir ne pagavo, žodį "eks
kursija" parašiau sąmoningai, 
nes, prasidėjus masiškam žmo
nių gaudymui ir vežimui, ma
tyt, sužinojo apie tai užsienis, 
tada Maskvos radio paskelbė 
kad iš Lietuvos tiek daug už
sirašė norinčių važiuoti eks-
kursijon į didžią ir laimingą 
tėvynę kad nėra jokios galimy
bės sutalpinti į keleivinius va
gonus ir todėl tenka panaudoti 
prekinius vagonus. Po to vi
so, jokie paaiškinimai nereika
lingi — tik džiaugkis ir naudo
kis atnešta laisve. 

PO RUDAIS VOKIEČIAIS 
Vokiečiams užeinant, nuo 

bombardavimų ir gaisrų sude
gė Nepriklausomybės, Domi
ninkonų, Vilniaus, V. Kudirkos 
gatvės. Jusų namai, Smulkaus! 
Kredito bankas ir visa kita da
lis miesto pasiliko beveik nesu
naikinta, neskaitant vieno-kito 
sudegusio namo. Gimnazija ir 
kareivinės taip pat mažai nu
kentėjo. 

Per karą palyginamai mažai 
žuvo žmonių, visoje parapijoje 
apie 15 asmenų; sužeistų nuo 
skeveldrų buvo žymiai daugiau. 

Atsitraukdami išvaduotojai, 
kurių nespėjo išsivežti, laiko
mus kalėjimuose arba darbo 
stovyklose politinius kalinius 
išžudė; tas atsitiko Pravieniš-
kiuose, Telšiuose, Zarasuose ir 
kitur. Išvežtieji kaliniai, grei
čiausia, buvo nužudyti pakelė
je, kaip tai atsitiko su viena, 
apie 4000 kalinių grupe prie 
Červenės už Minsko, iš kur lai
mingu budu išsigelbėjo du bro
liai kunigai Petraičiai, Pulk. 
Petruitis ir dar du asmenys. 
Tą žiaurią tragediją aprašė 
Pulk. Petruitis. Ten žuvo Pulk. 
šarauskas, ministeris Rustei
ka, keli kunigai ir daug žymių 
Lietuvos vyrų, kurių pavardžių 
dabar neprisimenu — vėliau 
pergyventi baisus įspūdžiai 
daug ką iš atminties išstūmė. 

Vos tik prasidėjus Vokiečių-
Rusų karui, per Karaliaučiaus 
radio buvo paskelbtas atsišau
kimas į Lietuvius, buvo pažadė

ta nepriklausomybė. IŠtikrųjų, 
tuojau susitvėrė Laikina Lietu
vos Vyriausybė, kuri ir pradė
jo tvarkyti vidaus gyvenimą. 
Vokiečiai, matyt, norėjo pažiū
rėti į ką nukryps musų tvarky
masis, ir pradžioje nedarė jo
kių trukdymų. 

Praėjus apie mėnesiui laiko, 
į Kauną buvo paskirtas Vokie
čių generalinis komisaras ir ka
ro komendantas Lietuvai, ku
rie paleido Laikiną Vyriausy
bę, uždraudė giedoti Tautos 
Himną ir pradėjo saviškai vis
ką tvarkyti ir statyti reikala
vimus, nesuderinamus su Lie
tuvių tautos norais ir sieki
mais. Pradėjo reikalauti de
šimtimis tūkstančių darbinin
kų Vokietijon ir Vokiečių ka
riuomenėn. Pradėjo skelbti mo
bilizacijas. Iš to nieko neišėjo. 
Tada pareikalavo sukurti Lie
tuviškus specialaus SS pavadi
nimo dalinius, žinoma, ir iš to 
nieko neišėjo. 

Mes tuo didžiuojamės, kad 
iš visų Vokietijos okupuotų 
kraštų, tik vieni Lietuviai ne-
sukurė tų batalionų. Tada Vo
kiečiai uždarė Kaune ir Vilniu
je universitetus ir kitas aukš-
tasias mokyklas, suvaržė gim
nazijas, vienu žodžiu, paraližia-
vo mokslą. Geresnius namus 
miestuose ir geresnius ukius 
kaimuose atidavė iš Vokietijos 
pargabentiems Vokiečiams. 

Gryžę Vokiečiai repatrijan-
tai pasidarė viešpačiais, buvo 
apdalinti ūkiais, namais, o jų 
savininkai ištremti į Vokietiją. 
Vokiečiai pradėjo gaudyti jau
nimą darbams ir į kariuomenę. 
Buvo gaudoma naktimis na
muose, o dienomis turguose, 
susirinkimuose, gatvėse, vieš
keliuose, net bažnyčiose. Nesu
radus namie gaudomojo, jo šei
mos narys — sesuo ar žmona 
— atsidurdavo Vokietijoje. Bet 
ir tai jiems daug nedavė. 

Tada jie ėmėsi klastos. Gen. 
Plechavičiui leido steigti ka
riuomenę kovai su banditais, 
pavadintą Vietines Rinktinės 
vardu, ir buvo surašę atitinka
mą sutartį. 

J tą rinktinę stojo savano
riais daug jaunimo, nes buvo 
galvojama kad tai busimos 
Lietuvių kariuomenės pradžia. 
Kada ta rinktinė buvo suorga
nizuota, įsteigta net karo mo
kykla, Vokiečiai štabą ir Ple
chavičių areštavo ir ištrėmė, o 
rinktinę nuginklavo, kelis šim
tus sušaudė, visus kitus nuve
žė Vokietijon, apvilko savo uni
forma ir padarė Vokiečių ka
reiviais kovoti už "Naująją Eu
ropą". 

Gali įsivaizduoti kaip jie el
gėsi su musų žmonėmis, kurie 
neklausė jų įsakymų karo me
tu. Geriausios protines jiegos 
atsidūrė koncentracijos stovyk
loje ir ten žuvo; jaunimas — 
vieni žuvo frontuose, kiti per 
fabrikų bombardavimus, dalis 
tapo invalidais, dar kita dalis 
nelaisvėje (laimė kad Anglai ir 
Amerikiečiai suprato kokiomis 
sąlygomis Lietuviai atsidūrė 
Vokiečiu kariuomenėje, ir jau 
juos pradeda iš belaisvių sto-
vvklu išleisti). Kita dalis mu
sų tautiečių ūkininkų ir tar
nautojų prievarta buvo Vokie
tijon ištremti. 

Tokiu budu iš tavo pažysta
mu vra -Vokietijoje — (seka 
pavardės). Mes esame sveiki. 
Laimutė studijuoja Muenchene, 
Jonas baigė čia gimnaziją ir 
pradės studijuoti taip pat UN 
RRA universitete, žmona nu
sipirko siuvamą mašiną ir siu
vinėja po truputį. Aš dirbu 
choro valdyboje, turim puikų 
chorą ir tautinių šokikų gru
pę. Koncertuojame Lietuvių 
stovyklęse. 

Musu globėjai UNRRA par
eigūnai musų choru ir bendrai 
Lietuviais patenkinti, bet mes 
jais, tos organizacijos kūrėjais, 
rėmėjais ir visais žmonėmis ku
rie mus užjaučia ir mus išlai
ko — dar labiau. Didelis ir 
nuoširdus jiems visiems betur
čių ir beteisių žmonių, kurie 
visko nustojo, tik pasiliko gar
bę, laisvę ir Tėvynės meilę — 
ačiu. Mes, jei negalėsime gry
žti į laisvą Tėvynę, iki gyvi bu
sime liudysime pasauliui apie 
didžiausią skriaudą musų tau
tai ir kraštui, reikalaujančią 
dangaus keršto. 

Na, visko neaprašysi — la
bai skauda mums padaryta 
žaida. 

Geriausi linkėjimai nuo ma
no šeimos. 

Lietuva Tironų Pančiuose Bolševiku 
Viešpatavimas 

(Tęsinys iš pereito nr.) 

Bet tai dar ne viskas. Be jokio įstatymo, o tiktai 
slaptu įsakymu bankams buvo nustatyta kad indėlių sa
vininkams galima išmokėti ne daugiau kaip 1000 rublių. 
Visa kita turėjo buti pervesta į valstybės sąskaitą. Ži
nau vieną tarnaitę, kuri per 16 metų dėjo į taupomą ka
są kas mėnuo po 30 litų (po 5 dolarius). Skaitant vidu
tiniškas palūkanas tik 4% (o pradžioje palūkanos buvo 
aukštesnės), iki bolševikų okupacijos jos sutaupos išaugo 
virš 8,000 litų. Tai buvo ne visai menka suma. Už tiek 
pinigo net Kauno pakraštyje biivo galima nusipirkti ar 
pasistatyti pakenčiamą namuką, o kur nors provincijos 
miestelyje tai jau buvo galima gauti neblogą vienai šei
mai gyventi namelį su neblogu daržu, arba keliolikos ha 
žemės ukį. ^ 

Ar galėjo Lietuvoje tarnaitė sutaupyti tiek pinigų? 
Žinoma, jei tik norėjo. Ji už savo darbą prie namų ruo
šos ir virtuvėje gaudavo visą išlaikymą ir 60 litų algos 
kas mėnuo. Pusę tos algos ji išleisdavo smulkiems savo 
reikalams, kitą pusę dėjo į kasą. Ir štai per 16 metų ji 
jau susitaupė tiek kad galėjo pirkti namelį su daržu, to
kį kuris butų neblogai įrengtas, su kokių trijų kambarių 
ir virtuvės butu, o daržas ir galėjo buti jau toks iš kurio 
vienas žmogus beveik ir pragyventi galėtų. 

Žinoma, tai ne labai didelis dalykas per 16 metų tik 
tiek pasiekti, bet čia gi eina kalba ne apie kokią specia
listę, bet apie paprastą tarnaitę, šeimos virėją. Bet bol
ševikai negalėjo tikėti kad kapitalistiniame, kaip jie sa
ko, krašte darbininkas gali tiek uždirbti. Jeigu tokia vi
rėja butų suspėjus nusipirkti namelį tai tas namelis dar 
nebūtų buvęs nusavintas, nors, žinoma, vistiek jai butų 
privaryta pašalinių gyventojų. Bet ji to padaryti dar 
nesuspėjo ir nesusiprato ar nesuspėjo išsiimti iš taupo
mos kasos pinigų. Kas gi pasidarė. Ogi, visų pirma, 
8,000 litų buvo paversti į 7,200 rublių. Jeigu jai tuos 
7,200 rublių ir butų atidavę, ji jau namų už juos nebūtų 
galėjus nusipirkti, nes bolševikų laikais už tiek pinigų 
galėjai geriausiu atveju gauti kokius penkis kostiumus, 
bet ne namus. Bet ir tų pinigų jai neatidavė. Nes ban
kams buvo įsakyta neišmokėti daugiau kaip 1,000 rub
lių.... Likusieji jos 6,200 rublių buvo pervesti valstybės 
naudai. O ką ta taupytoja galėjo gauti už 1,000 rublių? 
Vieną suknelę, porą batukų ir gal dar kokius marškinė
lius, daugiau nieko.... Ta va: darbininkė kuri dirbo ir 
taupė per 16 metų, buvo susitaupius pinigų namui su 
daržu nusipirkti, liko tik su viena suknele ir pora batu
kų.... Ir tai buvo pavadinta geradaryste darbininkijai, 
nes buvo skelbiama kad buržujų kapitalistų pinigai yra 
paimti valstybės žinion darbininkų labui.... 

Bendros pastabos apie nusavinimus 
Ištolo žiūrint į bolševikišką santvarką, tai yra, ži

nant apie ją tik iš laikraščių ir knygų, sunku susidaryti 
tikrą supratimą kaip gi ištikro yra su nuosavybe toje 
santvarkoje. Kas skaito vien tik prieš-bolševikiškas in
formacijas dažniausia susidaro tokį įspūdį kad bolševi-
kinėje-komunistineje, santvarkoje visiškai nėra jokios 
nuosavybės, viskas yra bendra. O kas skaito tik palan
kius nušvietimus tas pastebi kad vis dėlto kaž kokia nuo
savybė ten yra. Ir tikrai: yra pinigai, už kuriuos gali
ma kai ką pirkti, o jeigu galima pirkti tai reiškia kad 
nuosavybė yra. Bet kiek gi tos nuosavybės, ką gi gali
ma laikyti nuosavu dalyku? 

Pabandysime čia iš patyrimo į tą klausimu atsakyti 
bent trumpai. Sovietų konstitucijos 10 straipsnis apie 
nuosavybę sako: "Piliečių asmeninės nuosavybės teisę į 

pat teisę į asmeninės nuosavybės paveldėjimą, saugoja 
įstatymas". Iš to išeina štai kas: 

į žemę, net ir į mažiausį jos sklypelį, nuosavybės tei
sės nėra. Namus turėti galima, bet jie pastatyti ant že
mės kurios savininkas yra valstybė. Namus, žinoma, ga
lima turėti tik sau, savo šeimai. Bet kai įstatymas nu
stato kad vienam žmogui pakanka tik 9 kvadratinių me
trų grindų ploto tai galima įsivaizduoti kas išeina iš na
mų nuosavybės. Vienas žmogus, be šeimas, gali turėti 
nevaržomai tik vieno kambariuko budelę Jei jis tu-
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Tavo 
Scheinfeld, 1946 m. Liepos 8. 

NAUJAS SIAMO KARALIUS, Phumiphon Adulet, 18 metų 
amžiaus, kuris užėmė sostą po jo brolio nelaimingo žuvimo: jis 
nežinomose sąlygose buvo nušautas pereitą pavasarį. Nauja
sis karalius parodoma atvykęs į Šveicariją studijuoti. 

didesnius namus tai jis turi priimti į juos gyventi ką 
nors kitą. Tiesa, jis turi teisę gauti iš pašalinių gyven" 
tojų nuomą, bet ta nuoma yra nustatyta irgi tokia kad 
niekam neapsimoka turėti tuos namus, o geriau jau pa
čiam eiti kurs nors kitur gyventi kampininku ir mokėti 
nuomą. , 

Galima taip pat turėti visokių daiktų: nibų, baldų, 
prietaisų, bet kur gi juos dėsi, kaip jais pasinaudosi gy
vendamas tokiose sąlygose.... 

Lietuvoje tas žmonių suproletarinimas dar nepriėjo 
per pirmuosius metus iki kraštutinumo, bet prie to buvo 
einama labai greitais žingsniais. Sąlygos pasidarė ta* 
kios kad kiekvienas kas ką nors turėjo, jautėsi tos nud* 
savybės tiesiog apsunkintas, viskas nebeteko savo seno 
vertingumo. Kas iš to jei žmogus turi daugiau drabu
žiu kad neturi kur jų nei laikyti, nei kur jų naudoti, nei 
turi reikalo juos saugoti, nes nežino ar jam jų reikės už 
mėnesio ar kito.... 

Ūkininkai kurie žemės turėjo ne daugiau 30 ha pra
džioje jautėsi nepaliesti, bet kai buvo pareikalauta vali*, 
tybinių duoklių tai paaiškėjo kad jie nebegales ne tik sa-
vo namų ukį pagerinti, bet negalės išlaikyti nei to ką iki 
šiol turėjo. 

Nuosavybės teisė uždarbiui? Taip, atlyginimą ui 
darbą kiekvienas turi teisę dėti į savo kišenių. Bet to at
lyginimo, po visokių mokesčių atskaitymo, tiek telieka 
kad prie naujų kainų to uždarbio jau nepakanka prasi
maitinimui .... O jeigu ir pakaktų, jeigu net ir liktų, 
tai santaupos visvien liks tik įsivaizduojama nuosavybė. 
Tiesa, gali santaupas net į banką padėti, bet išsiimti pa
dėjęs laisvai jau negalėsi, nes kas metai, kas pusmetis ar 
dažniau vis atsiranda reikalas neva savanoriškai, bet iš
tikro tai griežtai privalomai pirkti visokius valstybės pa
skolos lakštus, į kuriuos sueina ne tik santaupos, bet ir 
žymi dalis kasdieninei duonai reikalingo uždarbio. Tai
gi galų gale išeina taip kad žmogus sovietinėje santvar
koje gali praktiškai buti tiek turtingas kiek jis pajiegk 
išlaikyti savo turto pats ant savęs.... 

Jeigu, pavyzdžiui, esi koks amatininkas ir turi dirb
tuvę su visais įrankiais tai pagal oficialius įstatymus ga
li tai turėti, tačiau praktiškai neilgai tą turėsi. Nes, jei
gu versiesi savo amatu pats savarankiškai tai busi apdė* 
tas tokiais mokesčiais kurie bus didesni negu tavo uždar
bis. Kam taip yra? Ogi tam kad negalėtum pats sava-* 
rankiškai dirbti. Vis taip sutvarkyta kad amatininkas 
noromis-nenoromis eitų į taip vadinamą artelę, tai yra, 
įstotų į kolektyvinę dirbtuvę, kuriai tenka atiduoti visas 
savo dirbtuvės inventorius ir dirbti toje dirbtuvėje kaip 
ir kiekvienas kitas darbininkas. 

Tokios dirbtuvės reikalus tvarko komunistų parti
jos priežiūroje išrinkta vadovybė. Į vadovybę gali pa
tekti tiktokie kurie yra pasižymėję palankumu komuni
stams. Tokie dažniausia į artelę nėra nieko atnešę, nI-
ra įdėję į ją jokio turto. Ir paskui, būdami vadovybėje 
jie tik vadovauja, tik politikuoja, tik mokina kaip reikia 
įtikti "genialiam tėvui ir mokytojui". Rimtas amatinin
kas, atvarytas į tokią artelę su savo visu dirbtuvės tur
tu, turi dirbti tokį darbą kurį paveda vadovai, gauti at
lyginimą už atidirbtas valandas, ir viskas. O jeigu jis 
kartais išdrys buti nepakankamai paklusnus kokiam ne
mokšai agitatoriui tai gali buti išmestas iš artelės ir eiti 
sau kur nori, žinoma, savo įneštą turtą jau palikdamas 
artelėje Štai jam ir nuosavybė, garantuota įstaty
mu 

Panašus likimas pamažu artėja ir visiems tiems ūki
ninkams kurie laikinai dar palikti dirbti savo žemę. Val
stybinės duoklės yra žymiai didesnės negu ūkio našumas, . 
ūkininkas neištęsės jų atiduoti ir arba bus išmestas iš 
ūkio ir nutremtas į tolimą Sibirą, arba turės pats pasi
prašyti kad butų priimtas į kolektyvinį ukį, į kurį turės 
įnešti visą savo nuosavybę, o pats likti ten blogai atlygi
namu bernu.... Tokiu budu visi gyventojai turi anks
čiau ar vėliau tapti tikra to žodžio prasme proletarais, 
tai yra turėti nuosavybės tik tiek kiek normaliai prie sa
vęs gali turėti tolimesnėn kelionėn išsirengęs keleivis... 

Betgi ir keleiviai keleiviams nelygus. Vieni apsisto
ja menkuose nakvynės namuose, kiti pirmaeiliuose vieš
bučiuose, kur jiems teikiami visi patogumai, kartais ge
riau kaip namie. Bolševikų valdomoje valstybėje irgi 
yra tokių kurie naudojasi labai dideliais patogumais. Ar 
tai jų darbo vaisiai, kaip tai rašo konstitucija? Taip, bet 
tas jų darbas yra ypatingas. Tai darbas — akla tarny
ba diktatoriams, tų diktatorių valdžios saugojimas. Kas 
šitą darbą dirba tas turi nepaprastai daug patogun% 
kartais gal daug daugiau negu dideli kapitalistai.... 
Bet tai prieinama nedaugeliui. Šiaip gi vienintelis dide
lis savininkas yra vien tik valstybė ir veninteliai tų turtų 
beveik neriboti naudotojai yra tos valstybės valdytojų 
siauras sluoguoją kurių naudai vergauja ištiseg tautos. 

5. Bolševikiški teisinai 
Iš visų gyvenimo sričių bolševikai Lietuvoje darė 

stebuklus: jeigu rinkimai tai jau toki kokių iki tol nie
kas nematė, jeigu kokio naujo sumanymo vykdymas tai 
irgi, kas jau įvyks kas ne, bet pasigyrimų tai stebuklin
ga gausybė. Savaime aišku kad negalėjo išvengti ste
buklingo pertvarkymo ir Lietuvos teismai. 

Reikia pasakyti kad retai kur teismai turėjo žmonė
se tokį autoritetą kaip Lietuvoje. Buvo įvairių nuomo
nių Lietuvoje apie prezidentą, apie valdžią, apie atskiras 
įstaigas — vieniems jos patikdavo, kitiems nepatikdavo, 
bet teismams niekas neturėjo rimtesnių priekaištų ir tei
smo sprendimas niekad nebuvo įtariamas, niekas rimtai 
nekėlė jokių abejojimų nei teismų nešališkumu nei nepa
perkamumu. Tik vienoje gana garsioje byloje buvo ki
lusių kalbų kad valdžia nori padaryti įtakos teismui ir 
padiktuoti savo sprendimą, tačiau nežinia ar toks ban
dymas buvo ar nebuvo, bet teismas padarė tikrai sava
rankų sprendimą. Bet bolševikai, žinoma, Lietuvos teis
mus ėmė šmeižti lygiai taip pat kaip ir visa kita kas tik 
Lietuvoje buvo nepriklausomybės laikais. 

(Bus daugiau) _ _ 
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T. DIRMEIKIS 

IŠVIETINTŲ LIETUVIŲ BUITIS 

^Tęsinys iš pereito numerio) 

JAUNIMAS MOKOSI SUNKIAUSIOSE SĄLYGOSE 

KAB ir rūsčios Lietuvių tremtinių gyvenimo sąlygos, vis del 
to jie gana intensyviai organizuijasi. šiais metais pradė

jo darbą 112 pradžios mokyklų su 4087 mokiniais ir 355 moky
tojais; 71 vaikų darželis su 2034 vaikais ir 110 auklėtojų; 14 
progimnazijų su 479 mokiniais ir 120 mokytojų; 20 gimnazijų 
8U 2,284 mokiniais ir 431 mokytojų. Jei prie to pridėti dar visą 
eilę kursų, beveik kiekvienoje stovykloje randamų, pridėti Tech
nikos Mokyklą Niurtingene ir Prekybos Aukštesniąją Mokyklą 
Grevene — tai ir gausi užbaigtą tremtinių švietimo vaizdą skai
čiuose. Skaičiai, kaip matote, yra įspūdingi ir malonus.... 

Bet reikia pamatyti kokios patalpose mokyklos dirba, ko
kias mokymosi priemones turi, kaip mokiniai ir mokytojai gyve
na kad galėtum tikrai uprasti jų darbo sunkumą. Niekad anks
čiau aš negalėjau išsivaizduoti jų švietimo ir auklėjimo sąlygų 
kol pats nepamačiau Miuncheno Freimann kareivinių pogrindyje 
patalpintą Lietuvių gimnaziją. Ir aš nemokėčiau aprašyti to įs
pūdžio kurį man padarė tos gimnazijos apžiūrėjimas 

Giliai kareivinių pogrindyje, tarp šlapių nuo drėgmės sienų, 
tamsiame ir niekad saulės nematančiame rūsyje, ant kelių suo-
lt| susispaudę, sušalę mokosi iš vienos knygos Lietuvos ateitis... 
Lietuvoje jau visos gimnazijos buvo išbridusios iš lūšnų: visos 
jau turėjo pasistatydinusios moderniškus namus — erdvius, šil
tus, patogius. Patogius ir mokytojams ir mokiniams. Gi štai 
dabar vėl reikia gryžti į "Vargo Mokyklos" laikus. Į mano re
zignacijos žodžius, kad "sunku tokiose sąlygose dirbti", visur 
man mokyklų vadovai atsakydavo: "Ką darysi*... toks jau 
musų likimas.... juk negalima jaunimo apleisti*. JTei yra tei
sybė kad tik per vargą žmogus gali išaugti vertingas, tai Lietu
vių tremtinių jaunoji karta turės buti verta didelės ateities. 

Švietimo reikalus tvarko prie Bendruomenės Centro suda
ryta švietimo Valdyba. Ji prižuri programų vykdymą, inspek
tuoja mokyklas, rūpinasi mokslo priemonėmis. Mokyklų ūkio 
išlaidoms padengti mokinių tėvai apsideda atitinkamais mokes
čiais. Mokytojams už darbą kai kur atlygina UNRRA. Bet ne 
visose zonose ir net tos pčios zonos ne visose mokyklose yra vie
nodas UNRRA nustatymas (pav. Prancūzų zonoje mokytojai iš 
UNRRA nieko negauna). Kiekvienoje mokykloje nusiskundžia
ma dideliu vadovėlių ir kitų mokslo priemonių trukumu. Netu
rima priemonių geografijos, gamtos, chemijos bei fizikos kabi
netams. Neturima žaislų vaikų darželiams. 

Sunkiose sąlygose dirba ir Pabaltės universitetas Hambur
ge: studentai neturi kur gyventi, profesoriai negali tinkamai pa
siruošti paskaitoms, trūksta maisto, šilumos ir mokslo priemo
nių. šių metų rudens semestre Pabaltės universitete buvo 355 
studentai Lietuviai (Latvių — 496, Estų — 146). 

TREMTINIŲ LIETUVIŲ SPAUDA 
JftJLTURINiS Lietuvių tremtinių gyvenimas reiškiasi dainų 

šventėmis, koncertais, paskaitomis, sportu, spauda. Ir beveik 
kiekvienoje didesnėje stovykloje jųs rasite liaudies universitetą, 
rasite chorą, rasi sportininkų grupę, skaityklą ir laikraštį. Kiek 
aplinkybės leidžia, stovyklos organizuoja pas save ir kitur kon
certus, literatūros vakarus, meno parodas, tautinių šokių šven
tes, vaidinimus. Tais kultūriniais parengimais stovyklos užpil
do monotoniškas jų gyvenimo spragas, pagyvina tremtinių dv»-
fcią ir paįvairina jų pilkas dienas. 

Lietuvių tremtinių spaudos yra gana gausu, bet ji visa yra 
smulki, idėjiškai silpna, publicistiškai nudėvėta, pripuolama ir 
neįtakinga. Mano buvimo metu Vokietijoje buvo leidžiami du 
dienraščiai: "Mintis" Meningene ir "žiburiai" Augsburge. Abu 
drauge jie turėjo apif 6,000 tiražo (Mintis apie 4,000, žiburiai 
apie 2,000). Del sunkių techninių aplinkybių šiądien dienraštis 
negali pasiekti tą pačią dieną visų stovyklų. Kaimynines zonas 
jis tepasiekia tik po vienos-kitos savaitės. Taigi, ir ši grynai 
techninė priežastis neleidžia dienraščiui atlikti savo uždavinių. 

Savaitraščių tremtiniai turi ne kelis, o net keliolika. Ben
dras jų tiražas siekia apie 40,000. Didžiausi, geriausia organi
zuoti ir patenkinamai redaguojami yra "Musų Kelias", (apie 14,-
000 tiražas), ir "žiburiai" (apie 11,000). 

Pats redakcinis darbas yra nieku nepalyginamas su forma
lių sąlygų darbu. Redakcijos neturi nei pakankamai žurnalisti
nių paliegų, nei "reikalingų susisiekimo priemonių, nei tinkamų 
spaustuvių, nei reikalingo kiekio popierio, nei padorios vietos 
redakcijai. 

Reikia pastebėti kad iki šiol tik Amerikiečių zonoje tegalė
jo buti Lietuviški laikraščiai leidžiami. Nei Anglų nei Prancū
zų zonoje iki šiol nebuvo duodami leidimai Lietuviška spaudai. 
Išvažiuojant man iš Vokietijos teko girdėti kad jau buvo gautas 
leidimas leisti Lietuvišką savaitraštį ir Anglų zonoje. 

Jei aš norėčiau tuo ir užbaigti šį trumpą pranešimą apie 
Lietuvių tremtiniu gyvenimą tai pasiliktų dar nepaminėta reli
ginė sritis. Ji betgi užima didelę vietą tremtinių dvasiniuose 
reikaluose. Bažnyčia pasidarė lyg neątjungiama dalis tremti
nio buites, o pats religinis susikaupimas jam atstoja ramybės 
valandą. Tat kiekviena stovvka, taip kaip ji turi mokyklą, tū
ri ir bažnyčią, kurioje kas sekmadienis meldžiasi, klauso pamok
slo, atgieda tautinį himną. Visus religinius reikalus vadovauja 
Švento Tėvo paskirtas delegatas Kun. Kapočius, kurs su visu 
savo štabu gyvena Kirchheime (Amerikiečių zonoje). Man vie
nas dvasiškis pasakojo kad Arkivyskupas Skvireckas ir vysku
pai Brizgys bei, Padolskis buvę Vatikane išbarti kam jie sava
vališkai išvažiavo iš Lietuvos, palikę "jų aveles" vilkams....' 
Arkivyskupas buvęs taip sujaudintas kad net no*šj$s gryžti.... 
ir vos pavykę jį atkalbėti. 

PERSEKIOJIMAI — IR PASKUTINĖS VILTYS 
MANO lankymosi metu Lietuvių tremtinių nuotaika bUTO 

labai bloga. Visose stovyklose vyravo susijaudinimas del taip 
vadinamo screening© (sijojimo). Jųs jau turite žinių kaip sijo
jimai buvo vykdomi, kokias asmenų kategorijas jie palietė i* 

Varžytinė už Graikiją 

žinios iš Europos nusako ko
kia slapta varžytinė eina tarp 
Sovietų Rusijos ir Britų inte
resų, kuriuos remia Amerika, 
už Graikijos ir Rytinio Vidur
žemio užvaldymą. Pavojus yra 
tame kad už tai susikirtimas 
yra neišvengiamas. 

Dabartinė padėtis Graikijoje 
yra panaši 1936 metais buvu
siai padėčiai Ispanijoje, kada 
kilo pilietinis karas. Nors iš 
paviršiaus tai išrodo naminis 
Graikų reikalas, tačiau už to 
visko stovi Komunistų Inter
nacionalas ir Maskva iš vienos 
pusės ir Britanija bei Amerika 
iš kitos. 

Britų Socialistų partijoje iš
tiko skilimas, ir viena pusė iš
šoko kritikuoti Bevin'o užsie
nių politiką, griežtai nustatytą 
prieš Sovietų Rusiją; Bevin 
kaltinamas rėmimu Amerikos 
"imperialistų" politikos kuri 
veda į karą prieš Rusiją. 

Tas skilimas veda Britų so
cialistus į komunistų glėbį ir 
silpnina Britanijos poziciją. 

§ i š  
LENKIJOJE, bolševikų val

džia nuteisė mirties bausme 
vieną Lenką kunigą, Jarkie-
wicz, kuris vadovavo partiza
nams ir kurio būrys nužudė ei
lę Rusų valdininkų arba pačių 

SLA 60 Metų 

Lapkričio 22 suėjo 60 metų 
nuo to kai įsikūrė pirmutinis 
Lietuvių Susivienijimas Ame
rikoje, Dr. Jono šliupo, 1876 
metais iškeltu sumanymu. 

Nuo tos organizacijos paėjo 
dabartinis Susivienijimas Lie
tuvių Amerikoje ir Lietuvių 
Rymo Katalikų Susivienijimas 
Amerikoje. Pirm šių dviejų: 
skilimo apie 40 metų atgal, bu
vo tik viena tokia Lie t u viii or
ganizacija. Vėlialu atskilo ka
talikai ir įsikūrė savo. 

SLA organas Tėvynė išlei
džia specialį numerį šiai sukak
čiai atžymėti. 

w i t  

SCO Apgavimo Budų 

Šiais laikais kada žmonės tu~ 
ri pakankamai pinigų, kada ka
reiviai gauna savo algas ir pa
skolas, Amerikoje priviso viso
kių prigavikų kurie išsidirbę 
įvairiausias priemones pinigų 
išviliojimui. Ir jiems sekasi. 

Apskaičiuojama kad žmonės 
turi $180,000,000,000 taupymų 
arba bondsų, kuriuos susidėjo 
per karo metus. 

Apgavikai turi apie 800 vi
sokiausių prigavingų budų pi
nigams iš žmonių ištraukti. 

Apsisaugokit nuo jų, nepri-
sileiskit nieko kas ateina pas 
jus su kokiais nors pasiūlymais 
"padaryti" jums daug pinigų. 

t  r  §  

AMERIKOS Karo Laivyno 
vadovybė daro tyrimus ir ban
dymus apsigynimui nuo ato
minio a tako, jeigu ateityje 
priešai išrastų atomo paslaptį 

Lenkų parsidavėlių bolševikų. | ir kėsintųsi šią šalį užatakuoti. 

kokios galės buti pasekmės visai tremtinių bendruomenei. Ma
noma kad tokie sijojimaf dar kartosis, kad bus numatomos vis 
naujos priežastys DP statusui atimti, kad tie sijojimai esą tik 
priemonė išvietintiems asmenims terorizuoti, jiems gyvenimą 
sunkinti, juos nervinti, griauti jų sveikatą ir dvasiškai bei fiziš
kai naikinti. Visuotinai tikima kad sijojimai yra sovietų išrei
kalauta priemonė išvietintiems žmonėms persekioti. -

Lietuvių tremtinių masėje yra bendras įsitikinimas kad jų 
padėtis tokia kokia buvo iki šiol ilgai pasilikti negalės. Manoma 
kad, jei sekančiais metais dar nekils naujas karas, DP bus prie
varta emigruojami į Pietų bei šiaurės Ameriką, Britų Dominijas, 
Afriką.... Bet sunku rasti Vokietijoje Lietuvį kurs tikėtų kad 
be naujo karo galės pasaulis susitvarkyti. Tat visi ir gyvena 
mintimi kad kiekviena diena vis greičiau artina naują karinį 
konfliktą? Europoje, ir visi tiki kad tik per jį tėra galimas su-
gryžimas į savo namus. 

Tačiau jei ta viltis yra visų tremtinių stiprintoja, tai baimė 
kad kilus karui Europoje galės tuoj pat ir labai žiauriai palies
ti išvietintus asmenis, didele dalimi nuslopina aną gerą viltį. 
Stovyklose arti sovietų zonos ta baimė yra tiek didelė kad žmo
nės, net naktį pabudę, eina žiūrėti gal jau sovietų tankai supa 
jų barakus.... Sunku Lietuviams tremtiniams gyventi, bet rei
kia gyventi. Jų kraštas nelaisvas ir gryžti į jį negalima. Rei
kia kantriai laukti dienos, reikia jiems laikytis vienybėje, soli
dariai ir su neįveikiama viltimi. 

Aš tvirtai tikiu kad pasaulis eina į galutiną sprendimą; kad 
geras ir piktas negali bendradarbiauti.... Manau, taip tikite ir 
tamstos visi. T^iip tiki ir visi Lietuviai tremtiniai ir tuo tikė
jimu stiprinasi, įveikia kliūtis, nugali sunkius vidinius pergyve
nimus ir atiduoda duoklę už laisvo ir žmoniško gyvenimo viltį. 

Aš baigiu, prisiminimu kad Lietuviai tremtiniai Vokietijo
je atydžiai seka ir jautriai pergyvena Amerikos Lietuvių veiklą. 
Jie jau yra patyrę iš jusų daug ir naudingos paguodos, yra gavę 
visokiariopos paramos, yra girdėję daug ir šiltų žodžių iš jusų 
padangės. Jie jums dėkoja ir kartu didžiuojasi kad bendras 
genties kraujo balsas taip skardžiai atsiliepia jusų širdyse. Ju
sų ir jų troškimas yra vienas ir tas pats: visi mes trokštame 
matyti laisvą musų Lietuvą ir matyti ten laisvai gyvenantį žmo
gų. Taigi, ir jųs ir mes vedame kovą del laisvės. Ir kas miršta 
už ją, tas nemiršta niekados. 

S K A I T Y M A I  
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K. Jakelaitis. 

NUSIVYLĖ SENIEJI BOLŠE
VIKAI 

iaUUMl 

DIRBO BOLŠEVIZMUI, DABAR J{ PRAKEIKĖ 

J^USAMS okupavus Lietuvą, ne vienas buvusių 
senųjų Lietuvių bolševikų idealistų, pamatę 

bolševikų "rojų" išvirtusį į tikrą pragarą, nusi
vylė ir tuoj pat nusigręžė nuo okupantų. Tokie 
buvę bolševikai, anksčiau pažinę bolševizmą tik 
iš jo propagandos, bet ne iš gyvenimo, savo sie
loje daug kentė, ypač tie kurie po keltą metų 
turėjo sėdėti Lietuvos kalėjime yž veikimą bol
ševikų naudai. Tokie buvę idealistai bolševikai 
daugumoje buvo padorus Lietuviai, tik apmul
kinti suktos bolševikų propagandos, todėl pama
tę Lietuvoje tikrąjį bolševikų veidą suprato sa
vo buvusias klaidas ir betiksles savo aukas bol
ševikų naudai. Apie tai kalbėsiu gyvenimo fak
tais iš 1940-1941 metų, t. y. pirmosios bolševikų 
okupacijos Lietuvoje. 

Bolševikų okupacijos metu, aš būdamas be 

tTtOLETARŲ DRAMATURGAS IRGI BEDAR
BIS IR NUSIVYLĘS 

Rrakeikg savo bolševikinę dramą, išleistą 
Amerikoje 

PO kiek laiko vienoje nuošalioje Kauno gat
vių irgi susitikau savo seną pažystamą. Jis an
ksčiau buvo simpatikas bolševikas, iš biednų 
tėvų kilęs, vargais išėjęs mokslus, dažnai netu
rėjęs iš ko pavalgyti pietų, misdamas tik Ame
rikoniškais lašiniais, pirmomis Lietuvos nepri
klausomybės dienomis gaunamais iš Amerikos. 
Jis buvo artimai pažystamas su Lietuvos komu
nistų vadu Karoliu Požėla. Kairiųjų spaudoje 
jis rašinėjo "Sodaliaus" slapyvardžiu ir buvo 
parašęs keturių veiksmų dramą, "Karo Aukos" 
(iš pirmojo Didžiojo Karo laivų, Lietuvos darbi
ninkų gyvenimo). Jo tą dramą 1922 metais 
buvo išleidus Amerikoje Lietuvių Proletarų Me
no Sekcija (turbut komunistinė, aš bent tikrai 
nežinau). Iš Amerikos Lietuvių spaudos maty
davome kad ta jo drama buvo vaidinama Ame
rikoje. Ją yra vaidinę ir Lietuvoje. 

Tačiau tas "Sodalius" buvo padorus Lietu
vis. Kai jis pastebėjo kad bolševikai iš jo no
ri ne tik proletariškų raštų, bet ir šnipinėti Mas-

tarnybos, vieną pavasario vakarą išėjau pasivai-| kvos naudai, vadinas, išdavinėti svetimiems sa-
kščioti Savanorių Prospektu (Kaune), kurį bol- vo lev>'n^ Jls nuo bolševikų pasitraukė ir liko-

m 
UGNIS 

(Sonetas. A* Churginas.) 
Myliu tave, didi ugnies dvasia, 
myliu tave dundėjime vulkanų, 
žaibuojančio j rūstybėj uraganų 
įr žydinčių aguonų liepsnose. 

Jlyliu tave, kai gęstančiam danguj 
tu savo rubą degantį išmėtai — 
ir dega miestai, burių siluetai 
ir debesys plaukią po vandeniui. 

Bet nei žaibuos, nei purpure jurginų, 
Nei sirpstančiame aukse obuolių, 
ne, niekur aš tavęs taip nemyliu 

kaip širdyje kovotojo, kurs giaa 
Tėvynės Laisves žėrintį rubiit% 
glamonėjimą jos vėjų ir gėlių*; 

ševikai buvo savaip pavadinę "Raudonosios Ar
mijos Prospektu". Netoli kino teajtro susitikau 
savo seną pažystamą dar iš gimnazijos laikų. 
Mes visi klasės draugai pažinome jį kaip kietą 
komunistą, Lietuvos saugumo policijos sekamą. 
Paskui jis dingo ir ilgus metus jo nebematėme. 
Negreit sužinojome kad jis sėdėjo kalėjime už 
veikimą bolševikų naudai. 

Mano pažystamas Petras ėjo išlėto, užsimą
stęs. Na, manau, dabar jis tikrai yra koks nors 
aukštas bolševikų viršininkas. Sttsiduręs akis 
akin, linksmai jį prašnekinau: 

— A, sveikas, Petrai; Dabar tikrai tu, tur
but, esi koks aukštas komisaras? 

Mano Petras išpūtė akis, pasižiurėjo į ma
ne ir riebiai nusikeikė. Nustebau ir nesupratau 
kad senas komunistas galėtų taip išsireikšti 
prieš bolševikus. Apsižvalgė jis aplink, ir ne
matydami arti savęs įtartinų žmonių, pradėjo
me nuoširdžiai kalbėtis, kaip seni gimnazijos 
draugai. Jis buvo labai nusivylęs bolševikais ir 
apgailestavo kad už tokį šlamštą jam reikėjo 
apie šešis metus prasėdėti kalėjime. Apie savo 
likimą jis papasakojo štai ką: 

LIETUVIŲ slaptoji policija, susekus jo vei
kimą komunistų naudai, buvo jį areštavus, o 
kariuomenės teismas nuteisęs jį aštuoniems me
tams sunkiųjų darbų kalėjimo. Tiek kalėjime 
neišsėdėjęs, nes. jam bausmė buvo sumažinta ir 
jis paleistas su sąlyga išvykti iš Lietuvos į už
sienį. Išvykęs į užsienį ir ten porą metų gyve
nęs, bet nevyko jam užsienyje gyventi ir vėl 
parsiprašęs į Lietuvą sugryžti. Leidimą gavo, 
gryžo ir ramiai gyveno iki pat bolševikų okupa
cijos. 

Bolševikams užėjus, jo senoji t»*nyba buvo 
likviduota ir jis nuėjęs į naujai sudarytas bol
ševikų įstaigas tarnybos gauti. Pasakoja, in-
einu į komisariatą ir pamatau palei stalą sėdin
čią mano pažystamą Žydę, su kuria drauge sė
dėjau kalėjime. Ji mane šaltai sutiko ir paklau
sė ko aš noriu. Atsakiau kad tarnybos jieškau. 
Ji nusišypsojus man atkirto kad aš ne tik pas 
juos bet ir kitose bolševikinėse įstaigose tarny
bos negausiu, nes esu Smetonininkas, fašistas. 

Nustebau ir paprašiau paaiškinti. Ji man 
primetė kad aš jau kalėjime elgiausi "fašistiš
kai". O mano "fašistiškumas" buvo toks. Ka
lėjime už bolševizmą sėdėjome Lietuvių daugu
ma. Kitataučiai politiniai kaliniai visur pradė
jo neigti Lietuvišką kalbą ir viską kas tik Lie
tuviška. Kalėjimo komerose kalinių sąrašus su
darydavo Rusų kalba ir visur tik Rusiškai ra
šydavo bei kalbėdavo. Aš esu Lietuvis ir man 
pikta pasidarė kad musų kameroje pačių kali
nių padarytas sąrašas ant sienos kabo Rusų kal
ba, tartum musų kalėjimas butų kur Maskvoje, 
o ne Kaune. Pasipriešinau prieš kitataučių už
mačias ir pareikalavau iškabinti sąrašą Lietuvių 
kalba. Kiti Lietuviai kaliniai man pritarė, tik 
kitataučiai priešinosi. Štai už gynimą Lietuvių 
kalbos dabar ir esu pavadintas fašistu, nors apie 
šešis metus ir sėdėjau kalėjime už tą prakeiktą 
bolševizmą. Dabar niekur negaliu gauti tarny
bos. 

Užjaučiau fi, rm ir pats buvau be tarnybos. 
Jis atsisveikindamas ir spausdamas man ranką 
pabrėžė: 

— Drauguži, o už k^ aš taip ilgai kalėjime 
ir svetimoje šalyje kentėjau. Koks aš kvailas 
buvau, nepažinęs to judošiško bolševizmo. Tik 
dabar mano akys atsivėrė, kada jau pervelu, 
kada mus jau pavergė. 

si nuo politikos nuošaliai, jokioje politinėje sro
vėje nebedalyvavo. Patekęs už bolševizmą į ka
lėjimą, ir nors trumpai drauge su komunistais 
pagyvenęs vienoje kalėjimo kameroje, dar ge
riau suprato bolševikų suktybes. Jis pats man 
aiškino kad į kalėjimą pateko po to kai jau bu
vo nusprendęs nuo komunistų pasišalinti. Gir
di, turbut patys komunistai bus jį išprovokavę 
kad jis patektų į kalėjimą. Mat, kalėjime norė
jo iš jo padaryti tikrą bolševiką, bet nepasise
kė. Pergreit pažino ję pinkles, Lietuvą vedan
čias į Maskvą. 

Buvau girdėjęs kad pirmomis bolševikų 
okupacijos dienomis Sodalius buvo gavęs aukš
tą tarnybą, tat susitikęs jį tikėjausi kad dabar 
jis dar aukščiau tarnyboje pašoko! Prakalbi
nau atsargiai, nusiskųsdamas kad jau kelintas 
mėnuo esu be darbo, nors niekad nebuvau nei 
nei fašistu, nei bolševikams nesu nusikaltęs. 

Mano pažystamas Sodalius atsiduso ir liūd
nai nusišypsojo: 

Ką bekalbėti apie tamstą kad ir aš štai 
jau kelintas mėnuo kaip šuo valkiojuos be dar
bo. Džiaugiuos dar kad tebesu laisvas, o ne ka
lėjime arba kur nors Sibiran išvežtas. Dieno
mis bijau vaikščioti ir tik vakarais išeinu iš na
mų. O juk nenusikaltau bolševikams, mano akim 
žiūrint, bet jų akim žiūrint gal ir nusikaltau, 
nes 1919 metais, tarnaudamas Lietuvos kariuo
menėje, gyniau Lietuvos nepriklausomybę ir ka
riavau prieš raudonuosius. 

Ir papasakojo jis man kad iš pradžių buvęs 
tarnyboje pakeltas, iš jo net keletą kartų reika
lavę įstoti i komunistų partiją, vėliau į "Mop-
rą", bet jis gudriai vis išsisukinėjo ir nestojo. 
| jų ruošiamus mitingus ir susirinkimus nevaik
ščiojo ir nevedė jokios agitacijos už bolševizmą. 
Laikėsi kukliai ir tik savo darbą dirbo. Tai ne
patiko raudoniesiems viešpačiams, pradėjo knis
tis po jo praeitį, tardė ir pagaliau susekę kad 
jis kariavo prieš bolševikus, paleido jį iš tarny
bos ir toliau negauna darbo. 

— Girdi, drauge, — jis atsisveikindamas 
man pabrėžė, — prakeikiau aš savo bolševikinę 
dramą, "Karo Aukos", ir daugiau prie jos ne-
prisipažinsiu nei artimiausiam draugui. Išbrau
kiu ją iš savo darbų. 

(Bus daugiau) 

•NORMALIAIS laikais, moterys S. 
Valstijose išperka daugiau negu 43,000,000 
porų šilkinių kojinių kiekvieną mėnesį. 

SAULĖ IR GROTAI 
Teka saulė skaisti ir maloni, 

Ir per grotus bučiuoja mane; 
miela man jos švelnioji malonė, 
nyksta mano nakties nežinia. 

Miela mano saulutė motulė, 
koks laimingas esu su tavim, 
nors langelį man grotai užgulę, 
bet gyvent tebenoriu viltim. 

Tu, trumpai pažiurėjus, sutemsi; 
v#l langelyje grotai juoduos, 
vėl per naktį ilgesiuos patamsyj 
naujosios saulutės laidos. 

Tas šviesos ir šešėlių žaidimas 
amžinatvę paslėpęs savyj: 
miela saulutė ir grotų likimas, 
vėl uš. grotų saulutė žmu 

Kastytis. 
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Pakeliui į Mirtį VOKIEČIU KALĖJIMUOSE 
Rašo Balys Gaidžiunas 

ET (Tęsinys iš pe^pito nr.) 
" 

Kalėjimo kieme, kad susidarytų jau
kesnis vaizdas, iš daržininkystės privežėm 
daug gėlių ir pastatėm apie esantį šulinį. 
Čia taip pat buvo padaryta maža scena, 
kur vakarais buvo daromi pranešimai ir 
atliekama meninė programa. Kiemo pa
sieniais saulėtomis dienomis sėdėdavo šim
tai išblyškusių kalinių. Čia jie galėjo 
klausytis radio muzikos, skaityti kalėjime 
pradėtą leisti Anglų ir Čekų kalba spaus
dinamą laikraštuką. Musų kalėjimas liko 
vien Čekų pasiglemžta stovykla. Kitų tau
tybių kaliniai tokiam Čekų visų teisių ir 
privilegijų pasigrobimui nepritarė. Mes 
gerai supratom kad Čekų buvo dauguma, 
bet jie turėjo atsižiūrėti ir j kitų tautinius 
jausmus. Iš kai kurių Čekų naujųjų pa
reigūnų, kalinių uniformose dalinančių ir 
skirstančių kaliniams teikiamos pagalbos 
reikmenis, buvo įžiūrima ir daug netakto. 
Bet mes tai kentėm, nes mes iš čia ruošė
mės diena už dienos išjudėti, o be to tikė
jom kad greit atsiras oficiali, Amerikiečių 
skirta valdžia, ir viskas susitvarkys. 

Bet mums tai jau neteko sulaukti. 
Mes buvom patys pirmieji laimingieji ku
rie oficialiu keliu, Gegužės 3 d., palikom 
Bayreutho sunkiųjų darbų kalėjimą. Tą 
dieną, kaip ir paprastai, aš dirbau darži
ninkystėje. Gryžtant pietums man pra
nešė kad yra iš Wuerzbergo atvažiavus 
Lietuvių delegacija, drauge su Amerikie
čiais kariais ir mus išveš. Reikėjo greit 
tvarkytis visus reikalus. Vis dar nesitikė
jo kad dabar tai jau tikrai atsisveikinam 
su kalėjimo sienomis. Bet greit atsirado 
ir atvažiavusieji. Mus musų kalinimo ce
lėse sveikino Dr. P. ir doc. Z. 

Tik išėjome iš celių ir artėjome į ma
šiną, kaip mes susidurėm su Amerikiečių 
karininku ir šoferiu juoduku. Mes pasi-
sveikinom. Jis pasakė: Sveiki. Ir musų 
didžiausiam nustebimui tai buvo Ameri
kos Lietuvis karininkas, kariavęs daugely
je frontų. Musų džiaugsmui nebuvo galo. 
Tas momentas mus grąžino į tėvynę ir 
mes pa si jutom lyg savos kariuomenės iš
vaduoti. 

26. Savųjų be j ieškant 
Iš Bayreutho išvažiavom pakilusioje 

nuotaikoje. Mes atvykusiųjų klausinėjom 
apie viską. Mums labiausia rūpėjo Lietu
vių gyvenimas Vokietijoje. Jau iš anksty
vesnių laikų žinojom kad pabėgusių Lietu
vių yra apie ketvirtdalis milijono. Ir dau
giausia inteligentinės pajiegos bei pažan
gioji ukininkija. Ir jei ne fronto smarkus 
lūžimas, butų susirinkę dar kelis kartus 
tiek. Visi traukėsi tikėdami greit pakliū
ti i Anglų ir Amerikiečių rankas ir išsi
gelbėti. 

Iš paviršiaus žiūrint, nesuprantančiam 
reikalų atrodo ko gi tie Lietuviai bėgo į 
Vokietiją. O kiekvienas pabėgėlis, išsky
rus keliasdešimt, kurie savo rankas buvo 
nešvariai sumaišę su Vokiškomis ranko
mis, visada labai lengvai atsakys — mes 
per Vokietiją bėgome pas Anglus ir Ameri
kiečius, mes bėgome nuo mirties gelbėda
miesi. 

Kadangi iš Bayreutho išvažiavom jau 
vakarui ateinant, tai nakvynę radom Bam
berge. Čia taip pat buvo apsistoję keli 
šimtai Lietuvių. Priimti vietiniame Lietu
vių komitete ir pavaišinti kun. B. rupesčiu, 
sekantį rytą vėl išvažiavome toliau. 

Dar prieš pietus mes pasiekėm Wuerz-
burgą. čia mus pasitiko jau visas būrys 
vienminčių. Radom visą eilę ir senosios 
kartos Lietuvių veikėjų. Vėl su visais kal
bos iki smulkių dalykų išsipasakojimo. Va
kare surengė lyg ir oficiales vaišes. Susi
rinko visa Lietuvių kolonija. Pasakėm ir 
kalbas. Jose buvo daug ilgesio naujuose 
varguose atsidūrusiai tėvynei ir saviesiems, 
bet buvo ir daug ryžtumo viską pakęsti ir 
naują bei gražesnę krašto ateitį suplanuo
ti. 

Bematant Wuerzburge baigėsi viso
kios svečių teisės ir privilegijos. Vieną 
privilegiją mes dar ilgai turėjom — ge
resnį maistą.' O apetitas tikrai buvo žvė
riškas. Bematant mes atsitiesėm ir susti-
prėjom tiek kad mažai kuo besiskyrėm nuo 
laisvėje gyvenusių. Ak, bet koks ir jų bu
vo gyvenimas. Beveik visi iš Wuerzburge 
gyvenusių, buvo arba Gestapo kalinti, sto
vyklose laikyti, arba ištremti. Visi buvo 
pakėlę sunkią bandymų naštą. Visiems 
tie išgyvenimai buvo palikę neištrinamų 
prisiminimų. 

Wuerzburge sulaukėm ir karo pabai
gos su Vokietija. Ta pabaiga mums buvo 
ir linksma ir liūdna. Mes, pakėlę tiek daug 
aukų, vedę kietą pasipriešinimą prieš na-
cionalsocializmą, beveik vieni iš užgrobtų 
Europos kraštų nesuorganizavę jokio SS 
savanorių legiono, karo pabaigimo proga 
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.ĮL'MES NEGALIMAE 
JUMS ATSIDĖKOTI"... 

iš niekur neišgirdom aiškaus ir tvirto žo
džio kad musų kraštas greit bus laisvas 
nuo svetimųjų, kad mes galėsime tuoj gry-
žti namo. Sugryžę laisvai galėsime pasi
rinkti valstybinę santvarką ir sudaryti to
kią vyriausybę kokios gyventojų dauguma 
norės. Mes, kada daugelyje kraštų buvo 
švenčiama džiaugsmo ir pargalės šventė, 
stovėjom susirupinę ir galvojom — kada 
gi pagaliau bus tartas teisybės žodis. Mes, 
būdami toli nuo savo tėvynės, girdėjom 
tukstančius šauksmų, šaukiančių pagalbos 
is užtarimo. Ar tuos šauksmus išgirdo tie 
vyrai kurie kalbėjo tautų vardu apie lais 
vę ir savarankišką tvarkymąsi? Ar Jie 
nematė kiek dar daug yra baisios- vergijos 
pasaulyje? Dar baisesnės vergijos negu 
Europa matė nacionalsocialistiškiems na
gams draskant. 

Wuerzburge, tame gražiame baroko 
1 mieste, Lietuvių gyvenimas virte virė. Pats 
miestas nežmoniškai nukentėjęs. Daugiau 
kaip 90rc viso miesto pastatų buvo sunai
kinta per 26 iš oro puolimo minutes. Tai 
buvo kaž kas pragariškai baisu, kaip pa
sakoja tą puolimą išgyvenę. Todėl ir nau
jai atvykstantiems nebuvo jokių sąlygų 
įsikurti? Wuerzburge tegalėjo laikytis tik 
iš anksčiau apsigyvenę. Atsiradus dar 
mums, reikėjo spauste spaustis. O kas
dien per Wuerzburgą pravažiuodavo po 
kelias dešimt tautiečių. Man Wuerzbur-
gas tuo irgi naudingas buvo, nes galėjau 
l įvairias puses, į Lietuvių kolonijas siun
tinėti laiškus ir jieškoti žinių apie mano 
šeimos likimą. Tikėtis kad ji galėjo pa
likti netoli Graco, nebuvo jokio pagrindo. 
Ten taip pat buvo neramu, ir iš ten turė
jo trauktis saugesnės vietos jieškodamiesi. 
Bet kur pasitraukė — buvo įvairiausių 
kalbų. 

Po dviejų savaičių gavau pranešimą 
kad šeima nukeliavus į Danijos pasienį ir 
gyvena netoli Glueckstato. Pasiunčiau per 
Lietuvius eilę laiškų. Praėjo dar dvi sa
vaitės laiko kol sulaukiau atsakymo. Pa
sirodo kad žinia buvo netiksli ir ten manų
jų nebuvo. Laukiau žinių ir iš Šveicarijos 
pasienio, kur buvo daug vilčių kad šeima 
ten pasitraukė frontui braškant. Bet po 
ilgo laukimo ir iš ten gavau atsakymą 
kad nėra. O vis nerimau ir laiškais vis 
maišiau visos Vokietijos kampus. Nebuvo 
nei pašto nei jokio susisiekimo. Reikėjo 
daug kantrybės kad iš kur sulaukus kokią 
žinią. 

Pagaliau, jokių tikrų žinių negaunant, 
ir niekam neatsirandant iš Austrijos sri
ties, ruošiaus, palankesnei progai pasitai
kius, išjudėti. Tokią progą sudarė nuo 
Detmoldo atvykęs spaustuvininkas K. Jis 
pasiūlė savo mašiną, tik liepė pasirūpinti 
leidimu ir kuru. Vėl atsirado naujų rūpes
čių, bet juos nugalėjom greičiau negu ti
kėjomės. Pasileidom per Bambergą, Bay-
reuthą, Nuernbergą ir Muencheną į Salz-
Burgą. Salzburge teko susitikti eilę pažy
stamų kurie ilgai su maniškiais susiraši
nėjo, bet kurie apie paskutinį laiką neturė
jo jokių žinių. Jų tikinimu Wolfsberge, 
kur anksčiau maniškiai gyveno, tikrai nie
kas iš Lietuvių negalėjo likti. # Jų reikia 
jieškoti, jei nėra prie Šveicarijos sienos, 
kur nors apie Insbruką. 

Mažais kalnų keliais, kaip kokie pa
klydėliai, išklajojom Alpių kampus, vis ti
kėdami ten rasti žmonių atvykusių nuo 
Wolfsbergo, ir galinčių turėti man rupi
mų žinių. Bet dėja, nei pravažiuotose vie
tose, nei pačiame Insbruke nieko neradom. 
Palikęs Salzburgo ir Insbruko radio stoty 
se pajieškojimo skelbimus, per Garmisch 
Paterckircheną vėl sugryžau išvargęs ir 
daug visokių nuotikių pakėlęs, į Wuerz-
burgą. Gryžau tikrai liūdnai nusiteikęs ir 
galvodamas kodėl man taip nesiseka. Ka
da aš sėdėjau už storų kalėjimo sienų, sau
gojimas piktų prižiūrėtojų ir treiniruotų 
šunų, vistiek buvom suradę skyles ir galė
jom pasikeisti žiniomis ir net pasimatyti. 
O dabar, kada esu laisvas, ir šeimai turiu 
už jų vargą tiek daug pareigų, negaliu jos 
surasti. Bet visur įžiurėjau didžiausią kal
tę nebuvimo jokio susisiekimo. 

Vėl praeina trys savaitės Wuerzburgo 
kasdieniniame gyvenime. Vieną dieną ma
ne pasiekia žinia kad Austrijoje jau gali
mas susisiekimas. Man belieka vėl paju
dėti, nes žinau kad ir su ilgomis pertrau
komis, galėsiu pasiekti patį Wolfsbergą ir 
nustatyti senoje gyvenamoje vietoj# kur 
jie iškeliavę. 

Liepos 30 d. Dr. K., gryžtantis pas sa
vo šeimą į Degendorfą, pažada mane pa
vėžinti iki pirmo Austrijos geležinkelio 
mazgo. Vėl leidžiuos į kelionę. Mano 
sveikata jau visai gera, reumatizmas ko
jose apgydytas ir reikalui esant aš jau 
galiu paėjėti kelio galą ir pėsčias. 

Per Eikštetą, Regensburgą, Degendor
fą ir Passau atsiduriu į Lambrechteną. Iš 
čia autobusu pasiekiu Bied. Iki traukinio 

Dirvos redakcija gauna la
bai daug laiškų iš musų pa? 
bėgėlių-tremtinių iš įvairių Eu
ropos vietų. Tuose laiškuose 
jie prašo surasti jų gimines, 
aprašo savo vargus, prašo pa
galbos ir beveik kiekviename 
iš jų prašo atsiųsti Lietuviškų 
laikraščių. 

Dirvos redakcija kiek galėda
ma stengiasi tą jų prašymą iš
pildyti. Dabar siunčiame į 
įvairias Europos vietas apie 
500 Dirvos egzempliorių kiek
vieną savaitę. Pagerėjus paš
to pervežimo sąlygoms numa
toma siųsti dar daugiau. 

Ir štai jau kuris laikas gau
name iš jų laiškus: 

"Sveikinu ir širdingai dėko
ju už jusų laišką ir už siunčia
mą laikraštį Dirvą. Kaip ma
lonu mums skaityti taip senai 
matytą Lietuvišką spaudą. Mes 
su draugais negalime jums at
sidėkoti" — rašo Tamošauskas 
Juozas iš Italijos. Arba vėl: 

"Širdingai dėkojus už man 
siunčiamą Dirvą" — rašo pa
bėgėlis L. S. iš Paryžiaus. 

Tokių laiškų gauname- daug. 
Jie gavę Dirvą ir perskaitę 

duoda iš rankų į rankas ir visi 
nuo pirmos iki paskutinės rai
dės ją perskaito. 

Brangus skaitytojai! Dir
vos redakcija siunčia laikraštį 
pabėgėliams nemokamai, kaip 
tik gauna iš kur nors laišką 
prašantį laikraščio. Tų išlai
dų padengimui renka ir priima 
aukas iš Amerikos Lietuvių. 

Prašome neraginami siųski
te aukas tam fondui, kad dar 
daugiau laikraščių pabėgėliams 
butų galima nusiųsti. 

Mes negalime atsakyti pra
šančiam duonos, taip lygiai ne
galime neišpildyti jų prašymo 
atsiųsti Lietuviškų laikraščių. 

Paremkite savo aukomis šį 
darbą — prisiųskite dolarį-ki-
tą pabėgėliams Dirvai leisti! 
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DirVOS prenumerata 1947 *3.(10 
^PRADEDANT nuo DABAR, Dirvos prenumerata metams bus 
$3.00 ir visų skaitytojų prašome, atnaujinant ar naujai užsira
šant, siųsti po $3.00. Mes stengėmės laikyti Dirvą prieškarine 
kaina ilgai, kai kiti laikraščiai karo pradžioje buvo pabranginti. 

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

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

Kanadoje prenumerata metams — $4.00. 

1917 metu Kalendorius Dovanai 
* 

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

Platinkite Dirvą tarp savo draugų, patarkite kitiems ją iš
sirašyti. Užsirašantieji taipgi gaus kalendorių dovanų. 

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

1  D I R V A  S u p e r i o r  A v e n u e  C l e v e l a n d  3 ,  O h i o  |  
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išėjimo dar kelios % valandos ir aš išeinu 
jieškotis Agr. M., kuris pradžioje yra kar
tu su manaisiais gyvenęs. Po klaidžioji
mų Ried apylinkėse, susirandu jį nedidelio 
ūkininko Austro ūkyje vargstantį. Išpasa
kojau jam visus išgyvenimus. Sužinau 
daug žinių ir apie savuosius, kad jie visą 
laiką dirbę, kad iki karo pabaigos susira-
šinėję. Mane tikina kad juos galiu rasti 
pačiame Wolfsberge arba netoli nuo ten 
pasitraukusius. 

Vėl leidžiuos tolyn. Stotyse bilietai 
parduodami dar mažais tarpais, nes patys 
geležinkeliečiai dar nežino kur traukiniai 
eina. Mane baimina kad nereiktų didelį 
kelią eiti pėsčiam. Bet šį kartą laimė ma
no pusėje. 

Rugpjūčio 4 d. aš išlipu Wolfsbergo 
mažoje geležinkelio stotyje. Dar anksty
vas rytas. Pradedu jieškoti Reding 21 nu
merio. Numeriai sumaišyti ir aš gerą va
landą klaidžioju. 

Pagaliau susirandu žinančius ir mane 
tikina kad maniškiai visi tebegyvena ir 
visi sveiki. Jaučiu kaip širdis muša kelis 
kart smarkiau ir kraujas pilasi į veidą. 
Aš ir labiausia tuo norėdamas tikėti, vis 
galvoju kad gal tai neteisybė ir nesvietiš
kai bijau kitokių žinių sulaukti. 

Priartėju prie vienaaukščio namo. Gir
džiu vaikus žaidžiant. Sustoju ir klausaus. 
Aiškiai kalba Lietuviškai. Neabejotinai 
tai manieji. Prieinu prie vartelių ir ma
tau savo sunų, nematytą jau pusantrų me
tų. Sušunku — Kęstuti! 

Šis sužiuri į mane, akyse pasirodo aša
ros, bet neištaria nei žodžio. Juk jam tik 
šešti metai ir jis jau daug ką užmiršęs. 
Iš kambario išbėga miela žmona, uošvienė, 
teta. Mes kieme stovim vieni prieš kitus, 
braukiam ašaras. Pakėlęs ant rankų pa
bučiuoju savo dukrelę, antrus metus be
baigiančią. Jai sugryžęs tėtis tai tikrai di
delė naujiena, nes ji tokio tikrai neatsime
na ir nepažysta. 

Teiraujuosi kur uošvis. Pasirodo, jis 
ir toliau dirba už visus, kad visi galėtų 
gyventi ir butų sotus. Bematant ir jis 
atsiranda. Mes taip pat neišsilaikom ne
sijaudinę. Jam gryžus aš jaučiu kad vėl 
susirinkom visi kurie tik šiuo metu susi
rinkti begalėjom. Aš jaučiu kaip didelis 
nervų įsitempimas praeina, kai ateina di
delė ramuma. Jie kalba apie savo vargus 
ir rupesčius, apie baimę iškęstą dėl mano 
likimo, o aš pasakoju savus pergyvenimus. 
Atsiranda ir dar vienas-kitas Lietuvis. Jų 
čia tiek nedaug, bet visi laikosi krūvos. 
Su visais daug ir naujos kalbos. Mintyse 
a§ dėkoju likimui kad visus suradau svei

kus, nuo nelaimių ir vargų užsigrudinusius, 
begaliniai savo krašto pasiilgusius. 

Vis kur žiūrėjęs kur nežiūrėjęs, stebiu 
vaikus. Jie jau dideli. Man tikrai grau
du kad ir jie be tėvynės, bet džiaugiuos 
ir dėkoju kad jie sotus ir aprengti. Sek
madienį aplankom netoli apsigyvenusius 
gerus kaimynus iš Lietuvos gerųjų dienų. 
Ir vėl daug graudžių akimirkų, vėl daug 
pasakojimų. Bet tie pasakojimai mus riša 
dar tvirtesniais ryšiais. Mes visi degame 
noru gryžti į savo kraštą, išvalius karo 
griuvėsius ir gaisrų pelenus, pradėti nau
ją gyvenimą. 

Bet kada mes sulauksime tą linksmą 
žinią? Kada ten musų žmogus bus vėl 
savų namų šeimininkas? O tada, daug 
kas iš musų negalės sulaukti nei pirmojo, 
už kelių valandų ateinančio traukinio ir 
išeis pėsčias! Išeis atgal į Lietuvą, kur 
musų visų gyvenimo prasmė ir ateitis. Iš
vargtos dienos ir atkentėtas skausmas 
mus palydės tėvų keliais. Tik ten mes 
galėsime tvirtai atsiremti į savo žemę ir 
pražydėti naujų pavasarių žiedais. 

(Pabaiga) 

CIO VIS SU KOMU
NISTAIS 

•SUV. VALSTIJOSE yra daugiau 
mylių geležinkelių bėgių negu Europoje 
ir Azijoje sudėjus į vieną. 

ŽMONIJOS ISTORIJA 
610 pusi. didumo knyga — kaina $2.00 

štai didžiausia knyga kokią tik gąlit tikėtis 
gauti už $2.00: paveiksluota, tvirtais audimo 
viršeliais, lengva kalba parašyta, stambiomis 
raidėmis. Apsakoma pasaulio istorijos eiga, 
ką privalo žinoti kiekvienas norintis platesnio 
išsilavinimo. Aprašoma įvairus buvęs didieji 
karai kurie nulėmė žmonijos gyvenimo kryptį, 
valstybių persitvarkymus. 

Siųskit laiške $2.00 su savo adresu ir 

f a syki t prisiųsti jums šią 610 puslapių 
dumo žmonijos istorijos knygą. 

Reikalaukit Dirvoje 
6820 Superior Ave. .Cleveland % Ohio 

Pereitą savaitę įvykęs CIO 
suvažiavimas Atlantic City, N. 
J., neva pravedė rezoliuciją at
metančią komunistų maišymą
si į CIO reikalus. Ta rezoliu
cija taikyta paneigimui pasta
rais rinkimais darytų kaltini
mų kad komunistai valdo ir va
dovauja CIO. 

Tačiau ta rezoliucija yra to
kia kad ja džiaugiasi komunis
tų spauda, taigi ji yra apgavin-
gas mostelėjimas į komunistus, 
kurie ir toliau kontroliuos tas 
CIO unijas kurias dabar turi 
savo naguose, o visuomenė no
rima nuraminti neva tai komu
nistų nuneigimu. 

T H E  B A N K  

FOR 
ALL 
THE 

PEOPLE 
įOONO|* 

NOTARY PUBLIC 
PADAROMI AFFIDAVITAI 

REIKALINGI GIMINIŲ 
PATRAUKIMUI I 

AMERIKĄ 
Suteikiami patarimai 

tais reikalais. • 

Turint reikalą notarizuoti 
dokumentus kreipkitės j 

K. s. KARPIUS 
6820 Superior Ave. 

ENdicott 4486 
I J 
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SKAITYTOJŲ DOVANOS IR 
PARAMA DIRVAI 

Dirvos Prenumerata 
Jau $3.00 Metams 

Už 1947 metus visi DABAR 
• mokės po $3.00, ir bus ateityje 

skelbiami tik tie kurie pridės 
Dirvai dovanų virš $3.00 pre
numeratos. 

šie Dirvos skaitytojai mokė
jo prenumeratos daugiau negu 
92, pirm negu kaina buvo pa
kelta, arba aukojo Dirvos pa
laikymui: 

Jonas Verbela, iš Cleveland, iš
važiuodamas į Florida, pali
ko Dirvai palaikyti 10.00 

Anna Ruth, išvykus į Florida 
už Dirvą 3.00 

A. Chapas, vietinis 2 m. 5.00 
A. Vaičiūnas, vietinis 3.00 
J. Miščikas, vietinis 3.00 
Mare Mišeikienė, Cleveland, 

už savo tėvo K. Medelio 
Philadelphia, Dirvą 4.00 

Jonas G. Polter, vietinis 3.00 
Z. Vasil, vietinis 3.00 
Jonas Racila, vietinis 3.00 
Anna Bumbulis, vietine 3.00 
Anna Kane, vietinė 3.0C 
Nellie Pieta, vietinė 3.00 
F. Mudrauskas, vietinis 3.0C 
J. Lincevičius, vietinis 3.0C 
F. Kuncaitis, vietinis 3.0C 
George Martinkus, išvažiuojant 

j Florida, už Dirvą 3.00 
Taipgi Dirvai pabėgėliams 
siuntinėti 5.00 

Z. Brazauskas, vietinis 3.0C 
Joe Noreika, Medina, Ohio 

už 2 metu 5.00 
Julius Klimitis, Pottsville, 

Pa., už 2 metu 5.00 
J. Danilienė, 

Worcester, Mass. 8.00 
K. Bagdonas, 

Shamokin, Pa. 8,00 
Rose Walinchus, 

Mahanoy City, Pa. 3*00 
Juozas Virbickas, 

Pittsburgh, Pa. 2 metu 5.00 
Louise Lazauskas, 

Columbus, Ohio 3.00 
Joseph Jakimavičius* Phila

delphia, Fa., už 2 metu 10.03 
J. Andriuškevičius, 

Brooklyn, N. Y. 3.00 
Vincent Borey, 

Invington, N. J. 3.00 
Ar^nia Uždaviitlg, 

Utica, N. Y. 8,00 
Jlozas Sziuszel 

Detroit, Mich. 8*00 
J. Belickas, 

Toronto, Kanada 8.00 
D. B. Brazis, 

Detroit, Mich. 3.00 

Pranė K. M. šumskaite, 
Lowell, Mass. 

A. šeštokas, 
Freehold, N. J. 

Petras Vinckas, 
Amsterdam, H. Y. 

Paul Kunce, 
Meriden, Conn. 

J. Naujokaitis, 
Worcester, Mass. 

K. Kveselis, 
Newington, Conn. -

Joseph Petraitis, 
Collegeville, Pa. 

Joseph Genaitis, 
Woodhaven, N. Y. 

Joseph Cepurno, 
Baltimore, Md. 

John Wiezewicz, 
Scranton, Pa. 

J. Gurklys, 
Timmins, Kanada 

J. Balchunas, 
Detroit, Mich. 

A. Inčerauskas, 
Newark, N. J. 

VV. Zinkevičius, 
Montello, Mass. 

A. L. Tautininkų Klubas 
Brooklyn, N. Y. 

Jonas Petrauskas, 
Los Angeles, Calif. 

Petras Žilinskas 
Los Angeles, Calif. 

D. K. Račkauskas, 
Amsterdam, N. Y., 2 M. 

Caroline Wilkitus, 
Olyphant, Pa. 

Joseph Petraitis, 
Pittsburgh, Pa. 

Marie Kvekshas, 
Burns, Oregon 

Lcokadia Dambrauskas, 
Linden, N. J. 

Ona Vileišienė, 
Waterbury, Conn. 

Joseph Shurkus^ 
Waterbury, Conn. 

Frank Makreckaa, 
Newark, N. J. 

Mrs. Joseph Kasakiewicz 
Muskegon, Mich. 

P. Miltenis, 
Brooklyn, N. Y. 

Victoria Elsberg, 
Naugatuck, Conn., 2 m. 

Joseph Kscenaitis, 
Bronx, N. Y. 2 m. 

J. Klimavičius, 
Dover Foxcroft, Me. 

V. Motuzas, 
Detroit, Mich. 

Juozas Jasinevičius, 
Kanada 

Antanas Žilinskas; 
Hoosick Falls, N. Y. 

Adam Norėk, 

3.00 

3.00 

3.0C 

3.0C 

S.0C 

3.<H 

3.0C 

W 

3.0( 

3.0C 
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8.0C 

3.0C 

5.0( 

2.51 

5.0< 

3.0( 

5.0 

5.0C 

3.0; 

4.0C 

3.0( 

3.0C 

3.00 

3.0C 

3.0C 

3.0C 
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5.0C 

3.0( 

3.0C 

3.C0 

3.0C 

Miami, Fla. 3.00 
Petras Vencunai, 

Coleman, KaiiatJa 3.00 
John Kazlauskas, 

Westernport, Md. 3.00 
Juozas Kripas, 

Ann Arbor, Mich. 3.00 
Mathew Dylis, 

Utica, N. Y. 3.00 
A. Tvaranavičius 

Philadelphia, Pa. 400 
A. Dargis, 

3.00 Madison, Wis. 3.00 
August Brūzge, 

3.60 Lawrence, Mass. 3.60 

TREMTINIAMS DIRVAI 
SIUNTINĖTI IR DIRVOS 

BENDRADARBIAMS 
Andy Kudzius, 

Detroit, Mich. 5.00 
J. N. Petraitis, 

Pittsburgh, Pa. 5.00 
Jona Rouika, 

Columbus, Ohio 5.00 
Jonas Naujokaitis, 

Worcester, Mass. 5.00 
Marie Kvekshas, 

Burns, Oregon 4.00 
Mike Shatt, 

Freeland, Pa. I.C0 
John Kalėda, 

So. Langhorne, Pa. 1.00 
William B. Prank, 

Yakima, Wash. 1.00 
Paul Kunce, 

Meriden, Conn. 1.00 
Mike Masiulis 

Cambridge Springs Pa. 1.00 
Mrs. Peter Wilkas, vietinė 1.00 

KAS DAUGIAU? 
Dirvai parama iš visuomenės 

r iš savo skaitytojų visada 
reikalinga. Tik taip laikraštis 
*ali pasilaikyti ir eiti. 

Pinigus siųskit laiškuose pa-
luodant aiškiai savo pilną ad
resą. Vartokit Dirvos prisiųs
tus jums gatavai užadresuo-
tuos vokus. Siųskit: 

DIRVA 
6820 Superior Avenue, 

Cleveland 8, Ohio 
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PAJIEŠKOJIMAI 
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Malonumas Kurio Jokis 
Vyras Neprivalo Praleisti! 

Pasididžiavimas ir pasitenkinimas davime savo žmonai pui
kiausios virtuves pit&aulyje . . . Visos-Elektri§kes, tftažiau 
DARBO Virtuvės . , , tai malonumas kurį sunku palyginti! 

Ne. tik šita "Svajonių Virtuvė" sumažina jusų žmonai va
landas darbo praleidžiamas virtuvėje . . . tas taipgi iškelia 
geriausi kas yra jos valgių gaminime, priduoda naują skaid
rumą ir linksmumą jos darbo kambariui, ir ideda naują žė
rėjimą jos akise! 

Pirm negu baigsi planu* tavo dabartinio namo permodelia-
vimui . . . arba statymui naujo . . . būtinai pamatyk Visas-
Elektrifckas Virtuves išrengtas krautuvėse. Geresnės negu 

b JĮiada buvo, jos bus tuoj gaunamos ir suteiks geresnį gyvenimą 
|;|^nauj% ek<ttumwj$juBų namams: ••• 

| Atmirfkit'. . . elektra yra nebrangus taikias betVir/. 
h iimas, nes juo daugiau elektros sunauįtoji *** pigiau bųna . 

jos vidutinė kaina už vienetą. 

V O O E A L W A t 4 

Jieškomieji ar apie juos ži-
iantieji prašomi atsiliepsi j: 

r,. Consulate of Lithuania. 
i»0 N. LaSalle Street 

Chicago 2, 111. 

Stakytės, Marijona (Grinienė), ir 
Darata (Jonėnienė), iš Panev§žio, 
viena jų gyv. Chicago. 

Stasiūnienė - Libonaitė, Anelė, "iš 
Smilgių vai., Panevėžio aps. 

Steponavičienė - Urbštaitė, Ona, iš 
Suvalkijos, arba jos vaikai, ir j 
jos sesuo. i 

Steponavičius, Aklęs nuo S e s 1 o s. Į 
Lankėsi pas Mockaitę, gyv. ne-1 
toli Mažeikių. 

Stukas, gyv. Chicago. 
šuopis, franas ir Petronė (Smil-

gaitytė), iš- Šakių, gyv. Water-! 
bury. | 

Švanaitė - Cukurienė, Valė, iš Rad- i 
vilukio, gyv. Chicago. j 

Šveikauskas, iš Kražių vai., gyv. 
Chicago. . ; 

Šveikauskas, Domininkas, iš Soda-
lės k., gyv. Chicago. į 

Syrtowt, Bronislava, iš Raseinių, 
gyv. Chicago. | 

Talkauskas, Andrius, iš Šventežerio 
vai., gyv. Chicago. j 

Tamašauskas, Jonas, iš Žarėnų vai.,! 
gyv. Chicago. | 

Tamašauskas, Kazimieras ir Mari-' 
ja (Augustauskaitė), gjrr. Day-1 
ton, O., 205 Alaska St. i 

Tamošauskas, J., ir jo žmona Zno- j 
tinaitė, iš {lakių vai., gyv. Chi-
cagoje. 

Tamošiūnas (Tomash), Andrius ir 
Viktoras, gimę Amerikoje. 

Trutkevičius. 
Tully - Jarusevich, Julia, gyv. Sac

ramento ar Los Angeles, Calif. 
Umbražunas, Aleksandras, gyv. Rose-

lande, Chicago. 
Urbštaitė - Steponavičienė, Ona, iš 

Suvalkijos, ir jos seuo, arba jos 
vaikai. 

Vaina, Jonas, iš Trakų ap . 
Vaitaičiai, arba jų giminės, Šllla 

Alberto Vaitaičio krikštotėvai, gyv. 
Chicago. 

Vaitekaitytė, Zuzana, iš Seredžiaus, 
Kauno aps., gyv. New York. 

Vaitiekus, du broliai, gyv. Chicago. 
Valeikienė - Černiauskaitė, Kristina, 

iš želvos vai., gyv. Chicago. 
Varikunas, Petras, iš Vabalninku. 
Varopnickas, B., iš Įlakių vai., gyv. 

Chicago. 
Vasiliauskaitė - Jucienė, ir jos vy

ras Mykolas, gyv. Chicago. 
Verbickaitė - Vaicelevičienė, Ona, iš 

Rišikų vai. 
Viibk-kas, Teodoras, gyv. Detroit. 
Virbickas, Teodoras, iš Gelgaudiškio 

vai.. Šakių ap. 
Virbickienė, Marcel®, \ 
Virkutytė, Bronė, gim. 1912, Viekš

nių vai., gyv. Chicago. 
Vizgirdaitė - Saldukaitien§, Petronė, 

našlė. 
Žakis, Aleksandras ir Pranas, iš Ak

menių vai., gyv. Chicago. 
Žąsytis. Kazys ir Domicile , (Kači-

naitė), gyv. Chicago. 
Zęidotaitė, iš Seredžiaus vai., Kauno 
'an. "-'V:; 

Zeidotas. Juozas, ii Seredžiaus vai., 
gyv. Washington. -

2udžrus. Kazys-Jonas, iš Taujėnų 
vai.. Ukmergės ap*, ir jo duktė 
Milda. 

Zurbo - Kudukytė, Sofija* 
Chicago - Continued: 

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

Andriuškienė - Stonaitė, Valerija. 
Anužaitė, Marijona, iš Gargždų, Kre

tingos aps. 
Arlauskienė - Martinaitytė, Ieva, 

duktė Jono, iš Krekenavos vai. 
Panevėžio aps., gyv. Shenandoah. 

Armonas, Petras, iš Kupiškio par. 
Panevėžio aps. 

Balskienė - Timinskytė, Elzbieta. 
Barkauskaitė, Nastazija, iš1 Gruz

džių, Šiaulių aps. ištekėjusios pa
vardė nežinoma. 

Barkauskas, Vincas, sun. Juozo, iš 
Kapčiamiesčio, Seinų aps. 

Baronas, Marcelinas, gyv. Elizabeth, 
N. J. 

Barželiene - Vaičiūnaitė, Julė ir 
vyras Stanislovas Baržėlis, gyv. 
Boston. 

Bendiskių, šeima, gyvv Athol, Mass. 
Boreiša, Stasys, iš Raudondvario vai,. 

Kauno aps. 
Borowski, Joseph, gyv. Philadelphia. 
Borowski, Vitold, gyv. Philadelphia. 
Borowska - Barkauskaitė, Stefanija 

ir vaikai Boleslav ir Fliorentina 
ir vyras Bronislav, gyv. Clifton. 

Budvytytė, Adelė, duktė Domo, iš 
Švėkėnos v. Tauragės aps. 

Bukauskienė - Budreckaitė, Petronė
lė, ar turėjusi giminių Raseinių ap. 

Čekenas, Antanas ir Jurgis ir Če-
kenaitė, Angelė, gyv. New York 
apylinkėje. 

Čepas (Chappes), Kazys, iš Bunčių 
k. Rozalimo vai. gyv. Philadelphia. 

Češkevičius, Vladas, iš Punkso vai. 
Dilnickienė, Anastazija, ar turėjusi 

giminių Vilkaviškio aps., duktė 
Aleksandro. 

Dirsa, William ir Kastė Dirsienė-
Videikytė, kil. Alytaus aps. gyv. 
Boston. 

Draganauskis, Zofija. 
Džiaugys, Kazimieras ir Martynas 

ir Džiaugytė, Marijona, ištekėju
sios pavardė nežinoma, kilę iš 
Raudonės vai., Raseinių aps. 

Eitvydas, Antanas ir Eitvydas, Juo
zas, lankėsi Lietuvoje. Tėvai kilę 
iš švėkšnos vai. Tauragės aps. 

Franckevičiutė, Zofija, rodos Vasi
liauskienė. 

Gaidimauskas, Kazys, iš čivonių k. 
Kupiškio vai. 

Girdvainienė - Karpinskaitė, Stanis
lava, iš Mickiškių k. Tryškiu vai. 
Šiaulių aps. 

Girkantas, Zofija. 
Gudavičienė, Ona, iš Eržvilko, Tau

ragės aps., gyv. New York. 
Indriulis (Andriulis), Leonas, iš Ble-

konių k. Linkuvos vai. Šiaulių 
aps., gyv. Philadelphia. 

Jakštas, Jonas, iš Pandėlio vai. Ro
kiškio aps., gyv. Chicago. 

Jakštienė Draugelienė, Marcelė, iš 
Švediškių k. 

Januševičius, Leonas ir žmona Va
lerija, gyv. Chicago. 

Jonikas, Jonas, iš Kubiliškių k. Ne
makščių vai. Raseinių aps ir jo 
seserys Rozalija ir Marijona, gyv. 
Paterson. 

Jonuškevičienė - Mačiulytė, Marijo
na, gyv, Philadelphia. 

Juknevičius, Florijonas, kil. Veisė
jų vai. Seinų aps. 

Juozapavičius, Petras, iš Krekena
vos v. Panevėžio aps., gyv. Bing-
hamton. 

Jurkonis, Florijonas, Vešsfijų vai. Ra
seinių aps. 

Kabliauskas (Kablowski), Adomas, 
gyv. Shenandoah, Pa. • 

Kamaitis, Juozas,, iš Sintautų Vai., 
Šakių aps. 

Karalius, Antanas, iš Gudelių vai. 
Marijampolės aps., gyv. Baltimo
re je. 

Kastenas, Konstantinas. 

PIETŲ Afrikos Unijos minis
tras pirmininkas Fieldmaršalas 
Smuts, senukas, parodoma ge
ria puoduką kavos United Na
tions posėdyje, New ¥ork% kur 
jis yra atstovu. 

M I R I M A I  
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

(žinios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykai/ 
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Kasper, Olimpija, gyv. Scranton, 
Pa. 

Kastinauskas, Petras, iš Rokiškio 
aps. 

Kazlauskienė - Urbanavičiūtė, Mar-
cijona, duktė Simono, kil. iš Nau
jamiesčio v., Panevežio aps. 

Kazlauskienė - Grinevičiūtė, Marija, 
Kardokas, Jonas, iši Lazdijų vai. 

gyv. Brooklyn. 
Kazlov, Juozas, gyv. Los Angeles, 

Calif. 
Kiaulevičius, Antanas ir Kiaulevičiu-

tės, Antanina ir Morta, kilę Vei
sėjų vai., Seinų aps. 

Kinderienė - Gabševičiutė, Ona, gyv. 
Chicago. 

Kliauga, Kazimieras, iš Pandėlio v. 
Rokiškio aps., gyv. Philadelphia. 

Kliaugaitė, Marijona, iš Pandėlio v., 
Rokiškio aps. 

Kosinskas, Marijonas, sun. Donato 
ir kiti Kosinskai, vaikai Vytauto 
ir Marijonos, gyv. Brooklyn. 

Kraftas, Adolfas, gyv. Tampa, Fla. 
Krencevičius, Matas. 
Krikščiukaitis, Jokūbas ir Vlr.das, iš 

Siesikų vai., Ukmergės aps. 
Kriščiūnas, Petras, gyv. Kensington, 

Pa. 
Kunca, Juozas, kil. nuo Veliuonos, 

Kauno aps., gyv. New Haven. 
Kungys, Jonas, iš Vainuto vai., Tau

ragės aps. 
Lapinskas, Jurgis, ar turėjęs gimi

nių Rokiškio aps. -
Laužonis, Motiejus, iš Nečiuiig k< 

Birštono v., gyv. New York. 
Lazdinieni - Glemžaitė, Frani*, iŠ 

Kupiškio. 
Lessing - Balsaitė, Vladislava, gyv. 

Brooklyn. 
Liaudanskas, Vladas, gim. Ameriko

je, būdamas Lietuvoje gyv. Pane
vėžio aps. 

Lizdas, Petras, gyv. Girardville. 
Mackevičius, Aleksas ir Mackevičius, 

Konstantinas iš Luokės vąl., Tel
šių aps., gyv. New York. 

Marchertas, Aleksandras, sun. Ed
vardo, gyv. Philadelphia. 

Martinkienė - Puidokaitė, Adėlė ir 
Povilas Martinka, iš Kupiškio vai: 
Panevėžio aps. 

Maščinskas, Jonas, gyv. New York. 
Matuzevičius (Matuzas), Kazimieras, 

ir vaikai Kazimieras ir Antosė; 
buvo vedęs Kostanciją Derenciu-
tę, kuri buvo. iš Bartininkų vai. 
Vilkaviškio aps. 

Medelis, Jonas. 
Mikalajūnienė - Urbanavičiūtė, Mag

dalena, duktė Simono, iš Nauja
miesčio vai. Panevėžio aps. 

R AG AINIS Juozas* pusamžis, 
mirė Spalių 28, Chicagoje. 
(Telšių ap. Tirkšlių p. ža 
deikių k.) Amerikoj išgyve
no 33 metus. 

ASTRAUSKIS Rokas, mirė Sp. 
28, Baldwin, Mich. (Rasei
nių ap. Šilalės par.) 

BENDORIENĖ Elzbieta, 84 m. 
mirė Spalių men., Rockford, 
111. 

BRUŽAS Petras, pusamžis, mi
rė Spalių 26, Chicago j. (Ro
kiškio ap. Panemunėlio par. 
Bajoriškių k.) Amerikoj iš
gyveno 35 metus. 

RULIENĖ Stella (Rasaitytč), 
pusamžė, mirė Lapk. 6, Chi-
cagoj. (Panevėžio ap.) 

GERNAITIS Kazys, mirė Spa
lių m., Frackville, Pa. 

SAKALAUSKAS Jonas, 54 m*, 
mirė Spalių 7, Pittston, Pft. 
(Naumiesčio par.) 

LEčIUS Jonas, 61 metų, mirė 
Rugs. 19, Waterbury, Conn. 
(Raseinių ap. Pažvelčių k.) 

STANČIENĖ Barbora, 65 m., 
mirė Rugs. 15, Springfield, 
111. (Kauno rėd.) 

SALDZIS Jonas, mirS Spalių 
mėn., Lynn, Mass. 

ŠERTVYTIS Jokūbas, seno am
žiaus, mirė Spalių 21, Wood-
haven, N. Y. (Viekšnių p.) 
Amerikoj išgyveno 44 m. 

ŠERTVYTIENĖ Morta, seno 
amž., mirė Spalių 21, Wood-
haven, N.Y. (Vabalninko p.) 
Amerikoj išgyveno 42 m. 

PAKENIS Antanas, mirė Spa
lių 26, Brooklyn, N. Y. 

SAVICKAS Vincas T, pusam
žis, mirė Spalių 30, So. Bos
ton, Mass. (Alytaus ap. Mer
kinės par. Taručionių k.) A-
merikoj išgyveno 37 m. 

ČESNIENĖ Agnieška, mir§ 21 
Spalių, Baltimore, Md. 

SIMANAVIČIUS Juozas, 52 m. 
mirė Rugp. 28, Buenos Aires, 
Argentinoj. (Biržų p. Koje-
liškų k.) Argentinoj išgyve
no 22 m. 

ČALIONIS Juozas, mirė Spalių 
m., Frackville, Pa. 

GRITĖNAS Alfonsas, 43 metų, 
mirė Rugp. 28, Buenos Ai
res, Argentinoj. (Panevėžio 
ap. Vadoklių p. Dementonių 
kaimo.) 

MARCINKEVIČIUS My kol a 8, 
56 m., mirė Spalių New
ark, N. J. 

MESKELAVIČIENĖ Viktorija, 
mirė Spalių m., Shenandoah, 
Pa. 

VAšTERIS Feliksu, mirė Sfr. 
17, Maspeth, N. Y. 

JUODAITIS K., 56 m., mirė 
Spalių 3, Detroit, Mich. (Su
valkų rėd. ž. Panemunės p. 
Svetsunų vai.) 

SAKALAS Kazys, 56 m., mi
rė Spalių 29, Chicagoj. (ša
kių ap. Gelgaudiškio p. Eli
za vos k.) Amerikoj išgyveno 
35 metus. 

KRASAUSKAS Steponas, mi
rė Spalių 26, Rockdale, 111. 
(Panevėžio ap. Šeduvos p.) 
Amerikoj išgyveno 33 m. 

EMPAKARIS Stasys, pusamž., 
mirė Lapk. 1, Chicagoj. (ša
kių ap. Ilguvos p. Dulinciš-
kių k.) Amerikoje išgyveno 
36 metus. 

KYBARTAS Juozas, 65 metų, 
mirė Spalių 20, So. Boston, 
Mass. (Luokės par.) Ameri
koj išgyveno 40 metų. 

KAUBRIS Edvardas, pusamž., 
mirė Spalių 11, Baltimore, 
Md. 

GALINIS Kazys, Aiirt Spalių 
9, Baltimore, Md. 

ČEPAITIS Antanas, mirė Spa
lių 20, Baltimore, Md. 

GINELEVIČIUS Stasys, 31 m. 
mirė Lapk. 2, Chicagoj, kur 
buvo ir gimęs. 

ŽONAITIS Antanas, pusamžis, 
mirė Lapkričio 5, Chicagoj. 
(Tauragės ap. švėkšnos p.) 
Amerikoj išgyveno 36 m. 

DRUGEIKIENĖ Julė (šatkai-
tė), pusamžė, mirė Lapk. 5, 
Chicagoj. (Raseinių ap. Kal
tinėnų par. Gaučių k.) 

ZEMECKIS Vincas, pusamžis, 
mirė Lapk. 8, Chicagoj. (Pa
gramančio p. Tauragės ap.) 
Amerikoj išgyveno 36 m. 

PAULAUSKAS Kazys, pusam
žis, mirė Lapk. 8, Chicagoj. 
(Marijampolės ap. Balbieriš
kio p. Gudelių k.) 

KRASNAUSKAS Jonas, 39 m. 
mirė Lapk. 6» Philadelphia, 
Pa. Gimęs Harrisburg, Pa. 

VAITKUN1ENĖ Marė, mirė 
Spalių 18, Providence, R. I. 

DABAR laikąs išsirašyti sau 
£fev$ 1$47 metui. ' 
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GIRBERT PATOGI# 
ELEKTRIŠKAS 
PLAKTUVAS 

1 1 .92 
Naujas smarkus ran
kom vartojamas viso
kiam tikslui virtuvei 
plaktuvas kuris plaka, 
jpa^šo, suka ; ir triniu,. ^ 

-"JUICE KING" ^ 
VAISIAMS SPAUDU-

4 9 5  L  Moderninis, nauja u&tt 
lo, gyra varomas % 
išdirbimo, meto. gyra 
varomas "Juice King" 
geriausia. i&ąpai^ia 
vaisių sų}tis. • 

Tvirtos Medines 

Kopėčios 

5 pėdų . . 5.98 

6 pedų . . 6.95 

Tvirtai padirbdintos atlaikymui 
daugiau negu paprasto vartoji
mo ir laipiojimo, šios puikios 
kopėčios yra iš kietmedžio... 
metalu sutvirtintos kiaurai. Jų 
kaina pigi tokia kaip jos dabar 
parduodamos. 

Iširildoati užsakymai Paštu ir 

Telefonu , 

Telefonas CHerry 3000 

THE MAY CO. HOUSEWARES 

PENKTAS AUKŠTAS 

GRAŽUS PLASTIC 
ORO PRANAŠAS 

"CAN-O-MAT" 

1.00 
Nusako oro permai
nas. Laikyk Oro Pra
našą kožname kamba-
ryje, arti lango arba 
sausoj oringoj vietoj. 

ATIDARYTOJAS 
DĖŽIŲ 

4.98 
Jums patiks jo leng
vas, greitas veikimas. 
Can-O-Mat nereik nei 
aliejuot ar valyti. Pa-
aliejuotas visam am-
žūu. 

Švilpiantis Arbatai Virduis 

2 4 9  

3-kvortų aluminum švilpianti arbati
niai virduliukai su lengvai paimama, 
vėsia bakelite rankena ir viršeliu 
ant švilpuko. Reta reikmenis šio
mis dienomis . . . bet mes jų turi
me laiku Kalėdų dovanoms. 

Gaila, Paitu ar Telefonu Užsakymu 
Nepildom 

Aluminum fcopėčiukčs 

5.49. 

Sveria tik 7% svarų, bet išlaiko iki 
H tono. Sumanytos ir padirbdin
tos lėktuvų specialistų. Tai vienas 
iš -tvirčiausių laipiojimui padargų 
kokl ines kada matėm. 
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CLEVELANDO IR AP1EUNKES ŽINIOS 
|j DIRVA—6820 Superior Avenue. ENdicott 4486—Atdara vakarais 

Kun. Dr. J. B. Končius, 
BAFL Pirmininkas, 
Lankosi Clevelande 

VENGKIT MIRTIES! 

Nuo šiu metu pradžios nuo
stabus skaičius asmenų visų 
amžių, jauniklių ir senyvų vy
rų ir moterų patys nužengė į 
mirtj arba sužeidimus musų 
miesto gatvėse. 103 asmenys 

Kaip žinoma Amerikos Lietu
viams patiems teks susirupinti 
ateinančių 1947 metu Bendro 
Amerikos Lietuvių Fondo biud-Jau užmušti trafike ir iš jų 
žetu, kad sudaryti galimybes | didžiausia dalis buvo pėkstieji. 
ir toliau tęsti egzistenciją ka-i pėksčiųjų sužeista trafiko ne-
ro išblaškytų Lietuvių po įvai- j l**imese per 1500. 
rias Europos šalis. Į Neatsargumas vienokiu ar 

Musų viengenčiai negyvena j kitokiu budu yra tiesioginės tų 
ten taip kaip mes čia Ameriko
je, pertekliuje, viskuo apsirūpi
nę, bet skursta ir vargsta kaip 

visų nelaimių priežastys. Ne-
apsižiurėjus išbėg'mas jį gatvę 
pro tarpą sustatytų automobi-

materialiniai taip ir moraliniai. į lių yra didžiausia šių nelaimių 
Tarpe jų, be abejo, randasi ir j priežastis. Ėjimas skersai gat-
musų giminių. Musų šventa j vę viduryje bloko ir neprisilai-
pareiga gelbėti jiems daugiau kymas traiiko šviesų yra kitos 
negu gelbėjome iki šiol. i priežastys mirčių ir sužeidimų, 

Amerikos valdžia sekančiais | kaip iš tų įvykių raportų ma-
metais jais nesirūpins, todėl tosi. 

M I R I M A I  
SKRIPKAUSKAS (Skripps) Jo

nas, 78 m., nuo 5915 Dibble 
Avenue, mirė Lapk. 28, pašar
votas Delia Jakubs laidotuvių 
namuose. Laidojamas pirma
dieni, Gruodžio 2, Kalvarijos 

Lithuanian 
6820 SUPERIOR AVENUE CLEVELAND 3. OHIO PHONE: ENdiftott 4481 

1(1 I. I 
Submitted in Defense of Displaced Lithuanians 

in Germany 

One of the greatest obstacles to 
kapinėse; pamaldos bus 9:3D v.] peace is the consistent failure of 
ryto, Šv. Jurgio bažnyčioje. ! the United Nations to consider the 

use only. Til# Germans insisted in 
taking tTiem away for "guard duty". 
Realizing the situation, Gen. Pie-

.L. ikMSUT' du^e-ir iEhts "*>»» nations""thaV'h.™ | the^X," 
V s. Mrs^ r ranees ^zitkus, ^Lie- been deprived of their independence \ tary" units and issued an order to 

that effect. Secretly he sent emis
saries to every leader in every com
munity advising them to disregard 
the order and to avoid joing such 
units. The result was that no bat-

ry 
tuvoje, Mrs. Ida Jakubs, Mrs. • and sovereignty by aggression with 
Mary Prelog, Mrs. Lillian Yuk-^an excuse of war necessity. Among 
man, ir brolis, Juozas Skrip-! th®s® nations the three Baltic -re-
knn«?kat! i nub.' ,CR> Lithuania, Latvia and Es-

*, . i .j .. ., tonia stand out most prominently. 
SIU KGturiŲ laidojime pasitar- All three of them, under duress j talions were formed. Purpose was 

navo laidotuvių direktorė Del-! of Soviet Russia and in accordance I to  avoid aiding the Nazis and re-
la -Jakubs. ! with advice of many Western Pow-1 retain the good will of Western 

ers. granted Soviet Russia a right' Democracies. 

BALF turės tai atlikti. 
Kadangi BALF pirmininkas 

Kun. Dr. Končius lankysis Cle-
velande šį penktadienį, Lapkr. 
29, todėl visų trijų Clevelando 
BALF skyrių valdybos nutarė 
sušaukti kiek platesnį susirin
kimą naujos parapijos salėje, 
18 22 Neff R., nuo 8 vai. va
kare. 

Kviečiame Didžiojo Clevelan
do Lietuvius veikėjus, draugijų 
atstovus, profesionalus, biznie
rius ir visus tėvynainius būti
nai atsilankyti tame susirinki
me ir tinkamai aptarti musų 
tolimesnę veiklą, kartu gausite 
progą išgirsti Kun. Dr. Kon
čiaus pranešimą iš kelionės po 
pabėgėlių stovyklas Europoje. 

Pėkstieji visada privalo ap
sižiūrėti einant skersai gatvę, 
nes nežiūrint kad ir jam yra 
teisė eiti, važiuojantis dažnai 
per neatsargumą ar kitokį ne
apsižiūrėjimą gali užvažiuoti. 
Šių dienų trafikas reikalauja 
iš kiekvieno didelio dėmesio ir 
apsižiurėjimo, ar pėksčio ar 
važiuojančio. 

Cleveland Police Dept. 

PADĖKA 
Tariame širdingą ačiu musų 

sunui Edwardui, marčiai, taip
gi dukterei ir žentui Al Tarass 
ir anūkei už surengtą surprize 
pokili musų 50 metų vedybinio 
gyvenimo sukaktuvėms pami-

13ALF Dirėktoriato vardu, j nėti. Tas įvyko Lapkričio 7, 
Dr. S. T. Tamošaitis, i dukters namuose, 1213 E. 74th 

' St. Mes buvom apdovanoti la
bai gražiomis auksinėmis dova-

LIBRARY NORI DAUGIAU nomis ir puikia vakariene, už 
PARAMOS i ką rengėjams didžiausias ačiu. 

Cleveland Public Librarv pa- Mes nesitikėjom kad turim 
silaiko iš County Intangible tiek daug gerų draugų, kurie 
Taxes, kuriuos skiria Countv irous taip gausiai apdovanojo 
Budget Commission. Visi kiti į didelėmis aukomis ir skaitlin-
vieši knygynai apskrityje, kaip | &ai^ linkėjimais. Tas vakaras 
ir miesteliuose, palaikomi to- į pasiliks musų atmintyje ant vi-
mis ineigomis. 1947 metams į sados. Dar kartą ačiu visiems 
Cleveland Library nori gauti kurie dalyvavo, o kurie nega

lėjo atsilankyti, už atsiųstas 
aukas 

Mr. & Mrs. Julius Witkoff. 

$2,475X00, kas reiškia tik 17', 
daugiau virs 1946 metų biud
žeto. 

Jei Buget Commission neuž-

f^polė^v^Lpkr "'S'nt IMTYNĖSE DALYVAVO 
bL'Wto«Jišefees kaip viU£e GEORGE TEMPLE 
skaitykloje sumažinti patarna- Lapk 28, Arenoj įvykusiose 
virną; taipgi bus sutrumpinta Jack Ganson buvo parkvietęs 
skaitvklu valandos skyriuose; George Temple, buvusį U. S. 
didžioji skaitvkla bus laikoma | Marines sunkaus svorio čam-
uždarvta sekmadieniais, ir stu-:P loną» broli garsios filmų ar-
dentai bei kiti tyrinėtojai ne- tistes, Shirley Temple, šis bu

vo jo pirmas pasirodymas Cle? 
velande. Jis ritosi su garsiu 
vietos stipruoliu Fred Bozic. 

PARAMA PABĖGĖLIAMS Kitos poros imtikų buvo: 
Andv Kudzius, biznierius iš, Don Evans ir Larry Moquin, 

Detroito, atvvkęs į svečius pas Max Krauser ėmėsi su Michele 
" ' Leone iš Italijos, taipgi Abe 

Coleman su Bill Hall. 
Jack Ganson imtynes Arenoj 

rengia kas ketvirtadienio vaka-
ra, pradžia 8:30 vai. 

ANTANAS ZDANIS praei
tą savaitės pabaigą buvo nu
važiavęs į Pittsburghą pavie
šėti pas savo seserį. 

ALEKSANDRAS STANKEVI- j  to establish military bases as a 
ČIUS, 75 m., nuo 3908 St. Clair I precautionary measure against pos-
ave., mirė Lapk. 15, palaidotas;  ^ e °« N"1 attack. This 

jy- i /. , ' -1 _ _ was in 1939. Soviet Russia entered 
18 d., Kalvarijos kapin6S0, pa-; into a mutual agreement assuring 
maldos atsibuvo ŠV. Jurgio ba- i these republics that it would not 
Žnyčioje. 'interfere in their way of life or make 

Liko žmona, Marė, dvi sese-'any. ™oves 'whereby the sovereignty 
rv«- Mr« Alvirn Tnknhnn«ikfl«* ! or lndependence of these three re-rjs. Mrs. Aivira jaKUDausKas,Įpublics woul<] be affecte(U 

Mrs. Anna Skunsk. j  jn ]ess than one y ear, June 15, 
• 1 194f*< Soviet Russia sent an identi-

STANIS GRIGAS, 08 m., mi-ical ultimatum to these three re-
rė Lapk. 22 d., nuo 324 Gro- j publics demanding that they estab-

veland Club Dr. Palaidotas 25 j ! ish^f "friendly" government with-

Lapk., Kalvarijos kapinėse; pa-1 '•friendly""has tat onTLIiZT*' 
maldos atsibuvo naujoje para-,e Communistic. No nation could 
pi j oje. Į comply with such a demand without 

Germans upon realizing what had 
taken place, arrested the entire 
Lithuanian Military Staff. Many 
resisted and were shot in open re-
sistence. Those who were arrested 
were taken to Dachau and only few 
survived. Nevertheless Lithua n i a 
never provided any voluntary aid 
to the Nazis. Those who were not 
apprehended took to the woods and 
joined the underground movement. 

Thus Lithuania and the other 
Baltic States having; tasted both of 
the brands of "liberation", the So
viet and the Nazi, could not distin
guish between them. The only dif
ference was that of degree, the 
methods and results were the same. 
But at this time they learned what 
happened to the Polish officers who Liko giminiečiai Mrs. Helen J committing national suicide. Most 

Dohnal, Juozas, Pranas ir Vin-i . o f  the Baltic governments, realiz- agreed to join the Soviets and they ' ' I + U *1 4-i 1 . +, * 1 i)lQn CflU/ hn\ir fVkwt Wk ti V\ •#. 4-
cas Kaminskai. ing the futility of offering resistance i also saw how the Communist ter-

fled and the Soviet armies moved i rorized and liquidated their own in 

GEORGE JAKUBS (JAKU
BAUSKAS), 50* m., nuo 5915 

Dibble ave., mirė staiga mir-
čia Lapk. 22, palaidotas 2G d., 
Kalvarijos kapinėse; pamaldos 
atsibuvo šv. Jurgio bažnyčioje. 

Liko žmona, Ida (Skripkaus-
kaitė), 1 sunus James, sunus 

Upon occupation of these coun
tries a system of terror, persecution, 
exile, wanton murder or "liquida
tion" of all those who did not pro
fess Communistic tendencies were 
put into full force. Thousands of 
these innocent victims were herded 

Lithuania. As the tide of war was 
turning, they fled to whatever part 
of the world that was open rather 
than to submit to another "libera
tion" by the Soviets. Their only 
hope was liberation by the Western 
Powers and the fall of Nazi Ger
many. This is the reason why so 

into box cars, having no ventila- '"any fled to Germany, notwithstand 
tion or any other necessities, were 

George Jr. buvo užmuštas ka- pealed and sent enroute with no 
food, water or any other means of 
sustaining life. Others were march-

galės pasinaudoti knygomis. 

savo brolį Mike Kudzių, pama 
tęs Dirvoje atsišaukimą apie 
reikalingumą pasiųsti pabėgė
liams Vokietijoje Kalėdų dova
nų, atsilankė j Dirvos redakciją 
ir tam tikslui paaukojo $10. 

Jis taipgi davė $5 siuntimui 
pabėgėliams Dirvos. 

Alekas Banys padarė Dirvai 
Kalėdinę dovaną pirmutinis — 
paaukodamas $5.00 Dirvos pa
laikymui. 

ro lauke Vokietijoje 
Taipgi paliko motina, Aivira 

Jakubauskienė, seserys Mrs. 
Mary Bindokas ir Mrs. Louise 
Wichorek. 
PRANAS SANVAITIS, 64 m., 

nuo 7922 Sowinski ave., mi
rė Lapk. 23, palaidotas 27 d., 
Highland Park kapinėse. 

Clevelande išgyveno 34 m., 
Amerikoje 40 m. Iš Vidugirio, 
Ukmergės par. 

Liko žmona, Ona, ir keturios 
dukterys. 

FELIKSAS MARTIŠIUS (Mor
tizes), 55 m., nuo 1411 E. 55 

st., mirė Lapk. 22, palaidotas 
29 d., Highland Park kapinėse. 
Buvo pavienis. Paėjo iš Grin
kiškiu p. Liko brolis Benjami
nas Philadelphia, Pa. 

šių dviejų laidojime pasitar
navo Wilkelis Funeral Home. 

ed on foot at forced speed — those 
that lagged back were shot while 
others that persisted in keeping up 
were stopped at some lonely spot 
and machine gunned (see report by 
Col. Petrutis in his book "Lithuania 
Under The Hammer and Sickle" and 
other documents for facts). 

Later, when the Soviets learned 
that a German Nazi offensive was 
succeeding they intensified their un
holy terror by murdering thousands 
of prisoners in cold blood. This 
and similar acts served as notice 
to all Lithuanians that Soviet oc
cupation had but one motive—com
plete annihilation of the Baltic peo
ple. Realizing this every man took 
up whatever arms he could and at-

ing the labor camps, privations, 
bombing, and German hatred that 
was awaiting them. 

These DPs cannot return to their 
countries, for they would be con
sidered "enemies of the people" and 
either liquidated or sent to prison 
camps to die a slow death, where 
thousands of their relatives and 
friends are dying today. The Ger
mans hate them for having failed 
to join them against the allies — 
the liberators persecute them by 
denying them the use of their own 
language to communicate with their 
friends in America and compelling 
them to use among other languages 
German or enemy language, or Rus
sian, the dreaded Communist lan
guage. * They are denied freedom, 
are persistently searched and also 
screened not by duly selected ef
ficient courts of justice, but by mil-

tacked the Bolsheviks. The Soviets j  i tary personnel with no recourse to 
thru their well organized propagan
da machine in America, inland and 
elsewhere accused the Lithuanians 
and others of collaborating with the 
Nazis. This was done to cover up 
their own nefarious and wanton acts 

appeal, no jury and no representa
tion. 

In view of the above described 
conditions and status of the Baltic 
Countries and their peoples, it ap 
pears that the only method for a 

moral justice and lawful, humane f expfe^ed Jn th* Atlantic Char 
principles for which World War II ter and the FoUr Freedoms. 

SUSIŽIEDAVO 
Stasės Milikauskienės jau

niausia dukrelė, Valentina, su
sižiedavo sekm. Lapkričio 24, 
su vietiniu jaunuoliu, Andrium 
Skarnuliu. 

Stasė Milikauskienė išaugino 
keturis sunus, kurie tarnavo 
šiame kare, ir vienas, Petras, 
krito mušiuose Vokietijoje; ji 
taipgi išaugino tris dukteris, 
viena jų, Elena, ištekėjus už 
Dan Katarskio, kuris virš 3^ 
metų ištarnavo U. S. armijoje. 
Jie gyvena Rosseville, Ga. 

Sunus Jonas Milikas susižie
davęs su vietos Lietuvaite. 

Milikauskienė, ilgametė naš
lė, išauklėjo savo visus vaikus 
gerais Lietuviais, ji pati yra 
gera Lietuvė, kiek išgali dažnai 
paremia Lietuvos reikalus au
komis. Iš Lietuvos ji jokių ži 
niu neturi, nors ten likę gimi 
nes ir sena motina. 

Alekas Banys, 
Valentinos krikštatėvis. 

Kalėdiniai Sveikinimai 
Dirvos administracijoje gali

ma gauti pirkti BALF išleis
tus Lietuviškus Kalėdinius at
virukus- sveikinimus, pasiunti 
mui jusų giminėms ir drau
gams. Kreipkitės prie pirmos 
progos. Pelnas iš tų atvirukų 
eina Lietuvos pabėgėlių šelpi
mui. 

MOTIEJUS šalčius prašomas 
atsiimti laišką, jam atėjusį iš 
Argentinos. Laiškas randasi 
Dirvos redakcijoje. 

GlTB. LAUSCHE nors pavė
luotai ėmė sužiurėti kas daro
si su svaiginančių gėrimų lei
dimais Ohio valstijoje, iš ko 
išsivystė baisiausias raketas. 

Pasifodo kad svaiginantiems 
gėrimams parduoti naujų leidi
mų iš valstijos neišduodant 
žmonės kurie nori užsidėti gė
rimų biznį pirkdami tuos leidi
mus iš kitų, moka nuo $15,000 
net iki $40,000. 

Naujai išrinktas gubernato
rius Herbert taipgi turės pro
gos pasirodyti ką jis gali pa
daryti šios nesąmonės prašali-
nimui, kaip jis prieš rinkimus 
žadėjo padarysiąs. 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

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

P. J. KERŠIS 
$09-12 Society for Savings Bid. 

Telef.: MAin 1773. 

that precipitated an open revolt. As ! just, humane and proper solution of 
soon as the Bolsheviks took to their J the Baltic- problem and of all the 
heels, the leaders of the underground oppressed nations .is the following: 

BROTHERS CAFE 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

1603 E. 79th Street 
DBCTlMft ALUS VYN • 

Užkviečiame savo draugus 
Lietuvius atsilankyti. 

Atidara ir Sekmadieniais 

KAZYS LEIMONAS. S«v. 

Telef. CEdar 9527 

movement came out into open and 
i set up orderly police and govern-
j ment system to prevent banditry 
and loot. 

A few days later the Germans 
moved in and immediately started 
to make overtures to the Lithuan
ians to form battalions and join up 
against the Bolsheviks. Notwith
standing the temptation for ven
geance the Lithuanians refused with 
a hope that some day they would 
really be liberated by the Western 
Powers. The Germans were incens
ed against the Lithuanians and then 
made firm demands upon their lead
er Gen. P. Plehavicius. To save him
self and his followers from imme
diate exile in death camps,  he then 

THE BALTIC NATIONS MUST 
BE FREED, their countries reestab 
lished and all foreign armies and 
agencies removed from their terri
tories so that these people be given 
means and facilities to return to 
their respective countries from all 
DP camps, prison camps of Soviet 
Russia and all other parts of the 
world to a FREE, INDEPENDENT, 
SOVEREIGN COUNTRY. 

Unless this solution is applied to 
the Baltic Nations and other sup
pressed peoples comprising DPs the 
world will be inclined to mistrust 
the United Nations and to accuse 
it of being the paw of large im
perialistic powers. It will be ac-
used of  lacking K<>od wil l ,  courage 

JONAS G. 
POLTEK 

L i e t u  v i e  

Namų MaJiavotojag. 

Popieriuotoi^ 

Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų name 

pagražinimo suteikiama 
nemokamai.. 

495 East i23rd Si. 
Telefonas POtomac 6899 

Why 
Pay More ? 
CLEVELAND TRUST 
PERSONAL LOANS 

A R E  L O W - C O S T  
E A S Y  T O  A R R A N G E  

agreed to form battal ions  for  home to face facts  and to s tand up for  
~^uIitiiiaiiiM«i3n>iBiiHii3>iii«i3ifiiiiiijiiT>TiiTimiTiiiiiiiiitiiiii]iiiiiiiriifiiiiiiiuriiiiiiif^ 

j Wyfkeils Funeral Home ] 
1 PILNAS LAIDOTUVIŲ 1 
Į PATARNAVIMAS 1 
| —HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS— | 

| 6202 Superior Ave.' HEnderson 9292 E 

j P J. KJSi^SIS Į 
3 609-12 Society for Savings Bldg—Cleveland, Ohio § 
f OFISO TELEFONAS: MAin 1773. | 

2 Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuoee, kreip- s 
;5 kitės į mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai- S 
j 2 riuose apdraudos-insurance reikaluose. 5 
j 5 Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymas 5 
[2 garantuojama. Kreipkit§s i mane telefonu arba asmeniškai. 5 
P.iiiiiMiiiiiimimiimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiMiiiiiiimiii 

was fought. 
For the sake of PERMANENT 

PEACE, and in the name of millions 
who spilled their life's blood on 
hundreds of battlefields of the world 
so as to make this world a better 
place to live in, we respectfully urge 
you to adopt the following measures 
to solve Baltic States and similar 
problems: 

1. Let the Unite-1  Nations ap
point or select a commission, con
sisting of at least 10 persons, com
prising members of the United Na
tions but not of any nation accus
ed of aggression, or of any of its 
satellites. In this commission at 
least one person from each plain
tiff nation should be included. 

2. Permit the Displaced Persons 
in American, British, French Zones 
and elsewhere where freedom of 
expression and assemblage is prac
ticed to elect their own govern
ments in exile to act for them pro-
tem until such time when their res-
nective countries are freed and they 
can return and conduct a free, in
dependent and unfettered election. 

3. These governments in exik 
should be invited to join the Unitec 
Nations and be given a full statuf 
so that they would be enabled tc 
present, and defend their rights tc 
freedom, independence and sovereign
ty of which they were deprived. 

4. All DPs should be grante< 
full DP rights, regardless of tht 
fact that they were compelled tf 
work in the Nazis war machine 
by coercion or that they escaped 
and were not persecuted. Their sta
tus should be established by a du 
Iv selected court consisting of ma 
ture and unbiased men of propel 
legal training and experience and 
provided with a jury and a system 
whereby each DP, if denied his 
rights, could appeal and present hit 
case, with no expense or hardships 
All military courts should be ban 
ned from this judicial function. 

If for any reason any Uniter 
Nations member opposes this me 
thod of handling the Baltic am 
similar problems, he will be request 
ed to supply facts to grant fret 
access to the United Nations Com 
mission to his respective country 
prison camps and any other placc 
or institutions without any obstacle: 
in order to determine the validitj 
of his opposition. This commissior 
iri any event will have to have s 
right to enter any country at any 
time for the purpose of securing 
data for the case at hand. If an> 
nation refuses the United Nations 
request then it will be subject t< 
penalties, such as a refusal of al 
United Nations members to gran1 

loans, as nations or their national; 
to have commercial, diplomatic o: 
any other intercourse until it com
plies with the will of the majority 

In conclusion, we, Americans oi 
Lithuanian and Baltic Descent, com
prising over one and a quarter mil 
lion people, desire and plead foi 
permanent peace but not at a prict 
of freedom, liberty and pursuit of 
happiness. We plead for peace bas
ed on moral justice, fairness and 
law with favors to none and equal
ity to every portion of humanity, 
great or small. We beseech, there
fore, to take immediate action ir 
the Baltic question and to apply the 
Drinciples for which so many died, 

P, J. Zuris, President, 
League for the Liberation of 

Lithuania, 
K. S. Karpius, Secretary, 

League for the LiberaiSotft of 
Lithuania, 

Dr. M. J. Colney, Vice President, 
The American Friends of 

Lithuania, 
Anthony A. Olis, President 

Americans of Lithuanian 
; Descent, 

Y. Ąbraitis, President 
American Lithuanian ' National 

League. 

Lithuanian Handicap 
League Standings 

The following standings include 
parneš played up to and ins luding 
Nov. 24th, at Cleveland. Ohio 

TEAM W L Pts. 
Tree's Cafe 22 11 29 * 
^asnik Cafe 21 12 29 
)unbar Cafe 19 14 27 
Jmarlo Recreation 17 1# . 23 
Vlihcic Cafe 17 16 22 
Studney's Ser. 16 11 "22 
3razis Bros. 17 16 ,21 
Joe's Bar 16 IB "21 J 
'aul's Tavern 15 it 19 
Bill's Cleaners 15 IS 18 
.•"ri-Vet Appliance 16 18 18 ' 
aukys Printing 9 24 12 

TEAM HI-1 GAME 
Omarlo Recreation 965 
Joe's Bar 948 
Lasnik Cafe 941 
INDIVIDUAL HM GAME 
Rakas 238 
Akelis 234 
Pavilonis 233 
Samolis 233 

TEAM H1-3 GAME 
Lasnik Cafe 2741 
Omarlo Recreation 2695 
Bill's Cleaners 2648 
INDIVIDUAL HI-8 GAME 
Chebo 639 
B. Norbut 624 
A. Norbut 613 

KING PIN CLUB 
2111 Prospect Ave. 

SUperior 3443 

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

Joe. Chester* pres. Al Samolis, sec. 

REIKALINGA JANITOR 

Kreipkitės j Ezella Theater — 
7009 Superior Ave., po 6 p.B». 
bet kurią dieną. 

Frank Z. Greenwald, 
Mgr. Ezella Theater. 

Delia E. Jakubs 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763 

NVUVVVWW'AVWAWIWWWVW^/VWWAVYWWVWWVV^ 

VISOKIA APDRAUDA 
Mes esame pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

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

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

ir Apdraudos Agentūra 
6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 

Automatinis Gasu šildymas 
Paversk savo Furnasą Modernine šildymo Sistema 

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

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

AKRONE kreiptis į: Hank Hollish, 260 The Brooklands, Stadium 4793 
«Wm——*—»IWMWIMWmWMmiWWMimilllllHimilMWWWWmtWl HWIKIIM, 

r* ********* 

Duok jam DOVANAS 
IŠ VYRIŠKOS KRAUTUVES! 

Dovanas kurios jis gali dėvėti! 
Dovanos kurias jis jve^tfns! 

štai keletas iš daugybės naudingų Dovanų kurios 
suteiks jam smagumą: 

SWEATERS — MUFFLERS — DIRŽAI — PIRŠTINĖS 
ODOS JACKETS — KOJINĖS — VILNONIAI JACKETS 

PJAMAS — MARŠKINIAI — KEPURĖS — KELNĖS 
KAKLARAIŠČIAI — PETNEŠOS — APATINIAI 
SKRYBĖLĖS — BATH ROBES — NOSINAITĖS 

ir daugybė kitų reikmenų "kuria bus vertingus dovanos. 
Al GREEN STAMPb su kotnu pirkiniu fSVU A f 

® IV/%1 savo Stamp Bookn * IV/'*^ 

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

* * * * * * * * * * *  M j d (  * * * * * * * * * * *  
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