
iii'. 

& 

LAIŠKAI Iš TEN 
KUR GYVENA 

BE NAMU 
Rašo Dirvos Korespondentas 

Paryžiuje. 

\ 9 f .  
0?<s% -

& 

"1 D 1 111 1 11,11 I|.U!1 11 '.'-l*!1 1111 1 -1"1 ; .. • . 

DIRVA (THE FIELD) 
LITHUANIAN WEEKLY 

Published every Friday ha Cleveland by 

Ohio Lithuanian Publishing Co, 
6820 Superior Ave. Cleveland 3, Oil* 

The only Lithuanian Newspaper publisher] in Ohio reaching a very large majority of the 80,000 
^ Lithuanians in the State and 20,000 in Cleveland 

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

under the act of March 3, 1879. 

. 

^ & 

Kaina 5c. CLEVELAND, OHIO DEC.-GRUOD. 6, 1946 (31-mi metai :: 31st year) 

NIURNBERGAS 
Aš NESU gerai orientuotas 

kiek pas jus ten, skaitytojau. 
Uždirbama į mėnesi. Bet jei 

. norite Marzfeldo stovyklos Lie
tuvio uždarbį isversti j dolarius 
ta oficialiu kursu gausite 13 
dolarių; gi neoficialiu tik vie-
11% dolari. ir tai dar nepilną. A < 
manau kad skirtumą rasite jų s 

patys ir, turbut, rasite toki ka ! 
suabejosite mano patiektomis 
žiniomis. O vis del to jos yr<) 
tikros: toks uždarbis yra šią
dien Vokietijoje visiems darb 
Ijfnkams nespecialistams. Ti( 
sa, oficialios kainos taipgi ski 
riasi žymiai' bet oficialia kain.t 
negausi net virvės pasikarti, o 
ką kalbėti apie daiktus reika
lingus gyvenimui. 

Stovykloje maistu perdaug 
nesiskundžiama. Gauna 3000 
kalorijų ir gyvena. žinoma, 
tas maistas yra monotoniškas, 
kasdien vis tas pats ir įgrysus. 
AŽ taipgi buvau pavaišintas 
vakariene, kuri susidėjo iš žir
ninės sriubos ir duonos. Sriu
ba nebuvo perdaug bloga, bet, 
žinoma, nepalyginamai bloges
nė už tą kurią valgiau Lietuvo
je 5-to pulko kareivinėse, at
likdamas karinę prievolę. O 
tada, menu, rašiau dažnai ma
mai j namus kad siųstų dešrų 
ir sviesto, nes sakiau neišlai
kysiu .... su tokia sriuba. Ra*, 
šytų ir Marzfieldo Lietuviai t.% 
p a t į ,  b e t  n e ž i n o  k a m . . . .  
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. STOVYKLOJE inteligentinių 
pftjiegų beveik visai nėra, tai
gi ir kulturinis gyvenimas tuš
čias: jokio choro, jokių kursų, 
jokios paskaitos. Mokyklos nė
ra, nes dviem vaikams neįma
noma jos turėti. Laikraščiai, 
Jcad ir vėlai, bet ateina. Vie-
nas-kitas barakas susidėjęs tu
ri Įsigijęs radio ir gali jo pa
galba šiek-tiek šviestis.... Sa
vo bažnyčios irgi neturi;. bet 
Lietuvis kunigas atsilankė. 

• 

VAKARE komendantas su
kvietė stovyklos Lietuvius pra
nešimui. Kalbėjo apie "scree-
ningą" (sijojimą) ir kitokius 
vietos reikalus. Salę pasikal
bėjimui atstojo barakas. Vy
rai susėdo ant lovų, sustojo 
pfie sienų, sutupė ant slenks
čių, o mes, kalbėtojai, viduryje 
susėdome ant ilgo stalo, kojas 
susikėlėm ant suolo (mat, no
rėjome kai ką paimituoti....) 
ir kalbėjomės visokiais klausi
mais. Aš klausiausi jų, o jie 
klausėsi manęs; jie man pasa
kojo apie jų reikalus, o aš 
jiems apie musų visų bendruo
sius. žinoma, visiems rūpėjo, 
patirti kas daroma Lietuvos 
reikalui; kokios perspektyvos 
musų tėvynei ir kokia ateitis 
pačių išvietintų Lietuvių. Bai
gėme kalbas apie vidurnaktį, 
baigėme geresnėje nuotaikoje 
negu pradėjome. 

Tai beveik viskas ką aš ma
čiau ir girdėjau "vyrų stovyk
loje". Naktj mane patalpino 
komendantas viename barake 
kuris buvo išdalintas kamba
riais, ir paguldė greta vieno 
jauno vyruko kurs labai nese
nai buvo atvykęs iš Čekoslova
kijos, pabėgęs iš sovietų armi
jos. Jis paprasčiausiais žodžiais 
man dar ilgai pasakojo kaip 

buvo -mobilizuotas Lietuvo 
Je, atėjfis sovietams, kur ir 
.liaip jis buvo apmokytas, kaip 
:4is dalyvavo Breslau ir Berly-

• r»o paėmime ir kaip jis vėliau 
ypabėgo ir kodėl bėgo. Apie vi

sa tai ai jums papasakosiu at-
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J V Lewis T eismo Pri
pažintas Kaltu 

m 

JIS NERODO NORO 
PILDYTI VALDŽIOS 

PAGEIDAVIMO* 
Washington, Gruod. 4.— 

U. S. Distrikto teismas ra
do angliakasių unijos pre
zidentą John L. Lewis kal
tu nesiskaityme su teismo 
uždraudimu šaukti anglia
kasių streiką. 

Teisėjas Goldborough už
dėjo pačiam Lewis $10,000 
piniginės pabaudos, o Uni
ted Mine Workers $3,500,-
000 už pirmas 14 dienų už
tęsto streiko. Lewis, teis
mo sprendimu, galėjo buti 
patalpintas ir j kalėjimą 
iki neatšauks streiko, ta
čiau teismas su juo apsiėjo 
švelniai, tikėdamas kad jis 

išduotas draudimas buvo taiky-1 toliau pildys teismo įsaky
tas išvengti streiko, tačiau Le-;mą ir streiką atšauks, 
wis teismo sprendimą panieki
no ir streiką apšaukė. Už tei
smo paniekinimą jis patrauktas 
atsakomybėn. 

PLIENO? 6 AM YRA 
ŽYMIAI NUKEN

TĖJO 

FEDERALIS Teisėjas T. Alan 
Goldborough, Washington, D. 
C., kuris išdavė teismo laikiną 
draudimą angliakasiu pirminin
kui John L. Lewis nenutraukti 
Krug-Lewis sutarties ir neiš
varyti minkštos anglies darbi
ninkus streikuoti. Tas teismo 

; Del angliakasių streiko 
pirmiausia žymiai nuken
čia plieno gamyba, nes jau 
per pirmas* streiko dienas 
nepagaminfcfį ^ virš ' 500,000 
tonų plieno iš kurio butų 
galima padaryti 200,000 au
tomobilių arba 3,500,000 na
mams reikalingų refrigera-
torių. Jei streikas ilgiau 
užsitęs keli milijonai darbi
ninkų liks be darbo. 

Sumažinta traukinių ju
dėjimas, uždėta embargo 
ant pervežimo prekių, paš
to siuntiniųj 

Politika 

KOMUNISTAS AT
MESTAS 

Bet Lewis visai tyli, nie
ko nesako apie streiko bai
gimą, o jo gynėjai advoka 

VISUOTINIS STREI
KAS OAKLANDE 
Oakland, Kalifornijoj, iš

šaukta generalinis streikas 
visi tai ėmėsi apeliacijų keliais ir. suparaližiuota visi biz-

rasti budus Lewis'a ir uni- ™ai if darbai apie milijono 
ją nuo pabaudų paliuosuo- ?i° miesto gyventojų. Strei-

Praneuzijoje, komunistų 
partija pralaimėjo pastan
gose paimti j savo rankas 
laikinos vyriausybės vado
vybę, kuomet jų kandida
tas Thorez į premjero vietą 
rinkimų nelaimėjo. 

Prieš jį išėjo MRP (de
šiniųjų) partija ir radikalų 
socialistų partija, nebalsuo
dama už jj. 

Filipinuose ramybės nė
ra, nepriklausomybę atga
vus. Ten veikia "liaudies 
armijos", gaujos sukursty
tų banditų, kurie kovoja 
prieš respublikos valdžią. 
Ten randasi ir Amerikos 
kariuomenės bet ji leidžia 
sukilėliams veikti, nenori į 
salų "naminius reikalus" 
kištis 

»• ŠIO karo bėgiu Amerika 
neteko 37 generolų, kurie 
žuvo mūšio lauke arba lėk
tuvų nelaimėse,. o 63 kiti 
generolai buvo sužeisti ar
ba paimti nelaisvėn. 

skirai,- nes jo pasakojimas bu
vo ilgas ir gana įdomus. . 

NEIšBUVĘSį nei paros Šioje 
stovykloje, rytą aš kartu su 
važiuojančiais darban apleidau 
Marzfeldą. Didžiavausi kad bu
vau pirmutinis kurs iš svetur 
aplankė tą užkampį ir pamatė 
"vyriškos" stovyklos gyvenimą. 
Ir jaučiausi labiau patenkintas 
negu kad bučiau aplankęs is
torinį Niurnbergo teįsmą. 

šiuo metu aš laukiu trauki-' 
nio į Bambergą ir jums rašau 
'stoties' laukiamajame...., ku
riame kartu ir valgoma ir mie
gama ir vaikai maitinama.... 
Vienur išsitiesęs ant žemės il
sisi pakeleivis, kitur Vokietis 
krausto iš vieno maišo į kitą 
obuolius, dar kitur "besimylin-
ti porelė" susiglaudus snau
džia.... Pasnausiu dar ir as 
iki traukinio atėjimo. Neisiu 
miestan ir jo nelankysiu. 'Te 
gul bus taip kad "buvau Romo 
je ir popiežiaus Bemačiau**! 

I ; • 

ti, įrodyti kad teismas šia
me atsitikime neturi jokios 
teisės unijos vądą ar pačią 
uniją bausti. 

Kadangi nėra įstatymo 
sulyg^ kurio unija gali buti 
baudžiama už streikavimą, 
Lewis dar gali išeiti laimė
tojas ir dar labiau pamišti 
savo didybėje, nugalėjęs vi
sos šalies valdžią. 

Teisėjas jam gerai pa
sakė: "Čia nėra pasielgi
mas kokio žemo nusižengė
lio, bet tai yra piktas, mil
žiniškos reikšmės dalykas. 
Tai reiškia badą, šakį ir 
nedateklių daugybei kitų; 
tai reiškia grąsinimą pačiai 
demokratinei šios šalies 
valdžiai." 

Bet tokiam.diktatoriukui 
kaip Lewis tie aiškinimai 
yra tušti žodžiai. Jam nie
ko nereiškia ir pasipiktini
mas visų kitų 140 milijonų 
šalies gyventojų ir milijo
nų darbininkų kurie lieka 
be darbo. 

Lewis gauna iš unijos al
gos $25,000 metuose ir tūk
stančius kitokių ineigų. Jis 
bado ir skurdo nejaus, o 
darbininkai kurie lieka be 
darbo -lai sau skursta. 

Unijos ižde jis turi virš 
13 milijonų dolarių pinigų, 
jis jaučiasi didelis ir galin
gas. 

Amerikos viešojo gyveni
mo vadai siūlo, jeigu negel
bsti švelnus su juo apsiėji
mas, kad valdžia imtų elg
tis su juo šiurkščiai: už to
lesnį paniekinimą teismo 
uždaryti kalėjiman. Ang
liakasius kviesti dirbti ku
rie nori, duodant kariuo
menės apsaugą. y 
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ką vadovauja AFL. 
Streikas kilo privertimui 

dviejų - didelių* krautuvių 
samdyti į darbą unijistus 
trokerius. Kitos unijos tą 
streiką parėmė ir tuomi su-
paraližiavo visą miestą. 

SUJUNGĖ AMERIKOS 
-IR BRITŲ ZONAS 

VOKIETIJOJE 
Amerika ir Britanija pa

sirašė sutartis sujungimui 
į Vieną ekonominį vienetą 
savo paskirai laikytas oku
puotas Vokietijos zonas — 
tai yra pirmas rimtas žing
snis gelbėjimui tos šalies iš 
suirutės ir pastatyti ant 
kelio į normali gyvenimą. 

Tuo budu, kita visa Vo
kietijos dalis, pakliuvus į 
Rusų nagus, bus paskirai 
bolševikų teriojama ir ali
nama, ir niekas negsiima 
jos gelbėti. , 

TRYS'NAUJI NARIAI. Sėdintieji apačioje priešakyje pirmi
ninko stalo United Nations bendrame posėdyje, yra trijų nau
jai priimtų į United Nations valstybių atstovai: O. Unden, 
švedi.ios; Thor Thors, Islandijos, ir Aziz, Afganistano, kurie 
skaitosi tų šalių delegatais. Viršuje, kairėje sėdi Trygve Lie, 
UN generalinis sekretorius, stovi Paul Henri Spaak, Belgijos 
atstovas, kuris pirmininkavo laike tų trijų šalių priėmimo ir 
sako jas sveikinančią kalbą. Trečias yra sekretoriaus padė
jėjas. 

NEVERS FRANCO 
VALDŽIOS 

United Nations konfe
rencijoje U. S. ir Britų at
stovai padeda bolševikams 
kelti Ispanijos vyriausybės 
išvertimo klausimą, bet ir 
vėl pasisako kad atsisako 
prisidėti prie tos vyriausy
bės nuvertimo darbo. Išei
na, jeigu bolševikai sukeltų 
Ispanijoje revoliuciją prieš 
Franco vyriausybę ir visą 
Ispaniją paverstų į skerdy
nių šalį, tai Amerika ir An
glija sau ramiai žiūrėtų, o 
kai komunistai įsteigtų sa-
vo valdžią ir dar labiau Eu
ropą paskandintų raudona
me tvane, Amerika ir Ang-IŠLEIDUS geležinkelių 

embargo, sako liks be dar-1 jjja ^ai skaitytų demokrati-
bo bent pora milijonų žmo
nių, pasidėkojant angliaka
sių streikui. 

Sudege. Ithaca, N. Y.—' 
Netoli čia vienoje ukėje su
degus gyvenamam namui 
ugnyje žuvo motina ir šeši 
iš jos 10 vaikį, v 

jos vykdymu. 

PREZ. TRUMAN patie
kė 37 milijonų valdžios iš
laidų biudžetą 1938 m, 

Republikonų kongre s a s 
pasiryžęs valdžios išlaidas 
sumažinti 20 nuoš., prezi
dentas gi tam priešinsi*. 

UN POSĖDŽIUOSE 
TIK DAUG KALBU 
United Nations posėdyje, 

kalbant apie ateities taiką, 
tebeina po senovei kalbos 
ir daugiau jų. Amerikos at
stovas Sen. Connally vieno
je savo kalboje pareiškė: 
"Jokia paskira valstybė ne
gali eiti link taikos. Ji tu
ri turėti draugų. Jokia ša
lis paskirai negali paimti 
pasauli valdyti. Istorija su
taršė tokius įsivaizdavi
mus". 

Bet kas iš tų kalbų kad 
sovietams pavesta pusė Eu
ropos nukankinti ir išnai
kinti, ir nieko nedaroma tų 
žmonių išgelbėjimui. Visi 
delegatai UN posėdžiuose 
bijo ir paminėti kad Rusija 
yra mažų tautų pavergėja 
ir kad laikas imti jas lais
vinti. Sovietų šunims gi 
visu laiku leidžia skalinti-
loti prieš mažą Ispaniją, 
kuri buk esanti net pavo
jinga taikai, kai ten Gen. 
Franco rimtai vadovauja ir 
saugoja savo žmonių reika
lus. 

Maskvos skalikai iškelia 
net tokius pasiulymus: nu
traukti su Ispanija ryšius, 
nedaryti su ja prekybos, 
net užblokuoti ją kariškais 
laivais — Kad tik bolševi-' 
kai greičiau galėtų tą šalį 
užvaldyti ir pridėti dar vie
ną auką į Kremliaus kruvi
nų valdovų nasrus. 

Kada pradės boikotuoti 
ir net blokuoti, pačią sovie
tų Rusiją, ir kada ims teis
ti jos karo kriminalistus, 
kurie kartu su Hitleriu iš
provokavo šį karą? 

BUDAPEŠTE, Vengri jo 
je, išėjo aikštėn kad gauja 
buvusių- nacių SS karinin 
kų nužudė apie 12 žmonių, 
iš kurių mėsos darė dešras 
ir pardavinėjo jas juodoje 
rinkoje. 

Argentinoje, Tucumen 
mieste atsilankius prezi
dento Peron žmonai, per 
jos sutikimo ceremonijas 
susigrudime žuvo 14 žmo
nių, 100 kitų sužeista. 

LIETUVOS MINISTE
RS BALTOJO NAMO 

VAIŠĖSE 
WASHINGTON, D. C., Lap

kričio 26^(L.P.N.). — Baltuo
siuose Rumuose pirmą kartą 
karui pasibaigus įvyko diplo
matiniai pietus, kuriuose Pre
zidentas Truman ir ponia pa
vaišino Washingtone akredituo
tus diplomatiniu misiją virši
ninkus. 

Del didelio skaitliaus tfiplo-
matinių misijų Washingtone, į 
pirmutinį parengimą buvo pa
kviesta tiktai pusė diplomatų. 
Ten dalyvavo taipgi ir Lietu
vos Ministras ir p<!>nia žadeikie-
nė. Ta proga dalyvavo taip 
pat Generolas Eisenhower, Ad
mirolas Leahy, ir U. S. v Senato 
bei Kongreso užsienių reikalų 
komisijų pirmininkai. 

ĮSAKĖ BAIGT KARO 
NEAPYKANTA 

Amerikos okupacinei ka
riuomenei Vokietijoje išlei
sta naujas patvarkymas — 
baigti iš karo meto užsitę
susią Vokiečių neapikantą 
ir įsakyta pagelbėti Vokie
čiams atstatyti nuteriota 
šalį. 

Kažin ką tas gelbės, ka
da Amerikos kariuomenė 
Vokietijoje didumoje yra 
tokia kurios užsilaikymu 
ten prireikė tyrinėti. 

DOLARIS šiądien perka 
reikmenų tik 69 centų ver
tės palyginus su 1941 me 
tais, del kainų pakilimo. 

ŠIO KARO metu Ameri
kos kariuomenės tarnyboje 
viršininkų nusižudė dau
giau negu paprastų karei
vių, ir daktarų bei slaugių 
atėmė sau gyvastis netikė
tai daug. 

Sužymėta: 1,179 nusižu
dymai ir 656 nužudymai ki
tų karinių asmenų per karo 
laikotarpį. Apie 4 kartus 
daugiau kareivių nusižudė 
kurie buvo virš 40 m. am 
žiaus negu tarp 20 ir 29 m. 
amžiaus. 

Bolševikai Protestuoja 
KAIP žinoma, Lepk. 26, Wa

shington e, Baltajame Name, 
,į diplomatinį priėmimą prie ki
tų valstybių buvo pakviestas 
ir Lietuvos atstovas. Maskvos 
Pravdos korespondentas rašy
damas apie tai iš New Yorko, 
išbarė U. S. State Departmen-
tą del p. žadeikio, "Lietuvos 
ambasadoriaus", pakvietimo* § 
tas vaišes. 

Pravdos korespondentas fŠSl-
reiškia jog tas pakvietimas pa
rodo state departmento oficia
lų "pasalingą sąjausmą" "mi
rusioms sieloms". State de
partmento oficialai esą pametę 
"visą supratimą proporcijos ir 
padorumo" palaikant "fašisti
nės Lietuvos vyriausybės" at
stovą savo diplomatiniame są
raše. Ta vyriausybė, tikrina 
korespondentas, "senai jau pa
siliovė egzistavus". 

ŠIS PRAVDOS koresponden
to pareiškimas tik privalo pa
skatinti Amerikos Lietuvius 
padėti didesnes pastangas kar
tą ant visados užbaigti tą ne
aiškią padėtį ir rodymą "pasa-
lingo jausmo" iš State Depart
mento pusės. State Departmen
to valdininkai laikas nuo laiko 
mus suramina pakartojimais 
kad Lietuvos padėtis tebėra po 
senovei kokia buvo. Tuo tarpu 
bolševikams leidžia tęsti Lietu
vių tautos žudymą. 

Mes privalome pasakyti Sta
te Departmentui ir visai Ame
rikos vyriausybei, jeigu Lietu
va laikoma po senovei nepar
duota sovietams, ji neprivalo 
buti laikoma "mirusia siela", 
turi buti leista jai sudaryti ir 
turėti kokis komitetas ar laiki
na vyriausybė, kurios pareigos 
butų vadovauti Lietuvių tautos 
reikalams, iki Lietuva nėra iš
laisvinta. 

Pradės Gaudyti Šnipus 
VALDŽIOS planai imtis ty

rinėti komunistų veiklą šioje 
šalyje neišvengiamai pavirs Į 
sovietų šnipų gaudymą visoje 
šalyje ir gal plačioje Ameriko
je. Komunistai šiame konti
nente dirba dviem budais <— 
vienas jų yra viešas, atviras rė
mimas Rusijos užsienių politi
kos per suagituotus komunis
tus ir jų organizacijas bei vi
sokias jų šalininkų grupes. 

Antras būdas — slaptas šni
pinėjimas ir vogimas paslapčių 
pačių Rusų agentų ir jiems iš
tikimų ar parsidavusių Ameri
kos piliečių. 

ŠIOS šalies valdžia susiduria 
su reikalu greitai imtis tyrinė
jimo abiejose tose srityse. Pre
zidentas Truman paskyrė savo 
komisiją, kuri savo patyrimų 
raportą turi patiekti iki Vasa
rio 1, ant kiek šalis yra saugi 
nuo kenksmingų ir neištikimų 
asmenų dirbančių valdžios |s-
taigose. 

Kongreso komisija praneša 
kad kaip tik naujas Republiko
nų Kongresas susirinks, Sausio 
3, komisija imsis darbo atiden
gti komunistus ir jų simpati-
zatorius valdžios įstaigose, ša
lia to, komitetas ryžtasi užves
ti tyrinėjimą komunistų veiklos 
visoje šalyje bendrai, ypatin
gai kreipiant dėmesį į Holly
wood,* kur sako komunistų pri
viso kaip kirminų, kurie sten
giasi pagrobti į savo nagus vi
są filmų industriją, panaudoji
mui komunistinei propagandai. 
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PENNSYLVANIJOJE 
PMILADELPHUOS 

PASTABOS 

UŽNt;omnfr koM u n i z m u 
per daugelį metų, Laisvės skai-
tytojai kelia lermą prieš savo 
"mokytojus". Jau kelintą kar
tą skaitau tame Lietuvių kal
boje burliokų dvasioje leidžia
mame dienraštyje, kur skaity
to! ai skundžiasi kad jiems ma
žai ko parašo, arba daug to pa
ties abrako prirašo, rašytojai 
ir gerai apmokami jų redakto
riai. 

Nėra daug ko stebėtis skai
tant tokias L-s skaitytojų ne
pasitenkinimo žinias ir skun
dus, nes per tiek metų kaip L. 
gyvuoja, penėdama kasdien sa
vo skaitytojus tuo pačiu ir vie
nodu receptu pagamintu komu
nistiniu maistu, ir tvirčiausia 
kūniškai išaugusi ir protiškai 
išsivysčiusi žmogų susilpnina 
protiškai ir sudarko, sunaikina 
j j kūniškai, paverčia j j į išse
kusį, sudžiuvusį skeletą. 

MES tokių žmonių skeletų 
galėjome ir dabar galime ma
tyti filmose, rodant nacių ir 
Japonų koncentracijos stovyk
las, antram pasauliniam karui 
pasibaigus. 

Tokių skeletų randasi milijo
nai ir anoje pusėje tos "geleži
nės uždangos", garsioje "dar
bininkų tėvynėje", kurių, deja, 
niekam neleistina aplankyti ir 
pamatyti juos, padaryti jų pa
veikslus ir parodyti kitų šalių 
žmonėms, kaip tame "rojuje" 
žmonės-skeletai dirba, gyvena, 
ir palengva miršta. Labai re
tas žmogus tai žino ir gali ki
tiems apie tai pasakyti. 

VIENAS tokių randasi atsi
sakęs, komunizme išauklėtas ir 
penėtas juo, buvęs aukštas ko
misaras, Viktor Kravčenko, ku
ris Saturday Evening Post žur
nale, Lapkričio 30 laidoje, apie 
tiii pasako. 

Savo straipsnyje, "Stalino 
Misteriški Miestai Sibire", ra
šytojas V. K. naujai iškelia ai
kštėn visus tuos vargus ku
riuos 20 milijonų vergų turi 
nešti vedant naujus vieškelius, 
statant miestus, tvirtoves ir 
geležinkelius. Tie didi sovietų 
užsimojimai sunaikino milijo
nus gyvybių, kurių Kremliaus 
viešpačiams negaila sunaikinti. 

L-VĖS skaitytojai turėtų pa
reikalauti savo "kukorių" pa
gaminti apart Rusiškų "barš
čių" dar ir kitų skanumynų 
palaikymui kuno ir proto gero
je lygsvaroje. Jie turėtų pri
dėti L-vės komunizmo buizos 
bliudan, pagaivinimui savo su-
džiuvusių nuo vienodo "maisto" 
skaitytojų, virstančių j-protiš
kus skeletus, ir tokio "maisto": 
išversti ir perleisti per savo 
dienrašti knygas: "I Chose 
Freedom", "The Great Globe 
Itself', "The Iron Curtain", 
"Stalin Genius or Devil", "God 
and or Stalin", žymių rašyto
jų straipsnius: "The Lifting 
Iron Curtain", "An Appeal to 
the American Communists", 
"Christ or Chaos", "Do We 
Dant a Soviet Peace", "Sell

out in Jugoslavia", "We Are 
Getting Ready for War in 
Alaska", "Reds Do Not Want 

Happy Workers", "How Chur
chill Fought, with Stalin", "Ger
many's Crime School", "Roose
velt and Churchill Quarrels at 

Casablanca", "The Price of 
Peace with Russia", "Trouble 
In Paradise", "We Should An
nex 50,000,000 Square Miles of 
Ocean", "Look What Russia Is 
Doing Now", "Communism or 
Satan", ir daugel kitų, kurių 
nei vieno neteko pastebėti pa
talpinta L-je, kad ir su savo 
pastabomis. 

Jeigu L-vė pradėtų versti ir 
spausdinti bent dali tų raštų 
koriuos viršuje išvardinau, jos 
penėti vienodu maistu per daug 
metų skaitytojai su žema mai
sto kalorija, tikrai atsigaivin
tų protiškai ir padėkotų man 
už šj pagaminta jų sveikatai 
ir protui atitaisyti "receptą". 

PO Naujų Metų pas mus ren
gdamasi pradėti dirbti Lietuvos 

ypdavimui ir tremtiniu naudai. 
g i J- Ja"Muaka% 

SEKRETAI DYKAI 
(FREE) 

Tiems kurie užsirašys 32-jų pusi. 
Lietuvių Naujienas ant 2-jų me-
eų už $2.00, duosim SEKRETUS 
dovanai, kaip pasidaryti namie 

•lu, vyną, ir saiderį. (52) 
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PITTSBURGH 

SANDARIEčIŲ PRAKALBOS 
IR VAKARIENĖ 

Gruodžio 1, L. P. salėje, S. S., 
buvo surengta sandariečių pra
kalbos ir vakarienė. Kalbėtojais 
buvo Dr. P. Dagys, tik kelios 
savaitės iš Europos, ir p. A. 
Devenienę. Abu kalbėtojai daug 
papasakojo kaip musų broliai 
kenčia Lietuvoje po bolševikais 
ir kaip musų pabėgėliai vargs
ta svetimose šalyse v; 
kfeius

nukreiptus i mus Amerl 

kavo*gM?U"rkMre4K5' Au" 
*6; Hr ir Mrs^urSSST^. 
kiš £ Mrs- Virbic-kas $5; Kaliciai $2; p. Savale-
is $2; S. Starta $2, G. Dargis 

po $1: B. Jucevičiutė, S. 
Alehunas, A. Vaitkevičienė, A. 

A- Miciulis, J. Stone, 
V. Mažeika, J. Žodelis, B. Ba-
kamenė, F. Savickas, P. Mar-
niokaa, & Lapeika, A. žaleduo-
nis. 

žmonių del blogo šalto oro 
atsilankė apie 200. 

"Vakarienė buvo žemutinėje 
salėje, svečių pagerbimui: da
lyvavo apie 70 asmenų. 

Prakalbose programą vedė P. 
L. Pivaronas, Sandaros pirmi
ninkas, o vakarienėje F. Ra-
džius. Po vakarinės trumpas 
kalbas pasakė P. L. Pivaronas, 
J. Virbickas, Adv. Ed. Schultz, 
p. Pivaronienė, B. Gramba, P. 
Marmokas ir kiti, ir taipgi kal-
vėjo svečiai p. Devenienė ir 
Dr. Dagys. 

Kadangi nekurie pabėgėliai 
dabar jau gyvenantieji Pitts-
burghe, Vokietijoje priklausė 
prie dainų ansamblio tai pra
šant publikai jie sudainavo ke
letą dainelių.^ Pabaigoje sugie
dota Lietuvos* Hirųrfas. 

» J. Virbickas/ 

Detroit Naujienos 
irialill'įį 

STREIKO ATBALSIAI 
Angliakasių streikas padarė 

nuostolių plieno darbuose taip 
kad nepadaryta plieno tiek kiek 
reikalinga pagaminimui 200,000 
automobilių. 

Plieno darbininkai ketvirtu 
laiku šymet atsidūrė bedarbių 
eilėse, tūkstančiai jų. 

Jeigu streikas ilgiau tęsis ir 
daugiau plieno dirbtuvių bus 
priverstos užsidarjrti. 

CIO vadas James Thimmes 
praneša kad bus patiekta Alu
minum Co. of America reikala
vimas pakelti algas ir garan
tuoti metinj uždarbį. 

Ar ir šie reikalavimai pri
ves prie naujo streiko? 

BALTIMORE, MD. v" 

SMULKIOS žINOTfiS 
LAPKR. 16, Lietuvių Salėje 

įvyko Lietuvių Moterų Pilietiš
ko Klubo surengtas bingo loši
mo vakaras. Publikos atsilan
kė apie 150 asmenų mėgstan
čių jieškoti sau laimikio. 

Ypač kaip tepi jau, moterė
les yra labai įgudusios tame lo-
šyje. Vyrų būrelis susėdę prie 
atskirų stalų lošė kortomis; 
matomai, vyrai bingo Besiinte
resuoja taip labai. 

Kadangi moterėlės kaip tos 
darbščios bitukės visos pasi
šventusiai dirba savo organiza
cijai ir visos atsineša kokią 
nors dovanėlę, tai jos ir pelno 
padaro savo organizacijai, nes 
dovanų pirkti nereikia. 

Taip ir šiame vakare dova
nų buvo tiek daug prinešta ^ad 
nemažai jų liko neišdalinta. Li
kusias dovanas pardavį iš var
žytinių. čia ir vėl didumą jų 
pačios moterėlės išpirko kas 
kuriai labiau patiko. 

Neteko patirti kam jo skirs 
to vakaro pelną; butų kilnu jei 
jos paremtų Lietuvos nukentė
jusius našlaičius ir išvietintų 
Lietuvių kulturnįi judėjimą. 

LAPK. 15, 16 ir 17, Lietu
vių salėje įvyko įdomi paroda, 
kurią surengė Marylando val
stijos kralikų augintojų sąjun
ga. Parodoje buvo šimtai vi
sokios veislės kralikų; buvo 
mažų ir didelių, panašių kaip 
Lietuvos zuikiai. 

Ant kiek ta paroda buvo įdo
mi, tiek ji netiko Lietuvių sa
lei; atrodė kad salė paversta į 
gyvulių tvartą. 

Dar viena keistenybė buvo 
tai kad visą laiką tos kralikų 
parodos estradoj stovėjo Ame
rikos, Lietuvos, ir Maryland 
valstijos vėliavos. Rodos ir vė-
laivos tokioje parodoje netiko. 

LAPKR. 23, Lietuvių salėje 
Įvyko Lietuvių Legiono 154-to 
Posto surengtas pasilinksmini
mo vakarėlis; svečių dalyvavo 
apie 400. šis postas rengiasi 
statyti paminklą, kuriame bus 
įrašyta vardai visų4 Baltimorės 
Lietuvių dalyvavusių pirmame 
ir antrame Pasauliniame kare. 
Tai yra didelis legionierių už-
sibrėžimas, reikalaująs daug 

wfiitiii|iĮ^BĮrtil|iw»itirj<MpiĮ 

Apskaičiuojama kad anglies 
trukumas išmetė iš darbų apie sunkaus darbo. Tačiau su pa-
23,000 plieno darbininkų, kurie Į rama vietos Lietuvių legionie-
kreipėsi j ieškodami bedarbės 
atlyginimo. 

Pennsylvanijoje bedarbės at
lyginimą gauna jeigu darbinin
kai buna išmesti iš darbo arba 
jeigu jų darbas pasibaigia. 

Bet angliakasiams bedarbės 
atlyginimas nebus mokamas, 
nes streikeriai skaitosi patys 
mete arba paliovę dirbti. 

Pittsburgho srityje del strei
ko darbininkai kasdien paneša 
po milijoną dolarių nuostolių 
algomis. Nedirba išviso apie 
100,000, įskaitant streikuojan
čius mainerius ir tuos kurie 
del streiko liko paleisti iš dar
bų. Niekas darbininkams jų 
nuostoliu neatlygins. Bet uni
jų bosu didelės algos kas sa
vaitę išmokamos ir jie nenu
stoja nei cento. 

W*K SNIEGO AUDRĄ Gruo
džio 1 d. Pittsburgho srityje 
trafiko nelaimėse užmušta 6 
asmenys, 14 sužeista. 

riai tiki savo tikslą atsiekti. 

LAPKR. 27, Lietuvių Ame
rikos Atletų Klubas savo na
me turėjo surengęs savo meti
nę 'clam bake' vakarienę. Kaik 
kas metai taip ir šį kartą klu-
biečiai turėjo gausios publikos. 
Turės ir gražaus pelno. 

P. P. Jaras. 

Marijona Milunaitiene 
Dirvos Atstovas 

Skelbimams, Prenumeratoms 
841 Hollins Street 

BALTIMORE 1. MD. 

Zigmas Jankauskas 
Ileal Estate — Insurance 

Dirvos Atstovas 
Prenumeratoms, Skelbimams 

536 North ltth Street 

PHILADELPHIA, 23, Pa. 
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TURIUKĖS. šios 7 myetų amžiaįus ketveriukės; sęsutės, 
imusios vienu kartu Badgett šeimoje, Galvėston, Texas/svei

kos auga ir lavinasi scenos vaidinimui. ( 

LANKĖSI B. BUGtHNAp 
Detroite buvo atsilankęs 13r. 

Bugdinas. Jis čia trumpai su
stojo važiuodamas į Toronto. 
Kanadą, kalbėti Lietuviams. Jis 
čia būdamas pernakvojo pas 
veikėją Bessie Keblaitienę. Po
ni Keblaitienė buvo pasikvietus 
kelias viešnias su svečiu susi
pažinti ir pasikalbėti. Gaila 
kad svečias taip greitai turėjo 
apleisti musų miestą ir nfebu-
vo progos geriau susipažinti su 
šio miesto Lietuviais. 

Tikimės kad kalbėtojžfts B. 
Bugdinas dar turės progos šia
me mieste lankytis su prakal
bomis. Detroitiečiai skaityda
mi iš laikraščių apie B. Bugdi-
no prakalbas labai juo susido
mėjo. 

BALF 76 SKYRIAUS 
VAKARĖLIS 

Gruodžio 1, buvo suruošta 
BALF skyriaus bingo vakarė
lis. • žmonės tokiam šalpos va
karui prijautė ir skaitlingai į 
ji atsilankė. Kadangi salė ne-
perdidžiausia tai tokiai grupei 
atsilankiusių prisiėjo buti su-
sigrudus, nei žaisti negalėjo. 
Šiam. vakarui buvo sudavonota 
daug gražių dovanų nuo narių. 
• Reiškia, BALF vajus musų 
mieste sėkmingai pradėtas. Jau 
yra tokių kad ir savo aukas pa
skyrė. Vienas iš tų pirmųjų 
aukotojų yra Teisėjai Juozas 
P. Uvick. 

LAUKIAM KUN. DR. 
KONČIAUS PRAKALBŲ 

Sukinėjantis po Lietuvišką 
visuomenę išgirsti kalbų kad 
žmonės laukia Kun. Dr. Kon
čiaus prakalbų. Be abejonė® 
BALF pirmininkas, nesenai su-! 

gryžęs iš Europos, atsilankyda
mas kolonijose masiniuose mi
tinguose, sukels nemažas su
mas pinigų. Kad ir musų mie
ste, dabar laukiama kada pa
skirs laiką prakalboms ir žmo
nės turės progos išgirsti iš pa
ties BALF pirmininko lupų ką 
jis patyrė tarp Lietuvos pabė
gėlių lankydamasis. 

LIETUVAITĖ FORDO 
REIKMENŲ PIRKĖJA 

Stella Mikniutė tapo paskir* 
ta pirmutinė moteris pirkėja 
Ford Motors Co. reikmenų vi
soje Fordo istorijoje. Kaipo 
tokį nepaprastą įvykį vietiniai 
laikraščiai aprašė ir patalpino 
p-lės Mikniutės atvaizdą. 

VIS DAUGIAU RAKETŲ 
TREMTINIAMS 

Dabar jau veik kiekvienan 
žinoma kad galima siųsti pa
ketėlius Lietuviam^ už Lietu
vos ribų. Taigi jau daugelis 
sukruto pasiųsti dovanų savo 
vientaučiams vargstantiems ki
tose šalyse. CARE įstaiga da
rosi žinomesnė ir žmonės per 
ją siunčia pašalpą. 

štai ir mtisų veikėjas, LVS 
skyriaus raštininkas Vytautas 
Morkuzas išsiuntė savo Kalėdų 
dovanas Lietuviams Europoje 
per CARE organizaciją. 

Moterys tai jau atsargiau su 
pinigu. Jos verčiau pačios su-
pirkinės ir suraišios, kad tik 
daugiau naudos išeitų už jų pi
nigą. štai Ona Banonienė su
rišo kelis paketėlius ir pasiun
tė Kalėdoms Lietuviams trem
tiniams studentams Italijoje. 

Išsikalbėjus su Teisėju J.f P. 
Uvicku, pasirodė kad ir jisai 
siunčia paketėlius Lietuviams 
tremtiniams. Jis parodė pun
dą laiškų nuo tremtinių ir pa
pasakojo įdomiu epizodų. 

Teisėjas Uvick yra Ameri
koje gimęs ir augęs, o vis tik 
savo giminės žmonių neužmir
štai Jis net svętinitaiynų šei
myną prikalbino pasiųsti do
vanų nelaimingiems Lietuviais 
ištrėmime. 

LIEPIA LIETUVON 
NESIŲSTI 

Paskutiniai laiškai gauti iš 
Lietuvos pakartotinai sako kad 
dovanų ten nesiųstume, nes jos 
buna iškraustytos ir tik mažu
tė dalelė paliekama, o jnuitas 

M1R£. Jimmy Walker, savu 
laiku įvairiai pragarsėjęs New 
Yorko miesto mayoras, kuris 
prieš keliolika dienų mirė. Jis 
buvo žinomas ir dainų rašyto
jas. 

už tuos siuntinukus jie'ms rei
kia mokėti. Taigi neapsimoka 
siųsti bent kokia pašalpa už 
tos "geležinės uždangos", nors 
musų brangieji šeimų nariai ir 
labiausia nieko neturi. Neabe
jotina kad jų daug nuo nuola* 
tinio badavimo išmirs. 

Pažymėtina kad dabar žmo
nės rašydami iš Lietuvos apie 
savo gimines kunigus juos ne
vadina kunigais, tik pažymi lyg 
civilinį asmenį raide p, lyg kad 
reikštų poną, ar pilietį ar dar 
ką kitą. Mat žmonės jau iš
moku plėšraus okupanto sau
gotis, M. Sims. 

NEWARK, N. J. 

SMAGUS VAKARAS 
Sekmadienį, Lapkr. 17, Lie

tuvių laisvės salėje, Elizabethe 
buvo surengtas J. J. Stuko 
Lietuvių Radio Rūtos Klubo ir 
Choro metinis rudeninis kon
certas ir balius. 

Programą išpildė parinktos 
meninės pajiegos, solo ir cho
ru bei duetais, ir prie Lietuvių 
dar dalyvavo Estonų šokikų 
grupė. 

Po pro gramo buvo lokiai, 
prie Matulionio Continental or
kestro. 

ANSONIA, CT, 

VIEŠAI PAGERBTA Už 
ENERGINGĄ DARBUOTĘ 

Lapkričio 23, Nemunas Hali, 
Ansonia, Kareivių Motinų Klu
bas surengė puikią vakarienę 
šio klubo piimininkei Onai čep-
linskienei, išreikšti jai pagarbą 
už suorganizavimą Motinų Ka
reiviu Klubo ir už jos energin
gą darbuotę visuomenėje. 

Ponia M. Balco, vakaro vedė
ja, įteikė pirmininkai gražią 
dovana ir klubo vardu pasvei
kino Oną čeplinskienę, pareikš
dama kad ši surpraiz puota yra 
surengta jai pagerbti; dalyviai 
reiškė savo.pagarbą rankų plo
jimu. 

Ona čeplinskienė, kuriai, ta 
iškilmė rengta, tuo įvykiu nu
stebinta, susigraudino, sakyda
ma kad tokių Įvykių retai atsi
tinka; už gerą dažnai blogu at
moka, o čia kaip tik priešingai. 

Toki pagerbimai veikėjų tu
rėtu dažniau buti rengiami, su
stiprintų jų energiją, priduotų 
daugiau upo dirbti. Iš kitos 
pusės, už mažas klaideles smer
kti yra tik veikėjų ątšaldymas 
iš veiklos. 

Vakarienei baigiantis sekė 
kalbos. Kalbėjo pirmininkė O. 
Čeplinskienė, padėkojo už tokį 
jos pagerbimą ir už dovanas j 
kalbėjo Dr. M. J. Colney iš Wa-
terbury, ponios V. Tysliavienė 
ir Pranė Lapienė iš Brooklyn, 
N. V.; A. Balco, A. Radvila, iš1 

Seymour; J. Radzevičius ir ei*' 
iė kitų, reikšdami p. Čeplins-
kienei širdingus linkėjimus. 

Ponas Radvila sudainavo ke:? 

letą dainų pirmininkės pagar
bai ; ponia Tysliavienė akom-, 
havo pianu. 

Rengimo komisija, ponia M.-
Balco. M. Balauskienė, M. Ra*; 
dzevičienė, visiems ręiškia šir-; 
dingą padėką už atsilankymą. 

Vakaro Dalyvė. 

'•i Platinkitj Dirvą! , 
Išsirašyta galima bent kadai 

Metams $2. Pusei metų $1.1 

IŠ Californijos Padangės 
KELIONĖ I 

LOS ANGELES 

k. S. Karpius. 
KUR kartą atsilankai, taVė 

žmonės mielai priima, ir ,kur 
tau patinka, ten ir vėl nori at
silankyti. Tie pakartotini at
silankymai kartais buna mieli, 
kartais gi labai apvylia, antru 
kartu nuvykęs kartais apgai
lauji kam važiavai. 

Ar taip bus ir su manim, 
antru kartu nuvažiavus į Kali
forniją, ypatingai pas Los An
geles Lietuvius? 

Pernai lankiausi pas Los An
geles Lietuvius, pirmą kartą, 
Kai važiavau nuo Lietuvai Va
duoti Sąjungos į San Francio-
co Konlerenciją. .firm vyKimo 
į San Francisco, porai dienų 
užsukau į Los Angeles, kur ra-
aau gerų .Lietuvių, susipratusių 
patriotų, ir ta proga pavyKo įs-
teikti LjVTS skyrių. 

Artėjant žiemai, mano žmo
nele, kuri bijo salcių, kokie pas 
mus Cievelande kas žiemą ne
apsirikdami ateina, sumanė pa
važiuoti į šiltą Kaluorniją, pa
gyventi su savo pussesere, is 
Cambridge, Mass., ir pažiūrėti 
kokie ten buna orai žiemą. 

Kadangi ji rengėsi kenauti 
automobiliu, pagalvojau kaa ir 
as kartu galiu už tuos pačius 
pilnius nuvažiuoti, ir taip, pir
mą Kartą nuo li#35 metų, kai 
valiavau į firmą jfasauiiu Luc-
tuvių Kongresą ivaune, pasiry
žau pasinaudoti proga ir ouoti 
sau atostogų nors tnš savaites. 

si kartą, kai pranešiau L. v a 
skyriui apie pasiryžimą atva
žiuoti j j_jOS Angeles, skyrius 
pasidaioavo surengti viešą su-
sinriKimą ir prakalbas. 

KELIONĖ ii. Clevelando, per 
Indiana, Illinois, iki Kansas ci
ty, Mo., buvo be jokių įvairu
mų, ir per tas valstijas gamta 
tokia pati, neįdomi. žmones ir 
miestai irgi tokie patys. 

į Kansas City, ivio., važia
vom todėl kad ten gyvena ma
no sesers duktė, Ona Griškiu-
te-Flynn, iš Providence, R. 1., 
istekejus už Amerikiečio, Kan
sas City teritorijos Ethyl Ga-
solino kompanijos atstovo. Juos 
aplankėm ta proga. 

įdomu buvo pamatyti ir per
važiuoti aoi garsias didziaoias 
sio kontinento upes, Mississip
pi ir Mississippi, Kurias ban-
dėm lyginti su .Lietuvos Nemu
nu. įvuims pasitaikė važiuoti 
per tas upes tokiais tiltais ku
rie Isemunui butų perdideli. 

Artėjant pnė rvansas City, 
staiga atsidureme independen
ce, MO., miestelyje, ir tuoj at-
snninem kad cia yra Preziden
to irumano namai. Pasikiau-
sinejom kurioje gatvėje, ir pa
sirodė kad visai pekenui, touel 
del visa ko pasukom pažiūrėti 
kokius namus turi sios salies 
vaicuios galva. 

JNamą radom didelį, senoviš
ką, rnedinj baitą, ditioku kie
mu aplinkui, bet oe tvoros. Kie
me ant stiebo ouvo įskelta vė
liava, kadangi laukta preziden
to parvažiuojant balsavimams, 
nes tai buvo diena pries rinki-
inus. Pora berniokų grabojo 
kieme lapus, ir. priesakuje na
mo vaiįvcciojo pora uideaų vy
rų detektivų. 

DVI NAKTIS ir dieną pavie-
šeję Kansas uity, is ten jau 
leiuomes į pietus, pasiekti u o 
ot>, Kuns ktiias eina nuo Cni-
cagos per st. ix>uis,»OKianoiua, 
lexas, lserw Mexico, Arizona ir 

California vž*Mffas į Los An
geles. 

Ypatinga buvo temyti ant 
automobilių keliarodžio žemė
lapio, kuriame buvo pažymėta 
keliai ^ pirmųjų pionierių kurie 
iš rytinių valstijų važiavo į va
karus. Jie jaučiais važiavo, 
kelionė truko mėnesius, sriti
mis neturinčiomis jokių kelių, 
tik ką Indijonų išmindžiotais 
takais. Jie važiavo-keliavo di
dėlėmis lygumomis, bet vieto
mis užtiko ir keblius pervažiuo
ti kalnus, kuriuose vargo-ka-
mavosi, kiti net gyvastis padė
jo, nepasiekdami savo kelionės 
galo. Vienaš iš tokių istorinių 
kelių yra Santa Fe Trail. Da
bar yra ir miestas Santa Fe, 
New Mexico valstijoje, ir gele
žinkelio linija tuo vardu iš Uhi-
cagos į Kaliforniją, kuri trau
kiniais nuveža pasažierius į to
limus vakarus per apie 6(j va
landų laiko. 

Dabar paprastu automobiliu
ku iš New iforko į Los Ange
les žmonės nuvažiuoja į septy
nias dienas, o lėktuvais į 2J 
valandų, greitesniais dar grei
čiau. 'įaigi, Kalifornija ir Pa-
citikas yra palyginamai arti, 
dabartinėmis susisiekimo prie
monėmis vykstant. 

MUDU su žmona, atostogau
jant važiuodami, pasiryžom per 
dieną pravažiuoti tarp 350 iki 
400 mylių, sustoti pasirenkant 
atitinkamą miesteli nakvynei, 
dar prieš sutemą, o rytą įsva-
ziuouavom tarp V ir 8 valandos, 
gerai išsimiegoję. Tokia kelio
ne buvo nevarginanti, tiesiog 
smagi. 

Apie tolimas keliones, jei^u 
klausysi VISOKIU žmonių pasa
kų, kartais gali ir nenuvažiuo
ti. l'aveizaan, kiti pasakoja 
kad "per tyrų valstijas važiuo
jant net Ir vandeiij reikia pir-
ivti, ir gasolino per snntus my
lių nieKur negauki, ir nakvynes 
nerasi, ir tt. Mes radom ir ga-
sonno stočių pakankamai, ku
rių yra įsstatytų kas kenasde-
oimts mylių, jei ne kelios krū
voje tai nors viena; ir vandens 
visur turpjo, ir nakvynei vietų, 
vadinamuose ^.uto Lotirts, ra
dom. bu nakvyne bloga tiems 
kurie nori ilgai važiuoti, net 
sutemus. Kada privažiuoja pa
siskirtą miesteli ir nori apsi
nakvoti, patina, dažniausia, 
kad visos nakvynių vietos už
pildytos anksčiau važiavusių ir 
na*votį sustojusių. iada rei
kia dar valandą vargti j ieškant 
vėlai vakare kokios nors neuz-
irfltoa nakvynes vietos. 

(Bus daugiau) 

DABAR laikas išsirašyti sau 
Uirvą 194/ metui. 

Viena pabėgėlė jiėško savo 
deu/,ių i*A.ieiiivuje, /ui tano ir 
JUOZO i\fc vtxauoivu, is lauagų 
K., Sintautų vai. Atsinaujinę; 

l>etty /jeinguiieae 
d03 E. oo ot., Lioa ^ngeies, Cal. 

Pajieškomos Malinauskaitės, 
gyv. uiutago, ill., ir jonas Ma-
n&ausKas, gyv. Kanadoj, kilę is 
l>irzų aps. jiesko 

Juozas jasinevičitia 
iš Rokiškio; 

C. J. Hernandez #5 
San Antonio ue irauua r. C. O. 

JiEžKAU brolį Jurgį Vin-
ciuną, atvyko \ u. S. piies pra
eitą karą. seniau gyveno ±5os-
tone. jo^auuzių k4, .fauirzes v. 
rra^au atsišaukei. (,4b) 

ViiiWCUlNAS 
Coleman, Altą. oanada 
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Tegul meilė Lietuvos 
Dega mūsų širdyse L A I S V A  L I E T U V A  Laisvę pažinus Tauta — 

Jungo Nevilks! 

Žodis Lietuviams 
VYRIAUSIO LIETUVOS IŠLAISVINIMO KOMITETO 

' PAREIŠKIMAS KOVOJANČIAI TAUTAI 

"Neregėti aušros! Taip prailgo naktis...." 
— Šį poeto ir pranašo skundą taria šiądien kiek
vieno _Lietuvio širdis. Naktis be aušros prailgo 
tėvynėje visiems — ir tiems kurie, laisvės netekę, 
skaito dienas kalėjimuose; ir tiems kurie pa
siryžo del laisvės kovoti ir mirti, bet tik laisvi 
Lietuvos miškuose; ir tiems, kurie tebėra savo 
namų židinyje, bet, kaip paskutinis ąžuolo la
pelis, baugiau laukia rudens vėjų nuplėšiami ir 
sunaikinami.... 

Kada, o Viešpatie, kada ?.... kyla -Dangun 
skundas ir teisingumo šaukimas paniekinto Lie
tuvio žmogaus iš Altajaus, iš Pečoros, Kazak-
stano sykiu su milijonų paskutiniais dūsavi
mais. • 

Ir dešimtys tūkstančių Lietuvių veltui krei
pia akis nuo Hamburgo, Hanau, nuo Voralbergo 
ir šventosios Romos ar San Paulo į tėvų namus 
prie Baltijos krantų.... 

Ilgi kenėjimo ir bandymo mtifti. Bet jie 
nepalaužė Lietuvių pasiryžimo buti nepriklauso
miems. Jie nesunaikino Lietuvių, teisės j lais
vę. Jie daugeliui užčiaupė lupas, bet neišspaudė 
pasaulio opinijos ir Vakarų Didžiųjų Demokrati
jų žodžio, kuriuo mes butume išbraukiami iŠ 
turinčių teisę gyventi laisvai, demokratiškai ir 
tuo pačiu tarptautiniame gyvenime butų ^įteisin
tas ir palaimintas smurto triumfas. 

Lietuvių tautos valia, vykdoma per išliku
sius musų valstybės tradicijų reiškėjus, Lietu
vos diplomatines atstovybes, per nelaisvių me
tais iš pačios tautos kilusią rezistencinę vado
vybę VLIK'ą tebebeldžią atkakliai į pasaulio są
žinę ir reikalauja tautos vardu: tie principai 
kurie Didžiųjų Demokratijų buvo paskelbti nau
jojo pasaulio pagrindu, kuriais turi buti atstaty
tos smurtu užgrobtos valstybės, grąžinta teisė 
patiems demokratiškai savo valią reikšti, tie prin
cipai, turi buti taikomi ir Lietuvių tautai. Tau
tai kuri tėra nekalta imperialistinių varžovų au
ka, bet kuri aktyviai pareiškė nesutinkanti bu
ti mainų objektu rankose prekiautojų tautomis, 
nepripažystanti nei raudonojo, nei rudojo tota-
lizmo prievartos, sukurdama savo krašte rezis
tenciją ir įsijungdama tuo keliu į Vakarų Demo
kratijų skelbtą kovą tautų ir žmogaus laisvės 
vardu. 

Kova su laisvės ir demokratijos priešu nėra 
baigta — ir Lietuvos byla nėra išspręsta. Tven
kiasi naujas didžiosios pasaulio evoliucijos eta
pas, kuriame ir Lietuvių teisėtas ir teisingas rei
kalas turės rasti išsprendimą. Mėginamos ir 
demonstruojamos technikos galybės. Dar dides
niu intensyvumu telkiamos dvasios pajiegos. Min
ties, įsitikinimų evoliucija vyksta nervingoje ty
loje ir dideliu tempu kaip įžanga į naujus lai
kus. 

Neaiškaus termino, bet liamiamai ir neiš
vengiamai ateisiančiai valandai Lietuvių jiegos 
turi buti paruoštos. Paruoštos nuo viršūnės iki 
pat apačios. 

Tautinio ir net individualinio likimo kovai 
vadovaują veiksniai savo pasitarime šią dieną, 

LIETUVOS 
KLAUSIMAS 
UN FORUME 

visišku sutarimu suderinę ir sujungę savo jie-
gas, nutarė sukurti naują darbo bei kovos or
ganą, kuris vykdytų visus uždavinius, reikalin
gus laisvės kovai iki ano lemiamojo momento. 

Broliai Lietuviai, sesės! Uždarytieji, iš
blaškytieji, kankinamieji ir kovojantieji! Lie
tuviai Tėvynėje, Sibire, tremtyje, laisvieji Ame
rikoje ir visose pasaulio dalyse! Lemiama atei
tis išnaujo įpareigoja ir įgalina mus nenuleisti 
galvos ir rankų. Įpareigoja išsilaikyti ir sti
prėti vieninga, tampria ir kovinga pajiega. Drau
smingai susijungti apie musų likimo vairuotojus; 
jų žygiams organizuoti paramą, materialinę ir 
moralinę. Pasidalyti barais laisvės ir išlikimo 
kovos fronte. 

Broliai Amerikos Lietuviai yra pajiegiausi 
telkti materialinę paramą ir organizuoti opiniją 
daugiausia pasaulio likimą lemiančioje šalyje. 
Niekados jie neturėjo tokio reikšmingo, atsa
kingo ir kovotojui garbę teikiančio baro ben
droje kovoje. 

Lietuviui tremtiniui tenka pakelti žvilgsnį 
nuo kasdieninių nepriteklių, nuo tarpusavio 
smulkių nesusipratimų, smulkios asmeninės ar 
grupinės kovos, nuo tų visų nuodingų dulkių ir 
garų kuriuos palaiko ir platina dažnai musų tar
pe vaikščiojantis musų siekimo priešas, kad mus 
narkotizuotų. Tremtiniams lemtas baras kuria 
me jie butų eksponentai, gyvieji pavyzdžiai pa 
šaulio opinijai kad Lietuvos žmonės yra verti 
nepriklausomo gyvenimo; pavyzdžiai kurie sa
vo buvimu bylotų jog šiame žmoniškumo ir lai
svės sūkių amžiuje šie laisvės nusipelnę žmo
nės yra palikti be teisingumo, be žmoniškumo, 
be tėvynės, kuri jiems yra prievarta išplėšta ir 
del kurios grąžinimo jie yra nukreipę vilties ku
pinus žvilgsnius į Vakarų Demokratijas. 

Tėvynėje likusieji broliai, kuriuos sunkiau
sia pasieks musų balsai, laiko didžiausią barą— 
barą kuriame kovotojas turi kovoti ir mirti, bet 
nepasitraukti, kuriame jo kraujas, ašaros ir ty
lus atsidusimai įsisiurbia j žemę ir paverčia ją 
šventa vieta, traukiančia jos tautiečius kaip pa
vasaris paukščius skrajunus, ir verčia del jos 
gyventi ir kovoti. 

Broliai! Subendrinę ir suintensyvinę kovos 
pajiegas viršūnėje, suvienykime ir sustiprinki
me jas iki pat apačių. Ta proga pagerbkime sa
vo širdyje visus musų žinomus ir nežinomus 
tautos kovotojus ir kankinius, pajauskime dė
kingumo tebekovojantiems politiniu žygiu, plun
ksna, pinigu ar kitu budu ir eikime toliau kiek
vienas savo pareigas pagal savo sąžinę, kaip ko
vojančios tautos rinktiniai nariai. Eikime ja 
ne valandą, ne savaitę, bet visą laiką, kol musų 
šventas reikalas bus laimėtas, tikėdami su poe
tu: "O tačiau Lietuva juk atbus...." 

Tat 
Vardan tos Lietuvos....! 
Lietuvai Išlaisvinti Vaduojančių Veiksnių 

vardu 

VYRIAUSIAS LIETUVOS IŠLAISVINIMO 
KOMITETAS. 

PONIA ROOSEVŽL-
TIENĖ GINA TREM

TINIŲ TEISES 
Amerikos spauda plačiai pa

minėjo ponios Eleanoros Roo-
seveltienės akciją United Na-
tions# sėsijos trečiame skyriu
je, kur svarstomi socialiniai ir 
humanitariniai dalykai. Laike 
debatų sąryšyje su Internatio
nal Refugee Organization įs
teigimu, p. Rooseveltienė savo 
kalboje Lapkričio 8 drąsiai at
kirto Sovietų delegato A. Vi
šinskio teigimui kad nenorin-
tieji į savo kraštus gryžti pa
bėgėliai yra fašistai-pro-naciai, 
ir jiems turi buti sulaikyta pa
galbos teikimas. 

Laikraštis Washington Post 
Lapkričio 9 aprašo p. Roosevel-
tienės kalbą sekančiai: 

"Butų svetima musų supra
timui demokratijos versti re-
patrijuotis bent kufriems žmo
nėms. 

". .. . Musų žmonės visad ti
kės j teisę prieglaudos ir pilnos 
laisvės sulyg pasirinkimo." 

Ponia Rooseveltienė paminė
jo savo apsilankymą stovykloje 
netoli Frankfurto, kur daugu
ma pabėgėlių buvo iš Estiiofe, 
Latvijos ir Lietuvos ir kurie 
nenori gryžti "del permainų 
įvykusių jų šalies valdžiose." 

"Tas nereiškia kad jie nemy
li savo šalies", ji pasakė komi
tetui. "Tas tiktai reiškia kad 
jie nori tokios šalies kokią jie 
turėjo pirm palikimo jos. Aš 
suprantu kad p. Višinskis jau
čia kad bent kas nenorintis su-
gryžti į savo šali prie dabarti
nės jos valdžios formos turi iš 
reikalo buti fašistas. Aš kal
bėjau su daugeliu tų žmonių, 
kurie man visai nepasirodė fa
šistais".. ...... 

Ponios Rooseveltienės akcija 
šiuo atveju buvo paminėta New 
York Times vedamajame strai
psnyje Lapkričio 11 ir dauge
lyje kitų didžiųjų Amerikos 
laikraščių. 

Lietuvos Ministras Washin-
gtone, p. P. žadeikis, pasiuntė 
padėkos laišką Lietuvių trem
tinių vardu poniai Rooseveltie-
nei. Savo laiške iš Lapk. 18, 
p. Rooseveltienė padėkojo Lie
tuvos Ministrui už laišką, ir 
pareiškė vilties kad jos pastan
gos "visuomet bus Lietuviams 
pasitarnauti". 

AMERIKA V£L DA
RO BERGŽDŽIĄ 

MOSTĄ 

Kaip Bulgarijoje taip ir Ru-
manijoje Amerikos pastangos 
įvesti demokratiją rytinėje Eu
ropoje, su pagalba rinkimų, nu
ėjo vėjais, tačiau ir toliau ne
išmintingi šios šalies vadai va
dovaujasi tuo pačiu; dabar pa
siryžę bandyti dar kartą įves
ti demokratijos palaimą Lenki
joje, kurią aiškiai valdo Mas
kva. Reikia tikėtis kad ir vėl 
bolševikai nubrauks Amerikos 
geros valios, mažai išmanan
tiems diplomatams nosis. 

Lenkijoje vykdant rinkimus 
vėl bus komunistų laimėta, nes 
Amerikiečiai neturi kitų prie
monių toms šalims pagelbėti 
kaip tik paprotestuoti prieš so
vietų sauvališką rinkimų pra-
vedimą. 

Kaip nieks neklausytų Ame
rikiečių reikalavimų pravesti 
laisvus, netrukdomus demokra
tinius rinkimus pačioje Rusijo
je, taip niekas nesiskaito su 
protestais bolševikų valdomo
se šalyse. Viskas ką Washin-

gtono diplomatai gali padaryti 
tai tik paskelbti savo pareiški
mą kad taip nori ir taip pata
ria. Kai rinkimai ateina, bol
ševikai suvaržo kitų partijų 
visokį veikimą, uždaro spaudą 
arba neduoda popieros laikraš
čiams leisti, areštuoja veikėjus 
ir numatytus kandidatus, ir 
rinkimus praveda Jtaip Maskva 
nurodo. 

Rytų Europos šalys beviltiš
kai apleistos Britų ir Ameri
kiečių, taip ir merdi raudona
me dumble, jų geresnieji pilie
čiai taip ir naikinami iš jų tė
vynės, o tvarką paima visokie 
razbaininkai, niekšai, kurie mo-' 
ka Maskvai prisitaikyti* 

ČEKOSLOVAKIJOS atstovai 
Amerikoje stengiasi gauti čia 
$300,000,000 paskolą, kuri sa
ko reikalinga yra pastatymui 
tos šalies ant tvirtų kojų, at
gavimui savo ekonominės pozi
cijos centralinėje Europoje. 

Nors Čekijos vadai, kaip tik 
naciai buvo nugalėti, skubėjo 
ir pasidarė su Maskva sutartis 
ir atsidūrė bolševikų kontrolė
je, tačiau jie nori įtikinti Ame
riką kad Čekoslovakija esanti 

savarankiška, nieko bendro su 
Rusija neturinti. 

NEKURIE Amerikos ekono
mistai tikrina kad ši šalis ei
na į depresiją, kuri, nors nebus 
didelė, atsitiks 1947 metais. 

Yra tokių kurie tikrina kad 
depresija šią šalį apims 1950 
metais, už apie trijų metų nuo 
dabar. 

BALF DIREKTORIŲ VALDYBA. Po BALF seimo New Yorke, išrinkti direktoriai iš savo 
tarpo išsirinko direktorių valdybą, kuri susideda iš šių (iš kairės į dešinę): Sėdi: vice pir
mininkas Adv. Nadas Rastenis; pirmininkas Kun. Dr. Juozas B. Končius; sekretorė Nora 
Gugienė; vice pirmininkas Kun. Jonas Balkunas. Stovi: vice pirm. Vera Količienė ir vice 
pirmininkas Adv. Antanas A. Olis. Paveiksle nėra iždininko Dr, A. Zimonto, finansų rašt. 
Antano Žilinsko ir naujojo vice pirmininko Kun. Norberto Pakalnio. 

Į KOLEGIJĄ, šis jaunas ber
niokas, Roy Fox, 11 m. amž.. 
išvyksta iš Londono į Rhodesi-
ją, Pietų Afrikoje, įstoti ten i 
kolegiją. Iš Anglijos išvežta 
700 berniukų į Fairbridge ko
legiją, Rhodesijoje. 

LIETUVOS AKCIJA 
UN SESIJOJE 

Vyriausio Lietuvos Išlaisvi 
nimo Komiteto akcija United 
Nations sąryšyje su tremtinių 
reikalais buvo aprašyta Ame
rikos spaudoje. Paduodame iš
tisai New York Times komuni
katą iš Lapkričio 22: 

UN PRAŠOMA GELBĖTI 
78,000 LIETUVIŲ 

Lake Success, N. Y., Lapk. 
21. — Laikinas apgyvendini
mas vakarinėje Vokietijoje 78 
tūkstančiu Lietuvių kurie "no
ri gryžti j savo tėvynę, bet ne 
pirmiau negu ji bus išlaisvinta 
nuo svetimų valdžios," ' buvo 
prašoma šiądien memorandu
me įteiktame Trygve Lie, Ge
neraliniam Sekretoriui United 
Nations nuo Prof. Mykolo Kru
pavičiaus, Vyriausio Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto pirmi
ninko. 

Prof. Krupavičius įrodinėja 
kad tas apgyvendinimas reika
lautų perkėlimo Vokiečių gy
ventojų kitur. Ta operacija 
privalo buti priežiūroje United 
Nations, kuri savu keliu priva
lo parūpinti finansinę pagalbą, 
sako jis. Septyniasdešimt tūk
stančių tų Lietuvių gyvena A-
merikos, Britų ir Prancuaų zo
nose Vokietijoje, o 8,000 kitų 
yra išblaškyta po Austriją, Ita
liją, Prancūziją, Šveicariją ir 
Skandinavijos šalype,- memo
randumas įrodinėja. 

Emigravimas .į užjurius ir 
apzorbavimas tarp gyventojų 

tų šalių kuriose jie dabar ran
dasi taipgi yra pasiūloma kaip 
galimybė tos problemos išriši
mo. Prof. Krupavičius prašo 
kad butų išaiškintas legalinis 
išvietintų Lietuvių status ir 
kad Lietuviškiems konsulams 
butų leista legaliai veikti oku
puotoje Vokietijoje ir Austri
joje. 

Tuo klausimu tilpo straipsnis 
ir New York Herald Tribune 
Lapkričio 20, kuriame pamini
ma kad Sovietų atstovai sten
giasi trukdyti United Nations 
galimą teikti pagalbą pabėgė
liams kurie atsisako gryžti į 
Rusų užvaldytas tėvynes ryti
nėje Europoje. Rusų reikala
vimas sulaikyti UN pagalbą 
tiems išvietintiems žmonėms 
buvo Generaliniame Posėdyje 
atmestas 16 prieš 5 balsus. 

SEPTYNIOS mokyklos kas
dien šioje šalyje turi šiokius-
tokius gaisrus, kuriuose dažnai 
mokyklos sudega, o kaip kada 
žūsta ir daug mokinių. 

UGNIES tragedijose šioje 
šalyje nuo Pasaulinio Karo I 
iki pabaigai Pasaulinio Karo II 
žuvo kasdien vidutiniai po 27 
asmenis. 

NEUŽMIRŠKIT 3c 
Rašydami Dirvos Redakcijai, 

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

Siųskit Savo Prenumeratą DABAR knygai 

LIETUVA TIRONU 
PANČIUOSE 

"LIETUVA TIRONŲ PANČIUOSE" leidžiama knygoje, bus 
apie 350 pusi. didumo. Kurie užsisakys šią knygą išanksto, tų 
vardai tilps knygoje. Skubėkit! Knygos kaina $3, dvi už $5. 
Pageidaujama stambesnių aukų knygai paremti—tai bus prisi
dėjimas prie Lietuvos vadavimo pastangų rėmimo. 

Išrašykit čia telpantį kuponą užsisakant knygą. 

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA 
6820 Superior Am Cleveland 3, Ohio 

Siunčiu savo prenumeratą šiai naujai leidžiamai knygai: 

$ Knygai "LIETUVA TIRONŲ PANČIUOSE" 

Vardas 

Adresas 

Miestas Valstija. 

Amerikos Lieluviii Misiia 
ir Jos Darbai 

Tuoj reikalaukit sau vienos arba daugiau šių įdomių knygų-albumų su plačiu 
aprašymu apie Amerikos Lietuvių Misijos veikimus Washingtone ir San Fraii» 
cisco. Albumas ?>2 pusi., 9x12 colių dydžio, su gausybe fotografijų ir Lietu
viškais ir Angliškais aprašymais apie Misijos žygius. Auka $1.00 už vieną. 

ŠTAI TAS PULK. JONO PETRUIČIO APRAŠYMAS JO 
PERGYVENTU KANČIŲ BOLŠEVIKU NAGUOSE 

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

1 knyga 
$1 

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

UŽSISAKYKIT JU PLATINIMUI - 6 UŽ $5, 15 UŽ *10 

Timeless Lithuania' l3 
(Su Lietuvos vaizdais, su Autoriaus Dr. Norem atvaizdu, su Lietuvos žemėlapiais) 

Užsakymus siųskit cash pinigais arba čekiais, ir tuoj gausit savo knygas. 
(Knygos didumo viršelio 
piešinys, bet viršelis spau
sdintas trim spalvom.) 
Pirkti galima po vieną, dri 
ar daugiau knygų, po $3.00. 

Siųskit savo užsakymą! 

šios knygos pelnas eina Lietuvos vadavimo reikalams. 

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

APSIGALOK, DRAUGAS, PRIEŠ VA
ŽIUODAMAS I KAPITALISTŲ 

LIZDĄ... 

DURYS Iš LIETUVOS IŠVA
ŽIUOTI UŽDAROMOS NET 

U. S. PILIEČIAMS 
Esu gimęs Amerikoje. Ma

no tėvai, 1922 metais gryždami 
į Lietuvą, nusivežė ir mane ma
žą kartu. Lietuvoje praleidau 
kūdikystės dienas, mokiaus ir 
jau suaugęs visai negalvojau 
važiuoti į Ameriką. Mano tė
vynė ir tėviškė Lietuva, jos 
laukai ir miškai man taip pa
tiko kad visai nekilo net min
tis jieškoti laimės kitur. Ame
rikoje turėjau brolį ir seserį, 
dažnai gaudavau laiškus, jie 
kviesdavo juos aplankyti. 

1^39 metais visoje Europo
je, o taip pat ir Lietuvoje pra
dėjo kvepėti paraku. Daug kas 
pradėjo rūpintis dokumentais 
vykti į Ameriką. Mano tėvai 
ir sako: Mes seni, jau matę pa
saulio, mums neįdomu. O tu 
jaunas, važiuok i Ameriką, ap
lankysi brolį, seserį, pamatysi 
pasaulį, bet grvžk" mums senat
vėje paguodą suteikti. 

Rašau aš seserei į Ameriką 
ir prašau atsiųsti man metri-* 
kus ir kitus dokumentus. 

Tuo metu į Lietuvą atėjo 
bolševikai.... 

Panika, baimė ir netvarka 
kilo visame krašte. Pristatau 
savo dokumentus Amerikos 
konsului Kaune ir laukiu 'paso. 
Po kelių mėnesių konsulas išsi
kelia į Maskvą, nes Lietuvos 
valstybė žuvo ir tapo Sovietų 
Sąjunga. 

Rašau Amerikos konsului į 
Maskvą. Man atrašo kad ma
no pasas jau tvarkoje, turiu 
atsiųsti pinigus už kelionę, o 
važiuoti reikėsią aplink pasau
lį: per visą Rusiją ir Sibirą į 
Vladivostoką, per Japoniją, Pa-
cifiką į San Francisco ir iki 
Detroito, kur jau manęs laukia 
sesuo ir brolis. , 

Gaunu antrą laišką iš kon
sulo iš Maskvos kad viskas 
tvarkoje, turiu atvykti į Mas
kvą pas konsulą ir vykti į Ame
riką. Tai buvo 1941 metų Ge
gužės menes}. 
"AMERIKOJE žMONfiS 
M I R Š T A  B A D U . . . "  

Atsisveikinau su giminėmis, 
pažystamais, bet kas parduos 
tikietą į Maskvą? Pasirodo, 
reikia gauti leidimą iš NKVD 
viršininko. 

Jau praeiti pro jo namą bu
vo baisu, bet noras' išvykti į 
Ameriką buvo daugiau negu 
didelis. Amerikos konsulo lai
škus rankoje laikydamas eitiu 
į NKVD. Sutiko mane rašti
nėje vidutinio amžiaus, pusiau 
Žydiškų bruožų enkavedistas ir 
sužinojęs mano tikslą labai nu
stebo ir pradėjo sakyti: 

"Drauge, nejaugi tu nežinai 
kad Amerikoje dabar milijo
nai bedarbiu (tai buvo 1941 
metų Gegužės mėnesio pabai
goje), darbininkai kapitalistų 
skriaudžiami miršta iš bado; 
ar tu žinai kad Amerikoje ka
pitalistų valdžia, ir darbinin
kas neturi jokios laisvės nei 
teises. Tu čia, laisvoje šalyje, 
Sovietų Sąjungoje, visuomet 
t u r ė s i  d a r b o . . . .  

Taip jie man gyrė Sovietų 
roju ir peikė tuos prakeiktus 
Amerikos kapitalistus apie va
landą laiko. Galų gale aš jam 
pasakiau kad ne visam laikui 
aš važiuoju i tą kapitalistišką 
kraštą, bet tik laikinai, norėda
mas aplankyti brolį ir seserį, 
ir priduriau kad pinigus jau 
sumokėjau ir mano pasas jau 
yria Maskvoje, pas Amerikos 
konsulą. 

Enkavedistas mat y <1 a m a s 
kad manęs neperkalbės, pasakė 
kad, jis man duoda apsigalvoti 
ir susiprasti tris dienas, reiš
kia, ateik po trijų dienų ir pa
sakyk kad nenori važiuoti 

Pasitaręs su tėvais ir su pa
žystamais, po trijų dienų vėl 
einu prašyti leidimo važiuoti į 
Maskvą, nors daugelis mane 
įspėjo kad tik jis neišrašytų 
man leidimai\< • Sibirą. 

V "\ 

Badau Enkavedistą baisiai 
kaž ko įpykusį. Rusiškas di
džiulis naganas-revolveris guli 
ant jo stalo. Su velnio šypse
na lupose jis klausia manęs: 

"Tai ką gi, "apsigalvojai, ne
benori daugiau į tą kapitalistų 
l i z d ą ? . . . . "  

"Nutariau važiuoti", per
traukiau jį, "kadangi pinigai už 
kelionę sumokėti". 

"Pinigus aš galiu išreikalau
ti tuojau atgal", skubiai per
traukė jis mane. 

Pamačiau kad jis įtūžęs. 
"Labai gaila, draugas', bet 

vakar gavau raštą kuriuo bent 
kokie leidimai važiuoti į Mas
kvą sustabdyti. Patarčiau dar 
sykį apsigalvoti...." 

To man pakako. Tą pačią 
dieną išvykau iš to miesto ir 
miške tarp kitų draugų radau 
prieglaudą. Po dviejų savai
čių prasidėjo didysis 1941 m. 
Birželio 14-16dd. vežimas į Si
birą, o dar už savaitės prasidė
jo karas su Vokiečiais. 

.. M. L. 

r r >  

DANAI NEAPKENČIA 
LIETUVIŲ PABĖ

GĖLIU 

Marcei Cerdar, Prancūzas kum
štininkas, rodo savo stiprias 
kumštis. Jis atvyksta Ameri
kon pasidaryti garbės ir Ame
rikoniškų dolarių. 

LAIŠKAS Iš DANIJOS, 

Laiškas rašytas pp. Saldams, 
Amsterdam, N. Y.: 

Vakar gavonje iš dėdės Juk-
štos laišką su ^usų affidavitais, 
kuriais garantuojate musų įva
žiavimą į Ameriką. Mes visi 
labai nuoširdžiai dėkojame už 
tai. 

« 

Tai buvo antrą kartą džiaug
smo diena Danijoj. Pirmą kar
tą pasijutom laimingi kai mu
sų dėdės Jukšta ir J. Baltrush 
prisiuntė pirmas garantijas. 

Tokių didelių garantijų kaip 
kad mes dabar turime atrodo 
neturi nei vienas pabėgėlis Da
nijoje. Tačiau vis dėlto atrodo 
kad greitu laiku vizų dar ne
pasiseks gauti, nes konsulate 
sako kad reikia dar laukti kaip 
išsispręs pabėgėlių klausimas 
galutinai. Norintiems išvažiuo
ti Amerikon atrodo daro truk
dymų ir Danai, nes dideli skai
čiai Danų po šio karo nori iš
emigruoti Amerikon. 

Taigi džiaugiamės dar ir del 
to kad vis tik Amerikos Lietu
vių tarpe randasi labai gerų, 
gailestingų žmonių, kurie su
pranta beviltišką pabėgėlių pa
dėtį ištrėmime ir stengiasi 
kiek galint padėti, net užstaty-
dami visą savo turtą del paga-
rantavimo. 

Kad susidarytumet bendrą 
musų gyvenimo Danijoje vaiz
dą ir suprastumėt del ko mes 
taip greit norime iš Danijos iš
važiuoti, norime šį kartą pavai
zduoti musų, t. y. pabėgėlių gy
venimo ištrėmime moralinę pu
se. Danai pabėgėlių ir bendrai 
svetimtaučių neapkenčia, skai
tydami kad pabėgėliai yra 
"Dievo rykštė" Danijai. Kiek
viena proga Danas ar Raudo
nojo Kryžiaus tarnautojas pri
mena mums kodėl negryžtame 
pas Rusus. Sako, tik naciai bi
jo Rusų, vadinasi jųs esate na
ciai jei bijote gryžti. Kiekvie
ną kartą išmetinėja kad meS 
turime buti jiems dėkingi jog 
jie mus užlaiko. Bet, mieli p. 
Saldai, kiekvienas gautas duo
nos kąsnis apkarsta burnoj kai 
išmetinėjant jį gauni. Ir taip 
tuomet buna sunku, kad rodos 
kelklupsčiais eitum mylių my
lias kad iš čia pranykus, kad 
pabėgus nuo to nelaimingo li
kimo kuris taip žiauriai mus 
persekioja. 

Argi mes esam kalti kad bu
vome priversti su kruvina šir-
džia palikti tėvų žemę, netek
ti visko kas brangiausia, kad 
išgelbėjus tą menkutę gyvybę 
arba išvengus Sibiro katorgos? 

Apielinkėje kur yra mukį 
stovykla^ yra - daug- iškabų; len

tų su užrašu: "Pabėgėliams ei
ti draudžiama". Tuo tarpu Da
nams ten vaikščioti yra leisti
na. Tas atrodo padaryta tam 
kad pabėgėliai nesimaišytų jų 
tarpe ir neprimintų jiems kiek
vienu momentu apie vargą ir 
neturtą. 

Pabėgėliai laikomi izoliuoti 
stovyklose, taip kaip griežtai 
internuoti ar belaisviai. Be 
leidimo negalima niekur išva
žiuoti už stovyklos ribų. Ir kai 
šiądien nuėjau pas stovyklos 
viršininką«Daną leidimo važiuo
ti į konsulatą, jis pasakė kad 
pabėgėliams uždrausta taip to
li (į Kopenhageną) važiuoti, 
nežiūrint kad kelionės išlaidas 
apsimokam patys. Tie ponai 
sako kad pirma Danai turi iš
važiuoti Amerikon, o ne pabė
gėliai. Visur ir visada daro 
kliūčių. O kur tu vargšas pa
bėgėlis pasiskųsi? Juk ir Lie
tuviška patarlė sako kad "šuns 
balsas į dangų neina". O mes 
dabar esame panašioje būklėje. 
Taigi buvome priversti šituos 
dokumentus pasiųsti konsula-
tan registruotu laišku. 

Esant tokiai padėčiai, mes 
labai norime kuogreičiausia iš 
Danijos išvažiuoti. Danai bijo 
kad tik nepanorėtų pabėgėliai 
pasilikti Danijoje visam laikui. 
Todėl jie ir laikosi taip nedrau
giškai svetimtaučių atžvilgu. 

Sudiev. 4 
Ona, Vytautas ir Jonas B-čiai. 

Lietuva Tironų Pančiuose bolševikų 
Viešpatavimas 

^ (Tęsinys iš pereito nr.) 

PLATINKIT THE 
BALTIC REVIEW 

GAVOME NAUJĄ LEIDINĮ. 
KNYGA PO $1, 6 Už $5.00 

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

Parėmimui to jų didelio dar
bo, raginame Amerikos Lietu
vius tuojau įsigyti sau vieną 
egzempliorių to žurnalo, pri-
siunčiant $1. (6 už $5.) 

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

Lietuviai profesionalai pri
valo tą žurnalą tur€ti savo 
ofisuose. , 

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

Tuoj siųskit savo užsakymą 
su $1 už vieną knygą arba $5 
us? 6 knygas. 

DIRVA 
Cleveland 3, Ohio. 

€820 Superku Ave. 

Svarbiausias priekaištas Lietuvos teismams iš bolše
vikų buvo tas kad tie teismai esą "kapitalistiški teismai", 
kad jie teisę viską taip kad išeitų kapitalistų ir kapitalis
tinės sistemos naudai. Bolševikai mat teisingo ir neša
liško teismo nepažysta, ir netiki kad toks gali buti. To
dėl jis ne savo organizuotą teismą apkaltina šališkumu 
kapitalizmo naudai ir tuo teisindamiesi savo teismams 
duoda kaip tik šališkus uždavinius, bet jau savos dikta
tūros naudai. Jie jau atvirai sako kad sovietiškas teis
mas yra sovietiškos santvarkos saugotojas, proletariato 
reikalų gynėjas, ir tt. Tai butų dar nieko jei tie uždavi
niai taip ir butų suprantami. Bet tikrumoje išeina taip 
kad teismai yra ne kas kita kaip komunistų partijos ir 
tos partijos pastatytos valdžios įrankis, aklas Įstatymų 
vykdytojas, kuris išteisina tą ką valdžia nori išteisinti, ir 
pasmerkia tą ką valdžia liepia pasmerkti. 

O kad teismai ištikimai tokius uždavinius vykdytų, 
reikia kad teisėjų kedėse sėdėtų paklusnus žmonės. Ta
čiau vėl bėda. Prieš žmones ir ypač prieš užsienius bol
ševikai nori pasididžiuoti kad teismai pas juos organi
zuoti labai tobulai, kad teismai pas juos labai nepriklau
somi, nes jie yra.... pačių žmonių renkami! 

Reikėjo ir Lietuvoje išrinkti teisėjus. Senieji teisė
jai netiko naujiems uždaviniams. Tiesa, kurį laiką tik 
dalis buvusių teisėjų buvo tuojau pašalinti ar net suimti,, 
o kita dalis buvo palikta ir jiems buvo liepta spręsti by
las pagal sovietiškus įstatymus.... Bet ilgesnį laiką se
nų teisėjų bolševikai negalėjo pakęsti, nes jie visvien ne
galėjo buti lankstus įrankis jų rankose. Tat 1940 metų 
gale ir 1941 metų pradžioje visoje Lietuvoje buvo vykdo
mi teisėjų rinkimai. .1 

Bet kaip! Reikėtų kad teisėjus rinktų visi. Bet bol
ševikai jau patyrė iš visuotinų balsavimų kiek vargo yra 
su Lietuvos balsuotojais ir kad visvien nieko doro neiš
eina. O ką, jeigu beveik j visus teismus išrinks tą kari
katūrinį "didvyrį" "JVlelchiorą Putelę"! 

Todėl Lietuvoje buvo nutarta pavesti teisėjus išrin
kti miestų vykdomiesiems komitetams, kurie buvo patys 
ne rinkti, o komunistų partijos paskirti. Bet ir čia susi
darė bėda. Vykdomieji komitetai, nors ir komunistu 
partijos paskirti, vis dėlto buvo sudaryti iš Lietuvoje vi
są laiką gyvenusių žmonių. Ir tie taip pat negalėjo su
prasti kaip čia jie gali parinkti į teisėjus žmones kurie 
ir komunistų partijai butų geri ir kad vis dėlto į teisė
jus butų panašus. Kai kur komitetai bandė pasiūlyti se
nuosius teisėjus, nes geresnių už juos'ir jie neatrado. Čir 
komunistų partija ir ypač iš Rusijos atvykę enkavedis
tai pasipiktino. 

Priėjo prie to kad galų gale komunistų partijas cen
tro komitetas pats ėmė nurodinėti vykdomiesiems mies
tų komitetams ką jie turi "išrinkti" teisėjais. Tie Nuro
dytieji asmenys stebino pačius vykdomuosius komitetus 
nes tai buvo daugiausia mažai raštingi žmonės, paprasti 
darbininkai, kiemsargiai, batsiuviai ir tt. Tai nėra koke 
nors prasimanymas, o tikras faktas. Štai man pačiam 
šiuos žodžius rašančiam, teko peržiūrėti apie porą šimtų 
bylų, kurias bolševikų laikais buvo sprendęs.... kepėjas 
Koks gi Įspūdis? Ogi toks kad žmogelis, matyt, buvo 
gerų norų ir stengėsi iš visų jiegų buti geru teisėju, bet 
tik visa bėda kad tai buvo ne pagal jo jiegas;... Pa
vyzdžiui, vienoje muštynių byloje vargšelis teisėjas bu
vo taip susipainiojęs kad sprendime skundėją išteisino, 
apie kaltinamąjį nieko nepasakė, o nubaudė.... du liu
dininkus! • 

Tokie teisėjai instrukcijoms ateinančioms iš viršaus, 
žinoma, nesipriešino ir net nežinojo kad teisejas turi bu
ti nepriklausomas ir kad jokia valdžia jam negali nuro
dinėti ką jis turi nubausti. Priešingai, tokiems "teisė
jams" buvo išganymas jeigu jie gaudavo įsakymą^ kad 
tokia ir tokia byla reikia taip išspręsti. Pavyzdžiui, del 
ūkininkų neatlikusių duoklių prievolės, teismams buvo 
išsiuntinėta tiesiog išspausdinti sprendimai, kuriuose bu
vo jau įrašytas ir nubaudimas, tik reikėjo įrašyti kalti
namojo pavardę, gyvenamą vietą ir nurodyti kiek jam 
buvo uždėta prievolės ir kiek jis neatliko. Apie išteisi-

Skelbimai Dirvoje 
Turėdami parduoti ar iS-
nuomoti namą, kambarį, 
ar parduoti kokius daiktus 
kuriuos kiti gali sunaudo
ti, pasiskelbkite Dirvoje. 
Skelbimus atneškite gata
vai parašę. Priimąmi iki 
pietų -trečiadieniais.^^ 
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DAUGIAU NACIŲ vadų pakliūva teismui, čia parodoma kai
rėje viršuje Fieldmaršalas Kesserling; jo dešinėje — Field-
maršalas Milch; apačioje, Pulk. Von Dem Bach Zelewski, ges
tapo viršininką*, ir aacių slaptos policijos v#das 

.Qhlendort " — 

nimą ar apie bausmės {jalengvinimą del kokių nors leng
vinančių'aplinkybių teisėjui nereikėjo ąalvoti, kadangi 
išanksto atspausdintame ir iš komisariato atsiųstame 
sprendime tai nebuvo numatyta.... 

Vagystės bylose teisėjui irgi daug galvoti nereikė
jo, nes byla atsiunčiama iš policijos su paruoštu kaltini
mu ir teisėjas žinojo kad policijoje yra geriau žinantieji 
kaip reikia ir jeigu policija reikalauja ką nofs tiek ir 
tiek nubausti tai reikia ir nubausti.... 

Kiek savarankiškesni teisėjai galėjo jaustis bylose 
del nedidelių muštynių, del asmens įžeidimų ir kitų pa
našių smulkmenų, kur kaltinimus kelia patys piliečiai, 
be policijos talkininkavimo. Čia teisėjas galėjo ir nu
bausti ir išteisinti. Bet čia kaip tik ir atsitikdavo su tei
sėjais tokios nelaimės kad apie kaltinamąjį išviso užmirk
sta sprendime, o nubaudžia liudininkus, išteisina gi tą 
kuris buvo ne kaltinamas, o pats kaltino 

Viena moteriškė, fabriko darbininkė, pabuvus tei
sėja tris mėnesius, teismo revizoriui pareiškė, "Nieko 
nežinau, nieko nesuprantu, darykite ką norite!" Kitas 
vėl toks provincijos teisėjas aiškino revizoriui: "Esu per-
mažai mokytas. Galiu dirbti koki nors kitą, kad ir sar
go, bet tik ne teisėjo darbą".... Tas nabagas, sako, jau
dindavosi po kiekvieno nubaudimo, knisosi po įstatymus 
ir nieko nesuprasdamas, vaikščiodavo galvą susiėmęs, ne
žinodamas ką daryti.... Pakartotini jo prašymai ap
leisti iš tų pareigų tačiau nieko nepadėjo: tik įvykiai 
t#uos vargšus paliuosavo iš teisėjų pareigų.... Buvo, ži
noma, ir tokių teisėjų kurie ėmėsi to darbo labai karštai 
ir žiauriai, bet net ir" tie, pamatę kad vis dėlto jie ne la
bai tesupranta tai ką jie daro, netrukus atlyžo ir sten
gėsi tik taip atlikinėti savo pareigas, kad neįkliūtų. 

Reikia dar pridėti kad šalia teisėjų turėjo buti iš
rinkti ir taip vadinami "liaudies tarėjai". Mat, pagal 
sovietinę tvarką, jokiame teisme teisėjas neturi spręsti 
bylos pats vienas. Šalia teisėjo dar turi sėdėti du teis
mo nariai-tarėjai, rinkti vietos žmonių iš jų pačių tarpo, 
kurių pareiga buvo taip pat reikšti nuomonę ar kaltina
masis kaltas, ir kiek jis reikia nubausti. # Bet daugumo# 
je vietų tokie tarėjai dar nebuvo išrinkti, nes su rinkf* 

•nais labai nesisekė. Buvo norėta išrinkti tuos tarėjus 
vietos žmonių susirinkimuose, panašiai kaip kandidatus 
į seimą. Bet ž^nonės arba neateidavo į tokius susirinki
mus, arba atėję imdavo siūlyti kandidatus visai ne tuos 
kurie komunistų partijos būdavo išanksto numatyti. To
kiais atsitikimais susirinkimas būdavo uždaromas, o vė
liau sudaromas protokolas kad nesant kitų kandidatp 
tarėjais skiriami tie kurie susirinkime buvo pasiūlyti 
Kiti susirinkime pasiūlytieji buvo nepriimami dėmesiii 
todėl kad jie esą pasiūlyti "iš liaudies priešų sluogsniųw. 
Paskui jau tokių susirinkimų nei nebešaukė, o tiesiog 
skyrė liaudies tarėjus, nors įstatymams tas buvo ir prie
šinga. ' •" ! ' l- 'J • . ". • 

Savaime aišku kad naujieji teismai gyventojų akyse 
neturėjo jokio autoriteto. Tai buvo įstaigos kuriose bu
vo tik registruojami sprendimai pavaduojanti del akių 
policijos įsakymus. Be to, jokių svarbesnių, politinės ar, 
akinės reikšmės bylų šie teismai nespręsdavo. Svarbiau
si nusikaltimai sovietinėje santvarkoje yra politiniai. Bet 
į politinių nusikaltimų skaičių ineina ir tokie kurie kitur 
yra tik paprasčiausi kriminaliniai nusikaltimai. Pas bol
ševikus reta kuri žmogžudystė išvengia priskyrimo prie 
politinių bylų, o tokie dalykai kaip vagystės iš suvalsty
bintu imoniu, bent koks padegimas, kad ir netyčia, ko
kia nors katastrofa, be jokių abejojimų buvo skiriama 
prie politiniu bylų, kaip kenkimas socialistinei valstybei 
ir jos santvarkai. O politinių bylų sprendimas priklau
so tik visagalinčiam NKVD Tačiau, nors ir nedir 
dėlės galios buvo vadinami "Liaudies Teismai", jų buvo, 
pristeigta daug ir darbu jie buvo užsivertę, kadangi.... 
nebuvo juose tvarkos ir jie nemokėjo dirbti. 

Taigi teismai bolševikų valdomoje Lietuvoje taip pat 
pasidarė vienu iš daugelio veidmainystės ir betvarkės 
židiniu. * . , 

Ta veidmainystė ir ta betvarkė visose srityse buvo 
drauge ir juokinga ir baisi. Juokinga kiekvienam kuris 
vra matęs tvarkingą gyvenimą, ypač juokinga todėl kad 
tie betvarkės kūrėjai nuolat didžiu balsu gyrėsį kad štai 
tik dabar mes jums parodome kaip reikia gražiai tvar
kytis, tik dabar jųs, nelaimingi atsilikėliai, turite pro
gos irgi pamatyti kaip mes tai puikiai darome.... Bet 
;ai buvo drauge ir baisu, nes ta betvarkė buvo tragiška 
savo beprasmiškumu, ji kiekviename žingsnyje priminė 
jaučio švaistymąsi porceliano krautuvėje...^ Dar blo
giau, nes jautis gali sudaužyti tik porceliano indus, o ši 
betvarkė kasdien žalojo žmonių sielas ir naikino žmonių 
gyvybes.... 

* * * 

Butų galima dar. daug panašių dalykų papasakoti iš 
visų gyvenimo sričių, kas dėjosi Lietuvoje pirmaisiais 
bolševiku vr.ldvmo metais. Bet visur susitiksime su vie
nodos apgaulės, su vienodo melo ir vienodos sauvalės bei 
Iki juokingumo nuostabios betvarkės pavyzdžiais. Gy
venimas vėl jau toli pasisuko. Lietuva matė staigų tos 
tvarkos žlugimą, matė kitas nelaimes ir pagaliau susi
laukė tos pačios nelaimės pasikartojimo, kurio metu, be 
abejo, susirinks daug daugiau faktų kurie, kitiems, jiį 
nemačiusiems, bus keisti, nesuprantami ir beveik neįti
kinami Ir suprantama kad kiekvienam iš šalies apie 
tai girdinčiam kyla klausimas — argi gali taip ilgai tes
tis, argi visa tai neturi po kiek laiko savaime sugriuti?^ 

Mums, kurie tai matėme, irgi kartais atrodo jog tai 
galų gale turėtu sugriuti savaime. Bet mes turėjome 
progos pajusti taip pat ir tą milžinišką jiegą kuri gludi 
visoje to melo ir prievartos sistemoje. Melas yra skus
tas užsieniui nuraminti, kad jis iš savo pusės neateitų 
nelaimingiems žmonėms į pagalbą. O tiems kurie jau sa
vo akim pamatė kaip yra ištikrųjų, yra taikoma prievar-
varta, kuri priverčia nusilenkti arba sulužti. jei tuo me
lu i r  net iki . . . . .  -  #  

Pasirodo kad kartais ir didžiausią nesąmonę p#r 
prievartą galima ilgai išlaikyti. Ir vis dėlto, atrodo^ kad 
juo daugiau pasaulyje bus žinoma teisybės juo greičiau 
turės pralaimėti melas. (Bus daūgiatft 
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T^EMOKRATIJA yra tik priedangos skraistė vykdyti 
^ visokioms asmeninėms užgaidoms, ir tai ką vienas 
žmogus padaro nėra galimybės kam nors be didumos at
stovybės jį nei sulaikyti nei nubausti. 

Vienas asmuo gali pasikėsinti kitą nužudyti, ir dau
geliu atvejų nužudo, bet nei vienas policijos viršininkas, 
nei vienas paskiras teisėjas negali to niekšo nubausti. 
Jis samdo advokatus, jis naudojasi visomis didumos už-
girtomis taisyklėmis save apsiginti, ir tik didumos suti
kimu (jury ar panašiai), kaltininkas nubaudžiamas ar 
išteisinamas. 

John L. Lewis, angliakasių unijos diktatoriukas, pa
šauktas teismo atsakomybėn už ignoravimą teismo pa
tvarkymo kad nešauktų dabartinio minkštos anglies dar
bininkų streiko, bet nei visa federalė valdžia nei jokis 
teismas negali jo nubausti, jeigu jo advokatai-gynėiai 
suras didumos užgirtus įstatymus kurie neleidžia teis
mui tokios bylos kelti. Ir Lewis gali sau juoktis. 

Demokratinėje Amerikoje, ypatingai, įstatymai la
bai atsargiai apsaugoja pavienius niekšus, gina jų nelie
čiamybę, iki jie nebūna pilnai rasti kaltais. 

Milijonas darbininkų šią savaitę jau bus likę be dar
bo, ir del angliakasių streiko nukenčia šalies industrijos 
ir bizniai, neskaitant jau gerovės visų šalies gyventojų, 
bet vienas kenkėjas sau laisvas vaikščioja. Ir visa mai
nerių unija su 400.000 narių yra tik mažytis nuošimtis 
kovojančių darbininkų palyginus su 140 milijonų šalies 
gyventojų, bet jų streikas kenkia milijonams nekaltų. 

Ar valdžios pasišokimas priversti baigti angliaka
sių streiką įstatymų keliu duos pasekmių niekas užtik
rinti negali. Yra net tam tikras įstatymas, NorrisJLa-
Guardia Act, kuris draudžia federaliam teismui daryti 
tokius trukdymus, jeigu unijos vadai apšaukia streiką. 
Prezidento Roosevelto New Deal laikais pravesta dar ir 
kitokių patogumų unijų diktatoriams, kuriais uždrausta 
valdžiai ginti visuomenės reikalus. 

Unijų diktatorių planas greitai streikus baigti yra 
toks, kad ir visi kiti darbininkai sustreikuotų ir tuomi 
priverstų greitai išpildyti pirmutinės strekuojančios uni
jos reikalavimus. 

Bet ne visų unijų darbininkai užgiria tokius truk
dymus ir kenkimus jų darbams ir jų šeimų gerovei. 

Pačių mainerių tarpe daugelis darbininkų tiki kad 
šitokiu pasielgimu Lewis tik kasa duobę mainerių ge
rovei palaidoti. Naujasis Kongresas turės imtis žygių 
darbo diktatoriukų sauvaliavimams suvaržyti. Jie ga
li buti tik tarpininlTai darbininkų sutartims su darbda
viais, o ne šalies gyvenimo paraližiuotojai, savo kapri
zų paakstinti. 

John L. Lewis, kaip ir kiti unijų prezidentai, važi
nėja puikiais automobiliais, turi šoferius ir ima milžiniš
kas algas iš darbininkų sudėtų pinigų. Sulyg savo nuo-
žiuros tuos pinigus mėto politikos reikalams ir kitokioms 
savo užgaidoms vykdyti. Darbininkai turi bijoti, savo 
unijos viršininkų klausyti ir tylėti, nes daugelis kurie 
to nepildo yra jau ir savo galvas paguldę nuo pačių uni
jų viršininkų keršto — užpuolimų, sumušimų, bombar
davimo jų namų, ir tt. ir tt. 

TRUMAN TIKĖJOSI LAIMĖTI SU RAUDONAISIAIS 
Į£ONGRESE jau pereitą Liepos mėnesį buvo keliama 

reikalavimas pradėti valymą komunistų ir kitų kenk
smingų gaivalų iš valdžios įstaigų. Tačiau Prezidentas 
Truman tik dabar paskyrė komisiją, kuri užves tyrinė
jimus ir tik apie Vasario mėnesį raportuos savo atradi
mus. Išrodo kad prezidentas ir Demokratų partijos va
dovybė buvo pasiryžę tylėti ir nieko nedaryti prieš ko
munistus iki šio rudens rinkimų, pasitikint sulaukti iš 
komunistų sau reikalingos paramos. Tiesa, komunistai 
ir visi jų pritarėjai rėmė Demokratų kandidatus į Kon
gresą, skelbdami atvirą kovą Republikonams, kas prieš 
rinkimus Demokratams skaniai kvepėjo. Jei Demokra
tai butų laimėję, ne tik dabartiniai komunistai butų li
kę nepaliesti, bet dar ir daugiau tų kenksmingų gaivalų 
butų i valdžios vietas priimta, atsilyginimui. 

Tačiau rinkimai parodė visuomenės pasipiktinimą 
komunistais ir visais tais kurie su PAC ir raudonųjų 
pagalba nori buti išrinkti į valdžią. Visuomenė pradė
jo permatyti pkvojų kokis šaliai graso jeigu ir toliau bus 
tęsiama Demokratų draugiškumas su komunistais. 

Kada Kongresas išrinktas Republikoniškas, prezi
dentui neliko nieko kito kaip tik imtis žygio prašalinti 
iš valdišku įstaigų kenksmingus gaivalus. Tas kartu 
yra ir prisipažinimas kad valdžioje vra daug komunistu 
ir ių pritarėjų, kurie visi dirba svetimos valstybės nau
dai, kurie pirmoje vietoje yra išdavikai savo šalies. 

Iš kitos pusės, šis Trumano žygis yra pavėluotas, nes 
Kongresas turintis dauguma Republikonų, priešingu ko 

, munistams ir kitiems kenkėjams, pats savu ruožu imsis 
komunistų šalinimo iš valdžios įstaigų, ir reikia tikėtis 
tą darbą atliks pilnai įr tikrai. 

REIKALAUKIME PRIŽADŲ IŠPILDYMU 
KAIP gerai atmename, Republikonų partijos vadai bu

vo pasikvietę eilę Amerikos Lietuvių vadų į Washing
ton^ prieš Kongreso rinkimus, ir nedvejotinai padare 
pažadus kad jie rems Lietuvos nepriklausomybės klau-
Bimą. Rinkimus Republikonai laimėjo, įr dabar laikas 
mums eiti- pas jų vadus ir reikalauti kad jie savo priža 
dus išpildytų. -A 

Politikieriams daryti prižadus ir jų nesilaikyti yrt 

fibai žinomas reiškinys. Atsimename prižadus mun*P 
uotus net tokio žmogaus kaip Prez. Kodseveltas, ku<-

Lietuvos Tremtiniai Pa
tys jau Gina Savo 

Reikalus 

H pastarų pranešimu & Was 
shingtono sužinome kad sąry
šyje su Unitėd Nations posė
džiavimu, per Lietuvos Pasiun
tinybę Washingtone buvo įteik
ta UN sekretoriatui atitinkami 
pareiškimai nuo Vyriausio Lie
tuvos Išlaisvinimo Komiteto, 
kurio pirmininku, kaip patiria
ma, yra žymus katalikų vadas 
Kun. Krupavičius. 

Kadangi tas komitetas savo 
veikimą atlieka Europoje, ir 
kadangi jis yra tęsinys anks
čiau pačioje Lietuvoje buvusio 
įsteigto tuo pačiu vardu komi
teto, turime pasitkėti kad tas 
komitetas — patys Lietuvos 
tremtiniai — geriausia žino ir 
tinkamiausia gali ginti Lietu
vių v tautos reikalus visokiuose 
atžvilgiuose. Mums tik reikia 
to komiteto darbams pritarti ir 
gelbėti. Jis yra kompetentiš-
kas reprezentuoti Lietuvius. 

MUMS Amerikos Lietuviams 
lieka tam tikros pareigos ku
rios neineina i VLIK'o kompe
tenciją, ir męs tą galime tin
kamai atlikti, jeigu ta linkme 
nuo dabar padėsime Visas savfc 
pastangas. 

Jeigu kada buvo nereikalin
gas tai dabar labiausia, tas ta-
rybininkų neva Informacijos 
Centras, kuris musų visuome
nei kaštavo keliasdešimts tūk
stančių dolarių ir dar dabar vi
sos jų surenkamos aukos tenka 
tik tam biurui išlaikyki. 

Tas biuras ar "centras" te
pa jiegia geriausia teikti tary-
bininkų spaudai žinutes, lyg ta 
musų spaudos dalis be to "cen
tro" talkos negalėtų tų žinučių, 
kurios kaę&k i«bai sege*, 
gauti. ' 4 

Lietuvos ir Lietuvių reika
lams vadovauti yra Lietuvos 
Pasiuntinybė, per kurią VLIK 
savo memorandumą siuntė. , 

Apie tai ką mes Amerikie
čiai turime daryti netrukus bus 
pranešta. 

Ar Socialistai S to* Ko
munistams į Talką? 

PRANCŪZIJOJE, kur komu-
nistai laimėjo kaip paskira par
tija daugiausia atstovų į seimą, 
bet patys vieni, neturėdami di
dumos, negali paimti valdžios 
vadovybes | savo rankas, jie 
prisispyrę kviečia socialistus į 
talką. Jau turėjo pasitarimą 
socialistų vadai su komunistais, 
tik pasakė komunistams kad 
nesiims jokio žygio iki neįvyks 
socialistų nacionalinis kongre
sas, kuris galės nutarti stoti su 
komunistais į "bendrą frontą" 
vėl, ar ne. 

Komunistai taip vilioja so
cialistus sau į talką kad net 
siūlo socialistų atstovui seimo 
prezidento vietą, jeigu socialis
tai balsuos už komunistą Tho-
rez į premjero vietą. 

Socialistai jau ne pirmu kar
tu su komunistais "bendrus 
frontus" daro. Pačioje Pran
cūzijoje, prieš šį karą, socialis-
stai sudarę "bendrą frontą" su 
komunistais, privedė Prancūzi
ją veik prie pražūties. 

Po šio karo, pirmais rinki
mais vėl buvo su jais susidėję, 
bet vėl karčiai atsikando. Ko
munistai betgi žino kad socia
listai yra jų idėjoms artimi ir 
kad gali jais kaip šluotomis 
mataskoti, ir vėl kviečia j tal
ką. Socialistai tuo budu pri
sideda prie grimzdinimo Euro
pos į komunizmą, kuriame pa
tys paskęs ir prigers kaip žiur
kės. 

Turime pavyzdį ir iš Lietu
vių socialistų, kurie prieš ke
liolika metų buvo suėję į "ben
drą frontą" su Lietuviškais ko
munistais Amerikoje, bendram 
vertimui Lietuvoje "fašistinės" 
valdžios ir demoralizavimui vi
sų Lietuvių išeivijoje. 

Susiriejo jie, pasimeta. Da-
bftr socialistai prikibo prie ka
talikų ir jų sąskaita atsigaive-
lioja. Atsitikime jei Lietuvo
je butų steigiama valdžia pa
našiai nors kaip daryta Lenki
joje ar Čekoslovakijoje ar ki
tur kur sovietų įtakoje, musų 
socialistai tikriausia dėtųsi vel 
Į "bendrą frontą" M komunis
tais. ! f 

# # #  

PUSĖ gaisrų šioje šalyje iš
tinka gyvenamuose namuose. 
Vienas iš 100 namų šioje šaly
je kas metą ^sugadinamas arba 
visai sudega ugnyje. 

ris bandomas vadinti "dideliu žmogum", tačiau jis labai 
lengvai sulaužė savo prižadus kad stengsis grąžinti ma
žoms tautoms — kartu ir Lietuvai — laisvę ir nepriklau
somybę kaip tik karas baigsis. Jis, nors nesulaukė ka
ro pabaigos, dar prieš savo mirtį Teherane ir Jaltoje 
slaptai išdavė Lietuvą bolševikams, ir tą pravedė taip 
kad visu laiku po jo sugryžimo ir jis pats ir jo įpėdiniai 
Washingtone daugiau nenori Lietuvos vardo nei minėti. 

Šita tarptautinė klasta turi buti atitaisyta, ir De
mokratų administracijos nusistatymas užmiršti Lietuvos 
bylą turi buti sulaužytas. 

Jei Amerikos vyriausybė nori išlaikyti savo garbę 
ir turėti pagarbą pasaulio žmonėse, ji privalo laikytis 
savo skelbtų principų ir teisingumo. 9 

Turint prižadus iš Republikonų partijos vadų, ne
privalome ilgiau leisti juos įsisenėti ir likti tuščiais. 

S K A I T Y M A I  

NUSIVYLĖ SENIEJI BOLŠE
VIKAI 

A. Domeilfc, 

VYTURIO GIESMĖ 
(Bernardas Brazdžionis) 

Man pakanka arimų grumstelio, 
Rasos lašo, žvaigždėto dangaus, 
Suprantu aš kelius Visagalio, 
Tik ne tavo, žmogau. 

Nuo mirties kaip nuo žaibo tu bėgi, 
O širdyj baisią mirtį neši, 
Ne į žiedą, tirpstantį sniegą 
Tavo, vargšo, širdis panaši. 

0 

Panisi ji į stiklą kurs dūžta 
Ir į dulkę audros sukuryj, 
Ir į miegančią sraigę, kad bustų r 

Kai pažadins aušrinė skaidri. 

Man pakanka arimų grumstelio, 
Lietaus lašo ir aukšto dangaus, 
Suprantu aš kelius Visagalio, 
Tik m tavo—*- žmogaus, 

'i* • 

(Tęsinys iš pereito ar.) 

NUSIVYLĘS SENAS BOLŠEVIKAS Id 
APMMJDO NUSIŽUDO, ĮPUOLUS Į 

• KAIMO ŠULINĮ. 
Ir daugiau teko susitikti panašių asmenų, 

anksčiau buvusių bolševikų arba simpatizavusių 
jiems, o užėjus Lietuvon bolševikams nuo jų pa
sitraukusių. Jiex visi vienodai keikė bolševikus 
ir save teisino kad anksčiau nepažinę tikrojo 
bolševikų veido ir dirbę jų naudai. Visi vieno
dai pabrėždavo kad bolševikų propaganda graži 
ir viliojanti, bet jų darbai bjaurus ir labai žiau-
rųs. 

1941 m. Gegužes mėn., eidamas vieno mies
to gatve, susiduriu su gedulinga procesija. Ne
šamas paprastas juodas karstas, be kunigo, be 
kryžiaus. Negausioje palydovų eilėje pamatau 
vieną sau pažystamą senuką. Prieinu prie jo 
ir paklausiu: 

Ką čia tokį laido j a te? 
«•» Ogi Vacelį! Tąjį Vaitkų. Gal pažinai 

jį? 
Paskui karstą pasekiau ir ai. Iš kapinių 

gryžtant plačiau paklausinėjau senuką apie tą
jį Vaitkų (kai gyvųjų pavardžių nerašau, miru
siojo neslepiu, nes jam jau jokie terorai nebe
baisus). Senukas papasakojo, šis bemokslis 
vyras jau 1919 m. buvo užsikrėtęs bolševikinė
mis idėjomis ir pradėjo dirbti bolševikų naudai. 
Už tai tris metus pasėdėjo kalėjime ir apie tiek 
pat laiko koncentracijos stovykloje. Gryžęs po 
bausmių, norėjo išvažiuoti į Rusiją ten esančių 
savo giminių aplankyti. Lietuvos valdžia jį iš
leido išvažiuoti ir sugrvžti, bet Sovietų Sąjun
gos konsulatas Kaune nedavė jam leidimo vyk
ti į Rusiją. Vaitkaus draugai pradėjo juoktis 
iš jo, kad Lietuvos valdžia mielai jį išleidžia iš
važiuoti dėl to jog jis ten gerai pažins bolševikų 
"rojų" ir gryžęs nebebus bolševikas, o Sovietų 
Sąjungos konsulatas irgi sąmoningai neįleidžia 
jį įvažiuoti į Rusiją. Ten pamatęs ne rojų, bet 
pragarą, ne tik pats nebebus bolševikas, bet ir 
kitiems papasakos apie Rusijos skurdą ir netvar
ką. Jeigu ką bloga kalba apie Rusiją turtinges
ni žmonės tai niekas netiki, nes mano kad tai 
iš neapykantos kalbama, bet kai blogai apie ją 
kalbės darbininkas, ypač dar bolševikas ir sė
dėjęs kalėjime, tai visi patikės. 

Vaitkui tokie juokai krito į širdį ir pagal
vojęs pasakė: "Tikrai, tur but, ten nieko gera 
nėra kad manęs, sėdėjusio už juos kalėjime, bijo 
įsileisti." Ir nuo to laiko jis nustojo bolševikų 
naudai dirbti. 

1940 m. okupavo Lietuvą bolševikai ir Vait
kus savo akim pamatė visus bolševikų darbelius. 
Ne tik nusivylė jais, bet ir pasipiktino. Iš to 
apmaudo pradėjo labai girtuokliauti. Dvasiškai 
visai susmukęs, vaikščiodavo po pažystamus ir 
dažnai nusiskųsdavo savo klaida, kad jis už to
kius barbarus yra dirbęs ir kentėjęs. Pagaliau: 
1941 m. Gegužės 6 d. jį rado į šulinį įkritusį ir 
prigėrusį. 

Taip žmogus sulaukęs jų ir pamatęs tų dar
bus, dėl kurių dirbo ir kentėjo, baigė savo gy
venimą. Po pusantro mėnesio kilo karas tarp 
Sovietų ir Vdkiečių. Jeigu butų išlikęs gyvas 
tai tikrai jis butų stojęs į Lietuvių partizanų 
eiles ir gerokai tvojęs per šonus tiems savo "se
niesiems draugams", kurie jį buvo suvedžioję 
skambiomis propagandomis. O juk 1941 m. Bir
želio dienomis ne vienas buvusių bolševikų gink
lu tvojo bėgančius savo "draugus", Tokie ap
viltieji labiau įniršę kovojo. 

Dabar, gyvendamas ištremtyje, Vokietijoje, 
esu susitikęs keletą tokių Lietuvių kurie bolševi
kų okupacijos metu Lietuvoje turėjo pas juos 
reiksmingas ir aukštas tarnybas. Nustebau juos 
sutikęs Vokietijoje. 
* — Kodėl jųs čia? — paklausiau. — Juk 

pasilikę Lietuvoje butumėt galėję vėl aukštas 
tarnybas gauti. Prieš bolševikus nei krislu ne
sate nusikaltę. Beveik savi jiems buvote. 

— Dėl to ir pabėgome kad nenorėjome gau
ti jų aukštų tarnybų, — jie man atkirto. — Įky
rėjo iki gyvam kaului jų aukštos tarnybos per 
tuos vienerius metus. Esant tikram Lietuviui 
ir mylint savo kraštą, sunku bolševikams dirbti, 
nes esi verčiamas šnekėti, rašyti ir dirbti prieš 
savo tautą, prieš savo sąžinę ir prieš savo idėją. 
Atsisakysi — atsidursi Sibire, kalėjime ar gau
si šuvį į pakaušį. 

Tas tiesa, tik tos tiesos nesupranta tie ku
riems neteko po bolševikais pagyventi. Ypač 
tos tiesos negali suprasti demokratinių kraštų 
gyventojai, gyveną laisvėje Ir nežiną kas yra 
toji . JL J akelaitis. 

NEATSAKOMINGO KEN
KĖJO DARBAS 

(Iš Lietuvių Balso — Italijoje 

Pereitų metų pavasarį Lenkų sluogsniuose 
Londone pasirodė atsišaukimas, kuriame buvo 
pasisakoma už Lietuvos sujungimą su Lenkija 
į konfederaciją ir protestuojama prieš Jaltos 
konferencijos nutarimą prijungti Lietuvą prie 
Sovietų Sąjungos, nors, kaip žinome, Jaltoje bu
vo svarstytas ne Lietuvos, bet Lenkijos klausi
mas. Dar keistesnis dalykas buvo tas kad visa 
tai buvo pasirašyta kažkokio "Lietuvos gelbė
jimo komiteto", kuris atsišaukime skelbėsi esąs 
sudarytas iš visų Lietuvos politinių partijų at
stovų ir net esąs Lietuvių tautos pripažintas 
kaip vyriausybė. 

Tokiomis aplinkybėmis nereikėjo ypatingo 
pastabume tuojau nustatyti kad turima reikalo 
su tiek pat negudriu, kiek įžuliu apokrifu, padir
bimu. Todėl Lietuvių veiksniai, kuriems tas ta
riamas atsišaukimas buvo pristatytas, tuojau 
įspėjo Lenkus kad vienintelė organizacija kurio
je yra atstovaujamos visos Lietuvos politinės 
partijos, tėra Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas; kad nei Lietuvoje nei užsienyje nėra 
jokios organizacijos kuri vadintųsi "Lietuvos 
gelbėjimo komitetu", ir kad tokiu budu yisas 
dalykas reikia laikyti mistifikacija. 

Cia pat Lenkams buvo pareikšta kad jeigu 
pasirodytų kad atsišaukimo autoriai nėra bol
ševikai ar šiaip kitataučiai, tai esančių užsieny
je šimtų tūkstančių Lietuvių tarpe yra vienas 
žmogus iš kurio galima laukti tokio nepadoraus 
darbo. Būtent, vienas senas avantiūristas, ku
ris emigravęs iš Lietuvos prieš kokius 40 metų 
į Šveicariją, nepriklausomybės laikais visais gali
mais, o ypač negalimais budais bergždžiai sten
gėsi pralysti į Lietuvos politinį gyvenimą ir tas 
pastangas tęsia dabar. Jis tad greičiausia ir bus, 
buvo pasakyta Lenkams, pirmas, paskutinis ir 
vienintelis jo paties vaizduotėje sukurto "iš vi
sų Lietuvos politinių partijų" atstovų sudaryto 
"Lietuvos gelbėjimo komiteto" narys ir atsišau
kimo autorius. 

šitas spėjimas greitai pasitvirtino. Neužil
go po to kai atsišaukimas pasirodė, kai neku-
rios musų Pasiuntinybės pradėjo gauti "gelbė
jimo komiteto" įsakymus, pasirašytus Tautino 
slapyvarde. Vienai Pasiuntinybei toks raštas 
buvo įteiktas tulo Lenko, kurs paklaustas iš ko 
raštą gavo, pavadino kaip tik tą žmogų apie ku
rį kalbama aukščiau. ^ 

Iki vadinamas "gelbėjimo komitetas", tai 
yra, tariamasis p. Tautinas, pasitenkindavo ra
šiniais rašomais tikslu įsiteikti tam tikriems 
Lenkų sluogsniams, arba siunčiamais musų Pa
siuntinybėms ir jų. metamais į pintines, jo veik
lą buvo galima ignoruoti kaip juokingą nesvei
kos ambicijos pasireiškimą. Tačiau p. Tautinas 
nuėjo ir tebeina dar toliau. Jisai vis to paties 
nesamo "gelbėjimo komiteto" priedanga krei
piasi analfabetiškais raštais į Suv. Tautų Orga
nizaciją ir į svetimas vyriausybes, neva kalbė
damas Lietuvos vardu; jis stengiasi diskredituo
ti musų Pasiuntinybes ir Vyriausiąjį Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetą: p. Tautinas pasiskelbė taip 
pat nesamo "Baltijos išlaisvinimo komiteto" pir
mininku ir jo vardu atspausdino leidinį "Mes-
sager Balte", kuriame drysta liesti kilnų Popie
žiaus Pijaus XII asmenį, prikišdamas Jo Šven
tenybei pramanytas "klaidas". 

Štai kodėl reikia pa^ikyti viešai jog asmuo 
kuris prisidengia Tautino slapyvarde, o kurio 
šiaip vartojama pavardė yra kitokia, bet taip 
pat netikra, neatstovauja jokios Lietuvių orga
nizacijos ir su jokia Lietuvių organizacija netu
ri nieko bendra. Veikdamas nesamo "Lietuvos 
gelbėjimo komiteto" ir "Baltijos išlaisvinimo ko
miteto" vardu jis didžiai kenkia kovai už Lie
tuvos laisvės atstatymą, nes klaidina kitus ir 
griauna sunkų darbą tų organizacijų ir įstaigų 
kurios turi teisę bei įgaliojimus kalbėti Lietu
vos vardu. 

Šitokie veiksmai Vokiškai vadinami politis-
che Hochstaplerei. Iš pirmojo pasaulinio karo 
laikų ir iš savo ano meto bendradarbiavimo su 
Vokiečių okupacinės valdžios Lietuvoje agentu 
baronu von der Ropp'u, tariamasis p. Tautinas, 
turbut, dar tiek atsimena Vokiečių kalbą kad 
galėtų suprasti, jog minėtas terminas reiškia: 
politinį sukčiavimą. 

•SUV. VALSTIJŲ turizmas j Meksi
ką padidėjo tiek kad šią vasarą kas mėne
sį ten buvo po 30,^)0 Amerikiečių. 
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D I R V A  

LIETUVIAI WUERTTEMBERGO IR 
BADENO PADANGĖJE 

v 

Kaip Lietuviai Gyvena ir Minta UNRRA Globo
je Prancūzų Okupuotoje Zonoje 

jPO karo, 'parceliuojant' per
blokštą nacių Vokietiją, Pran
cūzų okupaciniu interesų sfe
ron tarp kitų kraštų pateko po 
didesnę pusę Wuerttembergo 
ir Badeno provincijų. Perim-
dami šių kraštų valdymą, Pran
cūzai perėmė ir kelis tūkstan
čius Lietuvių kurie, su tam tik
rais pasikeitimais, tebegyveno 
ir šiądien. 

Musų tautiečių, į šį gražų, 
miškais, sodais ir Swarzwaldo 
kalnais išpuoštą kraštą pateko 
nedaug. Lietuvių didesnis skai
čius čia pakliuvo karui besi
baigiant, iš naikinamų Austri
jos ir kai kurių Vokietijos did
miesčių. Jų skaičius, didžiojo 
Lietuvių antplūdžio metu, apy
tikriais daviniais galėjo buti 
apie 7—8 tūkstančiai žmonių, 
šiądien gi, musų tautiečių čia 
priskaitoma tik per 4,000 du
sių. 

Apie pus§ čia gyvenusiu Lie
tuvių, vienokių ar kitokių ma
ty vų veikiami, persikėlė gyven
ti į Amerikiečių, net ir j An
glų okupuotas zonas. 

PASTARU metu jaučiamas 
musų tautiečių šiame krašte 
tūlas "prieauglis". Prieauglis 
atsirado Lietuviams pradėjus 
intensyviau "emigruoti" iš ne
svetingos Austrijos, dalis "bė
glių" sugryžo iš kitų zonų, vie-
ną-kitą šimtinę musų tautiečių 
atkėlė patys Prancūzai iš kitų 
savo okupuotos Vokietijos vie
tų (iš už Reino). Bet tie ne
žymus žmonių persikėlimai ir 
perkeldinimai, atsižvelgiant j 
veikiančius griežtus pabėgė
liams keltis iš vienos vietos ki
ton suvaržymus, žymesnio Lie
tuvių "prieauglio" šiame kraš
te netenka laukti. 

PRANCŪZŲ valdomose Ba
deno ir Wuerttembergo provin
cijose gyveną Lietuviai yra su
sispietę i 15 tremtinių bend
ruomenių (kurios, drauge su 
Amerikiečių okupuotu tų pat 
provincijų Lietuvių l6-mi ben
druomenių, sudaro Lietuvių 
T r e m t i n i ų  B e n d r u o m e n ė s  
Wuerttembergo Apygardą su 
"sostine" Tiubingene). 

šios apygardos Lietuvių ben
druomenės negausingos — vi 
dutiniškai nuo 25 iki 100 dū
šių. žymiausi centrai, gyven 
tojų skaičium ir kulturine vei
kla, yra Tiubingenas su apie 
600 žmonių, Ravenburgas su 
apie 500 ir Freiburgas su apie 
400 žmonių. Didžiųjų bendruo
menių grupei dar priklauso Bi-
berbachas su apie 300 tautie
čių. 

Nors Prancūzų zonoje plates
nio masto žmonių "suglaudi
mas" ir nepraktikuojamas, pas 
kutiniu metu ir čia įvyko tulų 
remtinių vietovių pertvarkymų, 
kurių pasėkoje atsirado keletas 
naujų bendruomenių. Pavyz 
džiui, panaikinus Kaiserloutern 
tremtinių stovyklą (už Reino), 
Roitėj, prie Ravensburgo, su-
kurė nauja Lietuvių bendruo
menė su apie 100 gyventojų. 
Panašiu budu yra atsiradus ir 
kita Lietuvių bendruomene Tiu
bingeno rajone. 

PRANCŪZŲ valdomoje zono
je, Pabaltijiečiai ir visų kitų 
tautų bėgliai bei tremtiniai, iš
skyrus Lenkus ir Rusus, apie 
95 nuoš. žmonių gyvena priva-

• čiai, butus ir kambarius išsi
nuomavę iš Vokiečių. Butų 
nuoma daugumoje vyksta lais
vu susitarimu, su pataline, ku
rių nuomą apmoka patys nuo
mininkai. Privatus, geri ir hi
gieniški butai — Prancūzų zo
nos humaniška privilegija, ku
ria taip didžiuojasi musų tau
tiečiai prieš kitų zonų brolius 
ir seseris! Tačiau ta privilegi
ja turi ir tam tikrų minusų. 
Mat, kaip jau minėta, butų 
nuomą turi apmokėti patys 
nuomininkai iš nuosavos kiše
n ė s  . . . .  

Gyvenamu patalpų nuoma 

svyruoja nuo 21 iki 50 markių 
už kambarį ir nuo 50 iwi 100 
markių už dviejų kambarių su 
^virtuve butą. Atsižvelgiant į 
trečius tremties metus, kurių 
pasėkoje yra smarkiai suplo
nėjusios visų piniginės, butp'-
nigiai nevienam sudaro rimtą 
problemą. 

Bendrose patalpose arba taip 
vadinamuose lageriuose Lietu
vių gyvena apie 5 nuoš. šios 
zonos lageriai žymiai skiriasi 
nuo Amerikečių ar Anglų la
gerių. Beveik visos šeimos, 
daugeliu atvejų net ir viengun
giai, turi atskirus neblogus 
kambarius, nesimato ir dviejų 
ar net trijų "aukštų" lovų. Blo
giau kiek su pataline, nes savo 
mažai kas turi atsivežę, o glo
bėjai ne visur duoda. Bendros 
stovyklos yra įrengtos vienuo
lynų ir kitokiose bendram gy
venimui pritaikintose patalpo
se. Tokios stovyklos randasi 
Wuerzache, Weingartene, Li-
benau, ir Roitėj prie Ravens
burgo bei kitose vietose. -

Jei musų tautiečiai prieš ki
tų zonų brolius didžiuojasi lai
svu gyvenimu ir patogiais bu
tais tai palietus mitybos temą 
jų tonas žymiai keičiasi. Kaip 
kitur taip ir čia tremtinius glo
boja ir maitina UNRRA. Jos 
globa šio nuošalaus krašto pa
bėgėlius palietė ne iškarto vi
sur : pirmutinės bendruomenės 
UNRRA globon pateko praėju
sių metų vasarą, o paskutinio
sios tik šių metų antroje pu
sėje. Iki UNRRA tremtinius 
globojo ir maitino Prancūzų 
karinės įstaigos per taip vadi
namus "repatriacijų biurus" ir 
maitino iš kariškų intendantū
ros maisto išteklių. Nors ka
rinių įstaigų globos periode bū
davo šiokių-tokių nevienodumų 
mityboje — vienur maitino ge
riau, kitur blogiau, — tie lai
kai visų tremtinių prisimenami 
su ilgesiu.... 

SU UNRRA atėjimu mity
bos srityje staiga įvyko atmai
na globojamųjų "skilvio" aiš 
kiai nenaudai.... Ir taip, "po 
septynerių riebiųjų atėjo sep 
tyni liesieji....", anot švento 
Rašto išguldymų. 

Jei pradžioje, UNRRA pa 
ėmus globą, dar tiekė viduti 
nišką maisto davinį tai pasta
rų dienų davinį reikia laikyti 
nebe normaliu sveiko ir norma
liai "virškinančio" žmogaus da
viniu, bet vegetaciniu.... 

Pagal' "išminčių" apskaičia
vimą, dabartiniu metu tiekia
mos normos prilygsta 1,450 ka
lorijų "porcijai". Kalorijas "iš
vertus" į produktus, gaunasi 
kiek duonos, bulvių, mėsos, rie
balų, sūrio, cukraus ir druskos, 
ir nugriebto pieno. 

Lengvai ir sunkiai dirbantie
ji gauna taip vadinamą "dar
bo priedą", bet jis toks men
kas jog savaitinės normos, iš
skiriant duoną ir bulves, neuž
tenka vienam kartui sočiai už
kąsti .... Beje, prie minėtų 
normų,, dar duodama šiek-tiek 
daržovių ir vaisių, bet kadangi 
šios gerybės tiekiamos ne pe
riodiškai bet pripuolamai ir, be 
to, mažo pasirinkimo, tai jos 
žymesnės įtakos į mitybą įletu-
ri. 

Tiesa, tiekiamas maistas tu
ri vieną aiškų privalumą: jis 
šviežias, ne iš konservų dėžu
čių, tai jo vitamingumas žymiai 
aukštesnis, bet jo permažai... 

Daugumoje vietų maisto pro
duktai išduodami vartotojams 
į rankas, tik kai kuriose vitose 
veikia UNRRA išlaikomos ben
dros valgyklos, bet, kadangi 
tokiose valgyklose gaminamas 
maistas del nežinomų priežas
čių yra blogesnis negu namuo
se pasigamintas, tai visi kas 
tik gali ir turi šiokią-tokią vir
tuvę, stengiasi maistą pasiga
minti namie. 

TIEKIAMĄ maistą retkar-
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FRANKFURTE, Vokietijoje, ant karo lėktuvais padarytų 
griuvėsių susėdę žmonės žiuri Amerikiečių lėktuvų parado. 
Tie*lėktuvai kurie nešė jiems mirtį ir terorą, dabar juos pa
linksmina, pagelbėjimui užmiršti nuovargį ir vienodą gyveni
mą. 

ŠIEDU ARMIJOS futbolo lošikai, Glen Davis, kairėje, ir Doc 
Blanchard, parodo vieną iš savo veikimo budu. Jie jau prak
tikuojasi rudens sezonui U. S. militarinėje akademijoje, West 
Point, N. Y. 

čiais UNRRA stengiasi gerin
ti Kanadiškų Raudonojo Kry
žiaus paketėlių pavidale, bet 
jie ne visur buvo duodami ir 
duodami ne vienodame pavida
le, pavyzdžiui, vienur jie išduo
dami originaliame pavidale, ki
tur šiek-tiek aptuštinti, trečiur 
duodama iš tų paketėlių tik 
"kai kas", o dar kitur visąi ne
duoda. 

Krašte yra apstu daržovių ir 
vaisių, nes Prancūzų valdomos 
šios provincijos, yra išimtinai 
žemės ūkio, bet minėtų gerybių 
nusipirkti iš ūkininkų draudžia 
ir už šią prekybą baudžiama. 
Tokie jau šios zonos okupaci
nio režimo nuostatai.... 

Ypač nepakankamos maisto 
normos — kiekiu ir sudėtimi— 
vaikams, sergantiems ir sveik
stantiems. Sergantiems papil
domos maisto normos duodama 
nenoriai, teisingiau, jas reikia 
išsikovoti.... 

šių kategorijų žmonėms su 
maistu į pagalbą iki šiol ėjo 
B e n d r a s  A m e r i k o s  L i e  t u v i ų  
Fondas per vietos Lietuvių 
Raudonojo Kryžiaus skyrius. 

Jei greitu laiku maitinimo 
reikalai nepagerės, BALFo pa
rama turėtų buti išplėsta į vi
sų kategorijų besimaitinančius, 
nes del tiekiamų vegetarinių 
normų gręsia visuotinis orga
nizmų susilpnėjimas ir gera 
dirva visokioms ligoms plisti. 

Nenormalią maitįnimo padėtį 

randa ir kai kurie Prancūzų ka
riniai viršininkai. Pavyzdžiu, 
K. vietovės karinis gubernato
rius S., kalbėdamas su BALF 
pirmininku apie Lietuvių trem
tinių padėtį ir maitinimą, pa
siūlė patarti visiems Lietuvių 
šalpos organizacijų vadams su
daryti ateinančiai žiemai mai
sto, ypač riebalų, atsargas, ku
rias reikėtų pasistengti gauti 
iš užsieninių šaltinių, kadangi 
maitinimo padėtis rodanti jei 
ne desperatiškas tai vis dėlto ir 
net džiuginančias perspektyvas. 

IR SU DRABUŽIAIS šiame 
rajone einasi nekaip. UNRRA 
drabužiais aprūpino tik kai ku
rias vietoves, bet ir ten jų pa
skirstymas ėjo ne visai sklan
džiai .... Buvo dalinama ne 
pagal reikalą, bet "iš akies"— 
kas turėjo tam pridėjo, o kam 
reikėjo tam nebepriteko. Be 
to, dalybose neprisilaikyta "de
mokratinių" principų — lygy
bės ir brolybės, — daug kas 
gavo skudurus, o geresni dra
bužiai rūpestingų dalintojų bu
vo išdalinti per "mažasias du
ris" giminėms, pažystamiems, 
draugams. 

Reikšmingesnė parama dra
bužiais iki šiol atėjo per BAFL, 
bet ir vėl bėda — daugiausia 
drabužių buvo tik moterims ir 
vaikams! Vyriškų drabužių ir 
apavo klausimas šiame krašte 
buvo ir tebėra aktualus. 

m&š&m ' f r l / '  

VAIZDAS kaip Lietuviai apleidę savo tėvynę keliavo į 
svetimas šalis prieglaudos j ieškoti, kur siautė karas. 

PRANEŠIMAS SKAITYTOJAMS 

Dirvos prenumerata jan 
•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 kurte 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 ir kitur užsienyje — metams $4.00. 

1947 metu Kalendorius Dovanu 
c. 

•VTSI 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. 
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SVEIKATOS ir socialinės 
globos srityje iš globėjų pusės 
jaučiamas abuojumas ir nuo
širdumo stoka. Beveik visur 
prie UNRRA skyrių veikia am
bulatorijos ir ligoninės, į ku
rias nuėjo dirbti dauguma mu
sų gydytojų, slaugių ir kitokiu 
medicinos darbuotojų, kurie li
gos ir nesveikatos atveju sten
giasi padėti savo tautiečiams 
bei kitų tautybių tremtiniams, 
bet jie ne visur ir ne visada 
susilaukia iš savo viršininkę 
reikiamos paramos.... 

Didžiausias trukumas pirmo 
pareikalavimo vaistų. Ir pa
čios patalpos savo įrengimais 
ir tvarka ne visur yra reikia
moje aukštumoje. Ypač pasi
gendama rimtesnio atsinešim© 
ir efektingesnės paramos džio
vos ligonių atveju — trūksta 
gerų sanatorijų, o į esančias 
nelengva pakliūti. 

(Bus daugiau) 
Vytautas Kęsgaila. 

KAIP SU CUKRUM? 

CUKRAUS istorija yra to
kia: Nors šymet visai šaliai 
sunaudojimo reikalams cukraus 
kiekis siekė 80% daugiau ne
gu prieškariniu laikotarpiu, ta
čiau šeimininkės bendrai gauna 
po 15 svarų cukraus mažiau 
nuo kiekvieno šeimos nario, 
nors turėtų gauti po 40 svarų 
daugiau negu gavo karo metu. 

Kur tas cukrus dingsta? Pa
sirodo, visokios saldumynų iš-
dirbystės, saldžių gėrimų dary
tojai per OPA agentus iškovo
jo sau didesnius kiekius cuk
raus, ir taip namams reikalin
go cukraus kiekis nepadaugi
namas. 

J. A. Urbonas 
Dirvos Agentas Day tons 

ir apielinkėje. 
1302 Lamar St. Dayton, O. 

Petras Lalas 
Dirvos Atstovas 

Prenumeratoms, Skelbimams 
39 Union Street 

AMSTERDAM, N. Y. 

r kai ji sugryš namon 

VAKARIENE BUS GATAVA! 

ši šeimininkė turi visai lengvai—valgius gamin
dama su elektra. 

Kada ji turi kur išeiti arba kuo užsiimti ji sudeda 
visą suruoštą maistą į pečių . . . nustatolaiką ir 
temperatūros kontrolę ... ir išeina iš namų. 

/ 

Jos valgis pasigamina kaip laikrodis — skanus, 
maistingas, kuris patinka šeimai ir svečiams. Jos 
biudžetas tęsėja toliau, taipgi, nes Elektriškas Pe
čius duoda jai greitą, patikėtinį atsakymą kiekvie
nam visimo klausimui. 

Ji suaikvoja mažiau laiko apsivalymui, nes elek
tra lengvai atsiliepia į indus, nepalieka nešvarumu 
sutepimui sienų. 

T a i p  . . .  j i  p a t e n k i n t a  d a u g e l i u  a t v e j ų ,  a £ i u  j o s  
Elektriškam Pečiui. Todėl tai milijonai kitų mo
terų stengiasi taipgi juos įsigyti. 
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M I R I M A I  
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

(žinios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dyka: 

MIRĖ JAU 16,300 IŠ
EIVIU LIETUVIŲ 

Su šiame numeryje paduoda
mais mirusių vardais, iki šiol 
čia skelbiamų mirusių Lietuvių 
skaičius pasiekė jau 16,300 nuo 
Vasario mėnesio, 1937 metų, 
kada čia mirusių vardai pradė
ta skelbti. 

JAKUBS Jurgis Jakubaus
kas, mirė Cleveland,* Ohio, 
Lapk. 22. 50 metif amž., 

'* gimęs Clevelande. 
SKRIFKAUSKAS Jonas, 78 

m., mirė Lapk. 28, Cleve
lande. Amerikoje išgyveno 
Ilgus laikus. 

SI ANKEVIčIUS Aleksandras, 
75 m., mirė Lapk. 15, Cleve
lande. Amerikoje išgyveno* 
daug metų. 

GRIGAS Stasys, 58 m., mirė 
Clevelande Lapk. 22. 

SANVAITIS Pranas, 64 metų, 
mirė Lapk. 23, Clevelande. 
(Vidugirio k. Ukmergės p.) 
Amerikoj išgyveno 40 metų. 

ARTIŠIUS Feliksas, 55 metų, 
mirė Lapk. 22, Clevelande. 
(Grinkiškiu p.) 

SUNDUKAS Tamošius, mirė 
Lapk. 9, Cambridge, Mass. 

AJAUSKAS Pranas, mirė Lap
kričio 10, Cambridge, Mass. 

RIBOKAS Antanas, mirė Lap. 
10, Cambridge, Mass. 

ROMANIENĖ Marė, mirg Lap. 
12, Boston, Mass. 

ŠALNIENĖ Ona, mil# I*apk. 
8, Scranton, Pa. 

ZOLMIS Vladas, mirė Lapk, 9, 
So. Bend, Ind. 

SAVICKIENĖ Stella (Valin-
taitė), 53 metų, mirė Lapk. 
14, Deerbrook, Wis. 

BASANAVIČIENĖ Viktorija, 
mife Lapk. 5, Kingston, Pa. 

RINKEVIČIUS Antanas, mirė 
Lapk. 5, Wilkes-Barre, Pa. 

MIŠKINIS Augustas, seno am
žiaus, mirė Lap. 9, Chicago j. 

J O K U B E N A S  J o k ū b a s ,  m i r ė  
Lapk. 11, Detroit, Mich. 

LATVENAS Pranas, 72 metų, 
mirė Lapkr. 13, Chicagoje. 
(Rokiškio aps. Panemunėlio 
par. Deginių k.) Amerikoje 
išgyveno 42 metus. 

ŠUKIENĖ Bronė. (Norvilaitė), 
44 m., mirė Lapk. 14, Chica-
goj. (Raseinių ap. Šiluvos p. 
Pašakarnio dv.) Amerikoj iš
gyveno 24 metus. 

BERNOTAVIčIUS A1 e ksand-
ras, senyvo amž., mirė Lapk. 
mėn., Shenandoah, Pa. Ame
rikoj išgyveno 38 metus. 

ČERNIAUSKIENĖ Marė, mirė 
Lapk. men.j Shenandoah, Pa. 

KLIMAS Antanas, mirė Lapk. 
mėn., Shenandoah, Pa. 

KANIŠAUSKAS Aleksandr a s, 
irmė Lapkr. 9,, Gaaaįffidge, 
Mass. 

KERKICKAS Antanas, mirė 
Lapk. m., Shenandoah, Pa. 

JASN1S Petras, mirė Lapk. 4, 
Maspeth, N. Y. 

MAŽEIKA Mateušas, mirė Sp 
mėn., Mahanoy City, Pa. 

ČIBIRAS Mateušas, pusamžis, 
mirė Lapkričio 11, Chicagoj 
(Švenčionių ap. čekinių par 
Mažuianės k.) Amerikoj iš
gyveno 36 m. 

JASILONIS Antanai, pusamž. 
mirė Lap. 14, Chicagoj. (Pa 
nevėžio ap. Smilkių p. Ry-
miškių k.) 

PETROKIENĖ Katrė' (Brazau 
skaitė), mirė Lapk. 14, Chi 
cagoj. (Tauragės ap." Šilalėj 
p. Kiaukių k.) Amerikoj iš 
gyveno 50 metų. 

VILIUNAS Juozas, pusamžis 
mirė Lapkr. 17, Chicagoje 
(Šiaulių ap. Skaisgirio par.) 
Amerikoj išgyveno 35 m. 

WILLIAMIENe Juzė (Mockai 
tš), pusamžė, mirė Lapk. 15. 
Chicagoj. (Raseinių ap. Kra
žių p. Pupėnų k.) Amerikoj 
išgyveno 30 metų. 

NEMAJUNAS Jonas, pusamž. 
mirė Lap. 17, Chicagoj. (Du 
sečių p, Zarasų ap.) Ameri
koj išgyveno 36 m. 

MILAŠIUS Vincas, mirė Lapk 
mėn., Shenandoah, Pa. 

KANANAVIČIUS Tomas, 5f 
metų, mirė Spalių 10, She
nandoah, Pa. (Stančikų km 
Trakų ap.) 

I DAYTON, OHIO 
PRANEŠIMAS DIRVOS 

SKAITYTOJAMS 

Kadangi' dabar viskas *yrr 
pabrangę tai ir laikraščio išlei 
dimas brangiai kaštuoja. Dir 
va taip pat pabranginta, t-3 
tik vienu dolariu, ir dabar mo
kantieji prenumeratą mokėe 
jau $3.00. žinoma, yra tokiu 
kuriems sunkiau yra sumokėti 
$3.00, tačiau tie per kelis me
tus nž^idojosi pigia Dirvos kai
na, mokėdami tik po $2, kuo 
nrjet kiti laikraščiai pat kare 
pradžioje buvo pabranginti. 

Tiesa, yra gerokas skaičius 
tokių prenumeratorių kurie jau 
kelintas metas mokėjo po $3' 
paremdami Dirvą, ir reikia ti
kėtis pajiegs ir visi kiti mo
kėti $3 atnaujindami Dirvą. 

Visi Daytono Dirvos skaity
tojai užsimokėdami už 1947 
metus po $3 gaus dovanų dide
lį, g/ažų sieninį Dirvos kalen 
doriif, 

Dar reikia prisiminti kad 
Dirvos leidėjai siunčia laikraš
tį nemokamai Lietuviams iš
blaškytiems visame plačiame 
pasaulyje, nelaukiant ar kas 
prisius aukų už tai užmokėti 
ar ne. Nors tam tikslui yra 
įsteigtas fondas, bet rodos kad 
iš to fondo toli gražu neužten
ka padengimui lėšų Dirvos sve
tur siuntinėjimo. 

Daytoniečiai Lietuviai, pri
imkite šį fn&no patarimą nuo 
širdžiai. J. A. Urbonas. 
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ŽMONIJOS ISTORIJA 
GI0 pusi. didumo knyga — kaina $2.00 

Ai- * rHrivimi^ia. knvea kokią tik galit tikCtis 
n^i uf' $2^00*. paveiksluota, tvirtais audimo 

' ktfrai kiįrie nulėmė zmonjįįoą gyvenimo kryp į, 
valstybit] persitvarkymus, , 

Siuskit laiške $2.00 Su nmuSaoŽS 
' -praSykit prisiųsti jums sią 610 P 

didumo žmonijos istorijos knygą. 

,1 / 7 I Reikalaukit Dirvoj* 7 • . ^ 
• "a! vp h ; •*' Cleveland 3, Ohio 

6820 Superior Ave- | 

PAJ IEŠKOJIMAI 
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jtlškomieji ar apie juos ži-
įantieji prašomi atsiliepsi į: 
Consulate General of Lithuania 

41 West 82nd Street 
New York 24, N. Y. 

A.bramavičien§ - Naujalytė, Ona, ir 
jos vyras Jonas Abromavičius, Gi
neity kaimo, Vilkijos v., gyv. Phil. 

Andriušis, Jonas, turėjęs fotografi
jos įmonę Chicago. 

3agdonavičienė, Elzbieta, mot. Vla
do Bagdono, mirusio Brazilijoje 
prieš 11 metu, ir jo dvi dukterys, 
kurių ištek, pavard. nežinomos, 
gyv. Chicago. 

3agirskas, Juozas, kilęs Liubavo v., 
Mariampolės ap., gyv. Brooklyn. 

Salasaitienė - Frišmantaitė, gyv. 
Collinsville, 111. 

3ankauskas (ar Bankowski) Stasys, 
iš Rimkų k.' Krakių parapijos ir 
jo sunus ar kiti giminės. 

3ankauskas, Vytautas, sUnus Boles
lovo ir Vincentos, gim. Amerikoje. 

3anys (Truskauskas) Petras. 
3artaševičius, Vladas, iš Stonaičių 

k., Padubysio vai., Šiaulių aps. 
3einorienės - Makaveckaitės, Onos, 

giminės, gyv. Chicago, Boston, 
prašomi atsiliepti. 

Serwing, Adolf ir Gustav, iš Kati
lių k., šakių aps., gyv. Collins
ville, 111. 

Beržanskis, Ciprijonas, iš Rubulių k. 
Sieliukas, Jonas, gimęs Anglijoje, 

iš ten išvežtas 6 metų, sunus Ma
rijonos Skirkutes-Bieliukienes. 

31ažys, Jonas, kilęs Kudonių k., Žiež
marių vai., Trakų aps. 

31ažys (Blash), Jonas, Donatas, gi
męs Amerikoje, gyv. Lietuvoje, 
1934 m., gryžęs Amerikon, į Gary, 
Ind., kur gyveno paš dėdę Antaną 
Valėną. 

3rinkis, Juozas ar Jonas, kilęs Maks-
vų dv., Kvėdarnos parap., Tau
ragės aps. 

3eknis, Antanas, gyv. Chicago. 
Darsainis (Zdarzinsky),- Kazimieras 

ir Pranciškus. 
Bičkauskas, Kazimieras, kilęs iš Gra

žiškių vai., gyv. Brooklyn, kur da
lyvaudavo Lietuviškuose teatro vai

dinimuose, jo žmona Adelė Lie-
pinaitytė-Dičkauskitenė ir brolis Jo
nas Dičkauskas. 

Doerfert, Albert ir Fritz, kilę Bud-
viliskių k., Šakių aps. 

Dubinskas, Jurgis ir Dubinskas Vla
das,' kilę Pelučių k., Veliuonos v. 

Ericas, Stanislovas, kilęs Šėtos m., 
Kėdainių aps., gyv. Detroit. 

Grabrielaitis, Domininkas ir Gabrie-
laiti3 Jonas-Kazys, gim. Ameri
koje, gyv. Lietuvoje, Kretingoje, 
vėliau gryžo Amerikon, kur tar
navo kariuomenėje. 

baidys, Fabijonas, išvykęs iij Aš-
cegalių k.; Subačiaus vai. 

Jalminaitė, Veronika, kilusi Stau-
gėkftlnio k., Tryškių vai. 

Jelažnykas, Jokūbas, gyv. Chicago. 
Jineitis Vladas, iš Jankūnų k., Kra

kių parap., gyv. Chicago.., 
irinienė - Stakyte, M'arijofiri,' 

Chicago. . 
jrih'kus, iš Šakių aps.,. gyy. Brook

lyn. • 
judas, Jonas, iš Gilvydžių k., Vie

šintų vai. 
Judi akytė, Marijona,! ištek, pavardė 

nežinoma, ses^o Petro Gudiškio, 
iš Panemunės vai. 

tlagen - Urbonaitė, Liudvika, spė
jamai gyv. Cleveland, O. 

Haesler, August, išr Viltrakių k;, 
Šakių aps., gyv. New York. 

Janulis, Eduardas, gyv. Chicago. 
Janušauskas, Kazimieras, kil. Ant-

kalniškių k., Jurbarko vai., ir jo 
šeima gyv. Waterbury. 

lanuška, Juozas, iš Veliuonos. 
Jasaitienė - Juosupaityte-, Marijona, 

kil. Šilinės k., Tauragės vai., jos 
vyra s Vincas Jusaitis jr sunus 
Leonas, gyv. Baltimore. 

Jonenienė - Stakytė, Darata, gyv. 
Chicago. 

Jonikas, Jonas ir Jonikas, Juozas, 
iš Skirsnemunės parap., Jurbarko 
vai. 

Jucienė - Vasiliauskaite, Elena, iž 
Panevėžio gyv. North Chicago. 

Juknevičienė, našlė Vlado Jukne
vičiaus, jos duktė Harriet, kurios 
ištekėjusios pavardė nežinoma ir 
sunus, gyv. Chicago. 

Juodkojis, Juozas, iš Bartininkų vai,. 
šakių aps., gyv. Elizabeth. 

Jurkevičius, Jonas ir žmona Jurke
vičienė, Mary, lankėsi Lietuvoje 
1939 metais. 

Xairys, Juozas, ir Kairys Vladas, 
kilę ar turėję giminių Žarėnų v., 
Telšių aps., gyv. West Pullman, 
Chicago, 111. 

kairys, btasys, g. Domo, iš Žarėnų 
vai., Telšių aps., gyv. West Pull; 
man, Chicago, 111. 

iantwill - Račkauskaitė, Sophie, d. 
Aleksandro ir, Juzefos, kil. Tau
ragės aps., gyv. Chicago, 4334, 
S. Western Ave. 

xCorsakas, Jonas, iš Legailių k., Bir
žų aps., gy/. Chicago. -

Criukas, FeuKsas, gyv. iarrftoje prie 
Lewiston, Me. s, 

Aučinskas, Motiejus, kil. Liubavo 
vai., Marijampolės aps., gyv. New 
York. 

iudirKaitė, Ona, ištek, pavardė ne
žinoma, ra i y to j o Vinco Kudirko 
dukterečia, išvykusi iš Marijam
polės su tėvu Motiejum, 

.vuiikauskienė - Kubiliuto, iš Va
reikių k., Subačiaus v., Panevėžio 
aPs- .. , 

Kučinskaitė, Kotryna, ištek, pavar-
• dė nežinoma, kilusi Dauginėnų k., 

Viekšnių vai., Mažeikių aps., gyv. 
New \ork. 

Kupstiene - Birštonienė - Miliunaite, 
Uisuie, iš iiartminkų, Vilkaviškio 
ftps., gyv. Brooklyn. 

liCvfc~.iua*icius, ^intanas, ar turėjęs 
giminių feventa-e.io vai., Seinų ax). 
ir jo sesuo Antanina Jiveaa^avi-

„ čiutė. . . . . 

Chicago. " ,,r \ 
Linais, tiiiuardas, gyv. Waterbury, 

Conn. ' • r.. _ • r ' .v 
•^įogti, Grigalius ir Liogė Jonasr is 

(j,;ivydzių k., Viešintų tai, 
Luiewicn, Julian, gy v. 5iUl.; 9.. xtai-

stecl fc,t., Cmcago, Iir. - - -
Manaau#Kaitė, Aioina, ištek.- pavarau 

nežinoma-,' iš lvaisonių k.,- Antane-
munio vai., Aiytaus aps. 

Mamaitis, L., ginv. Latvijoje airbo 
Hollywood. • -

Meškauskas-' Petras, gyvejię^< 
York ar Chicago. 
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IS AM. LIET. TAUTI
NINKŲ CENTRO 

VEIKIMO 

VETERANAI UŽIMA NAMUS. Chicagoje, išstačius vetera
nams namus Airporto apielinkėje, jų globėjas vilkino tų na
mų išnuomavimą. Vaizde parodoma pora veteranų su savo 
žmonom įsikrustanti j tuos namus, varu atėmus raktus iš pri
žiūrėtojo. Taip padarė apie 60 veteranų, kurie neturėjo kur 
gyventi. 

Matulevičius (Matis) Vincsį£, sunus 
Petro, gim. Balsupiuose, Marijam
polės aps., ir jo du sunųs, gim. 
Amerikoje. 

Miliukevičiutės, Juzė ir Agota ir 
judviejų du broliai Miliukevičiai, 
kilę, Ilgininkų k., Kapčiamiesčio 
vai., gyv. Chicago. 

Miliunaitės, Adelė ir Ona, kil. Bar
tininkų k., Vilkaviškio aps., gyv. 
New York. 

Mitkevičius, Vladas, iš Stonaičių k., 
Padubysio v., Šiaulių aps. 

Montvilas, Jonas, iš Vaičgirio. 
Navickas, Kazimieras, gyv. Bayon-

ne, N. Y. 
Norvaišai, kilę iš Kuršėnų, Šiaulių a. 
Pak£tys, Jonas, iš Pakščių k., Šė

tos vai., Kėdainių aps., gyv. De
troit. 

Paškauskas, Juozas, iš Gilvydžių k., 
Viešintų vai. 

Pavilionis, Pranas, iš Gilvydžių k., 
Viešintų vai. 

Petkevičius ar Petkus, Benediktas 
ir jo brolis, kurio vardas nežino
mas. 

Petrauskas, Kazimieras, gim. Ameri
koje, gyv. Lietuvoje, Kapčiamieš-
čio m., gyv. Brooklyn. 

Petryla, Aloyzas, kil. Kakandžių k., 
Gruzuzių v., Šiaulių aps., gyv. 

y, Boston. 
Pocius, Juozą?, iš Petraičius;!k. 
Pocius, Viktoras, išvažiavęs fiš Le-

gaitelių civ. ir jo amona' Vince 
rocienu-Dregnytė. 

Pūkas, Antanas ir Prricas, Jaqzas iš 
ZemaitKiemio k., Šilavoto vai., Ma
rijampolės aps. 

Pulokas, Una, gyv. bene Atlantic 
• City. 
Puouiiiunas, Jonas, spėjamai gyv. 

Cleveland. 
HacKausKas, Edvardas, sunus Alek

sandro ir Juzefos, - kil. Tauragės 
aps., gyv. Chicago, 4334 S. Wes
tern Ave. 

Eagaitis, Agota, gyv. Philadelphia. 
\v est Moreland Ave. 

Ragauskai, iš Kuršėnų, Šiaulių ai>-:. 
KuiKauskaitė, Paulina. 
Sakalauskienė, Veronika, gyv.  New 

York. . ; 
Sediecis.ai, Antanas, Vaclovas ir Vla

das, gyv. New iork. į 

Senc.cas, Juozas, gyv. Bristol m. ! 
Linkevičius, Andrius ir jo brolis, 

kurio vardas nezin., iš Buivuuų 
k.,  Žaslių vai.,  Trakų aps.,  gyv. ;  
Chicago. 

Skripkauskas, Petras, is Rudaminos j 
vai., Seinų aps., gyv. New 

Stankevičius, Petras, gyv. Baltimore. 
Staskienė - Žemaityte, Emilija, gyv. 

Burlington, N. Y. _ 
Stasyte,  Konstancija, isvykusi «is l e-

redfevario Subačiaus v., Pane
vėžio. aps. -v . .. 

Stepšiukė, Veronika, kilusi Bajoriš
kių k., Veprių parap., gyv. P..i • 

Stripiniai, kilę ar turėję gimnn . 
1 lakių vai., Mažeikių aps. 

Stufcas, Anianas, gyv. farmoje prit 
Lewiston, Me. 

Šertvyus, rovuas, brolis 'Mary 
kil. Garuamo pa.ap., Nauntiiescu 
vai., Tauragės aps., vertesi aai-
žinmkyste ar ūkininkavo. 

Šlapkauskas (SlokoAj, Kazys, 1-
Mauručių. , , , -

šviunene - Kairyte, Juzefą, dukte 
Domo, kil. is Zarenų vai., lei-K.-
aps., gyv. Aurora, 111. 

Tamosiunas, Antanas ir Tamo.iu 
nuite, Aiielė, gyv Chicago.. 

Tranas, ivlykolas, s. Justino, is A 
banų k., Juiiiiitų vai., ^oki^Ki 

r.Xauskis, Stosys, gyv. 
i'rampaicis, Ignacas, nuo 

evv facianton. Pa. ^ . 
T i us K aus kas (Banys) Petras-
l'ucius, Povilas, is Valeckų K., Vie 

luT^sLtė'' - Butkaitš, O... d 
įviaio ir rttromiies 
butkų, kil. Kiuikiskių k., 
ko v., Tauragės aps. 

Ulinskia - zik*i«, Westtie.u 

Leonus ir Urbonaitėj A^po 
lonija, spėjamai gyv. \ 

Valaičio jJao se.ma, ** 
vvateibuiy, Conn'p gta 

v^aiaicis, ^ioan«6, Pranas w 

iv* ni.: į.y*'-1 Vvaierbufy. 
igien*iv,ųįs, ^ 

WalsKWIiei '• IW. 
Msts pa 
vM ' x-^'.eve.-io, »y. 

North Cmcago. ^ 
Venckų, Gmeitų-.kjt^ 

kijv>s v., o 
Vyšniauskas, Jonasv is Aiitanavo v. 

ittttiijuiiipoiėe' »t»s., gy". c<ft*eago. 
WiiiKivx, tyu«.«na, »s. ^„ooisKių k. 

.baKių aps., gyv. BrooKiyn. 
Zapanene, ivaZiiuie^o /iapauo*. naslc, 
i įyv/ ̂ yje netou^Ghicago. * -į ^ 

Zaleckienė, Zofija. 
Zdarzinsky (Darsainis) Kazimieras 

ir Pranciškus. 
žemaitis, Jonas su žmona, gyv. New 

Y ork. 
žlabienė, turėjusi giminių Ašmintos 

vai., Prienų parapijoje. 
Misiūnas, iš tlveinių k. Pandėlio 

vai. Rokiškio aps., gyv. P>.il. 
Motiejūnas, Juozas, iš Šventežerio 

vai., gyv. Brooklyn. 
Noris (Nenortas), Aleksas, Benius 

ir Konstantas, sunųs Karolio, kil. 
iš Leipalingio vai., Seinų aps. 

Pakštys, Jonas, iš Vendžiogalos v. 
Kauno aps. , 

Padolskis, Alfonsas. 
Petraitis, Vincas, iš> Krekenavos^ Pa

nevėžio aps. 
•Petrauskaitė, Bronislava ir Petraus

kaitė Ancė, dukterys Aleksandro, 
iš Šėtos vai. Kėdainių aps. 

Polikaitis, Anta'nas, iš Gudžiunų, Kė
dainių aps., vienuolis. 

Pletisienė, Ekselencija, iš Seirijų. 
Pukaite, Emilija, gyv. Philadelphia. 

BROOKLYN, N. Y. — Lapk. 
'4, Lietuvių Piliečių Klubo sa-
'fije įvyko prakalbos ir lengvos 
formos koncertas, kuri išpildė 
(Jperetės Choras, ir Harmoni-
:os Slerpfinų Ansamblis, vado
vaujant poniai V. Pranckienei. 

^Prakalbose, prie jau žinomų 
kalbėtojų, kalbėjo dar ir nese
nai atvykę iš Europos, buvę 
Lietuvoje komunistų ir nacių 

•kankiniai. Programą, vedė J. 
Sao:ys, jo pagelbininku buvo P. 
Juk n vs. 

Pirmas kalbėjo J. Ginkus, A. 
L. Tautininku Centro vice pir
mininkas, kuris nurodė šio pa
rengimo tikslą. 

Antras kalbėti . perstatytas 
Adv. M. Anuškevičius, nesenai 
atvykęs iš Europos, pats per
gyvenęs Lietuvos okupacijas 
komunistu ir nacių ir vėliau 
atsidūręs vakarų Europoje nuo 
antrojo komunistų siaubo. Jis 
vaizdžiai apibudino del ko at
sirado tie pabėgėliai if kas juos 
prie to privertė. 

Trečias kalbėjo Kun. J. Če-
kavičius, dar tik kelios dienos 
atvykęs iš Europos. Reikia kai 
ka pasakyti apie Kun. čekavi-
čių. Tas didelis Lietuvis pat
riotas ir veikėjas yra dar jau
nas idealistas vyras. Tačiau, 
kaip veikėjui jam teko perneš
ti daug sunkumų nuo komuni
stų. Kai pirmą kartą komu
nistai užėmė Lietuvą, jis buvo 
bolševiku areštuotas ir laiko
mas Marijampolės kalėjime per 
6 mėnesius, iki Vokiečiai juos 
iš Lietuvos išvijo. Per visą tą 
laiką ant jo buvo išmėginti visi 
kankinimo budai kokius tiktai 
Azijatai barbarai išgalvojo -ir 
atsivežė Lietuviams kankinti. 
Jis turi atsivežęs visą tą bylą 
su jo paveikslais, ką komunis
tai, skubiai bėgdami iš Lietu
vos 1941 metais, nespėjo su
naikinti ir tie dokumentai pa
teko j jo paties rankas. Tai 
vra "was liūdi cinkas visu tu 

kankynių kokias mus net ne-( 

drystame įsivaizduoti. 
Po to kalbėjo A. Musteikio p 

kuris irgi tuo pačiu laiku, 1911 
metais, bu v© komunistų areš
tuotas, įvestas j Kauno kalėji
mą, daužomas ir kankinama 
vien tik del to kad jis pareik;, 
lavo leidimo išvykti į Amerik.', 
kaip Amerikoje gimęs pilietis. 
Jo kiti draugai ir visi kiti su
imti geri Lietuviai panašiai ta 
po kankinami, kiti nukankinti, 
užmušti. Tik Vokiečiams pa
siruošus Rusus pulti, Lietuviai 
sukilę komunistus išvaikė, tik 
taip daugelis galėjo pasiliuo-
ti ir likti liudininkais bei mums 
perdoti tas žinias kaip šiądien 
vėl šimtai tūkstančių Lietuviu J 
kenčia nuo komunistu teroro. 

A. Musteikis parodė savo 2 
rankas • kurios turi stiprius ran- į 
dus nuo komunistiškų geleži- | 
nių pančių. v 

Po jo dar kalbėjo V. Abrai- j 
tis. Am. Liet. Tautininkų Cen- *. 
tro pirmininkas, ir Jonas Va- J 
laitis B ALF reikalais. ^ f 

Tarp kalbų buvo dainos. Vi- * 
sas šis parengimas pavyko ge
rai. šia proga buvo surinkta, 
ir $196.40 auKų Kalėdų metu 
pasiųsti dovanų Lietuviams pa-
Dėgėiiams vakarų Europoje. 

Rep. 

KANADA turi pakankamai 
mėsos, tik ten taipgi trūksta 
..vairių kitų namams reikmenų, 
xaip ir Suv. Valstijose. 

Kanada didžiuojasi kad gali 
išvežti didelius kiekius mėsos 
Į Europą. 

Mėsa, cukrus ir sviestas Ka-
rfados gyventojams pirkti yra 
i-acionuotas, bet šeimininkes 
paprastai gauna savo kvotas. 

Ą. S. Trečiokas 
INSURANCE AGENTŪRA 

Dirvos Atstovas 
Prenumeratoms, Skelbimams 

311 • Wnlnut Street 
NEWARK 5, N. J. 

Mes Duodam ir Iškeičiam Eagle Stamps 

e  M a  
BASEMENTE 

Krautuvis Valandos Pirmadienį nuo 10 Ryto Iki 10 Vakare 

Nauji, Gražus, Patogus 

JMWtMIHfHIMMMP**1 

, isr V r •, 
/ 

1  

Tikrai Puikios 

Rūšies 

Patcgęs Paltai 

Panelėms! 

Mckurie jie Vilnoniai! 

ai nepalyginamos ver:' 
t>ės — geros rūšies šiki 
iemipiai paltai nuosta

biai žema kaina! Che^-
erfields ir pilnų stilia 
rražiose spalvose — yra 
r kitų stilių prie šitų W o 
ia vaizduoiimi. . MUSio* F 

10 iki 18. ^ ^ 

f f T < ' ."V 

N 
I, 

^ / 

j te <?| 
Kiti Stiliai, čia Nesanti, \ 

Mierose 38 iki 44. " V ^ 

j ''-,.',-1/'-'. 'V;-' ;i4» 
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DIRVA—6820 Superior Avenue. ENdicott 4486—Atdara vakarais 
j 
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L i t h u a n i a n  D i g e s t  
8820 StFPEElO R AVENUE rxEV^AflD 3. OHIO 

• " ' f  ,» 
PRONE: ENdicott 4488 

GAUKIT SAVO 1947 KALENDORIŲ 
GAUSIT DO-

0 

ATNAUJINKIT DIRVĄ Už 1947 METUS -
VANŲ PUIKŲ SIENINĮ KALENDORIŲ. 

Kalendoriai parsiduoda šymet po 30c. 
PRENUMERATA DABAR UŽ DIRVĄ REIKIA MOKĖTI 

$3.00 METAMS. 

LIETUVIŠKŲ KALĖDINIŲ SVEIKINIMŲ GAUSITE DIR
VOJE KREIPDAMIESI DABAR; 

Dirvos Krautuvė atdara iki 8:00 vakarais. 

ANGLIES STREIKO 
PASEKMĖS CLE-

VELANDE 

Clevelande turima mažai an
glies, laimė tik kad žiema nėra 
tokia smarki kad reikėtų visa 
turimą antrli sukurinti. 

Angliakasiu streikas palietė 
Clevelandą Įvairiai. Vienas aiš
kus apsireiškimas yra tai "ap-
temdinimo" Įsakymas: gatvėse 
matosi tik paprastos gatvinės 
lempos, bet krautuvių iškabos 
ir langai laikoma be šviesų, 
taupymui elektros, kuriai ga
minti reikalinga anglis. 

Tuo tarpu Cleveland Elec
tric Illuminating Co. pranešė 
Įsivedanti i savo elektros dirb
tuves aliejum kurinimą, reiškia 
reikale galės apsieiti be ang
lies. 

Išleista uždraudimas siųsti 
geležinkeliais ir ekspresu dau 

DAUGIAU SVIESTO 
Nors sviesto už pinigus da

bar netrūksta, tačiau praneši
mai sako kad 1947 metais bus 
jo dar daugiau. Bus galima 
sunaudoti normaliai po apie 13 
iki 14 svarų vienam asmeniui. 
Prieš karą sviesto sunaudoji
mas išpuolė ix) 16 iki 17 svarų 
nuo galvos. 1946 metais su
mažėjo iki 10 ir 11 svaru nuo 
galvos. 

M I R I M A I  
MARĖ EDUKAITIS, 60 metų 

(našlė), nuo 1462 E 66 st. 
mirė Gruodžio 2; palaidota o 

| d., Kalvarijos kapinėse; pamal-
! dos atsibuvo šv. Jurgio bažny

čioje. į 
t Liko viena duktė, Mrs. Mary 
Molis, sunus Jonas, 1 podukrė, 
Mrs. Grace Sledznis, ir posūnis 
Vincas. 

Laidojime pasitarnavo laido
tuvių direktorė Delia Jakubs. 

By Randolph Churchill 

(Reprint from Philadelphia Record) 

WILL SOVIET AGREE TO A 
TRUSTEESHIP FOR BALTIC 

REPUBLICS? 

THE Soviet attack-on South Afri
ca before the U. N. Trusteeship 
Committee because of South Afri
ca's unwillingness to have South-

' . ; 'vest Africa placed under interna-
0A*T^rT^T *.T#vri* * i iii -rrvT i tional trusteeship was fully in ac-

I LAIMĖTI | cordance with the tactics consistent-
Jack Gansono rengi a m O S e J ly pursued by Russia at all inter-

imtvnėse Arenoje pirmenybes į national conferences. No cause is 
svmet igauna Don Evans, ku-! I?0.,petty> no sul)ject t09 remote, 

. .. . „ , ... , if it can serve to promote discord 
nam kelią pasiryžo pastoti gar-j>nd therebj, sabotage ttlc true 

sus iš senesnių laikų imtikas poses of the United Nations. 
pur-

NEPARDUOS PASUS 
Tarp Clevelando gatvekarių 

tarnautojų unijos ir gatvekarių 
administracijos ištiko nesusi
pratimas, kuris privedė prie to 
kad unija uždraudė gatvekarių 
ir busų motormanams ir kon
duktoriams parduoti $1.25 sa
vaitinius pasus ŠĮ sekmadienĮ. 

Nesusipratimas kilo del to | 

Jumping Joe Savoldi. Jiedu 
supuoruoti imtynėms ši ketvir
tadieni. 

Kitus imtikus fam vakarui 
Ganson turėjo: Cliff Gustafson 
su buvusiu pasauliniu čampio-
nu Sandor Szabo. Cliff Olson 
ėmėsi su Wallv Dusek. 

REIKALAUJA 82,250 
Mokytojos viešose mokyklo

se Clevelande pradėjo reikalau
ti žymaus algų pakėlimo, kad 
žemiausia mokytojos mokestis 

j j metą butų nemažiau $2,250. 
kad porai ilgamečių motorma- j Nors reikėtų visiems kelti al-
nų operuojančių naujus gatve-įgas jr didinti r^okestis, tačiau 
karius pavogta tų pasų už po į fcaj pamanai kad tas algas turi 

gelĮ reikmenų, išskyrus tuos Iv^.1 v^rs ̂  $100 ir miesto gatvekarių I siimoketi patys taksų mokėto-
reikalingi viešai sveikatai ir administracija verčia juos už į jai, tai išeina kad vieniems da-
visuomenės saugumui palaiky- tai atsilyginti. Jeigu nebus at- • ranį geriau kitiems darysis blo-
ti. Geležinkeliai sumažina pa- lyginta tiem clviem darbinin- gjau> 

sažierių vežiojimą iki pusiau toj^ams nuostoliai už tuos dingu-1 

ką normaliai vežioja. s*us Pasus- unija toliau uždrau-
Paštu siuntinių leidimas irgi, dži* darbininkams gatvekariuo-

suvaržomas, sumažinant svori i se u^s"mt pasų pardavinėjimu. 
ir dydĮ. Jie skaitosi tik motormanai ar 

ba operatoriai gatvekarių. 
Kaip tas klausimas bus Įmi

gtas paaiškės ateinantĮ sekma
dieni. 

DARBAI PADAUGĖJO 
Anglies streikas dar nelietė 

darbingumo Clevelande Lapkri-
čio mėnesi, ir per tą mpnesj VAŽIUOJA FLORIDON 
darbingumas Clevelande pakilo Jonas G. Polteris su žmona 
1.6 nuoš. ^irš Spalių mėnesio, išvažiuoja automobiliu Į Flori-
kaip rodo žinios surinktos iš ^ keletui savaičių paviešėti. 
100 didesnių Clevelando dirbtu- i§Vyksta šios savaitės pabaigo-
*V111 " *  . . .  J e .  J i e  a p l a n k y s  d a b a r  t e n  a p -

f P a d ū k t ų  g a - !  p į b u v u s i u s  C l e v e l a n d i e č i u s ,  k u 
rie jau ir biznius ten Įsitaisė. 

Laimingos kelionės Polte-
myba Clevelande dvigubai vir
šija 1940 metais pasiektą ga
mybą, ir darbai eina palygina
mai gerai. Pernai karui pasi
baigus darbai buvo sumažėję 
gana dikčiai, bet palengva vel 
atsigaiveliojo. 

Nuo karo pabaigos 160 kom
panijų pasiryžo savo dirbtuvių 
plėtimui praleisti suvirs $200,-
000,000, kas bendrai sudarys 
šioje srityje virš 32,000 naujų 
darbu. 

Tarp mokytojų eina kursty
mai net streikuoti savo reika
lavimų atsiekimui. 

Prie mokytojų, dar reikalau
ja algų pakėlimo ir visi 10,550 
miesto savivaldybės tarnauto
jų ir darbininkų. Tas reika
lauja apie 4 milijonų dolarių 
daugiau naujų taksų. 

SIŲSKIT KALĖDŲ 
LAIŠKUS ANKSTI 

riams. 

MARINE CORPS atsišaukia 
Į pasiliuosavusius veteranus vėl 
gryžti į tarnybą, išnaujo Įsira
šant. Visi bus priimami kaip 
"first class private", nežiūrint 
kokj laipsnį pirmiau turėjo. 

BOY SCOUTS darys rinklia
vą senų atliekamų rubų, rakan
dų ir žaislų, šeštadienį, Gruo
džio 14. Tuos dalykus surenka 
Goodwill Industries, kur daly
kai pataisomi ir platinami tarp 
miesto biednųjų. 

OHIO National Guard ragi
na Į tą organizaciją stoti vy
rus nuo 18 iki 35 m. amžiaus. 
Tai yra valstijos sava milita-
rlnė organizacija. 

MIESTE plinta jauniklių va
giliavimai, kuriuos policija se
ka ir gaudo, žiūrėkit kad jū
sų jauni berniokai nepakliūtų 
Į bėdą, susidėję su kokiais nie-
kadėjais. 

LEIDŽIA PINIGUS 
Artėjant Kalėdoms Clevelan

do krautuvės daro didžiausĮ sa
vo istorijoje bizni, žmonės tu
rėdami pakankamai pinigų ei
na per krautuves ir be atodai
ros perka viską, ruošdami Ka
lėdų dovanas savo artimie
siems. Krautuvės pirmadienio 
vakarais iki Kalėdų bus atda
ros iki 9 valandai, kad galėtų 
apsipirkti ir tie kurie dienomis 
dirba. 

Pašto vyresnybė primena vi
siems siunčiantiems Kalėdų do
vanas ir laiškus anksti. Dova
nų siuntinius reikalinga tvirtai 
surišti ir aiškiai užadresuoti, 
su savo adresu atgal, kad ne- of the Baltic States, that she did 

However, on this occasion, it looks 
as if the Russians committed a great 
blunder in the choice of their grie
vance. If South Africa is to be 
required to place under international 
trusteeship an African territory she 
acquired undej- mandate as a re
sult of the first World War, surely 
it will be necessary for Russia to 
place under similar trusteeship the 
three Baltic republics which she' an
nexed in the course of World War 
II. Sooner or later, either at the 
United Nations meetings or at the 
Peace Conference, the question of 
these republics is bound to be giveif 
an airing. When it is, it will cer
tainly prove deeply embarrassing 
to the Soviet Union. 

It is clear that the Russians have 
opened up far-reaching political vis
tas. The Baltic republics lie behind 
the Iron Curtain, and no one can 
be sure ^exactly what has happened 
there. But what is known consti
tutes one of the greatest crimes in 
history. ' 

Under the terms of the shameful 
Ribbentrop-Molotov agreement, the 
Russians occupied these States in 
June, 1940, with the unwilling con
sent of Germany. Thousands of 
anti-Communist Baits were murder
ed at that time. When in June, 
1941, the Germans invaded Russia, 
they quickly drove the Russians out 
of the Baltic republics and exacted 
a dire vengeance on all the Baits 
who had co-operated with the Ru— 
sians. Finally came the most dread 
penalty of all, when the Russians 
returned in 1945, and exacted a 
ten-fold vengeance on all the Baits 
who had -worked with the Germans 
and deported hundreds of thous-
sands into the interior of the So
viet Union. 

It is sometimes urged, in mitiga
tion of Russia's original invasion 

the Russians when this quefetir.n, 
on which there has long been (a 
conspiracy of silence, comes at great 
length to open debate. 

10 MILLION SLAVES 
IN SOVIET 

CAMPS 

pradingtų. 
Atminkit šiuos dalykus: 

it merely as a protective measure 
against her German ally, whose in-

1. Kalėdų korteles ir dovanų tentions she never really trusted, 
pakelius i tolimas valstijas iš-
siųskit apie Gruodžio 10, vieti
niams apie Gruodžio 15. 

2. Užadresuokit atsargiai ir 
surišk it tvirtai. 

3. Padėkit ir Postal Zone nu-
merj kur toks yra. 

4. Nemeskit Į pažto dėže 
siuntiniu ir laiškų krūvas vie
nu kartu; išdalinkit per kele
tą dienu. 

5. Neroe-Vit i pašto dėžę lai
škų pundo palaidų, bet suriškit 
Į vieną pundelį, tokius lengva 
iš dėžės išimti. 

IŠSINUOMOJA 
DU kambariai su rakandais 

ir virtuvė, pageidaujama seny
va Lietuvių pora, gero užsilai
kymo. Kreipkitės: 

1489 E. 66 Street 
viršiję užpakalyje. 

105 UŽMUŠTA 
Clevelando trafiko nelaimėse 

šymet iki Gruodžio 4 užmušta 
jau 105 asmenys, lyginant su 
94 iki tai dienai pernai metą. 
Dar liko aj>ie 25 dienos šio me
to, ir per jas dar žus keletas. 

PRIE DAYTON, OHIO, val
džia steigia atominės energijos 
tyrinėjimo dirbtuves, kurioms 
pa&kyrė $5,000,000. 

f 1 

NOTARY PUBLIC 
PADAROMI AFFIDAVITAI 

REIKALINGI GIMINIŲ 
PATRAUKIMUI l 

AMERIKĄ 
Suteikiami patarimai 

tais reikalais. 
Turint reikalą notarizuoti 
dokumentus kreipkitės i 

K. S. KARPIUS 
6820 Superior Ave. 

ENdicott 4486 

even in the days when Mr. Molotov 
was happy to hand the Order of 
Lenin 'round the neck of Herr von 
Ribbentrop. But, if this had been 
the sole Russian objective in the 
occupation of the Baltic States, Rus
sia could and would have evacuated 
them once the Nazis had been over
come. Doubtless some spokesman 
of the free world will be sufficient
ly courageous to put this point to 

By Karl H. Von Wiegand 

(Reprint from the Detroit Times) 

MOUNT WASHINGTON, Tangier, 
Nov. 4.—From Mount Washington 
of Tangier one looks from the north
west corner of the "dark continent" 
of Africa, across the Mediterranean 
into a darker continent — Europe. 

Perhaps in the darkest days of 
slavery there were not nearly as 
many slaves in the uncivilized dark 
continent of Africa as' there " are 
"slave workers"- today in "civilized" 
Christian Europe. 

Stockholm reports the other day 
told of refugees arriving in Sweden 
who has escaped from Soviet Russia 
and who stated that there are 280 
concentration camps for slave work* 
trg in Soviet Russia and Siberia. 

10 MILLION SLAVES 
These camps, the refugees are 

alleged to have declared, hold more 
than 10,000,000 human ' beings in 
bondage. 

The figure seems incredible. 
The majority of the slaves are 

said to be Russians, but there are 
also hundreds of thousands of Ger
man war prisoners in Russia and 
ians and other nationals deported 
from their occupied countries. 

From Berlin comes reports Ger
man war prisoners in Russi aand 
Siberia, who had been permitted to 
return to Germany, expressed the 
belief that not more than 500,000 
of the more than 2,500,000 German 
soldiers taken by the Red Army 
were still alive, the rest allegedly 
living, perished from hunger, cold 
and privations. 

REMAIN UNCONFIRMED 
None of these reports can be con

firmed under existing conditions. 
If they are untrue or grossly ex

aggerated, the Soviet government 
has only himself to thank. 

The Soviet government, during 
the war and in the 18 months since 
the war ended, has consistently and 
persistently, refused to permit dele
gates from the International Red 
Cross to visit any war prisoners 
or concentration camps in Russia 
and Siberia, or in any of the 1(5 
Communist Soviet republics, just 
as now it opposes the movement 
for atomic energy control inspec
tion. 

Rome reports 82,000 Italian sol
diers, taken prisoners by the Red 
Army, have vanished in Soviet Rus
sia and no trace of them can be 
found. 

In Bucharest it is claimed by op
position leaders that around 200,000 
Romanians of German origin were 
deported to Russia. 

There. are tens of thousands of 
German, prisoners in the French, 
American and British zones of Ger
many. 

An American president, the great 
and undying Abraham Lincoln, abo
lished slavery of the colored people. 

OK'd SLAVE SYSTEM 
Another American president, P» 

D, Roosevelt, gave .tacit consent at 
Yalta to the slavo system, involving 
hundreds of thousands of white peo* 
pie in Soviet Russia and Siberia; 
reprisal and "reparation" — but 
slAve workers, nonetheless. 

The black slaves had a high mo
netary value. 

The white slave workers of the t 
progressive twentieth century have 

value whatsoever. 
' In the United Nations assembly 

4- that body which is to make a 
"hew world" — such things are 
not touched upon. 

It might give offense to some 
government. 

Looking into the world from this 
rarified atmosphere of the only in
ternational spot on the globe, the 
dawn of a better age and a deeper 
feeling for humanity — above poli
tics and power-political interests— 
is not visible. 

TAKE IT %p&Y 
WHILE CROSSING THE 
STREET NYLONS, NIGHTIES 
AND "NIFTIES" AREN'T SAFE 

TRAfiiC THINKING 

. PARSIDUODA NAMAS 

6 kambarių, ant Eddy Road, 
geroje apielinkėje, prie gatve
karių ir busy. Kreiptis: 

LI 1882. 

BROTHERS CAFE 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

1603 E. 79lh Street 
DEGTINE ALUS VYNAS 
Užkviečiame savo draugus 

Lietuvius atsilankyti. 
Atfdara ir Sekmadieniais 

KAZYS LEIMONAS. Sav. 

. Telef. CEdar 9527 

Jn a recent study by New York State, 
88% of the pedestrians hit were 
looking straight ahead at the time 
they were hit. If they had been 
alert to traffic most of these accidents 
would never have happened . . « 
TAKE IX EASY! 

AAA Safety News Features 

"Dirvai" išsirašyti nereikia 
laukti pradžios metų- iflėkit 
| laišką $1 dabar ir "l/m d" 

l-mkvs ins iifion 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

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

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

Telef.: MAin 1773. 

r ^ 
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. 

JONAS G. 
POLTER 

L i e t u v i s  

Namų MaJiavoto jas ,  

Popieriuotoia 

Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo 

pagražinimo suteikiama 
nemokamai.. 

195 East 123rd St 
Telefona« POtomac 6899 

Delia E. Jakubs 

WilkelSs Funeral Home | 
I PILNAS LAIDOTUVIU I 
I PATARNAVIMAS " I 

(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktori) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763 

—HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS— 

metu bėgyje, kas apima net 6 
milijonų dolarių sumą. 

$6,000,000 KELIAMS 
DIRBTI IR TAISYTI 

Miesto valdyba numato di-į § 
delį programą keliu, gatvių ir!5 
tiltų taisymo ir gerinimo, 19471| 6202 Superior Ave. 

* * V"\ /\ Tirt 1 r n n w t vm n m I1? | • 
r n»nnnHHninntnm<mt!»untnuiinnnimHmi;niinnuinnnimninii»iimn»it^ 

H: 11»111:1111 b 1111 < M11 e 11111111111111111 n 111:111 n 11111111 a 111 h i 111 i 11 e 1111! 11 • 1111111. i r i u 111 ir. 

j P J. Iv K K SIS f 
| 609-12 Sociely for Savings Bldg—Cleveland,. Ohio S 
| OFISO TELEFONAS: MAin 1773. = 

2 Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuoee, kreip- j~ 
= kites j mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai- s 
E riuose apdraudos-insurance reikaluose. 1 jj{ 
j= Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymas § 
S. garantuojama. Kreipkitės j n?ane telefonu arba asmeniškai. g 
F S 

VISOKIA APDRAUDA 
Mes esame pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale viso
kios Apdraudos (Insurance) vvisai 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 

HEnderson 9292 = 

BEFORE 
YOU BORROW 

TO BUY A HOME 
GET OUR 

LOW RATES AND 
HELPFUL TERMS 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 Hank Hollish, 260 The Brooklands, Stadium.4798 

i 

Duok jam DOVANAS 
Iš VYRIŠKOS KRAUTUVESI 

i 
Dovanas kurios jis gali dėvėti! 

Dovanos kurias jis įvertins! 
štai keletas iš datigybės naudingų Dovanų kurios v 

suteiks jam smagumą: 
SWEATERS — MUFFLERS — DIRŽAI — PIRŠTINĖS 

, ODOS JACKETS — KOJINĖS — VILNONIAI JACKETS 
IMAMAS — MARŠKINIAI — KEPURĖS — KELNĖS 

KAKLARAIŠČIAI — PETNEŠOS — APATINIAI 
SKRYBĖLĖS — BATH ROBES — NOSINAITĖS 

Ir daugybė kitų reikmenų kuria bus vertingus dovanos. 
n Y y A I  G R E E N  S T A M P S  s i ą  k o i n u  p i r k i n i u .  f t V K / ' A l  

Čia galit iškeisti savo Stamp Books. • ' 

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