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SOVIETŲ diplomatai, kurie 
yra tikri Kremliaus užgrudinti 
propaganditai ir šnipai, palen
gva varosi iki to kad Amerikos 
vadus apgaus ir apmaus, o ta
da jau bus po Amerikos. 

štai iškyla aikštėn kaip se
nukas Senatorius Connally, De
mokratas, Užsienių Reikalų ko
misijos narys, paskirtas Ame
rikos delegatu taikos deryboms 
su sovietais, rodydamas savo 
tikrą norą taikos, bolševikų vi
liojamas ir mulkinamas, ko tik 
neprivedė Suv. Valstijas prie 
atidengimo sovietams visų ži
nių apie atominę bombą. Jis 
buvo pasiryžęs tai padaryti U. 
N. konferencijai iki Sausio 1. 

Tą senuką sužavėjo bolševi
kų klastingos kalbos apie norą 
taikos ir apie reikalingumą su
mažinti armijas, karo laivynus,1 

ir patiekiant bolševikams ato
minės bombos paslaptį, uždrau-
džiant kad Amerika tos bombos 
nenaudotų sekančiame kare. 

Naujas Pavojus Tremtiniams 
-* 

ŠAUKIAMA MUSŲ VADAI PROTES
TUI PRIEŠ UNRRA KLASTAS 

I [!č\ 

WALLACE, tas aklas Mas
kvos garbintojas, dabar redak
torius žurnalo New Republic, 
norėdamas patenkinti Maskvos 
reikalavimą kiek Amerika turi 
gatavų atominių bombų, pra
dėjo skelbti kad "taksų mokė
tojai" (reiškia Amerikos pilie
čiai) privalą žinoti kiek ši šalis 
turi gatavų atominių bombų ir 
dar kiek jų daroma. 

Maskva, mat, reikalauja tos 
paslapties, o Wallace, apgaudi
nėdamas už save paikesnius, 
reikalauja Ameriką išduoti sa
vo paslaptį neva taksų mokėto
jų vardu. Pas bolševikus to
kių žioplių nėra: ten negali iš
duoti net kiek Rusija šio karo 
bėgiu prarado savo žmonių. 

/ / # 
REIKIA spėti kad pastaruo

se slaptuose Byrnes pasitari
muose su Molotovu New Yor-
ke vėl padaryta iš Amerikos 
pusės bolševikams tokių nuo
laidų ir gal pardavysčių, kurias 
Byrnes gėdijasi viešai paskel
bti. 

Byrnes kaip ožys viešai rė
kauja prieš sovietus, o kai so-
vietahis ko reikia, slaptai su 
jų agentais susitaria, nusileis
damas, ir užlaikydamas kad nei 
pasaulis nei Amerikos žmonės 
nesužinotų. 

/ # # 

BRITANIJOJE nutarta pa
imti į valdžios kontrolę, arba 
socializuoti šalies geležinkelius. 

Taipgi Anglijos darbo val
džia praneša naują sumanymą 
uždėti savo bosavimą ūkinin
kams, kontroliuoti kainas, ir 
bausti nesilaikančius to. "! 

Štai prie ko Anglijos socia
listų valdžia prives: paimdama 
į savo kontrolę industrijas, ge
ležinkelius ir tt.. darbininkams 
mokės nustatytą algą ir darbi-
ningai negalės už nieką. kitą 
balsuoti nei Į kitą darbą pereiti. 

Kadangi darbininkai pigiau 
turės dirbti, uždedant kontro
lę ant ūkininkų sumažins ūki
ninkų pelnus ir tokiu budu jų 
darbingumą, ir Anglija pradės 
smukti j bolševikišką diktato
rių valdomą šalį. 

Toks yra bendms socialistų 
valdžios planas. 

i/i 
HUSUOS gyventojų skaičius 

smarkiai didėja. Prieš karą, 
1940 metais buvo skaičiuojama 
Rusijoje 193 milijonai žmonių, 
dabar jau siekia 200 milijonų. 
Dabartiniais laikais, sako, ne 
kuriuose miestuose kūdikių gi
mimas net padvigubėjęs lygi
nus #0 prieškariniais skaičiais. 

LVS pirmininkas gavęs žemiau paduotą pranešimą 
ir pasitaręs su LVS valdybos nariais skubiai kontakta
vo ALT ir kitas organizacijas sudarymui vieningo žygio 
pateikimui pareiškimų UNRRA, U. N. ir kitų valdiškų 
organizacijų viršininkams, paneigimui žiauraus, netei
singo ir nuožmaus nekuriu pro-sovietiškų elementų pa-
^alinsro užsimojimo tęsti ir dar žiaurinti tenorą Pabalti
jo išvietintų žmonių (DP). . j 

Yra dedama pastangos sutuokti bendrą delegaciją 
ii visų Lietuviškų srovių, taipgi iš Estų, Latvių, ir Len
kų vadų, kreipimuisi DP klausimu į atitinkamas Valdžios 
Įstaigas Washingtone. Jeigu pavyks tokia delegacija 
sudaryti, ji tuoj vyks i Washingtoną šitam svarbiam žy-

DENVER, Colo., įvedė mokyk- P™ pravesti. 
lų mokiniams tam tikras lekci-

PRANEšIMAS Iš EUROPOS GRUOhžIO 12: 

Visus Dirvos Skaitytojus, Rėmėjus ir Bendradarbius 
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Sveikiname su šventomis Kalėdomis 
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POPIEŽIUS KALBĖS 
PER RADIO KALĖ

DŲ PROGA 

jas oro bangomis, čia parodo
ma viena mokytoja duoda pa-

r*SSeUto Š mok.vktose; Ponui P IVS Pirmininkui: 
nustatytu laiku 

PASKYRĖ MILITARI-
NĖS TARNYBOS 

KOMISIJĄ 

Profcis Truman^^skelbė 
paskyręs devynių asmenų 
civilinę komisiją išstudijuo
ti jaunų vyrų karinės tar
nybos klausimą, išradimui 
atitinkamo plano kuris tik
tų ir kurį visa šalis priim-
tt|. Būtinai reikalinga šiai 
šaliai palaikyti militarini 
jaunų vyrų lavinimą, bet 
kiti nori kad kariuomenė 
susidėtų tik iš liuosnorių. 

Iš Romos praneša kad 
Popiežius Pius XII kalbės 
per radio j pasaulį Kalėdų 
išvakarėje. Jo kalba bus 
girdima 5 vai. ryto New 
Yorko laiku. Kalba busįn-
ti pasaulinės reikšmės. 

NAUJAS VAISTAS 
NUO VĖŽIO 

STASSEN KANDIDA-
TUOJA Į PREZI

DENTUS 

KALBA APIE NAUJĄ 
ANGLIES SUTARTĮ 

Minkštos anglies kasyk
lų operatoriai rengiasi su
važiuoti Washingtone pra
dėti pasitarimus apie nau
jas sutartis su John L. Le
wis. Kaip žinoma, Kovo 
31 d. baigsis dabar veikian
ti sutartis ir jeigu laiku ne
bus susitarta, gali kilti vėl 
kitas angliakasių streikas. 

Ves spėjau išsiųsti tamstai laišką, kaf Stni, gryŽęs, 
vėl skubu rašyti: mat, šiądien atėjo G-o laiškas, labai 
aliarmuojantis. Tat randu reikalo tamstą kuoskuhiau-
sia painformuoti. G-s laiške tarp kita ko šitaip rašo: 

"Mūsų padangėje vėl niaukiasi, šiomis dienomis bu
vo susirinkę Amerikos zonos UNRRA Teams direktoriai. 
Susirinkimas buvo slaptas, bet jau rezultatai žinomi. 
Ten buvo svarstoma ne šelpimo reikalai, bet kaip suma
žinti DP skaičių. Hutarta artimiausiu laifcu išvystyti 
pačią bjauriausią propagandą ir spaudimą kad tremti
niai grvžtų atgal į tėvynes. Spaudimą nutarta išvysty
ti prieš Baltus, kurių per visą laiką tėra gryžusių tik 
apie 200 asmenų. Spaudimui nutarta vykdyti vėl naują 
sijojimą ir didelį procentą asmenų išmesti. Taip pat at
imti visas kulturinio švietimo sąlygas, reikalui esant už
dą r vt i net mokyklas, laikraščius, mesti iš stovyklų visus 
kurie tik ves bent kokią priešingą agitaciją. 

"Taigi, esame naujų persekiojimų išvakarėse, čiii 
mes visi nutarėme šauktis pagalbos ir aliarmuoti pasau
lį visais galimais kanalais. UNRRA dabar jau visiškai 
Žydų rankose, Žydų atkeliavusių iš sovietiškos padan
ges, kurie tas velniąvas išdarinėja/* 

Šiuos faktus turint prieš akis, Amerikos Lietuviai 
kuoskubiausia turi imtis akcijos Washingtone, ir drau
gijos bei klubai raginami tuoj siųsti protestus į UNRRA 
vadovybę ir į State Departmentą protestus prieš tokį 
žvėrišką pasikėsinimą, kuris įvedamas pabėgėlių sto
vyklose Maskvos agentų sufabrikuotais skvmais. 

Prez. Truman išleido pa-! kur jie paskui įsigauna į 

Harold E. Stassen iš Min
nesota, 39 m. amžiaus, jau 
į Republikonų partijos -pj 
paskelbė savo vajų patekti 
Republikonų partijos kan
didatu 1948 metais. Kan
didatų bus daugiau, betgi 
Stassen pradeda anksti. Ar 
jam pavyks gauti partijos 
pilnas pritarimas pasirodys 
kai prieis nominacijų lai
kas 

tvH^oilr'li/ftanf^d S'tas8en Paskelbia * 
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naujo vaisto kuris paseki santlklli akt"s. laisvanoriu 
mingai sukontroliuoja* kaip uniiuPTu

6 dtZaSTu" kuriu kuno daliu vėžio edi-'ji darbdaviais, su 

*>* a&asar-^ vaistu visi galės pasinaudo
ti, tačiau tai didelis žygis 
kovai prieš vėžį. IŠLIKO GYVI. Ore prie 

Washington, D. C., Gruod. 
DAUG ŽUS. Nacionalinė 19 susilėk§ du orlaiviai ir 

MEKSIKOJE įvesta pa
bauda vyrams kuriems su
eina pilnas amžius, už ne-
siregistravimą balsuoti. 

tvarkymą didesnio skai 
čiaus ateivių įleidimo j šią 
šalį. Jau paskelbta kad bus 
įleista 18,000 Žydų iš pabė
gėlių eilių. 

Yra žinių kad bolševikai 
leidžia iš Rusijos "pabėgti" 
Žvdus i Amerikos zona iš 

Ameriką, ir taip Amerikon 
plaukia sovietų paruoštų 
pasalingų agitatorių versti 
šios šalies valdžiai. 

Vengrijoje atsibuna mai
sto riaušės. Miestuose nė
ra nakankamai maisto. 

Saugumo Taryba iš Chica-
gos persergsti gyventojus 
buti atsargiais per Kalėdas 
visais galimais budais. Iki 
šiol šalyje vienu kartu ne
laimių įvyksta daugiausia 
Kalėdų laikotarpiu. Trafi-
ko nelaimės paeina nuo an
kstyvo vakaro ir ilgos nak
ties, nuo sniego ir slidumo. 
Bet daug nelaimių ištinka 
šiaip visur. Spėjama kad 
per paskutines dvi šių me
tų savaites mirtys ar sužei
dimai ant visados gali pa
liesti 22,000 šeimų. 

AMERIKOS karo vete
ranai dabartiniu laiku gau
na iš valdžios jiems pripa
žintų atlyginimų po $485,-
000,000 į mėnesį. Atlygini
mus ima 6,39$,000 vetera
nai. 

Vokiečiai Rusų okupuo
toje zonoje, kaip ateina ži
nios, priešinasi pristatymui 
Rusams nustatytų grudų 
normų, už ką jie baudžiami 
visu bolševiku žiaurumu. 

dikčiai vienas kitą apgadi
no. Orlaivių susimušimuo
se paprastai yra tikras nu
kritimas ir pasažierių užsi-
mušimas. Bet šiuose dvie
juose lėktuvuose 84 asme
nys išliko gyvi, nes katas
trofa buvo nepražutinga — 
abu lėktuvai paskirose vie
tose nusileido saugiai. 

KOVAI su infantile pa
ralyžium šioje šalyje numa
tyta sukelti 24 milijonus 
dolarių 1947 metams, kaip 
praneša nacionalinė funda
cija vedanti tą kovą. 

United Nations paskyrė 
komisiją tyrinėjimui Bal
kanų padėties ir Graikijos 
užpuldinėjimų, kuriuos tę
sia subolševikintų kaimyni
nių šalių banditai, norėda
mi išversti Graikijos val
džią ir pajungti tą šalį so
vietams. 

¥• 

Amerikos karo vyresny
bė išvežė į įvairias pasaulio 
dalis tukstančius Amerikos 
karių žmonų ir vaikų, gy
venti kartu su vyrais kur 
jie yra paskirti. Tačiau dar 
tūkstančiai kitų žmonų ir 
vaikų laukia išvežimo. Ki
tur negalima karių šeimas 
vežti del gyvenamų butų 
stokoa. 

Adv. Antanas A. Olis instaliacijoje Gruodžio 3, Chicagoje, užimant Sanitary District viršininko vietą. Kaip ceremoni
jų dalis, jam įteikiama dovana nuo Chicagos Lietuvių Vaizbos Buto. Dovaną įteikia Vaizbos Buto pirmininkas, biz
nierius Stanley Balzekas. Adv. Olis išrinktas ton vieton šešių metų terminui. 

Iš Washirigtono ištruko 
Žinia, sulyg kurios Sovietų 
atstovas Novikov, protes
tuodamas del Prez. Truma-
no pakvietimo į Baltąjį Na-

vaišėm Lietuvos ir Lat
vijos ministrų, "susirgo" ir 
ktsisakė dalyvauti tame pa-
įiame priėmime. 

Bolševikai verčia Ameri
ką skaityti Pabaltijo šalis 
Sovietų Rusijos teritorija. 

10 užmušta. Newberry, 
S. C. — Traukinys užlėkė 
ant mokyklos buso vežan 
čio mokinius, ir 10 mokinių 
užmušta, 12 sužeista. 

£# konom iku 
PREZ. TRUMAN pranašau

ja kad 194/ metais nebus šaly
je darbų ir bizniu suslugimo. 
Sako, nėra priežasties tikėti 
kad suslugimas turėtų užeiti. 

^ Nelaimė tame kad dalykų 
eiga nepranašauja gero dar
bingumo, pskaičius apie naujus 
CIO ruošiamus streikus dau
gelyje industrijų. 

CIO VADAI vėl kalba apie 
iškėlimą reikalavimų padidinti 
darbininkams algas didelėse in
dustrijose — tas reiškia gali
me tikėti naujų didelių strei
kų, kurie palies apie 6 milijo
nus darbininkų. Reikalauja 25 
centų i valandą mokesties dau
giau. 

PLIENO darbininku unijos 
(CIO) vadai, pasekdami auto
mobilių unijos vadus, nutarė 
reikalauti daugiau algų. Tas 
yra tiesioginis pareiškimas kad 
einama prie daugiau ir naujų 
streikų ir nedarbo. ; 

United States Chamber of 
Commerce vadovybė paskelbia 
kad jau ir dabar daugelio da
lykų kainos perbrangios, o kai 
po streikų vėl reikės daugelio 
reikmenų kainas pakelti, jos 
dar labiau pabrangs, ir r.uomi 
nebus prieita prie nieko geres
nio. 

• 
AMERIKOS Ekonominė Fun

dacija iš savo raštinės New 
Yorke skelbia kad Amerikos 
darbininkai per streikus ir del 
streikų paleisti iš savo darbų, 
per metą laiko nuo Rugsėjo 
1945 iki Rugsėjo 1946 metų 
prarado savo algomis apie vi
są bilijoną dolarių, skaitant tik 
po $1 valandai ir 8 darbo va
landas į dieną, kiek buvo ne
dirbta. 

Streikuose buvo įvelta net 
5,292,000 darbininkų. Reikia 
tikrai pasakyti kad toli ne visi 
tie darbininkai norėjo streikuo
ti. Tik pereitą pavasarį mai-
neriai savo streiku pasidarė 
nuostolių 145 milijonus dolarių 
algomis, bet dabar jie vėl bu
vo priversti streikuoti. 

ŠVEDIJA susiduria su ang
lies trukumu ir šią antrą žie
mą po karo. Nors Švedijoje 
miškų yra mažai, tačiau mies
tuose kraunami kalnai kūrena
mų malkų parodo kad Švedija 
neturi reikalingos kurui ang
lies. 

Švedijoje apie 60,000 darbi
ninkų dirba prie malkų gami
nimo. ir į tą darbą pastatyta 
dauguma Pabaltijo pabėgėlių 
vyrų. 

PERU respublika, Pietę A-
merikoje, neužilgo bus pavers
ta petrolejaus gaminimo vals
tybe. Ten randasi gausy bS 
aliejų šaltinių, tiktai juos iš
naudoti dabar valdžia gamina 
naujus aliejaus įstatymus. 

Tą aliejų pumpuoti ir paruoš
ti mechanizuotam pasauliui pa
sirengusios Suv. Valstijų tūlos 
kompanijos, kurios ten inves-
tins daug milijonų dolarių. Pe
ru tada pataps sekanti svar
biausia petrolejaus gamintoj* 
Vakarų Pasaulyje. 

•NV 
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PASTABOS 

Water bufy, C^rr. 

TAUTA kuri neturi vienos 
tautiniai stiprios dyasios, nėra 
tauta; ji negali gyvuoti kaipo 
pastovi, stipri ir atspari prieš 
tas kurios _*turi nepalaužiamą 
susipratimą. 

Ne Lietuvių tautos žfrionėms 
tai galima primesti. Ne, Lie
tuviai kaipo liaudis yra stiprus 
savo tautos palaikyme dabar, 
kaip jie buvo atsparus praeity
je. Bet mušu tautos politikai, 
kurie svetur ir namie švietėsi 
moderniškais vyrais ir vadais 
palikti, prarado Lietuvių tau
tos stiprumo dvasią. Del to 
pas mus ir atsirado iš mažo 
skaitliaus žmonių daug skirtin
gų ideologijų. 

Nuo Lietuvos pasidalin i m o 
tarp Rusijos ir Vokietijos 1795 
metais, musų tautai reikėjo iš-

lALfPU POKILIS EUROPOS 
NAŠLAIČIŲ ŠELPIMUI 

Kalėdų dienoje, Gruodžio 25, 
nuo 7 vai. vakare, 48 Green St. 
salėj? rergiamas Kalėdų pokilis 
^u šokiais, Lietuvių šelpimui. 
P-lė Eleanor Kishonis, jauna 
pirmininkė Našlaičių šalpos ko
misijos, yra paruošus įdomią 
ir linksmą programą. Duoda
ma trys Įžangos dovanos per
kantiems įžangos tikietus išan-
ksto. Taipgi dalyvaus "Santa 
Claus", bus naujai pradėta 
"Scrap-book" del našlaitės Re 
ginos Chmieliauskaitės, 7 me
tų amžiaus, kurią ši komisija 
ruošiasi paimti į Ameriką. Ta 
knyga bus pradėta su parašais 
tu žmonių kurie prisidės savo 
aukomis Reginai, ir Jerry Rut 
kauskučiui, 5 m. amžiaus, gy-

gyventi po Rusų priespauda 12-3 venančiam DI^ stovykloje, ku
rnėtus, iki I Pasaulinis Karas iriam ši komisiją ' irgi siunčia 
sudarė progas 1918 metais Lie-1 pagalbą. ̂  
tuvai atstatyti savo nepriklau- j Našlaičių korhisija kviečia 
somybę. Džiaugėsi ir gėrėjosi i visus atsilankyti, jaunesni ir 
Lietuvių tauta atgavus savo 
nepriklausomybę. Tik svetimų 
idealogijų užsikrėtę Lietuviai 
politikai tuomi neapsikentė, ir 
jie dirbo pakenkimui Lietuvos 
nepriklausomybei. 

VOS 22 metus Lietuva vėl 
nepriklausoma gyvenus, išnau-
jo svetimų priešų užpulta pra
rado savo nepriklausomybę — 
pateko po ta pačia Rusų meš
kos letena kaip pirmiau buvo, 
tik dabar daug labiau suvaržy
ta. Lietuva vėl paliko svetimų 
tironų pančiuose. 

Lietuviams išnaujo prisiėjo 
ryžtis kovoti. Tik dabar kova 
už Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymą yra daug sunkesnė 
negu buvo 1915-1918 metais. 
Nes, kokias sąlygas Lietuvos 
nepriklausomybei atstatyti pir
mas Pasaulinis Karas sudarė, 
antrasis karas sudarkė, pave
dant Lietuvą ir kitus kraštus 
žiauriam raudonam meškinui 
sudoroti..'./ 

ŽMONĖS aiškiai pertnatvda-

senesmeji, visi ateikite ir is-
reiškite Kalėdų šventės jaus
mus, pasilinksminkite ir kartu 
prisidėsite prie sušelpimo ne
laimingų našlaičių. 

IŠRINKTA VALDYBA 
Gruodžio 13 įvkyo Lietuvių 

Neprigulmingo Politikos Klubo 
metinis susirinkimas, kuriame 
buvo išrinkta 1947 metams vai
dyba. Valdybon pateko: pirm. 
Thomas Matas, išeilės 17 ter
minui ; vice pirm. John W. Je-
nusaitis, 25 terminui; fin. rast. 
Albinas Marcelynas; užrašų r. 
Antanas Vitas; užr. rašt. padė
jėjas Ant. Orantas; ižd. Adv. 
Clarence Balanda; direktoriai: 
A. Barkauskas, J. Bernotas, E. 
Shukaitis, J. W. Stokes, Albert 
Francis; knygų patikrintojai: 
Al. Yoksa, Dr. M. J. Colney, J. 
W. Stokes. Ligonių lankyto
jai: J. Adomėlis, A. Zabelskas, 
Th. Visockis, St. Simonauskas. 
Durų sargas Jonas Yakštas; 
salės gaspadorius Pr. Gedrai-
tis; bartenderiai: P. Zukaus-

KALĖDOS 
TREMTINIAI 

Ačiu Dievui, Amerikoje mes 
esame laimingi, Kalėdų proga 
dovanas vieni kitiems galime 
teikti, reikalingus dalykus nu
sipirkti ir ištekliuje šventėse 
pasilinksminti. 

Nelaimingi musų broliai ir 
seserys Lietuviai tremtiniai 
dideliame skurde atsidūrė Vo
kieti j os-Austrijos griuvėsiuose, 
Sibiro miškuose ir kitose šaly
se. Jie nieko neturi ir Kalėdų 
Diedukas jų vaikučių neaplan
ko. Kučiose ir Kalėdose atsi
minkime nelaimingus tremti
nius savo maldose ir gailestin
gumu .... 

švenčių prčga reiškiu nuošir
džiausius sveikinimus BALF 
direktoriams, valdybos nariams, 
tarnautojams, skyriams, vi
siems bendradarbiams, ir šir
dingiausią užuojautą tremti
niams kad mes jų neužmiršome 
ir jų neapleisime. 

Kun. Dr. Juozas B. Končius 
Bendro Amerikos Lietuvių 

Fondo Pirmininkas. 

SUDARYTAS BALF 
VAJAUS NEW YORKE 

KOMITETAS 

mi pasaulinės politikos "eigą ir" kas ir J. Cernauskas. 
varžytines už Įtakų sferas, at- LNP Klubas yra vienas iš 
virai pasako kad Lietuva ir jos pažangiausių šioje kolonijoje, 
kitos sesės respublikos Latvija turintis virš 1000 narių ir virš 
ir Estija buvo Amerikos parei- [ 100,0D0 dolarių nuosavybę, ir 
gunu paaukotos raudonajam 
fašizmui, dar karui nesibaigus, 
kad mažiau kaštuotų Amerikai 
jos jauno kraujo karą laimėti. 

Didėsės valstybės nenori kad 

klubas remia visus Lietuvių 
labdaringus darbus 

SUSIRINKIMAI 
mažosios maisytųsi jcmis ęo - Gruodžio 22 įvyko svarbus 
jų jų siekimuose. B g 3Usįrinkimas, kartu BALF ir 
nas didysis mums t ' ; Tėvynės Mylėtojų Dr-jos, nuo 
Lietuva turv.s but • Į 2:30 vai. po pietų, Republiko-
kad jos nepriklausomybe tik 1 

laikinai pastumta i f alį";_ tuo 
tarpu kitam didžiunui davė su
tikimą Lietuvius pasiimti, val
dyti ir naikinti; jie permaži 
pasipriešinti kas su jų valstybe 
ir žmonėmis atsitiks. 

KAD suvažiavę 54 valstybių 
atstovai Į United Nations kon
ferenciją mažai susikalba kaip 
sulaikyt pasaulio tautas išven
gimui trečio pasaulinio konflik
to. nėra ko daug stebėtis, nes 
visų jų 54 ir interesai kitoki. 

Bet jokiu budu negalima su
prasti kaip Lietuviai, praradę 
savo kraštą negali jo atsteigi-
mui surasti vienodos tautinės 
minties, kuria, kaip žydai su
jungę savo tautos visas paski
ras sroves, išvien dii*btų. 

Amerikos Žydų kongresas 
turi viena savo tautos reika
lams iždą, kuriam surenka šim
tus milijonų dolarių; tas iždas 
finansuoja jų Įvairius reikalus, 
net ginklus kovotojams Pales
tinoje parūpina. 

Mes turime nusitarę praves
ti du vaju, per abu surinkt; 

$725,000. Kokiais tikslais ta 
daroma tik sumanytojai žino. 
Gi tie kurie turi sudėti tą su
mą, visi to nesupranta ir neži
no kam tie du vajai reikalingi 

NEKALBANT jau apie visu 
veikiančių Amerikos Lietuvių 
vieningus* o stok;.). Lietuvoj? _va-
davimo ir Lietuvių pabėgėli j., 
šelnimo darbo, paskiri du vaja-i 
kurie išplaukė iš ALT narių sū

nų salėje, 879 Bank St. Ap
kalbėta daug svarbių reikalų. 

Pr. M. J. Colnev. 

manymo, dar mažiau Amerikos 
Lietuviams yra suprantami. 

Kodėl gi ALT negalėjo nu-
skelbti Amerikoje vieną vajų 
sakysim surinkti $1,000,000. ir 
tuos pinigus išdalinti ir Lietu
vos vadavimo akcijai ir Lietu
viu pabėgėlių gelbėjimui ? 

Preš šventes nesinori Ame
rikos Lietuviams nerimo kelti, 
bet matant iš spaudos kaip tie 
vajai ubagiškai eina, negalima 
nutylėti nepsakfus to kas ma
toma. 

Tik 1947 metų sulaukus gal 
pagerės musų Tėvynės Lietu
vos vadavimo darbai. Visi to 
auksime. 

Visiems Lietuviams linkiu 
Linksmų šventu Kalėdų 
ir Laimingų Naujų Metų. 

Z. .Jankauskas. 

BROOKLYN, N^'Y.'4- (juo
džio 13, Apreiškimo parapijos 
salėje įvyko BALF skyrių val
dybų atstovų, Lietuviškų orga
nizacijų, visuomenės veikėjų ir 
Lietuvių šalpos darbo prietelių 
susirinkimas, sudaryti 1947 m. 
BALF Vajaus ;New York Ko
mitetą. 

Komitetas išrinkta iš šių: 
Pirmininkas — Dr. Bladas K. 
Vencius; sekr.t— J. Galminas; 
iždininkas — Ą. Matulis; įždo 
globėjai: p. Montvilą ir Juo
zas Garšva. 

Prie to sudaryta Jaunimo 
Komisija, į kurią numatyta pa
kviesti eilę, žymesnių vietos 
jaunimo veikėjų. 

Sudaryta ar eilė kitų komisi
jų su atitinkamais vadais. 

Vajaus pradžiai jau gauta 
stambi auka!— Lietuvių Siuvė
jų 54 lokalas įteikė $500 čekį 
kaip savo dovąjįą. 

IŠSIŲSTA DRABUŽIŲ 
DR AVALINĖS . 

Gruodžio 13 iš BALF sandė
lio New Yprke išvežta dar vie
nas drabužąų, avalynės ir kitų 
daiktų siuntinys Lietuviams 
tremtiniame Europoje sušelpti. 

Siuntinys susideda iš 28 mai
šų drabužių, 10 dėžių avalynės, 
3 dėžių maisto produktų, 1 dė
žės odos, 1 . dėžės mokykloms 
reikmenų ir dviejų dėžių kito
kių reikmenų. 

Siuntini*) vertė $4,000, išėjo 
laivu Che:ticamp, į Hąvre uos-
tį, Prancūzijoj^ 

KASDĘEN šioje šalyje sude
ga po šimtą įvairių krautuvių. 

SEKRETAI DYKAI 
(FRĖEJ M.*,. 

Tiems kurie užsirašys 32-ji| 
Lietuvių Naujienas ant 2-jų me-
ey už $2.Q0, duosim SEKRETUS 
dovanai, kaip pasidąjrjr# namie 
alų, vyną, ir saiderį. (52) 

LIETUVIŲ NAUJIENOS 
$82 N. 6th St. Philadelphia 6, Pa 

{ J  

S 

SveiJtiniifląj 
Ąrtįnąntįf Kalėdų §ventei, 

sveikinu Dirvos leidėjus, ben
dradarbius, korespondentus ir 
skaitytojus, liųk^dama fižiąug-
smo ir ramybės.... 

Per praeitus metus man te
ko suteikti daug žinučių Detroi
to naujienų skaitytojams, b< : 
daugelį tų žinučių man pagel 
bėjo surinkti gerosios mušu 
miesto Lietuvės, kaip Vera Mo
tuzienė, Eugeniją Molienė, St< 
phania Doųyąn, Rąub> 
ir kitos-kiti. 

šių Kalėdų proga reiškiu 
jums, mielosios, ypatingą pa
dėką ir prašau kad ir ateityje, 
gerbdamos musų spaudą, man 
ar jei ir kas kitas rasinės Dir
vai, visada pribūti į talką. 

Ą- ft|» Sims, 
iitoili ii"' 

PATAISA 
Pereitos savaitės Detroito 

naujienose rašant apie šalpos 
vakarėlį padariau klaidą pas-
kydama kad kortų lošimo va
karėlis įvyks šeštadienį, o tik
renybėje Įvyks sekmadienio va
kare, Gruodžio 25, nuo 5 val.: 

Legionierių salėje, Mayers Rd 
prie Lyndon. Kaip jau minė
jau, vakarėlis bus su; pamargi-
nimais. Vakarėlio įžangos bi
lietai tik 9Cc su taksais. JUOF 
išanksto prašome įsigyti. Ti-
'rietų galima gauti pas Adelę 
Mase, , telef. VE. 6-7338. J) 
iau turi tikietų ir Sausio 19 d 
tremtinių koncerto tikietus. 

Taipgi' galįma tikietu gauti 
pas visus veikiančius LVS 6-tc 
skyriaus narius. Kas nesuspės 
bilietu išanksto Įsigyti' galės ji; 
nusipirkti prię durų tą pat| va
karą atėję į salę. 

TREMTINIŲ KONCERTĄ 
PILDYS ŽYMIOS ARTISTĖS 

Sausio 19 d. rengiamo LVS 
3-to skyriaus koncerto progra
mą pildys žymios buvusios Lie 
tuvos teatro artistės, P. Gu 
dauskienė ir P. Petrokaitė. Kal
bėtojas bus B. Bugdinas. Mat 
šie minėti programo pildytojai 
yra Inž. Jono Dunčios draugai 
ir jam susitarus su jais, jie 
mielai pasižadėjo Detroite da
lyvauti ir išpildyti tremtinių 
orogramą. Prograrąe dalyvau? 
ir pats Jonas Dunčia ir jo še
rno Marytė Nayįckaitė. Nėra 
abejonės, šie gatjųs ir patyrę 
jaunieji Lietuviai gerai sukom
binuos ir išpildys nepaprastai 
įdomią programą-

TARSIS APIE PJUDESNĘ 
KVOTĄ 

Gavome laiški*. 16 Detroito 
Council of Social Agencies, ku
riuose kviečia dalyvauti disku
sijose del kvotos ateivių įleidi
mo f Ameriką. 

Kadangi net kelios LVS 6-tc 
skyriaus narės gavo tuos pa
kvietimus tai laikytame susi
rinkime Gruodžio 15 ilrinkta 
penki atstovai dalyvauti tose 
diskusijose: Stephania Douvan. 
Adele Mase, V. A. Kerševičius, 
Dr. Jonas Sims ir M. Sįms. 
Diskusijų rezultatus vėliau pra
nešime. 

A. L. BALSO KONCERTAS 
Sausio 5 Amerikos Lietuvių 

Balso radio klubas ruošia kon
certą su šokiais. Koncertą pil
dys ALB radio klubo choras 
po vadovyste Jono Valiuko. Bi
lietai koncertui galima įsigyti 
pąs idtytat ir chores narius. 

' M. Sims. 

BIZNIS PER TELEVIZIJĄ, šis vaizdas, parodo kaip televizi
ja Vartn ^a^auHnta pasirašymui iv^ndro biznio kontrak
to tarp Dumont televizijos laboratorijos/New Yorke, ir vienos 
motorų kompanijos. Abi pasirašančios pusės majįė 5viena kitą 
pasirašant ir tuo pačiu kartu kalbėjosi per radio* 

LINKSMAI ATŠVENTĖ 
GIMTADIENI 

Mrs. Valerija Krimauskienė, 
15043 Petpskey ave., Lapkr. 3C 
minėjo savo gimtadienį. Buvo 
susirinkę labai daug svečių, jų 
giminių ir pažystamų. 

Kiek metų sukako V. Kji-
iiauskienei taip ir neteko suži

noti, bet pamokti, pasilinksmin
ti, padainuoti ir pasivaidinti tai 
teko tikrai gerai ir Lietuviška} 

Svečių tarpe netikėtai atsi
rado ir tuo metu Datroite ap
silankęs Dirvos antrasis redak
torius Inž. M. Laurinavičiuj 
miserąi atvykęs įš"Vokietijoj* 
<'»ris svečiams papasakojo apie 
' olševikų ir nacių okupacijas 
Lietuvoje ir tre: ratinių gyveni^ 
n\Ą Vokietijoie. I. Berta5ĮUJ 
pasnilius svečiai sųąųkojo laik-
ra-čių pabėgėliams p$rs4un ti-
mui $25. Ai'ko jo: 

•T. GU"an?kas , $11.10 
Klimauskai 
Kiudulai 
Bertaviai 

0 
3.^ 
2.00 

ši panelė, Dorothy L. BurnSį iš 
Bloomfield, N. J., iškėlė teisme 
bylą reikalaujant $200,000 at
lyginimo už pakenkimą jos 
sveikatai Bloomfield laborato
rijoje dirbant prie atominių 
spindulių. 

DanuleviČiai 2.00 
Zakaras ^ 2.00 
čiučiunkevičius 1.00 
Svečiai nuo dainų, šokių ir 

vaišių nuvargę ilsiftkirstė 
paryčiu. ' ' M. L. 

PARĖMĖ LIETUVIŲ 
SPAUDĄ 

Dirvos antrasis redaktorius 
[nž.. M.' Laurinavičius lankėsi 
Detroite susipažinimui su vie-
uos Lietuviais ir Amerikos 

Liėtuviu veikėjais, tuo pat me
tu rinkdamas aukas pasiunti
mui Dirvos Lietuviams tremti
niams Europoje, leidimui Lie
tuviškų knygų ir spaudos pa-
aikymui. 

Po $25 aukoję: John Hom-
;his, Teisėjas J. P. Uvick. 

Po $20: J. Tamošiūnas, J. 
Kulikauskas. 

813 — Pranas Karpšlys. 
Po $10: A. Kizis, J. Ambro

je, P. B., V. A. Kerševičius, S. 
Karpšlys, A. J. Kųdzius, Paul 
Molis, P. šuipis. 

Po $5: Ch. J. Wails, L. šir
vaitis, F. V. Motuzas, A. Con
rad, J. Stankus, John Koch, F. 
Tautin, J. Gužauskas, A. Mede
lis, J. Žabalevičius, P. Dorinąs, 
V. Smailis, Dr. J. J. Sims. 

Po $4: P. Stasis, L. Burke. 
$2 Širvaitienė, $1 Makaus

kas. 
Be to per V- Klimauskįenės 

šimtadienį susirinkę svečiai su
aukojo $25. 

Dirvos redakcija visiems au
kojusiems, o ypač suteikusiems 
patarimus ir paramą Dirvos at-
Vtovui Detroite lankantis, nuo-
iirdžįai dėkoja. 

GRAND RAPIDS, 
Mich. 

PARĖMĖ LIETUVIŲ SPAU-
DĄ 

Kiek man teko aplankyti Lie
tuviškų kolonijų Amerikoje tai 
geriausią įspūdį paliko Grand 
jiapids Lietuviai. 

Visi kolonijos Lietuviai, ku
du ten yra apie 3500, gyvena 
beveik vienoje vietoje, miesto j 
N. W. dalyje. Lietuviai susi- j 
burę Į Įvairias draugijas, iš ku-; 
rių trys, tai šv. Juozapo Drau-1 
.rija, šv. Jurgio Draugija, ir! 
Vytauto Kareivių Draugija, tu-1 
n savo sales. šv. Jurgio Dr- j 
}os namas dar visai naujas ir I 
moderniškai pastatytas. Drau
gijų narių skaičiuje matosi ir 
nemažai jaunimo. Turint net 
tris savo sales jaunimui nėra 
reikalo ir jis nepaklysta kitų; 
tautų pasilinksminimuose ir j 
tuo pačiu išlaikomas tautišku-! 
Jias jų tarpe. į 

Graži Lietuvių parapijos ba- j 
inyčia ir mokykla irgi atlieka I 
:ąvo auklėjamą darbą. į 

Man, kaip Dirvos atstovui 
apsilankius šios kolonijos Lie
tuvių tarpe, parsiuntimui pabė
gėliams laikraščio, knygų lei-
limui ir spaudos palaikymui 
šauta aukų sekančiai: 

Felix žukaitis $50.0( 
Dr. F. Adams 25.0 
John Powell (Lansing) 20.0( 
Dom. Barštis 10.0C 
V. Vainavįčius 5.QC 
Ąnt. Gedris ' 5.0( 

, -Ant. Bernotas V 5.0C 
Ant. Bernotas 5.0f 
Dom. GreičaitliC'* 3 0. 
P. Mačys v 2.00 
K. Arcikąųskas 2.00 
J. Faulinaitis 2.Of 
Karalius 1.00 
Tamošauskienė 1.0 

, Dirvos redakcija visiems au 
.vojusieijcig nuoširdžiai dėkoja. 

M. L. 

Linksmų švenčių draugams ir pažystamiems linki 

ir Laimingų Naujų Mefų 

JUDGE J. P. UVICK & FAMILY 

I 907 Fox Theater Bldg. Detroit 1, Mięh. 

Kalėdų ir Naujų Metų Švenčių proga 

. Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Nletų 

JOHN P. HOMCHIS & SON 

A£Mi m GQMPANY 

22816-88 Ę. Milwaukee Ąyę. 

Detroit, Ąlięh. 

3737 Carnegie Aye. 

Cleveland; Ohio 

Sveikinimai if Lrinkėjimai Visiems Lietuviams 

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 

GAY PAREE CAFE 
Jonas Kulikauskas, sav. 

138 W. 7 Mile Road Detroit 3, Mich. 

Sveikiname savo draugus ir kaimynus 

PAUL MOLIS & FAMILY 
Real Estate and Insurance Agency 

18}52 Sfroepel Detroit, Mich. 

y. p 

Su geriausiais linkėjimais Lietuviams švenčių proga 

FRANK SHUIP1S 
GROCERY STORE 

I 3448 Michigan Ąveį Į^troit, Mich. 

g ^ » 
i i « Geriausi Linkėjimai Kalėdų ir Naujų 1947 Metų proga g 

A N D Y S  C A F E  
Ą. J. fCųdzįųs, sav. 

3124 Fullerton Detroit, Mkh. 

Draugus ir ^žyątąinus švenčių profp »yejj#a 

DR. & MRS. J .  J. SIMS 
Detroit, Mic^. 

Sveikinimai įr geriausi JinkėjimaĮ gyenčių p^ga 

A  L  Ę  X  C O N R A D  
Ąttorney-at-Law 

1(524 National Bank Bljig. petrpjt 26, Mlęh. 
• ! • ; 1 ?"• .« 

T * " - T " " " "  

Sveikiname savo draugus ir pažystamus 

S JOHN P .  &  MARY KOCH 
g W4i-£-JV{X>RE SHOE STQĄ|ž; 

i 5432 W. Hernor Hwy. Detroit, Mich. 
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Tegul meilė Lietuvos 
Dega musų širdyse L A I S V A  Laisvę pažinus Tauta J j 

Jungo Nevilks! 

LAIŠKAI IŠ TEN KUR GYVENA 
BE NAMŲ 

Rašo Dirvos Korespondentas 
Paryžiuje. 

MIUNCHENAS 
RUSIJOJE, sako, yra toks 

prie žodis: "Neklaidžiok tarp 
trijų pušų...." Vadinasi, ne
komplikuok savo padėties ir 
perdaug nekombinuok. Jei aš 
bučiau to priežodžio laikęsis tai 
tikrai bučiau greičiau susidaręs 
sau nakvynę ir j ieškomų stovy
klų Miunchene. Bet panorėjau 
apsigyventi viešbutyje Ir 
pradėjau jo jieškoti, bet var
das tam kurs nori šiądien Vo
kietijoje bent vieną naktį pra
leisti viešbutyje. Be okupaci
nes valdžios leidimo su tavim 
niekas ir kalbėti nenorės prie | sti taip kad kiekvieha pėda už 

jau visus blokus ir apžiurėjau 
kaip gyvenama, čia vaizdas 
panašus kaip Dillingene. Kiek
viename kambaryje paklodėmis 
atskirti kampai, kuriuose gy
vena atskiros šeimos. Viena
me tokių "izoliuotų" kambari-ų 
radau vienmarškinį, atsiraity
tom rankovėm beplušantį dai
lininką Kašubą, kurs, prieš iš
keliaudamas į Ameriką, skubė
jo užbaigti kaž kokios stovyk
los užstatytą statulą.... Dai
lininko atliere tokia: ant lovos 
suguldyti kaltai ir kalteliai; 
varstotą atstoja kaž koks daik
tas panašus į stalą, čia pat ant 
žemės verda kavos puodas.... 
Visur ir visiems šioje stovyk
loje vietos labai maža. Suspau 

L.V.S. Valdyba 
Savo Skyrius ir Narius 

viešbučio durų. Taigi, nuo auk 
štos okupacinės valdžios pra
dėjau žygius kambariui gauti. 

MP išlaikė mane gerą pusva
landį kol gavau teisę "kompe-
tetingam asmeniui" pasakyti 
ko noriu, šis, pavartęs mano 
dokumentus ir radęs juose Dir
vos redakcijos pažymėjimą, pa
reiškė kad žurnalistams ne jis 
duodąs leidimus. Esą, reikia 
eiti kitur.... Po keliasdešimt 
minutų kelionės atsiduriu nu
rodytoje Įstaigoje. Pasirodo, ji 
jau senai iš ten perkelta kitur. 
Ir vėl keliauju ir pėsčias ir 
tramvajum, kol pasiekiu man 
reikiamą ofisą. Iš karto šefo 
nerandu, bet palaukęs apie va
landą sulaukiau jo. 

— Ko jus norite? — klausia 
manęs Angliškai. 

— Atvykau čia kaip žurna
listas ; noriu gauti kambario 
kelioms dienoms. — atsakiau 
jam Prancūziškai ir čia pat pa
dedu ant stalo mano popierius. 

Matau kad "šefas" nedaug 
tesupranta Prancūziškai, bet 
laukiu ką jis pasakys. 

— Ar kalbate Vokiškai ? — 
klausia manęs. 

— Taip, — ir vėl pakartojau 
kad noriu gauti kambario. 

— Pirma atneškit registraci
jos lapelį iš security, — grąži
na man dokumentus ir ruošia
si išeiti. 

— Gerai, — sakau, atnešiu, 
bet kur aš security rasiu? 

Išėjau blogai nusiteikęs, bet 
į security nebėjau Bijojau 
kad gali reikėti visą dieną dar 
vaikščioti kol gausiu leidimą 
kambariui. Išsitraukiau turėta 
adresą vieno pažystamo Lietu 
vio Miunchene ir tiesiai nuva 
žiavau pas jį ir apsigyvenau 
(be jokių leidimų). 

PATS MIUNCHENAS nepa
našus į aną koks buvo prieš 
karą, koks jis buvo tuo metu 
kai ten kūrėsi "Deutsche Ar-
beiterpartei" 1918 metais. Iš
tisi kvartalai apversti griuvė-
liais; išlikusių namų langai už
kalti lentomis; kai kur net ir 
gatvės dar nepereinamos per 
griuvėsius. 

Bej ieškodamas leidimo kam
bariui, praėjau pro "istorinį" 
restoraną bu v. Sterneckerbrau, 
kur Mitleris kasmet prisimin
davo nacionalsocializmo laimė
jimus. Praėjau ir restoranu 
Alte Rosenbad, Herrnstrasse, 
kur Hitleris buvo priimtas sep 
tintuoju tos partijos nariu... . 
Daug dalykų prisiminiau ta 
proga, bet neįdomu bus Jums, 
nes viskas kas Miunchene ka 
daise dėjosi, priklauso nelai
mingai istorijai. 

Miunchenas, kaip ir Augs
burgas, turi du lageriu išvie
šintiems Lietuviams. Abu jie 
blogi, niurųs, prigrūsti, tvoro
mis aptverti.... Abu toli už 
miesto ir su blogu susisiekimu. 

Kol vakar pasiekiau stovyk
lą "Lohengrin", reikėjo apie 4 
Mm. bristi per lauką. Susira
dęs pažystamų (o jų visur gali 
surasti kruyocais), apvaikščio-

imta. 
Apžiurėjau ir ligoninę, kuriai 

vadovauja Prof. Gudavičius. 
Jis daug man kalbėjo apie sto
vyklos hygieną,' apie maisto 
trukumus, apie netinkamas gy
venimo sąlygas. O atsisveiki
nant mane prašė kad būtinai 
kam nors parašyčiau jog "gero
ji motina UNRRA" yra per
daug nesąžininga.... 

Visos smulkmenos kurias jis 
man dėstė stovyklos gyvento
jams yra, žinoma, aktualios, 
bet jums, skaitytojai, jos vi
siškai bus svetimos. Užtenka 
jei aš čia perduosiu ir kitose 
stovyklose jau girdėtus blogus 
atsilepimus apie UNRRA. "Re
komendacijos" blogos, bet ko
dėl jos blogos gal kitą syki pa
rašysiu, kaip daugiau davinių 
surinksiu. 

Visą vakarą aš praleidau sto
vykloje. Išsikalbėjau su dau
geliu ir daug kam kartojau 
kaip atrodo "pasaulis" žiūrint 
į jį iš kitų taškų. Visi nusi
skundė kad jau pabodo "čigo
niškai" gyventi. 

ŠIĄDIEN aplankiau stovyk
lą kuri randasi Freimann SS 
kareivinėse. Prie vartų Jugo
slaviška sargyba apklausinėjo 
mane pas ką noriu užeiti. 

"Pas Lietuvius", sakau, 
ką ten rasiu tai dabar negaliu 
pasakyti". Sargybinis, užrašęs 
į knygą kad mano leidimas lan 
kytis po stovyklas yra 'france', 
pasiliko sau jį, o man išdavė 
kaž kokią kortelę. Su ja aš 
pradėjau jieškoti po stovyklą 
Lietuvių. Ji yra didžiausia iš 
iki šiol man matytų. Perėjau 
du kartu kiemą ir girdėjau kal
bant visokiomis kalbomis: ir 
Ukrainiškai, ir Jugoslaviškai, ir 
Lenkiškai, ir Vengriškai. Jau
tiesi lyg Ženevoje Arianos par
ke.... lyg čia vyktų Tautų 
Sąjungos sesija.... 

Suradau Lietuvių nedaug, tik 
tiek kad jie visi sutelpa į vie
ną namą. Apžiūrėti čia irgf ne
buvo ko. Bet tai ką mačiau 
mane giliai sujaudino. Man bu
vo parodyta kur dirba gimna
zija.... Direktorius nuvedė il-

Amerikos karys Danus tad te, 
Vokietijoje, perveda išvietintų 
žmonių Vokietijoje stovyklos 
sargybą Vokiečiui, kurie dėvės 
tokias uniformas. Sargybų pa
keitimas yra Amerikos karinės 
valdžios naujas patvarkymas. 

gais laiptais, koridoriais, vis 
gilyn į pogrindį, į tamsius ir 
drėgnus urvus.... 

"Čia tai musų gimnazija...'" 
tokiu tonu pasakė direktorius, 
kad aš tame pasakyme viską 
radau: ir nusiskundimą, ir pa
siryžimą, ir apgailestavimą... 
Ir tikrai: pro mažyčius ir prie 
žemės prisiplakusius langus in-
eina šviesos tiek kad aš vos 
galėjau įžiūrėti direktoriaus 
veidą; sienos drėgnos, šalta, 
nyku ir tuščia kaip kalėjime. 

Mane pervedė per visas kla
ses: visos jos buvo vienodai 
tamsios ir plikos. Tai tikros 
katakombos: krikščionybė jose 
kadaise brendo, gynėsi ir ruo
šėsi visuotinam viešpatavimui. 
O jei panašiai Freimanno SS 
kareivinių katakombose subręs, 
apsigins ir pasiruoš išguita ir 
persekiojama Lietuvių karta, 
tai gal tikrai tokių katakombų 
ir reikia Lietuvai.... 

FREIMANNO SS kareivinėse 
gyvena tik apie 400 Lietuvių. 
Vakar jų nemaža dalis daly
vavo kaž kokio UNRRA parei
gūno išleistuvėse. Įvedė ir ma
ne pažiūrėti kaip linksminasi 
išvietintieji. Grojo muzika, sa
lės viduryje sukosi poros, Ame
rikoniškų cigarečių kvapas ir 
dūmai maišėsi su juoku.. 
Buna, pasirodo, ir tokių valan
dų išvietintųjų gyvenime. Nė
ra ko jiems jų pavydėti. 

Miunchenas, kaip pradžioje 
sakiau, gerai išgriautas, bet 
gyvas.... Mat, du dideli iš-
vietintų asmenų lageriai, ir dar 
vienas — irgi didelis — Izrae
lio tautos vaikų apgyvendintas, 
visa tai sudaro gerą medžiagą 
miesto gyvumui.... gyvai mai
nų prekybai ir labai gyvai devi
zų apyvartai. 

Reikėtų, žinoma, daug dau
giau rašyti apie Miunchene gy
venančius išvietintus Lietuvius. 
Bet aš jų matysiu dar daug, o 
visų jų reikalai ir klausimai 
vienodi, tat, kai visus lagerius 
apvažiuosiu ir prisiklausysiu 
jų kalbų tada bendrai apie juos 
parašysiu jums keletą laiškų. 
Tuo tarpu prašau pasitenkinti 
kuo paprasčiausiais mano įs
pūdžiais. 

LVS Centro Valdyba šiuomi sveikina visų LVS skyrių val
dybas, narius ir musų draugus ir linki visiems Linksmų Kalėdų 
ir Laimingų Naujų Metų. 

Ta pačia proga mes kviečiame visus stoti rimton darbuotėn 
Lietuvos laisvės byloje. Rengkite prakalbas, vakarėlius, pa
skaitas ir dėkite visas pastangas kad Lietuvos klausimas butų 
palaikytas gyvu ir aktingu. Kur galima, talpinkite straipsnius 
ir kelkite Lietuvių balsą per radio tarp Amerikiečių, pareikšda-
mi kad Amerikos garbė, prestvžas ir jos karo siekiai vra panei
giami musų šalies vyriausybės nuolaidumu bolševikų režimui, 
kuris ugdo savo karo pajiegas pakreiptas prieš Amerikos ateitį. 

Reikalaukite nuo savo Kongresmanų, Senatorių, ir kitų par
eigūnų gad remtų Pabaltijo visišką išlaisvinimą, nes kitaip išvie-
tintų (D. P.) asmenų klausimas negali buti išrištas. Amerikos 
nuolaidos sovietams pagamino DP's ir palaiko ju sunkią padė
tį, kuri Amerikai kaštuoja po milijoną dolarių dienai. Reika
laukite kad šie pareigūnai griežtai pareikalautų kad musų State 
Departmentas, UNRRA ir visas valdiškas aparatas liautųsi tei
kti bent kokią paramą sovietams arba jų satelitėms tol pakol 
sovietai neatitrauks savo kariuomenes ir visas kitas agentūras 
iš pavergtų šalių ir neatsteigs pilnos, sovereninės teisės visoms 
toms tautoms kurioms tas buvo atimta karo pasekmėje. 

Reikalaukite laiškais, telegramais ir žodžiu kad Atlanto 
čarteris ir Keturios Laisvės butų vykdomos pilnoje tų žodžių 
reikšmėje ir kad musų taksų pinigai nebūtų naudojami ugdy
mui kitų Hitleriu po Stalinų, Tito ir kitų vardais. 

Mes jus skatiname prie darbo ir kviečiame visus getui nu
siteikusius Amerikos Lietuvius talkon į kovą prieš terorą, prie
spaudą ir paneigimą žmogiškų teisių. Mes kviečiame visus, vi
sur tverti' LVS skyrius, rinkti pinigus Lietuvos nepriklausomy
bės akcijai plėsti ir prisidėti prie Lietuvos išlaisvinimo. 

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA, 
Juozas Smailis, Garbės Pirmininkas, 
P/"J. žiuris, Pirmininkas, 
Dr. Jonas J. Sims, Vice Pirmininkas, 
Adv. Nadas Rastenis, Vice Pirmininkas, 
A. S. Trečiokas, Vice Pirmininkas. 
Kazys S. Karpius, Sekretorius, 
Juozas Kripas, Finansų Sekretorius, 

. Dr* M. J. Colney, Iždininkas. 

Ponui P. J. žiuriui, Lietuvai Vaduoti Sąjungos Pirmininkui: 

Ištrėmime minėdami tautinių korporacijų — Neo Lithua-
nijos, Vytauto Didžiojo Universitete 24 metų ir Jaunosios Lie
tuvos, žemės Ūkio Akodemijos 21 metų sukaktis — mes siun
čiame Tamstai, Pone Pirmininke, ir visai Lietuvai Vaduoti Są
jungai geriausius sveikinimus ir gilią padėką. 

1922 metas Kauno Universitete ir 1925 metais žemės Ūkio 
Akademijoje pasėta gilaus Lietuviškumo, meilės savai tautai 
bei kraštui sėkla, davė tikrą derlių. 

Kai Lietuva pateko į sunkias okupacijas, ty korporacijų 
auklėtiniai patys pirmieji atidavė pačią didžiusią žmogaus auką. 
šimtai buvo išvaryti į Sibiro taigas lėtai mirčiai, šimtai ėjo per 
kalėjimus, terorą ir mirtį. Daug iš jų šiądien nebėra gyvųjų 
tarpe. Vienų palaikai ties Uralo kalnais, kiti Vokiečių žemėje, 
bet visi tebėra gyvi mumyse ir mums tebežiba neužgęstamais 
žiburiais: eiti per audringą naktį, eiti per vargą ir kančias, bet 
atgal į laisvą savo žemę. 

To ryžtingumo viltys mumyse dar didėja, kada žinome kad 
ir Jųs tais pačiais keliais esate išėję. Ir vardan Lietuvos lais
vės visi įtempkime jiegas ir dar stipriau susijungkime kad mu
sų gyvenimas ir darbai butų Lietuviams ir Lietuvai tik džiaug
smas! 

Naudodamiesi ta pačia proga mes siunčiame Jums geriau
sius sveikinimus Kalėdų ir Naujų Metų šventėms. 

Minėjimo prezidiumas (pasirašę): 
Inž. Br. Banaitis, 

Doc. J. Vilčinskas, 
Ekon. M. Valiukėnas, 

Agr. B. Gaidžiunas, 
Sofia Adomaitienė, 

Adv. M. Kavolis, 
Adv. Br. Nemickas. 

KAS platina Dirvą — tas 
platina apšvieta. 

APIE 1000 VOKIEČIŲ mok
slininkų kurie savanoriai sutiks 
važiuoti į Ameriką, bus įleisti 
čia ir jiems bus suteikta Ame
rikos pilietybė, kaip praneša 
militarinė valdžia. Apie 300 
tokių jau atvežta ir pastatyta 
ekspertais įvairiuose moksliš
kuose darbuose. 

Tik ar nepasirodys visi jie 
j žydai, kaip tik Ameriką pa-
I sįeks 

TTT 

SVEIKINA DIRVIE-
CJUS IŠ ŠVEDIJOS 

šiuomi siunčiu Dirvos Re* 
daktoriui, bendradarbiams ir 
Dirvos bičiuliams Amerikoje 
širdingiausius savo sveikinimus 
linksmų Kalėdų ir laimingiau
sių Naujų Metų! 

Jusų, brangus užsienio bro
liai ir sesės, Naujų Metų bė
gy j e kilnus idealizmas ir nenu
ilstama kova atneš Naujųjų 
Metų eigoje sukruvintai visų 
musų numylėtai senutei Tėvy
nei Lietuvai amžiną Laisvę ir 
Nepriklausomybę! 

Naujųjų 1947 metą angon 
eikime visi— 

Vardan tos Lietuvos 
Vienybė težydi! 
Su širdingiausiais sveiki

nimais 
Vainis Dainoras. 

Švedija. Bodafors. 

DETROIT, MICH. 

r 

CIVILI N" S ATOMINĖ KOMISIJA, paskirta iš Amerikos civi-
linių žmonių, kurie dirbs išvien su United Nations atomine 
komisija tarptautinėje atominės energijos srityje. Nariai 
yra (iš kairės į dešinę): William W. Waymack, sėdi pirminin
kas David E. Lilienthal, Lewis Strauss, Sumner T. Pike, ir 
Jtobert F. Bacher. 

LVS 6-to Skyriaus 
Nauja Valdyba 

Gruodžio 15 laikytame LVS 
6-to skyriaus pusmetiniame su
sirinkime išrinkta nauja 1947 
metams valdyba. Valdyboje 
pasiliko visi tie patys, tik iš
rinkta du . vice pirmininkai. 

Sekantiems metams valdyba 
yra šiokia: Pirm. — Juozas Gu-
žauskas; vice pirm. V. A. Ker-
ševičius ir Ben. Valatka; rašt. 
Vytautas, Morkuzas; iždininkas 
Augustas Rinkunas. 

Susirinkime aptarta vedamo* 
ii darbuotė ir patiekta veikian
čios komisijos raportai. Pla<* 
tesni visų raportai bus sekant] 
susirinkimą. 

Kadangi sekantis susirinka
mas papuola Sausio 19, o tad& 
įvyksta tremtinių koncertas, 
nutarta susirinkimą saukti sa
vaitę anksčiau, Sausio 12 d. 
Skyrių n įsirašė du nauji nariai. 

K a l ė d i n i ų  

Sveikinimų Atlikimas 

y r a  t i k  

a Paskutinę - Minutą" 

AUSTRALIJOJE sako 
ta šautuvas kuriuo galima Šau-
lįi aplink namo kampą. 

"Toks paskutinės valandos pirki-
nėmų susigrūdimas kokiame jus 
stumdotės paskutinėmis keliomis 
dienomis prieš Kalėdas buna pa
kartojamas—ir dar kaip!—long 
distance sujungimų įstaigose pa
čią Kalėdų Dieną. 

"Didysis telefono Kalėdinis dar
bingumas koncentruojasi tiesiog 
Kalėdų Dienoje. Daugybės žmo
nių visur įgauna noro pasikeisti 

sveikinimais su savo draugais to
li ir arti. Telefonų signalų švie
sos blyksnoja kaip Kalėdinė eg
laitė ir taip buna nuo anksti ryto 
iki vėlos nakties. Todėl tai mes 
operatorės ruošiamės atlikti di
delį Kalėdų darbą jums. Visos 
switchboard dalys bus naudoja
mos. Kiekviena viela bus panau
dota. Mes darysim viską geriau
sio kad jusų sveikinimų pasikal
bėjimai pereitų netrukdomai." 

T H E  O H I O  B E L L  T E L E P H O N E  C O .  
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D I R V A  

Ką Pasakė Musų Bendradarbiui Vokietijoje Buvęs 
U. S. Pasiuntinys Lietuvai Dr. Oweii J. C. Norem 

Rašo R Gaidžiunas. 

Į AMERIKĄ mes esame su
dėję daug vilčių. Amerika mus 
i n t e r e s a v o  N e p r i k l a u s o m y  b e s  
metais. Vėliau, sunkias oku
pacijas nešdami ir požemyje 
kovodami už savo teises ir lai
svę, atydžiai sekėme ką daro 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
politikai. Neveltui ir vieni ir 
kiti okupantai mus traktavo 
kaip Amerikiečių-Anglų sieki
mais apkrėstus ligonis. 

Tik vakaru laimėjimuose ir 
dabar sudėtos visos musų vil
tys, kada mes galvojame apie 
sunkią tėvynės ar nesvetingą 
tremtinių padėtį. ,Mes patyt 
esame patyrę, o norėtume kad 
ir visi žinotų jog Rytams lai
mint ne tik mes bet ir visa Va
karų Europa išeis vergais i Ry
tus didelių ir mažų kanalų kas
t i . . . .  

Į Ameriką dabar nukreiptom 
musų akys dar ir todėl kad ter 
priskaitoma iki vieno milijone 
musų tautiečių. Jie šiądien yn 
aktyvus kaip tėvynės taip ii 
tremtinių padėti gindami. To 
del sužinojęs kad Vokietijoje 
šiuo metu yra paskutinysis J 
A. Valstybių Pasiuntinys Lie
tuvai Dr. Owen J. C. Norem 
daugeliui Lietuvių pažystama? 
kaip nepaprastai aukštos kultu 
ros žmogus, ryžausi jį sutikt 
ir gauti pasikalbėjimą. 

— Tamstos, pone daktare, 
atsilankymas į Vokietiją visų 
čia esančių Lietuvių tremtinių 
tarpe kelia didžiausią dėmesį. 
Tamstai reiškiamos nuoširdžios 
simpatijos kaip paskutiniam 
Amerikos Pasiuntiniui Lietu
voje. Ypatingai, kad tamsta 
gerai supratot ir pažinot Lie
tuvos gyvenimą. "Diwva" Ame
rikoje ir "Musų Kelias" Vokie
tijoje man pavedė pasikalbėti 
su tamsta. Kaip mums žinoma, 
tamsta i Vokietiją atkeliavote 
labdaros tikslais. Norėtume 
plčiau patirti tamstos kelionės 
tikslą. 

— Baigęs penkerius metus 
užsitęsusį darbą karo ministe
rijoje, — pasakojo Dr. Norem, 
— gavau pasiūlymą vadovauti 
C r a 1 o g šalpos darbui Vokie
tijoje, Prancūzų zonoje. Ta 
mano dabar atstovaujama or
ganizacija reiškia: Council of 
Relief Agencies Licensed to 
Operate in Germany (Taryba 
Šalpos Agentūrų leistų veikti 
Vokietijoje). Į Cralog ineina 
visos Amerikos bažnytinės ir 
darbo (CIO ir AFL) šalpos or
ganizacijos. Tos organizacijos 
gali buti šelpiami visi į vargą 
patekę žmonės, nors šalpa pir
moje eilėje taikoma nuo bom
bardavimų nukentėjusiems Vo
kiečiams. Maisto, rubų, batų 
ir medikamentų siuntos jau yra 
pakeliui iš Amerikos ir mes ne
tolimoje ateityje turime vilties 
pradėti platų šelpimą. 

— Tamsta ilgai gyvenot Lie
tuvoje. Kokį Įspūdį tamstai, 
kaip Amerikos atstovui, padarė 
Nepriklausoma Lietuvos, jos 
ilkine bei kulturinė pažanga? 

— Lietuva padarė nuostabią 
ūkinę pažangą Nepriklausomy
bes laikotarpyje. Išmintingai 
tvarkydami ukį principu "per
ku ir tuoj sumoku", o taip pat 
per žemės reformą išskirstyda-
mi žemę dirbantiesiams Lietu
vos Respublika toli pralenkė sa
vo didesnius kaimynus, Rusiją 
ir Lenkiją. Gyvendamas Lie
tuvoje pastebėjau kad rinkoje 
buvo galima gauti visas reika
lingiausias aukštos ko k y b ė s 
prekes ir teisingomis kainomis. 
Kaip Suomijoj ir Danijoj, Lie
tuvių kooperatyvai turėjo pil
ną pasitikėjimą, ypač užsienio 
rinkose. Juk Didžioji Britani
ja buvo stambiausia pirkėja 
Lietuvoje aukštos rūšies mais
to produktų. 

Kulturiniai Lietuva sėmė iš 
milžiniško turto aruodo. Savo 

laiku buvus viena iš pirmų ji 
Europos tautų, galinga nuo 13 
to šimtmečio iki 1795 metų, j 
paliko savo sunums ir dukrom; 
paveldėjimą, kuriuo visas pa 
saulis gėrėjosi. Lietuva, išken 
tėjus neapsakomus vargus 1795 
-1915 metais Rusų okupacijoj' 
ir 1915-1918 metais Vokiečiu 
okupacijoje, atgavus laisvę tuoj 
sugebėjo pertvarkyti visą save 
gyvenimą ir užimti tinkamą 
vietą moksle, mene, literaturo 
je. Aš tiesiog buvau nuste
bintas kad ji galėjo tiek daug 
nuveikti, palyginamai trumpu 
laisvės laikotarpiu. Buvau ir 
tebesu begaliniai nuliudęs kad 
ta šalis, be jokios kaltės, pate 
ko į žiaurias okupacijas. Mes, 
Amerikiečiai, skaudžiai nusikal 
štame tylėdami kada vienas iš 
musų sąjungininkų elgiasi kaip 
tik nori užimtuose kraštuose. 
Tuo tarpu pagal Atlanto čar-
terį taip neturėtų buti. Užtat 
ir yra klausimas ar tie kilnus 
pažadai, neparemti realia jie-
ga, neliks tik tušti žodžiai. Bet 
Amerikiečiai niekad negalės 
pripažinti išdavų kurios save 
laiku, klastojant rinkimus, bu
vo pasiektos. 

—Kiek mums žinoma, tam
sta ir Amerikoje gyvendamas 
palaikote ryšius su Lietuviais 
Kokį vardą Lietuviai turi Ame 
rikoje ir kaip vertinate dabar
tines jų pastangas pagelbėt 
tremtiniams ir Lietuvai? 

— Kiek man žinoma, Ame
rikoje gyvenanti Lietuviai, del 
jų kieto sąžiningumo ir darbš
tumo, labai aukštai vertinami. 
Daugelis iš jų yra pasiekę ge
ros padėties biznyje; bankuo
se, laisvose profesijose, ir tt. 
Kiti yra susilaukę didelės gar
bės mene, operoje, atletikoje. 

Kaip ir kitos tautinės gru
pės, Lietuviai Amerikoje yra 
daug suaukoję per savo bažny
čias ir šiaip organizacijos su
šelpti į vargą patekusius save 
brolius. Butų gerai kad jie vi
si atsimintų jog šioje srityje 
dar labai daug reikia padaryti 
ir padidinti savo aukas. 

— Tremtiniams Lietuviams 
negalint gryžti i savo tėvynę, 
daugelis Lietuviu akis nukrei
pė į Ameriką. Tuo tarpu įva
žiuoti tegalima tik labai ma 
žam skaičiui. Kokios galimy
bės butu didesniam Lietuvių 
kiekiui įvažiuoti ir ten įsikurti? 

— Jei tai nuo manęs priklau
sytų tai visi Lietuviai, ir ben
drai visi Pabaltijiečiai, į Ame
riką butų priimami specialia 
kvota. Bet gerai pažindamas 
musų įvairius įstatymdarių svy
ravimus prieš rinkimus, "abejo
ju ar netolimoje ateityje bus 
imtasi tinkamų priemonių kvo
tą padidinti. Bet galiu pažadė
ti kad iš savd pusės darysiu 
viską kad tą akciją pagreiti
nus. 

— Neabejoju kad tamsta jau 
sutikote įvairių tautybių trem
tinių. Įdomu kokį įspūdį tam
stai daro dabartinė tremtinių 
padėtis Vokietijoje ir gal turi
te žinių apie tolimesnę tremti
nių padėtį? 

— Mano įspūdžiai šiuo klau
simu dabar labai riboti, nes aš 
į Europą atvykau tik Rugsėjo 
mėnesį. Man atrodo kad dau
gelis UNRRA sumanymų ne
kaip buvo sugalvoti ir įvykdy
ti. Tačiau buvo ir daug gero, 
kurio ypač nereikėtų pamiršti. 
Tikėkime kad vietoje UNRRA 
bus sukurta kita organizacija, 
kuri jau turėdama UNRRA pa
tyrimą, galės geriau rūpintis. 

Baigdamas Dr. Norem parei
škė viltį kad Lietuviai tremti
niai mokės pakelti visas skriau
das ir nedateklius ir susilauks 
geresnių laikų. 
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ILGIAUSI ŪSAI. Adv. J. 
Walsh Adams, 88 m., i§ Whi-
tesburg, Kv., savo turi ilgiau
sius šalyje usus, kurie yra apie 
10 colių ilgio. 

LENKIJOJE SLAPS-
TOSI 300,000 RUSŲ 

KAREIVIU 

Kaip apytikrės žinios skelbia 
Lenkijoje randasi apie 300,000 
Rusų raudonarmiečių pametu
sių kariuomenę ir besislapstan
čių. Prie kitko, sako, tie pa
bėgėliai Rusai sudaro žymią 
dalį Lenkijos požemio kovoto
jų. Jiems nėra kas kito dary
ti kaip slapstytis, na ir sykiu 
vesti pasalingą kovą prieš so
vietus, ir tik taip jie gali gy
venti. 

Kodėl gi raudonoji armija 
turi tiek daug pametėlių? Ga
lima sakyti kad tai ne visi, nes 
ir kitose šalyse jų yra tūks
tančiai. 

Vienas Amerikietis laikraš
čių atstovas, kuris turėjo pro-
sros susidurti su sovietų karei
viais, išsikalbėjęs sako patyrė 
kad nei vienas Rusas kareivis 
nerodo pasiilgimo savo namų. 
Jie pakartotinai tikrino kad la
bai butų bloga jeigu jiems rei
kėtų gryžti į Rusiją. 

Nors Lenkija yra viena iš la
biausia karo sunaikintų šalių, 
tačiau ir ten Rusai kareiviai la
biau nori pasilkti negu gryžti 
i Rusiją. Tas ką jie randa to
je šalyje yra palyginamai di
džiausia pramoga jiems prieš 
tai ką jie turi savo namuose, 
sovietų rojuje. 

Nekurie tie kareiviai išsirei
škė, jeigu Rusija kada nors tu
rėtų laisvus rinkimus, komu 
nizmas ten tuoj butų prašalin
tas. 

PLATINKIT THE 
BALTIC REVIEW 

Vėl gavome naujų Nu
merių iš Švedijos 

BLUSOS savo kiaušinius de
da smėlyje, ir jie geriausia iš-
siperi kuomet smėlis ir oras 
yra sausas. 

Dirvos Redakcija gavo siun
tinį Švedijoje leidžiamo Angliš
ko žurnalo THE BALTIC RE
VIEW, kuris redaguojamas ir 
leidžiamas Lietuvių, Latvių ir 
Estų pabėgėlių, ginimui 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 turėti savo 
ofisuose. 

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

Tuoj siųskit savo užsakymą 
su $1 už vieną knygą arba $5 
už G knygas. 

ueaččM&fc? 'M&sjasmsm s&vi&vuzx 
Skelbimai Dirvoje 

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

Lietuvi Tironu Pančiuose 
(Tęsinys iš pereito nr.) 

> Pasitikimas* d#r ti# mėto neatrodė busiąs 
toks baisus koks jis vėliau paaiškėjo. O juk patarlė sa
ko, "Ubagas.savame krašte yra laimingesnis negu kara
lius svetimame". Todėl daugelis sutiko buti ubagais, 
bet savame krašte. Ir iš tėvynės bėgo tik tie kuriems 
aiškiai gręsė ne tik ubagystė bet ir ilgametis kalėjimas 
bei mirtis. Tai nebuvo jokie kriminaliniai nusikaltėliai, 
o tik asmenys kurie sovietiškame režime yra laikomi "re
akcionieriais" bei kontr-revoliucijos šalininkais ir kurių 
sunaikinimas sudarė patį pirmąjį sovietų uždavinį Lie 
tuvoje. Tik nedidelei dalelei tų sovietams "pavojingu 
reakcijonierių" tepavyko pereiti Vokietijos sieną. Kiti 
pasiliko priverstinai sovietu vergijoje. 

Yra žinoma tiesa kad jokiam Sovietų Sąjungos pi
liečiui neleidžiama privačiais reikalais išvažiuoti užsie 
nin, neleidžiama jam pamatyti "alkstančio" kapitalisti 
nio pasaulio, pamatyti buržuazinių kraštų "skurdą" ir 
"baisų klasinį išnaudojimą". Ir kai sovietai užėmė Lie
tuvą tai po kelių dienų "Lietuvos Liaudies Vyriausybė" 
oanaikino išduotų išvažiavimo vizų galiojimą, uždarė 
"laikinai" sieną su Vokietija ir sustabdė pasienio judėji
mą per pereinamuosius punktus. 
| kelintą dieną po sovietų kariuomenės įžygiavimo 

Lietuvon visas Lietuvos-Vokietijos pasienis buvo apsta
tytas sovietų sargybiniais, pakeičiant Lietuvos pasienio 
policiją. Nuolatiniais patruliais ir šunimis buvo atydžiai 
saugojama kad jokis žmogus nepereitų siėnos. Vis del 
to, nežiūrint rizikos, žmonės vis gausiau bėgo Vokieti
jon. Tiesa, jų nebuvo tiek daug kiek jų dabar yra. Bet 
jų bėgimas buvo panašus į Vytauto bėgimą pas kryžiuo
čius: jie gelbėjosi ir kartu jieškojo pagalbos prieš jų tė
vynės raudonąjį tironą. / • ' 

Visus Lietuvius kurie b#g<o iš Lietuvos pirmomis sa
vaitėmis ir dar net pirmų dviejų mėnesių laikotarpyje, 
priėmė Vokietijos administracija pakenčiamu mandagu
mu ir nedarė niekam jokių ypatingų nemalonumų (iš
skyrus keletą atsitikimų, kur vienam-kitam pabėgėliui 
teko per nesusipratimą patekti kalėjiman). Vokiečių 
administracija visus pabėgėlius "globojo" surinkus ir 
apgyvendinus juos Rytprūsiuose, netoli An.crerap, viena
me nedideliame lageryje, kurs vadinosi "Gleisgarben". 
Jį sudarė tik trys dideli ir kryžiaus formoje ištiesti ba
rakai vieno nuskurusio pušyno pamiškėje. Jų nesupo 
jokios spygliuotos tvoros, ir nerakino jokie geležiniai 
vartai. Pabėgėliai galėjo laisvai vaikščioti po apielin-
kes trijų klm. nuo lagerio nuotolyje, galėjo laisvai pirki-
nštis sau papildomo maisto, vartytis saulėje ir gyventi 
niekeno nespardomi, nevarinėjami ir neterorizuojami. 

Tokią "prabangą" leido Vokiečiai Lietuviams pabė
gėliams tik del to kad, — kaip vėliau paašikėjo, — Hit
leris dar nebuvo nusprendęs ar karas su sovietais bus 
pradėtas 1940 metų ar 1941 metų vasarą. Vadinasi, bu
vo išrokavimo uoliau ir palankiau pagloboti tuos kurie 
butų galėję buti naudingi jiems, pradėjus karą su sovie
tais. Bet nukėlus karą į sakančius metus, nutruko ir 
Vokiečių globa.... ir Spalių mėnesį (1940 m.) Gleisgar-
beno lagerio "gyventojai" išsiskirstė po visą Vokietiją 
įvairiems darbams. Dauguma apsigyveno ir susirado 
darbo Berlyne. 

Kaip žinia, sovietai, kad geriau apsaugotų Lietuvos-
Vokietijos pasienį, sudarė pasienyje "mirties zoną" — 
dviejų kilometrų ruože iškraustė visus gyventojus ir nie
kam nebuvo leista apsigyventi bei ineiti į dešimties kilo
metrų ruožą be specialio leidimo. Tuo budu anksčiau bu
vęs gyvas "mažasis pasienio" judėjimas dabar buvo vi
siškai sustojęs. Perėjimas sienos pasidarė ypatingai sun
kus, labai rizikingas ir dideliems pasiryžėliams teimano-
mas. Tų pasiryžėlių buvo visą laiką ir jų nuolatos vis 
daugėjo, nes persekiojimai, areštai ir visoks moralinis 
teroras kasdien vis smarkiau augo ir vertė žmones gel
bėtis. ' Iki pat paskutinės bolševikų pirmojo viešpatavi
mo dienos Lietuvoje vis pavyko vienam-kitam Lietuviui 
slapta pereiti sieną Vokietijon. Bet Vokiečiams ruošian
tis karui su sovietais, vėlesni atbėgėliai buvo Vokiečių 
administracijos siunčiami j drausmės lagerius ir laikomi 
ten su Įvairiais politiniais "nusikaltėliais" nelengvose są
lygose. Ir tik Vokiečių karui su sovietais prasidėjus, jie 
beveik visi buvo paleisti iš drausmės lagerių, paliekant 
vieną-kitą pabėgėlį Soldau lageryje už "nuodėmes" pa
pildytas Klaipėdos krašte. 

VIENOS VERGIJOJ 
PABAIGA 

3* "Greit busime Berlyne* 
Maskva, prisijungus Lietuvą, įsikūrė savo gausiais 

raudonosios armijos daliniais Vokietijos pasienyje, at
skyrė Lietuvą nuo Vakarų Europos pasaulio, uždarė vi
sus žiauriame režime ir ėmė ruoštis naujam pasistūmė
jimui link Berlyno. Subolševikinta Lietuvių spauda, ga
vus ̂  uždavinį kųoplačiausia "apšviesti" Lietuvių Tautą, 
kokia didelė laimė ją ištiko įjungus ją į sovietinių tautų 
šeimą, visą laiką ir kalė visuomenei apie Sovietų Sąjun
gos milžiniškus laimėjimus ir pasisekimus "darbininku 
būklei pagerinti". Jei Sovietų Sąjungai buvo jau įpras
ta per 25 metus gyventi ir dusti bolševikiniame režime 
tai Lietuvai tokia "geležinė uždanga" nuo Vakarų Euro
pos reiškė jos smaugimą ir kalinimą. Todėl visa Lietu
va nerimastingai žvelgė rytojun, su ilgėsiu laukdama 
naujų pasikeitimų ir gerai nujausdama kad pasikeitimai 
yra nebetoli.... 

# Viešieji Sovietų Sąjungos santikiai su Vokietija bu
vo iš abiejų pusių visokiais budais gražinami ir išoriniai 
viešai nesimatė jokių ženklų pranašaujančių artimą aud
rą. J}et komunistų partijos "smegenys" buvo iš Mask
vos įspėtos ir apšviestos kokia yra tikroji prasmė bend
radarbiavimo komunistų su nacionalsocialistine Vokieti
ja. Uždaruose komunistų susirinkimuose bei paskaito
se, skirtose komunistinio režimo patikėtiniams, nuo pat 
sovietų okupacijos pradžios buvo aiškinama kad komu
nistinės santvarkos tikslas išeina už sovietinės Rusijos 
valstybės ribų, kad Europoje prasidėjęs karas yra neiš
vengiamas rezultatas kapitalistinių režimų ir visuotina 
darbo klasės revoliucija turinti nušluoti pasaulio išnau
dotojus. Vokietijos atžvilgiu buvo nevengiama pasisa
kyti kad Hitleris ruošia klastą Sovietų Sąjungai ir kad 
padarytas Molotovo-Ribbentropo susitarimas turi tiks
lą priartinti "darbo žmones" prie tikrų laimėjimų.... 
Buvo nesivaržoma kalbėti privačiai apie Vokietiją kaip 
apie didžįausį Sovietų Sąjungos priešą, ir buvo jai lin
kima giliai įklimpti į karą. 

Taigi, kad ir kaip uoliai buvo slepiami mio Vfešuitf06; 

tikrieji bolševikų santikiai su Vokietija, vis del to Lietu
va teisingai nujautė jog sparčiai artėjama prie karo — 
prie Birželio 22 dienos. Radio žinios iš Londono, iš Ame
rikos bei iš Turkijos sutvirtindavo žmonių spėjimus ir 
suteikdavo gausios medžiagos tikėjimui kad reikia lauk
ti Lietuvai labai reikšmingų pasikeitimų. 

Nors naujo sovietų ginkluoto susikirtimo stt; Vokie
tija akivaizdoje negalėjo Lietuvos žmonės manyti kad 
kraštas liks karo ugnies nepaliestas ir visus gąsdino be
siartinanti karo baisumai, vis del to visa Lietuvių Tauta 
nekantriai laukė to karo. Karas buvo anose aplinkybėse 
vienintelė Lietuvos išsilaisvinimo viltis, vienintelė proga 
išsivaduoti iš komunistų vergijos ir vienintelė galimybė 
bandyti vėl prisikelti nepriklausomam gyvenimui. So
vietų-Vokiečių karo ilgesys Lietuvoje buvo toks didelis 
kad kai kur bažnyčiose žmonės, giedodami "šventas Die
ve", maldaudavo Viešpatį apsaugoti "nuo bado ir maro", 
bet ne "nuo karo". 

Bolševikų privati1 propaganda dari viską kad buta 
užgniaužta Lietuvos išlaisvinimo mintis ir kad Lietuvių 
viltys nusikratyti sovietinį jungą Sovietų Sąjungos ka
ro su Vokietija pasekmėje butų sugriautos. Tuo tikslu 
jie paleido gandus kad tik provokatoriai kalba apie Vo-
kiečių-sovietų karą ir kad "darbo žmonės" sektų tokius 
"nenaudėlius" ir juos nurodytų policijai. Spauda net 
viešai pakartotinai kaltino Anglus kad jie provokaciniais 
tikslais skleidžia pramanytas žinias apie sovietų-Vokie-
čių karo galimybes, kursto taikingus gyventojus ir ardo 
taiką šioje Europos dalyje. 

Bet iš kitos pusės, raudonosios armijos garbinimas 
ir nuolatinis kartojimas kad ji yra neįveikiama ir kad • 
niekas prieš ją negali drysti kėsintis, praskleisdavo vi
suomenei ir. apskritai, komunistams įprastus ir jų labai 
mėgiamus didelius pasigyrimus. Ir vienas tarp tų pasi
gyrimų skambėjo: "Greit busim Berlyne". Žinia kad, jei 
kiltii karas, sovietai "greit butų Berlyne", buvo labai rū
pestingai komunistų skleidžiama krašte, tuo norint pa
sakyti kad yra tuščios Lietuvių viltys del sovietinės ver
gijos laikinumo. 

Niekas Lietuvoje nekreipė rimto dėmesio Į tokius so
vietų pasigyrimus ir joks žmogus negalėjo tikėti kad tik
rai sovietai vieną dieną bus Berlyne.... Ir jie niekados 
nebūtų bepamatę Baltijos vandenų, jei ne Šiaurės Ame
rikos vyriausybės duosnumas, jei ne Amerikiečiu 
lai, rūbai ir maistas. i 

(Bus daugiau) 
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Siųskit Savo Prenumeratą DABAR knygai 

LIETUVA TIRONU 

•,« V w 

"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 vadavirto pastangų rėmimo. 

Išrašykit čia telpanti kuponą užsisakant knygą. 

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA 
6820 Superior Ave. Cleveland 3> Ohio 

Siunčiu savo prenumeratą šiai naujai leidžiamai knygai: 

$ Knygai "LIETUVA TIRONŲ PANČIUOS#' 

AMERIKOS KARIAI šaltose srityse dėvi šitokius aprarigalus 
žiemos metu. Šitokie aprangalai reikalingi kariams saugojan
tiems Amerikos pakraščius auo Rusi* Aleu-
tiškose salose. • v . 

Vardas 

Adrejfet 

Miestu ..... Valstija 
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Redaktorius—K. S. KARPIUS—Editor 6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio 

Jau Nori Republikonus 
Pagauti ant Kabliuko 

TAMSIOS KALDOS MŪSŲ TAUTAI 
rSĖKA klastingoms tik ką užsibaigusio karo išdavtflffe, 

dėka nekuriu to karo aukštųjų vadų trumparegystei 
ir neapsižiūrėjimui, jų apgavimas iš raudonojo fašizmo 
pusės sudarė didelei daliai pasaulio baisiai sunkias ir be
viltiškas apystovas. 

^a^c*os daugelio Europos tautų žmonėms, kar
tu ir Lietuviams, yra liūdnos-juodos. Ne malonesnis iš
rodo bus ir naujasis 1947 metas — visas jis. 

Mažųjų tautų pavedimas bolševikų vergi j on, ką da
bar permato ir primygtinai primena kaip kaltę Roose-
veltui ir Churchillui, Teherano ir Jaltos sutartimis su 
raudonuoju žmonių skerdiku, ir Trumanui, kuris tam 
pačiam skerdikui padarė dar daugiau užsileidimų Pots
dame, sudarė tas baisias sąlygas kuriose nekaltų tautų 
tremtiniai-pabėgėliai neša sunkų likimą. Nelengvesnę 
vergiją, net ištrėmimą ir mirtį neša tose šalyse likusieji 
žmonės. 

Kaip išrodo, niekas iš to užkeikto likimo* negali nei 
Europą nei kurias paskiras šalis išgelbėti. Tie nuo ku
rių priklausė išvedimas karo į laimingą -pabaigą, įsipai
niojo į labyrintą iš kurio išeiti negali. 

Lietuvių pabėgėlių likimas vietoje gerėti, padarytas 
sunkesniu ir baisesniu, ačiu Amerikos karinės adminis
tracijos neatsakantumui savo pareigoms okupuotoje Vo
kietijoje ir Austrijoje. Kitos šalys, kaip Prancūzija ir 
Did. Britanija, taip pat nėra liuosos nuo Maskvos agen
tų primetamos programos kaip pabėgėlius engti, perse
kioti ir spausti kad jie butų priversti gryžti atgal į sa
vo paliktas tėvynes, kur bolševikai užmetė savo vergiją. 

Prie ko tas viskas veda Europą, o su ja ir visą kitą 
plBaulį, lengva nusakyti. 

Mums Amerikos Lietuviams liko padėti visas savo 
pastangas rūpintis gelbėti savo žudomą tautą, naikina
mą Lietuvą, kuri skubiai verčiama į svetimų šarančių 
kraštą, kurio gryžę už kelių metų Lietuviai gali visai 
nepažinti. 

Mums reikia prisiminti kad su 1940 metų Kalėdomis 
jau septintas Kalėdas musų vientaučiai vargsta po sve
timųjų iungu, kiti nuo tu svetimų barbarų jau ir gyvas
tis padėio ir niekados daugiau nei Kalėdų nešvęs nei 
Naujų Metų nelauks 

KfJR AMERIKA NUEIS TAIP EIDAMA? 
"MEKUK1E Am'erikofe spaudos žymus rašytojaį kurie 

tuJi karo metu, parsidavę ar iš žioplumo, garbino 
Sovietų Rusiją, dabar jau rašo apie tą bevilčią padėtį į 
kurią Įbrido Amerika savo neišmintingų vadų dėka, su 
"baime kalbėdami kad pasaulis tikrai eina į komunizmą 
ir kad niekas neturi priemonių tam pastoti kelio. 

Po pusantrų metų pastangų, sakoma, jau net Vals
tybės Sekretorius Byrnes, nepajiegęs nieko atsiekti rim
tai taikaį esąs pasiryžęs rezignuota iš savo aukštos vie
tos. 

Per visą laiką kai Barnes stengėsi griežtai pasista
tyti prieš Maskvą, bolševikų atstovai visokiose derybo
se su juo, turėdami iš anksčiau visokius užsileidimus ir 
pažadus padarytus Roosevelto ir Trumano, ėmė ir vyk
dė viską ką tik matė sau naudingu. Tuo gi tarpu vis 
lošė ant Byrnes ir kitų jo talkininkų sąmonės, įrodinė
dami kaip kenksminga taikai yra U. S., turinti atominę 
bombą, laikydama kitose šalyse savo kariuomenes, ir 
gelbėdama Kinų tautinę vyriausybę. Byrnes privestas 
prie pripažinimo kiek Amerika išviso turi kariuomenės 
Europoje, ir įvaryta į kampą taip kad turi sutikti atsi
sakyti atominės bombos, o neužilgo, reikia tikėti, išduos 
bolševikams ir jos paslaptį 

Rusija gali priversti visas savo okupuotas šalis pa
sisakyti kad jų gyventojai "nori" kad raudonosios armi
jos pasiliktų tose šalyse, tuo gi tarpu Maskvos agentai 
Amerikos okupuotose zonose dirba paruošdami tų vietų 
žmones išreikalauti kad Amerikos (ir Anglijos) kariuo
menės butų iš ten ištrauktos.... 

Amerika, neturėdama užsienio politikos, jos vadams 
sumindžiojus visus prakilnius principus ir pasižadėji
mus pasauliui šio karo pradžioje, įmurkdyta į raudoną 
dumblą iš kurio išbristi negalės kitaip jeigu neparodys 
savo griežto, tikro pasiryžimo atstatyti savo paneigtus 
principus kuriuos taip iškilmingai skelbė. 

AĖI PARTIJOS UŽ UNIJŲ KONTROLĘ 
M B IE JŲ Amerikos didžiųjų partijų — Demokratų ir 
' *• Republikonų — vadai rengdamiesi vykti į Kongre
so 80-tą posėdį, kuris susirinks Washingtone Sausio 3, 
pasireiškia už ėmimąsi atitinkamų žygių suvaldyti uni
jų vadus nuo tokių sauvaliavimų kaip paveizdan buvo 
geležinkelių streikas, ir dabar nesenai baigtas antras 
angliakasių streikas. 

Lewis, kaip žinoma, pastarą streiką atšaukdamas, 
pareiškė jog tai padaro tik iki Kovo 31, 1947. Reiškia, 
Balandžio 1 dieną jis vėl gali iššaukti angliakasius strei
kui, ar kam patiks ar ne. - ' 

Demokratai ir Republikonai yra' pasiryžę Kongrese 
pr&vesti atitinkamas taisykles darbo kontrolei, kuri ga-

veikti ne tik angliakasių bet ir kituose streikuose" 
i Darbininkai lai nemano kad Amerikos visuomenės 

vačfų ar politikos vyrų mintys yra sugriauti darbininkų 
unijas. Toli nuo to. Unijos pripažystamos, tik reika
linga kad jos rimtai vestų savo reikalus, susitarimais su 
darbdaviais, o ne tiesiog revoliucijomis, kas visada skau
džiai atsiliepia į priverstus streikuoti darbininkus, į jų 

Naujas Dirvos Antgalvis 
Kaip jau su pereitu numeriu 

pradėta, Dirva gavo naują ant-
galvį, modernišką, naujos kito
kios išvaizdos negu per 30 me
tų, iki šiol turėjo. 

Naujo Dirvos antgalvio pie
šėjas yra Juozas Racila, jau
nas Lietuvos menininkas, tik 
prieš karą atvažiavęs j Ameri
ką, kaipo šios šalies pilietis. 

Kairėj e, prie žodžio DIRVA 
telpa dvi emblomos —- viena 
labai žinoma, Lietuvos Vytis, 
o antra — Amerikos Erelis iš
keltais sparnais, su Amerikos 
juostuotu šydu priešakyje, su 
alyvos šakele vienuose naguo
se, su karo vilyčiomis kituose. 

Iki skaitytojai įpras prie šio 
naujo vaizdo, gal pasiges seno
jo. Tačiau — keičiasi laikai 
ir vaizdai su jais. 
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VĖŽIUI GYDYTI 
ATOMAS BANDYMUOSE 
Medikalės Mokyklos skyrius 

Kalifornijos Universitete daro 
bandymus suradimui vėžio li
gos moterų krūtyse. Radioak-
tivis fosforas įleidžiama į gys
las ir tada duodasi pažinti kur 
randasi vėžio užkrėtimas. Sa
ko, ta priemonė daryta su 25 
moterimis pastarų trijų metų 
bėgyje ir ji kartu palengvina 
skausmą tyrimų darymui. 

Paskiri tyrinėjimai su mote
rų krūtų vėžiu daroma ir Bos
tone, Massachusetts General 
Ligoninėje, ir Minnesota Uni-

Demokratų partijft, tikėdama 
unijų raketieriškai propagandai 
ir jausdama jų spaudimą, pra
laimėjo, manydami galėsią su 
organizuotais darbininkais lai
mėti rinkimus. 

Darbininkai Amerikoje bal
suoja už kurią partiją ir už 
kuriuos kandidatus nori, neat
sižvelgdami Į unijų diktatoriu
kų nurodymus. 

Dabar jau atsirado radio ko
mentatorių kurie tikrina kad 
atšaukimas angliakasių strei 
ko ir Lewis'o nusileidimo su-
ląikys užsidegimą Kongrese iš
leisti unijas suvaržančius įsta 
tymu. 

Tie komentatoriai iškelia ; 
viršų savo minti buk ir Repjib-
likonai dabar norės sušvelnėti, 
turėdami mintyje 1948 metų 
rinkimus. Jie nenorėsią pykin-
tis su darbiningų vadais, norė
sią gauti ją pritarimą, ir todėl 
dalykai pasilieka kaip buvo, lai 
unijų trukšmadariai vėl buna 
paliekami laisvai sauvaliauti. 

Šitoks raminimas yra be abe
jo išgalvotas pačių unijų dikta
torių, ar net komunistų, kad 
Republikonai prisimintų 1948 
metų rinkimus ir pradėtų bijo
ti Unijų vadų nemalonės.... 
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ŠIŲ LAIKŲ PASAKĖČIA 
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ŠIOJE šalyj# pradėjo veikti 
skraidantis paštas. Iki šiol 
oro paštą perveždavo iš mies
to į miestą ir ten išdalindavo. 
Dabar laiškų skirstymą atlieka 
skraidančiuose pašto lėktuvuo
se, kaip geležinkelių pašto va
gonuose. Lėktuvai yra dideli 
ir tik tam įrengti, juose įtaisy
ta laiškų antspaudavimo maši-

versiteto Medikalėj Mokykloj.'nos ir tt. 
— ~ < 

unijas ir į visą nekaltą visuomenę. # 
Kada kyla unijoje klausimas apie algų pakėlimą tai 

tas klausir:ias yra pastatomas didesnis už visų kitų ša
lies gyventojų reikalus. Unijos vadai savo užsidegimu 
laimėti ką jie užsibrėžia, pridaro visiems 140 milijonų 
gyventojų baisiausius nuostolius, ir tas kartojasi kas 
keli mėnesiai. Unijų vadai jaučiasi didesniais carukais 
negu visos šalies prezidentas ir Kongresas, kuris pripa-
žysta unijoms teisę gyvuoti. Darbdaviai iš savo pusės 
gelbsti unijoms ir išrinkime unijų duoklių,- ir priima į 
darbavietes unijų atstovus unijistų reikalams vesti. Tik 
unijų carukai dažnai sumina visus savo susitarimus ir 
be jokių tarybų ar susikalbėjimų šaukia streikus ir suke
lia šalyje suirutę. Jeigu prieš valdžią tokis sukilimas 
butų padaroma kaip padaroma prieš kompanijas, tas 
butų skaitoma šalies išdavystė, pasikėsinimas. Bet pa
sikėsinimus ir riaušes unijų vadai dažnai sukelia prieš 
tas įstaigas kuriose darbininkai daro sau pragyvenimą. 

i s* 

i©! 

MOTUTE, Aš GRYŠIU, TU GIRDI?! 
(Lietuvio be tėvynės sielos aidai) 

Motute brangi, aš tavo sunus, 
Karo išplėštas likau nuo tavęs. 
Su skaudančia širdžia tapau klajunu, 
Ašarom ir sielvartu raminu save.... 

Sapnuose matau kaip verki, tu motutę 
O ant rankų raukšlėtų geležies grandinė; 
Bet r:;nkas ištiesus tu šauki mane, 
Kad gryžčiau gint tave — ii* savo tčvynę. 

Motute! Sapnuose esu su tavim! 
Tavo rankos raukšlėtos gaubia mane. 
O, kaip yra skaudu kai ryto sulaukiu.— 
Tavęs čia nėra, tu buvai tik sapne 

Aš dairaus aplink, bet tavęs# nerandu, 
Ir girdžiu krūtinėj aimanuojančią širdį. 
Motute! Tu esi tėvynėj, aš šaukiu tave, 
Bet aplink tyluma, nieks manęs negirdi. 

Jaučiu ant veido, ried' ašaros karčios, 
įtartu su ryto saulės spinduliais.... 
Tamsi bedugnė rengias praryt mane. 
Motute! — Bedugnę peršokau šauksmais. 

Aš gryšiu tėvynėn! Pas tave, motute!! 
Tu girdi mano, tavo sunaus šauksmą 
Išbučiuosiu tau veidą, neleisiu tau vėrgti, 
Grąžinsiu laisvę, grąžinsiu tau džiaugsmą! 

Motute, aš gryšiu! Tu girdi, aš gryšiu!! 
Vyties pavidale, baltu žirgu atjosiu. 
Prisispausiu tave, prie savo krutinės, 
Priešus iš tėvynės aš vysiu — kaposiu! 

Škotija; Klajūnas. 

Vyt. Alantai 

(IS tremtini*! laikraščio Mintais}' 
Kartą pamiškėje gyveno pasiturįs ūkinin

kas. Vieną dieną atėjo pas jį iš girios didelė 
meška ir sako jam: 

— Aš noriu tavo sodyboje įsikurti. 
— Juk tu turi plačią girią, kam tau rei

kalinga mano mažoji sodyba? — atsake ūkinin
kas. 

— Tavo sodyba rfran pristoja kelią stifeisiekti 
su kitais mano kaimynais. O be to, tu blogai 
elgiesi ir laikai uždaręs savo gyvulius: jie nori 
laisvės ir geresnio gyvenimo. Mano žvėrys girio
je daug geriau gyvena. Tavo sodyboje aš įvesiu 
geresnę tvarką. 

— Bet tai neteisinga, — atsakė ūkininkas. 
— O kaip tu gali tai Įrodyti? — paklausė 

meška. 
— Aš čia ntio: amžių gyvenu . . . 
— Aš čia pagyvensiu tris dienas, ir jo

kios žymės nebeliks,' kad tavo čia gyventa, — 
suniurnėjo meška. — Tavo teisybė išnyks, kaip 
nebuvusi. 

Ūkininkas išsitraukė šautuvą iš pastogės ir 
norėjo ginti savo nuosavybę, bet pamatęs at-
maurojančią meškų armiją, nešovė. * 

Meškos sumaurojo į sodybą ir ėmė įvedinėti 
naują tvarką. Vyresnioji meška liepė uždaryti 
į kamarą ūkininką ir jo šeimą. Pati atsisėdo 
viduryj kiemo ant kėdės ir liepė prisiartint Deg-
liui, kuris su pagarba žvygavo prie tvarto, ne
drįsdamas net savo snukio pakelti nuo mėšlyno. 
Gavęs ženklą, Deglys pasitriuoksėdamas atbėgo 
prie vyresniosios meškos ir pagarbos ženklan ap-
šnukštinėjo jai letenas. 

— Aš tave pažįstu, — tare ji, tu visą laiką 
ištikimai dirbai mano tau pavestą slaptą darbą 
sodyboje. Tu išknisdavai daržus, vasarojų, bul-
bes, tu gerokai paknisdavai ir tvarto pamatus. 
Nors tu dėl to turėjai daug kentėti, nors tave 
ūkininkas ir apspardydavo ir*esti neduodavo, bet 
vis dėlto tu darei sava. Vyriausias meškinas 
kuris gyvena girioje, apie tai žino ir tavo dar
bus labai vertina. Už pasidarbavimą žvėrių ge
rovei jis paveda tau valdžią šioje sodyboje. Sa
vo bendradarbius gali tu pats pasirinkti, aš tik 
juos patvirtinsiu. 

— Tegyvuoja išmintingiausias, didžiausias 
ir galingiausias meškinas! — sužviegė Deglys, 
suraitydamas stimburį ir entuziastiškai užmes
damas jį ant nusitrynusios nugaros. 

— Gerai, — pritarė vyresnioji meška, — 
matyt, esi gerai susipažinęs su musų mokslu. 
Kilr tavo kiti bendradarbiai? 

Nežinia iš kur staiga atsirado už tingėjimą 
ir apsileidimą šeimininko išvytas Rudis. 

Rudį siulau skirt sodybos sargybiniu, — 
sukriuksėjo Deglys. 

— O kokie jo nuopelnai žvėrių giminei? — 
pasiteiravo vyresnioji meška. 

— Aktingai kovojo prieš šeimininko nusta
tytą tvarką. Vienam arkliui sukandžiojo pakin
kius, iš rukyklos ištempė paltį lašinių, ir pasi
kvietęs { talką katiną ir kaimyno šunį, iki pas
kutinio kąsnio sudorojo. Už tai šeimininkas no
rėjo jį pakarti, bet Rudžiui pavyko pasprukti f 
girią ... — raportavo Deglys. 

— Aha, dabar atsimenu, — pasikasė pa
ausį vyresnioji meška. — Rudis pas mus išėjo 
tam tikrą metų dresūrą. Jam visą laiką buvo 
aštrinami dantys, kad, sugrįžęs į savo kraštą, 
galėtų geriau kandžiotis. Tu busi geras sody
bos sargybinis. Aš tave tvirtinu ir linkiu, kad 
ko greičiausiai iškandžiotum musų priešus, — 
patapšnojo letena vyresnioji meška Rudžiui per 
nugarą. — žiūrėk, nežiopsok, visada budėk ir 
atsimink ką esi išmokęs iš musų patlae vyriau
siojo ir išmintingiausiojo meškino, džiunglių 
žvėrių karaliaus. 

— Tegyvuoja išmintingiausias ir plėšriau
siai visų žvėrių vadas, vyriausias meškinas! — 
sukaukė, atsitūpęs ant paskutinių kojų Rudis. 
Paskum jis palaižė vyresniajai meškai leteną ir 
nudumė į savo budą naujų pareigų eiti. 

— O štai šis draugas tvarkys švietimo rei
kalus, — sukriuksėjo Deglys, pristatydamas 
barzdotą ožį, kuris keistai kraipė galvą ir pagar
bos ženklan pakasė ragais vyresniajai meškai 
pilvą. 

— O kas jis toks pirma buvo? — paklausė 
vyresnioji meška. 

— Daug nusipelnęs draugas, viėitu 
laiku tarnavo senam ponui, bet paskum, susiža
vėjęs meškų mokslu, atsivertė ir garsiai bliau
damas po visą sodybą varė propagandą už nau
ją tvarką, — pakriuksėjo Deglys. 

Gerai, sutinku, tebūna ožys šVietimtt 

ožiui už 
už tokią 

dovas, —- pakratė vyresnioji meška 
barzdos. Ožys iš didelio dėkingumo 
pagarbą vėl ėmė keistai purtyti galvą, drebinti 
barzda ir bliauti trepsėdamas kojomis: 

— Tegyvuoja visų žvėrių tėvas ir gera
daris, išmintingiausioji pasaulyje žvėrių galva, 
visų meškų meška, vyriausias meškinas! 

Gerai, — suniurnėjo vyresnioji meška* 
Ožys vimptelėjo galva, panėrė ragus ir, visų 
meškų palankaus žvilgsnio lydimas, nustreksėjo 
į savo tvartelį rašyti naujų aplinkraščių švieti
mo reikalais. 

Susidarius valdžią, vyresnioji nieška liepe 
atvesti ūkininką ir jo šeimą. 

• Tavo kaltė įrodyta, — tarė ji ūkinin
kui. — Tų persekiojai savo gyvulius ir juos iš
naudojai, tu krovei sau kapitalą, o jie turėjo gy
venti tvartuose. Pasiremdama meškų, teisiniu 
kodeksu, aš tave su šeima išsiunčiu į girią pas 
meškas visam gyvenimui. Tu ten galėsi daug 
pasimokyti ir padėsi pelkėse kasti urvus meš
koms gyventi. Išveskite juos. 

Meškos apstojo ūkininko šeimą ir ilved§ 
pro vartus. Tačiau ne visus pavyko meškom 
nugabenti į girią: ūkininko sunus pabėgo į liūto 
karalystę, ūkininko broliui pavyko pasprukti į 
vaidžio valstybę, o viena jo duktė pabėgo į eže
lio karalystę. Bet ūkininko šeimos narių daugu
mas pateko į neišbrendamas girias. 

1947 KALENDORIUS 
Um. 

1947 šVENčftJ DIENOS 
Šis metas turės 365 dien&s 

Sausio 1, trečiadienį — Nauji Metai. 
Sausio 6 — Trijų Karalių 
Sausio 9 — Prez. A. Smetonos mirtis (1944) 
Vasario 3 — Grabnyčjįjps 
Vasario 12 —. Abrahamo Lincohio gimtad* 
Vasario 16 — Lietuvos Nepriklausomybės 
Vasario 18 — Užgavėnės 
Vasario 22 — Jurgio Washingtono gimtad. 
Kovo 4 — šv. Kazimiero 
Kovo IS? — šv. Juozapo 
Kovo 30 — Verbos 
Balandžio 6 — Velykos 
Balandžio 23 — šv. Jurgio 
Gegužės 16 — šeštinės 
Gegužės 25 — Sekminės 
Gegužės 30 — Decoration Diena 
Birželio 5 —Dievo Kūno 
Birželio 13 — Šv. Antano 
Birželio 15 —I Sov. okupacija Lietuvos 1940 
Birželio 22 — Bolševikų išvijimas (1941) 
Birželio 25 — šv. Jono 
Liepos 4 — Amerikos Nepriklausomybės 
Liepos 16 — škaplierna 
Liepos 17 — Darius-Girinas žuv© (1933) 
Rugp. 15 — žoline 
Rugs. 1 — Darbo šventg 
Rugs. 8 — Tautos šventė 
Rugs. 8 — Užgimimas Marijos 
Spalių 2 — Angelų Sargų 
Spalių 7 — Ražančiava 
Spalių 12 — Kolumbo Diena 
Lapkr. 1 — Visų šventų 
Lapkr. 27 — Padėkos Diena 
Lapkr. 30 — Adventai 
Gruodžio 25, ketvirtadienį — Kalėdos 
Sausio 1, ketvirtadienį — 1948 Nauįi Metai 

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

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

Reikalaukit Dirvoje 
6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohfe 

LENGVAS BUDAS IŠMOKTI 
ANGLIŠKAI 

Kaina 35c. Su prisiuntimu 4tffe, 
(Galit siusti pašto ženklais) • 

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

Reikalauji "DirVbjtf9* 
6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohif 
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JJETUVIAI BRITŲ 
ZONOJE TAIPGI 

VARGSTA 

DĖKOJA Už LAIKRAŠTĮ IR 
KNYGĄ 

Dirvos redaktoriui rašoma iš 
Britų zonos Vokietijoje: 

Po ilgos pertraukos tik dabar 
Vėl gavau Dirvą. Atrodo kad ^ 
kokį laiką buta susitrukdymo g 
lauko pašto tarnyboje Vokieti 
joje. Gavęs šiomis dienomis g 
tamstos siunčiamą laikrašti, g 
mėginu vėl rašyti. Esu gavęs 
ir knygą "Alpis, Kęstučio Iš
laisvintojas". Noriu šia pro
ga išreikšti savo didelį dėkin- ^ 
gumą už taip didelę moralinę g 
paramą. Lietuviškos knygos ir g 
Lietuviško laikraščio mes čia g 
esame begalo pasiilgę. g 

Amerikos spauda, naudoda- g 
masi pilna laisve, sukurta Lie- g 
tuvą mylinčių Jos sun u, yra iš- jį 
tvermės ir pasiryžimu nenuils- g 
tama skatintoja. Ji mums pri- g 
mena kad mes nesame pašau- g 
lyje visai užmiršti, primena ir g 
parodo tautiškai sąmoningos g 
Amerikos Lietuvių visuomenės 
aktyvią veiklą ginant Lietuviu 
Tautos ir Lietuvos Valstybės 
reikalus. 

Nepaprastai skaudu sekti da
bartinius Įvykius tarptautinė
je politikoje, matant kad nie- g 
kas nekelia Taikos Konferenci- g 
joje musų taip didelės skriau- g 
dos, kurios susilaukėm iš dvie- g 
jų valstybių ir kai tuo tarpu g 
esame visiškai palikti Rytų vai- g 
stybės valiai. Dar skaudžiau g 

kai negalime atvirai kelti savo g 
balso, negalime reikalauti mu- g 
sų skriaudos atitaisymo. g 

Mes gauname pragyvenimui j g 
būtiniausią paramą, tačiau gy- g 
vendami okupacinėje zonoje ne- g 
galime išvystyti politinės veik- g 
los. Mums nieko kito nelieka g 

kaip pasyviai sekti Įvykius ir g 
su nerimu laukti kaip bus iš- g 
spręstas musų likimas. g 

Neabejojame kad vis^s pa- g 
Saulis puikiai žino kokia skriau- g 
da yra padaryta musų kraštui, g 

kokią naštą jis dabar neša, ta- g 
čiau sąlygos taip susidėsčiusios j g 

kad turim džiaugtis jei retomis j ga  

progomis vienas-kitas oficialus J g 
asmuo bent žodžiu mus už jau- | 
stų. !g 

bar skaudžiau pergyvename g 
mums daromus Vokiečių pri- g 
metimus bendradarbiavimo bei g 
prijautimo naciams. Visa ne- g 
laimė kad mes noromis-nenoro- g 

mis turime gyventi mus taip j g-
neapkenčiančių Vokiečių tarpe, j g 

Blogiausia kad vakarų sąjun- g 
gininkai neretai pasiduoda tai Į g 
Vokiečių sąmoningai prieš mus!g 
nukreiptai agitacijai. Rytų kai- g 
mynas dirba išsijuosęs kad tik g 
mus apkaltinti tuo pačiu budu g 
kaip ir Vokiečiai. g 

Mums tenka labai sunkiai Už
kovoti kad atrėmus tas piktas j g 
nesąmones. Musų ši kova yra 
sunki juo labiau kad mes čia 
neturime tvirtų priemonių ves- g 
ti tai kovai. Neturime oficia-jg 
lios atstovybės kuri nuolat gi11-į g 
tų musų interesus, negalime iš-j g 
plėsti propagandos spaudoje, j 
neturime galimybės išleisti spe-

k cialių leidinių kurie plačiau nu
šviestų mušu reikalavimų tei
sėtumą, kurie primygtinai ro
dytų pasauliui musų tautos ir 
valstybės didelę tragediją. j g 

Jusų užsimojimas i š 1 e i sti i g 
knygą "Lietuva Tironų Pan-!g 
č i u o s e "  p a d a r y s  d i d e l į  p a s i t a r - ' g  

navimą, išvilkdama dienos švie- g 
son prieš viso pasaulio opiniją | g 
tai kas šiuo metu viešajame J 
tarptautiniame gyvenime nu- g 
tylima, dar?i visomis priemo- g 
nėmis vengiama Šį klausimu g 
paliesti. Musų viltys dar k&r- £ 
tą krypsta į Jus Am^rikečiu.< f 
ir mes tvirtai tikime kad Ju«ų £ 
vieninga veikla padėK atsikelti g 

Nepriklausomai Lietuvai, kaip g 
tai buv,p 1918 metais. g 

Baigdamas dar karta noriu 1 
tamstai padėkoti už malonų dė- S 
mesj atsiunčiant tamstos išlei
stą. knygą, kurią beskaityda
mas nuklysti į žilą Lietuvos 
senovę ir .taip gyvai pajunti 
jos dvasią. G. R. 

I 

SVEIKINIMAI IR LINKĖJIMAI 

Linksmų Kalėdų ir Lairhingų Naujų Metų 
nuo 

A C E  L A B O R A T O R I E S  
Vienintelė Lietuvių Dažų ir Tepalų 

Išdirbystė Amerikoje. 

P. J. ŽIURIS, Savininkas 
1614 Coutant Ave. Lakewood, Ohio 

Su geriausiais linkėjimais musų draugams Lietuviams 

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 

J A C K  G A N S O N  

Lietuvis Imtynių Promoteris 

g 3700 Euclid Avenue 
t 

Cleveland 

Geriausi Linkėjimai švenčių Proga 

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 

D U G A N ' S  M A R K E T  
Mr. & Mrs. Joseph Dugan, savininkai 

16135 St. Clair Avenue 
19550 So. Lake Shore BJvd. 

GL. 2188 
Cleveland 

Su Geriausiais Linkėjimais Lietuviams 

DR. J. T. VITKUS 

Sveikinimai ir Geriausi Linkėjimai Lietuviams 

DR. A. J. KAZLAUCKAS 
6902 Superior Avenue 

Su geriausiais linkėjimais musų draugams Lietuviams 

STANDARD FOOD MARKET 
854 East lfe5lh Street 

Juozas Blaškevičius, Savininkas 

Sveikiname savo draugus ir prietelius ir linkime 
Linksmų Kalėdų ir Laimingų 1947 metų 

B A C C H U S  C A F E  
Ona Baltrukonis, sav. 

2112 St. Clair Avenue M A in 3495 

Su Geriausiais Linkėjimais Lietuviams 

P A T S  T A V E R N  
1385 EAST B5th STREET 

Petronėlė Jonilienė, Savinink# 

Su geriausiais linkėjimais draugams ir pažystamiems 

P A U L S  T A V E R N  
Paul & Rose Kubilius 

6528 Superior Ave. Cleveland 

Sveikiname savo draugus ir prietelius ir linkime 
Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 

BLUE GOOSE CAFE 
| Julia Gurbis, sav. 
* 3101 Superior Ave. CHerry 8949 s 5 

fĮpGhristmash? 

Sveikinimai ir Geriausi Linkėjimai Lietuviams 

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 

THE LITHUANIAN SAVINGS 
& LOAN ASS N 
6712 Superior Ave. 

Cleveland 

Sveikinu savo draugus ir kostumerius 

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 

W I L L I A M  P  A T T  
Dry Cleaning — Pressing 

6702 Superior Ave. Cleveland 

Sveikinu visus Lietuvius su šventėmis 

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 

THE WHITE HOUSE CAFE 
Joseph White, Sav. 

1156 E. 71st Street Cleveland 

VACLOVAS GECEVIČIUS 
IR SEIMĄ 

1202 East 79th Street 

Sveikinimai ir Geriausi Linkėjimai Švenčių progą 

I. J. SAMAS - JEWELER 
6704 Superior Avenue Cleveland 

Su geriausiais linkėjimais musų draugams Lietuviams 

BRAZIS BROS. CLOTHES 
6905 Superior Avenue 

15602 Waterloo Road 

Sveikiname savo draugus ir prietelius ir linkime 
Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 

D  E  L  L  A  E .  J A K U  B  S  
Laisnuota Laidotuvių Direktorė 

6621 Edna Avenue ENdicott 1763 

s 
8 t 
l 
t 
S 
t 

SVeikinaine savo draugus, pažystamus ir kostumerius 

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 

Sveikiname savo draugus ir prietelius ir linkime 
Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 

T R E E S  B A R  
Eleanor and Tony Budas 

1#7 E. 71 st street Cleveland 

Sveikinimai ir Geriausi Linkėjimai Lietuviams 

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 

DR. S. T. THOMAS-TAMOŠAITIS 
D E N  T Į S T A  B 

• - !,r f 

6902 Superior Avenue " f 

Su geriausiais Linkėjimais Lietuviams 

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 

F O R M A L  C L E A N E R S  
Juozas Bindokas, Sav. 

1194 E. 79th Street , Cleveland 

SVEIKINIMAI IR LINKĖJIMAI 

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 

E R I E  C A F E  
J. P. ir Adelaide Kvedaras, Sav. 

5244 Track Road 
Skersai Erie Depot Cleveland 

HE. 9292 

Ca&t SūumHttf * MittiU Studiô  

1197 EAST 79TH STREET 

CLEVELAND, OHIO 

X 

Sveikiname savo draugus ir prietelius ir linkime 

WILKELIS FUNERAL HOME 
Aidonna Wilkelis 

6202 Superior Avenue 

Geriausi linkėjimai švenčių Proga Lietuvėms 

ANN'S BEAUTY SHOPPE 
Complete Beauty Service 

6716 Wade Park Ave. ENdicott 5096 

SVEIKINIMAI IR LINKĖJIMAI 

PORTAGE MARKET CO. INC. 
7040 Wade Park Ave. 7018 Superior Ave. 

Lietuvių Kaimyniškos Mftsos Parduotuvės 

Linkime Visoms Musų Klijenėms Lietuvėms 

SUPERIOR BEAUTY SHOPPE 
Matilda Smith, Sav. 7013 Superior Avenue 

Visiems savo draugams ir rėmėjams linkiu 

A. S. BORT, Fotografas 

Geriausi Linkėjimai švenčių Proga 
Dėkojame Už jusų paramą ir reikale kreipimąsi į mus 

H E L D ' S  F U R N I T U R E  
6900 SUPERIOR AVE. Priešais Lietuvių Salę 

Linksmu Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 

SIMON S CONFECTIONERY 
Joe Simon, Prop. 

6502 SupflfĮor Ąve. Cleveland 

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

(Žinios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dyka 

;;a 

SUŠIENE Grasilda, 75 m., mi- GEBĄS Kazys, 57 metų, mirė 
re Lapk. 8, Worcester, Mass. 

M}f*LlNIENĖ (vąrdas nepaž.) 
Jjiirė Spalių men., Loę Ąnge-
les, Calif. 

ZĘIDERIS Juozas, 54 m., mi
rė Lapk. 12, Brooklyn, N. Y. 

KĘZENAITIENĖ Ona, m ire 
Lapkr. m.. Frackville, Pa. 

ŽDANAUSKAS Jonas, mirė 
Lapk. mėn., Shenandoah, Pa. 

TENZAGALSKIS Juozas, 61 
ąietų, mirė Spalių }§, Penn, 
3?ą. (Šiaulių ap.) 

ZIĖAS Bernardas, 61 m., mi
rė Spalių 15, Hazleton, Pa. 
(Trakų ap.) 

KAZU'NAS Stasys, 64 m., mi
rė Spalių 3, Des Moines, ta. 

Spalių 4, Mahaiioy City, Pa. 
(Suvalkų rėd.) 

ČIRGELIS P., mirė Lapkričio 
3, Brooklyn, N. Y. 

MIKULIENĖ Rozalija, mirė 
Lapk. mėn., Brooklyn, N. Y. 

RAUDONIENĖ Ona, 80 metų, 
mirė Lapkr. 6, Philadelphia, 
Pa. 

PAULAUSKIENĖ Marė, 56 
metų, mirė Lapkr. 7, Phila
delphia, Pa. 

JANKAITIS Juozas, mirė Spa
lių 12, Elizabeth, N. J. 

VERBALIS Antanas, mirė Spa
liu 14, Elizabeth, N. J. 

PINKEVIČIUS Edvardas, mi
rė Lapk. 4, Elizabeth, N. J. 

TARNYBOS SKYRIUS 

UŽJURIO SRITIS 
Ypač Japonija ir Korėja 

Jųs dar galite rašyti šiluos 

tikietus Reguliareje Armijoje 
Įstodami į naująją Reguliarę Armiją 3 metams, jųs dar tu
rite dvi labai svarbias pirmenybes: 

Jųs galite pasirinkti bent kurį tarnybos skyrių, kur kvo
tos dar neužpildytos. Jųs taip pat galite pasirinkti tam tik
ras sritis užjuriuose, kur dar yra vietų. 

Nauja aukštesnė alga, mokslas, lavinimas, jiatyrimąi, ke
lionė vis tai naujovinės Armijos gyvenimo dalią. Sužino-
Icite šiuos fktus savo U. S. Ar
mijos Rekrutavimo Stotyje. 

JŪSŲ REGULIARĖ ARMIJA TAR
NAUJA TAUTAI IR ŽMONIJAI 
KARE IR TAIKOJE. 

Room 109, Old P. O. Bldg. Cleveland 14, Oi 
—T" : • • 

. \ V . TZ į ' •' 
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JANUšAITIS Vincas, mirė $ 
Lapkr., Elizabeth, N, J. , 

MAČIULAITIENĖ Petron ė 1 ė, 
mirė Lapkr. 3, New Haven, 
Conn. 

BARANAUSKAS Ernestas, mi
rė Lapkr. mėhv Humphrey, 
Nebraska. 7 

VALENTIENĖ Marijona, mirė 
Lapkr. mėn., Mahaij^y jpity., 
Pa. '• ? *v" / 

UKNALIS loto, iriitf Lapk. 
11, Philadelphia, PaJ * ' 

DŽIAUGINIENĖ Eleonora, mi
rė Lapk. 9, Worcester, Mass. 

TAMULEVIČIENĖ Magdalena 
(Jasoniutė), 58 metų, mirė 
Lapkr. 6, Worcester, Mags. 
(Nemunaičių par. Vangelo-
nių k.) 

' . - •, i 

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų 1947 Metų g 

KIRCHNER BEVERAGE 
Importuoti ir Naminiai Vynai — žinomų Rūšių Alus 

/ Čampanaį — Cordials, Vermouths 

8102 Superior Ave. EXpress 4493 g 

- i 

"Dėkoj aftie; Lietuviams 
T S h k i m e  L i p ^ s t n ų  K a l ė d ų  f r  

visą pararną ir 
imingų Naujų Metų 

TRAFIKO PAVOJUS 
TYKO KASDIEN 

Mažai kas supranta kaip di
delis yra pavojus mirties ir su
žeidimo su kokiu mes susidu
riame trafike kasdien, šioje 
šalyje kas 18 minutų trafike 
užmušamas vienas asmuo. Kas 
31 sekunda kas nors buna su
žeidžiamas ir per metą susida
ro virš milijonas. 

Clevelande prie nuolat žūs
tančių trafike kas trečia die
na, dar po daugiau negu šeši 
kasdien buna sužeidžiami, nuo 
ko nekurie visai nustoja svei
katos, paneša nuostolius gydy
mosi sugaišimais. 

Kas yra trafiko aukos? Ko
dėl tos nelaimės atsitinka? 

Nekurie patekę j šias trafi
ko nelaimes yra neatsargus ir 
betvarkiai važiuotojai; kiti tai 
tokie kurie bando važiuoti iš-r 
sigėrę; bet dauguma trafiko 
aukų yra vidutiniai asmenys 
kurie stengiasi eiti skersai gat- $ 
vę savo kasdieninio užsiėmimo S 
eigoje. Vienas bus darbiniu- $ 
kas gryžtantis iš darbo, kitas g 
šeimininkė einanti pirkinetis, » 
trečias, vaikutis žaidžiantis at- ė 
viroje gatvėje. Jie užmiršta » 
kad mirtis ir sužeidimas tyko- 15 

! ja kiekvienu neatsargiu nužen- $ 
! gimu j judėjimo pilną gatvę, jį 
i Kiekyienas iš jų neapsižiurėjo g 
ir fįebuvo atsargus^ gatvėje. g 

&  J  G A R A G E  
Electrical and Mechanical Repairing 

6617-19 Wade Park Ave. ENdicOtt 9760 

Geriausi švenčių linkėjimai Lietuviams 

J. BERGER CO. 
Wholesale Wallpaper an4 Paints 

6910 Superior. HE. 3659 852 E. 185th St. IV. 6250 
. fvf.' 

.  .  . . .  •  !  r s j s r  

Sveikiname savo draugus ir prietelius ir linkime 

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 

ft Sveikina sų Kalėdomis ir Naujais Metais savo draugus 

P. P. MULKMJS 
6606 Superior Avenue Cleveland 

8 STUDNEY'S GUW SEBVICĘ STATION 
Superior prie E. 66th St. ENdicott 9713 

•*»<*« • •  •  v - -

Lipkime visiems musų kostumeriams Linksmų Kalėdų 
ir Laimingų 1947 Metų 

KEYSTONE CAFE 
Andy ir Agnes Kazakevičiai 

6607 Wade Park Ave. m Cleveland 

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Nąujų Metų 

LITHUANIAN VILLAGE 
Charles Nactar, sav. 

Ut7 f5. 49tfc • Street C.W t̂anri 
33K V-SS 3SSJ KK £££ S25S i=B£ £££ iVSTiSS  ̂

P1X BEVERAGE 
Da#j? Vietinio Alaus ir Almi H i. .6zc;ieam ĖĖZĖĖ 
TURIME PAKANKAMAI VIETINIO ALAUS IR ALĘ 

Importnuotas ir Vietinis Vynas ir šampanai 
Dykai Pristatymas Visada Duodam Eagle Stamps 

. Ci garėta i — $1.63 Carton 

g 6S03 Superior Greta Lietuvių Salės 

W' 

Z//'// 

ŠTAI KAIP 

f 

Cleveland Police Dept. s 
REIKALINGAS SIUVĖJAS 

kuris moka rankom siuvimo g 
darbą ir " prosyt, prie vyriškų g 
naujų drapanų. Pastovi vieta » 
ir gera mokestis. Amžiaus nuo « 
25 iki 50, ne senesnis. Rašykit J 
ar telegrafuokit tuoj: (5SžjĮ « 

William B. Prank, 

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Nauju Metų 
visiems mano draugams ir klijentams 

ADV. VINCAS J. PUGHER 
8205 Superior Avenue Cleveland 

Linkiu Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų 1947 Metų 

JOHN J. ZWALSH 
Lietuviškas Ąptiekorius 

5920 St. Clair Avenue Cleveland 

-^fĄęių *:|4iikpjimfi Lietuviams 

O A S I S  C A F E  

w. 

Jj 
s 
» 
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71^0 Wade Park Avenue Cleveland 

Room 1, Wilson Bldg, 
Third St. & Yakima Ave. 

Yakima, Wash. 

ft 

L i n k s m u  K a  l e d  u  

Laimingu 
ir 

Naujų Melu 

2&JCTS 

THE TELLING-BELLE VERNQN €0»1PA> , 
Pionieriai per virš Penkiasdešimt Mat;} 

A Division of National Dairy Products Corporaticn 

3740 €nrne«ie Ave. ENdicott l'»0 

REUMATISKI 
SKAUSMAI 

Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 
iš skirtingų elementų, turi sa
vyje galingą šilimsj. šildydama ga
lingai, ištaipins Reumatiš.kus skaus
mus, rankų, kojų skaudėjimą ir tir
pimu, dieglius", šaltį. Daugeliui žnio-
niu pagelbėjo ir tamstai pagelbės." 
Nelauk ilgiau, bet tuojau įsigyk — 
DECKENS OINTMENT, arba rašy
kite i dirbtuvę. Kaina 2-oz. $1.00; 
-i-oz. $2.00. Ekslra didelė dėžė.— 
16 cz. $.r).00. ' k M26> 

DECK EN'S OINTMENT 
P. O. Rox Nebark i, N. J. 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

Kada jusų namai arba n# 
kandai tampa sunaikinti arba 
sugadinti ugnies, kreipkites j 
P. J. .KERŠIS, del apkainayi-
ipo, ko visada reikalauja ap 
Iraudos kompanijos pirm i||-
gu išmoka už nuostolius. 

P. J. KERŠIS 
$00-12 Society for Savings Bid. 

Telef.: MAin 1773. 

Taip, tikrai modernia Automatinis Elektriškas 
Pečius prašalina spėjimo darbą iš virimo. 

Viskas ką jums reik daryti tik nustatyti dial 
reikalingam virimo laikui ir temperatūrai — ir 
jūsų pečius viską atlikę Automatinis laiko ir 
temperatūros* controliai prisilaiko jfisĮ} recepto 
tikriausia. 

vargo |r rūpesčio. .. nesiaikvoja laikas 
nei" maistas: Naudok tą pątį receptą atsakan
čiai, ir gausi tuos pačius patenkinančius rezul-

f tatųs Į^i^yieną kartą. 

y, < Taigi planuokit įgyjĮ^^ 
Pečių kaip greitai galit. • 4^0 8rr^ia»l Platiut 
tam,'tuo greičiau jį jgysit.' 

GET OUR 
LOW RATES AND 
HELPFUL TERMS 

'OfUj 
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KRAUTPVĖ ATDARĄ PENKTADIENĮ IR ŠEŠTADIENĮ 10 IKI 6 — PIRMADIENĮ — ;0 IKI 9 VAK-

THE MAY CO's Basement 
Lapai Tinkania Dovana Motinai! Patogus 

- t 
Su gerak Kietos Odos Padais 

I  PR. 

Istojami| stujių su Boudoir 
Pom-Ton Papuošalu 

Jau senai, senai kaip mes turė
jome progą pasiūlyti jums šių 
minkštos juodos odos sliperiu 
su guminiais kulnais. Jie tinka 

• dėvėti viduje ar lauke. Mieros 
9 iki 9 šioje grupėje. 

tyonjfn's Shoe Department 

Užgįfra mu #iržel 'u. 
Styliaus 

VAIKAMS SLIPPERIAI 

.25 i'l iki \ 
STYLIUS A. Bvetc.tte styliaus shppefriai 
su pįuh)i vixsum rąudonu ar mėlynu. Odos 
p r a d a i s .  "  "  '  1 . 1 5  

IRYLIUS E.. Minkštais padąis > milo šil 
** slibinai. T?.ati'dcnb mėlynu ar ttife-
w° su raudonu apvedžiojimais. 1.09 

&r. 

Mergaitėm Spalvingos Iiaycn ir Vatęį 
J *• KP 

ii 
Gražių stylių rayon arba vatos 'me
džiagų—puikiai apvedžiotos. Ųžjp-
kalyje surišamos ... minkštų rauk
šlių .. Spausdintų marginių ir vie
nodų spalvų. Mieros 7 iki 12. 

MERGAITĖM SlIEDE CLOTH LIETAUS SETAI 
^u diržu stylių rudos, žalios ar maroon 
Ipalvos. Pritaikyta beretė. Mieros 7 iki 14. S-99 

MERGAITCM ILGOM $AWKOVgi| BLIUSKOS 
..-•IJaujos ilgom rankovėm stylių, baltos. 1 .99 
rj|lieros 7. iki 10. s J.. • 

MERGAITĖM GRAŽUS ŠILTI QUILTE^ l^DBES 
Gėliuotų marginių apvedžiotos raudonu 
piping, iuicros iki Ii. 

tSSBBk 
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D I R V A  

CLEVELANDO IR APIELINKES ŽINIOS 
DIRVA—6820 Superior Avenue. ENdicott 4486—Atdara vakarais 

Gaukit Savo Kalendorių (Clevelande Esanti Pa
bėgėliai Išsiuntė Kalė
dines Dovanas Moksl

eiviams Vokietijoje 

AP8ISAUGOKIT TOKIŲ 
Clevelande pradeda rastis to

kių asmenų kurie kreipiasi i 
norinčius partraukti savo gi
mines i Ameriką, užtikrindami 
buk jie gali pargabenti gimi
nes be kvotų, ir tuojau. Tai 
yra tokie kurie pilietybės jieš-
kantiems žada parūpinti pilie
tybę be jokio laukimo, tuojau, 
it iš žmonių išvilioja pinigus. 

Tokie "gabus mekanikai" ką 
po I Didžiojo karo panašiai ap
gaudinėjo žmones dar ir šią
dien kalėjime sėdi. Kaip ilgai 
seksis jų įpėdiniams žmones 
apgaudinėti? Bet kad jie ran
da tokių kuriuos jie gali ap-
lupti tai tikra tiesa. 

KALĖDINIŲ Eglaičių Cleve
lande šiais metais parvežta net 
170,000, beveik kiekvienam na
mui po vieną.s Suvežta net iš 

• kelių valstijų. Visos bus par
duotos iki Kalėdų. 

NUSIGANDO TEISYBĖS 
L.Ž. nr. 48. Rengimo komisi

jos vardu pasislėpęs rašė j as iš
lieja daug ašarų del jo myli
mai veikėjai padarytų pastabų 
per Dirvą. Rašėjas su savo 
mylimąją pagyrimus priima 
džiaugsmingai, bet teisybės iš
sigando. 

Jei mes tik pagyrom save 
maitinsim. o teisingos kritikos 
bijosim niekad neišmoksim ven
gti klaidų. 

Kas čia tokio kad R. K. ra
šėjas tą veikėją Įsimylėjo, ne
gi nori kad ir Buvęs tą pačią 
mylėtų? Ta R. K. rašėjo myli
moji Clevelandieciams gerai ži
noma; del jos netaktingumo ne 
tik rimti veikėjai pasitraukė į 
sali, bet kartais ir veikimas 
pakrypsta iš vėžių. Dar nese-
liai del jusų veikėjos nuopelnų 
gerasis Ganytojas nusivijo net 
j kitoje valstijoje rengtą mote
rų seimą išplūsti jai nepalankią 
delegatę, nors ta delegatė pa
kankamai pasidarbuoja visuo
menės reikaluosje, o ypatingai 
labdarybėje, iri$ taip išauklėjo 
ir savo šeimą kuri ne tik kad 
remia Lietuvišką ir katalikiš
ką veikimą, reikalui esant pri
sideda prie sudarymo Lietuviš
kų programų, bet ir prie jų iš
pildymo, o to rašėjo mylimo
sios šeima ne tik programuo-
se nedalyvauja ir Lietuviškų 
parengimų neremia, net nei 
motinos darbuotės neremia. 

Lai tam sykiui buna gana; 
jei nepasitenkinsi bus galima 
iškelti daugiau nuopelnų, nes 
faktų nestinga. Buvęs. 

Dirvos j ofisas atdaras vakarais 
iki 8 vai. Per Kalėdas ir Nau

jus Metus bus uždaryta. 

DIRVOS 1947 
KALENDORIAI 

Vienas Kalendorius duodamas 
dovanų tiems kurie dabar at
naujins prenumeratą arba nau

jai užsirašys. 
Dirva metams U.S.A. $3.00 
. . . .  N a m a s  G ė l y n u o s e  
. .. .Amerikoniška Uke 
.... Briedžiai prie Upelio 
.... Motina su Dukrele 
... .Du Vaikučiai žaidžia 
.... Gražuolė 

TAUTIŠKI 
.... Lietuviška Ukė 
.... Kražių Skerdynė 
.... Lietuva Didvyrių žemė 
....New Yorkas-Klaipčda 
... .Lietuvos Vaizdai 

RELIGIŠKI 
.... širdis Marijos 
.... širdis Jėzaus 
....Kristus Alyvų Darže 
... .Betlejaus Stainelė 
.... Išganytojas prie Durų 
.... Šv. Marija Gegužinė 

Šventoji šeima 

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

Kalėdinės Giesmės 

Antradieni, Gruodžio 24, iš 
radio stočių per 11 Ohio mies
tų. tarp jų trijose stotyse Cle
velande, bus girdima Kalėdinės 
giesmės kurias giedos savano
riai Ohio Bell Telephone Com
pany tarnautojai iš kompani
jos vyriausios raštinės Cleve
lande. Tos giesmės originaliai 
bus nuo 11:30 ryto iki vidur
dienio, o kitos stotys tas gies
mes perduos vėliau iš plokšte
lių, kaip praneša F. P. Merrick, 
Ohio Bell division commercial 
manager. Stotys WHK ir WJW 
leis tas giesmes originaliai nuo 
11:30 iki 12:00 dieną. Stotis 
WGAR perduos tarp 12:30 ir 
5:30 po pietų. 

GUB. LAUSCHE, baigęs sa
vo tarnybą Sausio 13, sugryš j 
Clevelandą ir Čia užsiims pri
vatine teisiu praktika. 

Gub. Lauschei pakenkė rin
kimus laimėti antram terminui 
New Dealerių Demokratų nu
sidėvėjus, net kenksminga po
litika varyta Washingtone, ir 
žmonės balsavo už Republiko-
nus daugiau todėl kad norėjo 
griauti supelėjusią New Deale
rių politiką, kuri jau dvokė ko
munizmu ir kitokiu izmu. 

PARSIDUODA 
GERAS LOTAS 

Prie Naujos Parapijos, galima 
statyti 1 ar 2 šeimų namą, ant 
Hillgrove ave. (51) 

Klauskit telefonu MU 1593 
REIKALINGA MOTERIS ~~ 

prie namu ruošos darbo Lietu
vių šeimoje; geri namai, kam
barys, ir užmokestis. Kreip
kitės telefonu: EXpress 2060. į , 

JIEšKAU KAMBARIO j 
Pas gerus senyvus Lietuvius, i 
Kas turi prašau pranešti tuoj. j 

Juozas Talandis (51) į 
7713 Lockyear Avenue. i 

MIEGAMAS KAMBARIS 
porai vedusių, ar merginai, 
Lietuvių šeimoje. Kreiptis 
vakare: 

1212 E. 87th St. City. 

BROTHERS CAFF 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

1603 E. 79th Street 
DEGTINI! ALUS VYNAS 

Užkviečiame savo draugus 
Lietuvius atsilankyti. 

Atidara ir Sekmadieniais 

KAZYS LEIMONAS, Sav. 

Telef. CEdar 9527 

MOKYTOJOMS miesto mo
kyklose sutinkama pakelti al
gas, pridedant po $150 iki $300 
metuose, pradedant Sausio 1, 
iki Rugsėjo 1. Mokytojos, ku
rių yra 4,113 visose miesto vie
šose mokyklose, reikalavo po 
$600 metuose daugiau ir net 
buvo kurstomos streikuoti. 

OHIO valstija užgyrė skyri
mą $7,000,000 pinigų iš savo 
iždo Didžiojo Clevelando vieš
kelių statymui. Numatyta iš
vesti kelis plačius vieškelius 
miesto ribose. 

SVEČIAI 
Pereitą sekmadienj Clevelan

de lankėsi Jonas Valaitis, B A 
LF rubų sandėlio vedėjas, iš 
Brooklyn, N. Y. Jis važinėja 
B ALF vajaus reikalais. Kar
tu su juo lankėsi ir p. Deksnis 
iš New Jersey. 

IMTYNIŲ EIGA 
šią savaitę atsibuvusios im

tynės Arenoje, kaip praneša 
promoteris Jack Ganson, buvo 
paskutinės ši metą. Kitos bus 
rengiamos tik Sausio 16. Pats 
Jack Ganson sveikina Cleve
lando Lietuvius per Dirvą su 
Kalėdomis ir Naujais Metais. 
Jis išvažiuoja į kitus miestus 
pasisvečiuoti ir gryš pradėti 
imtynes atitinkamu laiku. 

Clevelande gyvenanti tremti
niai Lietuviai, nesenai atvykę 
i š  V o k i e t i j o s ,  p r i e š  K a l ė d ų  
šventes buvo paskelbę vienkar
tini pinigų vajų nusiuntimui 
kalėdinių dovanų tremtiniams 
Lietuviams Vokietijoje. Atsi
šaukimai buvo išsiųsti į visus 
Amerikos Lietuvių laikraščiui, 
tik ne visi tai paskelbė. Atsi
žvelgiant i trumpą laika vis 
dėlto pavyko surinkti nemažai 
pinigų tam tikslui — $370. 

Aukojo sekanti asmenys: 
M. Domeikienė, per S. Keliuotį, 

Rocktord, 111. $100.00 
Pijus ir Hypatija Žiuriai, 

Cleveland. Ohio 50.00 
V. Kongelis, P. Amerika 20.00 
A. Banys, Cleveland 11.00 
Mrs. V. Kreuchunas 

Detroit, Mich. 10.00 
Andy Kudzius, Detroit 10.00 
Dr. S. T. Tamošaitis, 

Cleveland 10.00 
Kazys Leimonas, 

Cleveland 10.00 
Dirva', Cleveland 10.00 
Dr. Jonas T. Vitkus, 

Cleveland 10.00 
J. A. Urbonas, Dayton 10.00 
O. Kačiusienė, Chicago 10.00 
A. R. Montville, 

New Britain, Conn 10.00 
A. V. Montville " 10.00 
P. Montville " 10.00 
K. Shupis " 10.00 
Vac. Jurgelis, Cleveland 7.00 
Aldonna Wilkelis " 5.00 
Ona Baltrukonieng " 5.00 
Mrs Anna Lasnik " 5.00 
J. R. Held " 5.00 
A. Luckus, Hartford 5.00 
J. Sherman, Kenosha, 5.00 
D. Ramonas, Waterbury 5.00 
Joe Palton, Cleveland 3.00 
Mr. ir Mrs. Vilkas, " 3.00 
Mrs. Dunbar " 3.00 
M. Laurinavičius " 3.00 
A. Baltrukonis " 2.00 
V. Jurgelis " 2.00 
Jonas Jurgelis " 2.00 
W. B. Frank, Yakima, 

Wash. 2.00 
V. Amšiejus, Cleveland 1.00 
T. šimauskas " 1.00 
A. Kazakevičius " 1.00 
J. Grinkevičius " 1.00 
E. Zekienė, Waukegan, 111. 1.00 
P. Pazneskiene " 1.00 

Viso $370.00 
Už tuos pinigus persiųsta se

kančiai: 
1. Lietuvos studentams Vo

kietijoje šiuo adresu: 
Lietuvių Studentų Atstovybė 

Wildungerst. 75 
Bad Cannstatt 

Stuttgart, Germany. 
Stuttgardo studentams nu

siųsta 19 CARE siuntinių už 
$190. Siuntinius priimti ir iš
dalinti įgalioti studentai Jurge
lis ir Bielskus. 

2. Lietuviams moksleiviams 
pradžiom mokykloje ir gimnazi
joje Memmingene šiuo adresu: 

Kazys Janavičius, 
UNRRA Team 155 
Memmingen, Bavaria 

Germany, U. S. Zone. 
Memmingeno moksleivi a m s 

išsiųsta 18 CARE siuntinių už 
$180. 

Aukotojams visų tremtinių 
vardu nuoširdžiai dėkojame. 
Jusų kalėdinės dovanos maisto 
pavidale juos pralinksmins ir 
nudžiugins. Jie pamatys kad 
Amerikos Lietuviai jų nepa
miršo ir juos atjaučia. 

Šis Lietuviškas jaunimas Vo
kietijoje susikrovę ant savo 
kalėdinio stalo Jusų dovanėles 
su džiaugsmo ašaromis akyse 
siųs Jums nuoširdžią padėką. 

M. Laurinavičius. 
6820 Superios Avenue 

Cleveland 3, Ohio. 

L i t h u a n i a n  D i g e s t  
6820 SUPERIOR AVENUE CLEVELAND 3. OHIO PHONE: ENdicott 4489 

LITHUANIAN CHARGE AGAINST 
REDS IS SUPPRESSED 

DIDELIS BRANGMENŲ 

Išpardavimas! 
IŠ PRIEŽASTIES PERSIKĖLIMO Į NAUJĄ VIETĄ 

Lietuviai Pasinaudokite Proga! 

DIDŽIAUSIS RINKINIS LAIKRODĖLIŲ 
ir kitų graždaikčių už nupigintą kainą. 

I. J. SAMAS • JEWELER 
6704 Superior Avenue 

tJ. N. Sits On Terror 
Accusation 

By Chesly Manly 

(Chicago Tribune Press Service) 

Lake Success, N. Y., Dec. 8 — 
Tryg-ve jje Norway> secretary 
general of the United Nations has 
suppressed a complaint from the 
Lithuanian legation in Washington, 
D. C., charging Russia with mass 
murder, imprisonment, enslavement, 
and other crimes against the Lith
uanian people no less revolting than 
Nazi Germany's atrocities. 

The complaint submitted to Lie 
by Col. Zadeikis, the Lithuanian min
ister, on be'half of the supreme Lith
uanian committee of liberation, re
quests the secretary general to place 
the question on the general assem
bly's agenda or to submit it to the 
economic and social council so that 
the "human rights and fundamen
tal freedoms" guaranteed by the 
U. N. charter may be safeguarded. 
Lie, who was Russia's choice for 
the job he holds, has done neither 
and the complaint, dated Nov. 19, 
was not even distributed thru the 
U. N. press section. 

Others Remain Unheard 
There is abundant evidence be

sides the suppression of Lithuania's 
protest that not all the exploited and 
persecuted peoples of the world have 
a chance to be heard by the U. N., 
the charter which pledges the mem
ber nations to promote respect for 
"human rights and fundamental free
doms for all, without distinction as 
to race, sex, language, or religion." 

Representatives of Tunisia have 
found little interest among the U. 
N.. delegations in their complaints 
against French colonial exploitation 
in North Africa. 

Charging that British pressure 
has prevented the Egyptian govern
ment from protesting to the U. N. 
against the presence of 100,000 Bri
tish troops in Egypt, Mustapha Na-
has Pasha, leader of the National
ist WAFD party, has cabled a pro
test to Lie. 

Filipinos Lose Out 
Nahas Pasha, whose party is the 

largest and most popular in Egypt, 
conceded by all factions to have 
the support of 60 per cent of the 
people, charges that the proposed 
Anglo-Egyptian treaty, negotiated by 
Premier Ismail Sidky Pasha and 
British Foreign Secretary Bevin, 
would make his country a vassal 
state. The Egyptian delegation re
siding here, manifested little inter
est, saying, it had not seen the pro
test. 

Delegates from the Philippines, 
grateful to the United States for 
their country's independence and 
wishing to help subject peoples in 
other areas of the world, have also 
fought a losing battle with the co
lonial powers over the Philippines' 
resolutions to call a world confer
ence at which all dependend peoples 
could voice their grievances. 

Lost Behind Curtain 
The U. N.'s social, humanitarian, 

and cultural committee, considering 
the constitution for an international 
refugee organization, has defeated 
attempts by Russia to force repa
triation of anti-communist refugees 
from the Russian occupied Baltic 
states and other countries of east
ern Europe, but the committee has 
not considered the plight of the 
peoples who failed to escape beyond 
the iron curtain. Lithuania and the 
other Baltic States, Estonia, and 
Latvia, are not members of the U. 
N., having been annexed by Russia, 
but the U. N. charter authorizes the 
general assembly to discuss any ques
tion brought to it by any member 
state "or by a state which is not 
a member." 

The legations of these Baltic 
states have retained their official 
status in Washington, D. C., be
cause the United States has not 
recognized the soviet annexations. 
They have their own funds, which 
were frozen during the Nazi oc
cupation of their countries tnd lat
er released. 

Cites Arrests, Deportations 
Minister Zadeikis' letter to Lie 

states that "arrests and forcible de
portations are still being method
ically carried out by the soviet oc
cupational police." It asks in the 
name of humanity that the depor
tations be stopped and that Lith
uanian exiles in the interior of Rus
sia be repatriated. 

The letter was accompanied by a 
complaint prepared by the Lith
uanian Liberation Committee charg
ing that Russia, which first occu
pied Lithuanian in 1940 in violation 

of a nonaggression pact, "is ruth
lessly and systematically proceeding 
to exterminate the whole Lithuanian 
nation." During the 12 months of 
its first occupation, June 15, 1940, 
to< June 22, 1941, the Russian army 
seized and deported to Siberia, tho 
Altai and Kazakhstan area#, 34,200 
Lithuanians as shown by lists com
piled by the Lithuanian Red Cross, 
the complaint states. 

In Forced Labor Camps 
"According to information at hand 

the Lithuanians deported to the in
terior of the Soviet Union are kept 
in forced labor camps (the soviet 
concentration camps) or in prisons," 
is continues. "Families have been 
broken up, husbands separated from 
their wives, children taken from their 
parents and placed in special insti
tutions for the education of Com
munist youth. Many of the deport
ed Lithuanian women are doing 
very hard labor in the fishieries at 
the mouth of the river Lena. The 
deported Lithuanians are obliged to 
live in ar. unaccustomed and insup
portable climate, under very harsh 
conditions, performing excessively 
hard labor and are literally being 
starved and worked to death. In 
roundabout ways we receive news 
of the extremely high rate of mor
tality among the deported Lithuan
ians. More than 50 per cent of the 
men deported are said to have died, 
already, among others, the former 
uresident of Lithuania, Alexander 
Stulginkis; many former cabinet 
ministers and high officials are said 
to be among those who have died of 
privation and overwork." 

The report states that in 1940 and 
1941 the Russians and imprisoner 
10,000 Lithuanians. When the Ger
mans invaded Russia in June 1941, 
part of these prisoners were crowd
ed ir.to trucks and taken to Minsk. 
"There, many Poles, White Russians 
and people of other nationalities were 
joined to them and the whole sad 
column was set in march for the in
terior of Russia," the report con
tinues. "Near the forest of Červene, 
this column (about 6,000 persons) 
was shot down by the NKVD. A few 
prisoners miraculously managed to 
escape by feigning to be dead. Here 
died the Lithuanian vice premier, 
Kazys Bizauskas, and the former 
ministers. Steponas Rusteika and 
Balys Giedraitis. As if that were 
not enough, in retreating the Bol
sheviks murdered several thousands 
more Lithuanians en-masse at Pra-
veniskiai, Rainiai and elsewhere." 

During the second occupation, this 
began in the summer of 1944, the 
Russians have deported more than 
80,000 Lithuanians, the report goes 
on to charge. It states that the 
prisons are emptied regularly twice 
a month and their inmates trans
ported to Siberia under the pretext 
that there is danger of their libera
tion by the Lithuanian resistance 
movement. 

Lie's office acknowledged receipt 
of the Lithuanian protest and said 
it had been referred to the social 
affairs department of the secreta
riat. The social affairs department 
said it had been referred to its hu
man rights division. The human 
rights division said it had been re
ferred back to Lie "without com
ment." 

KING PIN CLUB 
2111 Prospect Ave. 

SUpefior 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. 
PO LT K R 

L i e t a  v i  s 

Namtj Ma'iavot «IHH 

Popieriuotoix 

Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo 

pagražinimo suteikiama 
nemokamai.. 

495 East i2.'»rd St. 
Tpl*»fon«« Pr>tomar 689M 

SURPRISE! . . . Stan Miasek, 
Falcons' cente*, fa not the only 
baąketeer that has been surprised 
this year. As the elusive ball 
bounces on its merry way the De
troit player looks with a forlorn 
expression at New York player^ 

"AKINIAI 
galima gauti pas 

D-RĄ MATULAITI 
(Lai t) 

7829 Euclid Avenue 

KALĖDOMS VILNONIAI SWEATERS 
Esant dideliam pareikalavimui, mes atidarėm pardavimo de-
partmentji. Turim daugelio stilių ir spalvų vvrų, motoru ir 
vaikų sweateriu visokių didumų. Kreipkitės tuoj. 

Atdara kasdien nuo 8 ryto iki 6 vak. iki KalėdiĮ 

The Stone Knitting Mills Co. 
7500 Stiinton Avenue Pardavimo Kambarys 2-rne aukšte 
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j Wlfkci is Funeral Home Į 
I PILNAS LAIDOTUVIU I 
| PATARNAVIMAS | 

I —HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS— § 

| 6202 Superior Ave. HEnderson 9292 | 

The Baltic-Scandinavian 
Society of 

Washington, D. C. 

The Society had its meeting or 
November 18, 1946 in the Interna
tional Student House, 1708 N. H. 
Ave., in the form of a social to 
celebrate Latvian Day. 

Among its guests were the Sec'y-
of the Latvian Legation, Mr. Ana-
tol Dinbergs and Mr. Sigurds Ekis, 
son of a former Latvian official. 
The latter served in the United States 
Army and was recently discharged. 
He translated the surrender terms 
of Aachen when that city fell to 
the Americans during the war. 

The guest speaker was Mrs. Ruth 
Beckmann, Assistant Director of the 
American Red Cross regional of
fice in Alexandria, Va. She gave a 
brief historical background of Lat
via and her experiences in the coun
try right after the first world war. 

There was a program of Latvian 
recordings of folk and orchestral 
music during which refreshments 
were served. 

Helen V. Sinclair. 

VISOKIA APDRAUDA 
Mes esame pasirengę suteikti visiems pilnas mūsų pa

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

P. P. M U L I O L I S 
Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Est&tt 

ir Apdraudos Agentūra 
6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 

Delia E. Jakubs 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763 
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Į P J. KEJRS1S 
j§ 609-12 Society for Savings Bldg—Cleveland, Ohio 
| OFISO TELEFONAS: MAin 1773. 

2 NorSdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuoee, kreip-
E kitės į mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai-
S riuose apdraudos-insurance reikaluose. 
E Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymas 
E garantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba asmeniškai., 
Fiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

DABAR laikas išsirašyti sau 
Dirvą 1947 metui. 

Automatinis Gasu šildymas 
Paversk savo Furnasą Modernine šildymo Sistema 

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

TRI-VET APPLIANCE SERVICE 
j Frank Orpse '.Urbšaitis) Sav. PO. 9548. LI. 0237. 
Į AKRONE kreiptis į: Hank Hollish, 260 The Brooklands, Stadium 4793 

Duok įam DOVANAS 
IŠ VYRIŠKOS KRAUTUVES! 

Dovanas kurios jis gali dėvėti! 
Dovanos kurias jis įvertins! 

štai keletas iš daugybes naudingų Dovany kurios 
suteiks jam smagumą: 

SWEATERS — MUFFLERS — DIRŽAI — PIRŠTINAS 
ODOS JACKETS — KOJINĖS — VILNONIAI JACKETg 

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

ir daugybė kitų reikmenų kuria bus vertingus dovanos. 
Q Y K A I  G R E E N  STAMPS su koinu pirkiniu* ftYlf Al 

® Čia galit iškeisti savo Stamp Books. 

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