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L A I S V A  L I E T U V A  Tegul meilš Lietuvos 
Dega musų širdyse 

Laisvę pažinus Tauta — 
Jungo Nevilks! 

LAIŠKAI IŠ TEN KUR GYVENA 
BE NAMŲ 

Rašo Dirvos Korespondentas 
Paryžiuje, 

H A N A U  
KAIP visų katalikų keliai 

veda į Romą, taip, galima sa
kyti, visų Lietuvių tremtinių 
Vokietijoje keliai susibėga j 
Hanau. Tai pati didžioji Lie
tuvių stovykla visoje Vokieti
joje. Ji mano lankymosi die
ną turėjo 3558 gyventojus Lie
tuvius. Gi be Lietuvių čia ra
si Lenkui Jugoslavų, Ukrainie
čių, kitų Baltiečių ir nemažai 
kitų pabėgėlių. Hanau stovy
kla — tai ištisas miestas, ap
imąs didžiules kareivines ir ap
linkinius pastatus. 

Pats Hanau miestai visiškai 
sugriautas nuo bombardavimo, 
bet nuostabiu budu kareivinės 
nepaliestos.... Ir beveik vi
si Vokietijos miestai buvo bom
barduoti tokiu tikslumu kad ci
vilių gyventojų namai paversti 
griuvėsiais, gi karinio pobū
džio pastatai išlikę sveiki. 

HANAU stovykla guli ape 
tris kilometrus nuo miesto. Jo
kio susisiekimo su stovykla nė
ra ir reikėjo traukti pėsčiam. 
Kolega su kuriuo buvau supro
jektavęs apsilankymą Hanau 
stovykloje, ir kurs yra "senas" 
visų stovyklų lankytojas, ne
sižvalgydamas greitais žings
niais mane tempė iš stoties 
jam gerai pažystamais keliais. 

— Palauk, pajieškokim tak
si, — kreipiaus į mano greita-
kojį palydovą, pats, žinoma, ne
tikėdamas kad taksi galima 
rasti. 

— Šneki lyg tik šiądien iš 
lopšio išlipęs, — su tokia pa
juoka atsiliepė mano kolega ir, 
net neatsigryždamas traukė to
lyn. 

— Palauk gi, — užsispyriau, 
prisiminęs kad esu žemaitis, 
it sustojau. Sustojo ir mano 
bendrakeleivis, žiuriu, kiek to
lėliau stovi automobilis. Pri
einu : prie vairo sėdi iš veido 
labai nesimpatingas Germanas, 
o prie taksi lango pakabintas 
užrašas "Frei" (laisvas), 

— Ar gali mus nuvežti į pa
bėgėlių stovyklą? 

— O benzino ar turite? — 
klausia manęs šoferis, visai net 
galvos nepasukęs į mane. 

— Nekrėsk šposų, — sakau, 
— jei aš turėčiau benzino tai 
turėčiau ir automobilį. Bet ži
nai ką, aš turiu cigarečių. Va
žiuok, sumokėsiu cigaretėmis. 

Po šių mano magiškų žo
džių, Vokietis pagaliau atsuko 
į mane savo veidą ir pasiido-
mavo ar mano turimos cigare
tės yra Amerikoniškos. Gavęs 
teigiamą užtikrinimą klausia 
ar aš vienas noriu važiuoti. 
JPartiją laikau jau mano išloš
tą, ir skubiai moju ranka mano-
draugą kad jis gryžtų. 

— Lipam, jis mus nuveš, «— 
fšakančiai imu draugą už pe
ties, nes matau kad jis vis dar 
mane laiko ką tik "išlipusiu iš 
lopšio", manydamas kad aš čia 
vaidinu kokią komediją. 

Taigi, atvažiavom j stovyk
lą taip kaip gerais laikais. Už 
tį malonumą išlipant įdėjau 
Šoferiui į ranką vieną pake 1 j 
*Camer. — Ar užteks ?*— klau
siu. 

— Mielas pone, pridekite .dtu 
dvi markes..... ; 

Kad Vokietis ilgiau prisimin
tų mus, vietoje prašomų dvie
jų markių daviau jam dvi ir 
pusę. šį kartą Germanas nu
siėmė kepurę ir laimingu vei
du daug kartų pakartojo "Bes-
ten Dank". 

BE VARGO suradom stovy
klos Lietuvių komiteto pirmi
ninką, seną ir gerą mano pažys
tamą, ir pasidavėm jo globai. 

Jis mane ir apšvietė apie viso 
kį stovyklos gyvenimą, smul
kiai jį nupasakodamas. 

Pasirodo, nelengva buti sto
vyklos vadu Nuo stovyk
los įsikūrimo (nuo 1945 metų 
Gegužės mėnesio) jau kelintas 
pirmininkas griūva. Girdi, sun
ku įtikti žm<j>nėms: visi išner-
vuoti, visiems visko reikia, rei
kalų visokiausių — taip kad tik 
mažą dalį tegali patenkinti jų. 
Už tai ir griūva "valdžios" sto
vyklose kuone greičiau negu 
Prancūzijoje trečios Respubli
kos laikais.... 

Kai tokia didelė stovykla tai 
ir gyvenimas daug įvairesnis 
negu kitur, čia vyksta daug 
visokių suvažiavimų; čią gim
sta visokių draugijų; čia pra
sideda ir daug visokių planų. 

šiuo mėtu Hanau yra cent
ras Lietuvių miškininkų orga
nizacijos, Lietuvių teisininkų 
draugijos, vyriausio Lietuvių 
tremtinių teismo, žemės ūkio 
darbuotojų, etc. 

čia veikia dvi gimnazijos 
(viena suaugusiems), pradžios 
mokykla, vaikų darželis, šofe
rių, elektromonterių, radiotek-
nikų ir siuvėjų kursai. Paga
liau čia rasi laikrodininkų, bu-
chalterijos, mokytojų, samari-
tiečių, keramikos ir net van
dentiekio kanalizacijos kursus. 

Čia yra geras "Dainavos" 
choras, mėgėjų teatras "Atža
lynas", meno studija, čia mo
kosi žmonės amato, mokosi gy
venti išnaujo, mokosi ateičiai. 

Hanau yra tipinga masinė 
Lietuvių tremtinių stovykla, 
kurioje netrūksta nei vienos 
profesijos atstovų.... Ji tu
ri priglaudus apie 300 ūkinin
kų, čia atkeliavusių su arkliais, 
karvėmis ir net kiaulėmis.... 
Tie gyvuliai tai yra dalis jų 
sielos: jie jaučiasi per juos 
dar palaiką ryšį su Lietuva, su 
jų palikta žeme, sodybomis ir 
visais kitais atsiminimais. Ir 
čia stovykloje jie ir toliau tę
sia savo profesiją: ir toliau 
augina kiaules, melžia karves, 
mina kasdien artojui taip bran
gų mėšlą ir laukia gryži-
mo dienos. 

GYVENIMO sąlygos Stele 
didžiulėje stovykloje tokios pat 
kaip ir kitose. Gyvenama, ga
lima sakyti, krūvomis, maiti
namas! iš bendro katilo, sielo-
jamasi visiems vienodais rū
pesčiais. - Kur. kaip, kada — 
štai vis tie patys klausimai pas 
visus ir pas kiekvieną. 

Maistas tuo tarpu pakenčia
mas; aprangos taipgi dar susi
graiboma, dar nekenčiama nuo 
šalčių ir dar apsiginama nuo 
ubagystės. Bet visiems trūk
sta vieno ir brangiausio daik
to—savo namų, ramybės, -nor
malių darbo ir gyvenimo sąly

gų. Trūksta Lietuvos, kur vi
si gyvenome gerai, laimingai, 
be skurdo ir be teroro. 

Norėjosi man ilgiau pagy
venti Hanau stovykloje. Bet 
kai aplankai ir susipažysti su 
keliomis dešimtimis tai nauja 
stovykla parodo tik naujų žmo
nių, bet jau nieko naujo ne
duoda. Tat praleidęs vieną na
ktį, iškeliavau toliau. 

O naktį praleidau pas komi
teto pirmininką, kurs malonė
jo man užleisti vieną iš šešių 
lovų. Mat, jis turi laimės ar 
nelaimės auginti šešis vaikus, 
su kuriais iškeliavo iš Lietu
vos, juos nešdamas vienus ant 
rankų, kitus už parankų ves
damasis. Iškeliavo jau beveik 
paskutinę minutą ir nič nieko 
neišsinešė. 

Ilgą savo Odisėją išpasako
jo man ta aštuonių galvų šei
ma. Pradžioje darbas kaž kur 
Saksonijoje vienoje kalvėje, 
toliau, naujas bėgimas nuo be
siartinančių sovietų, dar toliau 
dienos ir naktys griuvėsiuose, 
kelionė iki Hanau.... Ir štai 
dabar ta šeima, tiek vargų ir 
tiek visokių sunkumų pamačius, 
nesibijo ir naujų ateities bėdų. 
Ji turi ir naudojasi tik tuo ką 
jai UNRRA davė: o davė kiek
vienam po antklodę, po vieną 
lovą, po vieną švarką ir po vie-
ną-kitą reikalingiausi daiktą. 

Nesistebėjau aš, ir tu, skai
tytojau, nesistebėk kad ta — 
0 ir daug-daug kitų šeiminin
kių — neturi nei paklodžių, nei 
pagalvių. Ir mane paguldė 
miela šeimininkė ant paskolin
tos paklodės, o po galva,paki
šo suvyniotą minkštą skudurą 
ir prašė įsivaizduoti kad tai 
yra pagalvė.... 

Kai kitą rytą aš pastebėjau 
šeimininkei jog sunku taip gy
venti, ji man atsakė: 

— Dabar jau gerai.... Mes 
visus metus miegojom ant pli 
kų lentų ir neturėjom kuo už 
sikloti.... Matote, kaip žmo
gus gali priprasti prie gyvuliš
ko gyvenimo.... kur nereikia 
nei pasikloti nei užsikloti. 
Kai gryšime į Lietuvą mums 
nebus reikalinga nei paklodė 
nei pagalvė: sakysime kad tie 
dalykaii yra "buržuaziniai, prie
tarai". 
1 Ir daug kur stovyklose žmo
nės neturi pagalvių ir paklo
džių. UNRRA beveik visiškai 
tokių daiktų nedavė, o BALF 
taipgi iki šiol dar nesuspėjo to
kiais dalykais žmones aprūpin
ti. 

Rengiamasi L V S Seimu 
NUMATYTAS RENGTI RYTUOSE BIRŽELIO MĖNESĮ 
LVS ATSTOVAS 
VYKSTA VOKIE

TIJON 
Gavome pranešimą kad LVS 

atstovas šiomis dienomis vėl 
išvyko į Vokietiją pas tenai-
tinius Lietuvius tremtinius L. 
V. S. jam pavestais uždaviniais, 
apie ką vėliau bus pranešta. 

LAIKAS KALBĖTI 
APIE LVS SEIMĄ 

Naujai prasidėjusio 1947 me
to vienas mėnuo jau ir prabė
go. Netrukus pajusime kad jau 
pavasaris ir laikas turėti LVS 
metinį seimą. *šymet seimas 
bus jau 7-tas metinis seimas. 

Lietuvai Vaduoti Sąjunga, 
reiškia, baigia jau šešis metus 
savo gyvavimo, savo darbų už 
Lietuvos išlaisvinimą, ir pasi
ryžus toliau kovą tęsti iki Lie
tuvos nepriklausomybė nebus 
iškovota. 

Gryžus LVS centro pirminin
kui P. J. žiuriui iš atostogų, 
Sausio 26 buvo kelių centro 
valdybos narių pasitarimas se
kančiais LVS reikalais: 

1946 METŲ nelaimingi «t 
sitikimų nuostoliai šioje šalyje 
žmonėms kaštavo apie $5,000, 
000,000! IR arti 100,000 gy
vasčių žuvo, kurių jokie pini
gai nenupirks atgal! Taigi, 
bukit atsargus visur ir vigada, 
nes nelaimingi įvykiai perbran-
giai atsieina. Vengkit nelai
mių ir laikykit pinigus kitiems 
tikslams. 

GEORGIA valstijoje ištiko dalykas kuris atkreipė į save visos 
šalies dėmesį. Mirė naujai išrinktas gubernatorium, Eugene 
Talmadge, neužėmęs gubernatoriaus vietos. Valstijos legisla-
tura sutiko priimti jo sunų į gubernatorius. Vaizde parodo
ma Herman Talmadge prisaikdinamas gubernatorium. Bet 
kiti politikieriai nesutiko ir patys panoro buti gubernatoriais, 
ir įvyko varžytine, kuri teks teismui išspręsti. Valstija netu
ri konstitucijoje nurodymo kas turi užimti laimėjusio vietą 
tokiame at|itijįime. 

1. LVS metinio seimo ren
gimas. Dar nenustatyta kur 
seimas įvyks, bet eina susira
šymas su kolonijomis. 

Seimui vietą ir dieną paskir
ti vis paliekama centro valdy
bai, ir valdyba užveda pasitari
mą su rytinėmis kolonijomis 
radimui tinkamo miesto seimui 
laikyti.. 

Iki šiol LVS seimai buvo su
rengti: Tabor(iFarm, Pittsbur-
ghe, Clevelande, ChicagoJ#, ir 
pereitas seimas Detroite. 

Rytinėse valstijose dar sei
mo nebuvo, nors ten randasi 
diduma LVS skyrių. Taigi, 
kaip tik bus susitarta su kuriuo 
skyrium seimo rengimo reika
lu, bus pranešta kur ir kada 
LVS 7-tas siemas įvyks. 

2. Knyga "Lietuva Tironų 
Pančiuose" baigama spausdin
ti. LVS nariai ir visi kurie ją 
užsiprenumeravo gaus Lietu
višką leidinį, apie 350 puslapių 
didumo, prieš seimą. 

Tačiau, kaip Detroito seim# 
buvo nutarta, centro valdyba 
ėmėsi paruošti tą knygą ir An
gliška kalba, ir pasiryžus sei
mui patiekti ją gatavą. 

Angliškai išleisti "Lietuva 
Tironų Pančiuose" reikalinga 
musų visuomenės platesnės pa
ramos aukomis, nes tą knygą 
yra numatyta nemokkmai iš
siuntinėti visiems valdžios na
riams, kongreso atstovams, vi
sų šalių diplamotams, ir tt. 

Kurie Lietuviai aukos tai 
knygai leisti jie gaus vieną ar 
dvi knygas sau, galės padova
noti tiems savo apielinkių žy
miems Amerikiečiams ir val
džių nariams kuriems LVS ne
siūs nuo savęs. 

3. Apkalbėta rengimas ko
lonijose prakalbų, nes laukia
ma žymių veikėjų iš Europos, 
kurie lankys musų skyrius ir 
sakys prakalbas. 

SKYRIAI, DIRBKITE 
•# 

Nekurie LVS skyriai darbuo
jasi ištisai visą metą, suras

dami sau veikimo įvairiose sri
tyse. 

Kiti skyriai jau atlaikč su
sirinkimus Sausio .mėnesį ir 
išsirinko valdybas. Išrinko iš 
narių duokles, kad ir ne iš vi
sų, bet pasiryžę ir daugiau na
rių gauti.. 

Nekurie skyriai rengia Va
sario 16 paminėjimus, kiti jau 
turėjo savo parengimus. 

Kitiems skyriams sunkiau 
yra ką surengti be centro pa
galbos, užtai centras rūpinasi 
atkvietimu LVS v i e n m inčių 
iš Europos, kurie pagelbės su
žadinti tuose skyriuose gyvu
mą. 

Skyriams dabar patartina už
vesti seiminius vajus, gavimui 
daugiau narių, išrinkimui duo
klių iš senesnių narių kurie ap
tingo susirinkimuose dalyvau
ti, ir taipgi pradėti vajų gavi
mui aukų leidimui Angliškoje 
kalboje knygos "Lietuva Tiro
nų Pančiuose". 

SKYRIAI IR JŲ VEIKLA 
Iš tolimo Los Angeles, Cal., 

pirm. Petras Žilinskas praneša 
kad jų skyrius rengia susirin
kimą Vasario mėnesį. 

Los Angeles skyrius tik pora 
mėnesių atgal, kada ten lankė
si LVS centro sekretorius, pa
rengime sukėlė knygai "Lietu
va Tironų Pančiuose" Angliš
koje kalboje leisti apie $150. 

Waterbury, Conn., 9-tas sky
rius rengiasi iškilmingam Va
sario 16 minėjimui ir kitiems 
darbams ateityje. 

Detroit, Mich.,'6-tas skyrius 
turėjo parengimą Sausio 19 d., 
kuris gerai pavyko. 

CLEVELAND, OHIO, 1 SK. 
SIUNČIA CENTRUI $242 
LVS 1-mas skyrius laikė sa 

vo susirinkimą Sausio 24 d. 
Buvo apkalbėta praeitų me

tų veikimas, ir iš finansų ra
porto pasirodė kad skyriaus iž
de randasi virš $300 pinigų, iš 
pereitų metu parengimų. Nu
tarta tuojau pasiųsti centrui 
$242.00, kitus gi palaikyti ižde 
LVS seimui ir kitiems reika
lams. 

1-mas skyrius išrinko naują 
valdybą, iš šių: 

pirm, — K. S. Karpius, 
Vice pirm. — J. Urbšaitis, 
Sekr. — Julė Salasevičienė; 
Ižd. — Antanas Šimkūnas. 
Iždo globėjai, organizatoriai 

ir veikianti komisija: Alekas 

Banys, Ignas Visockas, Vacius 
Zambliauskas. 

Apkalbėta rengimas Vasario 
16 paminėjimo ir vėliau viešų 
didelių prakalbų su programa. 

Vasarą numatyta rengti pik
niką, o pirm vasaros gal bus 
surengta kortavimo vakaras. 

LVS 1-mo skyriaus nariai 
užsimokėjo duokles: 

Ą. š. 5.00 
J. Miliauskas 2.00 
Alekas Banys 2.00 
J. Blaškevičius 2.00 
V. Zambliauskas 2.00 

ir auką 3.00 
Ignas Visockas 2.00 
K. S. Karpius 2.00 
Ona Karpienė 2.00 
J. Urbšaitis 2.00 
Dr. S. T. Tamošaitis 2.00 

. Ona Baltrukonienė 2.00 
K. Wallace 2.0u 
I. J. Šamas 2.00 
A. Šimkūnas 2.00 
K. I^imorias (už kn.) 1.00 

Iš LAWRENCE, MASS. 
J. Penkus prisiuntė duokles 

LVS 10-to skyriaus, Lawren
ce, Mass., šių: 

A. F. Sweetra (duoklė) 
ir 'auka) 5.00 

J. Penkus 2.00 
S. Juška 2.00 
M. Vilkišius 2.00 
Jane Vilkišienė 2.00 
J. Kančiavičius 2.00 
A. Pavilionis 2.00 
V. Mizara 2.00 
A. Shimkonis 2.00 
Agnės Vilkišiutė 2.00 
Vytautas Vilkišius 2.00 

t 

IŠ DETROIT, MICH. 
Vyt. Markuzas prisiuntė vėl 

daugiau duoklių LVS 6-to sky-

AUKOS IS PASKIRŲ 
KOLONIJŲ 

V. Zinkevičius, * 
Montello, Mass. $10.00. 

K. Žibikas, ^ 
South Boston, Mass. 5.00 ' 

J. Endziulis 
Chicago, 111. 3.00 7 

William B. Prank, 
Yakima, Wash. 2.00 

Thos. Danilevich 
South Standard, 111. 2.00 

Joseph P. Mikolaitis, 
Baltimore, Md. 3.00 

Mykolas Tamnliunas, 
P.erisso, Argentina 3.00 

Visais LVS reikalais rašant 
į centrą arba aukas aiuneiant 
rašykite: 

LVS CENTRAS 
6820 Superior Ave. 

Cleveland 3, Ohio. 

riaus. Mokėjo šie: 
Juozas Ambrose 2.00 
Albina Ambrose 2.00 
Antanas Aurila 2.00 
Juozas Kripas 2.00 
Ambraziejus Kizis 2.00 
Mrs. Adele Mase 2.00 
Vyt. Markuzas 2.00 
Juozas Rusis 2.00 
Dr. Jonas J. Sims 2.00 
Marė Sims 2.00 
Juozas Tamošiūnas 2.00 
Konrad Senauit 2.00 

ir knygai 5.00 

PLATINKIT THE 
BALTIC REVIEW 

Vel gavome naujų Nu
merių is 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 profesionalai 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 svarbų ku
rinį Pabaltijy tautų bylos gy
nimui. 

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

DIRVA 
6820 Superior Ave. 

Cleveland 3, Ohio. 

Amerikos Lietuviu 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. 

DIRVAI išsirašyti nereikia 
laukti pradžios metų—pasiu
skit prenumeratą dabar ir 
Dirva ju» tuoj lankys. 

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

1 knyga Ji 
Štai'Pulk. Jono Petraičio aprašymas jo pergyvenimų ir kančių bolševikų naguo
se. Knyga parašyta Angliškai, su Lietuvos istoriniais bruožais. Būtinai rei
kalinga platinti tarp Amerikiečių ir musų jounimo, skaitančio Angliškai, supa
žindinimui jų su bolševikų žiaurumais su jų pavergtais žmonėmis. 
(80 pusi., su paveikslais, su Pulk. Petruičio biografija, su Lietuvos istorija.) 
Gaunama 1 už $1. 6 už $5; 15 už $10. Reikalaukit jų tuojau. 

Timeless Lithuania' J3 
(Su Lietuvos vaizdais, su Autoriaus' Dr. Norem atvaizdu, su Lietuvos žemėlapiais) 

Tai įžymi, didelė Lietuvos Istorija Angliškoje kalboje, apimanti senovę ir Ne
priklausomos Lietuvos laikus, kaip visa tai matė, patyrė ir pergyveno Dr. No
rem, Amerikos Ministras Lietuvai prieš šį II Pasaulinį karą. 
Visų šių knygų pelnas eina tęsimui kovų už Lietuvos Nepriklausomybę. 

Užsakymus siųskit laišku, 
įdėdami pinigais arba če
kiais ar money orderiais. 

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA 
6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohir 
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