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likimą aliųjų sluok
snių tylė.ji.° šabloniški pa
kartojimai ka. Amerikos vy
riausybės nusistatymas Lietu
vos atžvilgiu nepasikeitęs gi
liau galvoti mokančių negalėjo 
patenkinti, ypač kad Lietuvių 
tautos padėtis diena iš dienos 
darėsi tragiškesnė. 

šito akivaizdoje "tyla nebu
vo gera byla", o bloga lemian
tis ženklas. Amerikos katali
kų vyskupai tatai jau paste
bėjo pereitų metų pabaigoje, 
kai jie nurodė kad "tylėjimas 
Baltijos valstybių atžvilgiu yra 
daug reiškiantis". 

TYLOS SULAUŽYMAS 
ftitai turėdamos galvoje, 

tuvai .Vaduoti Sąjunga ir jai 
giminingos organizacijos ir nu 
tarė kuriuo nors budu sulaužy
ti tą tylą, sujudinti Amerikos 
visuomenę ir oficialius jos at 
stovus taip kad jie jau nebe
galėtų tylėti. Iš čia pirmoji 
Amerikos Lietuvių Misija Wa-
shingtone. Kontaktai su ofi
cialiais asmenimis, Kongrese 
kalbos apie Lietuvą. 

Santikiai gilinami; Lietuvos 
laisvės rezoliucijos įnešamos j 
Atstovų Rumus .ir j Senatą. 
Antra Misija Washingtone. 

Tylos apie Lietuvą kiautas 
pradeda trupėti. 

DUOBKASIAI -
Visa Amerikos Lietuvių vi

suomenė, rodos, šituo turėtų 
džiaugtis, remti Lietuvos akci
ją Kongrese. Bet kur tau. » 

Spaudoje — ne bolševikiško
je?-bet neva patriotinėje — pa
sipila raštai prieš. Kritikuo
jama akcija Kongrese, puola
mos rezoliucijos, netgi pajuo
kiamas Atstovas Kelly, šito
kia yra kai kurių musų veikė
jų veikla Lietuvos labui. Duob
kasių veikla. 
KONGRESE JIEšKOMA 
LIETUVAI UŽTARIMO 

P a s i tenkinimas monotoniš
kais State Departments parei
škimais ar neoficialiais velio-
nies Prezidento Roosevelto žo
džiais šiądien tegali buti su
prastas kaip didelio naivumo 
ir neriboto bukaprotiškumo 
ženklas. * 

šiądien mums reikia ne pa-
lįfškimų bet veiksmų. Ir jei 
kas gali paakinti State De-
partmentą veikti tai tik Jung
tinių Valstybių Kongresas. 

Bauginimas kad dabartinė 
akcija Kongrese yra Lietuvai 
galinga, ir Willis-Kelly rezoliu
cijos sulyginimas su kreipimu
si į Ambasadorių Konferenci
ją Vilniaus klausimu yra ne-
Išmone. 
. Lietuva tuo metu buvo Tau
tų Sąjungos narys ir galėjo 
kreiptis tiesiog j Tautų Sąjun
gą. šiądien, Lietuva nėra Uni
ted Nations narys ir oficialiai 
j United Nations kreiptis ne-

Faktas kad Lietuva nėra 
United Nations narys kaip tik 
ir yra patvirtiiftmas kad State 
Departmento užtikrinimai pra
ktinės vertės neturi. Lygiu 
budu tai yra įrodymas kad 
State Departamentas nesiryžta 

, imtis Lietuvos naudai akcijos. 
Mes ar gali dar kas abejoti kad 
United Nations išdrystų atme
sti Amerikos State Departmen-

k to padarytą pasiūlymą priimti 
Lietuvą į United Nations Or-

f mizaciją, jei toks pasiūlymas 
krai butų padarytas? 
Visa tai rodo kad Amerikos 

Kongresas yra šiądien kuone 
vienintelė institucija kurioje 
mes galime rasti Lietuvai už
tarimo. Ir jei Kongresas mus 

" "Užtars tai ir State Departmen 

No. 51 Kaina 5c. CLEVELAND, OHIO DEC.-GRITODŽIO 21. 1945 (30-ti metai :: 30th year) 

U. N. O. Konferencija Susirinks Lon
done Formaliai Sausio IO 

Vargas Jam Vadovauti 

Alcide de Gasperi, naujasis 
Italijos premjeras, kuris turi 
bėdų sudaryme kabineto, nes 
bolševikuojantis elementas vi
sokius reikalavimus stato. ' 

IRANO 'SUKILIMAS' 
BUVO SUKURSTY-

Ę TAS '. 

Amerikos pareigonys pa
brėžia kad Irano sukilimas 
kilęs ne savaime bet sukur
stytas. Lygiu budu pabrė
žia kad bolševikų kariuo
menė Azerbeidžane neturė
jo ̂ teisės trukdyti Irano ka
riuomenės judėjimo, kai ši 
norėjo sudrausti Azerbei-
džano "sukilėlius". 

Sąryšyje su įvyriais Ira
ne, Irano ambas. Hussein 
Ala, Washingtone, įteikė 
Valst. Sekretorius Acheso-
nui protesto notą ir prašė 
ją persiųsti į Maskvą, kad 
Byrnes imtųsi atitinkamų 
priemonių savo pasikalbė
jimuose su Molotovu. 

Betgi vargu ar tas ką 
bepadės. Azerbeidžano su-
bolševikinimas jau įvykęs 
faktas. Ir dar bus gerai 
jei Azerbeidžano "sukili
mas" neišsiplės. Iš Tehera
no ateinančios žinio rodo 
kad "neramumai" praside
da ir kaimyninėje Gilano 
provincijoje. Gilano pro
vincija yra nusidriekus pa
gal Kaspijos pajūrį. 

Bolševikų sauvaliavimuo
se Irane manoma jau "lik
viduota" bent 1,000 žmonių. 

NUOLATINĖ BUVEI
NĖ GREIČIAUSIA 
BUS AMERIKOJE 

" • ?T ' 
U. SL Senatas ir Atstovu 

Rūmai užtvirtino Ameri
kos prisidėjimą Į United 
Nations Organizaciją, tas 
nutarimas perduotas Prez. 
Trumanui pasirašyti. 

Prezidentas tą tarimą 
užtvirtins, nes pareiškė kad 
businčiame U. N. O. susi
rinkime Londone dalyvaus 
ir Amerikos delegaciją va
dovaus Valstybės Sekreto
rius Byrnes. Tas posėdis 
Londone prasidės Sausio 
10. Kiti delegatai į Londo
ną prezidento nominuojami 
buvęs Sekr. Stettinius; po
ni Rooseveltienė, Sen. Con-
nally ir Sen. Vandenberg. 

Tarp kitų dalykų sakoma 
toje konferencijoje bus ap-
svarstoma atominės bom
bos likimas, gal bus įsteig
ta tarptautinė kontrolės 
komisija atominei energi
jai. 

Rusija dar nėra užtvirti
nus U. N. O. / ^ • 

Britanija pHtaria įstei
gimui U. N. O. centro* ku
riame nedideliame mieste 
rytinėje dalyje Amerikos. 

MASKVOS KONFE
RENCIJA SLAPTA 

• Maskvoje einančia® trijų 
valstybių — Amerikos, An
glijos ir Rusijos — užsie
nių ministrų tarybos sovie
tų cenzorių laikoma slap
tybėje, laikraščių atstovai 
neturi jokių žinių iš tų pa
sitarimų pasauliui praneš
ti. Žinoma tik; kad santi
kiai yra Įtemptų sako U. S. 
sekretorius Byrnes laikosi 
griežtai. TačiĮu Moloto
vas mokės jį palenkti maty
ti bolševikų naudai. 

Stalinas esąs sugryžęs į 
Maskvą, gerokai sustiprė-
ięs sveikatoje. ;Jam Gruo
džio 21 suėjo 66 metai am
žiaus. \ 

Amerikos spauda tikrina 
kad del Rusų tokio vilkini
mo ir painiojimo dalykų ši 
konferencija su jais bus 
paskutinė. Toliau Amerika 
bandysianti reikalus vesti 
per U. N. 0. 

SVEIKINAME DIRVOS SKAITYTOJUS, 
BENDRADARBIUS IR RĖMĖJUS 

Kalėdų Švenčių Proga ,. 
Dirvos Redakcija ir Administracija. 

$1 

PREZ. TRUMAN NORI KINIJOS VIE
NYBĖS, BET . . .  

FORD IR GM STREI-
KAITESJASI 

UŽSNIGO RYTUOSE 

JAPONIJOJĖ, nusižudė 
princas Konoye, buvęs tris 
kartus premjeru, laukda
mas teismo kaip karo kri
minalistas. 

Gen. MacArthur išleido 
patvarkymą Japonijoje pa
naikinti iki šiol laikytą nu
sistatymą kad Šintoizmas 
yra valstybinė religija. 

CHURCHILL, kaip pra
neša iš Londono, vėl žada 
atsilankyti Amerikoje 1946 
metais. Jis atvyks Sausio 
mėnesį. Žada praleisti ko
kį laiką šiltame klimate ir 
pasilsėti. v 

"•r11'1 \— i 
Kinijoje, nuskendus lai

vui prigėrė 70 žmonių ke
lionėje iš Foochow. 

Tarp Amerikos Armijoj 
ir Laivyno vadų ir aukštes
nių viršininkų eina atkakli 
kova prieš sumanymą abi 
tas jiegas sudėti po viena 
vadovybe, nes karo metu 
pasirodė kaip nepraktiška 
ir kenksminga turėti šalies 

veikian-
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CIO atmetė Fordo pasiū
lymą pakelti algas 12.4'< 
ir tebereikalauja pirmykš
čio 30% padidinimo. Nežiū
rint į tą nesutikimą pasi
kalbėjimai tarp Fordo ir 
CIO eina toliau, nors strei
kas tebesitęsia. 

Lygiu budu streikas te
beina ir GM dirbtuvėse. 

Flint, Mich., Gruodžio 17 
buvo iššaukta policija, ku
ri pralaužė darbininkų iš
statytus piketus ir 10,000 
unijai nepriklausančių tar-
bininkų (apmokamų algo
mis, o ne atlyginimų valan
domis) pradėjo darbą. Ki
tą dieną piketai tarnauto
jų einančių į darbus jau 
netrukdė. 

Gruodžio 15, Prez. Tru
man padarė viešą pareiški
mą Kinijos klausimu. Ta
me pareiškime jis aiškiai 
pabrėžė kad Čiang-Kai-še-
ko vyriausybė yra vienin
telė teisėta Kinijos vadovy
bė ir kad savarankiškos 
komunistų kariu o m e n ė s 
buvimas Kinijoje esąs ne
pateisinamas. Komunistų 
kariuomenė, esą, turėtų bu
ti įjungta į vyriausybės ka
riuomenę ir pasiduoti Gen. 
Kai-šeko vadovybei. 

Iš kitos pusės betgi Prez. 
Truman nurodė kad Gen. 
Kai-šeko vyriausybė tesan
ti vienos partijos vyriausy
bė ir kad demokratiniam 
Kinijos sujungimui ta vy
riausybė turėtų^ ,buti taip 
praplėsta kad \ j^ sutilptų 
visos grupės:" ' 

Šitoks pareiškimas, kaip 
matyti, yra linktelėjimas į 
Sovietų pusę, nors vargu 
ar tas linktelėjimas yra už
tektinai didelis kad paten
kintų Maskvą. 

Politikos sluogs n i u o s e 
susidarius nuomonė kad tas 
pareiškimas galįs pasirody
ti vaistais kurie ligonio 
sveikatos nei pablogina, nei 
pagerina, t. y. kad ir po to 
pareiškimo Kinijoje nebus 
ramybės. 

Atsistatydinęs ambasado
rius Hurley buvo už 100% 
lojalumą Čiang - Kai - šėkui 
ir už visišką Kinijos komu
nistų suvaldymą. Preziden
tas Truman, kaip matyti, 
pasirinko kelią kuriuo sie-
lrin 1rn/1 (<U' VlllfQC Sft-

Jos seniau buvo Garsios 
k 

EKONOMIKA 

-

Šios trys poniutės 1920 me
tais buvo atsižymėjusios Olim-
pijados plaukime ir nardyme. 
Po 26 metų jos vėl pasitailęe 
Susitikti Philadelphi.foje šiomis 
dienomis. į 

VOKIEČIŲ teisme, luris 
tęsiasi Nuernberge, priro-
dinėjama kad naziai pradė
ję savo karą prieš Žydus 
Europoje išnaikino 6 mili
jonus Žydų. 

Amerikos prosekutor i a i 
tame teisme reikalauja iš
naikinti 600,000 buv. nazių 
partijos narių, nežiūrint ar 
jie kalti už ką ar ne. 

Taip pat ir kitose GM kia kad «įr vįfkas butų so 
dirbtuvėse ne-unijistai dar-|tus įr 0žka sveika", 
bininkai netrukdomi pra- Sąryšyje su Trumano pa-
dėjo darbą. ^ reiškimu, Paul Mallon, vie-

"\^isų kitų darb ini n kų|nas įg bolševikams nesilan-
streikas kaip Fordo taip ir kstančiu laikraštininkų, se-

Demokratų Vada® 

Vidurvakarines valstijas 
užklupo sniegas su šalčiu, 
tačiau rytines valstijas ap
vertė sniegu kaip kur iki 
stogų. Sniego pūgos pasta- apgynįmo uegas veiKian-
:*omis dienomis prasjave v-ag paskįraį jr dažnai net 
visu Atlantiko pakraščiu, v|ena k^aį kenkiančias, 
nuo Washmgtono iki Port
land, Me. ^ 

Padaryta daug nuostolių 
ir žuvo keliasdešimts žmo-
nij nuo įvairių priežasčių 
paeinančių nuo šalčio ir 
sniego. 

16 Estonų, mažu htiveliu 
pabėgę iš Švedijos, atplau
kė į Ameriką po 4 mėnesių 
kelionių juromis. Jie Šve-
diion buvo pabėgę 1944 m. 
vasarą nuo bolševikų. 

tas negalės ignoruoti. 
Išvada iš to aiški: ypatin

gai šiądien efektyviausias ke
lia sį Lietuvos laisvę etna per 
Amerikos Kongresą 

General Motors dirbtuvėse 
tebesitęsia. CIO pirminin
kas Thomas pareiškė kad 
streikas tęsis tol kol darbi
ninkų reikalavimai bus pa
tenkinti. 

Gruod. 20 pranešta kad 
baigėsi 14 savaičių užsitę
sęs streikas Ford Motor 
Co. dirbtuvėse Kanadoje. 

Del streiko, visame Det
roite dabar padaroma tik
tai po apie 7,000 automobi
liu. 

Avalų produkcija Spalių 
mėnesį šalyje žymiai pašo
ko, padirbta 42,000,000 po
rų avalų, įskaitant ir slipe-
rius. 

Atstovas John J. Sparkman, 
paskirtas Kongrese Demokra-

jpartijos ^kalbėtoju 

4,000 busų 'linijų darbi
ninkų streikas tikima tuoj 
baigsis. 

Senatas sutiko ^ pakelti 
algas federalių įstaigų tar
nautojams. 

Guino darbininkų unija 
nutarė rengtis streikui jei 
nebus išpildyta reikalavi
mas pakelti darbininkams 
algas. 

Providence, R. L, baigėt 
si 7 saviačių streikas dide
lėje Brown & Sharpe Mfg. 
CoM streikavo 6500 darbi-

kančiai sako: "Ponas Tru
mas Kinų vyriausybę kal
tina esant vienos partijos 
vyriausybe ir teisingai ją 
charakterizuoja esant dik
tatūra, bet tuo pat metu 
vienos partijos valdžia ne 
tik tebegyvuoja Rusijoje, 
bet ir pačios Rusijos pri
metama Baltijos kraštams, 
Balkanams ir Iranui, kur 
įvyko vienos partijos revo
liucija. Ar po viso šito dar 
bereikia stebėtis kad mū
sų visuomenė yra sumišus 
ir dezorientuota ?" 

Marškinių šalyje kol kas 
bus stoka, kaip praneša iš 
valdžios, todėl neskubinkit 
turimus marškinius suplė
šyti. Bus stoka ir pigesnių 
medžiagų vyriškiems pal
tams ir siutamfL 

Telegrafo tarnautojai vi
soje šalyje rengiasi streikui 
Sausio 7. Tai yra apie 48,-
000 AFL unijos narių, ku
rie reikalauja 25 nuoš. al-

S4kėli«w 

Iš Amerikos numatyta 
eksportuoti į Europą, Šiau
rės Afriką ir Pietų Ame
riką 17,169,000 bušelių kvie
čių ar kitų grudų. Tai bus 
duodama priede to ką gau
na UNRRA šelpimui karo 
nukentėjusių. 

Prie to, iš Amerikos bus 
siųsta Europon 1,400,000,-
000 svarų mėsos šešių mė
nesių laikotarpiui iki Ko
vo 31. 

Senatas dar paskyrė 400 
milijonų dolarių UNRRA 
reikalams, kurie turi apim
ti karo nu^entęįųsių šelpi
mą. 

Vokietijoje, Amerikos į-
sakymu, susprogdinta dar 
8 buvę karo dirbtuvės. 

Namų Krize 
Grvžtą kariai neturi kur 
gyventi 

GRYžTANT kariams lutffio, 
gyvenamų patalpų trukunįas 
virto skaudžia problema. Jau 
dabartiniu metu milijonas šei
mų šalyje gyvena po dvi vie
name bute. Ateinančiais me
tais tas skaičius paaugs iki 
trijų milijonų. 

Gyvenamų patalpų klausimas 
diena iš dienos sunkės, ir šią
dien dar nesimato kaip tą 
klausimą bus galima ašspręsti. 

1946 metais turėtų buti pa
statyta bent 3,500,000 naujų 
gyvenamų namų, o tikrovėje 
tebus pastatyta apie 460,000. 
Statybos medžiagos ir darbi
ninkų trukumas yra pagrindi
nė šito priežastis. 
Daug namų jau yra 
visai netikę 

KARO metu maža naujų, ato
mų tebuvo pastatyta, o esamų 
namų kokybė, negalint jų tin
kamai prižiurai, gerokai ati-, 
menkėjo. • ' • 

' Pereitos savaites Life patei
kia febai į($omią, namų statis
tiką. Pasirddo kad apie 8 mi
lijonai (arba 24%) namų-fcutų. 
dabartiniu metu yra tokiame 
blogame stovyje kad jų jau 
nebegalima pataisyti, ir juos 
artimoje ateityje reiks nu
griauti. 

Tik apie 7,000,000 namų-bu-
tų iš bendro 33,000,000 skai
čiaus yra moderniškai jrengti. 
Gi apie 6,000,000 namų neturi 
net vandens, apie 9,000,000 ne
turi toileto ir apie 11,000.000 
neturi vonių (maudyklių). 

Kai pagalvoji apie visus tuos 
trukumus, nenoromis i galvą 
ateina priešgina mintis: šalis 
kuri kelių metų bėgyje galėjo 
sukurti milžiniškiausią karo 
pramonę, pagaminti stebuklin
gus lėktuvus ir — galų gale — 
atominę bombą, nesugeba net 
savo gryžtanČMį karių aprūpin
ti namais! 

Kongresas susirupinęs 
ŠITA negerove jau šnaira* 

pino ir Kongresas. Dabartiniu 
metu jau yra įnešti bent du 
žymesni įstatymų projektai na
mų krizei palengvinti. Pirma
sis, Įneštas Atstovo Wright 
Patman, siūlo visą namų staty
bą ir kainas paimti griežton 
kontrolėn įvairias pirmenybes 
teikiant veteranams. Prieš šį 
įstatymą piestu stoja real-es-
tatininkai. 

Antras įstatymo projektas, 
įneštas senatorių Wagner, El-
lender, Taft, nesutinkąs žy
mesnės opozicijos, siūlo suor
ganizuoti pigesnį ir ilgalaikį 
namų statybos finansavimą. 

Pagal šį įstatymą, pirmuti-
nis> įmokėjimas butų labai že
mas, ir namams išmokėti bu
tų duodama 32 metai laiko. 
Tik masinė gamyba gali 
išspręsti namų krizę 

TAČIAU, žinovų nuomone, 
gyvenamų namų krizė negalė-

¥ - -fc. 
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didina jos kaštus. 
Neįsileidimas, sakysim, nau

jų meistrų tikslu garantuoti 
uždarbį seniesiems, sudaro dar
bininkų trukumą. 

Vienintelė iš tos maišaties 
išeitis — masinė namų gamy
ba: fabrikuose turėtų buti pa
gamintos namų dalys, kurias gįallti bu*ti išspręsta tol kol 

;< , V \4 , \-\į * 
i 'T* 
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darbininkai teturėtų sustatyti. 
Tai, žinoma, teliestų pigiuo

sius namus. Tačiau tokie kaip 
tik yra labiausia reikalingi, ir 
jų nebuvimas kaip tik ir suda
ro dabartinę namų krizę. 

apynasris nebus uždėtas įvai
rioms statybininkų unijoms, 
kurios savo pasenusiais ir sa
vanaudiškais nuostatais nepa
prastai lėtina namų statybą ir 

(^Pabaigą čia pat) 
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EENNSYLVANIJOJE 
PHILADELPHIA I Gali Pataisyti širdi 
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Detroit, Mich., Ndujienm 
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APIE LIETUVĄ KITATAU
ČIŲ SPAUDOJE 

Ukrainiečių dienraštyje Svo-
boda, išeinančiame Jersey Ci
ty, N. J., Gruodžio 11 teko už
tikti skaitytojo laišką, kuriuo 
yra pataisoma redakcijos klai
da ir teisingai informuojama 
kad Pittsburghe įvykusiam su
važiavime Lapkričio 23-24 dd., 
nors ir kalbėta Lietuviškai, ta
čiau tie žmonės nebuvo Lietu
viai bet Lietuviškai kalbanti 
maskoliai, kadangi jie kovoja 
už didybę ir interesus Masko-
lijOs, bet ne Lietuvos. Lietu
vos laisves ir nepriklausomy
bės reikalai jiems yra svetimi. 

P h i 1 a d elphijos Ukrainiečių 
Amerika Gruodžio 6 patalpino 
Vysk. Prano Bučio atvaizdą ir 
pranešimą kad jis šymet mi
nėjo savo 15-kos metų sukak
tį jšventinimo ja vyskupu. 

Tame pačiame laikraštyje, 
Gruodžio 15, buvo tilpus žinutė 
kad Philadelphijos veikėjai L. 
V. S. skyriaus valdyba, Wm. 
Paschall ir K. žemaitis, išsiun
tė Prezidentui Truman tele
gramą prašant kad jis malonė
tų patarti Švedijos vyriausy
bei neišduoti Lietuvių pabėgė
lių Rusams, kurie nori išplėš
ti juos iš Švedijos prieglaudos. 

Spaudos žvalgas. 

KAIP BOLŠEVIKAI 
ATĖJO IR UŽEME 

LIETUVA 

Pradėkit skaityti šiame nu
meryje veikalą apie Lietuvos 
tragediją — "LIETUVA TI
RONŲ PANČIUOSE 

Tai tas musų skelbt&s Lie
tuvos pabėgėlių parašytas vei
kalas. žiūrėkit 4-tą pusi. 

Patarkit savo draugams tuoj 
išsirašyti Dirvą ir skaityti tą 
aprašymą nuo pat pradžios. 

•t-* 

Detroito Naujienų Repor
teris sveikina visus savo ke-
lumnos skaitytojus ir linki 
linksmų Kalėdų švenčių ir 

Laimingų Naujų Metų. 

•R 

LAWRENCE MASS. 

]}i', Alfred Biulock, Johns 
Hopkins ligoninės Baltimoreje 
chirurgas, ištobulino būdą pa
taisyti kokius nors trukumus 
žmogaus širdies. 

NASHUA, N. H. 

PITTSBURGH 

Pittsburgh^ užpuolė didelis 
"šaltis su sniego pūgomis. 

Šaltis pasiekęs žemiau zero, 
ir buvo priežastimi mirčių ke
leto žmonių. Taipgi ištiko ei
lė gaisrų ir trafiko nelaimių. 

šaltis toliau į savaitę pradė
jo sumažėti, * bet atsirado dau
giau sniego. .. 

PAKELS TAKSUS , 
Miesto taryba nutarė pakel

ti gyventojams taksus ant ne
judamo turto, ir taksai pa
sieks aukščiausį laipsni kokis 
kada buvo miesto istorijoje. 

Namui $5,000 vertės taksų 
padaugės $9 metuose. 

TVENKINIO REIKALAS 
ATNAUJINTAS 

Senate Washington© atnau
jinta klausimas statydinimo 
Conemaugh Tvenkinio, paties 
svarbiausio kuris apsaugotų 
Pittsburghą ir Ohio upės slė
nį žemiau nuo Pittsburgho, 
nuo didžių potvinių kurie pra
eityje atnešdavo miestui tra
gedijas. 

NU&OVft 
NEW CASTLE, Pa. — Vie

tos gelžkelio darbininkas, Pe
ter Cardella, 39 m., tapo nu
šautas savo namuose. Po 15 
minutų vėliau persišovė kitas j 
jo bendras darbininkas, Domi-; 
niek De Simone, 55 m., kuris 
iš įširdimo pirmąjį nušovė. 

LVS SKYRIAUS PRAKAL
BOS 

Lietuvai Vaduoti Sąjungos 
13-to skyriaus rengtos prakal
bos Gruodžio 9, Veteranų salė
je, puikiai pavyko. 

Ex-karys Juozas V. Valic-
kas pasakė jaudinančią kalbą, 
ragindamas visus stoti į Lie
tuvos vaduotojų eiles, nes Lie
tuvių tauta stovi ant išnaiki
nimo slenksčio, ir kad musų 
tautos priešai dirba sušilę su-
demoralizavimui musų dar esa
mų patriotinės visuomenės jie-
gų-

Prakalboms prasidėjus atsi
rado ir trukdytojų. Pirmas tai 
iš komunistų liogerio, kurio 
nervams neišlaikius turėjo neš
tis iš salės. Antras iš A. L. 
Tarybos apielinkės, kuris L. V. 
Sąjungos darbus palygino gel
bėjimu komunistams. 

Tačiau klausytojams nesvar
bu buvo jokie kurstymai. 

Aukų surinkta $38.00. 
To prakalbų Įvyko diskusi

nis pasikalbėjimas kad butų 
visi Nashua Lietuviai įtraukti 
į veikimą. Vietos kleb. Kun. 
M. Cibulkas pakviestas buti 
Dvasios Vadu ir laikinu pirmi
ninku iki įvyks steigiamas su
sirinkimas; iždininku Teisėjas 
Bolesius Degėsis, nesenai gry-
žęs iš U. S. laivyno tarnybos; 
A. Ulcickas sekretorium; J. 
Okulevičius nariu. 

Dalyvavo ir Kun, J. Bucevi-
čius, vikaras, ir Darbininko re
daktorius Kneižys iš So. Bos
ton, Mass. 

Alphonse Ulcickas. 

GRYŽTA l ROOSE-
VELTO POLITIKĄ 

VALDŽIA pataria Amerikos 
ūkininkams mažinti 1946 metų1 

sėją, galvijų ir gyvulių augini-1 

mą, sulaikymui kainų atpigi
mo. 1946 metams patarta už
sėti 346 milijonus akrų, kas 
butų 5,500,000 akrų daugiau 
negu užsėta 1945 metais, ta
čiau perviršis sudaro reikalin
gą kiekį vatos ir kornų. 

VAKARINĖJE Pennsylvani-
joje, Westinghouse Electric 
Corp. darbininkai didumoje 
nutarė streikuoti. Streikas čia 
apims virš 33,000 tos industri
jos darbininkų. Visoje šalyje 
elektros padargų darbuose dir
ba apie 200,000 darbininkų. Jų 
didu&ia, 1*1,860, 
streiką. 

Zigmas Jankauskas 
Real Estate — Insurance-

Dirvos Atstovas 
fį-enumeratoms, Skelbimams 

536 North 114h Streei 
PHILADELPHIA, 23, 

Dabartiniuose Amerikos di
plomatiniuose santikiuose su 
Rusija, sakoma, Sekretorius 
Byrnes gryžta į Prez. Roose-
velto ir Sekr. Hull politiką. 

Rooseveltas padėdavo į šalį 
tuos klausimus kuriais su Sta
linu negalima susitaikyt, o tar
davosi tik susitaikomais klau
simais. 

Taip Stalinas atmeti Lietu
vos it Pabaltijo šalių ir kitus 
klausimus, ir Rooseveltas suti
ko kalbėtis tik tais reikalais 
kuriuos Stalinas priėmė. 

Stalinas priėmė viską kas 
jam tuo tarpu tiko Rooseveltą 
ir Ameriką mulkinti ir suve
džioti, o tikraisiais klausimais 
kurie reikalauja išrišimo, kal
bėt nedasileido. 

Ir dabar, jęigtfcįfas politikos 
laikysis Truman ir Byrnes, jų 
visos pastangos, kurios tik so
vietams nepatinkamos, bus at
metamos kaip "negalimos su
sitarti". Taip palengva bolše
vikai įsigalės Europoje ir ki
tur, ir Amerikonai pasijus lyg 
muilą jpf&riję, kada bus per vė
lu. 

BAIMINASI "SMETONININ-
KŲ" 

Kai čia susitvėrė LVS 10-tas 
skyrius, tuli cicilikučiai šoko lyg 
įkirpti. Vienas iš jų gaujos, 
turėdamas progą užsilipti prieš 
publiką ant estrados, pradėjo 
savo draugučiūs graudenti kad 
čia yra susitvėrus "slapta orga
nizacija", Lietuvai Vaduoti są
junga, ir patyrę kad LVS sky
rius rengia prakalbas, patys šo
ko rengti prakalbas ir parsi
traukė kalbėtoju kokį tai Januš-
kį. Tas musų vietinis rėksniu-
kas buvo tų prakalbų vedėju. 

Januškis savo nepraustabur-
nišku budu pradėjo rėkti buk 
jam informuota kad čia yra ke
turi "Smetonininkai", apsisau-
gokit jų, nes jie yra pavojingi. 

Tokiam žmogeliui patartina 
nusimazgoti rankas, gal ir jo 
burna bus švaresnė, tada tik 
galės eiti publikai kalbėti. 

Mes kurie esam tautininkai 
nesisarmatijam kad mus vadi
na Smetonininkais. A. Smeto
na buvo pirmutinis Nepriklau
somos Lietuvos prezidentas ir 
vėliau vėl prezidentaudamas iš
kėlė Lietuvos ^vardą pasaulyje. 
Jo garbė tęli Skiriasi nuo mo
nopolių daužytojų, kurie pasi
rinko jį žeminti. Niekas jo 
garbės neapjuodins. Musų tau
tos garbingas prezidentas mi
rė, bet jo dideli darbai nemirs 
kolei pasaulis gyvuos. 

Pas mus pargryžo vienas ka
rys Lietuvis iš Amerikos ka
riuomenės. Jis buvo Italijoje, 
Prancūzijoje, Vokietijoje, ten 
suėjo Lietuvius pabėgėlius, su 
jais kalbėjosi. Sakė, su ku
riais tik kalbėjo visi apgailavo, 
verkė a. a. Prezidento Smeto
nos. Sakė, mes turėjom lais
vę, pas mus augo ir klestėjo 
mokslas, plito sportas, Lietu
va skambėjo dainomis. Tas 
kareivis priminė pabėgėliams-
ką Amerikoje girdėdavo apie 
Prezidentą Smetoną, buk jis 
buvęs negeras žmogus. Keli 
pabėgėliai atsakė: jis dauge
liui žmonių dovanojo gyvybes, 
nors jie buvo teismų nuteisti 
už didelius prasižengimus. Pat 
jį nebuvo skirtingų žmonių 
visi jam buvo lygus. 

Štai kaip padori Lietuviai at 
siliepia apie Prezidentą Sme
toną, ir juodintojų purvas jam 
visai neprilimpa. Pašalinis. 

RAUDONOJO KRYŽIAUS 
NARĖMS 

Amerikos "Raudonojo Kry
žiaus, Lietuvių vieneto susirin
kimas įvyks Gruodžio 27, bu
vusioje ĮJetuvių salėje, 25th 
St. ir Vernon Hy, ketvirtadie
nio vakare, nuo 7:30 vai. 

Visos narės prašomos atsi
lankyti ir dar nors šį sekantį 
pavasarį nusitarkime padirbė
ti R. K. metinėje rinkliavoje. 

Išdirbusios per keturis me
tus, pasidarbuokime ir šį, gal 
jau paskutinį, mątą. , 

Ateinantį susirinkimu, bus 
apkalbėta vieneto veikla, todėl 
svarbu kad fvisos narės daly
vautų. Kviečia Valdyba. 

SUKAKTUVĖS 
Musų veikėjai ir stamibųs 

biznieriai, teatrų savininkai, 
Viktoras ir Margareta Petri
kai šį mėnesį minėjo net tre
jas sukaktuves. Gruodžio 9 d. 
pp. Petrikai minėjo savo 10 
metų vedybų sukaktuvės; Gr 
11 p. Petrikienės gimimo die
ną, ir Gr. 15 — 10 metų teat
ro įsigijimo sukaktuves. 

Lietuvai Vaduoti Sąjungos 
6-to skyriaus valdyba ir na 
riai sveikina skyriaus vice pir 
mininką Viktorą Petriką ir jo 
žmoną, Margareta, linkėdami 
jiems laimės, sveikatos ir ilgo 
gyvenimo. į 
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BALF PIRMININ
KAS PAS PABĖGĖ

LIUS LIETUVIUS 
BALF centras iš New Yor-

ko praneša kad šios organiza
cijos pirmininkas Kun. Dr. J. 
B. Končius pagaliaus gavo lei
dimą važiuoti ir Gruodžio 11 
išvyko Europon Lietuvių šel
pimo reikalais. ' . 

Kun. Dr. Končius yta įpra
šytas visos eilės Amerikiečių 
pašalpos organizacijų pagelbė
ti Europos žmonių šelpimo dar
be, nežiūrint tikybinių ar tau
tinių skirtumų. Jis lankysis 
daugelyje šalių. 

BALF pirmininkas iškeliavo 
laivu "Queen Elizabeth", taigi 
šiuo laiku jau bus pasiekęs An
gliją, id kur vyks f patį konti
nentą. 

Kelionės metu, Kun. Dr. J. 
B. Končių BALF pirmininko 
pareigose pavaduos vice pirmi
ninkas Adv. Nadas Rastenis. 

•SAKOMA Amerikoje yra 
apie 600,000 chroniškų alkoho
likų, kurie be degtinės negali 
apsieiti. 

POPIEŽIAUS PAGALBA 
BALF gavo žinią iš Italijos 

kad Popiežius Lapkričio mėne
sį paaukojo 500,000 lirų Lietu
vių Studentų Kolegijai Italijo
je įsteigti. Tokia kblegija įs
teigta Pizos mieste ir ten ap
gyvendinta grupė Lietuvių stu
dentų kuriuos šelpia BALF. 

ČIEPAI NUO FL0 
Ann Arbor, Mich., Universi

teto sveikatos vadovybė pra
neša kad jų laboratorijoje iš
dirbta gana pasekmingi čiepai 
nuo influenzoe. 

Iki šiol tie čiepai taikyta ka
reiviams, dabar galės jais pa 
sinaudoti ir civiliai, kiek, bus 
paspėjama jų prigaminti. 

STRASSBOURGO LIETU
VIAI DĖKOJA 

BALF centras g*Vo praneša
mą ir padėką nuo Lietuvių Są
jungos Strassbourge, Prancū
zijoje. Ten ir toje apielinkė • 
je, rašo, randasi atblokštų apie 
150 Lietuvių, tarp jų nemažas 
skaičius vaikų. Jie dėkoja už 
prisiųstus iš Amerikos drabu
žius ir apavą. Tie pabėgėliai 

-|gavo ir piniginę pašalpą, nors 
kuklią, tačiau vis tai pašalpa. 

M I R I M A I  
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

(ži&iob »į>k% Mirusio* lietuvius šiame skyriuje talpinama dykai) 

WATERBURY, CT. 

NAUJA VALDYBA. Gruo-
džio 9, Politinio Klubo patalpo
se įvyko Waterburio Lietuvių 
Tarybos įdomus susirinkimas, 
kuriame buvo išduota raportai 
iš kongreso Chicagoje ir išrin
kta 1946 metams valdyba. Ją 
sudaro sekantieji: Komp. A. J. 
Aleksis — pirm.; Alena Deve-
nienė ir Jokūbas Trečiokas —-
vice pirm.; Morta Zailskiene— 
užrašų rašt.; St. Serafinienė— 
ižd.; Antanas Orantas — fin. 
rašt.; Juozas Bernotas, Jonas 
Kairys ir Petras Jokubauskas 
— kasos globėjai. 
' Sekantis susirinkimas *įvyks 
Sausio 13, nuo 2:30 vai. po pie
tų, Nemuno salėje. Koresp. 

130 Congress Avenue 
Waterbury, Conn. 

J. Žemantauskas 
N o t a r a as 

"Dirvos" Agentas 

Pasekmingi Zuvautojai Maine Valstijoje 

W-

KfC 

Maine valstijos ežeruose tokių žuvų pagaunama kasdiena; 
Vaizde parodoma pasekmingi žuvininką^ — tėvas ir sunus. 
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BALF atsišaukia j Amerikos 
Lietuvius meškeriojimo mėgė
jus paaukoti tarp kitų siun
čiamų daiktų Lietuvos pabėgė
liams ir meškerių, šniūrų, kab
liukų, tinklelių, krepšių ir ki
tų meškeriojimo ir žuklavimo 
sporto įrankių. 

žuvis yra maistingas valgis, 
o visoje Europoje, nežiūrint 
kur Lietuviai butų, yra upių, 
ežerų, juros, kur jie patys ga
lėtų pasižvejoti. 

Tuos žuklavimo įrankius siu
sti į BALF Rūbų Sandelį, 101 
Grand St., Brooklyn 11, N. Y. 

NEUŽMIRŠKIT LIETUVIŲ 
VAIKUČIŲ KALĖDOSE 

BALF savo pranešime apie 
pasirupinimą pabėgėlių vaiku
čiais, primena kad Kalėdoms 
pirkdami savo vaikams lėles, 
barškalus ir kitokius žaislus, 
neužmirškit nupirkti bent vie
ną dovanėlę pabėgėlių Lietuvių 
vaikučiui. Nors Kalėdų Die
dukas tokius vaikučius aplan
kys ir pavėluotai, bet jie vis 
tik sulauks dovanėlės. 

Dovanas galima perduoti sa
vo kolonijos Lietuviams rubų 
rinkimo komitetui arba pasių
sti į BALF Sandėlį. Adresuo
kite : 

UNITED LITHUANIAN 
RELIEF FUND, Inc. 

101 Grand Street, 
Brooklyn 11, N. Y. 

Floral Sistemos Tonikas 
Labai geras* vaistas pataisymui 

suirusio skilvio, kepenų ir inkstų. 
Jeigu jums maistas neskanus, arba 
jei vargina nevirškinimas ir gastri
tis, ar e$at nervingas ir lengvai su
erzinamas, jeigu skauda galvą ir 
jusų miegas nesuteikia tinkamo pa-
ilsio, jeigu kenčiat nuo užkietėjimo 
ir jaučiat' nuvargęą ir nevikrus, jei 
turit blogą kvapą, apvilktą liežuvi 
arba skaudėjimą strėnose ties inks
tais, Florai System Tonic jums tik
riausia suteiks greitą palengvinimą 

Šis tonikas padarytas iš vienų tik 
žolių, šaknų ir žievių. Jis paprastai f 
suteikia puikias pasekmes veik vi- X 
tose formose skilvio ir inkstų nege
rovių ir geriausias nuo užkietėjimo. 
Kaina $1.00 už 8 oz. butelį. • 

FLORAL HERB CO., Dept. 7 
Box 305 CLINTON, Ind. 

STANKŪS Kazys, mirė Lapk. 
mėn., Bridgeville, Pa. 

JANKAUSKAS Richard, 20 m. 
mirė Lapk. m. Chicagoj, kur 
buvo ir gimęs. 

JUŠKIENĖ Elzbieta ~ (Karpavi
čiūte), mirė Lapk. 22, Chi-
cagoj. (Marijampolės apskr. 
Sasnavos par.) Amerikoj iš
gyveno 40 'metų. 

SMAILIS Vladas, 23 m., mirfi 
Lapk. 22, Chicagoj, kur,bu
vo ir gimęs. 

GASILIONIENfi (Daunoraitė) 
Liudvika, pusamžė, mirė Lap. 
22, Chicagoj,- ^Panevėžio ap. 
Nausėdos k.) 

ŪSELIS Juozas,' seno arriž., mi
rė Lapk. 22, Chicagoj. (Tau
ragės ap. Kvėdarnos p. -Pajū
rio k.) Amerikoj išgyveno 45 
metus. 

PAVILONIENfi Paulina, mirė 
Spalių 23, Clinton, Ind. 

DANUŠAS Juozas, 75 m., mirė 
Lapk. 18, Clinton Ind. (Rasei 
nių ap. Nemakščių p. Smul-

j kių k.) 
BRAZAS Praną*/ 31 m* mirė 

Lapk. m., Chicags&jį* (Gimęs 
Rockford, 111.) •' 

BAGDONAS Jonas, pusamžis, 
mirė Lapk. 22, Chicagoj. (Pa
nevėžio ap. Naujamiesčio p.) 
Amerikoj išgyveno 33 metus. 

VAIČIŪNIENĖ Elena (čurai-
tė), pusamžė, mirė Lapk. 24, 
Chicagoj. (Raseinių ap. čiu-
rų k.) 

SANDUNOVIČIENĖ: Uršulė, 87 
m., mirė Lapk. znėn., Utaca, 
N. Y. • < 

JUODZEVIČIUS Antanas, 58 
m., mirė Lapkr. 8, Brooklyn, 
N. Y. 

NORBUTAITĖ 17 m., 
mirė Clevelande, Gruodžio 6. 

BALČIŪNIENĖ Stella, 42 m., 
mirė Lapkričio 22, Akron* 
Ohio. 

NORKŪNAS Marė, 35 metų, 
mirė Lapkričio 10, Detroit, 
Mich. Gimus Grand Rapids, 
Mich, (mirė po operacijos li
goninėje.) Liko tėvai, broliai 
ir seserys. 

SHARKUS Mare, 69 metų, mi
rė Gruodžio 2, Detroit, Mich. 

KAUNECKAS Pranas, 75 m., 
mirė Spalių 4 d. (Paėjo iš 
Šiaulių ap., Radviliškio p.) 

VIŠTART1ENĖ Kazė, 59 metų, 
mirė Lapk. 14, Racine, Wis. 
(Alsėdžių p.) Amerikoj iš
gyveno 45 metus. 

KARECKAS Petras, mare 21 
Lapk., Kenosha, Wis. 

TOTORAITIS Jonas, pusamž., 
mirė Lapkr. 25, Chicagoje. 
(Aleksandravo k.) 

MILERIS Rapolas, pttstežis, 
mirė Lapkr. 28, Chicagoje. 
(Raseinių ap. Skirsnemunės 
p. Rauzavių k.) Amerikoje 
išgyveno 35 metus. 

RAVINSKAS^ Vaitiekus, mirė 
Lapk. m., Zion Grove, Pa. 

PRANCKUNIENĖ Karolina, 72 
m., mirė Lapk. 12, Philadel
phia, Pa. 

8LAPIKAUSKIĖNB Anastazi
ja, mirė Lapk. 6, Grand Ra-

' pids, Mich. 
NOREIKA Antanas, viduram

žis, mirė Lapk. men Phila
delphia, Pa. 

ŠLIUŽAITĖ (vardas nepaž.), 
mirė Lapkričio 26, Jamaica 
Plain, Mass. 

BUDINĄS Jonas, mir& Lapkr. 
20, Nanticoke, Pa. 

BRAZAUSKAS Pranas, 89 m., 
mir5 . Lapkr. 2D, Baltimore, 
Md. 

BRIDICK1ENĖ Jule, mirė 27 
Lapkričio, Baltimore, Md. 

JASINSKAS Vincas, 71 met| 
mirė Spalių 13, New Britain, 
Conn. (Bartnikų 9. Šilbalių 
km.) ' 

DIRVOS AGENTAI 

J. A. Urbonas 
Dirvos Agentas DaytOtte 

ir apielinkė j e. 
1302 Lamar St. Dayton, O. 

A. S. Trečiokas 
INSURANCE AGENTŪRA 

Dirvos Atstovas 
Prenumeratoms, Skelbimams 

311 Walnut Street 
NEWARK 5, N. JV 

Petras Lalas x 

Dirvos Atstovas 
Prenumeratoms, Skelbimams 

39 Union Street 
AMSTERDAM, N. Y. 

Vytautas Markuzas 
Dirvos Atstovas 

Prenumeratoms, Skelbimams 
3907 Lillibiidge . 

DEfROIT 14, MICIf.' . 

Marijona Milunaitiene 
Dirvos Atstovą^ 

Skelbimams, Prenumeratoms 
811 Hollifis Street 

BALTIMORE 1, MD. 

Juozas Zemgules 
Dirvos Atstovas 

Prenumeratoms, Skelbimams 
511 So. Hoover Street 

LOS ANGELES. GALIF. 

Žinok Amerikd# 
KONSTITUCIJA 

Amerikos Konstitucija Angliškoje 
kąlboje, su visais Amendmentais,. 
30 puslapių knygelę, prisiųsim vi
sai Dovanai tiems kurie užsirašys 
Lietuvių Naujienas dviem metams 
arba gaus du metinius skaitytojus 
ir prisius $2.00 su nurodymu kaijn 
Lietuvių Naujienas siuntinėti, mi
nimą knygelę prisiųsim jums visuw 
lovanai už pasidarbavimą. 

LIETUVIŲ NAUJIENOS 
332 N. 6H1 St. Philadelphia 6 P» 

EA 
KANT-BE-BEAT DRY CLEANING C° 1 

^ KALĖDŲ SVEIKINIMAS f 
Daytoito ir Apielinkės visiems Lietuviams 

Savininkai 
Justinas Sakalas ir sunus Leo Šakaliu % 

110 Valley |t. Phone FU 9421 Dftyton 4, |)hio i 

I ' 
P, J.•: KliTRSIS 

•12 Stfcfarty for Savings Bid. 
OFISO TELEFONAS: MAin 1773. 

Nor&Jami pigiai pirkti namus mieste arba priemiosčivose, kreip
kitės j mane. gausit pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimu įvai
riuose apdraudos-insurance reikaluose. 

Sutaisau paskolas pirmo mortgečio- Patarnavimo* ir iftpiMy 
rtlas eafantuojania. Kreipkitės j mane telefonu arba aemeniilksL •I 

VISOKIA APDRAUDA 
v Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas ' musų put* 
tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikal** viso
kios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Torte) pirma 
šaukite mus neg:u togniajįrepiu^ (fare-monus) 

y^ ;ir Apdraudos Agentūra, 

P .  M U L I O L f S  
Vt#fiaftin$ Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate 

a 6606 Superior Ave. Cleveland IIEnderson 6729 f 
-if •> <j. 4' .i ; f j 
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Dega musų širdyse!' L I E T U V A  tafirę paffttę ^ 
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Kas Buvo tie "Tarybų Lietuvos1' 
Raudonieji Liaudies Komisarai 

Rašo VAINIS DAINORAS Specialis laiškas Dirvai iš Švedijos. 

Veik visus Tarybinės Lietuvos Komisarus nuo Paleckio žemyn sudarė Lietuvos 
Valstiečių Liaudininkų partijos žmonės, kiti prievarta, bet kiti savu noru; 

pabaiga iŠ pereito nr.) 

flKRIEJI VALDOVAI V 

IfcUSAI VICE KOMISARAI 
Kaip jauną žmogų Paleckis 

* prišnekino, ir Vaišnoras liko fi
nansų komisaru. Norėdamas 
sudaryti sau karjerą, įlindo ir 
paskiau iš komunistų pinklių 

begalėjo beišsitraufcti. Tuo la
biau Vaišnoras buvo komunis
tais nusivylęs kad mėgo galvo
ti, o sovietai to jam neleido, 

- ies "tarybų Lietuvos" liaudies 
Ijomisarai buvo kaip marijone-
tės, galvoti neturėjo teisės — 
viską vykdė vice komisarai Ru
sai pagal Maskvos padiktuo
tas instrukcijas, o patys komi-

5į|arai buvo del pavergtos tau-
los akių. 

švietimo komisaru pradžio
je buvo Prof. Krėve-Mickevi-
čius, tas žymus Lietuvos ra
šytojas: dramų "Šarūnas" ir 
"Skirgaila", "Dainavos šalies 
Senų žmonių Padavimų" ir ki
tų istorinių veikalų apie Lie
tuvos praeitį, ir mokslininkas. 

Kaipo patriotas jis negalėjo 
"šokti pagal bolševikų Lietu
vos sunaikinimo rapsodiją 
jam pavyko laimingai iš rau
donųjų pinklių pasprukti. Jau 
Vokiečių okupacijos 1941 me 
tais jis viešai Lietuvių tautai 

buvo Valerijonas Knyva, ne 
komunistas. Jis visą laiką bu
vo Lietuvos žinių atstovu Šiau
liuose, be to, Lietuvos valstie
čių liaudininkų partijos ir Lie
tuvos jaunimo sąjungos narys. 
Knyva buvo ramus, mažamok
slis žmogus, žurnalistas. Komi
saro postą užėmė prišnekintas 
savo draugų liaudininkų, kai 
nebuvo ko kito skirti į tą vie
tą. Įkišęs nagus, nebegalėjo 
vyrukas pasprukti. 

Lietuvos komunaliam ukiui 
Knyvos "nuopelnas" buvo tik 
toks kad padėjo Rusams iš na
mų savininkų miestuose atplė
šti ir "nacionalizuoti" namus— 
žodžiu pavesti namus valdyti 
naujiems šeimininkams, taip 
vad. "namų valdytojams", ku
riais buvo skiriami kyšininkai, 
girtuokliai ir miesto padugnių 
chuliganai. 

Maisto pramonės komisaru 
buvo Marijonas Gregorauskas. 
Tai griežtai nekomunistas žmo
gus, bet buvo studentų varpi
ninkų sąjungos narys, o vėliau 
Lietuvos valstiečių liaudininkų 
partijos, žmogus gana prasi
lavinęs, bet %ir didelis karjeris
tas. Jis buvo "Spaudos Fon
do" leidyklos tarnautojas. Ka
dangi mėgo labai skaniai pa
valgyti ir išgerti, tai del visa 

kurinius Lietuviškumo likučius. 
Amerikos Lietuviai komunistai 
galės delnus trindami sakyti: 
"Ot dabar soti ir šiitą Lietu
va " / 
švedij*, Spalių 22. '45. 

savo pareiškimais buvo atiden-jko sutiko buti maisto pramo-
gęs paslapčių kaip bolševikai nės komisaru. 
ruošėsi Lietuvą paskandinti. 

VENCLOVA — MOKSLO, 
PARALIŽIUOTOJAS 

Po jo švietimo komisaru pa
skyrė Antaną Venclovą, rašy
toją ir gimnazijos mokytoją. 
Venclova buvo pažangus žmo
gus, ne komunistas, bet raus
vo kvapo prisiuostęs. Jis bu
vo išleidęs eilėraščių rinkinį, 
apysakų rinkinį "Beržai Vėt
roje", romaną "Naktis". Jau 
kada susiburė rašytojų "akty
vistų" grupė ir išleido keturis 
num. žurnalo "Trečias Fron
tas", Venclova pasirodė kad 
nepriklausomai Lietuvai nori 
įtrykšti rausvų iš Maskvos im
portuotų "sulčių". Likęs švie
timo komisaru, buvo patenkih-
tas kad sudarė savo tautiečių 
sunaikinimo sąskaiton karjerą 
ir mielai ėmėsi paraližiuoti ga
na aukštai stovėjusį Lietuvos 
mokslą pagal Maskvos nusta
tytą "aukštą išsimokslinimą'.. 
Pradžios mokyklų inspektoriais 
ėmė skirti nebaigusius gimna
zijos komjaunuolius gimnazis
tus, kad tie "instruktuotų" se
nus cenzuotus mokytojus; uni
versitetus baigusius gimnazijų 
mokytojus šalino iš tarnybų ir 
jų vieton aštuonių gimnazijos 
klasių kursą dėstyti skyrė še-
šiaklasius ir visokius becen-
zius. žodžiu, klusniai vykdė 
Rusų imperializmo užmačias, 
kad, anot Vysk. Ant&no Bara
nausko dainos, "Lietuva liktų 
ir tamsi ir juoda", o tada len
gviau ją sunaikinti. Tai tokiu 
"švietimo" komisaru buvo^ A. 
Venclova. •% -

Miškų pramonės ir socialinio 
aprūpinimo komisaru buvo pa
skirtas M. Gedvilo geras pažy
stamas, jaunas, kiek prekybos 
institutą lankęs Jurgis Glušau-
ekas. Tas žmogus, kaip neko
munistas, "tarybų santvarkai" 
daugiau pakenkė negu padėjo: 
jis kitų tautybių žmonių ko-
misariatan tarnauti neįsileido. 
Išvijus 1941 m. iš Lietuvos 
bolševikus, J. Glušauskas vie-
fcu savo pareiškimu Kaune Lie
tuvių suvažiavime a t i d e ngė 
daug projektuotų sovietų niek-
įšysčių Lietuvos sunaikinimui. 

Komunalinio ūkio komisaru 

Komunistai tokiais kaip M. 
Gregorauskas buvo labai nepa
tenkinti, nes jie buvo lyg sto
vintis vanduo: tarybų valdžiai 
nieko gera, nieko bloga. Bet 
kaip savo žmonių iš Lietuvių 
sovietai neturėjo, reikėjo ten
kintis "kuo nors iš kairesnių". 

žemės ūkio komisaro bolše
vikai negalėjo pasirinkti, nes 
neatsirado tokio "tinkamo" ku-

liaudies valdžioje imtųsi ris 
pačiai liaudžiai užnerti kilpą. 
Niekas nedtyso, gerinant "liau
dies gerbūvį", pravesti žemės 
"reformą" — atimti paskutinį 
hektarą iš liaudies sunaus, ku
rio duona buvo maitintoja, čia 
tuoj užsitraukė sovietams "ne
malonę" Agr. Mickus ir kiti. 

Ir panašiai buvo gu kitais 
"liaudies komisarais". 

i ' ę 
r"*; 

IR REDAKTORIUS — 
BUVĘS V. LIAUDININKAS 

Tenka suminėti kad komuni
stai valdžios oficialiam laikraš
čiui Tarybų Lietuva taipgi ne
turėjo iš savo tarpo paskirti 
žmogaus, taigi ir čia teko at
sikreipti į buv. valstiečių liau
dininkų partijos žmogų, Lie
tuvos žinių sekretorių Joną 
Šimkų, kuris sovietų įsakymą 
priėmė. Jonas Šimkus buvo 
žinomas kaip poros eilėraščių 
rinkinių autorius ir novelių ra
šytojas. O komunistai jį ""pri
pažino tinkamu", nes rausvu 
serumu jis buvo užsiakcenta-
vęs jau nuo "Trečio Fronto" 
žurnalo. Valstiečiai liaudinin
kai jį jau senai buvo numatę 
"ne savu žmogum", bet Lie
tuvos žinių redakcijoje jį laikė 
kaigo kruopštų spaudos darbi
ninką. 

J. Šimkus, likęs Tarybų Lie
tuvos redaktorium, parodė ti
krą savo veidą kas esąs. Pra
dėjo per spaudos skiltis berti 
savo kartumą ant visos Lietu
vių tautos ir bičiulių, visur ma
tydamas "liaudies niekintojus, 
išdavikus, kontr-revoliuci j onie-
rius". Ir paleido savo nepabai
giamą šauksmą kaip tikras bol
ševikas: "visus sunaikinti"! Na, 
o komunistai tokių šunelių nuo 
stalo negena. 

Trumpai šiuo sykiu supažin
dinau su nekuriais tais Lietu-

i  * "  . "  
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viais kurie sutiko paimti į savo 
rankas kruvinus kastuvus* ir 
stoti prie Lietuvių tautai kasa 
mos bedugnės prarajos. 

Nepavyko komunistams su
meškerioti j komisarus kitų 
partijų narių, kad ir socialis
tų, kaip rašytojas K. Boruta 
ar kt., kaip tik daugumoje val
stiečių liaudininkų auklėtinių 
dalį. Gal tas ir sutrumpino 
amžių tokių didžių liaudininkų 
stulpų kaip a. a. Mykolas Šle
ževičius, Dr. J. Staugaitis ir 
kitų, kurie buvo Lietuviais pa
triotas ir negalėdami pernešti 
kad jų auklėtinių dalis parsi
davė raudonajai hydrai, peran-
ksti nuėjo amžinybėn. 

JIE PASIRAŠĖ MIRTIES 
SPRENDIMĄ 

Baigdamas turiu pabrėžti 
kad visi "liaudies komisarai" 
komunistų buvo pastatyti kaip 
iškamšos, kurie privalėjo tik 
pasirašyti po mirties sprendi
mais. Taigi jie turėjo, įsakius 
Maskvai, pasirašyti didžiausią 
Lietuvos istorijoje kruviną 
masinį sprendimą: 1941 metų 
vasarą išvežti į Sibirą 700 tūk
stančių savo brolių Lietuvių... 
mirčiai!.... 

Faktinai gi komisariatų val
dytojai ir viešpačiai buvo vi
ce komisarai Rusai, dirigavę 
visą Lietuvos gyvenimo sunai
kinimą bei surusinimą iš Mas
kvoje komunistų partijos su
rašytų "gaidų". Dargi pabrėž
tina kad bolševikinei valdžiai 
sudaryti neturėjo komunistų 
partijos narių, todėl privertė 
komisarais tapti "numatytus, 
patikimesnius". Vertė prievar
ta, grąsindami. Anot J. Glu-
šausko ir kitų pareiškimo, jei 
Maskva tau įsakė likti "liau
dies komisaru" tai buvo pasi
rinkimas: ar likti juo, ar bus 
tau sudarytos sovietinės Įpras
tos sąlygos: pranykti be ži
nios. 

Po trejų metų, 1944 m. pa
baigoje, raudonas viesulas dar 
kartą atūžė į niokotą Lietuvos 
žemę, kad ją dar daugiau su-
teriotų. Vėl susidarė "tary
bos" ir valdžios viršūnėse sto
vi tie patys Paleckiai, Venclo
vos, Gedvilai. Nekuriems ko
misariatams vadovauti net Lie 
tuvių neliko. Šiuo metu miš
kų pramonės komisaru yra Ru
sas Maskvietis Ponomoriovas, 
ir kt. Lietuviškos komisarinės 
iškamšos išlikusios liaudies 
akims. Jos jau liko tik aprū
dijusio melato vmanikenai. Už 
tai Vilniaus radio bangomis vis 
dažniau girdime minint jų pa
vaduotojus vice komisarus, ku
rių pavardžių galūnės baigiasi 
visokiais: čkovais, riovais ir 
kt. Jie pargryžo Lietuvon dar 
aštresniais dantimis apsišarva
vę, kad sparčiau "virškinti" 
Lietuvių tautos likučius. Ir 
kai Rusai baigs kramtyti pas* 

AMERIKIEČIAI {VE
DĖ BETVARKĘ 

VOKIETIJOJE 

APIE AUSTRIJOJE 
PATEKUSIUS 
LIETUVIUS 

13 Dirvos korespondentas 
Šveicarijos, gavęs progą ap
lankė AUSTRIJOJE atsidū

rusius Lietuvius pabėgėlius 
ir apie tai tilps jo aprašymas 
kitame Dirvos numeryje.* 

Apie Austrijoje esančius 
musų nelaimingus pabėgėlius 

t iki šiol žinių kaip nebuvo, 
taigi šis aprašymas twęi sa
votišką įdomumą. 

PINEBERGE GYVENA 
50 LIETUVIŲ 

Pinebergo miestelyje gyve
na apie 50 Lietuvių, visi įsikū
rę privatiškai. Yra išrinktas 
komitetas, kuris veikia kaip 
Lietuvių Sąjungos sk. valdyba. 
Ją sudaro: A. Valiukaitis, A. 
Brazdžiūnas ir St. Ignotas. 

Vokiečiai skundžiasi nusivy
limu Amerikos okupacine val
džia Vokietijoje. Amerikiečių 
valdomoje zonoje neįvesta jo
kios žmoniškos tvarkos; ten 
siaučia beteisė ir betvarkė. 

Vokiečiai sako: "Britai pri
žadėjo mums visai mažai kuo
met okupavo, bet davė mums 
gerą valdžią. Amerikiečiai žai
dėjo daug, o atnešė betvarkę". 

Eina gandai kad Amerikos 
žymesni viršininkai turi gerus 
laikus su buvusių nazių ir SS 
viršininkų žmonomis, sako ne-
kurie išsiveža ant "good time?' 
net Rudolfo Hess žmoną, o jį 
patį teisia kaip karo krimina
liu* 

A U K O S  
Narių Mokesčiai, ir Pi» 

nigai už Knygas 

LVS e«f*tras gavo sekančia# 
aukas Lietuvos vadavimo dar
bams ir už LVS išleista kny
gas: 
S. J. Minkus, 

So. Boston, Mass. 24.00 
A. Ulcickas, 

Nashua, N. H. / • 10.50 
J. Urbonas, Flin Flonį*, 

Ont., Canada 10.00 
Lithuanian Chamber «& C. 

of Illinois, Chicago 
K. Vidikauskas, 

Philadelphia, Pa. 
Charles Krizevičius, 

New Haven, Conn. 
Augustinas Kundrotas, 

Naugatuck, Conn. 
Merge Sėlius, 

Cleveland, Ohio 
I. Zibas, Chicago 
Jurgis Lapinskas, 

Worrester, Mass* 
Dirva 
A. Radys, 

Amsterdam, N.: Y. 
J. V. Mankns, 

Meriden, Conn. 
M. Vilkišius, 

Lawrence, Mass. 

10.00 

1.00 

2.40 
6.00 
/ 

5,00 
9.00 

4:00 
1.00 

tm 

&io 

1.00 

NEPAŽYMĖTOS AUKOS 
Tarp Antrai Misijai siųstų 

aukų sąrašo praleista šie auko
tojai iš Lawrence, Mass.: 

M. Golubickas 2,00 
P. Bagdonas 1.00 

PATAISA Iš WORCESTER, 
MASS. 

Tarp paskiausia paskelbtų 
narių iš Worcester, Mass., pa
daryta zeceriškos klaidos. 

Vietoje Kurminas turi buti 
Kirminas. 

Vietoje Joseph Kocelis turi 
buti Joseph Kedys. 

Antanas Yakutis, 
LVS 12 sk. kasierius. 

KAS DAUGIAU? 
Kiti aukoja, duokit ir jųs 

savo auką. Kova už Lietuvos 
laisvę sunki, bet nėra be v% 
ties. Aukas siųskit: 

LVS CENTRAS 
6820 Superior Avenue 

Cleveland 3, Ohio. 

KALĖDINES AUKOS 
f  . t"1 -  ' 

Prisiųskit savo Kalėdinę  aukąį  

LIETUVOS LAISVINIMO REIKALAMS 
LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA, 
6820 Superior Ave., Cleveland 3, Ohio. 

i 

Siunčiu savo auką Lietuvos vadavimo darbams 
Y . 

. Siunčiu prenumeratą knygai "OKUPACIJOS" 
^ _ k 

Parafiat 
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Ll A\i, iš-JU. 

JEIGU TAI 
L O N G  

DISTANCE 

TAI 

GRUODŽIO 24 
IR 

GRUODŽIO 25 
PRAŠOME 

ŠAUKTI TIK 
BŪTINAIS 

REIKALAIS 

THE OHIO BELL TELEPltONE COMPANY 

TUNE IN "THE TELEPHONE HOUR" Mondays at 9 P. M. • WTAM • WLW • WSPO • WHIZ • WLOK 

Timeless Lithuania J3 
(Su Lietuvos vaizdais, su Autoriaus Div Norem atvaizdu, su Lietuvos žemėlapiais) 

Užsakymus siųskit cash pinigais arba čekiais, ir tuoj gausit savo knygas. 

Jau gatuval 

Amerikos Lietuviu Misiia 
ir Jos Darbai 

Tuoj reikalaukit sau vienos arba daugiau šių įdomių knygų-aHmmų 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 
PERGYVENTŲ KANČIŲ BOLŠEVIKŲ NAGUOSE 

'Kaip Jie Mus Sušaudė 1 knyga J1 
(Lithuania Under the Sickle and Hammer) 

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

UŽSISAKYKIT JU PLATINIMUI - 6 UŽ $5, 15 U2 $10 
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LVS CENTRAS 6B20 Superior Ave. Cleveland 3, 
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IS PABĖGĖLIŲ 
GYVENIMO 

BRAtTNSTEIGO STOVYKLA 
Praėjus karui, Lietuvių sto

vyklos tBraunšveige gyvenimas 
« Užvirė; Kaip visiems svetim-

Sfeliams taip ir Lietuviams su
teiktas 2,000 kalorijų maisto 
d&vinyg. Suorganizuotoje Pa
baltijo tautų stovykloje Lietu
vių reikalus pradėjo atstovauti 
ekonomistas Laniauskas, ku-
iriam talkininkavo sudarytas 
Lietuvių komitetas. Stovy klo
ji, šalia Latvių ir Estų tauti
nių vėliavų, suplevėsavo ir 
Lietuvių trispalvė. 

Braunšveigo ir viso ktafto 
Lietuvių reikalus atstovauja 
toks komitetas: pirmininkas J. 
Mikuckis, pirmininko pavaduo
tojas pik. J. švedas ir nariai: 
$)r. Antanas Miliauskas, A. 
Hidžpetris ir R. Andreikis, Lie
tuviškos stovyklos vadovas yra 
P. Vakselis. 

Braunšveigo apielinkėse gjr-
Hena daug Lietuvių. Daugiau
sia jų yra Watenštedte „(per 
1.000). Ten Lietuviams ir vi-
aiems kitiems Pabaltijo tautų 
ftnonema atstovauja K. Mar
kevičius. 

Repner stovykloje gyvena 
per 200 Lietuvių, čia Lietu
viams vadovauja Dr. Palejetis. 

Goslaro stovykloje gyvena 
4&>ie 150 Lietuvių, kuriems va
dovauja Dr. Skeivys. Kiek ma
žiau Lietuvių gyvena Leben-
st^dte ir kituose miesteliuose. 
UI AIP£DOS KRAŠTO 
LIETUVIŲ PADĖTIS 

Laikraštis Lietuvis kreikia 
pabėgėlių dėmesį j sunkią Klai
pėdos krašto Lietuvių padėtį. 
Dar nazių valdymo laikais jie 
turėjo daug ko pergyventi, da
bar gi, kaip ir Didžiosios Lie
tuvos Lietuviai, jie yra išsi-
blašk ę po įvairius Vokietijos 
liampus. Būdami Vokietij6s 
piliečiai, jie turėjo kartu su 
Visais Vokiečiais tarnauti Vo
kiečių kariuomenėje ir j oš"pa
gali >inėse organizacijose."1^ 

Karo bėgyje nemažas jų 
" skaičius pateko į nelaisvę. Lai

kraštis rašo: 
"Tai vis musų tautiečiai. 

Bendrą nelaimę ir vargus per
gyvename. Bendri ir rūpes
niai turėtų buti. Susirupinki-
Bie Klaipėdiečių Lietuvių pa
bėgėlių ir belaisvių dabartine 
padėtimi." 

KIEL STOVYKLOJE 
Kiel priemiestyje Friedrich-

porte, Baltijos valstybių lage-
ifjyje, šiuo metu gyvena 340 
Lietuvių. Mieste ir apielinkė-
se dar yra privačiai gyvenan
čių, kurie negali apsigyventi 
lageryje, nes del vietos stokos 
jis yra uždarytas. 

Pats lageris yra vienas ge
riausių visoje apielinkėje. Vei
kia pradžios mokykla. Baigia-
gi paruošiamieji darbai įstei
gti progimnazijai. Leidžiamas 
savaitinis laikraštis Lietuvos 
Jura, kuris turi skaitytojų pa
lankumą. Didelį pasisekimą tu
ri Lietuvių choras. Veikia vy
rų, moterų, mišrus ir vyrų bal
sų kvartetas. Radio progra
mas transliuojama iš čia įstei
gto Lietuviško radiofono. 

Kas antrą dieną teikiamos 
naujausios žinios, skaitoma as
menų pajieškojimai, supažin
dinama su Lietuvių gyvenimu 
Vokietijoje ir visame pasauly
je, transliuojama muzika. Ne
blogai pasirodo ir Lietuviai 
sportininkai, ypač futbolinin
kai ir krepšininkai. 

Kiel uoste stovintiems Lie
tuviškiems garlaiviams sten
giamasi parūpinti Vokietijoje 
darbo, -Tas, atrodo, pavyks pa
daryti* 

Bendrai paėmus, Lietuvių 
tarpusavis sugyvenimas geras. 
Visi nekantriai laukia tos die
nos kada prasidės kelias atgal 

<tgal Gimtojor žemėn. 

ATJJANTŲ bombomis karo 
metu Vokietijoje užmušta 500,-
D00 civilių, 700,000 sužeista ir 
7,800,000 žmonių paliko be na
mų. Daugiausia žuvo nuo na
mų gaisrų po bombardavimo. 
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štai įdomybes šio veikalo — tik pradžioje: 

LIETUVIŲ TAUTOS NAIKINIMAS: 
L Raudonosios Armijos sutikimas , 
2. Lietuvos Prezidento A, Smetonos "pabėgimas" 
3. Raudonosios bangos ritasi per kraštą 
4. Liaudies Vyriausybė klampynėje 
5. Gelbėjimas per "žalią siena" 
6. Pikta griaunančioji dvasia 
7. Pasipriešinimui augant. 
Po to seka tokie skyriai: 

LIETUVIŲ PŪDYMAS BOLŠEVIKINIUOSE KALĖ
JIMUOSE. 

LIETUVA TOLIMUOSE RUSIJOS LAUKOSE. 
ir tt. ir tt. 

Prndėkit skaityti — su šiuo Dirvos numeriu! 
(Šis veikalas bus išleistas knygoje—vėliau) 

I. LIETUVIU TAUTOS NAIKINIMAS 
1. Raudonosios Armijos sutikimas 

IRŽELIO 15 dieną, 1940 metų, apie 14 valandą, 
prisiuntė Urbšys iš Maskvos į Kauną, užsienių 
reikalų ministerijai, tokią telegramą: 

"Sovietų Sąjungos liaudies komisarų tarybos 
pirmininkas ir užsienių liaudies komisaras įteikė 
man dar tokį pranešimą: 

"1. Sovietų Sąjungos kariuomenė Birželio 15 d. 
3 vai. po pietų pereis Lietuvos sieną šiose vietose— 
Eišiškėse, Druskininkuose, Gudagojo stotyje, Drus-
kininkėliuose, Dūkšte ir Pabradėje; 

"2. Atskiros Lietuvos sieną perėjusios Sovietų 
Sąjungos kariuomenės dalys įžengs į Vilnių, Kauną, 
Raseinius, Panevėžį ir Šiaulius; 

"3. Kiti Sovietų Sąjungos kariuomenės dalių 
išskyrimo punktai bus nustatyti, susitarus iš Sovie
tų Sąjungos pusės Generolui Pavlovui ir iš Lietuvos 
pusės — Generolui Vitkauskui; 

"4. Gen. Pavlovas su Gen. Vitkausku susitiks 
Gudacojo stotyje Birželio 15 d., 8 vai. vakaro; ne
pageidaujamiems nesusipratimams ir konfliktams 
išvengti Lietuvos valdžios organai tuoi įsako ka-
riuomenei ir gyventojams netrukdyti Sovietų Sąjun-

y gos kariuomenės judėjimo Lietuvos teritorijoje.* 
Vos ši telegrama buvo gauta, kai sovietų šarvuočiai, 

stovių vietų, Įsakant vietos administracijai parengti pa
talpas; — 

3. rmtis visų galimų priemonių kad sovietų kariuo
menė butų apsaugota nuo bent kokių išsišokimų; ^ 

4. Tikslu pilniau patenkinti žygiuojančios sovietų 
kariuomenės pageidavimus, kur reikia turi buti pavar
totas visas autoritetas administracijos ir gyventojų at
žvilgiu, perdaug nesivaržant del atsakomybės. 

Gen. Vitkauskas davė tokį įsakymą po pasimatymo 
su Gen. Pavlovu Gudagojo stotyje. Per tą pasimatymą 
Gen. Pavlovas pareiškė Gen. Vitkauskui kad jis savo 
galva turės atsakyti jei Įvyks kokių nors išsišokimų prieš 
sovietų kariuomenę. Taigi, Gen. Vitkauskas "gera va
lia" ir kvietė Lietuvos kariuomenę "taikyti visas man
dagumo ir draugiškų santikių taisykles". O kad sovie
tų kariuomenė butų "įspūdingai" ir su "entuziazmu" su
tikta Lietuvos miestuose ir miesteliuose, komunistai, jų 
agentai bei draugai organizavo jaunų vaikėzų — ne Lie
tuvių tautybės -— grupes, apmokėjo jiems už gėles, ku
rias jie turėjo Įteikti raudonarmiečiams, ir kad šauktų 
"U-r-r-a", kuo jie turėjo sutikti pražygiuojančias voras. 
Visa tai buvo reikalinga tik tam kad Maskvos spauda 
galėtų paskelbti jog "Lietuvos liaudis sutiko savo išlais
vintojus raudonarmiečius su gėlėmis ir džiugesio šauks
mais". Gi iš teisybės, sovietų kariuomenę sutiko Lietu
vių tauta ar liaudis taip kaip sutinkamas stipriai apsi
ginklavęs ir savo žudynėmis apielinkėje pagarsėjęs plė
šikas. Iki paskutinios dienos klastingai apgaudinėta, su
vedžiota ir nuvilta, Lietuvių tauta sutiko Stalino gink
luotas gaujas kaip neišvengiamą likiminę nelaimę, kurią 
tegali nutralėti ir pernešti tik ryžtingas susikaupimas, 
tik be paliovos veikiąs laisvės troškimas ir niekados ne-
nurimstąs gyventu laisvų dienu ilgesys. Su džiaugsmu 
ir plojimais ją sutiko tik keli šimtai Lietuvos komunis
tėliu. visokie tinginiai, chuliganai ir valkatos, tikėda
miesi dabar galėsią pasiplėšti ir smagiai pagyventi iš jų 
vadinamų "buržujų" turto. 

2. Lietuvos Prezidento A. Smetonos "pabeffmas" 

MiiHMimia»iaiiaiaiiiigiii illllillaMHHaiNliliiNiriuiiiiiiiiMwiliiiMaiMirtliiiMMUinMiMt 

Ir du kartu nebereikėjo sakyti jog "Prezidentas Smeto
na yra išdavikas", kad vidutinis pilietis pagalvotų: "gal 
ir taip " Kad komunistai ir sovietai keikė Smetoną, 
apgailestaudami kad jis išspruko iš jų budeliškų rankų, 
nėra ko stebėtis, fiet kad Lietuvos katalikiškasis dien
raštis "XX Amžius" ir liaudininkiškos "Lietuvos Žinios" 
nesuprato Prezidento išvykimo prasmės ir laikė garbin
ga aktingai dalyvauti jo bjauriausio šmeižimo kampani
joje, tatai gali buti paaiškinta arba visišku politiniu pai
kumu arba apakusios partinės neapykantos nesuvaldy-
mu ir nemekėjimu atskirti kur baigiasi srovės reikalai 
ir kur prasideda valstybės bei tautos garbė, jos gyvybė 
ir jos dvasinių vertybių klausimas. 

Prezidento išvykimas, kaip sakyta, pakirto tautoj 
pasitikėjimą savimi, ir komunistai ši jos silpnumą išnau
dojo savo tikslams, įrodinėdami kaa senojo režimo nėra 
ko gailėtis, nes jis buvo "supuvusių žmonių" rankose. 
Girdi, teikia dėkoti Stalinui kad jis nuvertė tą režimą ir 
atnešė naują, daug geresnį.... čia vėl pasireiškė "so
vietinė suktybė, į kurią buvo įtrauktos ir kitos Lietuviš
kos politinės srovės, visą laiką teigiant kad panaikintas 
tik režimas, bet ne Lietuvos nepriklausomybė. Tuo bu-
du buvo keliama visuomenėje dar didesnis pvktis prieš 
Prezidentą ir nukreipiamas jos dėmesys nuo tautos gy
vybę liečiančių klausimų. Ir teisingai sakoma kad "ne
protingųjų pyktis prisitraukia ir išmintingųjų akis". 
Taigi, galima sakyti, veik visi pasidavė padugnių propa
gandai ir ja užpildė komunistai masių troškulį visada 
tokiajs revoliuciniais momentais besireiškiantį šauksmu: 
"duokite žaidimų ir duonos". Prezidento asmuo ir bu-
yo duotas*tam piktam žaidimo geismui patenkinti. Ir 
jo asmenyje žaidė jo bendradarbiais, jo remtomis orga
nizacijomis ir visu tuo kas jo buvo kantriai sukurta ir 
rūpestingai išlaikyta istorijai ir ateities kartų stiprybei. 

Bet neilgai tęsėsi šis žaidimas Prezidentu Lietuvoje. 
Mat, greitai ėmė pritrukti duonos, ir net po kelių savai
čių apsivalė visi nuo neapykantos, iliuzijų ir trumpage-
gvstės. v>Visi greitai pamatė kad pateko į žiauraus tiro
no pančius^ kad buvo apvilti, apgauti ir niekšingai me
lu išnaudoti. Pamatė kad prasidėjo valstybės griovimas 
ir tautos naikinimas; naikinimas brangiausių tautai da
lykų: jos istorijos, moralės, dvasinės sveikatos, laisvės 
ir gyvybės. ' 

Ir čia vėl visų mintys ir akys nukrypo į senelio Pre-

Bi-ržeHp. 15 dienos vakare dar nedaug kas Kaune te
žinojo kaa Prezidentas A. Smetona su keliais ministrais 
išvyko iš Kauno į Vokietijos pasienį. Kodėl Prezidentas 
nutarė iš Lietuvos išvykti, kalbama kitoje šios knygos 
vietoje. Ir čia reikia tik kalbėti apie tai kokį įspūdį su-t , A „ . - - m i - i . 
darė Lietinių Tautai jos ilgamečio Prezidento "pabėgi- ^dento A. Smetonos paveikslą; nukrypo su maldavimais 
mas"—Prezidento, del kurio patriotizmo ir doros niekas ?r_Sal\ails atsiprasymo žodžiais. Dabar jis visiems tapo 
krašte neabejojo ir kurio ilgametės bei sunkios kovos del )Jmirjties, ramaus ir laisvo nuo baimės gyvenimo ir ne-
Lietuvos laisvės buvo visiems gerai žinomos. j ^senkamo gerumo^simbolis. Dabar visa tauta puikiau-

Bivželio 16 dieną buvęs ministras pi^miiunkas Mer- suprato kodėl Jis t 'pabėgo ir džiaugėsi kad jis pasi
ni leiegictiiiči uuvu gauta, iv<xi auwety oaivuuciai, kys pei liauno i adio oficialiai pianešė Lietuvių Tautai t* fmr* i * - *w • i 

stovėję paruošti Gaižunu poligone, triukšmingai leido-j kad jos Prezidentas Antanas Smetona, atsisakęs pasilik- ' ^ls y ^ ̂  v * P" 
si nuo Žaliojo Kalno j Kauno miests centrą Ukmergės1 ti su Taflta šią kritišką valandą, išvyko Į užsieni ir tuo ^k1lo Lietuyo piasigeiejpas. Taip kaip pra-
Plentu ir Parodos gatve. Praeiviai vieni lyg stabo iš- budu_yra laikomas pasitraukusiu iš Lietuvos Respubli- ^ " i ! gatvėmis jo išbjaurintą pavei-
tikti išgąstingai žiurėjo į naujuosius nepažystamus siau- kos Prezidento pareigų. Ji žinia stipriu ūžiu atsiliepė 'ts!Jf" 
bunus, kiti - giliame skausme bejiegiškai nusvirusiomis, visuomenes nuotaikoje, iššaukdama pradžioje, galima !® a®™:"™ 
galvomis ir per skruostus nusiritusią liūdesio ašara lė
tai žygiavo į namus, lyg lydėdami savo brangiausią tur
tą į kapinyne paruoštą duobę.... 

"Nebėra Lietuvos", — galėjai girdėti visur gatvėse 
besikartojančius atodusius, palydimus net garsių vidi
nio skausmo aimanų. 

J pavakarį pradėjo rodytis Kaune ir kitos sovietų 
kariuomenės dalys: pėstininkai, kavalerija ir artilerija. 
Beveik visos gatvės prisipildė žmonių, jieškančių nusi
raminimo tokią tragišką Lietuvai valandą. Jie, pikčiau
sių nujautimų kankinami, klausinėjo vienas kito kaip 
laikytis, kas daryti ir kam ruoštis. Akimirksnio staigu
mu pasijuto kraštas meškos nasrų apglėbtas ir ryjamas. 
Prieš visų akis iškilo pavergtos valstybės ir sovietu nai
kinamos lietuvių Tautos vaizdai: iškilo viso nepriklau
somo gyvenimo metų paveikslas, raginantis susikaupti, 
nenusiminti, laikytis tvirtai vienas antro, neišglebti ir 
nepasiduoti. 

Kitą rytą jaU traukė pei* Kauną i Žemaičių Plentą 
Raseinių linkui voros sovietų kariuomenės visokių gink
lų rūšių. Tai buvo giedro, bet Lietuvai nedraugiško, ne
dėkingo ir nemielo dangaus sekmadienis. Gyventojai, Kodėl, kodėl ir dar kartą kodėl??? 
* . • i i si • ^ i- i -• j *i iv x:_ 

sakyti, beveik visuotiną nusistebėjimą, stiprų kai kurių! su pasitenkinimu kalbėjo apie "kruvinojo Smeto-
visuomenės sluogsnių pasipiktinimą ir labai nedaugelio! ^os £eruosius laikus ir apie jų gryžimą. ^ Prezidentas 
nedrąsu mėginimą pateisinti. ometona pasidarė pirmutinis kurs pasipriešino okupan-

i , "i l-r* • i . i v. , , . I fflmc iIrn vc vicmneilcmb-5 ni'i'oo cionKn*>n imlJr, J™ ol nežinota kad Prezidento krašte nėra. tol visu 
tikėta 
gojo 
tuvos 
nio 
jo pavaduoti, užvaldė Lietuvių tautą toks jausmas kokį 
gali turėti keleivis juroje ant laivo be kapitono ir be įgu
dusio vairininko. Ir baugu ir pikta pasidarė Lietuvių 
Tautai kad jos vadovas paliko ją "Dievo valiai" kaip tik 
tuo metu kada ii yra ypatingai reikalinga išmintingos ir 
pasitikinčios rankos, kada jai reikia neginčysimo auto
riteto ir šviesios politinės inteligencijos. ; v * 

Visiems kilo įkyrus ir aiškaus atsakymo negalįs tu
rėti klausimas: kodėl Prezidentas pabėgo? Ar del 
to kad jam butų reikėję savo vietą užleisti kitam? Ar 
del to kad jis bijojo ataskaitos prieš savo tautą už savo 
ilgametį valdymą? Ar todėl kad jam nerupi jo krašto 
likimas ir terūpi tįk jo asmens ir jo šeimos klausimas? 

laisvi n u o darbų (kam gi tą dieną berūpėjo darbas!), bu 
riais stovinėjo pakelėse ir piktais žvilgsniais lydėjo rau
donarmiečius, kaip Lietuvos laisvės žudikus ir businčius 
krašto engėjus. Kauno miesto gatvės buvo pilnos Rau-
donaja Armija baugščiai besidominčios publikos, kurios 
veiduose matėsi pasibaisėjimo, nerimasties ir širdgėlos 
mintys. Sovietų kariuomenė keliavo su laukinių melo
dijų ir spiegiančių garsų dainomis, besimaišančiomis su 
aprangos ir ginklų barškėjimais, arklių žvengimais ir iš
džiuvusių ratų cypimais bei tratėjimis. Visa tai šiurpu 
kratė kiekvieną Lietuvį, kurs per 20 laisvo gyvenimo me
tų buvo išmokęs laisvė mylėti daugiau negu Maskvos 
apmokamą niekšybę ir veidmainystę. Ir viso to keliau
jančio trukšmo aiduose dažnai galėjai girdėti sovietų 
garsios karinės dainos žodžius, "Jesli zavtra vojna"; dai
nos įspėjančios Lietuvį kad, "jeigu karas rytoj", tu vėl 
busi laisvas savo tėvų žemėje. Taigi, budėk, nes su so
vietų jungu ateina kartu ir naujo prisikėlimo neužgesi
nama viltis! 

Molotovas reikalavo kad Lietuvon valdžios organai 
įsakytų kariuomener ir gyventojams netrukdyti sovietų 
kariuomenės judėjimo Lietuvos teritorijoje. Todėl tą 
pačia dieną kai vieni sovietų kariuomenės. daliniai ėjo 
per Lietuvos sieną, o kiti jau sklido po visą Lietuvos kra-
įtą, buvęs Lietuvos kariuomenės vadas Gen. Vitkauskas 
išleido savo kariuomenei įsakymą, kuriuo paliepė; 

1. Taikyti žvgiuoiančiai sovietų kariuomenei visas 
mandagumo ir draugišku santikių taisykles; 

2. Organizuoti divizijų vadams šios kariuoinenės 
vorų sutikimą, pasiunčiant pasitikti ir prisistatyti dalių 
vadus; painformuoti del patogesnių žygiui kelių ir pa-

Vifi šie klausimai maišėsi visuomenėje be tikro ir 
vieningo atsakymo, ir niekas negalėjo atvirai ir viešai 
pasakyti tikrųjų "pabėgimo" priežasčių, kurias težinojo 
tik labai mažas asmenų skaičius. 

Neturėjimas aiškaus ir įtikinančio atsakymo tr nu
švietimo tų visų aplinkybių kurios vertė Prezidentą iš
vykti iš Lietuvos, nustumė visuomenę, kurios nervai bu
vo jau gerokai įvykių išvarginti ir įtempti, j lengviausį 
kelią išsiaiškinti kodėl Prezidentas pabėgo.... Komu
nistai, sovietų simpatikai, atskiri palaidi politikieriai — 
ir nelaimei net rimtos, ministrų taryboje turėjusios savo 
atstovus srovės — pasinaudojo laikiniu tautos dvasios 
nuovargiu ir pradėjo sugestijonuoti visuomenei šlykštų 
Prezidento pabėgimo aiškinimą. Gandais, radio ir spau
da, — šios priemonės jau buvo arba sovietų agentų ran
kose arba trumparegių partinių egoistų, kaip pa v. "XX 
Amžius" ir "Lietuvos Žinios", — imta bjauriausia nie
kinti A. Smetonos asmuo: pikčiausiais gatvės žodžiais 
bjaurinta jo politika. Daeita buvo net iki tiek kad ne
sidrovėta skelbti jog jis buvo apmokamas užsienių kapi
talų pinigais, jog jis turi Palestinoje milijoninės vertės 
plantacijas, }og išsivežė visą Lietuvos auksą ir išvažia
vo iš Lietuvos kaip bailys, ir tt. ir tt. » 

Įtikinančiai ir autoritetingai biivo dėstomi "pabėgi
mo" • faktai ir motyvai, ir nesunku buvo įtraukti tautą 
į nuotaikas, labai nepalankias Prezidentui. Pati Merkio 
vyriausybė irgi didele dalimi prisidėjo prie Prezidento 
nepagrystu pakaltinimų. paskelbdama savo neteisėtą nu
tarimą jį laikyti atsisakiusiu nuo pareigų. Mat, -visuo
menė mąstė kad jei jau pati Smetonos pasirinkta vyriau
sybe jį ^merkia tai tikrai kas nors yra negerai su juo. 
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MA". Jo vardu buvo pasirašinėjami grąsinantieji ir įs
pėjantieji laiškai Paleckiui ir kitiems išgamoms. Vieną 

fokį laišką, rašvtą Justinui Paleckiui ir rastą NKVD įs
taigoje, čia paduodame ištisai: 

"Justinai: 
"Aš norėčiau su Tavimi vienu dalyku pasikalbėti, 

būtent d<?l ūkininkų piliavų. Ūkininkams reikalinga pri
statyti begalo didelės normos javų. Okupacijos metais 
(ir tai buvo karo metas) reikėjo duoti daug mažesnes 
normas, o jųs bolševikai reikalaujate iš savo tautiečių 
nežmoniškų piliavų. Jųs, Stalino žiauriojo pakalikai, ve
date visą valstybę prie skurdo ir bado. Verčiau tu, drau
guži, butai gavęs galą toje išvietėje kurion girtas įlin
dai, negu dabar smaugti visą Tautą. Niekšas esi. Ma
nai. daug yra patenkintų šia vyriausybe? Ne. Daugiau
sia patenkintų apie 10-8% visų gyventojų; Užleidote vi
sus Žvdais ir tiek. Argi nėra gabių iš Lietuvių tarpo? 

"Sakote kad šituos javus, kur ūkininkai veža, duo
site valstiečiams. .Ne valstiečiams, o į gilumą Rusijos 
vežate. Niekšai jųs. Mes jus nupirksime už 20 gramų 
švino. .Pamatysite niekšai. Ateis laikas, ir kris žiau
rusis komunizmas, žus visi, susidauš kuiis su priekalu. 
Mes norime laisvės, mes norime Nepriklausomos Lietu
vos. Vai duos jums Hitleris į padalkas. Duos ir Tau. 
Aš kaip geras draugas perspėju tave. Bėk kuogreičiau-
sia f Vokietiją. Manai kad nėra slaptų organizacijų? 
Ir dar kiek rr*! Visi.nariai ginkluoti naujoviškiausiais 
ginklais. 1 Y . 

"Šalin "komunizmai! Šalin durakas Stalinas ir#visi 
jo pasekėjai! Susirinko visi chuliganai-azijatai ir nai
kina musų Tėvynę brangią. Aš perspėju tave. Tuoj kils 
revoliucija, ir mes jus nupirksime už 20 gramu švino. 
Niekšai jųs, tėvynės išdavikai. Ir tu, Justai, toks esi. 
Visą tauta bruzda ir laukia kada bus tokia permaina. 
Visi to laukia kada galės savo automatiškus ginklus iš-
bandvti j iusų kaili. Prigavikai, ką jųs žadėjote iš pra
džių? Žadėjote kad bus didžiausia laisvė, kad visiems 
politiniams kaliniams duosite tarnybą. Deia, aš jau nu-
sivvliau. Sėdėjau keturis metus už komunizmą. O jųs, 
niekšai, išgamos, ką padarėte. Badas mus tuoj laukia. 
Rusai karo bijo pradėti, kad revoliucija nekiltų. Tegul 
tie durakai pradeda, tuoj kils ir vidaus karas. 

"Dirbsim, kovosim del Lietuvos Nepriklausomybės! 
1941, Balandžio 20? fl. . ^ 
(Bus dangiau) \ A. Smetona." , • 
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LIŪDNOS KALĖDOS 
Prieš 2000 metų ir dabar 
7WIAŽDAUG prieš du tukstančiu metų trys Rytų kara-

liai keliavo į Betlejų nusilenkti Taikos Karaliui 
Bet šiądien taikos pasaulio — krikščioniškojo pasaulio— 
valdovai iš vakarų keliauja j Maskvą nusižeminti netei 
sybių ir žmogžudysčių viešpačiui, pagoniškojo materia
lizmo įkunytojui, Stalinui. Štai kokią pažangą padarė 
pasaulis per 2000 metų! 

Indijos išminčiai anais senais laikais, nors ir pago
nys, žvaigždės iš i*ytų vedami, pasiilgusiomis širdimis 
sutiko krikščionybės šviesą, kuri pasauliui vietoje kerš
to ir neapykantos turėjo atnešti meilę ir gailestingumu. 
Gi šiais moderniškaisiais laikais krikščionybės auklėti
niai, vienas kitą pralenkdami, gryžta į pagonybės gar
binimą, pagonybės kur ineteisybių tvane rengiasi amži
nai paskandinti krikščionybės tiesą. 

Šia prasme vadinama krikščioniškoji civilizacija gy
vena didžiausią krizę. Ir jokia atominė bomba negali 
žmonijai padaryti didesnių nuostolių kokių jai pridarė 
dabartinis moralinis žmonijos nupuolimas. 

Sąryšyje su tuo, ne tiek reiktų bijoti kad atorpinė 
bomba gali su žeme sulyginti didžiuosius miestus ir su
griauti žmonijos kulturos paminklus, kiek baisėtis kad 
komunizmas gali pasklisti visame pasaulyje ir išniekin
ti viską kas yra kilnu. 

Tokiu minčių apimti, flies atitinkant 1945 metų Ka
lėdas. Lietuvių tautai tai yra šeštos ir pačios baisiau
sios Kalėdos verguvėje. Taip ir spengia musų ausyse 
Lietuvos partizanų žodžiai: "Musų dienos baigiasi. At
važiavę į Lietuvą, joje rasite tik tyrus". 

Kalėdos, kurios laimingais taikos laikais Lietuvių 
tautai būdavo ramybės šventė, šymet ne vienam Lietu-

'vių tautos sunui bus baisaus nerimo ir žiaurios mirties 
dienos. Enkavedistų būriai su šunimis nenustos medžio
ję partizanų ir daugelis taikingų namų neišvengs bru
talių įsibriovimų ir viltį žudančių areštų. 

Kad Lietuvių,tauta vėl galėtų džiaugtis Kalėdų ramybe 
Tačiau ne vien Lietuvoje likusiam Lietuvių tautos 

branduoliui šios Kalėdos bus liūdesio ir didžios nelaimės 
Kalėdos. Nelinksmos jos bus ir už Lietuvos ribų nublo
kštai Lietuvių tautos daliai, kur ji bebūtų atradus prie
glaudą — Rusijos plotuose, Švedijoje ir kitose Europos 
ar ne Europos kontinento vietose. 

Viso šito mes negalime neatsiminti kai-sėsime j Kū
čių stalą. Negalime neatsiminti tos baisios nelaimės ku
ri užklupo Lietuvą, ir tų begalinių kančių kurias turi iš
kęsti niekuo nekalti Lietuvos vaikai. 

Tačiau vien ^atsiminti ir pasigailėti neužtenka. Rei
kia dar visomis pajiegomis be paliovos kovoti kad dabar-

I Valst. Liaudininkai 
Maskvos Tarnai 

Šiame Dirvos num. ant 3 
pusi. telpa straipsnis "Kas tie 
'Tarybų Lietuvos' raudonieji 
liaudies komisarai''. Kaip skai
tytojas matys, pradedant nuo 
Paleckio žemyn Veik visi, su 
maža išimtimi socialistų, tie 
"liaudies komisarai" Maskvos 
bernai buvo ir pasiliko Lietu
vos Valstiečiu Liudininkų par
tijos nariai. ^ 

Nors yra žinoma kad Mask
vos įsakymu buvo verčiami už
imti komisarų vietas numatyti 
asmenys, tačiau valst. liaudi
ninkai matomai labiausia buvo 
pasiruošę ir noriai sutiko sky
rimus priimti. 

Tiesa, ne viii yalst. liaudi
ninkai buvo tokie — tik jau 
nesnieji, kurie tikėjosi sudary
ti sau karjeras išdavikiškame 
užsiėmime. Kaip rašytojas pa
stebi, del tokių savo išdavikiš
kų žygių tie jaunesnieji valst. 
liaudininkai net be laiko j ka
pus nuvarė senuosius liaudinin-
Staugaitį, kurie buv6 žinomi 
veikėjai patriotai. 

Kas Amerikoje atstovauja 
valst. liaudininkus, pirmoje ei
lėje tokius jaunesniuosius ku
rie pasiduoda visokiam kenks
mingam darbui? Nagi Sanda
ros redaktorius M. Vaidyla ir 
prie jo dar vienas-kitas kurie 
toje pačioje Sandaroje skelbė 
kad "socialistai sandariemiams 
yra artimesni negu tautinin
kai". 

Amerikos Lietuvių Tautinė 
Sandara, kuri • buvo Amerikos 
Lietuvių tautinė organizacija, 
tuo vardu pavadinta suvažiavi
me Philadelphijoje Sausio 1 d. 

assatesSĖ*: ±bESSttasBeseaeMis 

(Pabaiga iš pereito nr.) 

1916 metais, pradėjo skilti po 
1926 metų metinio seimo Clfr* 
velande, kada seimits nutari 
pasirinkti sau Amerikoje rem
ti Lietuvęs Valstiečių Liaudi
ninkų idealogiją. Po Gruodžio 
17, 1926 metų, dalis sandarie* 
čių visai nusviro į kairę, o ki
ti pametę Sandarą sek| Lietu
vos tautininkus. 

Kad valst. liaudininkų dalii 
gali lengvai mėtės! matome ir 
iš M. Vaidylos darbų Ameriko* 
je: jis atiteko tautinės orga
nizacijos redaktorium* bet tuoj 
susiplakė su socialistais, ir vis 
dar norėdamas buti tautinė# 
vadu, dirba tai srovei kenks
mingiausius darbus. 

Ir dabar dar Sandaroje yra 
dalis tautinės minties žmonių. 
Jiems patinka tas vardas: San
dara, ir jie, tikėdami esą San-
dariečiais tokiais kokia Sanda
ra buvo pradžioje, nepaisyda
mi Vaidylos žalingos politikos 
kenčia sau ir vadinasi sanda-
riečiais. 
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Parodo kur Priklauso 
Naujienos atrado naują ge* 

ležėlę: ėmė įrodinėti kad 1926 
metų Gruodžio 17-to« tautinis 
posūkis Lietuvoje buvęs sun
kus nusikaltimas prieš Lietu
vių tautą. 

Draugai socialistai truputi 
apsiriko. Ne prieš Lietuvių 
tautą tai buvo nusikaltimas, O 
prieš bolševikus, kuriems so
cialistai buvo beparuošią kelią 
į valdžią. 

Kairiųjų "demokratija" tiek 
buvo sugverus kad tereikėjo 
bakstelti pirštu, ir ji butų su
birėjus. Komunistų sukursty
ti valkatos ir kiti tamsieji gai
valai ir taip jau pasišeiminin-

įkavo prie tos "demokratiškos" 
valdžios. 

Tat p. Grigaičio atradimas 
buk baisiai buvę nusikalsta 
prieš Lietuvių tautą kad tam gulusiais rugiais, sulaikvdami 
padugnių srutų sauvaliavimui net kvėpavimą ir laukdami kas 
buvo padarytas galas, tepatvir- Į toliau bus. Iš žingsnių ir gin
tina kad jis pats prie? tų sru-jklu tarškėjimo supratome kad 
tų priklauso. Ky ; (banditai sudaro nemažą burj. 

i £ jo paruge vorele, pražengdami 
kad 1946 metų Kalėdas mes galėsime švęsti visai kitoje pro musų galvas vos porą met-
dvasioje kaip šymet. i rų, bet priėję prie upeliukščio, 

Tikėkime kad 1946 metai visai žmonijai atneš tikrą vėl gryžo skardžiu atgal, jieš-

Pabėgėlio 
ItftSo VYT. DAILIUS. 

MMairtiilftf 

Banditai šalia musų dalinasi 
grobiu 

Kulverčiais nusiritau nuo 
šieno ir išbėgau paskui jį. Pa
bėgom prie pat sodybos esan
čių rugių. Eidami palengva 
paruge tarėmės kas daryti. 

Draugas aiškino kad Rusiš
kai kalbantys, ginkluoti žmo
nės renka kaž kokiam tikslui 
vyrus. Mums besitariant, nak
tyje nuaidėjo draugo žmonos 
klyksmas. Mano protas vėl 
atgavo šaltesnį galvojimą, min
tys skrido žaibo greitumu. 

Ką mes galėjome padaryti 
ginkluotiems banditams, pliko
mis rankomis, vienmarškiniai 
iššokę iš guolių, nežinodami ti
kros padėties, — galvojau. 

Trumpai dar pasitarę, nu
sprendėme bėgti j Plokščius, 
esančius nuo musų už poros 
kilometrų, ir ten j ieškoti pa
galbos. Bet viskas buvo jau 
pervėlu, nes po kelių sekundų 
užgirdome visai arti tarškan
čius ginklus ir prislopintas kal
bas. Kuogreičiausia smukome 
į rugius. Bet, kaip tyčia, ru
gių plotas toje vietoje suėjo į 
smailgalį ir tebuvo kokių pen
kių metrų platumo. Vienoje 
jų pusėje smuko į Nemuną sta
tus skardis, apaugęs resvais 
krūmais, kitoje pusėje raitėsi 
mažas, bet tarp stačių krantų 
įsispraudęs lankų upeliukštis. 
Patogesnės vietos nebuvo kada 
be j ieškoti, nes balsai girdėjosi 
vos keletą dešimčių metrų nuo 
musų. 

Palindom aukštieninki po pa 

ĖeMisi nHjo m foftiifių 
Norėjom greitai iššokti iš 

savo slėptuvės, bet taip bu^o 
pavargę ir nutirpę raumenys 
kad vos pajudėjom. 

Priėję prie skardžio kranto 
pamatėm įdomų reginį. Lan
koje, Nemuno pakrantėje, ka
riškoje tvarkoje stovėjo ban
ditai. Vieni jų lipo į valtis, ki
ti laukė eilės, o treti jau kėlė
si kitame Nemuno krante. 

Belipant pirmiems persikėlu
siems į kitą krantą, pradrios-
kėjo keletas šautuvų salvių. Iš
lipusieji pasipylė grandinėn 
Po musų kojom, skardyje- pra-
kaleno kulkosvaidis. Kitoje 
Nemuno pusėje trinktelėjo du 
siųs granatų sprogimai. Su 
pratom kad banditai užgriuvo 
ant sutiktų Vokiečiip* 

Kulkoms pradėjus zvimbti 
virš musų galvų, skubiai pas i 
traukėm nuo kranto ir nusku-
bėjom pas saviškius, kur visi 
neramus laukėm tolesnių įvy
kių. 

Skaisti saulute kopė melsvu 
dangum. Susišaudymas retėjo 
ir pagaliau visai nutilo. Ban
ditai, užklupę mažą Vokiečių 
kareivių būrelį, jį sulikvidavo 
ir nužygiavo toliau ^savo ke
liais. 

Susirinkom visi sodybos gy
ventojai, dėkui Dievui, sveiki 
ir nepaliesti, tik pasigesdami 
savo daugiau ar mažiau ver
tingų daiktų. Tai buvo pir
mas, deja ne paskutinis, musų 
menkai išsivežto turto prara
dimas. 

tinė neteisybė kuogreičiausia pasibaigtų ir kad galimai į** teisingą taiką ir kad melo ir .šmūrto kuiligaikščiai-bol- kodami tako ar kelelio nusilei-
trumpiausiu laiku Lietuvių tauta vėl galėtų džiaugtis Į ševikai tais metais susilauks nupelnytos bausmės 
ta ramybe kurią Kalėdų metu neša Kristus visiems ge
ros valios žmonėms. 

Turime tikėtis ir nenustoti vilties 
TIESA, dabartinių Įvykių akivaizdoje mus neretai pa-

gauna nusiminimas ir mes įpuolame į pesimizmą. 
Nieko tame nėra nepaprasto. Tik mes neturime pesi
mizmui pasiduoti, privalome visu savo protu ir valia 
prieš jį kovoti. 

Gražiausio įkvėpimo tam Mes galime rasti Lietuvių 
pabėgėlių raštuose. Štai kaip šituo klausimu atsiliepia 
Wuerzburge leidžiamas Lietuvių žinynas: 

"Visų pirma, turime tikėti, tvirtai ir nepalenkiamai 
turime tikėti savo krašto, savo tautos ir saVo pačių at
eitimi. Ta viltis turi, būtinai turi, degti musų širdyse, 
nors musų didžiųjų lūkesčių padangės butų ir kažin kaip 
apsiniaukusios. Viltis šiąden mums yra viskas, o viįtįes 
ir tikėjimo neturėjimas kiekvieną nieku paverčia'^ * 

Šitie žodžiai mums visiems turėtų buti akstinu. Ir 
ypač pranašingai jie turėtų skambėti Kalėdų metu, tuo 
ramybės ir gerosios vilties laiku. 

Tikekime kad tikra taika nebetoli 
pirmą kartą žmonija gyvena tamsiuosius laikus. 

Barbarų antplūdžiai į Europą seniesiems laikams 
baigiantis, nykusis ankstyvojo viduramžio laikotarpis, 
Mongolų įsiveržimai ir Turkų užkariavimai maždaug 
nuo pat krikščionybės pradžios ginklu ir moraliniu chao 
su pakartotinai grąsė tam ką* mes vadiname krikščionis 

* kaja civilizacija. 

r 
golus ir Turkus krikščioniškasis pasaulis nežiūrėjo kaip 
į taikos kurėjus ir teisingumo vykdytojus. Jie tebuvo 
pabaisa, kurios visi bijojo ir prieš kuriuos jungėsi ben 
drai kovai., ; 

Tuo tarpu į bolševikus šiądien toli gražu ne visi žiu* 
ri kaip į pabaisą. Kooperavimas su bolševikais ir toliau 
lieka oficiali Amerikos ir Anglijos politika, o užsimini
mas apie nuolatinį bolševikų siekimą užkariauti visą pa
saulį bei jų žvėriškų nusikaltimų priminimas dažnai net 
laikomas nelojalumu Amerikai ir provokacija. 

Šis dvasios iškrypimas, kurio pasekmėje bjauriau 
sia pabaisa apvelkama baltais nekaltybės rūbais, if da
ro Staliną žmonijai pavojingesnių negu buvo Attila, Ta-
merlanas, Džinginhanas a-r karingieji 'Turkų sultonai. 
Tačiau, kadangi bolševizmo galia pirmoje eilėje gludi 
mele, o ne jo militariniame pajiėgtime tai, ryžtingai su 
tuo melu kovojant, galutiniu rezultatu netenka abejoti. 

Džiugu yra konstatuoti kad šiądien pažinusių tikrą
jį bolševizmo^ veidą jau yra daug daugiau negu buvo dar 

įivisai nesenai. Visa tai duoda mums pa$rmdo tikėti 

BUVAU PKIE ŠEŠUPĖLES 
Buvau šiąnakt prie šešupelės, 
Buvau, gimtų takelių pažiūrėt. 
Berželiai supėsi šakas iškėlę, 
Kad reik ateinančiom dienom tikėt. 
Mąčiau tėvų senas sodybas, 
Takeliais vaikšto nerimas baisus. 
Mačiau, ten naktį žiburėliai žiba 
Ir atgimimą neša per laukus. 
Buvau, šiąnakt prie Nemunėlio — 
Laivų ir valčių niekur nematyt. 
Krantuos nerimo vandenys įšėlę 
Ir nešė skausmą žemei išdalyt. 
Maciau kaip soduos vyšnios bala, 
Lepeliai krinta žemę pabarstyt. 
Daigeliai kaip ir musų mintys kalas 
Žiedų vainikais žemę padabyt. 
Buvau šiąnakt prie šešupėlės, 
Buvau gimtų takelių pažiūrėt. 
Berželiai suposi šakas iškėlę, 
Kad reik ateinančiom dienom tikėt. 

Balys Gaidžiunas. 
Beyreutho kalėjime, 
Vokietijoje, 1945-52* 
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LIETUVA, TU PitAŽYSl 
Lfg po ištirpusio pavasario tu sniepy 
Išdygai,-graži išaugai ir žiedus sukrovei. 
Prie savęs glaudei visus ir buvai visiems tu mieja, 
Skambių dainų tėvyne — Lietuvą, šalie artojų! v 

Ankštai pleveno tavo trispalvė laisva pasaulyj, 
Ir jungei tu be atrankos visiis prie vieno stalo. 
Visiems iškjydusiems, kad ir svetur, buvai lyg saulė. 
Gyvenime vienu buvai tu musų idealu. 
Ir štai, kelis kartim t*r& bjauriai krauju g^«šk&^ 
Surišo kažpirtii juodu plevenančią trispalvę. 
Vienok t lt, kaip gėl# kuria pikta ranka nuraškė* 
Žiedus dar buinesniuš, atgijus, išskleisi pasaulvj. 

Švedija, 1945. , v. ąjyv; yi .  ̂ 4 
*  - t l V ' '  
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feti prie Nemuno. Aš iškarto 
ragalvojau kad jie galėjo paste
bėti ar suprasti musų pabėgimą 
ir dabar mudviejų jieško. Su
laikęs kvėpavimą, jaučiau kaip 
virpa kiekvienas mano musku
las, kaip muša lyg kūjų dužiai, 
širdis. 

Banditai trumpam laikui ap
tilo, susėdo parugėje. Keletas 
suvirto visai netoli musų. Gir
dėjome prislopintą šnabždėjimą 
bei paskirus Rusiškus žodžius 
ir keiksmus. Dalinosi jie suras
tą grobį: cigaretes, degtinę, 
batus, laikrodžius, žiedus, pi
nigus ir kitus daiktus. 

Naktis buvo nepaprastai ty
li. Atrodė jog girdisi milijo
nų žvaigždžių virpėjimas, ši 
tyla grąsė mirtimi. Mažiausias 
neatsargus judesys galėjo su
kelti įtartiną triukšmą. Gulė
jimas ant kietų grumstų ir ak* 
menų darėsi nebepakenčiamas. 
Padėties pakeisti nebuvo gali
ma. Jaučiau kaip tirgo mano 
kūnas, kaip nakties drėgmės 
persunktas drebėjo šalia gulin
tis mano draugas. 

Laikas slinko pamažu, pama
žu.... Banditai visai aptilo, 
bet vis dar tebesėdėjo. Vieno-
kito žingsniai, ar duslus koste-
lejimas perplėšdavo grėsmin
gą tylą. 

Atsargiai žvilgtelėjau i laik
rodį. Rodė pirmą valandą nak
ties. Kruvina mėnulio pilna
tis grimzdo į miškus.... 

Po geros valandos išgirdo
me tylų irklų pliuškenimą Ne
mune. Supratom kad bandi
tai pradėjo persikėlimą. Pasi
darė lengviau. 

Dangaus skliautas /ytų pū-
Sėje rausvėjo. Po kiek laiko 
išgirdom kaž ką mus šaukiant 
vardais, bet abu tylijom, vis 
dar laukdami įvairių netikėtu
mų. Tik kelis kartus pasikar
tojus šaukimu, pažinom šeimi
ninko sunaus balsą. Namiškiai 
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Iškeliaujant tolia* f vakaru 
Po tų įvykių dienos vėl sku

bėjo f Liepos mėnesio pabaigą. 
Liepos 31 dieną išsirengėm 

kelionėn link sienos. Vieške
liais vis dar riedėjo mišrios, 
pabėgėlių ir išblaškytos Vokie
čių kariuomenės dalinių kolo
nos. Mes ir įsijungėm į jas. 

Saulė negailestingai kepino. 
Visas kelias skendėjo didžiu
liame dulkių debesyje, kurios 
lindo j akis, į nosį, dusino. Lė
tai ir sunkiai riedėjo pakrauti 
vežimai, smėlėtu panemunės 
keliu. 

Pavakariop privažiavom Per-
vazninkų dvarą ir kaimą, nuo 
kurio iki sienos beliko šeši ki
lometrai. Dvaras buvo prisi
kimšęs pabėgėliais, apielinkės 
ūkiai taip pat. Laukuose, po 
medžiais stovėjo virtinės veži
mų. žmonių knibždėjo kaip 
per atlaidus. 

Pradėjau apžiūrėti didžiulę 
žmonių minią. Vyrai ir mote
rys, seneliai, vaikai ir kūdi
kiai vystykluose sudarė tą pa
sigailėjimo šaukiančią žmonių 
masę. Visų veiduose atsispin
dėjo skaudus nuovargis. Pur
vini, neišsimiegoję, susikrimtę 
žmonės klaidžiojo šiame lauke, 
gaudydami įvairiausias žinias, 
j ieškodami patarimų. Dieve, 
kas jiems ką galėjo patarti ar 
padėti šitame chaose T ' 

Virš visų kabojo didžiulė 
baimė to teroro kurs dar gerai 
prisiminė iš 1940-41 metų bol
ševikinės okupacijos. 

Prieš visų akis stovėjo Vo
kietija. Niekas nesiryžo ar
čiau sienos privažiuoti. Ėjo 
įvairiausių gandų. Kalbėjo kad 
pasienis pilnas rudmarškinių ir 
SS vyrų Vokiečių, kurie gaudo 
pravažiuojančius vyrus ir gru-
džia prie įsitvirtinimo darbų. 
Vežimus ir arklius paima tam 
pačiam tikslui. Pabėgėlių šei
mas buk kemsą į lagerius, kur 
siaučia badas, ligos, kur trūk
stą vandens ir grasia bombar
davimai. Savo menkų daiktų 
žmonės niekados nebesulaukią. 
Bolševikų propaganda 
* Bolševikų propaganda čia sė
jo piktą sėklą, kuri rado ne 
blogą dirvą išsibaiminusių ir 
pervargusių žmonių masėje. 
Vėliau paaiškėjo kad tokių bai
sybių visiškai nei buti nebuvo 

jai, kaip moteriškai su mazu 
vaiku, nieko blogo ir Lietuvoj# 
neatsitiksią; tik ji man liepi 
pasitraukti. Draugas nuspreiK 
dė važiuoti, neklausydamas jo* 
kių kalbų bei gandų. Aš jo* 
kiu budu negalėjau savo moti* 
nos palikti vienos ir nutaria® 
kartu su ja likti. 

Naktis į Kugpjučio pirmąjį 
buvo man nepaprastai skaudi 
ir traginga. Gulėjau lauke, 
prie vežimų, žemai slankiojan
tis rūkas gręžė šalčiu iki kau
lų. Beprasmiškai žiurėjau į 
milijonus mirksinčių žvaigž
džių, lyg jieškodamas jų spin
dėjime atsakymo į klausimus: 
koks likimas laukia musų, pa
siliekančių jų; kas laukia išva
žiuojančių, ir išviso kas laukia 
visų Lietuvių, priverstų jieško-
ti pastogės ir globos taip pat 
ne pas draugus, nebejaučiau 
nei šalčio. 

Pietuose gūdžiai dundėjo pa
trankos, šiurpiai raudonavo 
dangus. Ten siautėjo mirtis... 

žvaigždės pamažu tirpo, re
tėjo. Dangus šviesėjo — brė
ško rytas. 

Išaušus, skubiai rengėmės 
kelionei. Draugas Vokietijos 
link, o es —atgal. Mažai te
kalbėjome* bet gerai įjujautė-
me ką abu galvojome. 

Gal tai buvo jau paskutinė 
mudviejų ilgos ir stiprios drau
gystės diena? — kiekvie
nas mąstėme savyje. Juk mu
du rengėmės | dvi skirtingas 
keliones: jis į Vokietiją, kur 
dar buvo galima viltis išsigel
bėjimo, o aš atgal — laukti 
bolševikų, kuriuos jau puikiai 
pažinojau. Nei vienas tuo mo
mentu nepagalvojom kad liki
mas vėl mus po kiek laiko su
ves ir pastatys prieš daug kar
tų sunkesnes akimirkas negu 
dąb2Į,r. Tu^ tarpu kitos išeities 
nebuvo — reikėjo skirtis. 

Pradėjom atsisveikinti. Grau
džios moterų ašaros drebino 
širdis. Mudu ilgai ir kietai 
spaudėme vienas kitam rankas. 
Dar vienas, stiprus rankos 
spustelėjimas, ir jo vežimas 
išriedėjo. Ilgai sekiau akim 
tolstančius, kol tik pranyko 
dulkių debesėliuose. 

Staiga pasijutau baisiai vie
nišas ir bejiegis, tik pažvelgęs 
J suvargusią motiną ir baimin
gą sesutės veidelį, pajutau vi
są atsakomybės didumą, gu
lantį ant mano pečių, ir tuojau 
susivaldžiau. 

Greitai susitvarkę, sėdom k 
mes į vežim% Ir pradėjome ke
lią atgaf. 

Virš musų kabojo kepinanti 
saulė, .prieš mus — dulkių de
besiu nuklotas vieškelis. Mes 
važiavome patrankų griaudi-
mo linkme, tylus ir giliai susi
mąstę. 

Ir šį karta nepagalvojom 
kad neužilgo vėl teks gryžti 
tuo varganu keliu, bet jau mo
tinai vienai, be manęs. 
Yverdon, Šveicarija. 

Lapk. 1, 1945. * 

VEIKALAS APIE 
PRIEŠISTORINĘ 

LIETUVĄ. 

Marija Alseikaitė-Gimbutie
nė 1942-44 m. yra paruošusi 
mokslinį veikalą apie Lietuvos 
priešistorinę kulturą. Tai jos 
dizertacija Vilniaus Universi
teto Humanitarinių Mokslų Fa
kultete, parašyta naudojant at
liktų naujausių archeologinių 
tyrinėjimų Lietuvoje ir kaimy
n u o s e  d u o m e n i s ,  š i s  d a r b a s  
spausdinamas Tuebingene Vo
kiečių kalba, norint kad knyga 
butų prieinama Skandinavų, 
Pabaltijo ir kitų kaimyninių 
tautų mokslininkams. Pride
dama santrauka Lietuvių kal
ba. Veikalas pavadintas "Lai-
dosena Lietuvoje priešistori
niais laikais". Knyga bus api* 

Mano motina, psisiklausių tų 200 psl. teksto ir 112 paveiki* 
,~„iių, griežtai nutarė į Vokie- beį 4 prįeš' 1T 1 
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P I R V A 

Mirgu Marga 
Rašo Kugis Musis. 
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KALĖDOS —- šeimininko be
dus. Po visą pasaulį bus kar
tojama Kalėdiniai žodžiai apie 
ramybę geros valios žmonėms, 
bet Lietuviui tie žodžiai bus 
pilni kartumo, nes jis nei šei
mininkas savo tėvų krašte, nei 
turi santvarkos kurį nuošir
džiai jam gerą valią rodytų. 
Bet Lietuvis vilties nepraras, 
nes su poetu Putinu jaučia: 

"Geriau pasiryžusiai kęst-
kovoti, 

Nors žaibai aplinkui švies, 
Negu ramiai tamsoj miegoti 
Be jausmo, dvaątas ir 

minties. 
• 

MŪSŲ spauda skelbi
mų, kuriais svetur išbėgioję 
lietuviai j ieško savo giminių j 
Amerikoje. Vieni j ieško tiks
lu gauti pašalpos, kiti del pro
gos atvažiuoti Amerikon. I ^ 

Musų laikraščiai užpildyti g 
pabėgėlių plunksnos darbų, bet g 
Amerikon dar neatvyko nei g 
vienas kankinamos Lietuvos g 
eunus. Nejau mes nesugeba- § 
me rasti kelių net kai kuriuos 
musų talentus išgelbėti? 

NORS Mikui Melagiui nie
kas tikėti nenori, bet Bimbos 
pirmame pranešime iš Vilniaus 
sakoma, Lietuvoje daugiau iš
dalinta Russian Relief fondo 
pašalpos negu mūsiškių bolše
vikų komiteto. 

Kadangi per Russian Relief 
fondą siuntė pašalpą ir Ame
rikos Lietuvių Bendras Fon
das (nors pakvitavimo dar ne
gavo), reiškia, net pašalpos 
darbe, kuriam Maskva kliudo, 
Amerikos Lietuviai pralenkė m 

musų bolševikus, kuriems Mas- | 
kva viską lengvina. Tas paro- § 
do kokia menka visuomeninė 
jiega yra musų komunistai. 

g 

VIENAME laiške ii Bavari-
jos rašoma: "Butų gerai jei 
Amerikos Lietuviai paprašytų 
savo valdžios leisti Vokietijoje 
esančius Lietuvius išvažiuoti Į 
Ameriką, Kanadą, arba Anglų 
Afriką", 

švedijon išbėgęs Lietuvis, 
tačiau, rašo: "Mes čia gyvena
me tikėjimu kad ateis laikas 
ir sugryžime į laisvą Lietuvą. 
Dabar, kas myli laisvę ir bran
gina gyvybę, kelias uždarytas." 

• 

JAU vis daugiau ir daugiau 
musų jaunimo gryžta j koloni
jas, namo. Pilnėja chorai) at
sigaivina draugijų veikla. 

Dar nepastebima kur musų 
jaunimas krypsta veteranų or
ganizacijos klausimu: ar glau
sis prie Amerikos Legiono, ar 
kurs savo kitą draugiją. Mu
sų kunigai trokšta katalikus 
veteranus suburti savo globo-
jamon draugi j on,, bet vaisių 
kol kas dar nesimato. 

• 
PRANEŠIMAI iš Vokietijos, 

Švedijos, Norvegijos ir kitų 
kraštų, kur yra Lietuvos pa
bėgėlių, pabrėžia gražų daly
ką: kur tik susiburia didesnis 
Lietuvių pulkelis tuojau įstei
giama laikraštis. Tas rodo 
kaip toli nepriklausoma Lietu
va savo sunus ir dukras nuve
dė kulturos kelu. 

Carų valdoma Lietuva savo 
išeivius pramokė daugiau lai
ko praleisti prie alaus stiklo 
ir kortų negu prie spaudos žo-
Wo. 

šitas pabėgėliu kulturingu-
mas turėtų ir Amerikos Lietu
vius paskatinti savo spaudos 
nepamiršti. Pasiųskite savo 
prenumeratą Dirvai ir gaukite 
jai naujų skaitytojų kur tik 
ir kada tik galite! 

i 

AMERIKOS industrijos pa
siryžusios praleisti apie šešis 
bilijonus dolarių naujų dirbtu
vių ir įrengimų pirkimui, kaip 
parodo padaryta sutrauka 1945 
metų pabaigoje. 

ST8DI0 
Visiems musų klijentams ir draugams dėko-j 
jam už prielankumą parodytą praeityje ir Siaį 
proga linkime 

Linksmų Kalėdų 
ir-. 

* Visiems savo draugams ir rėmėjams linkiu 

Linksmų Kalėdų 
ir 

baimingų Naujų 1946 Metų 

Laimingų Naujų 1946 Metų 
A. S. BORT, Fotografas 

Ca&i Studi&L 
1137 EAST 79TH STREET 

CLEVELAND, OHIO 

Sveikinimai ir Geriausi Linkėjimai Lietuviams 
' • « 

Linksmų Kalėdų 
' i r .  

^Laimingų Naujų 1946 Metų 

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

Petronėlė Jonilicnė, Savininkė 

P 

Visiems musų Lietuviams draugams it rėmėjams 

linkime 

Linksmų Kalėdų 
ir 

Laimingų Naujų 1946 Metų 

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

ŠVENČIŲ LINKĖJIMAI LIETUVIAMS 

Sveikinimai ir Geriausi Linkėjimai švenčių progą 

Linksmų Kalėdų 
ir 

Laimingų Naujų 1946 Metų 
V*» j-;. ..V;, •, 

THE LITHUANIAN SAVINGS 
& LOAN ASS N 
6712 Superior Ave. 

Cleveland 

Su Geriausiais Linkėjimais Lietuviams 

r? 

Linksmų Kalėdų 

ir 

Laimingų Naujų 1946 Metų 

DR. J. T. VITKUS 

fįzl 
Linksmų Kalėdų 

V 
Laimingų Naujų 1946 Metų # 

BRAZIS IROS. CLOTHES 
6905 Superior Avenue 

15602 Waterloo Road 

i 

I. J. SAMAS - JEWELER 
6704 Superior Avenue Cleveland 

Sveikiname savo draugus, pažystamus ir kostumerii 
ir linkime 

Linksmų Kalėdų 
' • 
lt 

Laimingų Naujų 1946 Metų 

VACLOVAS GECEV1ČIUS 
. IR ŠEIMA 

1292 East 79th Street 

p 

Dėkojame už Jusų paramą praeityje, ir linkime 

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 

BELSKIS FOOD MARKET 
8101 Pulaski Avenue Cleveland 

SVEIKINAME SU KALĖDOMIS DIRVA IR 

VISUS SAVO CLEVELANDO DRAUGUS 

Linksmų Kalėdų # Laimingų Naujų Metų 

KLEMENSAS ir ELENA URBŠAITIS 
> 

6824 Superior Avenue 

Sveikinimai Ir Geriausi Linkėjimai Lietuviams 

Linksmų Kalėdų 

ir 

Laimingų Naujų 1946 Metl| 

DR. S. T. THOMAS-TAMOSAITIS 
D E N T I S T A S 

6902 Superior Avenue 

Sveikinąme Savo Draugus ir Pažystamus su šventėmis 
ir linkime visiems % 

Linksmų Kalėdų 

Ir 

Laimingų Naujų 1946 Metų 

STANDARD FOOD MARKET 
854 East 185th Street * 

Juozas Blaškevičius, Savininkas 

J4NKIME VISIEMS MUSŲ KOSTU1MERIAMS 

Linksmų Kalėdų 
•' . ir 

laimingų Naujų 1946 Metų 

ANDY IR AGNĖS KAZAKEVIČIAI 
KEYSTONE CAFE SAVININKAI 

6607 Wade Park Avenue 

Sveikinimai ir Geriausi Linkėjimai Lietuviams 

Linksmų Kalėdų 

ir 

Laimingų Naujų 1946 Metų 

DR. A. J. KAZLAUCKAS 
6902 Superior Avenue 

SVEIKINAME SAVO DRAUGUS IR KAIMYNUS 

Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 

FELIX GAIŽUTIS 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

Kviečiau# atsilankyti *120 St. Clair Ave. 

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 

Linkime Visoms Musų Klijenėms Lietuvėms 

SUPERIOR BEAUTY SHOPPE 
Matilda Smith, Sav. 7013 Superior Ąvenpt 

.V 

Geniausiais Linkėjimais Lietuviams 

sulaukus 

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 

PORTAGE MARKET CO. INC. 
7tyjĮ0 P|rk Ave. 7018 Superior Ave. 

įi»tųy|ų Kaimyniškos Mėsos Parduotuves 
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PAJIESKOJIMAI 
į|»Į>ftjr. u:i"*.r' 'Ki...-

įjieškomieji ar 'spiė ' 
mintieji prašomi atsiliepsi*į: 

Consulate General of Lithuania 
t 41 West 82nd Street 

New York 24, N. Y. '. 

r""r» »im 
Consulate of Lithuania 

SO N. LaSalle Street 
Chicago 2, 111. 

^riga itienė- Baltrušaity tė, Ire 
»a, kilusi iš Plukų vienk., Pa 
aėvėžio ap. 

(/runeckaite, sesuo Lietuvo 
je gyvenusio Viktoro Grunecko; 
gyvenusi Brooklyn, N. Y. Joe 
ištekėjusios pavardė buvo Gre 
cay ar tam panašiai. , 

Gudaitis, Jonas. 
Gužienė-šapranauskaite, Pet-

gyvenusi Gardner, Mass. 
Jackūnas, Petras, sunus Pra 

llo, iš Augustavos vnk.<t Šešuo
lių v., Ukmergės ap., gyvenęs 
Kanadoje. 

Jakupčioniai, Simas, Bronius, 
Alfonsas ir Stefanija, gyvenę 
Brooklyn, N. Y. 

Jančiulis, Martynas, gyvenęs 
Chicago j e. 

IMMEDIATE 
APPRAISAL AND 
QUICK ACTION 

ON 
FIRST MORTGAGE 

LOANS 

Jakupčionienė-Pranckevidiutė, 
Teklė, gyvenusi Brooklyn, N. 
Y. 

Jankauskai, Juozas i* Anta
nas , broliai Magdelenos Jan-
kauskaitės-Dranginien§s. 

Jansbigelis, Antanas, kilęs i# 
Laužuvos v., Mažeikių ap. 

Jonaitis, Augustinas, sunus 
Stasio, gimęs 1902 m. Ramo-
naičių k., Lygumų v., Šiaulių. 

Juneičius, Juozas ir jo vaikai 
Tuozas, Ignas ir Marija. 

Jurgaitis, Antanas, kilęs iš 
Biržų ap. 

Juškauskai, Kazys ir Ado
mas, kilę iš Žuvintu k.. Simno 
v., Alytaus a. ir gyv. Washing-
tone. 

Kairys, Stasys* gyvenęs Au
rora, 111. 

Kaledtnsku šeima, kilusi iš 
Pažaislio v. 

Kanapeckai, Steponas, ir An
tanas, kilę iš Batuliškių v., 
Troškūnų v., Panevėžio ap., ku
rių Steponas gyveno Chicagoje, 
Antanas New Yorke. 

Kaseliai, Rudolfas, Arturas ir 
Gustavas kilę iš Kudirkos Nau
miesčio ir gyvenę Seymour, 
Conn. 

Kepežinskaitė, Ieva, kilusi iŠ 
Užtakų k., Rumšiškių v., gyve
nusi Brooklyn, N. Y. * 

Kiškis, Julius, gyvenęs Wor
cester, Mass. 

Kliniienė-Kalašinskaitč, Bar
bora, kilusi iš Sunteklių v., Kur
šėnų v., Šiaulių ap., gyvenusi 
Boston, Mass. 

Koknavičienė - Zapereckaitė, 
Liudvika, duktė Prano, kilusi 
iš Domantonių k., Alovės v., 
Alytaus ap. 

Konopeskas, Kotiopa^kas ar 
Konopackis, kilęs iš Rotokliš-
kių m. 

Korsakas, Antanas, atvykęs 
Amerikon 1929 m. 

Krikščiūnienė- Arbašauskaitė, 
Agota. 

K viel a uskienė-Valinskaitė, ki
lusi iš Makalų k., Marijampolės 
ap. 

Leikauskas, Zigmas. 
Linkevičienė-Prikockaitė, Mo

nika. 

<#*•/ 

GALIMA TIESIOG 
ŠELPT LIETUVIUS 

PABĖGĖLIUS ^ 

pastas pritma V* SVIRI? 
SIUNTINIUS KAS SAVAITĖ 

Kl. Jurgelionis i&platino 
vo atsišaukimą, "GELBĖKI
TE !", kuriame ragina kiekvie
ną Lietuvį kas tik gali, apsa* 
imti išmaitinti ir išlaikyti gy
vu nors vieną Lietuvį ar vieną 
Lietuvišką šeimą Europoje. 

"Europoje yra šimtai tūks
tančių Lietuvių kurie turės žū
ti jeigu mes jiems negelbėsi-
me. Taigi kone kiekvienas A-
merikos Lietuvis turėtų gero 
žmogaus pareigą atlikti, kad 
didelė musų tautos dalis nežū
tų Europoje," ragina p. Jurge
lionis. 

Pagalba galima siųsti paski
riems pasirinktiems pabėgė
liams ir jų vardus bei adresus 
galima gauti, jis pažymi, arba 
iš jo, ar iš Vienybės, Dirvos ir 
kitų žmoniškų redakcijų, arba 
iš Lietuvos konsulų Chicagoje 
ir New Yorke, ir jiems siųsti 
kas savaitę valgio ir drabužių. 

Paštu galima siųsti Europon 
dėžutės ar ryšuliai po 11 sva
rų sunku ir ne daugiau kaip 
72 colių dydžio (matuojant vi
sas puses aplink. ir vieną sykį 
skersai). 

Vienas žmogus iš Amerikos 
vienam ir tam pačiam žmogui 
Europoje gali tik ,vieną siunti-
tį į savaitę siųsti. Todėl siun
čiant daugiau kaip vieną siun
tinį į savaitę reikia kiekvieną 
siuntinį nuo kito vardo siųsti, 
viena nuo vyre, antrą nuo žmo

nos, kitus irno vaikų, ir tt 
Pradžioje reikia daug drabu

žių Siųsti ir tą galima padary
ti tik siunčiant ne po vieną bet 
p© keletą ryšulių i savaitę, o 
reikią ir dėžutę maisto pasių
sti. Išvengimui muito anoje 
pusėje, drabužiai, turi buti se
ni, dėvėti nors ir nedaug. 

Maisto vienai Šeimai reikia 
bent vieno siuntinio 11 svarų 
sunkumo | siavaitę. Y 

Pasiuntimo kašt&i až U sva
rų iš Nejv Yorko į Prancūziją 
siekia $2.00. . 

Gelbėjimas vleitdš "Lietuviš
kos šeimos Europojė jums at
sieis nemažiau kaip $10 į sa
vaitę. Jeigu jums tokia išlai-
da butų perdidelė susidėkit ke

li ir kartu ištesėkite savo pa
sižadėjime. 

Kaip jųs patys reguliariai 
valgote taip reguliariai kas sa
vaitė siuntinėkit dėžutes su 
maistu jusų remiamam, asme 
niui arba šeimai. 

Mes neklausiami fcokitf pa
žiūrų ftiusų pabėgėliai Europo 
je yra. Mums užtenka. žinoti 
kad jie yra nelaimėje, teroro 
ir valdžios bestializmo išvyti 
iš savo tėvynės Lietuvds — iš 
vyti ir mirčiai paskirti. 

Savo gerais darbais mes ir 
čia Amerikoje sustiprinsime 
jau pradedančius apmirti mu
sų tautinės giminystės ryšius 
Veikdami kaip broliai, mes ir 
čia gelbėsime nuo išnykimo 

Gaukit Dirvos Kalendorių! 

1946 metu Dirvos Kalendoriai jau gatavi — 
! Kalendddrię kafaft 25 centai 

Naujai užsirašantiems vienas duodamas ai 

Mes Duodam ir Iškeičiam Eagle Stamps 

The Go's 

O *>-

ay 
Basement 

Slipperiai Dovanoms 
Kiekvienam Jusų Šeimos Nariui! 

169 iki a95 

Duokit slipperius—ir tai t us mėgiamadovana! yisokių 
rūšių mėgiamų medžiagų ir spalvų—kietais arba minkš

tais padais. Mieros vaikams, vyrams, moterims-' " * 

_—Mergaitė su Dideliu Šuniu 
Briedžiai prie Upelio •, 
Trys Vaikučiai žaidžia 

-.-.Upė tarp Kalnų 
-į...U. S. Vėliava ir. Erelis 
-_...0en. Eisenhower 

Meškos Kalnuose 
Gražuolė 

.Darius ir Girėnas v* 
Llietuvos Karžygiai .' 

^Lietuvos Pirmieji Vadai 
„Lietuvos Ūkio Vaizdas 

^—.Lietuvaitė ^su Vėliava 
-..iKražių Skerdynė 
..••..Angelas Sargas 

..Šventoji šeima 
__Trys Karaliai % ' 

Kristus Alyvų E&rie ^ 
Kristus su Avelėmis 
§v. Marija "Mojing'5 

Kurie dabar mokėsit prenumeratą už Dirvą gausit vieną t^f 
kalendorių dovanų. (Iš kitų miestų pridėkit lOc pašto if 
įvyniojimo kaštams padengti.) Prenumeratas siųskit: 

DIRVA 6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio J 

musų Lietuvišką giminę Ir vie
nijančią ją broliškumo dvasią. 

Kl. Jurgelionis, 
v V 32*12 54th Street 

,Woodside, M' Y, 

Kalėdų Giesmes pef 
Radio Gruodžio 24" 

The, Ohio Bell Telephone Compa
ny 'tarnautojai susirinkę didelėje 
tos jptaigos priemenėje 750 Huron 
Rr>ad. Cruodžio 24 giedos ir dai
nuos per radio Kalėdines giesmes. 

Tas programa? bus girdimas per 
cusfę valandos iš šešių Ohio stočių 
ir per keturiolika kitų stočių vėliau 
tą dioną iš užrekorduoto pirmutinio 
grojimo. 

Clevelande pusvalandžio progra
mas bus girdima iš stočių WJW ir 
WHK nuo 11:$0 ryto, o vėliau iš 
WGAR nuo i:3Ą po pietų. 

Dainavimą atlieka kas metĄ ben
drai vipi, bo jokio pasiruošimo, nors 
ten dalyvauja ir Ohio Bell Male 
Choras ir Moterų Choras. Dainas 
ir giesmes vadovaus Dr. Charles 
D. Dawe, tarotautiniai žymaus Or
pheus Male Chorus ir kitų chorų. 

•DIDŽIAUSI odos išdirbiu* 
centrai šioje šalyje yra Penn-
sylvanijoje ir Wisconsine. 

Sohio Įsteigė Kelionių 
Biurą 

The Standard Oil Company (Ohio) 
atidarė naują kelionių biurą (travel 
tmreau) 105 Prospect Avenue, West, 
•gatvės aukšte Mildand Building. 
/ Tą biurą vadovaus Edward Ham
ilton, seniau buvęs su Geyelin & 
Frank, Philadelphijos kelionių agen
tūra. Mr. Hamilton buvo kelionių 
biznyje per api4 dvidečimts penkis 
metus. 

Tas naujas kelionių biurtts apims 
Iriso pasaulio keliavimo patarnavimą 
$r parūpins transportaci ją geležin
keliais, oru, busais ir laivais, padės 

•Jrarupinti viešbučių ir rezortų rezer
vacijas. Taipgi paeelvės suruošti 
|celiavimą į bent kurią pasaulio da-

Ten bus galima gauti žemėlapius 
ir visą patarnavimą kurį Sohio tei
kė per eilę metų seniau. 

/ 
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T R E E  S  C A F E  
1457 East 71st Street 

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
ALUS DEGTINĖ VYNAS 
Smagi vieta sueiti savo s#* 
nus pažystamus ir draugui. 

Eleanor ir Anthony Budas 
Navininkai 

r~ 

Juozas V. Valickas 
Dirvos Atstovas Rytuose,. 

Prenumeratoms, Skelbimam^ 
86 Jackson Street 
NEWARK 5, N. J. 

BROTHERS CAFE 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

1603 E. 79th Street 
DEGTINĖ ALUS VYNAS 
Užkviečiame savo draugus 

Lietuvius atsilankyti. 
Atdara nedėldieniais. 

KAZYS LEIMONAS, Sav. 
*• !' i iJf 
t * ^ 

S U P E R I O R -
RUSSELL INN 

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
6824 Superior Ave. 

LIQUOR WINK BEER 
Vieta kur sustoja kfttj miestu 

pravažiuojanti Lietuviai 
Helen Urbšaitis Helen Dunbar 

Savininkės 

Dovanoms! Ar Savo Pačių Namams! 

Pin-lp 
LEMPOS 

Ivory arba bron«i s-atlvw miK 
talo apačiom, pilnai pį* sraĮfc-

* <!žiania ' siuvute ir1, gra?.itr pare-T 
Wfir.t popierio gobtuvu, 
skaidrinhnui jusų namą, 

PfB-

Ciražios Nosinukes 
rTatfe$bč visokių naujau
sių spausdinių geroa ru-
sits vatos m«dv,iagoH no-
p'n^kių moterims. Viso
kių mėgiamų spalvų. 

i• •  •* 

1 
Kili. -
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^Kalėdos Gali Buti kiek 
Pavėluotos šiais Metaįs" 

DOVANOS KURIŲ JŲS LA17KĖT : . 
moderniški elektriški padargai . . jau 
ateinam Talus jų galima gauti krautu
vėse ... daugiau jų bus pristatyta 
ateinančiomis savaitėmis.. 

| NAMUS PRISTATYTI iki Kalėdų 
f&l nebus galima tiems tūkstančiams 
leimų kurios tikisi pamatyti elektriš
kus padargus po savo Kalėdų eglaite. 
Todėl mes ir sakom', ''Kalėdos gali bu
ti pavėluotos šiais metai* '. 

t?ET ATMINKIT elektriškos do-

kvs ir patenkins per eilę metų. Jų ap
simoka palaukti. Ir nors jųs negalė
sit turėti naujų padargų po Eglaite 
per šias Kalėdas, jųs galit duoti sekan
čią geriausią 'dovaną—Dovanų čekį ar 
Money Orderį pirkimui elektriškų pa
dargų tuoj kaip tik bus galima gauti! 

TUOJ KREIPKITĖS į savo pardavėjf 
gavimui vėliausių informacijų apifc 
naujus modelius, pristatymo dieną, if 
kaip paduoti išanksto užsakymą. Da
rydami tai dabar jųs gausit greitą ga-
limk pristatymą. Jusų pardavėjas da
rys viską galimo padaryti jusu Elelf. 

^ amžinos dovanos kurios .Įi>i-;-V^t
;:^trišk| Naują Metą Vienu Malonumu. 
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CLEVELANDO IR APIELINKES ŽINIOS 
DIRVA—6820 Superior Avenue. ' ENdicott 4486—Atdara vakarais 

RUBŲ IR MAISTO 
VAJUS 

Clevelande pradėta didelis 
Vfąuotinas rubų ir maisto (de-
žese) vajus Lietuvos pabėgė
liams. 

Prie vajaus gali dirbti visi 
kurie tik jaučiasi Lietuviais ir 

A 

* 

Gubernatorius Lausche 
vel Kadidatuoja 

Ohio Gubernatorius Frank J. 
Lausche vėl kandidatuos tai 
pačiai vietai 1946 metais. 

Jo priešai Demokratai Cle
velande ir kitur valstijoje no
ri pastatyti kitą kandidatą, 
William J. Kennedy. 

Primary balsavimai biis at
einantį pavasarj. 

kurie nori istiesti pagalbos 
ranką savo nelamingiems, be 
tėvynės likusiems broliams. 

Duokit savo atliekamus, ga
limus dėvėti rubus ir avalus; 
kurie turit gerus kaimynus ki
tataučius, prašykit jų padova
noti tą ką jie turi atliekamo ir 
tinkamo suaugusiam ar maža
mečiui dėvėti. 

Kurie neturit rubų ar avalų 
Aloti, nupirkit maisto dėžutes 
ir jas dovanokit, nupirkit vy
riškas kelnes, kad ir nebran
gias, nes kelnių labiausia trūk
sta. Duokit savo auką pini
gais, jeigu kitaip negalit. 

Rubų ir kenų suvežim© cen
tras yra Lietuvių salė; taipgi 
galima palikti Dirvoje, pas P. 
Muliolį ir pas komiteto nacius. 

West Side gyventojai gali 
pristatyti į P. J. žiurio namus, 
1434 Clarence ave., prie/ Det
roit ave. 

Kortavimas Gruodžio 3,0 
B ALF skyrių rengtas korta

vimas ir rubij bei maisto sune-
Šimo vakaras naujoje parapi
joje Gruodžio 16 pavyko gerai, 
nežiūrint prasto šalto žiemos 
oro. Padaryta keliasdešimts 
dolarių pelno. 

Kita didesnė kortavimo pra
moga su šokiais rengiama šv. 
Jurgio parapijos salėje, sekm. 
Gruodžio 30, nuo 3:30 v. po 
pietų. Rengkitės ten jauni ir 
seni. Atneškit kas ką turite 
paaukoti. Komisija. 

STATYS NAUJĄ. 
KATEDRĄ 

Vyskupija praneša kad pa
siruošus perstatyti dabartinę 
šimto metų senumo šv. Jono 
katedrą, prie Superior ir East 
9-tos gatvės. Planai apima iš
statymą naujų moderniškų pa
statų pačios katedros ir greti
mų parapijos ir mokyklos. 

ši katedra buvo pradėta sta
tyti 1847 metais, kuomet Cle
velande tapo Įkurta diocezija. 
Pirmutinis vyskupas šios dio-
cezijos buvo Rappe. Bažnyčia 
baigta statyti 1852 metais. 

Numatyta naują katedrą su 
visais jos namais baigti ir ati
daryti 1917 metais. Todėl vi
si darbai prie naujo projekto 
turės prasidėti tuojau — jeigu 
streikai nesutrukdys. 

ŠALČIAI 
Pereitos savaitės pabaigoje 

Olevelandą užklupęs sniegas ir 
šalčiai užsitęsė ir šią savaitę. 
Temperatūra kelias naktis vis 
buvo nukritus iki 0 arba že
miau. Tai jau tikrai šalta. 

Nuo šalčių ir trafiko nelai
mių keletas žmonių sutiko ne
lauktą mirti. Kilo daug gais
rų. Vienuose namuose 3618 
Folsom avenue nuo gazo dujų 
užtrošl® trys vyrai ir 4vi mo
terys. 

PRADĖKIT SKAITYTI 
Ant 4-to puslapio šiame nu

meryje pradeda eiti tas svar
bus istorinis aprašymas dabar
tinės Lietuvos tragedijos — 
"LIETUVA TIRONŲ PAN
ČIUOSE". Tai Lietuvos pa
bėgėlių pergyvenimai ir surin
kti faktai kurie po -jį pačių 
akių dėjosi. 

Skaitymas nepaprastai įdo
mus. Atnaujinkit Dirvą arba 
išsirašykit visam metui tie ku
rie reguliariai neprenumeruo-
jat, ir skaitykit tą veikalą. 

WHITE MOTOR CO. paima 

Lsavo rankas valdžios išstaty-
s dirbtuves, 1455 E. 1.85th 

St., kurias operavo karo metu 
General Electric Co. Tai yra 
dalis White Motor Co. darbų 
plėtimo. 
e —— ;—\ 

Skelbimai Dirvoje 
50c už vieną kartą 
tris kartus už $1.00 

Smulkus skelbimai Dirvoje,, 
kaip tai namų pardavimas, iš-
nuomavimas, kambariai, pa
ieškojimas giminių, talpina
ma 50c už vieną kartą, tris 
kartus už $1.00. Priduokit 
gatavai parašytą. 

BULIUS $27,000 
Chicago je parduotas bulius, 

Guernsey veislės, išaugintas 
Charles B. Bolton farmoje prie 
Richmond Road, arti Clevelan-
do, už $37,000. Ar tikėtumet 
— arba ar patys mokėtumet — 
už jauną, poros metų buliuką 
net 37 tukstančius dolariu? 
BULIUS Už $37,000 

KALENDORIAI 
1946 METAMS 

Visi vietiniai Dirvos prenu
meratoriai kurie paskubės šiuo 
laiku ateiti užsimokėti prenu
meratą už 1946 metus gaus 
dovanų puikų dideli Dirvos sie
ninį kalendorių. 

Dirvos administracija atdara 
vakarais iki 8 vai. Per Kalė
das ir Naujus Metus bus už
daryta visą dieną. 

IMTYNES 
Jack Ganson pasekmingai 

rengia imtynes ketvirtadienio 
vakarais Central Armony. Da
bar jis jau gauna pačių geriau
sių imtikų, kurie karo metu 
buvo užimti darbais arba tar
navo kariuomenėje. 

SUGRYŽO ABU SUNAI 
Vincas ir Louise Banioniai, 

kurie dabar gyvena Bedford, 
Ohio, šias Kalėdas turės tikrai 
linksmas, nes gryžo iš karinės 
tarnybos abu jų sunai, kurie 
ištarnavo po virš keturis me
tus. Abu jiei išliko gyvi ir 
sveiki. 

V. P. Banionis veda Dirvoje 
mirusių Lietuvių skyrių. 

SVIESTO padėtis mieste pa
blogėjo, nes dabar yra sunku 
su grietine, kurios neatsiras 
daugiau be Balandžio mėnesio. 
Prie to*, padėti pablogino panai
kinimas racionavimo, visi per
ka daugiau, jeigu tik gali gau
ti. 

• CLEVELANDO" miesto tary
ba pakėlė 3,900 miesto savival
dybės įstaigų tarnautojams al
gas, kurios' bendrai sudarys 
$375,000 sumą daugiau į me
tus, ką t u res' sumokėti taksų 
mokėtojai. 

Tas algų padidinimas liečia 
tuos miesto darbininkus kurie 
uždirba mažiau negu $1,980 į 
metus. 

Jau tapo nustatyta 1946 me
tams taksų rata: ji bus 10 cen
tų didesnė negu už 1945 m. 

1945 metais mokėta $29.80 
nuo $1,000, dabar bus $29.90 
nuo $1,000 vertybės namų. 

VIEŠI PAS TĖVUS . 
Pfc. Albertas Dauparas, pa-

ratrooperis, sunus Petro ir 
Barboros Dauparų sunus, par
vyko iš kariuomenės porai mė
nesių pasilsėti ir paviešėti pas 
tėvus. 

Jis įstojo tarnybon Rugsėjo 
mėn. 1944 m., nuo to laiko te
ko jam buti Prancūzijoj, Bel
gijoj, Austrijoj, Vokietijoj. 

Kalėdų šventės praleis su 
savo tėvais namuose. 

Prezidento Truman 
Raštas Kareiviams 

Clevelande atidaryta ofisas, 314 
Superior avenue, Veterans' Infor
mation biure, išdalinimui II Pasau
linio karo veteranams gražių lakš
tų kurie yra nuo paties prezidento. 

"Tie certifikatai yra pasirašyti pa
ties Prezidento Truman ir įteikia
mi kariams kurie parodys savo pa-
liuosavimo raštus ar kitus išėjimo 
iš tarnybos jrodymus. 

Tas ofisas atdaras rytais nuo 
8:30 iki 5 vai. po pietų. 

Tie certifikatai taipgi bus išduo
dami armijos rekrutavimo stotyje 

Ontario street. 
Dabar tęsiama rekrutavimas nau

jų vyrų ir atsitarnavusių kurie no
ri išnaujo sugryžti tarnybon. Per 
Lapkričio mėnesį įstojo 377 vyrai, 
o 70 apskričių Clevelando distrikte 
1,620 vyrų įstojo. 

Naujoje Parapijoje 
Moterų Sąjungos 36-ta kuo

pa rengia skanią vakarienę ir 
šokius, Naujų Metų pasitikimo 
vakare, naujos parapijos salė
je, 18022 Neff Raod. 

Vakarienė bus teikiama nuo 
5:30 iki 10 vakare; tikietai po 
$1.50. Užsisakymui telefonuo-
kit KE 4263. 

šokiai prasidės nuo 7:30 v., 
įžanga tik Į šokius 25c. 

Vietoje eiti kur kitur, atsi-
lankykit pasitikti Naujus Me
tus šiamfc baliuje. Pelnas ski
riamas naujos bažnyčios sta
tymui. Komisija. 

AKRON, OHIO 
DIDELIS GAISRAS. Laike 

paties didelio šalčio pereitą 
sekmadienį iškilo ir gaisrų. 

Vienas gaisras buvo didelis, 
padarė net $500,000 nuostolių. 
Sudegė Wilcox Building, ant 
S .Main Street. 

Tame buildinge sudegė ke
lios krautuvės. 

VASARIO mėnesį Clevelan
do gatvėse pasirodys nauji nu
pirkti gatvekariai, moderniško 
išdirbinio, ir nekurie senieji 
laužai gatvekariai bus visai iš
mesti. 

HIPPODROME 

'The Bells of St. Mary's' 
Šis veikalas vaizduoja linksmesnę 

dalį parapijinės vienuolyno mokyk
los, ir pradedamas rodyti Hippo
drome Theatre antradienį, Gruodžio 
25, su žymiais artistais Bing Cros
by ir Ingrid. Bergman, su eile kitų 
žymių artistu. 

B>ng Crosby vaidina Kun. O'Mal-
ley. kuris užima St. Mary's parapi
jos klebono vietą kuomet senasis 
klebonas nusilpsta sveikatoje. Toje 
parapijoje ėjo kova tarp klebono ir 
moterų vienuolių, kurios užvaldo 
parapijos mokyklos vadovybę. 

Ingrid Bergman vaidina vienuo
lę Seserį Benediktiną., mokyklos vir
šininkę, kuri turi savo planus jau
nimo auklėjime, kas nesutinka su 
Kun. O'Malley. Jų draugiška kova 
išvysto nekurias labai įdomias vei
kalo scenas. 

Veikale ineina penkios dainos, ku
rias Crosby dainuoja, ir p-lė Berg
man padainuoja švedišku liaudies 
dainelę. 
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Can This Happen in the 20th 
-• It Has! 

Sgt. P. • V., of Philadelphia, 
while in Europe visited the dis
placed persons in camps and 
found among them many Lith
uanians. Until now the com
munication^ between these per
sons and , their relatives and 
friends in the United States, 
the Lithuanian, Latvians, Es
tonians, and Poles were unable 
to inform vthem of what was 
happening. — These displaced 
people have asked the Ameri
can soldiers, begging them ev
en with tears, to transmit to 
the United States what the 
conditions really are where 
they are and in the countries 
they were forced to leave, be
cause it was under Russian oc
cupation. 

These people appeal to the 
American Justice in which they 
have always hoped and is now 
their ONLY HOPE. / 

The Philadelphia Sgt. asked 
these displaced persons to put 
some of the facts and inciden
ces they have seen in writing 
and the following are some of 
the facts translated: 

When in 1940 the Bolsheviks 
took over Lithuania, they con
fiscated all property. They took 
away homes, stores, restaur
ants, coffee shops, factories 
and establishments, all places 
of business. Working hours 
were doubled and salaries cut. 

June 23, 1941, the Bolsheviks 
retreating from Lithuania had 
murdered many Lithuanians. 

A FEW FACTS — Near the 
city of Kaunas, in the Pravie-
niskiai work camp, NKVD bru
tally killed all the prisoners, 
some 500 souls, including wo
m e n  a n d  c h i l d r e n .  M o n g o l  
guards then • inspected heaps 
of corpses and bayoneted those 
showing signs of life. How
ever, several seriously but not 
mortally wounded lay motion
less 24 hours under the corpses 
and were thus saved. 

Three doctors, Col. Žemgulys, 
Dr. Gudonis and Dr. Mačiulis, 
superintendent of the Panevezys 
Hospital were butchered the 
same day m Panevėžys. They 
were horribly mutilated by the 
NKVD, their flesh lay hang
ing from their bones, their 
breasts slashed open and their 
hearts pulled out. A nurse, 
Mrs. K., unable to stand the 
ghastly torture rushed to their 
aid. She too suffered their 
fate. Dr. Mačiulis' daughter, 
seeing the horrible death of 
her father went insane. 

At the same time 29 work
ers were killed in Panevezys 
sugar factory. In the city of 
Birzai, three bodies were seen 

with noses cut off, eyes goug
ed out and tongues cut off. 

75 prisoners were killed in 
the Rainiai grove of the city 
of Teisiai, the Russians had 
no time to carry them off to 
Siberia. Among these were two 
young brothers, 16 -17 years 
of age. They were horribly 
mangled. 

There were found boilers fill
ed with hot water in which the 
NKVD put their victims and 
peeled off the skin from their 
hands. Broken jaws and gag
ged mouths stifled their out-
Cr|eS 

IT' IS HARD TO BELIEVE 
THAT SUCH ATROCITIES 
COULD BE COMMITTED IN 
THE TWENTIETH CENTURY. 

ANOTHER TRAGEDY! 
In addition to the sad chap

ters of history will be that of 
the 157 innocent victims, Lith
uanian, Latvians, and Eston
ians, who were taken by force 
to wear the German uniform, 
and who were sent to the Eas
tern front against their own 
will. At an opportune time, 
they fled to Sweden, a neu-1 
tral country. These pitiful re- j 

fugees found that after some 
time the welcome ceased, for 
a Russian demand was made 
to transfer these victims to 
Russia. 

No objection was presented 
by the neutral country whose 
claim was the abolishment of 
the death penalty .... these 
victims knew what penalty they 
would have to face from past 
history, and the penalty was 
death. This ruthless punish
ment of helpless peoples has 
aroused intense indignation — 
among just", peace-loving peo
ple. Their actions and, protests 
were of no avail. 

There is no time like that 
of the present to realize that 
the battle on the field is over, 
and the greater battle has be
gun—that of securing a JUST 
PEACE, to all those wrho have 
fought tyranny for years. The 
war-weary, anxious hearts of 
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HAVING SPENT MOST OF HIS ATH
LETIC CAREER FLYING THROUGH 
THE AIR, EARL I<5 NATURALLY 
ENOUGH DOING THE SAME FOR 
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these people, place their hope 
in the democratic nations of the 
world. Nations which must 
undertake the responsibility of 
replacing the MATERIALISTIC 

GREED and LUST' FOR POW
ER by brotherly Love, and that 
long, lost respect and trust -m. 
humanity. 
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Linkiu visiems savo klijentams kurie rėmė mane 

Linksmi} Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 

ADV. V. J. PUGHER 
8205 Superior Avenue 

M O N C R I E F 
Ekonomija šildyme—Ilgų Mety Tarnavimas 
Telefonuokit Savo MONCRIEF Pardavėjui 

THE HENRY FURNACE CO., MEDINA, O. 

J U O Z A S  P E Č I U L I S  

Praneša visiems Lietuviams kad dabar vėl 
Išdirba PLIENINES (Steel) VENETIAN BLINDS 

Visos mūsų išdirbamos Venetian Blinds langams yra 
geriausio plieno; darbas taipgi geras. Mes taipgi pa

darom WINDOW SHADES langams. Prašome visų Lietuvių krei
ptis į mus, o gausite tinkamą patarnavimą. Rašykit atvirutę art* 
skambinkit telefonu, ar tiesiog matykite mus. 

' SUN VENETIAN BUNDS 

AKINIAI 
galima gauti pas 

D-RĄ MATULAITI 
(Lai t) 

7829 Euclid Avenue 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

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

P. J. KERŠIS 
609-12 Society for Savings BM. 

Telef.: MAin 1773. 

Jlutkimit Kaledu 

ik 

JlcUmitUfa Naufn Metu 

m 

THE TELLING-BELLE VERNON COMPANY 

Pionieriai <p&i penhi&ixl&Umti Metu 

A Division of, National . Dairy Products Corporation 

8740 Carnegie Ave. BNdicott 1500 

NOTARY PUBLIC 
Turint reikalą notarizuoti 
dokumentus kreipkitės j 

K. s. KARPIUS 
6820 Superior Ave. 

ENdicott 4486 

Call I Van hoe 3956 18609 KEWANEE AVENOT" 
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Wilkelis Funeral Hom# 
PILNAS LAIDOTUVIŲ 

PATARNAVIMAS 
i 6202 Superior Ave. 

/ 'n-.r: 

. f * t'Ju' f-ti ^ J'Tr*''' 1 | 

HEnderson 9292 s 
UXKii 

.. / . - '•"Si, 

JONAS G. 
POINTER 

L i e t u v i s  

Namų Maliavotojas, 
Popieriuotojas 

Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo 

pagražinimo suteikiama 
nemokamai.. 

495 East 123rd St -
Telefonas POtomac 6899 

Delia C. Jakubs 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktore) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1768 

THE KRAMER & REICH CO 
7010 Superior Ave Atdara Vakarais 

Vyrams ir Vaikinams 
KALĖDŲ DOVANŲ 

KRAUTUVE 
Kojinės Skrybėlės 

Kaklaraiščiai Kelnes 
Marškiniai 

Didžiausias pasirinkimas čia 
"dabar prieš Kalėdas. 
Kainos čia prieinamos. 

PYKAI STAMPS m teeinu pirkhtia. ftYHAI 
čia galit iškeisti sav® Stamp Books. IV#\I 
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