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lietuviai tnnritiniai Kempteno stovykloje grįžta iš mitingo, išviję rusus propagandistus ir sudeginę jų propagandinę 
literatūrą. Tuo budu jie tapo tikrais karo nusikaltėliais"... ši nuotrauka tarp kitų buvo išspausdinta C h i c a g o s 
HERALD-AMERICAN su atrinkamais paaiškinimais. Nuotrauką parūpino ir DIRVAI atsiuntė laikraštininkas St. Pieža. 

REIKIA DAUGIAU ŠVIESOS 
(Atkelta iš 3-čio pusi.) 

šeimos ir 2) Katalikų kunigai, 
kai jie neturi Amerikos vysku
po kvietimo savo tiesioginiam 
darbui. 

Tokiais- atvejais patari a m a 
kreiptis tiesiai i DP Komisiją 
Washingtone ar j BALFą Ame
rikoje. 

O ar ką nors panašaus mes 
girdėjome iš Brooklyno? — Ne. 
Brooklynas visą laiką ragina 
blankus pildyti tik per BALFą 
ir jas visas nukreipti tik per 
NCWC. Aš pats asmeniškai 
esu sudaręs keletąi asmenų imi
gracijos dokumentus 1 punkte 
nurodytu atveju. Ir labai yra 
nesmagu, kad teko suklaidinti 
žmones, sugaišinti kelis mėne
sius laiko ir darbas nuėjci per 
niek. 

Arba ve!. Chicagos Seimo me
tu buvo pasisakyta, kad BALFo 
Imigracijos ir įkurdinimo Ko
mitetas turės ryšių su CWS ir 
su IRRC ir kad, BALFui tarpi
ninkaujant, norintieji savo imi
gracijos reikalus galės nukreip
ti per minėtas organizacijas. 
Neturėdami kitokių nurodymų, 
pildome po senovei visiems BAL 
Fo "ULRA Resettlement Form 

blankus. Bet pasirodo, 

nimo Komitetui butų siūlytina 
skubiai paskelbti tikslias tai
sykles^ kaip įvairiais atvejais 

į turi buti sudaromi imigracijos 
norint! dokumentai. 

(Home and Job Opportunities)" 
BALFui tarpininkaujant imi
gracijos reikalus nukreipti per 
CWS ar IRRC, tie blankai ne
tinka. Reikia pildyti naujos for
mos ir notarizuoti. 

Ar Imigracijos ir Įkurdinimo 
Komitetas iš Brooklyno atsiun
tė kam nors tokių blankų, ar da
vė nurodymus, kaip reikia pasi
elgti, norint imigracijos reika
lus nukreipti per CWS ar IRR 
C? — Ne! 

Gerai, kad tokia klaida pasi
taiko pas savo tautieti. Ją gali 

Visiems turi buti žinoma tiksli 
imigracijos procedūra 

Pildome BALFo nustatytos 
f o r m o s  b l a n k u s ,  s i u n č i a m e  
BALFui ir pranešame tremti
niui Europon, kad imigracijos 
dokumentai sudaryti. Tremti
nys gavęs tokią žinią, tuč tuo
jau šauna į Ameriką laišką 
klausdamas per kur tie doku-

ir kur Vokietijoje 
Konsulate, NCWC 
DP Komisijoje ar 

mentai eis 
jų ieškoti: 
atstovybėje, 
dar kitur. 

atitaisyti iš naujo uipildydamas tremtiniui: ncsiru-
reikiamos formos blankus. Lit- i- brolau, dokumentai pasiŲ-
ka tik sugaišinto laiko nuosto
lis. Bet jei toks įvykis buna 
su imigruojančiam ir dokumen
tus sudarančiam asmeniui ne
pažįstamu amerikiečiu, klaidos 
jau nebeatitaisysi, antrą kartą 
jis nebepasirašys, nes tavim* ne
betikės. Tokiu atveju kelias 
imigracijai keliems asmenims 
jau užkirstas (arba vėl ieškok 
kito asmens). Tai tik pora pa
vyzdžių. Atsiras neaiškumų ir 
daugiau. Turint tai galvoje, 
BALFo Imigracijos ir Ikurdi-
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WE WISH tOU ALL A MERRY CHRISTMAS 

O R S A N ' S  F L O W E R S  
PRODUCERS and RETAILERS 
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11520 BUCKEYE RD. 

Greenhouses 

Cleveland 

Medina, Ohio 

HA. 1590 

MGNCRIEF'S 1943 E9LĖ 
Automatiško šildymo padarguose 
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Jakagbs Fio^eraS Home 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorę) 

REIKALE VEŽIKAI LTGONIAMS PARVEŽT^ 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENU# ENdicott 1763 

|sti per BALFą, kur jie ten at-
Jsiras Vokietijoje nežinom, kai 
ateis laikas, busi pašauktas. 

. Po to, gaunam dar greites
nį atsakymų: "Skubiai darykit 
dokumentus per Washington^,, 
nes jei jųs nežinot, kur jie pa
klius, tai mes jų čia ir jie mus 
nesuras". 

Gerasis amerikietis lietuvis 
vėl skuba pas notarą, daro do
kumentus ir siunčia j Washing-
toną. Susidaro dublikavimas ir, 
atrodo, jis nėra sveikas reiški
nys^ 

Viso to nebūtų, jei BALFo 
Imigracijos ir Įkurdinimo Ko
mitetas paskelbtų viešai aiškią 
ir tikslią per BALFą siunčiamų 
imigracijos dokumentų proce
dūrą. Tai reikėtų atlikti ne
delsiant. 
Viely suradimas kur galima 
butų gauti vardinius imigra
cijos dokumentus 

B'j dabar vykdomų imigraci
jos darbų, BALFo Imigracijos 
komitetas, taip pat, turėtų rū
pintis surasti asmenų, ne lie
tuvių tarpe, kurie tremtiniams 
pasirašytų imigracijos doku
mentus ir jiems atvykus duotų 
darbą ir butą. Mes jau dabar 
galime aiškiai matyti, kad vie
ni lietuviai savo tremtinius 
imigracijos dokumentais aprū
pinti nepajėgs. Tokių vietų 
Amerikoje, kur 37a pageidauja
mi DP, yra begalės, ypač žemes 
ūkyje. Reikia tik trupučiuko 
pastangų, tvarkingai organi
zuoto darbo ir savo visus trem
tinius atnešime 1 Ameriką kaip 
plunksna. Labai lengva gauti 
vietų, ir neblogomis sąlygomis. 

!žemės ukiuose. šiuo atveju rei
kia tik duoti nurodymus atski
rų (geresnėse geografinėse ir 
klimatinėse sąlygose) Valstijų 
Tremtiniams Įkurdinti Komite
tams, ipavieniams darbštesniems 
asmenims ar BALFo skyriams 
ir jie vietų galėtų surasti pa
kankamai. Norinčių vykti že
mės ūkio darbams tremtinių 
tai]) pat yra pakankamai, že
mės ukiuose tremtiniams pa
ieškant vietų reikėtų kreiptis į: 

a) Valstijų Employment Ser
vice, 

b) Ukinikų organizacijas, 
c) Ūkišką spaudą. 
Taip pat reikėtų bandyti su

rasti vietų įvairiems specialis
tams. Atrodo, tas irgi turėtų 
buti įmanoma. Reikia tik, kad 
kas nors tuo reikalu rūpintasi. 
Tas "kas nors" turi buti BA 
LFo Imigracijos komitetas. 

Nevardiniams sąrašams vie
tų ieškojimas kur nors pietinė
se valstijose, ten, iš kur išbėgo 
juodžiai, atrodo, nebūtų tiks
lus reikalas.' 
Sudarytų imigracijos dokumen
tų eigos sekimas 

Iki šiam laikui pasiunčiamo 
užpildytus imigracijos blankus 
BALFui ir sudiev. Daugiau 
apie jas nieko nežinome ir jų, 
eigos -sekti niekas neturi gali
mybių. Taip irgi neturėtų bu
ti. BALFo Imigracijos komi
tetas turėtų sudarytų imigra

cijos dokumentų eigą, sekti iki 
jie bus "įdėti į voką" ir išsiųs
ti Europon ir po to informuoti 
dokumentų davėjus, kad jie ga
lėtų savo keliu informuoti su
interesuotus tremtinius. 

Priešingu atveju, kada doku
mentų davėjas Amerikoje nia-
ko nežino, kas ir kaip su jo do
kumentais atsitiko, ir kada jis 
gauna iš tremtinio pakartoti
nus laiškus, kad ir anas nieko 
nežino, — vėl dokumentai dub-
likuojami per kitas įstaigas. 
Be to, yra konkrečių atsitiki
mų, kad dokumentai Amerikoje 
vaikščioja tol, kol nudyla ir iš
garuoja. Tokiais atvejais, po 
trijų-keturių mėnesių, siūloma 
daryti iš naujo. Taigi doku
mentų eigos sekimas taip pat 
yra būtinas. 

Sutinku iš anksto, kad visa 
tai padaryti nėra lengva. Bet 
kartą paėmus kurį nors darbą 
dirbti, reikia jį atlikti tiksliai 
ir nuosekliai. Kitaip, lietuviai 
tremtiniai Amerikos nepama
tys. 

RED. PASTARA. Visiškai 
pritardami šiems pasiūlymams, 
iš artksto numatome, kad BA 
LFo centras paaiškins, jog jis 
neturi jėgų tam atlikti... Ir 
taip visi baramės už per dide
les administracijos išlaidas. Ta
čiau, ko reikia tai reikia. 

Su dokumentų eiga tikra 
mistika — niekas negali suži
noti, kas g;i su jais daroma. ] 
Mes, kuriuos žmonės nuolat Į 
apie tai klausinėja, tik spėlio-! 
jame, kaip yra, ir, gal but, ne
noromis žmones su vedžiojame. 
Lauksime iš BALFo centro 
daugiau šviesos suteikiančiu 
pranešimų. 

POPIERINIŲ pinigu šioje 
šalyje kas met sugadinama, su
deginama, suplėšoma, ar t  net 
gyvuliai sukramto milijonais 
dolerių. Pav., 1947 metais US 
iždas atmokėjo net $11,433,000 
tiems piliečiams, kurie nors 
kiek galėjo įrodyti, kad jų to
kia ar tokia suma buvo vieno
kiu ar kitokiu budu sunaikinta. 

Atsitikimų yra net tokių: 
vienas Ohio ūkininkas, mokė
damas savo kaimynui $5, kitus 
iš kišeniaus išimtus popierinius 
pinigus, $80, pasidėjo ant ak
mens. Jiedu užsišnekėjo, o pi
nigus surijo arti buvęs veršis. 
Tik kai dasiprotėjo, kad veršis 
galėjo pinigus suryti, veršį pa
pjovė, ir tuo ką rado jo vidu
riuose valdžiai įrodė, kad tokią 
pinigų sumą veršis sudorojo, ir 
jam buvo grą/.inta naujais po
pieriniais. 

PAN AMERICAN Airways 
perka iš American Overseas 
Airlines kelius ir įrengimus. 
Sutartis jau pasirašyta, tik ji 
dar turi buti patvirtinta abiejų 
bendrovių dalininkų. 

TRANSPORTO Unijos nauja 
konstitucija užkirto kelią ko
munistams įeiti | vadovauja
mas unijtfs vietas. 
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Padėka išgelbejusiems I nakvoti net pas kaimynus, ir TIESUS KLAUSIMAI —i 
. . į kitą dieną nuveždinus į stotį, ATVIRI ATSAKYMAI 

nuo bolševizmo Siaubo išlydėjo į Tabor Farm. j 
Todėl šiuomi didžiajam trem-j (Atkelta iš 4-to pusi.) 

tiniu globėjui J. J. Bachunui su!. TTv, , , , 
ponia, K. S. Karpiui ir Onai J T1, . U2tenka Išakyti, kaa 
Valaitienei musų šeima su ma-1 o nuomonę ir patys 

1944' meti| pabaigoje gelbs
tint savo gyvybes, mums teko 
rasti užuovėją švedų žemėje. 
Nors sotus ir aprengti, bet šve žais kūdikiais reiškiame kuo1 skaitytojai susidarys, 
dų viešnagėj gyvenome nuola- j giliausią ir nuoširdžiausią vie- j štai pavyzdžiui dabar prane-
tinėje baimėje,- nes toje demo- j šą padėką. . I šame, kad Trumanas nori smar-
kratinei c šalyj* per «.»«« t„- «•£' ki?i pakelti aukštųjų vaIdinin. 
rėjo laisvės ramkj baltiečių gy
v e n i m ą  d r u m s t i  k r u v i n o j o  
Kremliaus agentai. 

Tuolaikinis DIRVOS redakto
rius K. S. Karpius, matydamas 
mušu taip nesaugią buitį ir at-
jausdamas kaip ilgametį jo 
spaudos bendradarbi, rekomen
davo mus kilnaširdžiam Ameri
kos lietuviui J. J. Bachunui, 
kuris jau 1945 m. skubos keliu, 
mums parūpino affidavitus.. 

To tauraus lietuvio pastan-

i-iotams teikia jų gyvenime pa-1 klJ algas- APie sav0 alf» ->is 

laimą ir sveikatą! 1 nieko nesako, bet atsiranda ki-
Amžinai dėkinga išgelbėtai ir ti, kurie pasiūlo, kad ir jam 

gyveniman Įvesta šeima: butų alga padidinta. Skaityto-
Juozas, Barbora S., V ytautas jaį patys gali spręsti, ar jiems 

Kazimieras ir Birutį Juhja ,-1 ^ V- +• 1 
GAIGALAI. |de'to dzlaU^'S;ar Pykt'\ 

Tabor Farm, gruodžio 12, 1918.! Panašiai DIRVA mano laiky
tis ir daugeliu kitų klausimų 

NEW YORKO transporto dar
bininkų unijų tikslas 1949 me
tais busiąs — iškovoti $2.00 

gpmis mes sią vasarą gavome! atlyginimo už valanda ir  40 

vizas imigruoti 1 USA ir s. m. I , . , . , 
lapkričio 29 d. laimingai pasie- į ^ar^° valandų per savaitę. 
kerne Laisvosios žemės New j  PLIENO ir geležies industri-
lorko uostą. Juozo J. Bachu- į j0je darbininku atlvginimas už 

8l-°^ -'"i- valandų darbą'šią vasara lie-daugiau kaip desimts seimu is j- . ' , . . ," 
nelabos tremties pasiekė šį j Pos rĮ ienesi gerokai pašoko. ^ j 
kraštą ir rado prieglobstį jo(^ Apie 640,700 tos industrijos vę". 
dideliame Tabor Farm ūkyje, j  darbininkų šymet gauna 10.6 «>i wu \ vienatinis Tietū-
arba puikiai jsikurė Ameriko-; centų valandai daugiau, neguivių laikraštis Ohio valstijoje, 
je kitur. • ; gay0 iįepos mėn. 1947 metais.: Kaina metams tik $3.00. 

vietinės politikos \ klausimuose. 
• 

CHICAGOJE nauja Trans. 
porto Darbininkų Unijos vado
vybė pašalino 16 organizatorių, 
jų tarpe du buvusius vice pir
mininkus ir penkis buvusius 
valdybos narius, kadangi jie 
pasirodė per daug "paraudona-

J. J. Bachunas musų šeimai 
be affidavitu daug padėjo ma-
terialiai rūpintis vizų reikalais S 
ir pagelbėjo padengti kelionės 
išlaidas. Jis mus širdingai įkur- U 
dino savo Tabor Farm: paru-; 
pino puikų, erdvų, šiltą ir švie
sų. butą su visais baldais, apy
vokos rakandais, puikiu maistu 
ir suteikė Tabai gerą įprastą 
darbą. Pas Bachunus mes ra
dome prieglobsti kaip tikri jų 
vaikai ar broliai. Mes esame 
laimingi šios žemės tvarka. 

Atvykus mums į New Yor-
ką, mus maloniai pasitiko pir
mutine lietuvė Ona Valaitienė, 
kuri mus globojo, ąpnakvydino 
s a v o  b u t e ,  p a t i  i š e i d a m a  p e r -
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Mes Duodam ir lškeičiam Eagle Stamps 

THE MAY CO's 
1 5 A S E M E N T E  

Mažiesiems Neperšlampami Apvalkalai 

"FREEZY MORN" % i W W M 
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REUMATIZMO MIRTYS 
SUMAŽĖJO 

Metropolitan Life Insurance 
Co. skelbia, kad nuo 1940 me-1 

tu žmonių mirtys nuo reuma
tizmo priežasčių sumažėjo net 
65 nuošimčiais. 

Turimomis žiniomis, 600,C00 
Amerikos žmonių jaunesnių 50 
metų amžiaus, buvo reumatiz
mo aukos metų bėgyje. 
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Gaunami 
Raudonos 

Rudos 
aualvo. 

• Melstais rankogaliais 

• Melstais Kelnių galais 

• Klastišku Ivcinių Jvosmeniu 
• Taudžia apykakle 
• i'kičioni Kelnaitėm 

•Milpi 
Pildomi Paštu ir Telefonu Užsakymai—šaukit CHcrry 3000 

Mes pirmieji Cle vėlai ule ... ir laiku Kalėdotum 
*su šiais blanketo šiltumo, 100"r grynos vilnos 
dviejų dalių sniego siutais. Ilgom rankovėm 
užsimaunamas'viršus su pritaikytom ski-kel-
nėm. Jie vėjo neperpučiami, vandens nepei* 
geriami... ir virš visko jie tvirti dėvėjimui. 
Mieros 2, 4 ir 6 berniukams ir mergaitėms. 
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