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U. S. STATE 
praneša kad Vokietijoje, 
niche, pradėjo veikti Amerikos 
radio transliavimai Prancūzų, 
Čekoslovakų, Anglu, Jugoslavų. 
Vengrų, Austru, Bulgarų, Ru
munų ir Lenkų kaibomis. Tie 
programai pavadinti "Voice oi 
America" ir jie, sulyg oficialu 
pranešimo, taikomi perduoti ir 
išaiškinti Amerikos pažiūra# j 
užsienio politiką. 

Kada pasaulis laukia iš Ame
rikos jos tikro, aiškaus pasi
sakymo ką ji darys su vergi-
jon ir desperacijon nustumto
mis šalimis ir jų žmonėmis, 
Washingtono biurokratai rūpi
nasi dar tik aiškinti savo "už
sienio politiką". Ta politika 
nėra jokia politika, tik Mask
vai tupčiojimas ir davimas bol
ševikams daugiau ir nauji? už-j 
grobimų. j T. Sgt. L. M. Chilson, iš Akron 

Rusijos bolševikai gi turi'P*' *T Malvern, pa> pastaru lai 
, ku Prez. Trumano apdovanota-

Maistas Pradėjo Atpigti 

užgrobę jr pasisavinę Berlyno 
galingą radio stot}, iš kurios 
leidžia Europai savo nuodingą 
propagandą ar tas kam patin
ka ar ne. Nors Potsdame bu
vo sutarta tą stoti pavesti visų 
keturių didžiųjų naudojimui, 
ja naudojasi tik patys vieni 
sovietai ir jokių sutarčių neža
da pildyti. 

Amerikiečiai net dabar bolše
vikų išgalvotus neva Roosevel-
to pažadus Jaltoje bolševikams 
pildo. 
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UN Buveinė Numatyta 
New Yorke 

septyniais medaliais už suviro 
300 savo susikirtimų su prie 
šais pastarame kare. Jis pa
rodoma sugryžęs pąs savo žmo
ną ir kūdikį. 

NORI PANAIKINT 
UNIJŲ VADŲ DIK-

TATORYSTĘ 

SVIESTO, PIENO, MĖSOS KAINOS 
PRADĖJO KRISTI 

Chicagos ir New Yorko 
urmo sandėliuose ^atpigin-
ta sviestas, ir tas* kainos 
nupuolimas atsilieps j visą 
šalį jau tuoj pat. 

Sviesto svarui kaina nu
krito 6 centais Chicagoje, 
New Yorke nukrito 10c. 
svarui. 

Dirbtinos aukštos kainos 
buvo stengiamasi palaikyti 
tulą laiką, tačiau prireikė 
jas mažinti. 

Pieno ir kitų produktų 
kainos nupuolė 

RAUDONIEJI RUO
ŠIA AMERIKOJE 

REVOLIUCIJĄ 

AMERIKIEČIAI biznišku at
žvilgiu pasidarbavę laimėjo U-
nited Nations posėdžio sutiki
mą priimti multi-milijonieriaus 
John Dip. Rockefeller, jr., pasiu-
mą padaryti New Yorką tos pa
saulinės tautų organizacijos 
centru. Rockefeller pasiūlė iš
statyti $8,500,000 vertės dide
lį pastatą, pritaikytą visiems 
tokios organizacijos reikalams, 
pačiame New Yorke, rytinėje 
miesto dalyje. 

United Nations dabar sudaro 
54 valstybės, ir 33 balsavo už 
tą pasiūlymą. Reikalinga kad 
tai užgirtų 36 valstybių atsto
vai. 

• Nekuriu valstybių atstovai 
susilaikė nuo balsavimo. Ko
miteto sutikimas reikalauja vi
sos U. N. užgyrimo, ir New 
Yorkas bus United Nations pa
stovi buveinė. 

Nors anksčiau sovietų atsto
vai priešinosi Amerikai kaip U. 
N. buveinei, tačiau New Yor
kas bus labai tinkamas lizdas 
Maskvos prisiųstiems agentams 
ruošti Amerikoje revoliucijai. 
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SUMNER WELLES 
LAISKAS MINISTRUI 

F. ŽADEIKIUI 

Naujasis 80-tas Kongre
sas, kuris susirinks Wasli-
ingtone Sausio 3 d., rūpina
si pravedimu biliaus kuris 
pažabotų unijų vadus nuo 
sauvaliavimo, kenksminga 
visai šaliai. 

Kongresui ruošiama bi-
lius panaikinti arba apri
boti uždarytas dirbtuves, 
kad unijų diktatoriai ne
turėtų teisės kontroliuoti 
samdymo darbininkų, kad 
j darbą butų priimtas ir ne-
unijistas. Taipgi planuoja
ma sutvarkyti streikų kon
trolę pagrindinėse indus
trijose, uždraudžiant strei
kus kelti, o nesusipratimus 
su darbdaviais išrišti tary
bų keliu, kuomet darbinin
kai dirba. 

Iki šiol buvo viskas duo
dama ir pavelijama tiktai 
unijoms, kurių vadai išsi
augino ragus ir nieko ne
duoda nei už valdžią, nei 
už šalies gerovę, nei už vi
suomenės reikalus. 

Turi buti kokis nors ap
ribojimas unijų sauvalės ir 
atsižiūrėjimas į visuomenės 
reikalus ir gerovę. ' 

Kongreso komitetas tyri
nėjantis prieš - Amerikoniš
ką veiklą patiekė platų sa
vo raportą, kuriame išdės
toma kaip toli komunistai 
šioje šalyje įsigalėjo ir kad 
jie rengiasi -kurstyti Ame
rikoje revoliuciją per vi-

Gruodžio suotinus streikus ir kitaip, 
pradžioje, ir tuoj prasidės! Sulyg to raporto, šalyje 
kainų atpiginimas tų pro- smarkiai ir pasalingai vei-
duktų sunaudotojams. I kia pavojinga penkta ko-i 

Mėsos kainos daugel at- lumna, aklai sekanti Mas-' 
vejų nuėjo žemyn iki bu- kvos nurodymus. Jie reikia 
siu OPA lubų, ir dar eina' pripažinti tuo kuo jie yra—j 
pigyn. | tai svetimos šalies agen-| 

Nukrito kaina ir kiauši- tai ir musų Amerikoniškos 
nių, ir visi tie sutaupvmai tvarkos priešai, raporte sa-1 

iš urmo sandėlių tuoj pereis koma. 
į krautuves, pirkėjams. 
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Ekonomika 

GRAIKIJA GOLŠEVI-
KŲ TERORIZUO-

Per pastarus du metus, 
tas raportas sako, diduma 
Europos parblokšta kairio
jo totalitarianizmo, Angli
ja bus sekanti, o paskui liks 
tik viena Amerika. c 

Susiremime prie Graikų-1 Komunistai ^stipriai yra 
Turkų sienos per Kalėdas įsigalėję valdžioje, darbo 
nušauta apie 60 kovotojų.! vadovybėje ir mokslo įstai-
Kaimą užpuolė 800 bandi-1 gose* Komunistai valdo 17 

vadovaujamu iš Jugo-| svarbiausių darbų CIO uni-

GĖLIŲ ŠVENTĖ KALIFORNIJOJE. Pasadena mieste, prie 
Los Angeles, Kalifornijoje, kas metą rengiama Rožių Turna-
mentas Naujų Metų dienoje. Tai jrodymas kad ten žiemos 
nebūna, šis berniukas, 4 m. amž., vaizduoja "Little Mister 
1947". kaip nauias metas. Ta dieną ten buvo ir kitokių iškil
mių ir garsus Amerikoje futbolo turnamentas Rose Bowl at
viro oro arenoje. ' 

tų, „ 
slavijos atvykusių bolševi-jjų — tų darbų ^ant 
kų, kurių tikslas yra išver-1 remiasi visas šios 
sti dabartinę Graikijos val
džią, kuri nėra pro-sovie-
tiška. 

Per Kalėdas New Yorke 
vienas geras Italas saliu-1 United 
nininkas iš Brooklyno, nu-j vau ja 

kurių 
ililies 

saugumas. 
Raportas primena ir tai 

kad atvykę į New Yorką 
Rusijos ir kitų jai palankių 

JA MA NUOLAT AI 
UŽĖMĖ DAIREN IR 

! PASISAVINO ' 

Sovetų Rusija užČfflg ir 
pasisavino Dairen uostą ir 
miestą, Kinijoje, prie F'ort 
Artūro, kaip vartus į Man-
džurfją. 

Ten buvo Amerikos ka
ro laivas, įsakė tuoj tam 
laivui pasišalinti 

Nors Washingtone kalbė 
šalių atstovai delegatais į ta imtis prieš tokį bolševi-

Nations, čia daly-1 kų. žygį griežtos akcijos 
komunistų rengia-

LIETUVOS Ministras P. Ža-

Amerikos zonoje Vokieti
joje, kaip praneša U. S. 
okupacinė valdžia, dovano
ta kaltės virš 800,000 "ma
žiems naciams". Bet ir tai 
toli negalas, dar esą apie 
2,000,000 nacių kuriuos ga
li teisti ir bausti. Tie žmo
nės negali nei buti laisvi 

važiavęs į biednųjų distrik-1 muose mitinguose ir sako 
tą pradėjo dalinti biednuo-! vienpusiškas Rusijos inte-
liams benamiams popieri- resais kalbas. 
nius pinigus. Jie atsisakė 
imti manydami kad tai ko
kie negeri pinigai, iki per
sitikrino. Jis išdalino virš 
$1,000. 

PER KALEDAS visoje 
šalyje nuo įvairių nelaimių v /i T X 1 O O 

POPIEŽIUS APGAI
LAUJA ATLANTO 

ČARTERIO 

Gruod. 24, Popiežius Pius 
žuvo 216 asmenų. Iš jų 183 XII savo Kalėdinėje kalboje 
v- J £?" 1 r\n nTTWioin l.rarl noilltlO l/'QT'n žuvo trafiko nelaimėse. 

nei padėti šaliai atsistatyti, i randa tokių žioplų Ameri-

pažymėjo kad naujas karo 
pavojus kabo virš galvų nu-

MASKVOS spauda žiau- kankinto ir nelaimingo pa-
r i a i  u ž a t a k a v o  N e w  Y o r k o  š a u l i o ,  k u r i a m e  A t l a n t o  
Kardinolą Spellman už per-; Čarteris paliko tik suklas-
Sergėjimą Amerikos nuo totas padaras jo originalių 
gręsiamo sovietų pavojaus principų. 
šiai šaliai. Jį kaltina sėji-Į Popiežius ragino pašau 
mu neapykantos prieš Rublio valstybininkus daryti 
siją. Maskva nori su Ame-1 naujus žygius prie taikos 
rika sugyventi taikiai, ir ir daryti taip kad teisinga 

nei savo šeimų žiūrėti. To
kia tai betvarkė sudai^yta 

deikis parašė laišką Sumner Vokietijoje, kuri tęsiasi an-
IVelles, buv. State Departmen
ts Pasekre toriui, dėkodamas 
Jam už pareikštą susidomėjimą 
tremtinių problemomis. Laiš
kas jam rašytas Lapkr. 25. 

Sumner Welles atsakė laišku 
iš Lapkričo 27, 1946, kuriame 
pareiškia kad p. žadeikio laiš
kas "giliai inane sujaudino" ir 
kad jis yra dėkingas už intere-
savimąsi jo radio paskaitomis. 

FEDERALĖ valdžia paskyrė 
35 milijonus dolarių potvinių 
kontroliavimo darbams vykdy
ti iki 1947 metų Birželio 30 d-1 Europoje. 

tras metas po karo. 

KINIJOJE, prie Šanghai, 
Gruodžio 25, del didelių 
miglų blogose^ vietose nusi
leisdami sudužo trys lėktu
vai ir tose nelaimėse už
mušta apie 70 pasažierių.. 

Amerikos, Britų, Pran
cūzų okupuotose Vokietijos 
dalyse, neskaitant Rusų zo
ną, jau aliantų teismas nu
teisė 1432 asmenų mirtim 
už karo kriminališkumus 

kiečių kurie tam tiki. 

PRANCŪZIJA su Gruo
džio 24 diena legaliai tapo 
Ketvirta Respublika, įve
dus formaliai nauja.i pri
imtą konstituciją, sulyg ku
rios Prancūzija dabar bus 
valdoma. 

taika butų pasiekta 
metais. 

tačiau ką Amerika daro ar 
sako del to negirdėti. 
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JAPONIJOJE ŽUVO 
VIRŠ 2,000 ŽMONIŲ 

Japonijoje ištiko žemės 
drebėjimas Pacifike, ̂  ir ju
rų vanduo sukeltas i dide
les bangas užliejo plačius 
Japonijos pajūrio plotus. 
Toje nelaimėje užmušta ir 
nuskandinta virš 2,000 as
menų. 

Japonijos valdžia pasky
rė 66 milijonus dolarių nu
kentėjusių šelpimui. 

AIRIJOS valdžia ragina 
savo ukininkus kitą vasarą 
auginti daugiau bulvių ir 
siųsti jas į badu grąsina-
mas šalis. 

LENKIJOJE rengiantis 
pastovios valdžios rinki
mams, sovietų agentai pa
ėmė visą dalykų eigą i sa
vo žiaurias rankas ir dirba 
kad rinkimai išeitų Mas
kvos naudai. Ten dar ne
va veikia Mikolajczvko val
stiečių partija, bet ji žiau
riai persekiojama, ir dabar 
prieš rinkimus komunistai 
gaudo ir žiauriai kankina 
tos partijos kandidatus rei
kalaujant kad jie atsisaky
tų kandidatuoti. 

Rinkimai bus Sausio mė
nesį. Kiti sako, komunistai 
vistą šluos, ir pats Mikolaj-
czyk bus suimtas, apkaltin
tas ir nužudytas, kaip bol
ševikai padarė kitur, kuo
met įvedė savo tvarką. 

Nors tuos rinkimus su
tarė Rooseveltas ir Chur
chill su Stalinu Jaltoje, ta
čiau juos vykdyti pavedė 
Maskvai, ir už Lenkijos nu-
kryžiavojimą visi tuoj nu
simazgos rankas. 

Italijoje paaiškėjo įsteig
ta Rusų ir Jugoslavų tero
ristų ir agentų- gauja, kuri 
ten turi griauti tvarką, at
likti terorizmo žygius ir 

RUSAI visu smarkumu 
kasasi po kalnus Čekijoje 
jieškodami uraniumo, iš 
kurio daro atominę bom
bą. Betgi patirta kad vi
soje Čekijoje neras pakan
kamai uraniumo kad užtek
tų jo padarymui tiktai ke-

Amerika, Britanija, Ru
sija ir Prancūzija turi ki
tose šalyse bendrai apie 4 
milijonus savo kareivių, ei-1 ruošti komunistinį sukili-
nančių okupacijos parei- mą. 
gas. Rusai turi prigludę 
svetimose šalyse savo kar-
eivijų daugiausia. 

Chicagoje, po 40 metų iš 
kalėjimo paleistas Charles 
Hanson, 75 m. amžiaus, pa
matė visai kitą pasaulį ne* 
teistas už nužudymą poli-

STALINUI suėjo 67 me
tai Gruodžio 21 d. Tas se 
nis vis tik artėja prie gra
bo, ir kada nors giltinė jį 
pasišauks. Jis ir jo agen
tai, kurie visi tarėsi po šio 
karo pasaulį paversti ko
munistišku, dabar visu pa
šėlimu skubina savo grobi
mus, nes Stalinas dar gy
vas būdamas nori matyt 
visas šalis susovietintas, jų 
geruosius žmones išskers
tus. 

AMERIKOS Darbo Statisti
kų Biuras apskaičiavo kokius 
nuostolius panešė angliakasiai 
savo streikavimais. 

Pereitą pavasarį, Kovo mė
nesį, prieš 45 dienas užsitęsusį 
streiką, minkštos anglies ka
sėjai uždirbo vidutiniai j sa
vaitę po $58.30., Tuo remian
tis, per tą streiką kiekvienas 
iš 400,000 angliakasių kurie 
buvo priversti streikuoti, nu
stojo po $378.95, arba bendrai 
$151,580,000. 

šį rudenį, per Rugsėjo mėne
sį tų mainerių vidutinis uždar
bis savaitėje buvo po $61. Per 
dabartinį 17 dienų streiką jie 
kiekvienas neteko po $151.50, 
arba išviso $61,000,000. 

Per abu tuos streikus maine-
riai prarado išviso $212,580,000 
algomis, kurias jie butų gavę 
jeigu butų dirbę, ir jeigu de
rybos ar peštynės kokias Le
wis turėjo, butų buvę vedama 
tarybų keliu. 

Pabauda unijai $3,510,000 
sumoje, kurią teismas uždėjo 
yra palyginamai menkniekis su 
mainerių paneštais nuostoliais. 

šilta ar šalta, nuostolinga ar 
pelninga, maineriai turi klau
syti savo boso L«wis taip kaip 
naziai klausydavo Hitlerio ar
ba bolševikai Stalino koman
dos. 

• 
TRUMANO taiku depresija, 

kaip nekurie ekonomistai tik
rina, jau atėjo. Tas apsireiš
kė nesenai nupuolimu akcijų 
vertės ir nekuriu reikmenų kai
nų. Bet, sako, labiausia nu
kenčia šiuo laiku paprasti su 
mažomis ineigomis žmonės, ku
rie turi brangiai mokėti už vi
sokias pragyvenimo reikmenis, 
bet uždirba mažas algas. 

New Yorke, sako, toki mažų 
uždarbių žmonės ištraukia iš 
bankų savo . paskutinius liku
sius pinigus, tokių smulkių tau
pytojų sąskaitos užsidaro po 
apie 4,000 kas savaitę. 

• 
AMERIKOS biznių įstaigos 

praeitą rudenį buvo paskyrę 
net $3,200,000,000 naujų dirb
tuvių ir joms padargų įrengi
mui. Ar tas pavyko padaryti 
nežinia, nes visoki trukdymai, 
streikai ir medžiagų trukumas 
galėjo prie to neprileisti. Dirb
tuves didinant aišku pasidaro 
ir daugiau darbų. 

gu kai jis gyveno jaunas 
būdamas. Jis pakliuvo už^. 

lėto laboratorijos bandymų, [nužudymą policininko. 

BRITAI suteiks Burmai 
n e p r i k l a u s o m y b ę .  B u r m a  
yra greta Indijos. 

Dirvos Skaitytojams, Rthnčjams ir Benchfnlarhiams 
Amerikoje ir Kitose Pasaulio Dalyse Linkime 

Linksmų ir Laimingų 1946 Metų! 

Dirvos Redakcija ir Administracija. 
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DEGTINĖS gamyba šioje ša
lyje pabrango. Degtinės išdir-
bimas brangus ir be to ką val
džia atėjus uždeda brangius 
taksų stampus ant jos, taigi 
geresnės degtinės kaina dabar 
žymiai aukšta palyginus su 
prieškarine kaina. 

Dabar vėl skelbia kad 1947 
metais degtinė bus pabrangin
ta dar nuo $1.25 iki $1.45 ga
lionui. Dalis tų kaštų yra už 
darbą, bet kita dalis del to kad 
labai pabrango grudai, žaliavos 
ir balto ąžuolo bačkos kuriose 
degtinė supilama. 

• 
DEŠIMTAS nuošimtis gatšnj 

šioje šalyje įvyksta iš priežas
ties netinkamo apsiėjimo su 
elektra ir su elektriniais padar
gais. 
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^ENNSYLVANIJOJE Detroit * Naujienos Iš Galifornijos Padanges 
PITTSBURGH 

Didele Unija Atsikratė 
< Sav<K Raudonųjų 

Vadų 
Westinghouse dirbtuvėje Lo-

kalas 601 Elektros darbininkų 
unijos, parodė pavyzdį kad ga
lima prašalinti raudonuosius iš 
unijos vadovybės. To lokalo 
nariai parodė susidomėjimo sa
vo unijos reikalais, ir savo vei
kiančios tarybos rinkimuose iš
rinko 14 iš 18 savo lokalo ta
rybos narių i visas svarbiau-
sais vietas, komunistus iš tų 
vietų išmesdami. Per eilę me
tų komunistai ii* jų šalininkai 
vadovavo lokalo reikalus su-
lyg Maskvos programos. Toks 
laimėjimas yra svarbus todėl 

MOKAMA DAUG TAKSŲ 
Pennsylvania gyventojai da

bartiniu laiku moka valstijai 
taksų 80 nuoš. daugiau negu 
mokėjo 1936 metais. Ši vals
tija yra ketvirta didžiausia 
taksų surinkimo valstija šaly
je. 

Nuo 1936 metų kartu su f e 
deraliais taksais, .taksų pakili
mas pašoko 116 ^ nuošimčių. 

Visoje šalyje bendrai imant, 
per pastarus 10 j metų taksai 
visiems gyventojams pakilo 
1078 nuoš., arba nuo $34.86 
1936 metais iki ($376.12 1945 
metais, skaitant : federalius ir 
valstijų taksus. ;* Tas neapima 
dar vietinių miestų, taksų. 

BALTIMORE, MD. 
SLA KP. SUSIRINKIMAS IK 

PREZIDENTO AIŠKINIMAI 

MAINERIAI APDOVANOTI 
KALAKUTAIS 

Pittsburgh Consolidation Coal 
Co. kiekvienam n 19C0 savo an-

kad tas lokalas yra labai dide- gliakasių Kalėdoms padovanojo 
lis, turi apie 17,000 narių ga-jpo kalakutą, už jų gerą darbin-
lingoje elektros padargų iMir-jgumą ir 1946 metų saugumo re-
bimo unijoje. j kordus. Ta kompanija atlygina 

Komunistai ir ji| ršmčj&i vis ravo darbininkams, tokiu budu 
laimėdavo rinkimus, ir ma-| padrąsindama vengimą nelaimių 
ža raudonųjų grupė, kuri vis Į prie darbo kasyklose, 
dalyvaudavo susirinki m u o s e 
turėjo visą unijos vadovybę sa 
vo rankose. Lokalo oficialis 
organas išrodė kaip Westing-
house laida komunistų dien
raščio Daily Worker. 

Jeigu visi unijų darbininkai 
labiau rūpintųsi savo reikalais 
jie visur greitai atsikratytų tų 
raudonųjų parazitų. 

MOKYTOJOS NORI GAUTI 
DAUGIAU ALGŲ 

Mokytojai ir mokytojos Penn 
sylvanijos viešose mokyklose 
šiomis dienomis pradėjo savo 
vajų gauti daugiau atlyginimo 
už jų darbą. Reikalauja mini
mum mokesties $2400 metuo
se. Dabartinė žemiausia mo-

* -

ŠEŠI Pittsburgho katalik 
diocezijos kunigai gavo popi; 
žiaus paaukštinimus i pralotu; 
Jie yra rekomenduoti šios dir.- J reikalaujama nustatyti $44J0, 

kytojos alga yra $1400, iš ko, 
aišku, sunku pragyventi kad ir 
vienai merginai. 

Aukščiausia mokytojos alga 

Gruodžio 6, Lietuvių salėje 
įvyko SLA 64 kuopos metinis 
susirinkimas, kur buvo renka
ma ir kuopos valdyba sekan
čiam metui. Nors- susirinkimas 
buvo šauktas atvirutėm, narių 
dalyvavo labai mažai. Kad na
riai neišsiskirstytų, tuoj po 
perskaitymo protokolo, kuris 
buvo iš Balandžio mėnesio su
sirinkimo, ir jo priėmimo buvo 
renkama kuopos valdyba. 

Rinkimai ėjo labai sunkiai. 
niekas nenorėjo apsiimti. Pa-i 

galiau buvo pasiūlyta užtvirtin- VALDYBA 
ti visą senąją valdybą, kas ir 
buvo padaryta, nors tam labai 
priešinosi finansų raštininkas 
ir vice pirmininkas. 

Po užtvirtinimo kuoptiš Val
dybos, susirinkime dalyva v ę s 
SLA prezidentas W. F. Lau
kaitis, pasakė gražią kalbelę 
apie SLA ir pasidžiaugė kad ta
po išrinkta kuopos valdyba. Jis 
kartu nusiskundė kad jam ži
noma yra apie 10 SLA kuopų 
kurios jau neišgali išsirinkti 
savo valdybų. Baigdamas, p. 
Laukaitis paprašė, jei kas tu
ri kokių klausimų gali paklaus
ti, jis atsakys. Vienas apyse
nis narys, nepatenkintas ti ne-
laihiinga konversija vietoj pa
klausimo bandė apkaltinti SLA 
Pild. Tarybą kad ji perdaug Įsi-
vėlus į politiką ir kad žymiai 
aikvoja SLA turtą visokiems 
pasivažinėjimams, kas privedė 

KVIETIMAS J, DRAUGIŠKĄ 
VAKARĖLĮ 

Lietuvai Vaduoti Sąjungos 
6-to Skyriaus draugiškas vaka
rėlis Įvyks šio sekmadienio va
kare, Gruodžio 29, nuo 5 vai., 
American Legion salėje, 14525 
Meyers Rd., prie Lyndon Ave. 

LVS 6-tas skyrime kviečia 
visus savo narius, jų draugus 
ir pažystamus atsilankyti į šį 
smagų parengimą.' Tikietai po 
90c ypatai, su taksais. 

Tikietus - galima gauti |>as 
Mrs. Adele Mase, 17172 Mur
ray Hill, telef. VE ^7338, ir 
pas LVS 6-to skyriaus narius. 

larių savo nariams įrodinėjant 
kad ir jų darbininkai ateidinėję 
į dirbtuves keliom minutom anv 
ksčiau. 

AMERIKIEČIAI SUSI-
SKANDALINO 

NAUJA RADIO KLUBO 

Amerikos Lietuvių Balso ra 
dio klubas išrinko naują" savo 
valdybą, kurią sudaro: V. A. 
Kerševičius, pirmininkas; p-lė 
Agota Joy, užrašų raštininkė; 
Jonas Valatka, finansų rašti
ninkas ir announcęris, Helen 
Rauby, iždininkė. * 

Radio Balsas • čfift Detroito 
Lietuviams yrži naudingas ir 
labai reikalingas. Dabar tiki
mės kad naujos ir energingos 
valdybos bus tinkamai ir tvar
kingai Vedamas. J. J. Sims. 

Amerikos karinė vadovybė ii 
jos kariuomenė taip susiskan- ! 
dalino savo zonose Vokietijoje 
ir Austrija kad nežinia per ko
kią skylę galės ii to purvo iš
lysti. 

Washingtone keliama reika
lavimai patikrinti okupacinėje 
tarnyboje esančių aukštesni i; 
Amerikos karių, vyrų ir mote
rų, bankines knygeles suseki
mui jų juodos rinkos pelnų. 

Toliau sakoma: 
Reikalinga ištirti kenksmin

gas karinės valdžios narių ne-
kcoperavimas su UNRRA. 

Perdidelis palaidumas Ame
rikos karių su Vokiečių mote
rimis, ir lytiškų ligų plitimas. 

Laikymas tarnyboje neatsa
kančių ir netikusių viršininkų. 

Labai artimi ryšiai tarp A-
merikos karininkų ir buvusių 
aukštų nacių šeimų. 

cezijos Vyskupo Boyle. 
Matyt yra sunku pakilti 

pralotus į ' i 

25 n:.etu. V . . v . 
pralotai- žioje diecezijoje. 

Tarp tų šešių naujų pralotų 
nei vienas nėra Lietuvis kuni
gas. 

į ką dalis mokytojų turi gali
mybes dasidirbti. 

NORI DAUGIAU TAKSŲ 
1947 metais Pennsylvanijos į $7385. 

gyventojai sulauks padidinimo 
taksų valstijos iždui, nes, sa
ko, del pakilimo kainų ant vis
ko. už dabartines ineigas val
stija negali operuoti. Staty 

NUBAUDĖ MEDŽIOTOJUS 
Tioga apskrityje pirmą sa

vaitę Gruodžio, 12 medžiotoju 
už nelegalius briedžių nušovi
mus nubausti didžiausia pini
gine pabauda kokia kada buvo 
Pennsylvanijoje medžiotoja m s 

I uždėta. Bendrai tiems 12 me-
į džiotojų pabaudų suma sieki 

GERINS KALĖJIMUS 
Pennsylvanijos valstijos val

džia imasi žygių pravesti dau
gelio milijonų dolarių progra-

bai keliui tiltu ir tt. medžiaga i mą pagerinimui ir sumoderni-
pabrangus 50 nuoš. lyginant su zavimui valstijos kalėjimų ir 
prieškarinėmis kainomis. pataisos namų. 

Numatoma pakeiti dar du; Paruošta planai išstatymui 
centu taksų ant gasolino galio-! pustrečio milijono dolarių ver-
no; ruošiamasi aptaksuoti tam' tės kalėjimo patalpinimui tokiu 
tikras reikmenis, įvesti taksus kurie pakliūva už pirmą nusi-
ant visokių pardavimų, kaip ! kaitimą. Tokiame kalėjime pir-
turi daugelis kitų valstijų. j mą nusikaltimą papildžiusius 

jaunuolius paims auklėti, la-
IŠSTUMĖ RAUDONUOSIUS ! vinti- mokinti, ir laikys juos 

Dayton, Ohio, CIO United»tsklrai ,nuo "žkietėjtisių, 

"PORTAL-TO-POR-
TAL" NESĄMONĖ 
CIO Automobilių unijos va

dai kreipėsi į Federal} Teismą 
reikalaudami iš kompanijų 20 
milijonų dolarių daugiau atly-

Waterbury, Conn. 

I^ATįUiVtlOS . . Šios septynios gražuolės studentės Pasodo* 
na Junior College (Kaliforniioje) išrinktos vadovauti Pasade
na Rožhf Turnamento iškilmėse, Nan jų metų dienoje. 

KELIONĖJE I 
LOS ANGELES 

K. S. Karpiafc 

ginimų darbininkams už pra-
ir prie tos ̂ nelaimingos konver-; laiką taip vadinamo "por-

tal-to-portal" algų. 
Automobilių darbininkų unija 

sijos, nes SLA lėšų fondas ne 
tik tuščias bet ir su dideliu ne-
dateklium. 

LIETUVIŲ TARYBOS VEIK
LA IR NAUJA VALDYBA 

tą reikalavimą pakišo General 
SLA prezidentas atsakyda-' Motors Corp. ir Briggs Manu-

mas į tai, labai švelniai glostė facturing Co. 
konversiją ir nurodė kad ji bu-į Pr*e to, panašų reikalavimą 
vo ne tik neišvengiama, bet ir padarė CIO plieno darbininkų 
senai reikalinga; tikrino kad un^Ja prieš tris Detroito išdir-
dabar SLA yra pastatytas ant bystes, sumoje $660,000. 

tikrų kriminalistų. 
Planuojama ir kitas didelis 

moderniškas kalėjimas, kuris 
bus išstatytas rytinėje valsti-

Electrical, Radio and Machine 
Workers laimėjo kitą pergalę 
prieš komunistus rinkimuose į 
didelio Frigidaire lokalo valdy-. . . , i " • i + : ,i Jos dalyje prie Graterfora. Jis bos — išrinkta visi dešinieji . , 

„ i -• i užims vieta dabartinių seną kandidatai. Per kokj laiką cia ; . DVi 
n ; .... i kalėjimų Pittsburghe ir Phila-ėjo kova pries raudonųjų va-} į.. * 

dovybę. Pagaliau raudonieji irįdep 1-'OJe-
jų pakalikai tapo iššluoti i 
lokalo valdybos. 

REUMATIŠKI 
SKAUSMAI 

Deksnio Galinjra Mostis. sudaryta 
iš daug' skirtinsru elementu, turi su 
vyje galingą šilimą, šildydama ga
lingai, ištarpirs Reumati^kus skaus-
nius, rankų, kojų skaudėjimą ir tir
pimų, dieglius, šaltį. Daugeliui žmo
nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės. 
Nelauk ilgiau, bet tuojau įsigyk — 
DECKENS OINTMENT, arba rašy
kite i dirbtuvę. Kaina 2-oz. $1.00; 
4-oz $2.00. Ekstra Tiidelė dėžė — 
10 hz $:>.oo. 

DECKENS OINTMENT 
P; C). Dox 66B Newark 1, X; J» 

i ŠIOJE šalyje vedybų am
žiaus vaikinų yra apie 3,400,-
000 daugiau negu merginų. 

tvirto pagrindo ir kad jo at
eitis užtikrinta. 

Kaslink važinėjimi|, tai pre
zidentas sakė kad tas nėra jau 
taip malonu, Pild. Tarybos na
riai gauna tik $8 į dieną už su
gaištą laiką; gi advokatas ar 
daktaras $8 gali į vieną valan
dą uždirbti savo raštinėje sė
dėdamas. 

Tačiau kiek prie tų tHld. 
Tarybos nariai padaro ekstra 
išlaidų p. prezidentas sumaniai 
nutylėjo. Tą paslaptį aiškiai 
atidengia Tėvynėje telpančios 
apyskaitos, kas jas seka aiškiai 
mato kokios jos yra didelės ir 
nesąžiningos 
nai nėra didelis pinigas ne tik 
profesionalui bet ir eiliniam 
nariui, tačiau kodėl tie "nu
skriausti" profesionalai taip la
bai veržiasi į SLA viršininkų 
vietas? Turbut ten yra kokia 
gerai apčiuopiama nauda, ki
taip jie del garbės ten nesi: 

veržtų. 
Nors p. prezidentas ir sakė 

kad SLA ateitis dabar yra už
tikrinta, tačiau man rodos kad 
SLA amžius jau neilgas: se
niems nariams nykstant naujų 
mažai isirašo. P. P. Jaras. 

SEKRETAI DYKAI 
(FREE) * ~ 

Tfems kurie užsirašys 32-jtf pusi. 
Lietuvių Naujienas ant 2-jų me-
eų už $2.00, duosim SEKRETUS 
dovanai, kaig/ pasidaryti namie 
aią, vyn^, ir saiderį. (52) 

LIETUVIŲ NAUJIENOS 
882 N. 6th St. Philadelphia 6, Pa. 
V_—— ' 

& 
"• 'jfc* 
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ĮSįiįifh''te'" ^ ̂ ^ 

Šis 'lenktynių arklys iš Italijos, pirktas už $9'»,0()0, parodoma 
atvertas laivu i New Orleans. Iš ten jis pristatytas Majorui 
Richard Hamilton, į Vallejo* Calif. 

Per visą šalį tų staiga^ pa
keltų reikalavimų pasidarė net 
šimtai milijonų dolarių. 

Šitą trukšmą unijų vadai ke
lia prieš kompanijas didesniam 
reikalų trukdymui, suirutės kė
limui ir industrinio gyvenimo 
griovimui. Nori sugriauti tą 
iki šiol buvusią gerą tvarką, 
kurioje darbininkai trumpas 
valandas dirba ir gerai uždirba, 
turi laisvę ir yra niekeno ne
kontroliuojami. Unijų vadai 
užsispyrę tai sugriauti kad už
viešpatautų kokia nors vergi
ja, kurioje dalis tų pačių vadu
kų ' gautų sau darbininkų sku-

rr • r m jį" rų lupikų vietas. 
Taip, tie $8 die- ^ portal.to?orter aiškia, 

darbininkas turi gauti mokėti 
ne kiek jis dirbtuvėje stojęs 
prie darbo dirba, bet kiek jis 
laiko sunaudoja nuo inėjimo į 
dirbtuvę, pro vartus ar duris. 

Maineriai iškovojo sau atly
ginimą už laiką kurį suaikvoja 
nuo inėjimo į kasyklą iki pa
siekimo savo darbo vietos, ku
rią pasiekti dažnai ima ir pus
valandį laiko ar panašiai. Bet 
yra skirtumas tarp mainerio il
gos kelionės patamse po žeme 
į jo darbo vietą, ir tų darbinin
kų kurie į dirbtuvę ateina kas 
kada nori, anksčiau, bst tas jų 
atėjimas nereikalingas. 

Tačiau unijų vadai išgalvojo 
kad visi jų nariai dabar turi 
gauti už kokį tai ilgesnį laiką 
negu jie dirbo, ir per visą šalį 
pakėlė tą kvailą reikalavimą. 

Tam priežastį dąv;£ atsitiki
mas vienoje p\įodų) dirbtuvėje 
Michigan e, kur kompanija bu
vo įsakius darbininkams ateiti 
į darbą 14 minutų prieš 7 vai. 
ryto, nors tiarbas prasidėjo nuo 
7 val&ndtys. 1ų jj^rbjyihkii tirti-
ja i.ktlė teįinie byl^ ręjkalau-
darria kad U.J tas kel.as miliu
tas butų užmokėta. Teisėjas 
pripažino kad turi huti uSnio 
kėta jeigu kompanija to jš dar
bininkų reikalauja.^ Iii 
byla dai? he":aigta, ;taZi&'A 

Waterburio Lietuvių Taryba 
rengia prakalbas Sausio &, kal
bės Dr. Pranas Padajskis ir Dr. 
Antanas Gedvilas. Sausio 26 
kalbės Bronius Budginas, o Va
sario 16 užkviestas kalbėti Kun. 
Jonas Balkunas iš New Yorko 
ir kiti. Pirmieji trys kalbėto
jai yra nesenai atvykę iš Eu
ropos ir yra gerai susipažinę 
su Lietuvių tremtinių vargais. 

Prakalbos įvyks Šv. Juozape 
parapijos salėje, pradžia 7 vak. 

W. L. T. į valdybą 1947 m. 
išrinko: Kun. J. J. Valantiejus, 
garbes pirm.; A. J. Aleksis, 
pirm.; J. Trečiokas, Alena De-
venienė, vice pirm.; Morta Za-
ilckienė, užrašų rašt.; St. Sa-
pranienė ir T. Matas, ižd.; A. 
Orantas, fin. rašt.; P. Joku 
bauskas, J. Bernotas, J. Kai
rys, iždo globėjai; A. šamba-
ris ir P. Motiečius, maršalkos; 
Marcelė Andrikytė, spaudos se
kretorė. Darinkta ir veikianti 
komisija. M. A. 

N. Y. 

DARIAUS-GIRĖNO PAMIN
KLUI AUKOS 

Brooklyne veikiantis komite
tas statymui čia Dariui ir Gi
rėnui paminklo iki šiol ižde au
kų turi $4,436.06. 

Tą sumą sudaro pastaru lai
ku gauta nauja aukų suma — 
$473.14, nuo Gegužės mėnesio, 
1946 metais. Aukojimas tęsia
si jau kelintas metas. 
Waterbury Conn 

' % 
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ČIA NORIU paminėti ketu
rias įdomybes kurias viena po 
kitos privažiavome pakeliui į 
Los Angeles, nors reikėjo pa
sukti i kitą kelią norint jas pa
matyti. 

Tie nuostabumai yra - tai di
dysis Grand Canyon National 
Park, Kingman karo lėktuvų 
stotis, Boulder Dam, ir Las 
Vegas bemblerysčių miestas — 
kitas "Sodoma ir Gorrorra". 

Iš pat namu važiuodami pa
siryžom aplankyti Grand Ca 
nyon parką, kuris iš aprašymų 
visiems žinomas kaip stebuk-
'ingas gamtos kūrinys. 

Kai per Texas ir New Mexi-
ko važiavom, artėdami į Arizo
na ir kai ten užklupo sniegas 
manėm gal ir i Grand Canyon 
Parką nebus galima nuvažiuo
ti, reikės traukti tiesiai nužy
mėtu keliu į Los Angeles. Ta
čiau Arizona važiuojant, snie
gas dingo, oras buvo šiltesnis, 
ir todėl planui pasukti j Grand 
Canvon Parką nepakenkė. 

Penketą mylių pirm mieste 
Flagstaff kelias suko tiesiog j 
šiaurę — rytinis įvažiavimas i 
Grand Canyon Parką. Bet tas 
kelias yra apie 140 myliu išsi-
lenlumas iš US 66, ir tik taip 
galima į Grand Canyon dava-
žiuoti. Buvo vidurdienis ir 
todėl į Grand Canyon žinojom 
pateksim dar su šviesa, spėsim 
viską pamatyti. 

Važiavom per kalnus, kalne
lius, gilius slėrpus, per vieną 
mirusios,, "negyvos žemės pus-
tynę, kuri net žmogų sukrato 
tik dairantis aplintf: joje vi^ai 
nei žolelė nei niekas neauga. If 
tos pustynės išvažiavę pradė
jom važiuoti į Colorado upės 

aukštus krantus, tiesiog i kal-
r,ą. Pats tas parkas ir miškas 
iš pušynų ir kitokių medžiu 
įandasi aukštumoje kuri nu-
i ulus Colorado upės pietinę pu-
-e, ir tai yra Grand Canyon 
Parko dalis. 

GRAND CAN YON parkan 
Įvažiuojant aukštai kalne pasi
tinka federates valdžios sargy
binis, jis kiekvienam automo
biliui išduoda leidimą į parks 
'važiuoti, ir paima $1. Tas lei
dimas yra geras tą parką lan
kyti kiele tik nori, ta patj me
ta. iki meto galo, bet tik tam 
automobiliui, nes ant leidimo 
u "rašoma automobilio vardas ir 
laisnu numeris. 

GRAND CANYON arba tas 
# i kalnų-griovių plotas buvo už-

! tiktas pirmiausia 1543 metais, 
: ka^a Ispanai tyrinėtojai kelia-
i vo iš rytų j Pacifiką ir pasuko 
j Colorado upės keliu. Atradė-

ias buvo vardu Don Lopez de 
! Cardenas. 
; NacionaliO Parku buvo pada
rytas 1919 metais. Tas parkas 

narvui (ma+noiant uoės išsi-
vingiuotą keliai. Plotis to ne
paprasto reginio yra 4 iki 18 
mylių. Vietomis tų skardžių 
?ylis vra virš 5,000 pėdų, arba 
Up5 teka net mvlia žemiau tų 
krantu kur žmonės vaikšto ap
žiūrėdami tas įdomybes, ir ta 
smarki, dumblina upė iš tokio, 
luk'čio išrodo tik mažytis up|>^ 
liukas, žibanti vandens juostu. 

Colorado upė yra antra di
džiausia upė šioje šalyje, taigi 
"iskas kas tame parke vra ir 
ka^ rratosi. vra baisiai didelėje 
^kalėje. Colorado upė vra apie 
2001 mylių ilgio, ir jos gylis 
/ra nuo 12 iki 100 pėdų, plotis 

•įuo 2"\0 iki 600 pėdu. Vandud 
dietomis teka 10 mylių į valan-
ją greitumu, šiaip gi pustre
čios mylios greitumu. Nužįr-
motuose punktuose vanduo par 
24 valandas su savim nuneša 
00 milijoną tonų smėlio ir žvy-
"o, taiufi krantu plovimas tęsia
si ir dabar. Upė išteka į Mek-
^]ką ir per ją į Kalifornijos 
užlają, iš jos į Pacifiką. 

VAIZDŲ kokius Grand Ca-
"tvon parkas apima aprašyti*ne~ 
?alima, juos reikia pačiam pa
matyti. Kadangi geriausias tų 
-aizdų reginys yra iš pietų, tai 
'r žmonėms lankymas to parko 
įtaisytas iš pietų pusės. Kai 
rytą saulė teka vaizdai matosi 
vienokios spalvos, per vidurdie
nį saulė uu"šviečia juos iš pietų, 
1 vakarop iš vakaru, ir taip tų 
reginiu spalvos keičiasi per vi-
ų dieną. Spalvos susidaro is 

to kad žemė iš kurių tie vaifc-
iai susidaro yra raudona, pil-
'«£; tamsi, šviesi, ir kitokia. Į 
visas tas spalvas saulės šviesa 
sudaro savotiškus atspindžius. 

Nekurie tame plačiame plote 
snalyuoti kalnai vandens nu
plovimais yra pasidarę lyg ko
kios milžinų šventyklos — tie
siog gatavi pavidalai tokių pa
statų kaip žmonės darytų, tik 
ka be durų ir be langų, ir mil
žiniško didumo. Jie stovi ant 
kokių trijų tūkstančių pėdų au
kščio kalno, ir tas pats pastą* 
tas apima tukstančiu pėdų d|r-
dį, šimtų pėdų aukštį.. ; 

Del savo tokių panašumų į 
Žmogaus rankų pastatus, tfe 
kalnų milžinai-pastatai nekurie 
'r pavadinti: Confucijaus Mal
dykla, Cheops Piramida, Bud-
dos Maldnamis, Brahmos šven
tykla, Zoroastro šventykla. • 

PARKO vakariniame gale 
yra kaimelis vsu hoteliais, val
gyklomis ir kitais reikalingais 
namais svečiams apsibūti. Yra 
ten ir Indijonų namas, kur jie 
atlieka savo šokius, pilname 
savo išsipuošime, baltųjų pa
linksminimui, ir tai matyda
mas žmogus susijungi su pri
mityviška žmonių praeitim, pa
tiri kokie tikrai laukiniai yra 
ar kitados buvo žmonės, jų pa
pročiai, apsiėjimai, ir net bal
dai. ką girdi iš jų kariškų neva 
dainų, bet tai yra žiaurus lau
kinis spygavimas be jokios 
harmonijos ar į baltųjų žmonių 
balsu panašios sutartinės, 

•'*a. 56 myliu ilgio ir per ji 
| išf ivingiuoja 1C5 mylių » ilgis 

? M/ _ - ! Cclora lo uftšs. Bet upė ne ta 
^ ra''ke prasideda ir ne jame 

,šimto mėtų amžiaus. Ši Itii-; u'^baigia^ 
rioteriff,. Maria Busa!a"chi, I Tos upės skardai-krantai su-

•'Viir-o'ike^, Wi?., šiomis dieno-j ^aro vaizdingiausi pavyzdį kas 
byla rnincjo SRVO 110 motu su ŽGITIGS paviršiu gEli -atsitik- LĘI' 

kiti unijų vaOai k:;:jj ,;:iitra!:ę, aaus sukaktį. PaT inėiime da-jti vandens nuplovimais ir upės vai 
šoko išreikalauti milijonus do- jyvavo apie 200 jos giminių, pakraščių 217 mylių krantų^ 

Canyon .pąrką galinį;, 
1 ^ ' " pasiekti automobiliais, busal^ 

traukiniais, o dabar jau ir ,lėl^ 
tuvais. - • ^ 
, Ten pernakvojom, kitą ryt jį 
kuris buvo vėl saulėtas,, dar iš
ėjom apsižvalgyti į tuos gam
tos nuostabius Padarinius. % 

domės kitu keliu, vedančiu f 
akarus, atgal link US 66. 

(Bus daugiau) 
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Jungo Nevilki! 

Komisaras Kravčenko Pasmerkia Mm 
Ištikimas Stalino Komisaras Neperneše Žiaurios 

Bolševikinės Tironijos 

Rašo Marija Sinus. 

Nesenai išspausdinta Anglų 
kalboje Victor Kravchenko 500 
puslapių knyga, "I Chose Free
dom" ("Aš Pasirinkau Liuosy-
bę"), kurioje aprašo kodėl jis 
jis pametė komunizmą ir atsi
žadėjo gryžti j "sovietų rojų". 

Kravčenko buvo patikimas 
komunistas, partijos narys, ku
rį Kremlius paskyrė supirkimo 
komisaru del Lejad-Lease, Wa
shington©. 

Kravčenko po pirmo Didžio
jo karo, būdamas dar visai jau
nas, tikėjo komunizmui. Išėjo 
komunistiškas mokyklas, baig
damas Inžinieriaus mokslą. Vi
są laiką buvo partijos narys ir 
už ją kovojo.... 

Bet Kravčenko turėjo žmo
nišką širdį, žmoniškus jaus
mus, užtat jam buvo sunku gy
venti beširdiškame Stalino te
rore. Bręsdamas ir sunkiai 
dirbdamas, kartu mylėdamas 
savo tautos žmones, lygiai var
gšus darbininkus ir kaimiečius, 
persitikrino kad Stalino ir jo 
enkavedistų kruvinas režimas 
yra nežmoniškas ir nieko gero 
šaliai nenešąs. o tik stabdąs 
ūkio ir pramonės našumą. 

Jo komunistiški jausmai pra
dėjo keistis dar apie 1936 me
tais, kai jis buvo paskirtas ko-
lektyvizuoti ukininkus. Jis pa
matė kad nekalti kaimiečiai bu
vo be pasigailėjimo terorizuo
jami, tremiami į Sibirą, kišami 
j kalėjimus, Į priverstinus dar
bus, arba į vergiją, ir net žu
do. Kravčenko sako kad kai 
po naktie^ rinkoje rasdavo 15-
17 žmonių mirusių iš bado, jis 
matė valdžios sandėliuose su
piltus grudų aruodus. Jį tas 
labai erzino ir jis negalėjo mie
goti. Kiek . galėdamas gelbėjo 
kaimiečiams, bet už tai vėliau 
savo kailiu užmokėjo. 

ENKAVEDISTAI KANDA 

Vėliau Kravčenko buvo įvai
rių dirbtuvių inžnierius ir net 
vedėjas. Esant Nikopolio dir
btuvės inžinierium, jis buvo įs
kųstas ir enkavedistų tardo
mas per pusantrų metų. Jie 
kankindavo naktimis nuo 1 v. 
iki 4 ryto. Mat ir pats Stali
nas dirba tas valandas. Rytą 
apie 7 valandą Kravčenko tu-
Pijo buti savo darbe. 

Tuos tardymus ir kankini
mus jis niekam negalėjo išpa
sakoti, nes tai reikštų jam mir
tį. Enkavedistai priversdavo 
darbininkus kad pasirašytų po 
Kravčenko apkaltinimu ir tie 
vargšai atėję pas patį Kravčen
ko prisipažindavo, su ašaromis, 
kad turėję pasirašyti, nes ki
taip reikštų jiems ištrėmimą 
ar mirtį už priešinimąsi enka
vedistams. 

Kartą, kai jis buvo enkave
distų sumuštas, suspardytas, 
sugryžęs į savo kambariuką 
gulėjo, tai jo motina, lyg pa
jutus jo kančias, atvažiavo iš 
kito miesto ir mazgojo jo žaiz
das. Jis pažiurėjo į sienoje ka
bantį Stalino paveikslą, šiaip-
taip atsikėlęs paėmė jį ir su
plėšė į šmotelius ir nunešęs Į 
toiletą paleido vandenį. Su Sta
lino paveikslu nuplaukė ir Vik
toro Kravčenkos komunizmo 
jausmas. 

Kravčenko buvo tvirtas vy-
, ii®, iškentėjo visus kankini

mus ir pagaliau išsikėlė iš Ni
kopolio. Bet jį enkavedistai 
gejfce kaip ir visus kitus. 

IŠKYLA STALINO AKYSE 
Vėliau Kravčenko buvo labai 

atsargus ir iškilo Stalino aky
se. Buvo skiriamas į aukštas 
vietas ir gavo gerą atlyginimą. 

Jam buvo duota naudotis net 
du automobiliai, Ford ir Cadil
lac limouzinas. Dar ir arkliai 
pajodinėti buvo gaunami, bet 
ir dabar visa eilė šnipų sekio 
jo, kaip sekioja visus. Ir tas 
viskas jo nenuramino ir nedžiu
gino, nes gerai žinojo kad so
vietų rojuje vieną dieną meda
lis, kitą dieną kulka į kaktą. 

Jis nepamiršo k&d daugelį jo 
draugų enkavedistai, visagaliai 
viešpačiai, apkaltino, areštavo 
ir išvežė į kalėjimus ir žiau
riai vergijai. Kitus nors vė
liau išteisino ir paleido, bet jų 
sveikata buvo sunaikinta ir jie 
gryžo elgetomis. Elgetų So
vietų Rusijoje yra labai daug, 
ypač jaunamečių vaikų, našlai
čių ir senelių. 

KODĖL RUSIJOJE BADAS 
"Rusijoje bus badas tolei kol 

komunizmas, ar teisingiau bol 
ševizmas, gyvuos", sako Viktor 
Kravčenko. Priežasčių tam yra 
daug. Vienas pavyzdis štai ko
kis. Jei kartais dirbtuvėje su
genda mašina, kurios daugu
moje Vokiškos ir Amerikoniš
kos išdirbystės, jos sunkiai be-
pataisomos. Betgi vietoje su
šaukti mekanikus taisyti, su
bėga slaptoji policija enkave
distai ir pradeda darbininkus 
ir inžinierius tardyti, j ieškoda
mi sabotažniko. Darbininkai 
teisinasi, kaltintojai nori pri
lipdyti jiems kaltę, o tuo tar
pu darbas laukia. 

Dar ir to negana, enkavedis
tai apkaltina kelis ar keliolika 
darbininkų, juos išveža į kalėji
mus ar vergijos darbus. Taip
gi dirbtuvėje visi kiti bijo ką 
nors pradėti, nes bijo atsako
mybės. 

Nepasisekimas reiškia kalėji
mą, vergiją, ir mirtį.... Su 
žmogum ten nieko nesiskaito
ma. Kalbėti, nors ir teisingiau
sia, prieš partiją ar tvarką ne
galima. Kaip Kravčenko sako, 
"Negana kad tave plaka diržu, 
bet tu turi pabučiuoti diržą ir 
šaukti ura!" 

Kravčenko matė •» milijonus 
vergų pačių Rusų, Lenkų, Vo
kiečių, Lietuvių ir kitų, kurie 
dirbo nežmoniškose sąlygose 
Sibire, prie Juodųjų jurų, Sve-
dlovsko dirbtuvėse ir kitur.... 
Kankinimai buvo neišpasakyti. 
Čingis Khanas, sako Kravčen
ko, savo žiaurumais buvo tik 
amatorius palyginus su Stali
nu. Stalinas lyginamas su Pet
ru Didžiuoju, kuris kapojo gal
vas be pasigailėjimo ir be kal
tės. Stalinas net nužudė savo 
jauną žmoną už tai kad ji mal
davo jį pasiliauti taškius ne
kaltų žmonių kraują. Stalinas 
ją nužudė, palikdamas jos du 
jaunus vaikučius. Tai buvo 
Stalino žvėriškas pasielgimas. 

20 MILIJONŲ VERGŲ 
Stalinas su savo banditais iš-

anksto nusistatė turėti 20 mili
jonų vergų. Jis paleido enka
vedistus, kaip piktus šunis, 
gaudyti nekaltus žmones pačio
je Rusijoje ir okupuotose ša
lyse. Savo aukas apkaltina kaip 
liaudies priešus ir gabena ver
gi jon po visą Aziatišką Rusi į;' 
Didumą varo į Sibirą į pliene 
išdirbystės. Ten juos laiko 
barakuose, kaip nedėkingas 
ūkininkas šunis, ir dvasina ba
du. Juos varo šautuvų prie
varta, į darbus po 6-7 verstu? 
kasdien. Jie buna už mažiau
sią neapsižiūrėjimą bandžiami 
kaip kriminalistai. Ten buvo 
nemažai ir Lietuvių, sako Krav
čenko. žmonės ten miršta ar
šiau kaip karo fronte krintan
tieji, dauguma iš bado, šalčio. 

Visokios epidemijos siaučia 
tarp tų nelaimingųjų. Požemi
nėse nevėdinamose dirbtuvėse 
žmonės užnuodijami į dvi sa
vaites. Ten gyvena tik gyvi 
nabašnikai, žmonių šešėliai. 

Kai Kravčenko ten buvo dir 
btuvės viršininku, jir vengdavo 
pažiūrėti vergams į akis, nes 
bijojo pamatyti savo jaunų die
nų draugus, kurių enkavedistai 
išvežė iš jo gimtojo Nikapolio. 

"Kai kurie Amerikiečiai gi
ria bolševizmą", sako Kravčen
ko, "bet kad jie tose dirbtuvė
se4 pabūtų bent per dvi dienas. 
Nedaugiau kaip dvi dienas, jie 
visai kitą giesmę giedotų." 

Nors šiems vergams moka la
bai mažą atlyginimą, bet ir to 
pusę enkavedistai atima. Jie 
gi už jų kruviną darbą nepasi-
šykšti juos kankintai. Tai vis 
darbininkų rojus!.... 

NEO-LITHUANAI SVEIKINA SAVO MECE
NATĄ JUOZĄ SMAILĮ 

VILNIAUS IR KAUNO 
GATVĖS TAMSIOS 

L»ouis G. Drevfus, 57 m., San
ta Barbara, Cal., tapo paskir
tas U. S. Ambasadorium į Šve
diją, kur jau iškeliayo. 

KRAVČENKO TROŠKO 
LAISVĖS 

Kai karas su Vokietija pra
sidėjo, Stalinas taip išsigando 
kad nekiltų viduje revoliucija, 
jog tūkstančiams nepatikimų 
žmonių visokio plauko, visokių 
mokslo laipsnių kapojo galvas. 
Jis net šaukėsi į Rusijos žmo
nes kad gintų Stačiatikių Die
vą. Tai buvo didžiausia Stali
no tragedija ir tragikomedija. 
Tuoj įsakė atimti iš žmonių ra
dio aparatus, kad neklausytų 
Hitlerio propagandos. 

Vyrai stojo į kariuomenę la
biau del to kad mokėjo algos 
po 750 rublių į mėnesį, kada 
darbininkams mokėta 150 ir 
200 rublių, o ne kad ginti šalį. 
Betgi Rusai gynė savo šalį ga 
na energingai, ir tik savo kū
nais prilaikė Vokiškas armijas, 
iki sulaukė iš Amerikoe viso-
kiariopos pagalbos. 

Rusijoje tada kiaušinis kaš
tavo 40 rublių, tai iš savo algos 
darbininkas neprivalėjo nei sap
nuoti apie kiaušinio nusipirki
mą. Liaudis vaikščioja alkana 
ir nuplyšus. Tokiose sąlygose 
gyvendami žmonės įkrinta į 

susigraužimą, visišką suirimą, 
kiti iš proto išeina. 

Kravčenko įstojo į kariuome
nę savanoriu, gaudamas kapi
tono laipsnį. Buvo sunkiai su 
sirgęs ir paliuosuotas iš karo 
tarnybos. Vėliau paaukštintas 
ir perkeltas į patį Kremlių, ka
ro medžiagų sužiūrėjimo komi
saru. Kremliuje jam buvo su
teikta visokių privilegijų, pirk
tis drabužių ir maisto, nors al
ga buvo mažesnė negu dirbtu
vės vedėjo. 

Jis Kremliuje pastebėjo kad 
Amerikos Lend-Lease produk
tus suvartoja Kremliaus ponai, 
o darbininkai nei žinoti apie 
iš Amerikos siunčiamą pagal
bą nežinojo. Dar Kravčenko 
sako Maskvoje atsirado nema
tytų gerybių tada kai Rusų ka
riai jų prisiplėšė iš Baltijos ša
lių ir iš Lenkijos ir atsigabeno 
į Maskvą. Rusų armijos vy
resnieji didžiavosi kuris dau
giau prisiplėšė. 

Kremliuje būdamas, Krav
čenko irgi matė badaujančių ir 
ten jis nesusi valdė ir parodė 
savo širdies gerumą. Jis valgė 
tik pusę savo pusryčių kuriuos 
Kremliaus vyresnybė jam skir
davo, kad vieną dieną liktų jo 
sekretorei, kitą jo patarnauto
jai. Nes, sako Kravčenko, jam 
buvo net gėda taip gerai val
gyti kada tiek daug jo tautie
čių tiesiog badu mirė. 

Kremlius jį paskyrė preky
bos komisaru del Lend-Lease ir 
atsiuntė jį į Washingtona. 

Ponui Juozui Smailiui, 
LVS Amžinajajrri Garbės 
Pirmininkui 

ir 
Studentų Tautininkų Korp. 
Neo-Lithuania Mecenatui: 

Minėdami musų korporacijos 
24 metų sukaktį nuo jos isi-
steigimo Vytauto Didžiojo Uni
versitete Kaune, mes prisime
name Jus, mielas Mecenate, 
kaip vieną iš tų kurie, skirda
mi auką Neo-Lithuanijos me 
džiaginei stiprybei, dėjosi prie 
sėklos, vėliau davusios Lietu
vai gerą derlių. Daug tos kor
poracijos vaikų, išaugusių Tam
stos aukomis pastatytuose ru-
muose Kaune, Parodos gatvėje 
22, jau yra grąžinę savo duok 
lę Lietuvai brangiausia kaina-
mirtimi bei ilgomis kančiomis 

Vilniaus ir Kauno gatvės va-
sovietinėje vergijoje. Gyvi gi fcarais jr naktimis labai menkai 
išlikę ryžtingai neša jiems 
skirtą atsakomybę ir ilgėda-
miesi anų rumų, išmokiusių 
juos meilės savo žemės, tiki 
cad bus Lietuvai naudingi.' 

Mes 54 susirinkę ištrėmime, 
kukliai, bet prasmingai mini
me musų brolijos 24 metų 
šventę, ir ta proga sveikiname 
Jus ir siunčiame Jums geriau
sius linkėjimus. 

Minėjimo prezidiumas: 
Inž. Br. Banaitis, 
Doc. J. Vilčinskas, 
Agr. B. Gaidžiunas, 
Sofia Adomaitienė, 
Adv. M. Kavolis, 
Adv. Nemickas, 
Ekon. Valiukėnas. 

1946 m. Lapkr. 29, 
Vokietija. 

apšviečiamos. Taip pat ne visi 
gyventojai turi namuose švie
są, jie turi tenkintis savo dar* 
bo žibalinėmis. 

Vaikščioti dabar leidžiama 
visą naktį. Bet kadangi labai 
dažnai pasitiko užpuolimų ir 
nužudymų tai žmonės rya pri
versti sėdėti namie. Jei kas 
eina į teatrą tai stengiasi eiti 
būriais, tada saugiau. 

Sakysim, Kaune, po spektak
lio naktį, išėjus iš teatro, prie 
durų girdėti šauksmai: Ponaį,; 

kas einat į Šančius? Draugaį 
kas su manim j Žaliakalnį, kas 
į Aleksotą? Mat, gryžti vie
nam į tuos tolesnius Kauno 
priemiesčius butų pavojinga. ^ 

žmonės daugumoje turi eiti 
pėksti, važiuoti veik nėra kul& 

LAIŠKAS IŠ ITALIJOS 

* 

BRITANIJOJE, pagerbiamas Amerikiečių kariškas balandis, 
kuris Italijos įsiveržimo metu pralėkdamas su žinia 20 mylių 
į 20 minutų, buvo priežastimi išgelbėjimo apie 100 sąjunginin
kų kareivių. Vaizde paskirai parodoma ir tas balandis. Pir
mą kartą paukščiui įteikta toks didelis garbės ženklas. 

ITALAI DAR NEPAJUTO 
RAUDONŲJŲ JUNGO 

Jonas Skinderis, iš Clinton, 
Ind., prisiuntė laišką gautą iš 
Italijos, nuo vieno nepažysta
mo pabėgėlio, kurį pradėjo rū
pintis partraukti į Ameriką. 
Jis rašo: 

Brangus tėve! Gavau nuo 
jusų laišką, už ką sakau kuo-
širdingiausį ačiu kad jus tiel 
daug rūpinatės mano ateities 
gyvenimu ir manęs gelbėjimu 
iš dabartinės sunkios tremtinio 
padėties. Nors tiesą pasakius 
Amerikoje giminių turiu ne
mažai, bet jie iki šiam laikui 
nenorėjo man nei laiško para
šyti, tik dabar, kada jau pa
mate kad jųs, visai svetimas 
būdamas, rūpinatės mano liki
mu, tai ir jiems kaž kaip nepa 
togu buvo ilgiau betylėti, ir 
parašė man jau porą laiškučių 
šiądien, jusų dėka, jau jie pri
sipažino kad yra mano gimi
nės ir jau šiek-tiek pradėjo rū
pintis mano likimu. Nežinau 
kaip ir kada galėsiu jums už 
jusų pastangas atsilyginti ir 
atsidėkoti. 

BUVO PASIRUOŠĘS 
BĖGTI 

Kravčenko buvo pasiruošęs 
bėgti iš sovietų, keletą metų 
prieš atvykimą į Ameriką, čia 
jį, kaip ir kitus visus Stalino 
patikimus atstovus enkavedis
tai irgi sekiojo, neduodami ra
mybės, bet jo planų nenusekė. 
Jis po 7 mėnesių po atvykimo 
į Washingtoną pabėgo į laisvę 
1944 metų Balandžio 3 d. 

Kravčenko didžiausias troš
kimas buvo parašyti šią knygą, 
"I Chose Freedom", pasakymui 
pasauliui kas yra Rusijos ro
jus. Jis stebisi kad kai kurie 
Amerikonai apsilankę Rusijoje, 
praeina pro tą visą terorą lyg 
butų akli. 

Čia pažymėjau tik keletą 
charakteringų bruožų iš Krav-
čenkos didelės knygos, kuriuos 
atskleidžia tikras komunistas. 
Kremliaus valdininkas. Patar
čiau visiems šią knygą perskai
tyti, o ypač Lietuviams bolševi
kams, gal atsidarytų jiems 
akys. 

BUY YOUR 

E X T R A  
SAVINGS 

BONDS 
N O W  

PROTECT YOUR FUTURE 

Dabar parašysiu šiek-tiek iš 
politikos, čia Italijoje raudo
nieji irgi nori savo galvas pa
kelti, bet budri Alijantų akis 
juos tuojau sutvarko. Ypatin
gai raudonieji turi savo viš
čiukų priperėję šiaurinėje Ita
lijos dalyje, neva prisidengę 
partizanų kauke, bet budrus 
Amerikonai juos puikiai pažy
sta ir reikalui pribrendus ap
tvarko. 

Italijoje žmonės labai linkę 
tikėti raudonųjų varomai me
lagingai propagandai; kvailiu
kams Italams atrodo kad kai 
raudonieji paims valdžios vairą 
tai tuoj čia įves tikrą rojų. Bet 
vargšeliai labai apsirinka, ap
akinti klastingos Maskvos pro
pagandos. Jei jiems tektų sa 
vo kailiu patirti bent per pus
meti sovietų sistemos tai jie 
tuoj nuo tos ligos butų išgy
dyti, taip kaip musų Lietuviai 
kad išgijo, kurie visi patyrė 
ant savo kailio, ir dabar net ne
nori apie tai kalbėti. 

Lauksiu nuo jusų daugiau 
naujienų iš Amerikos. Tiesa, 
maisto siuntinio dar negavau. 
Laikraštį Dirvą gavau dar tik 
vieną numerį. M. P. 

KAS platina Dirvą — tas 
platina apšvieta. 

Kaunas be gyvumo 
šiądien Kaune jokio judėji

mo. Buvusi Laisvės alėja at
rodo apmirus ir tik retai kada 
joje praeivis pasirodo. Jokio 
susisiekimo priemonių. Jeigu 
nebūtų vežikų tai tektų pačiam 
nešioti čemodanus iš viešbučio 
į stotį. Vežikai, matyt, paliks 
tradiciniu Kauno vaizdu. 

Spinduliai* 

DIRVOS AGENTAI 

Vincent B. Archis 
Dirvos Atstovas 

Prenumeratoms, Skelbimams 
331 So. Rampart Blvd. 

LOS ANGELES, GALIF. 

J. A. Urbonai 
Dirvos Agentas Daytone 

ir apielinkėje. 
1302 Lamar St. Dayton, O. 

J. Žemantau&kas 
N o t a r a s  

"Dirvos" Agentas 
130 Congress Avenue 

Waterbury. Conn. 

Marijona Milunaitier * 
Dirvos Atstovas 

Skelbimams, Prenumeratoms 
841 Hollins Street 

BALTIMORE 1, MD. 
į. »fr •! į. .į. .į. į. .į. 

Amerikos Lietui Misiia 
ir Jos Darbai 

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

ŠTAI TAS PULK. JONO PETRUIČIO APRAŠYMAS JO 
PERGYVENTU KANČIŲ BOLŠEVIKU NAGUOSE t- C* 

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

1 knyga 
$1 

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

UŽSlSAKYKIT JŲ PLATINIMUI - 6 UŽ $5, 15 UŽ $10 

Timeless Lithuania' *3 
(Su Lietuvos vaizdais, su Autoriaus Dr. Norem atvaizdu, su Lietuvos žemėlapiais) 

Užsakymus siųskit cash pinigais arba čekiais, Įr tuoj gausit savo knygas. 
(Knygos didumo viršelio 
piešinys, bet viršelis spau
sdintas trim spalvom.) 
Pirkti galima po vieną, dtt 
ar daugiau knygų, po $3.00. z. o A c • . * | j •# /*\i « 

Siųskit savo užsakymą! o82u Superior Ave. Cleveland 3, Ohir 

1 1 1 1 1  I  I  V  1 t < t f HfffM'M 

Šios knygos pelnas eina Lietuvos vadavimo reikalams. 
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Kas Mus Šiądien Jaudina 
JUL-JtUJĮ 

Lietuvių Pabėgėlių Likimo Klausimas, į ką Amerikiečiai 
Privalą Daugiau ir Rimtai Kreipti Dėmesį 

GYVENIMAS DAUGELI MŪ
SŲ SUTRIUŠKINS 

MU1SŲ tautiečiai Amerikoje 
jau daug kartų mums Įrodė 
kad mus supranta, užjaučia ir 
nori mums padėti. Jie žino kad 
mes esame sunkiose sąlygose, 
kad mums daug ko trūksta ir 
kad plačiame pasaulyje tik jie 
vieni dar gali mums pagelbėti. 

Mes visi dėvime jų atsiųstus 
rubus bei apavą, musų vaikai 
mokosi iš jų dovanotų vadovė
lių ir naudojasi gausiai atsiųs
ta rašomaja medžiaga. Be to, 
daKs musų nedarbingų senelių 
ir visi invalidai bei ligoniai 
gauna piniginę pašalpą iš mu
sų brolių suaukotų ir atsiųstų 
lėšų. 

Visa tai padėjo mums iki šicl 
iškęsti pabėgėlių gyvenimo 
sunkumus ir dar galutinai ne
nustoti vilties sulaukti aiškes
nio rytojaus. lĄęs sakome ne 
geresnio, bet tik aiškesnio ry
tojaus visai sąmoningai, nes, 
medžiaginiu atžvilgiu, greito 
musų sąlygų pagerėjimo tikė
tis netenka. Visai aišku kad 
ateityje mus laukia dar labai 
dideli sunkumai ir praeis dar 
daug metų kol galų gale stip
resnieji iš musų vėl tvirtai at
sistos ant savo kojų. Daug 
daugiau mūsiškių vargs gal vi
są savo amžių ir normaliai gy
vens jau tik jų vaikai, o bus 
ir tokių kurie susmuks ir gy
venimas juos sutriuškins. 
BEPRASMINGAS GYVENI
MAS MUS ĖDA 

VIENĄ galima tikrai tvirtin
ti ir būtent tai kad kuo ilgiau 
pabėgėliai gyvens dabartinėje 
būklėje, t. y. stovyklose arba 
pas laikinus darbdavius įvai
riose laikinai priglaudusiose pa
bėgėlius valstybėse tuo datt-
giau žmpnių iškryps, paluš ir 
taps dvasiniais bei fiziniais in
validais. 

Musų tautiečiai Amerikoje, 
norėdami mus grąžinti gyveni-
man, iki šiam laikui rėmė mus 
savo aukomis ir dovanomis, už 
kurias, mes turbut, niekad ne
sugebėsime jiems atsidėkoti. 

Tačiau jie nežino kad di
džiausias pavojus mums ir mu
sų išgelbėtoms iš sovietiško 
pragaro šeimoms gludi musų 
dabartinio gyvenimo bepras-
mingume ir stovyklinių sąlygų 
nenormalumuose. 

Mes esame girdėję kad pa
bėgėliams bus duota galimybės 
išvykti ir dirbti ten kur trūk
sta žmonių, kad jie nebus par
duoti jų kraštus prarijusiems 
okupantams, tačiau nuolat ma
tydami aplink save tų okupan
tų draugus bei agentus ir turė
dami provokatorių savo tarpe, 
mes jau senai jaučiamės ne
saugus. „ 

Esame šešis metus trukusios 
nuolatinės baimės ir beteisiš
kumo pakankamai nuvarginti. 
Turime savo jiegų likučius pa
naudoti naujo gyvenimo kūry
bai, kuri neįprastose sąlygose 
nebus nei lengva nei greita. 

MUMS REIKALINGA 
EMIGRUOTI 
"^NETURĖDAMI kelio kelio 
atgal, norime pradėti veržtis į 
priekį. 

Mums nejauku ir pikta kad 
kai kurie iš musų nori mus 
nuo emigracijos atgrąsinti. .Tie 
kalba apie įvairių kraštų kli
matines sąlygas, apie galimy
bes kolonizuotis "kompaktine 
mase" ir kitus dalykus, kurie 
užima daug brangaus laiko ir 
dabartinėse apystovose yra be
prasmiški. 

Juk ne tam aukojome viską 
ką turėjome brangiausio kad 
sustotume ir gaištume pusiau-
kelyje tarp bolševikškęs vergi
jos ir tolimų, bet laisvų ir 
mokratiskų kraštu. 

KUO TOLIAU tuo ryškiau 
matyti kas būtent yra tuo tup-

čiojimu suinteresuoti k* kam 
turime buti dėkingi už tai kad 
užsienis klaidingai informuoja
mas apie pabėgėlių tikrąją bū
klę, jų nuotaikas bei norus. Tų 
musų "geradarių" įr "padėties 
žinovų" tikslus suprasti nesun
ku. Jie, mat, nesitiki užjury-
je surasti sau pageidaujamų 
sąlygų, o taip pat nenori likti 
Europoje patys vieni, žmonės 
kurie yra pasiryžę imtis kirvio 
Brazilijos miškuose, arba plū
go Argentinos stepėse, jiems 
nerupi, tačiau tik tų žmonių 
tarpe galima tęsti "veikėjų" 
vaidmenį ir todėl reikia juos 
kuoilgiau išlaikyti pabėgėlių 
stovyklose. 

Kolonizacijos sudėtine mase 
nebuvo reikalinga musų pirmie
siems tautiečiams Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse, kurie 
vis tik ir šiądien įrodo esą Lie
tuviais, tačiau ji Lutina tiems 
kurie planuoja galėsią gyventi 
be darbo tos "masės" sąskai-
ton, o tai pabėgėlių visai nevi
lioja. * 

Mes eiliniai darbininkai ir 
tie iš musų kurie išsižadėjome 
vilčių Į lengvą gyvenimą, skai
čiuojame dienas kurios mus 
dar skiria puo kelio į naują at
eitį. 

Musų tautiečiai Amerikoje 
galėtų mums daug padėti skelb
dami spaudoje musų rupesčiu? 
bei troškimus, o ši jų pagalba 
mums tiek pat svarbi kaip do
vanos ir aukos siunčiamos 
mums, kol esame dar tik elge
tomis. Vyt. Naujenis. 

Lietuva Tironų Pančiuose VIENOS VERGIJOS 
PABAIGA 

BOLŠEVIKAI SURIJO 
AMERIKIEČIU 

PAŠALPA 

Kariškas lakūnas Chalmers S. 
Goodlin. 23 m., sveikinamas po 
nusileidimo bandymų su rakie-
ta varomu lėktuv, Muroc, Cal., 
kuris pasiekė 550 myliu į va
landa greitumą. Jis toliau da
rys bandymą pasiekti 1700 my
lių greitį tuo raketiniu lėktu
vu. 

LIETUVOS LAIVY
NAS SUNAIKINTAS 

Brooklyn, N. Y., katalikų 
laikraštis The Tablet Lapk. 16 
laidoje patiekia straipsnį pava
dintą "NKVD Surijo Raudono
jo Kryžiaus PašalRą Rusams". 
Straipsnis pagrystas sensacin
gu Rev. Leopold ūBraun rapor
tu. 

Kun. Brown virš 10 metų 
buvo vieninteliu Romos Kata
likų kunigu Maskvoje; pasku
tiniu laiku jis gryžo iš Sovie
tų Sąjungos į Ameriką. 

Kun. Braun tvirtina kad 27 
milijonų dolarių vertės Ameri
kos žmonių pašalpa Rusijos 
žmonėms per Raudonąjį Kry
žių nepasiekė tų asmenų ku
riems ji buvo skirta, bet buvo 
pasisavinta sovietų valdžios įs
taigų, ypač NKVD. 

Galima padaryti išvadą kad 
panašiu keliu nuėjo ir maisto 
ir drabužių bei kitų pašalpos 
dalykų siuntiniai kurie buvo 
skirti Lietuvos žmonėms, ka
dangi Sovietų valdžia neleidžia 
Amerikos Raud. Kryžiaus or
ganizacijos atstovus pašalpą 
paskirstyti sulyg reikalo; pa
šalpos paskirstymas yra išim
tinai Sovietų pareigūnų ranko
se. 

Tas pats The Tablet, Lapkr. 
30, patalpino Lietuvos Krikš
čionių Demokratų Partijos at
sišaukimą, raginantį krikščio
niškąjį pasaulį gelbėti Lietu
vos žmones ir neduoti jiems žū
ti pasekmėje sovietų įvesto te
roro Lietuvoje. 

KARO NAŠLAIČIU 
GLOBA 

Iš patikimų šaltinių praneša
ma kad 1940 metais Lietuva 
savo upyne jau turėjo 21 gar
laivį, 9 motorlaivius ir 47 bai
dokus. šio laivyno pajiegumui 
įvertinti reikia turėti galvoje 
kad vienas 600 tonų talpos bai
dokas gali paimti net 40 vago
nų krovinį. Visi tie Laivai bu
vo daugiausia privačių savinin
kų nuosavybė. 

1936 metais Klaipėdoje su-
sikuręs Lietuvos Baltijos Lloy-
das turėjo 8 juros laivus. Ta 
bendrovė stengėsi perimti ir 
vidaus laivininkystę, buvo iš
nuomavus arba nupirkus visą 
eilę garlaivių ir baidokų. Vi
sus šiuos laivus Rusai 1940 m. 
konfiskavo, pavesdami juos so
vietų upių komisaro žinybai-
Kai kurie Lietuvos laivai buvo 
pasiųsti į Pripetės baseiną. 

Vokiečiai nusavino likusius 
laivus 1941 metais, atėję į Lie
tuvą, ir laivų savininkams jų 
negrąžino. 

Tas visas Lietuvos laivynas 
palengva buvo sunaikintas ka
ro metu bombardavimais ir nu-
skandinimu bei sugadinimų. 

Nekurie lavai bandė pasiša
linti į vakarus, bet jų likimas 
nežinomas. Spinduliai. 

VYSK. KAROSAS GYVAS. 
Viena žinutė praneša kad žino
mas per daugelį metų Vysku
pas Antanas Karosas, yra dar 
gyvas. Jam jau 91 metas am
žiaus. 

Tebeprisilaiką* Vilkavišky j e, 
bet labai sunkiose sąlygose, nes 
Vilkaviškis yra visiškai su
griautas. 

New York Times Gruodžio 1 
rašo kad Amerikos Komitetas 
Europos Vaikams Globoti su
intensyvino savo vajų surinki
mui $800,000 našlaičių reika-4 

lams. Projekto globėjai yra 
įvairių tikybinių grupių atsto
vai, tarp kurių yra Kardinolas 
Spellman ir Rabinas S. S. Wise. 

PLATINKIT THE 
BALTIC REVIEW 

Vėl gavome naujų Nu
merių iš Švedijos 

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

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

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

Lietuviai profesionali pri
valo tą žurnalą turėti savo 
ofisuose. 

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

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

DIRVA 

(Tęsinys iš pereito jar.) 

4. Atsiskaitymas... 
- Kadangi Lietuva buvo sovietų užimta tyliu Vokiečių 

sutikimu tai sovietai, pasiremdami ta aplinkybe, vertino 
Lietuvos kraštą kaip galutinai išjungtą is Vokietijos įta
kos. Tat šalia tų pastangų kurias naudojo sovietai įtvir
tinti Lietuvoje komunistiniam režimui, buvo jų daug dė
mesio kreipiama į tai kaip atsikratyti nuo viso to kas 
galėtų Vokietiją dominti Lietuvoje. Mat, Lietuva, gy
vendama kaimynystėje su Vokietija ir turėdama ypatin
gus santikius su Klaipėdos kraštu, palaikė gana# artimus 
tiek ukinius tiek ir kulturinius ryšius su Vokiečiais. Pa
gal paskutiniuosius statistikos davinius, Lietuvoje gyve
no apie 15,000 Vokiečių (be Klaipėdos krašto). Jie tu
rėjo savo atskirų mokyklų, prekybos ir pramonės Įmo
nių, bankų ir šiaip kitokio turto. Prasidėjus žemės, na
mų bei įmonių nacionalizacijai turėjo ir juos palikti. Ir 
sovietinei valdžiai sudarė Įvairių nepatogumu tas fak
tas kad ji buvo verčiama į Lietuvos Vokiečius žiūrėti 
kaip į kokius privilegijuotus gyventojus ir taikinti jiems 
visokiausi palankumą. Be to, tie 15,000 Vokiečių Lietu; 
voje sudarė stiprią "penktąją koloną" — tai yra tokį 
elementą kurs sovietams buvo labai nedraugiškas, jų re
žimui visiškai svetimas, išdalies pavojingas ir netikras. 
Tai buvo'bjauri votis ant sovietų sprando, ir jiems būti
nai reikėjo ją išpjauti. 

Vis del to ištisą pusmetį tas "Vokiškas skaudulys" 
sovietus vargino. Patiems Lietuviams jis buvo labai nau
dingas, kadangi Vokiečiai sudarė lyg langą, per kurį bu
vo galima įžvelgti už sienos, per kurį ateidavo dar viso
kių viltingų žinių, raminimų ir šviesos iš Vakarų.. v Ir 
Vokietijos valdžia nesiskubino spręsti Lietuvos Vokiečių 
klausimo, nors Maskva be paliovos spaudė ir ragino kuo-
greičiau jj likviduoti. Sovietai primygtinai reikalavo 
Vokiečių valdžią kad ji atsiimtų kiek galima greičiau 
Lietuvos Vokiečius. 

Iš Latvijos ir Estijos Vokiečiai buvo išvežti Į Vo
kietiją, vos porai mėnesių praėjus po tų kraštų okupaci
jos. Gi Lietuvoje jie vis dar tebesėdėjo, nors jau baigė
si šeštas mėnuo po Lietuvos prijungimo prie Sovietų Są~ 
jurgos. Tuo 'metu sovietai labai sąžiningai ir dideliais 
prekių kiekiais rėmė Vokietiją prieš Angliją. Ištisi trau
kiniai^ prikrauti visokiausios medžiagos, reikalingos Vo
kietijai karui vesti, diena ir naktį keliavo iš Rupijos į Vo
kietiją. Ir Stalinas didžiavosi kad gali padėti Hitleriui 
mušti "Anglijos kapitalistus. *v 

Nesunku suprasti kad Vokietija, taip reikšmingai 
remiama Sovietų Sąjungos, buvo priversta daryti nuo
laidų, sutikdama atsiimti iš Lietuvos visus_ Vokiečius. 
1940 metais Gruodžio mėnesį sovietai susitarė su Vokie
čiais del Vokiečių tautybės žmonių iškeldinimo (repat
riacijos) iš Lietuvos i Vokietiją. Ir Gruodžio mėnesio 
pabaigoje praąidėjo Vokiečių danginimas, kurs tęsėsi iki 
1941 metu Kovo mėnesio pabaigos. 

Pagal repatriacijos sutartį visi Lietuvoje gyvenanti 
Vokiečiai turėjo teisę išvykti Vokietijon ir išsivežtį savo 
kilnojamąjį turtą, atlyginant jiems už jų paliktą nekil
nojamąjį turtą. Vokiečiu buvo laikomas tas kas turėjo 
Vokiečius tėvus, senelius bei prosenius arba kas galėjo 
įrodyti savo Vokišką kilmę. Šiuo paskutiniuoju pagrin-. 
du ir pasinaudojo daug Lietuvių. 

Kaip sakėme, grynų Vokiečių, tebuvo Lietuvoje tik 
apie 15,000. O pagal repatriacijos susitarimą išvažiavo 
iš Lietuvos apie 55,000 galvų. Tat iš kur ir kaip atsira
do dar 40,000 "Vokiečių"? Iš turimų žinių aiškėja kad 
tą skaičių sudarė: apie' 20,000 tokių kurie arba iš savo 
pavardės arbo dokumentais galėjo^ įrodyti esą Vokiškos 
kilmės, nors savęs nelaikė Vokiečiais; likusieji 20.000 pri
klausė "Lietuviškam kraujui" ir apėmė tuos kurie pri
klausė mišrioms šeimoms. Iš to skaičiaus reikia išskir
ti porą šimtų asmenų kur,e neturėjo jokio ryšio nei su 
Vokiško kraujo šeima, nei Vokiška kilme: jie, norėdami 
ištrukti iš sovietinio pragaro, kaip ir visi kiti, suklastuo-
tais dokumentais "įrodė" savo vokiškumą ir tuo budu iš
sigelbėjo. 

Apskritai, visus repatriantus reikia paskirstyti į dvi 
grupes: vienai priklausė tie kurie keliavo iš Lietuvos 
šaukiami "didžiosios Vokiečių dvasios" ir keliavo Vokie
tijon įsilieti į savo kraujo "tauriąją bendruomen"; an
trai priklausė visi likusieji, kurie visomis pastangomis 
jieškojo savo Vokiškos kilmės, visokiais budais įrodinė
jo savo gyslose "Vokišką kraują" ir sakėsi esą Vokiečiai 
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—- ii1 viš'a tai date tik del to kad galėtų išvažiuoti/ iš Lifr 
|uvos. Dalis jų neapkentė Vokiečių visa savo prigimtl-
Įni ir į repatriaciją žiurėjo kaip į priemonę išgelbėti sa
vo gyvybę. Kita dalis norėjo repatriacijos keliais išgel
bėti savo turtą ir juo įsikurti tuo metu dar "galingoje 
Vokietijoje". Lietuvos klausimas jiems atrodė jau pa
laidotas, taigi beliko vienintelis rūpestis kaip įsikurti ten 
kur galima butų laimingiau gyventi negu sovietiniame 
režime. Tiems žmonėms nebuvo svarbu kur išsikrausty
ti. Jiems buvo svarbu tik iškeliauti iš Lietuvos, iš sovie
tinės santvarkos. 

Sovietų valdžia su dideliu įtarimu žiurėjo į visus re
patriantus ir sunkino jų "Vokiškos kilmės" ir "Vokiško 
kraujo" įrodinėjimą. Vokiečiai, priešingai, visokiais bu
dais pagelbėdavo norintiems repatriuotis. Ir vieni ir an
tri elgėsi ūkiniais motyvais: sovietai norėjo kad kuoma* 
žiau išvažiuotų Vokietijon ir kuomažiau butų išvežama 
turto; gi Vokiečiai turėjo tikslą kad kuodidesnis skailius 
atkeliautų Vokietijon ir kuodaugiau atvežtų turto, kurs 
buvo reikalingas atsiskaitymui su sovietais už jų prekes. 
Be to, sovietai nenorėjo kad po repatrianto skraiste iš
truktų iš jų nagų kai kurie jų politiniai priešai, kurie 
naudojosi Vokiečių atstovybės užtarimais ar kaip kitaip 
buvo iki to išvengę kalėjimo. Todėl buvo k tokių atsiti
kimų kad asmenys, išėję iš repatriacijos komisijų, tuoj 
pat buvo gatvėje suimami, kad sutrukdytų jiems repat-
riavimą. Pačioje repatriacijos komisijose, kurios buvo 
sudarytos iš Vokiečių ir sovietų valdžios atstovų, reikė
davo Vokiečių atstovams labai karingai ginti repatrian
tų "vokiškumą". 

Repatriacijos vardu yra pavykę kelioms dešimtini* 
Lietuvių išeiti iš sovietinio kalėjimo, kurin jie buvo pa
tekę tuoj pat, sovietams Lietuvon įsiveržus. Suimtųjų 
šeimos, repatriuodamos Vokietijon, kartu ištraukė iš 
kalėjimų ir savuosius, kaip "Vokiškos šeimos" narius. 
Sovietai, tik stipriai Vokiečių spiriami, tesutikdavo tokį 
kalinį kaip labai brangų jų "grobį" atiduoti Vokietijai, 

4941 metais Kovo mėnesį išvažiavo iš Lietuvos pas
kutinis Vokietis ir paskutinis repatriantas. Išvažiuojan
čius per sieną pavydo žvilgsniu palydėjo visi pasiliekan
tieji Daugeliui spaudė širdį kad reikia likti šiapus 
geležinės uždangos, reikia likti tarp barbarų, likti sovie
tiniame purve, be žmogaus vardo, paniekintam ir nuola
tinės baimės persekiojamam. 

Pasidarė Lietuvoje dar nykiau kai galutinai užsida
rė siena, kai niekas nebegalėjo nei išvažiuoti nei įvažiuo
ti. Paskutinis Vokiečių repatriantas išvežė ir daugelio 
Lietuvių viltį kad dar vieną dieną gali Vokietija susido
mėti Lietuvos likimu. Dabar atrodė viskas jau baigta: 
Vokiečiai išvažiavo, mes palikome "Dievo valiai", ir so
vietai galės ramiai daryti tai kas jiems patiks, niekam 
nebematant ir nebegirdint.... • 

"Dabar mes pamatysime tikrąjį sovietų režimą", kal
bėjo visi kurie vis tikėjosi geradarystės.... iš Vokiečių. 
Nusivylimas nusirito per kraštą. 

Bet netruko ateiti ir nauja padrąsinimų banga: slap
tais keliais pasklido po Lietuvą "tikrų" repatriavimo tifc-
slų aiškinimai. Girdi, greitai įvyks Vokiečių-Rusų karas, 
ir Vokietija atsiėmė savo tautiečius kad juos sovietai ne
išpjautų, karui prasidėjus. Be to, buvo pasakojama kad 
Vokiečiai labai paviršutiniškai teskaičiavę repatriantų 
turtą, daug kur sovietams greitai nusileisdami. Iš to 
susidarė įspūdis kad jie žiuri į repatriaciją kaip į laiki
ną dalyką, kaip į tam tikrą manevrą. 

Buvo plačiai kalbama apie vieną įvykį kur sovietai 
darė labai didelių sunkumų vienam asmeniui. Vokiečiai 
pasisiūlę" tam asmeniui jį pervežti per sieną slaptai. Į 
to asmens pareiškimą kad tokiu atveju jis negalėsiąs pa
siimti savo turtą, tūlas "didelis" Vokietis atsakęs: "Ne
bijok, gryžęs surasi " Tie ir kiti panašus dalykai at
laikė krašte Lietuvių moralę: greit kraštas atgavo viltį 
kad, nors Vokiečiai išvažiavo bet karas vistiek greitai 
bus. Tos vilties ir užteko kad žmonės nenustotų pasiti
kėjimo savimi, kad jie greit nepalūžtų ir nesugiebtų. 

Repatriacijai pasibaigus, Lietuva buvo išvalyta nuo 
to elemento kurį sovietai laikė "penktąją kolona". Ne
beliko Lietuvoje nei vieno kitataučio, nei vieno "agento^, 
ir Maskvos viešpačiams buvo galima jaustis daug leng;-
viau. Visi Vokietijos "numylėtiniai" buvo išgabenti per 
Eitkunus ^r Bajorus ir atiduoti Vokietijos valdžiai kaip 
"Lietuvos" mėšlas". Koks buvo jų tolimesnis likimas pa
matysime mes kitoje vietoje, kur bus kalbama apie Vo
kietijos santikius su Lietuva. 

# Sovietų Sąjunga, privertus Vokietiją atsiimti iš Lie
tuvos savo tautiečius ir viengenčius, jautėsi pravalius 
sau kelią į Berlyną; jautėsi tvirčiau atsistojus prie Vo
kietijos sienos, nes iš visų pasienio sričių ir visų naujai' 
sovietų okupuotų žemių (Latvijos, Estijos, Lenkijos ir 
Ste^atąjos) Vokiečiai buvo išvežti. 
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DASKAITYKITX kaip pasireiškia Chicago Sunday Tri
bune redakciniame straipsnyje, "Nesugebėjimas Vo

kietijoje, Pasisekimas Japonijoje": 
"Negali buti daugiau jokios abejonės kad Amerikos 

okupacijos elgesys nugalėtoje Vokietijoje yra neištrina
ma dėmė Amerikos reputacijoje, štai Senato investiga-
cijos komiteto karo tyrinėjimų patarėjas George Mea-
der patiekė raportą. Tas raportas parodo kodėl Prezi
dentas Truman, State Secretary Byrnes, Undersecreta
ry Dean Acheson, ir Senatoriai Connally, Kilgore, ir 
Vandenberg kovojo norėdami sutramdyti tam komite
tui daryti tyrinėjimą. Jie bijojo iškėlimo faktų už ku
riuos jie, kaip lygiai Rooseveltas, Gen. Eisenhower, ir 
buvęs Iždo Sekretorius Morgenthau yra atsakingi. 

"Meader raportas atskleidžia vaizdą tvarkos kuri 
yra korupcijos, gėdinimo, badu marinimo, plėšimo ir iš
naudojimo gyvenamų namų ir industrijų, ir tikslus bru-
tališkumas su bejiegiais ir skurdžiais žmonėmis. Tai 
yra tvarka kuriai pavyzdį patiekė Morgenthau nusta
tydamas 'griežtą' taiką. Tą tvarką priėmė Rooseveltas 
varde visų savo šalies žmonių. Ją priėmė Gen. Eisen-i 
hower varde Amerikos armijos, kuris buvo' pirmiau vy-'.vada1' a£itatoriai i* jy sū
riausias komandierius Europoje ir vėliau vyriausio šta-
vo vadas. Tą tvarką gynė ir palaikė Byrnes-Acheson-
Connally-Vandenberg grupė kaip pagrindą užsienio po-

VISOJE Turkijoje kariuome
nes vadovybė ėmėsi griežto ap
valymo komunistų, ir, kaip pa
šaliečiai tai matydami tikrina, 
komunizmui ateitis Turkijoje 
pasidarė tamsi-juoda. 

Istambulo teritorijoje, Bul
garijos ir Graikijos pasieniu, 
apvalymas pravesta taip pasek
mingai kad mažai kas liko kas 
galėtų kokį nors komunistinį 
judėjimą ten kurstyti, 

Panaikinta ir dvi politiškos 
partijos — Darbininkų ir Val
stiečių Socialistų partija ir 
Turkų Socialistų partija — jų 
darbininkų unijų sąryšiai, ir 
uždaryta aštuoni jų laikraščiai. 
Areštuota visi žinomi komuni-

litikos. 
# "Šios nežmoniškumo politikos baisenybės labai grie

žtai skiriasi nuo protingų ir veiklių metodų kuriomis 
pen. MacArthur pravedė okupuotos^ Japonijos žmones 
j taikos ir atsigaiveliojimo kelią. Jo sumanumas pada
lė tą kas išrodė negalimu, paverčiant nugalėtos Japoni
jos žmones Amerikos draugais. Ten nėra šlykščių skan
dalų ar bestiališkumo prikergiamo Amerikos kareiviams 
ar militarinei vyriausybei. 

"Japonijai sutikus pasiduoti ir baigti karą, Gen. 
ItlacArthur pareiškė kad kaip nugalėtojas jis stengsis 
Žiūrėti kad jo atliekami darbai butų verti atsakomybei 
kuri jam pavesta. Jo darbas yra paremtas ant morali
nio pagrindo. 

"Link Vokietijos buvo skirtingas atsinešimas iš pat 
pradžios. Quebeko konferencijoje 1944 metais Morgen
thau įtikino Rooseveltą priimti baudžiamos taikos pla
ną, sulyg kurio Vokietija butų apiplėšta nuo jos indus
trijos, sunaikinta kaip ąšįs Europos ekonomijos, ir joįs 
įnonės paversti į beverčius ir bevilčius. Tokia tai buvo 
įielairdystė širdyse tų dviejų žmonių. 

"Kuomet Gen. Jodl pasirašė Vokiečių besąlyginį pa
sidavimą jis prašė Eisenhowero parodyti mielaširdystę 
žmonėms kurių likimas pavedamas i jo rankas. Eisen
hower išdidžiai nusisuko šalin. Nei tada nei vėliau kada 
Gen. Patton buvo apkaltintas draugingumu Vokiečiams 
Bavarijoje, Gen. Eisenhower nesistengė užjausti likimą 
tų žmonių, pavestų jo malonei. Jis neturėjo to nuošir
dumo ir moralinės drąsos įsikišti. 

"Tokia traginga ir taip vykdoma politika užrašė 
juodą rekordą žmogaus nežmoniškumui kokį tik istoriją 

fali parodyti. Morgenthau taika buvo padrąsinimas: 
^ žiaurumus. Ją vykdyti reikėjo žiaurių būdų ir apsiėji
mų. Ji .palaikė Vokiečius ant badavimo briaunos. Des
peracijoje atsiradusios Vokietės moterys buvo privers
tus parsiduoti save okupaciniams kareiviams už trupi
nius maisto sau ir savo vaikams. Žaliukai Amerikos ka
reiviai kurie niekad negirdėjo nei šūvio iššaunant iš ne
apykantos, buvo įmokinti keršto ir nekentimo Vokiečių 
įr jiems pavesta Vokietijos okupacija. Jie stengėsi pa
rodyti savo vyriškumą mušimu ir stumdymu bejiegių ir 
jlfldaujančių žmonių. 

"Negeresnį pavyzdį parodė ir kitos šalys kurios su 
Amerika dalinasi okupacija. Bet jos nors turi pasitei
sinimą. Rusai ir Lenkai kentė Vokiečių žiaurumus lai
ke jų įsiveržimo. Anglija ir Prancūzija" patyrė pažemi
nimą laimėjančių Vokiečių. Vokiečiai betgi nenaikinoi 
nesprogdino Amerikos miestų, nei musų nenugalėjo, ir 
Amerikonams nėra ko degti kerštu prieš tuos nugalė
tus žmones". ' , 

Kenčia ir visa Europa — Ačiu Rooseveltui 
I^EUŽTENKA kad Vokiečiai, kaip didžiausi karo kal

tininkai, taip kankinami. Kenčia dar gal ir labiau 
žymi Europos dalis, kurią bolševikams pavedė tas patį 
Rooseveltas savo pažadais Stalinui Jaltoje. 

Štai Gruodžio-16 iš Paryžiaus paskelbta dar nauj& 
$nia, kuri dalinai jau buvo minėta pereitame Dirvos niv 
Hieryje apie slaptus UNRRA direktorių vadų Europoje 
nasikėsinimus prieš pabėgėlius ir tremtinius, štai tas 
Paryžiaus pranešimas: ' 

"Kremlius staiga pareikalavo kad Amerika išpildy
tų savo sutartį kurią padarė Rooseveltas Jaltoje su Sta
linu, — kaip dabar paaiški. 

"UNRRA išleido slaptą memorandumą sufyg kurid 
turi buti atiduota Raudonajai armijai Rusai, Baltai ir 
įenkai — visi pabėgėliai kurie stengėsi ištrukti iš N K 
VD nagų ir dabar randasi išvietintų asmenų stovyklos^ 
y. S. zonoje Vokietijoje, 

"Tai yra slaptas įsakymas, iš Lapkričio lt, pasira
šytas Jack Whiting, UNRRA direktoriaus Amerikos zo
noje Heidelberge. Tas įsakymas įpina Jalta sutartį su
lyg F. H. LaGuardia nuosprendžio, nors Paryžiaus UN 
$RA direktorius, Britij Gen. Fraser ir UNRRA raštinė 
Arolsene tokios sutarties buvimą užginčija. 

"Tas UNRRA raštas reikalauja greitai grąžinti iš* 

TAIP tai Turkija greitai iš 
drąsiai apsivalė nuo komunistų. 

Kaip yra su musų Washing 
tono administracija? Ji pasi
skelbė valysianti komunistus iš 
valdiškų vietų, bet tuo tarpu 
visoje šalyje komunistai laisvai 
rengiasi išvalyti visą Amerikos 
valdžią ir čia įvesti sovietus. 

! Amerikoje leidžiami komu
nistų laikraščiai įvairiose kal
bose atvirai skelbia išdavystę 
šiai šaliai ir pripažysta ištiki
mybę tik Maskvai. 

Kada reikia, ir Molotovas ir 
sovietų ambasadorius iš b a r a 
Washington© administraciją už 
ryžimąsi valytis nuo komunis
tų, nes tas kenkia "draugiš
kiems santikiams" su Maskva. 

/ / / 
BRITANIJOJE bėgyje pra

ėjusių 20 metų traukinių ne
laimių kur žuvo žmonių buvo 
tiek mažai kad ant kiekvienos 
gyvasties žuvusios iš priežas
ties traukinių ir geležinkelių, 
pravažinėta 1,136,000,000 my
lių. 

t t f 
KARO metu buvo išrastas 

naujas vaistas, trumpai pava
dintas BAL, kuris yra veikmin
giausias kovoje nuo arseniko 
ir kitokių metalų apnuodijimo. 
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vietintus žmones sulyg Jaltos sutarties, ir UNRRA ima
si tą programą vykdyti." 

Kaip iš šito matote, UNRRA direktoriai Europoje, 
kurių vadais skubiai padaryta daugumoje Žydai bolše
vikai atsiųsti iš Rusijos, neva pabėgėliais iš Lenkijos, 
surado, sulvg Maskvos įsakymo, dar naują Roosevelto 
Jaltoje pažadą Stalinui — išžudyti paskutinius laisvus 
likusius pabėgėlius. 

Amerikonai — tie kurie okupuoja Vokietiją ir kurie 
ten atlieka žiaurius, kriminališkus ir begėdiškus darbus, 
pasirūpins leisti raudonajai armijai apsupti pabėgėlių 
stovyklas ir tuos nelaimingus žmones išvežti — mirčiai. 

(Morgantrau yra New Yorkietis, Žydų kilmės, bu
vęs U. S. Iždo Sekretorius prie Roosevelto. LaGuardia 
pereitą vasarą lankėsi pas Staliną Maskvoje.) 

LAISVĖS ŽIBINTAS 
$S Benio Rutkuno eilėraščių rinkinio "Pulsas Mak#1. 
Eilėraštis skirtas Amerikos Jungtinėms Valstybėms) 

Už mėlynų marių, vakariuose toliuos, 
kur saulė aptiskus ugniniais karoliais, 
nuilsusį veidą į jurą pamerkia 
ir kruviną gėdą pasaulio apverkia — 

už mėlynų marių, vakariuose mėliuose 
džiaugiasi Laisvė, žibintą iškėlusi. 

Prie kojų jos bangos dainuodamos ošia, 
žvaigždžių susispietęs vainikas ją puošia. 
Sušaukus tautas i dermingą šeimyną, 
budėdama sergsti jų taiką ir gina — 

pagerbia žmogaus ji teises mažutėliuose 
didingą Laisvės žibintą iškėlusi. . 

Aukščiau ir aukščiau jinai kelia žibintą, 
kad keltųsi tautos vergovėj pamintos; 
okeanuos paklydusiems spindulius sklaido 
Teisybės žėruojančiu veidu nuskaistus: 

te siautėja pražūčiai audros įšėlusios, 
nepajuda Laisvė žibintą iškėlusi. 

j|alie nustabioji, šalie tolimoji, 
nuo seno drąsuolius savin tu vis moji — 
išalkusius laisvės, šviesybės ir duonos, 
ir darbui, ir džiaugsmui glaudi milijonus. 

Ir dvasioj gyvųjų, ir mirusių vėlėse 
švieti tu žmonijai, žibintą iškėlusi, 

Įš krašto smutkelių, liūdnųjų palaukių, 
nuo baudžiavos jungo vaikai tavin plaukė 
ir prakaitu, triusu sau laimę atkasę, 
ten kvietėsi sesę dainų — geltonkasę. 

Dangoraižių krašto marguose šešėliuose 
globoja juos Laisvė, žibintą iškėlusi. 

Ir tarpo užgrūdinti vėtrų Lietuviai, 
laisvoje šalyje susikurę sau buvj. 
Ir šauksmą gimtinės už jurų išgirdą 
aukojo jai kraują ir gyvąją'širdį — 

okeanų plačių išskalautuose smėliuose 
juos drąsino Laisvė, žibintą iškėlusi. 

Ereliais pakilę, padangėmis skrido, 
garbės ir narsybės atnešdami skydą 
gintarų tėvynei — dvasia nenumirę 
Girėno ir Dariaus vardo didvyriai. 

Žaibai rodė kelią, perkūnijos skelsi — 
juos laimino Laisve, žihjntą įškėlųsi. 

Už mėlynų marių vakariuose toliuose, 
kur saulė aptiškus ugniniais karoliais, 
nuilsusi miegui blakstienas užmerkia 
ir kruviną gėdą pasaulio apverkia — 

už jurų, už marių, vakariuos šešėliuose 
švytruoja Laisvė, žibintą iškėlusi. 

Rašo Br. Ketarauskas. 
UPIŲ darbas turi didelės įtakos į sausže-

mio ir vandenyno kitėjimą. 
Įvairų kraštų hidrologai yra padarę labai 

įdomių tyrinėjimų su žemės rutulio svarbesnė
mis upėmis. Tie tyrinėjimai parodo kad kai ku
rios upės turi didelę galią nešti daug žemių 
įtekančius vandenis. Jos suneša milžiniškus 
nuplaunamos uolienos kiekius į juras ir vande
nynus. Peržvelgsime kai kurias didesnes upes 
W panagrinėsime jų darbą. 

THAMES (Temzė), tekanti pro Londoną j 
Siaurės jurą atneša daugiau kaip 520 tūkstan
čių kubinių metrų žemės. Pasak Heiki, Didžio
sios Britanijos salų upės, jeigu jų smarkumas 
nesumažės, galės per keletą milijonų metų pa
skandinti Anglijos kontinentą Atlanto vandeny
se. 

Reino upė, Vokietijoje, tiek daug neša įvai
rių sąnašų kad jo tėkmės kiekviename kilometre 
praplaukią ne mažiau kaip pusė milijono kubi
nių metrų žvyro bei graužo, neskaitant dumb 
lo. šitas kietųjų kunų milžiniškas kiekis upėje 
nuo aukštupio iki žioties susimala^ ir virsta smil
timi. 

Rona upė su savo sąnašiais galėtų per 45 
tukstančius metų užpilti Ženevos ežerą, jeigu ji 
kasmet įvilktų į tą ežerą tokį pat žemės kiekį 
kokį ji dabar įverčia. 

Tačiau Temzė, Reinas ir Rona yra tai nedi
delės Europos upės, ir jų geologinis darbas yra 
visai mažas palyginti su tokių milžiniškų upių 
kaip Dunojaus, Volgos, Dniepro, ir Dono darbu. 
Šitos upės nuneša Į jurp.s milšinišką sąnašų kie
kį, sudarydamos Juodosios, Kaspijos • ir Azovo 
jurų krantuose plačias deltas. Vien tik Duno
jus kasmet atneša sąnašų Į Juodąją jurą nuo 23 
iki 40 milijonų kubinių metrų, ne daug ką ma
žiau kietų dalių neša su savimi Dniepras. 

DNIEPRO deltoje yra daug salų, susidedan-

Nors stebėtini yra savo dydžiu Gango atlie
kami darbai, bet vis dėlto ji pagal savo darbo tu
rimą didumą neužima pirmo® vietos tarp pasau
linių upių. 

Hwoang Ho upė, Kinijoje, kas met įneša* | 
Geltonąją jurą dvigubai daugiau dumblo kaip 
Gangas. Kas du metai Hwoang Ho įneša dumb*, 
lingu medžiagų į tą jurą apie vieną kilometrą. 

Upių darbas nesiriboja vien tik deltų suda
rymu. Jos lygina ir kečiia sausžemio paviršių* 
Didžiosios Sibiro upės — Obė, Jenisejas ir Lena, 
nešdamos nuo sausžemio sąnašus į Lediniuot% 
vandenyną, padarė iš šiaurinės Sibiro srities že» 
iTiumą. 

Mississippi išilgai savo žemutinio tekėjimo 
padarė plačią lygumą. Reinas iškariavo iš juros 
Holandiją, o Nilas — visą žemutinį Egiptą. 

Palyginti nedidelė kalnų upė Terekas, ište
kanti iš didingų Kazbeko šlaitų, Kaukaze, nune
ša į savo deltą tiek daug sąnašų kad delta kas
met ilgio atžvilgiu didėja po šimtą metrų. Jei
gu Terekas tokiu intensyvumu neš sąnašus ir 
toliau tai greitu laiku Terekas iš Kaspijos juros 
užims milžinišką sausžemio plotą. 

PASAK Prancūzų mokslininko Bori-de-Sen 
Venseno, upių sąnašos ilgainiui iš Viduržemio 
juros baseino padarys tam tikrą gėlųjų vandenų 
ežerų sistemą, o paskui iš jos milžinišką upę. 
Graikijos archipelago salos bus išmėčiotos po 
erdvius liunus. Venecijos įlanka bus pakalnės 
Po upės tąsa. Dniepras ir Po virs paprastomis 
milžiniškos Viduržemio upės įtakomis. 

Išnagrinėti atskiri pavyzdžiai duoda ryškų 
vaizdą apie milžiniškus upių darbų dydžius. 

Pabandykime dabar išspręsti kitą klausimą. 
Ar negalima apskaičiuoti šėmės paviršiaus visų 
upių darbą ? 

Pasirodo kad tas uždavinys, nors Ir yra sun
kus, tam tikrose tikslumo ribose yra išspren
džiamas. 

Yra apskaičiuota_ jfcad viąų upių darbas yra 
lygus penkiems trilijonams kilometrų arba 2.1 
bilijonų arklių jiegos. Tai yra milžiniškas upių 
darbo kiekis, kuris yra sunaudojamas kalny-

dių iš smėlio ir dumblo, šitos salos kiekvienais j nains griauti, uolienoms smulkinti ir jurų gy-
metais po truputį didėja, užkariaudanios naujas 
sausžemio dalis. 

Dono upes deltoje milžiniškai auga nuosė-
dįos ir del to reikia Taganrogo įlanką reguliariai 
gilinti, kad ji perdaug nenusektų del tų nuosė
dų ir nekliudytų laivininkystei. 

Nemažą kiekį neša žemės padarų ir Duno
jus. Bet Volga jų neša dar daugiau. Volgos 
delta sudaro apie 15 tūkstančių kvadratinių ki
lometrų plotą. Volgos delta kasmet didėja. Vol
gos sąnašos ne tik didina pačią deltą, bet ir Kas
pijos juros artimesnių sričių nuo deltos seklumą. 
Yra nustatyta kad Kaspijos juros šiaurinė sri
tis per aštuonių dešimtų metų periodą pasidaro 
seklesnė nuo 2 iki 3.5 metro. Tai toks yra Vol-
gO upės dltrbas. 

Tačiau reikia priminti kad Europos didžių
jų upių darbai, palyginti su Azijos, Amerikos ir 
Afrikos didžiųjų upių darbais yra tai smulkios 
reikšmės dalykėliai. 

DIDŽIOJI žemės rutulio arterija Mississip
pi upė, šiaurės Amerikoje, kiekvienais metais 
sąnašų atneša į Meksikos Įlanką apie 200 mili
jonų kubinių metrų. Be Mississippi upės į Mek
sikos įlanką atvelka ne ploną sąnašų sluogsnį 
upė Rio Grande. Tos dvi galingos upės tiek 
daug priplauna mineralinių medžiagų kad įlan
kos šiaurinė sritis pamažu leidžiasi žemyn nuo 
sąnašų svorio. 

Dar nuostabesni darbą atlieka upė Gangas, 
Jndijoje. Šita upė atneša į deltą milžinišką že
mės klodų kiekį. Jeigu Temzė per metus išne
ša sąnašų į jurą apie 520 tūkstančių kubinių 
metrų tai Gangas per vieną dieną išvelka į savo 
deltą dar daugiau dumblo. Tokiu budu Gangas 
per metus išneša į jurą beveik 400 kartų dau
giau mineralinių medžiagų kaip Temzė. Iš Gan-
gos vienos dienos sunešto dumblo galima butų 
sudaryti pylimą 1 kilometro ilgio, 50 metrų plo
čio ir 11 metrų aukščio. 
išmeta į Bengalo įlanką tokį sąnašų kiekį kuriuo 
butų galima prikrauti 10 didelių juros laivų. 
Tai kokį darbą padarys ta milžiniška upė per 
šimtus ir tukstančius metų? 

Apytikriais daviniais nustatyta kad Can-
gas per kiekvienus septynis tukstančius metų iš 
Himalajų kalnyno nuvelka tokį uolienos mases 
kiekį kuris yra lygus kalno Etnos masei, 

\ 

GANGAS sudaro iš -savo sąnašų pačią di
džiausią deltą ant žsmės paviršiaus. Ji užima 
83 tūkstančių kvadratinių kilometrų plotą. Ši
toje teritorijoje lengvai galėtų ItM Belgija, 
Vokietija ir Haiti. 

liams mažinti. Upių veikimo dėka žemės pavir
šiaus reljefas lyginasi ir pamažu įgauna lygu
mos pavidalą. 

TOKIU budu, kaip matome, upių darbas 
yra ypatingai sunaudojamas žemės kevalo for
mai keisti. Jeigu priverstume visas upes dirb
ti žmonijai tai butų galima gauti milžinišką van
dens energijos kiekį įvairiems gyvenimo reika
lams. žmonijai dar nepasisekė nei vienos šim
tosios dalies upių energijos išteklių išnaudoti. 
Tačiau šių laikų technika ir mokslas greitai ver
žiasi pirmyn, ir žmogus palaipsniui užkariauja 
galingas gamtos jiegas. 

šia proga butų ne pro šalį priminti vieno 
garsaus geografo Prancūzo E. Rėklio tokius pra
našystės žodžius: "Ateis diena kada žmogus 
pats valdys upių vagas, kada jis naudosis tais 
darbininkais tam kad perdirbtų planetos pavir
šių pagal savo norą; žmogus privers upes nu
nešti kalvas, užpilti ežerus, dykumas paversti 
derlingais plotais ir iš vandenynų iškariauti pu
siasalius." 

Kiek ši pranašystė ateityje atitiks tikrovę 
negalime nieko tikslaus dabar pasakyti. Tik 
vieną dalyką galime pastebėti kad esame didelių 
iš gamtos energijos kiekių užkariavimo išvaka
rėse. 

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 miesty vardai ir prie 
kurių apskričių priklauso ir kitos informa
cijos apie buvusią Nepriklausomą I4eti|vą. 

Reikalaukit Dirvoje 
Per valandą Gangas 6820 Superior Ave. Cleveland 3. Ohio 

• -. pHpį.ijjfLį!';i i 

LENGVAS BUDAS IŠMOKTI 
ANGLIŠKAI 

Kaina 35c. Su prisiuntimu 40c. 
(Galit siųsti pašto ženklais) 

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

Reikalaukit "Dirvoje9* 
6820 Superior Ave. ClevtijMut S, Ohl| 
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VISOKIOS žiNures 

KANADOS Lietuvių Taryba 
Gruodžio 8 surengė prakalbos 
Adv. R. Skipičiui, nesenai atvy
kusiam iš Vokietijos. Parapi
jos salėje atsilankė keli Šimtai 
žmonių, kurie išgirdo daug ži
nių ir naujų minčių iš Lietuvių 
tremtinių gyvenimo ir vilčių 
atgauti Lietuvos nepriklauso
mybę. Kalbėtojas tvirtina, Eu
ropoje visi tiki netrukus bus 
karas tarp demokratinio pasau
lio ir komunistų diktatūros, nes 
kitaip pasaulis niekad taikos 
ir ramybės nematys. 

Po prakalbų pas Trumpą bu
vo suruošta šeimyniškas vaka
rėlis, kurio metu svečias pa
dainavo naujų dainų ir papasa
kojo Įdomių istorijėlių. 

KANADOS Lietuvių Sąjun
ga, Gruodžio 29, parapijos sa
lėje, ruošia tradicinę Kalėdų 
Eglaitę vaikams. Bus duota 
dovanėlių ir suvaidinta vieno 
akto veikalas, 'Tetruko žva
kė". Vaidins: K. Jasutienė, 
mok. A. Vaupša, A. Norkeliu-
nas, F. žižiunaitė, H. Salelytė, 
J. Mališauskienė, M. Vaišvilai
tė ir Petrukas Padvaiskutis. 

SVEIKINIMAI IP. LINKftJIMAI 

Laimingų Naujų 1947 Metų 
nuo 

v  A C  E  L A B O R A T O R I E S  
I 
| ~ Vienintelė Lietuvių Dažų ir Tepalų 
r Išdirbyste Amerikoje. 
t 
g \ P. J. Ž1URIS, Savininkas 
fi 1614 Coutant Ave. Lakewood, Ohio 

VYTAUTO Klube per rinki- ig 
mus iššluota komunistuojantis i S 
elementas, o kai kurie patys, s 
pasitraukė, nes Kanados val-įj| 
džia komunistų neglosto. Klu-« 
bas išmokėjo po $150 pelno di-į* 
videndų tiems kurie turi po 6'* 
šėrus. Mažiau turinti gavo pro-jw 
porcingai. 11 

NAUJUS Metus sutikti, Ka-^; 
nados Lietuvių Sąjunga ruo-|^ 
šia parapijos salėje vakarėlį, 
su valgiais, gėrimais, šokiais. ;$? 
Tikietus galima gauti pas Paz-Jr 
n o k a i t į  a r  S a k a l ą .  Š i  o r g a n i - Į $ «  
zacija yra patriotinga ir visaip 
pelną skiria tautos reikalams.'^ 
Tokiu budu, jos parengimai vi-'j| 
sada gerų žmonių apsčiai lan-j § 
komi. Sutikimas Naujo Metojjj 
ivvks Gruodžio 31. 1$ 

TAM tikru vajum, vasarą, s 
buvo surinkta nemaža drapanų į 
Lietuvos tremtiniams ir sude- | 
ta parapijos senoje klebonijo-iS 
je. Atsirado oficialių kliūčių j £ 
jas išsiųsti, bet, tikimasi, da-j| 
bar kliūtys nugalėtos ir netru-|| 
kus visos dėžės bus išvežtos j 11 
BALF sandėlį Brooklyne, o iš « 
ten išsiųstos Lietuviams Euro- j * 
I>oje. Rubų rinkimo komitete iš
yra klebonas Kun. Bobinas, K. 

•Jasutis, Leknickas ir kiti. į|j 

MONTREALO Lietuvių or"j§ 
ganizacijos planuoja pasiųsti j H 
delegaciją pas Kanados prem-į$r 
jerą King, tikslu prašyti jį už-;^ 
stoti už Lietuvos nepriklauso-
mybę tarptautinėse konferen- $ 
eijose ir atidaryti duris Lietu-į $ 
viams tremtiniams emigruoti ^ 
pas gimines Kanadoje, kurie į $ 
sutiktų tremtinus paremti irjff 
naujan gvveniman įstatyti. 

Tikimasi, delegacijai vado- ^ 
vaus koks įžymus vietos politi- $ 
kos vadas, Prancūzas, liberalųjį 
partijos narys. ik 

Iš ANGLIJOS atvyko į M011-; 
t r e a l ą  a p s i g y v e n t i  A n g l i j o s :  §  
Lietuvis p. Poška su žmona, j $ 
Jis veikė Anglijoje ir tikimasi į 
netrukus įsisuks i Montrealo'• 
Lietuviu veikla. į į 

SENAS parapijos komiteto j S 
narys ir patriotas Lietuvis J. $ 
Jotkus apsivedė su p. Lenkai-;i 
tiene. Draugai pirm vestuvių j ^ 
surengė jiems netikėtą vakarė- į 
lį parapijos salėje, kur businčią'^ 
porą pasveikino, apdovanodami JĮ 
ir palinkėdami ilgo, laimingo 
gyvenimo. Rep. 

REIKALINGAS SIUVĖJAS 
kuris moka rankom siuvimo 
darbą ir prosyt, prie vyriškų 
naujų drapanų. Pastovi vieta 
ir gera mokestis. Amžiaus nuo 
25 iki 50, ne senesnis. Rašykit 
ar telegrafuokit tuoj: (52) 

William B. Prank, 
Room 1, Wilson Bldg. 

Third St. & Yakima Ave. 
Yakima, Wash. 

GREETINGS 
Sveikinimą! ir Geriausi Linkėjimai Lietuviams 

Jįj&imingų Naujų 1947 Metų 

Su geriausiais linkėjimais musų draugams Lietuviams 

^ Laimingų Naujų 1947 Metų 

I  \  \  J A C K  G A N S O N  
t 
s | H Lietuvis Imtynių Promoteris 

t 
S 3700 Euclid Avenue Cleveland 

Geriausi Linkėjimai švenčių Proga 

Laimingų Naujų 1947 Metų 

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

16135 St. Clair Avenue 
19550 Sr>. Lake Shore Blvd. 

GL. 2188 
Cleveland 

Su Geriausiais Linkėjimais Lietuviams 

DR. J. T. VITKUS 

Sveikinimai ir Geriausi Linkėjimai Lietuviams 

DR. A. J. KAZLAUCKAS 
6902 Superior Avenue . 

Ona Baltrukonis, sav. 
2112 St. Clair Avenue MAin 3495 

Su Geriausiais Linkėjimais Lietuviams 

P A T S  T A V E R N  
1385 EAST 65th STREET 

Petronėlė Jonilicne, Savininkė 

•101 Superior Ave. CHerry 8949 

THE LITHUANIAN SAVINGS 
& LOAN ASS N 

6712 Superior Ave. 

Cleveland 

Sveikinu savo draugus ir kostumerius 

Laimingų Naujų 1947 Metų 

P 

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

6702 Superior Ave. Cleveland 

Sveikinu visus Lietuvius su šventėmis 

Laimingų Naujų 1947 Metų 

THE WHITE HOUSE CAFE 
Joseph White, Sav. 

1156 E. 71st Street Cleveland 

Su geriausiais linkėjimais musų draugams Lietuviams 

STANDARD FOOD MARKET 
854 East 185th Street 

Juozas Blaškevičius, Savininkas 

Laimingų 1947 metų 

B A C C H U S  C A F E  

Su geriausiais linkėjimais draugams ir pažystamiems 

P A U L ' S  T A V E R N  
Paul.& Rose Kubilius 

6528 Superior Ave. Cleveland 

Su geriauHiais linkėjimais musų draugams Lietuviams 

BLUE GOOSE CAFĖ 
Julia Gurbis, sav. 

Sveikiname savo draugus, pažystamus ir kostumerius* 

Laimingų Naujų 1947 Metų 

m 

VACLOVAS GECEVIČIUS 
IR ŠEIMA 

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 Koad 

Geriausi Linkėjimai švenčių Proga 

D  E  L  L  A  E .  J  A K U  B  S  

g-
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Sveikinimai Ir Geriausi Linkėjimai Lietuviams 

Laimingų Naujų 1947 Metų 

DR. S, T. THOMAS-TAMOŠAITIS 
O E N T I S T AS 

6902 Superior Avenue 

Su geriausiais Linkėjimais Lietuviams 

Laimingų Naujų 1947 Metų 

i 

F O R M A L  C L E A N E R S  j į  
Juozas Bindokas, Sav. 8 

S 
1194 E. 79th Street Cleveland 

S 
* • M 

g 

SVEIKINIMAI IR LINKĖJIMAI | 

Laimingų Naujų 1947 Metų 1 

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

5244 Track Road 
Skersai Erie Depot Cleveland 

Sveikinartie savo draugus ir prietelius ir linkime 

WILKELIS FUNERAL HOME 
Aldonna Wilkelis 

6202 Superior Avenue HE. 9292 

Geriausi linkėjimai švenčių Proga Lietuvėms 

ANN'S BEAUTY SHOPPE 
t 

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 Mėsos 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 

Cadi Seventy, NudU Studio*. 

1197 EAST 7 9TH STREET 

CLEVELAND, OHIO 

Laisnuota Laidotuvių Direktorė 
6621 Edna Avenue ENdicott 1763 

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 

Laimingų Naujų Metų 

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

1457 E. 71 st Street Cleveland 

Su geriausiais linkėjimais znusų draugams Lietuviams 

SIMON'S CONFECTIONERY 
Joe Simon, Prop. 

6502 Superior Ave. Cleveland 

t £ S 1 
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M I R I M A I  
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

(feiniog apie mirusius Lietuvius Siame skyriuje talpinama dyka 
r _ —-—-
•AŽAIKA Matjošiua, 52 metų, 

mirė Spalių 24, Mahanoy Gi-
_ty, Pa. 
IRAZINSKIENĖ Antanina, 52 

metų, mirė Spalių 30. Det-
roit, Mich. 

lERPINSKAS Petri*, 2t m-
tų, mirė Spalių mėn., Maha
noy City, Pa. 

JETEVIČIUKAS Martynas, 6 
metų, mirė Lapkr. m., Ma
hanoy City, Pa. 

VALONIS Ajitanas, TBfr§ lap
kričio 15, Philadelphia, Pa. 

RINKEVIČIUS Antanas, mirė 
Lapkr. mėn., Wilkes-Barre, 
Pa. 

KRAUčUKAS Kristina, 48 m., 
mirė Lajptk. 17, Philadelphia, 
Pa. 

DZIDOLIKAS Petras ,61 mė
tų, mirė Lapk. 10, Shenan
doah, Pa. (Kalvarijos parap. 
Smalničėnų k.) 

ŠALEINAS Stasys, 58 metų, 
mirė Lapkr. 11, Chicagoje. 

PUPKEVIČIUS Kazys, 60 m, 
mirė Lapkr. m., Chicagoje. 

KLII7AS Antanas* 54 m., mi
rė Lapkr. 22, South Boston, 
Mass. (Kauno miesto). Ame
rikoj išgyveno 34 m. 

JASINSKAS Ignas,# 70 metų, 
mirė L&$k. 14, Sheboygan, 
W te. 

NAUJOKAS Juozas, seno am
žiaus, mirė Lapkr. 18, Chica
goje. (šakių ap. Rudos par. 
Pakalniškių k.) 

RAKAUSKIENĖ Petronėlė, bu
vus Marcinkauskienė, mirė 
Lapk. m., Clinton, Indiana. 
Paėjo nuo Vištyčio, Suvalki
jos. Amerikoj išgyveno apie 
45 metus. 

TAMKUS Kastantas^ #1 metų 
amžiaus, mirė Cleveland, O. 
(Triškių, Šiaulių ap.) Ame
rikoj išgyveno 38 metus. 

' NEUŽMIRŠKIT 3c ' 
Rašydami Dirvos Redakcijai, 

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

s 
s 
i 

s 
Su feeftausiaiš linkėjimais miisu draugams Lietuviams g 

KIRCHNER BEVERAGE | 
Importuoti ir Naminiai Vynai — žinomų Rūšių Attts 

, šampanai -— Cordials* Vermouths 

83C2 Supiftribr Ave. EXpress 44S& 
i ; g 

, . r n 
Geriausi linkėjimai švenčių Proga g 

B  &  J  G A R A G E  1  
Electrical and Mechanical Repairing | 

65.17-19 Wade Park Ave. ' ENdicott 9760 g 
1 

• .... • :V>. • ' . 8 
Geriausi švenčių linkėjimai Lietuviams 

J. BERGER GO. 
Wholesale Wallpaper and Paints 

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

Su geriausiais linkėjimais ftiusų draugams Lietuviams 

STUDNEY'S ^ULP SERVICE STATION 
Superior prie E. 66th St. ENdicott 9713 

PIX BEVERAGE 
TUKIME PAKANKAMAI VIETINIO ALAUS IR ALE 

Importnuotas ir Vietinis Vynas ir šampanai 
ft^kai Pristatymas Visada Duodam Eagle Stamps 

, Cigaretei — $1.63 Carton 
Greta Lietuvių Salės 

PAJIEŠKOJIMAI 
Jieškomieji ar apie juos ži 

aantieji prašomi atsiliepsi į: 
Consulate General of Lithuania 

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

69 ~3 Superior 

Geriausi Linkėjimai švenčių Proga 

ADV. VINCAS J. PUG HER 
8235 Superior Avenue "* Cleveland 

Linkiu Linksmų Kal3dų ir Laimingų Naujų 1947 Metų 

JOHN J. Z WALSH 
N 

; lietuviškas AjptiekoriUs 
5920 St. Clair Avenue Cleveland 

/ 
švenčių Linkėjimai Lietuviams 

O A S I S  C A F Ė  
7100 Wade Park Avenue Cleveland 

MM. 

Sveikina su Kalėdomis ir Naujais, Meta& savo draugus g 

P. P. MULIOLIS 
6606 Superior Avenue Cleveland 

Geriausi Linkėjimai švenčių Jrroga 

KEYSTONE CAFE i 
| l Andy ir Agneš Kazakevičiai 

T?ark Aver- ^ ^ 
Į ' • ; ' ii t , j.f ' \ L / " I m 

|-1 titiksmų Kalėdų if Laimingų Naujų Metų 

f LITHUANIAN VILLAGE 
• Cha* les Naet*r, sftff. -V* 

l4£7 E. 66th Street " • Cleveland 

Atinskas, Juozas ir Alinskas, Rokas 
Andriejaitis, Leonas, kilęs iš Šiaulių 

vai. 
Andriulis, Eugenijus, 1933 m. lan

kėsi Europoje studijų reikalais, 
buvo sustojęs Klaipėdoje ir Pa
langoje. 

Balaševičius, Antanas, brolis Vinco, 
kil. ar turėjęs giminių Zapyškio 
vai., Kauno a. 

Bambonienė - Ališkauskienė. gyv. 
New York. 

Baranauskas, Feliksas, sunus To
mo, ar turėjęs giminių Eišiškių a. 

Barteška, Antanas, ir Barteškaitė, 
Emilija, gimę Amerikoje, vaikai 
Marijos Mieutaitės Barteskienės, 
gyv. Brooklyn. 

Bražėnas, Jonas, iš Utenos aps. 
Bražys Stasys, gyv Chicago 
Brinklys, Feliksas, gyv Philadel

phia. 
Geliešius, Jurgis. 
Čepskis, Petras, gyv. Boston, ar 

turėjęs giminių Panevėžio aps. 
Černiauskas, Jonas, iš Dūkšto vai., 

Švenčionėlių aps., gyv. Detroit. 
Dabkienė - Narbutaitė, Petrė ,sesuo 

Simo. 
Dabšys (Dapšys), Antanas, Ignas 

ir Juozas, sunus Stanislovo, iš 
Klovainių parap., Šiaulių aps. 

Dagienė, EJz'oieta, g^v* Gardner, 
Mass 

Dagys, Krislius ir Dagys, Petras, 
iš Biržų aps 

Dambrauskaite, B., sesuo Marijonos, 
gyv. New York. 

Daukšienė, Antanina, gyv. Verdon. 
Devenis, Jonas, sunus Jurgio, ir De-

venytė, Berta, iš Biržų aps. 
Gaidelis, Juozas, iš Papilio parap., 

gyv. Chicago. 
Gerulaitis, Motiejus, žmona Kleiniu-

tė ir sunus Albertas, gyv. Brook-
lyne. Kil. iš Mariampolės aps. 

Giedraitis, Juozapas, Kazimeras, An
tanas ir Kleopas, iš Šimkaičių 
vai., Raseinių aps. 

Grigalius, Petras, kil. Mr turėjęs 
giminių Vilkaviškio aps. 

Gudaitytės, seserys, giminės ar.pa
žystamos Lapieniams. 

Harmonavičius, Jonas, i& Vidūkle3 
vai., Raseinių aps., gyv. Chica
go-

Huber - Jonaitytė, Stanislava (Stel
la), gyv. Chicapo. 

Janenienė - Stakytė, iš Panevėžio 
aps. 

Jasaitis, Poyilas, brolis Antand, gyv. 
Ne v Yovk, iŠ Tauragės aps. 

Jasaitis, Stanislovas, SUPUS Jurgio, 
gyv. New York. 

Jaskutytė, Ona, gyv. New York. 
Jokubaitienė - Stankaityte, Marijo

na, gyv. New York. 
Jokubauskis, Juozas, brolis Onos. 
Jungaitis, Liudvikas, sunus Prano, 

iš Vištyčio vai., g.vv. Vilkaiviškio 
ap?., gyv. New Yofk. • 

Kairytės, Anelė ir Teofile, ištek. 
pavardės nežinomos, iš Siržų par. į 

Kalanta, Vaclovas, iš Perlojos vai., 
Alytaus aps. 

Kaibaitienė - Povilaičiutė, Agota, 
duktė Juozo ir1 Kotrynos, iš Vil
kaviškio aps., gyv. Waterbury. 

Kaminskiutė, Agota, duktė Juozo 
ir Marijonos, i& Vilkaviškio-Nąu- j 
miesčio ap., gyv. Waterbury. 

Karvelis, Leonas, kil. iš Simno vai., j 
Alytaus aps. I 

Kasuerskas, Jurgis, iš Pajevonio v., 
Vilkaviškio aps., gyv. Brooklyn. 

Katilius, Jurgis, turėjo vaistinę — 
(drug store), Utica, N. Y. j 

Kavaliauskienė - Ramanauskaite, Ma-
rė, gyv. Sham ok in. 

Kavolienė - Kasparavičiūtė, Marija 
iš Batakių vai., Tauragės aps., 
gyv. Chicago. 1 

Kazakevičiūtės, Elena ir Ona, gi
musios Amerikoje. 1 

Kereiša, Jonas, kil. iš Gražiškių v., 
Vilkaviškio aps., gyv. New York. 

Kibųris, gyv. Boston ar Dorchester. 
Kizlaitienė - Radzevičaitė, Ona, iš 

Garliavos vai., Kauno aps. 
Kulpinskienė - Vaitkevičiūtė, Elena 

ir vyras Jonas Kulpinskis, gyv. 
Chicago. i 

Kupšys, Juozas, gyv. Philadelphia 
ir Kupšys, Kazimieras, gyv. Chi
cago, iš Kartenos vai., Kretingos 

Kuzmarskis, Pranas, iš Naumisčio 
vai., Tauragės aps.,1 gyv. Chicago. 

Lazickas, Antanas, ir Lazickas, Jo- ^ 
nas. i 

Linkis, Vladas, gyv. Detroit. , 
Liškevičienė, Ona, gyv. Detroit. j 
Nacokienė - Jokubauskaitė, Monika, 

sesno Onos. 
Mačiulaitytės, Ona ir Uršule, , 

Gražiškių v., Vilkaviškio aps., gyv. j 
Philadelphia. 

Majevskis, Dionizas, iš Žiežmarių 
vai., Trakų aps., gyv. Chicago. | 

Makaravičienė - Karsokaitė, Rože,, 
gyv. New York. j 

Malinaus kaitė, iš Dzūkijos, kelis j 
kartus lankėsi Lietuvoje, Klaipe-
doje. . j 

Malinauskienė, našlė Antano Mali
nausko, iš Zinitinų k., Joniškio 
vai., Šiaulių aps., ir jos vaikai 
Antanas ir Antutė, gyv. Chicago. 

Masiutė (Dremydziutė), ii Radzvi- ; 
lonių k., Veisėjų vai., Seinų aps.,j 
gyv. Chicago. 

Mašiotas, iš Vaitiškių, vedęs Stel-
mokaitę ir jos brolis. 

MezeciutSš, Marijon# ir Elena, gyv. 
New York. 

Mencevičius, Juozas, Ufc Simno, Aly-
Į taus aps., pirmojo karo Amerikos 
! kariuomenes veteranas, gyvenęs 
i Brooklyn. . 
Micuta. Jonas, Vincas. Julius ir Mi 

Į eutaitė, Juze, iš Suvalkų Kalva-
I rijos vai., gyv. Brooklyn, 
i Miltakienė, Magdalena, iš Vilkaviš-. 

kio vai., gyv. New York. 
Mockevičienė - Povil^ęiutėrTUršulč, 

duktė Juozo, is'Vilkaviškio aps., 
gyv. Waterbury. 

Modkeliunas, Antanas, jo žniona" Ve
ronika Meneevičiutė ir jų dviejų 
sunus, kil.'iš Simno, Alytaus ap., 
gyv. Brooklyn. 

Namajuška, Balys, iš Žarasų. 
Naikus, Kazimieras it JuozajSifc ir 

J Narkaitėš, Barbora ir Agota. 
Navardauskienė - Jasaitytė, Emili-
| ja,: gyv.?.lnkerm«m. 

Naujokaitis, Pranas, gyv. New York. 
Ninartaitė, Ona, iš Šakių aps., Jan

kų vai. 
Nindriulaitienė, Cmilija, iš Biržų v. 
Noreika, Alek«as ir Noreika, Pranas, 

gyv. New Yorke, kilę ar turėję 
bi minių Alytaus aps. 

Pakulaitis, Karolis, sunus Prano, 
gyv. Waterbury. 

Paplinskas, Jonas, sunus Silvestro 
iš Vilkaviškio aps., gyv. Water
bury. 

Patalanskaitė, Marija. 
Petraitis, Jonas, pusbroli* Antani

nos Narbutaitės. 
Pigenaitė, Uršulė, iš Naujamiesčio 

.ai., .Panevėžio aps. 
Pilipavičiai, kilę ar turėję giminių 

Liudvinavo vai., Mariampolės a. 
Pipiras, Kazimieras ir Pipiras, Sta

nislovas, iš Kaltinėnų vai., Tau
ragės aps. 

Povylaitienė - Ramanauskaitė, Pra
nė, gyv. Shamokin. 

Putinas, Augustas ir Putinaitė, Ago
ta, iš Tauragės, gyv. Philadelphia. 

Radzevičaitės, Magdė ir Katrė, iš 
Garliavos vai., Kauno aps. 

Ramoškevičius, Ignacas, iš Moliunų 
k., Pumpėnų vai., Panevėžio aps., 
ir jo vaikai: Antanas, Pranas, 
Liudvine ir Stasytė, gyv. Con
necticut vai. 

Raškevičius, Vincas, brolis Antano, 
iš Alytaus aps., gyv. New York. 

Rudminas, Juozapas, iš Šakių aps., 
gyv. New York. 

Rukštelienė - šalkauskaitė, Marija, 
iš Skaistgirio vai., Šiaulių, aps., 
gyv. Chicago. 

Saldukas, Motiejus, iš Suvalkų Kal
varijos v., gyv. Brooklyn. 

Samaška, Jonas, iš Tauragės vai. 
Savickas, Konstantinas. 
Skirpstienė, Elžbieta, iš Pajevonio 

vai., Vilkaviškio aps. 
Skrebienė - Savickaitė, Pranciška. 
Slovika, Jonas ir Bernardas, ir Slo-

vikaitė, Magdalena, iš Punsko v., 
Suvalkų Kalvarijos, vai., gyv. iš 
Brooklyn. 

Stanulis, Vincas, iš Krosnos par., 
Mariampolės aps. 

Stegvilas, Juozapas, sunus Laury
no, iš Batakių vai., Tauragės ap. 

Survila, Jonas, gyv. New York. 
Šalkauskas, Antanas, Jonas ir~ Juo

zapas, iš Alytaus aps., broliai 
Prano. 

Šatai, kilę ar turėję giminių Liud
vinavo vai., Mariampolės aps. 

Šaulys, Juozas, važinėjo Europon 
studijų reikalais 1933 m., buvo 
sustojęs Klaipėdoje ir Palangoje. 

Šėrpitis, Antanas, ir jo tąvas Do
mininkas, iš Šilalės vai., Taura
gės aps. 

Šidlauskaitė, Marija? dūktą Kazio 
ir Onos, kilusi iš Alvito vai., 
Vilkaviškio ap. 

Šiugžda Antanas ir Šiugždaitė, Tek
le, gyv. Traki) aps., dabar *gyv. 
Boston ar Dorchester. 

Šliauteris, Antanas, brolis Kazio, ir 
jo :"aima gyv. Chicago.^ 

Šmitas, Jurgis, iš Gražiškių vai., 
Vilkaviškio aps. 

Tf'^ndis. Jonas, sunv» Juozo, iš Aly
taus aps. 

Tuno, Donatas, brolis Bronislavos, 
gyv. Pittsburgh. 

Urbanavičius, Jonas, iš Vilkaviškio. 
Urbas, Petras, jo žmona Domicėle 

Jasnauskaitė, ir dpktė Emilija. 
Užunarieilg - Viederytė, Marė, gyv. 

Chicago. 
Vabalieno - Vaitkevičiūte, Michali

na, gyv. Chicago, 
Vaitkevičius (Woit), Leonas, gfyv. 

B~onxville, N. Y. 
Vaitkevičius, Leonas, iš Raseinių a. 
Valančienš. Marijona, duktė Jurgio, 

gyv. Chicago. 

Vansauskas, Antanas, iš Simno va}., 
Alytaus aps. 

Verbyla, Petras, ii Gražiškių )̂%1., 
Vilkaviškio aps. 

Voloff - KasperaitS, Marija, gyt. 
Boston, Mass. 

Volosevičiai, Konstantinas ir Andzia 
gyv. Arizona. 

Vytortas, Vladas, kilęs ar tur. gim. 
Raseinių aps. 

Wallter - RadetzkytS, Jdhftna, gyv. 
New Kensington. 

Zenevičius, gyv. Boston ir Dorches
ter. ( 

Zizikai, kilę ar turėję giminių Liud
vinavo vai., Mariampolės aps. 

Žalinkauskas (Zelink), Povilas, Tau
tinės Bažnyčios kunigas. 

Zaikauskas (Schall) Aleksandra*. w 
jo šeima, gyv. Baltimore. 

Žebrauskas, Pranciškus, sunus Jur
gio, iš Krakių m., Kėdainių aps. 
sportinink. 

Zemeliauskas, Petras. 

KARSTAS VANDUO 
VISOKIEMS 

Namy Reikalams! 
Tiktai pamanykit, ištisa diena namų apsivalymo darbo, 
skalbimo, maudymosi — ir vis dar iš krano bega pakan
kamai karšto vandens kiek reikia. Tas, trumpai ta
riant, yra yra garantija šių dienų automatiško, apačio
je deginamo,, insuliuoto Gaso vandens šildytojo. 

• /. 
If m tuo dar viskas nesibaigia — dar yra ir žymus su-
taupymas gaso kas pats per save atstoja to naujo "šil
dytojo įsigimą, nes tai yra geresnis šildytojas kuris už
tikrina jums ekstra metų eilę pilno patenkinimo. 

Apsilankykit pas savo plumberį ar pardavėją neatidė
liojant — pamatykit visą daugybę tų geresnių vandens 
šildyto jų kurie dabar galima pasirinkti. 

T H E  E A S T  O H ! ! )  G  I S  C O M P A N Y  

T H E  M A Y  C  O 7  s .  
PO - KALĖDINIS 

Visko Išpardavimas 

Sutaupymai nuo « iki * pigiau 
Sui&upymai ant 
Sutaupymai ant Moteriškų 
Sutaupymai ant Vaikų Riilm 

KRAUTtJVi ATDARA RYfO OC1 5:30 PO PlEfŲ 

MES DUODAM IR IŠKEICIAM EAGLE STAMPS 

kk&i - / m M, 
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D I R V A 

Ar Atgausim Salę Kul-! Gaukit Savo Kalendorių 
turiškiems Reikalams? Dirvos ofisas atdaras šio

kiais vakarais iki 8 vai. 
Ateikit užsimokėti prenu-

Netrukus bus metinis Lietu- meratą, atsiimti savo 194? ? 
viu salės bendrovės šėrininkų i Kalendorių. 
susirinkimas. Ar leisime ir to-į 
liau salę naudoti svetimu biz-1 
niui, per kurj visas kulturiškas i VAIKUČIŲ PROGRAMA 
ir draugiškas Lietuviu judėji- Prie Goodrich House jauna-

mečių Nursery School, Gruo
džio 21 buvo surengta įvairių 

M I R I M A I  

mas Clevelande liko išmestas 
j gatvę, Lietuviai iš savo namo 
išvyti? Jeigu šėrininkai tylės! apielinkėj gyvenančių tau-
ir paliks dalykus po senovei tai į ^ jaunamečiij programa. Da-
musų salėje musų Lietuvių var- j lyvavo ir Lietuviai vaikučiai, 
du bus tęsiamas nedoras biznis j Neurų dukrelės, Aldona ir 
iš kurio naudą jmasi sau keli j Adelė, toje programoje pasi
žmonės, o Lietuviai kurie stei- į rinko pagiedoti Lietuvos Him-
gė salę Lietuviškam susiejimui į n3-
ir savo jaunosios gentkartės j 
auklėjimui ir palaikymui Lie- j MAŽINS TAKSUS 

KOSTANTAS TAMKCJS, 61 m., 
nuo 8331 Superior a ve., mirė 

Gruodžio 15, jo kūnas sudegin
tas krematorijoje Gruod. 18. 

Jis buvo vaistininkas,, turėjo 
savo vaistinę Clevelande, Čia 
išgyveno apie 25 metus, Ame
rikoje 38 metus. Buvo nevedęs. 

Chicagoje liko jo brolis Leo
nas Tamkus, ir Brooklyn, N. 
Y., brolvaikiai Violet Tamkiu-
tė-Pranckienė, Albertas Tam
kus. 

Jo šermenyse pasitarnavo 
Wilkelis Funeral Home. 

L i t h u a n i a n  D i g e s t  
6820 SUPERIOR AVENUE CLEVELAND 3. OHIO PHONE: ENdicott 4486 

is Responsible 
for DP Misery 

tuviais, yra palikti pajuokoje 
ir paniekinime. Musų jauni
mas krinka, eina pas svetimus. 
Lietuvių draugijos negali jo-

Cuvahoga apskrities komisi-
jonieriai praneša kad apskrities 
taksai 1947 metais bus $600,-
000 mažesni, taigi nors kartzj 

kio Lietuviško parengimo pa-; i daug metų pasitaiko toks sa-
daryti, jiems savo salėje vie-! vanoris taksų sumažinimas. 
tos nėra. Nors ant daugybės taksų 

Daugelis Lietuvių turi pasi-, mokėtojų ta suma mažai ka 
rašę net savo proxy penketui! reiškia, bet ji daug reiškia ka-
metų dabartiniams salės bose-; da j$ gali politikieriai vartoti. 
liams, ir jau patys negali nei j 
balsuoti, iš jų balsai atimti. NORI IŠVALYTI 

Eikit kiekvienas j susirinki- KOMUNISTUS 
mą ir reikalaukit atgal sau sa- Buvęs gubernatorius, dabar 
vo

v balsa\ imo teisės, _ ^us išrinktas senatorium John W. 
sušauktas šėiįninku susirinki-j gricker kalbėdamas Washing-; 
mas' . | tone pabrėžė kad Ohio Statei 

Kas nori iš bmgo daryt i Universitete, Columbus, veikia Pasiryžimai! 
biznj gali rasti sau ir tami tm- į Mį&[ priešingi gaivalai> stll.' 

KORTA VIMO VAKARAS 
šeštadienio vakare, Sausio 4, 

1947, Įvyksta smagi pramoga, 
kortavimo vakaras, kurj rengia 
Amerikos Lietuvių-Piliečių Klu
bas Lietuvių salėje, 6835 Su
perior ave., pradžia 8 vai. va
kare. Dovanos bus kiekvienam 
stalui; prizai bus įvairiu rūšių 
muilo: skalbimui, prausimuisi, 
ir tt., taipgi kitokių dalykų, 
retai gaunamų, kaip pav. Jel-
lo ir kt. Tikietai po 50c. 

Kviečia Komitetas. 

Naujų Metų Rezoliuci-
t i  

jos arba 

kamą vietą, o Lietuvių kultūri
nis ir socialinis centras turi 
priklausyti Lietuviams. 

Salės Organizatorius. 

KALBĖS BR. BUDGINAS 
Clevelande lankysis nesenai 

iš Europos atvykęs Br. Budgi-
nas, kalbės šv. Jurgio parapi
jos salėje šį sekmadienį, Gruo
džio 29, nuo 2:30 vaI.'*'f>o pietų. 

dentai mokinami radikalės ir j Kifekvienas biznis sten-
Amerikai priešingos filosofijos. | giasi susitvarkyti naujam 

Universiteto prezidentas Be-! metui, su naujais užmany-
vis tuoj pasiskelbė kad jis ga- j mais biznio pagerinimui 
tavas imti šluoti tuos kenks-

DAUG DOVANŲ 
Per Kalėdas Clevelande nei 

67 šeimos sulaukė sau dovanų 
nuo garnio — Kalėdų dieną 
per 24 valandas įvairiose ligo
ninėse gimė 67 kūdikiai. 

TRAFIKE ŽUVO 115 
Per Kalėdų šventę Clevelan-

do trafike žuvo dar trys asme
nys ir švmet trafike žuvusių 
skaičius pasiekė jau 115 asme
nų. 

Ohio valstijoje per Kalėdas 
trafike žuvo šeši asmenys. 

mingus elementus kaip greitai 
paaiškės kad taip yra. Gub. 
Lausche irgi prie to prisidėjo, 
pareikšdamas, lai tik Bricker 
parodo kur ir kas daroma prie
šingai, apvalymas galės buti 
padarytas. 

Kad Amerikos aukštosiose ir 
net žemesnėse mokyklose bol
ševizmas mokomas yra gerai 
žinoma, bet tas mokymas gud
riai įsuktas kartu tarp kitų 
dalykų, ir tuo budu tie kurie 
subėgo Hitlerio iš Vokietijos 
išbaidyti dar prieš karą profe
soriai, čia varo kenksmingą 
darbą, su sovietų atstovų žinia. 

SVEČIAI 
Kalėdoms į Cleveland^ atva

žiavo pasisvečiuoti pas savuo
sius šie: 

Poni J. Tubeliene su dukteria 
Maryte, pas p. Smetonus. 

Martynas Yčas su žmona ir 
p-lės Yčaitės pas savo motiną 
ir patėvi p. žiurius. 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

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

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

Telef.: MA in 177.3. 

RUSAI GRĄŽINA SIUNTI
NIUS Iš LIETUVOS 

Maskva pasirašė su Ameri
kos paštu sutartį priimti siun
tinius į Lietuvą ir kitas oku
puotas šalis tik svieto apgavi
mui. Kai Lietuviai, net ir ge
ri komunistėliai, pradėjo siųs
ti į Lietuvą siuntinius tiems 
savo giminėms su kuriais su
sirašo, Maskvos įsakymu tie 
dalykai žmonėms Lietuvoje už
drausti išduoti, ir tie siunti
niai visi grąžinami. 

Pasidaro keliariopi kaštai ir 
siuntėjui, ir apvylimas tų ku
rie laukia siuntinio, gavę lai
ką kad siunčiama pagalba, nes 
jie negali siuntinio priimti, jis 
grąžinamas kiekvienu atveju 
atgal. 

Taipgi kiekvienam žmo
gui yra reikalinga pamąs
tyti naujo meto sulaukus 
apie pagerinimą savo atei
ties gyvenimo. 

Vienas tikras kelias ge
resnei ateičiai yra tai po 
kiek galint nuolatinis tau
pymas. 

Lietuvių bankas yra pa
togi ir saugi vieta taupyti. 

Kurie padės savo taupy
mus (savings) iki 10 dienai 
Sausio mėnesio, jiems nuo
šimčiai bus skaitomi nuo 1 
dienos mėnesio. 

Kiekviena taupymo kny
gutė čia iki $5,000 yra po 
Federal Insurance Corp., 
kas yra U. S. valdžios už
tikrinimas saugumo. 

Čia daroma paskolos pir
kimui, taisymui arba 'staty
mui namų. 

(Reprint £rom Chicago Tribune 
Dec. 20^ 1946.) 

Displaced Persons 
Sen. Wherry of Nebraska has de

scribed ^the problem of the displac
ed persons in#Europe as "the fore
most question" confronting' the new 
congress. In a real sense this is 
true, even tho the number of dis
placed persons is estimated at no 
more than half a million. Their 
suffering is small in relation to the 
whole mass of misery on the con
tinent; .the displaced persons con
stitute only a few hundreds of thou
sands among many millions of mis
erable people and their lot, at least 
for the time being, is often better 
than that of their fellow men out
side the D. P. camps. 

The costs of caring for the dis
placed persons is large. Mr. Wher
ry estimates that this winter, alone, 
the American taxpayers will be 
called upon to contribute something 
like $200,000,000 for this purpose, 
in addition to the sump collected 
here by various charitable organi
zations. This is a lot of money, 
but it is not the high cost of deal
ing with it that gives this problem 
its unique importance. 

Mr. Wherry is one of the few 
members of congress to realize that 
the displaced person is the perfect 
symbol of the kind of v.-orld which 
was created at the secret conferences 
at Tehran, Yalta, and Potsdam. Ex
cept for these monstrous perversions 
of statesmanship the problem wouhl 
not exist. 

Mr. Roosevelt is the worst offen
der because, with all the cards in 
his hand, he could have prevented 
the insane scrambling of popula
tions, the enslavement of nations, 

reasonable settlement of the prob
lems of the world, but it will bs 
a necessary first step. People in 
this country who use the phrase 
"American leadership" usually mean 
anything but thąt. They favor a 
supine acceptance of foreign lead
ership in all its selfishness and 
brutality. Real American leadev-
ship will be shown when the new 
Republican congress declares this 
country's refusal any longer to be 
guided by the stupid, vindictive, 
cruel directives of the secret agree
ments. ' 

CULTURE OUSTED^ 
BY RED IDEOLOGY 

IN BALTIC AREA 

By E. R. Noderer 

(Reprint from Chicago Daily Tri
bune, Dec. 9) 

GENEVA, Switzerland, Dec. 8— 
Literature, drama, and journalisiri 
have hit a new low in the Rus
sian , occupied Baltic states largely 
because all writers were forced to 
join the "Association of Writers," 
according to well informed diplo
matic sources here. ' 

This organization instructs the 
writers on the themes they are to 
use with the result that creative 
instinct dies aborning. 

"Cultural life," as interpreted by 
the soviet masters in Latvia, Lith
uania, and Estonia means unceasing 
plugging of the communist ideology 
as well as complete submission to 
the policies of the Kremlin. 

"IMMIGRATION OF 
REFUGEES" 

By Kendri -k Lee 

(Reprint from Washington Evening 
Star, Nov. 20th.) 

Contradictory proposals for revi
sion of the immigration laws will 
be placed before the new Congress 
when it meets for its first session 
in January. President Truman told 
the United Nations General Assem
bly last October that he would re
commend that Congress "authorize 
the United States to do its full 
part" in accepting European refu
gees. Administration bill will pro
pose a mederation of present res
trictions to facilitate the admission 
of displaced persons. Dills offered 
from other sources will propose a 
tightening of present restrictions, 
or a complete stoppage of all imiru-
gration for a period of years. 

. . . Shortages of many consum
er goods, the pressing need of hous
ing for war veterans and fear of 
a postwar depression will be cited 
as compelling reasons for prohibit
ing any considerable influx of tftiir.i-
grants at this time. 

Advocates of freer immigration 
will point to the approaching end 
of European operations by the Unit
ed Nations Relief and Rehabilita
tion Administration. . . After all 

4-H HEALTH WINNERS . . . 
Named national health winners at 
the 25th 4-H club congress were, 
left to right: Nancy Jean Davis, 
17, Pittsburg, Okla.; Mary Lou 
Jacocks, 18, Zachary, La.; Robert 
J. Hartkopf, 14, Appleton, Wis., 
and Robert E. Berry, Gage, Okla. 

fiscal year of tlie periėd 1931 to 
1945, with the exception of 1939, 
Under the law however, the unused 
quotas of one year cannot be added 
to the ensuing year's quota. More* 
over, the law forbids the transfer 
of unused quotas in one country to 
another country which -may desire 

possible repatriations have been to gend many more immigrants than 

Get Extra Food 
In an effort to keep the writers 

toeing the Moscow party line mem-
and the universal poverty that Sta- Į bers of the association receive ex-
lin desired. The Russians and the tra foood rations and are authorized 
English needed our help and could 
have befcn forced to behave humane
ly and reasonably if Mr. Roosevelt 
had come forward with a program 
that was humane and livable. Mr. 
Roosevelt had no program except a 
determination to yield to the wishes 
of his allies. 

The result is now apparent-^epi-
tomized in the D. P. camps. They 
contain a majority of Ukrainians, 
Poles, White Russians, Yugoslavs, 
and people of the Baltic countries 
who will rather die than return to 

to trade in special government stores 
where purchases may be made at 
a cheaper than black market price. 

Circles here which make a spe
cial effort to keep in touch with 
relatives and friends in the Baltics 
assert that these bribes to writers 
have not resulted in producing any 
first rate work, but contrariwise, 
have brought about a decline of 
the Red invader. 

The bulk of the available "litera
ture" consists of printed copies of 
the speeches of Premier Stalin, For

th e territories now under the com- eign Minister Molotov, and various 
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munist terror. 
All of this arnJ much n>ore can be 

traced directly to decisions reach
ed at the secret conferences. There 
is no peace in Europe ard there 
can be no peace or reconstruction 
until the secret agreements are all 
discarded as both cruel and un
workable. 

Obviously, relief is merely a stop 
gap which leaves the problem un
touched. Congress, as Sen. Wherry 
says, will be called upon to appro
priate relief funds. Either in the 
same bill or in an accompanying 
resolution there must be a declara
tion by congress that this govern
ment is not bound by any agree 
ments reached at any of the sec
ret conferences. 

Such a resolution of course, will 
be sound constitutionally. This gov 
ernment cannot be bound by any 
i n t e r n a t i o n a l  e n g a g e m e n t s  w h i c h  
have not been formulated in treaties 
and approved by a constitutional 
majority in the senate. Every re
sponsible official in evsry foreign 
government knows that. The deal3 
in question, unfortunately, are re
garded as sacred corrypitments by 
the men now running our state de
partment who had a hand in mak
ing them. It is our own officials, 
above all, who* must be told author
itatively by congress that this coun
try was not committed to anything 
by Mr. Roosevelt or Mr. Truriian 
at the meetings in question. 

That will not of itself achieve 

Baltic personages who have sold out 
to the Reds, as well as histories of 
the Communist party. 

Only Communist Movies 
There is no literary or .scientific-

magazine in the Lithuanian language 
and little on these topics in the 
newspapers according to the mo.^t 
recent information here. ' 

Despite the fact that many sing
ers and actors fled to the west be
fore the onslaught of the Red hor
des, the Communist party attempt
ed to encourage the theater which 
it sees as a vehicle for Red propa
ganda. The movies show soviet 
films only. The necessity for sculp
tors and painters to adhere to so
viet propaganda themes has great
ly reduced production in these and 
other fields. 

Culture and the arts, Baits here 
say, cannot exist under the oppres
sion of a Red dictatorship. 

' KING PIN CLUB ' 
2111 Prospect Ave. 

SUperior. 3443 

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

FOOD — DRINKS 
Hall Space to Rent 

Joe Chester, pres. A1 Samolis, sec. 

carried out, there will still remain 
a hard core of approximately 750-
000 refugees who are unwilling for 
various reasons to return to their 
native countries. It is the imme* 
diate critical plight of this last 
group of refugees that will consti
tute the most forceful argument 
for increase^ admission to the Uri-
ted States. 
. . . The majority of plans to 

ease the entry of European immi
grants are based on the fact that 
the annual legal quota of immi
grants is never reached in any sing
le year. The number of unurcd quo
tas has exceeded 100,000 in every 

its assigned quota permits. 
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