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ku
rios grupės, bet Įvairių grupių 
ir pažiūrų žmonės, todėl jį ga
lima laikyti nešališku musų 
visuomenės nusistatymo reiš
kėju. 

Kaip žinoma, iki šiol Ameri
kos Lietuvių Taryba visai ig
noravo Wilis-Kelly rezoliuciją, 
o kai kurie jos šulai su p. Gri
gaičiu priešakyje ją net smar
kiai kritikavo. Tokia Ameri
kos Lietuvių Tarybos laikyse
na, be abejo, maža ką teturi 
bendra su Lietuvos gelbėjimo 
pastangomis, o yra labiau pa 
naši i smulkų partini politika
vimą, kuris pasireiškia šūkiu: 
"Ką ne aš padariau — nege
rai". 

Nenuostabu tat kad rimtes
nieji musų veikėjai piktinasi 
tokia savanaudiška Amerikos 
Lietuvių Tarybos vadų-vadukų 
politika ir reikalauja kad jie 
bent šiuo svarbiu momentu , pa
rodytų daugiau valstybinio są
moningumo. 

Milžiniški Streikai Užtraukė Amerikai 
Tamsiausias Dienas MASKVA IŠKIRTO 

ANGLAMS ŠPOSĄ 

•-tKai Angiai parodė inten
cijos nagrinėti dabartinėje 
UNO sesijoje Persijos Azei-
beidžano klausimą, Rusai 
tuoj pareiškė kad Anglai 
smurtu primetę savo vai-

ĮSAKYTA UŽIMTI 
SKERDYKLAS 

Prez. Truman, norėda
mas išvengti visuotino me

džią Graikijoje ir įsikišę j sos trukumo šalyje, Sausio 
Indonezijos reikalus, ir kad 23 nusprendė paimti į val-
todel ir ten turinti buti pra- džios rankas streiko apim-
vesta investigacija. 

Šitaip pabaidyti, Anglai, 
rodos jau yra besutinką 
užmiršti Azerbeidžaną, ir 
atrodo kad dabartinėje U 
NO sesijoje Londone nebus 
nagrinėjamas nei vienas tų 
klausimų. Jei taip įvyktų, 
jau iš pat pradžių pasitvir
tintų kad UNO yra bejiegė 
bent kuriam rimtesniam 
klausimui išspręsti, o ypač 

tas gyvulių skerdyklas. 
Sausio 26 nustatyta die

na paėmimui j valdžios ži
nią didžiųjų streikuojančių 
skerdyklų, kurios gamina 
apie pusę visos šalies mė
sos išteklių. 

Valdžia tiki sutaikinti 
skerdyklų darbininkų uni
jų (ČIO ir AFL) nesusi 
pratimą su- kompanijomis 
pirm negu ateis nustatyta 

PREZ. TRUMANO 
REKOMENDACIJOS 

KONGRESUI 

jei yra paliečiamas didelės perėmimo diena. Ar tas 

O TARYBA VIS TYLI 
WILLIS-KELLY rezoliucijos 

svarbą kaip tik buvo pabrėžus 
Lietuvai Vaduoti Sąjunga ir 
jai giminingos organizacijos 
savo vieningos veiklos pareiš
kime. 

P. Grigaitis Naujienų gruo
džio 31 numeryje, atsakydamas 
j vieningos veiklos pareiškimą, 
"išaiškino" kad siūlymas su
daryti aukščiausią Amerikos 
Lietuvių komitetą yra vieny
bės vengimas ir dar kartą iš
kritikavo Willis-Kelly rezoliu
ciją. 

P. Grigaičio pldomis Įpras
tu klusnumu pasekė ALT Vyk
domasis Komitetas (Sandara, 
Sausio 18 d. nr.), savu ruožtu įvijoie. 
apkaltindamas tautines orga
nizacijas vienybės vengimu, ta
čiau apie Willis-Kelly rezoliuci
ją jis nepratarė nei žodžio. 

Tuo tarpu Lietuvai Vaduoti 
Sąjunga ir jai giminingos or
ganizacijos savo vieningos vei
klos pasiūlyme kaip tik visą 
svorj dėjo j Willis-Kelly rezo
liuciją ir nurodė kad jų atei
ties veikla pirmoje eilėje bus 
sukoncentruota i tos rezoliuci
jos prastūmimą. 

Tat, jei Taryba savu ruožtu 
sutiktų tą rezoliuciją remti ne
beliktų didesnių skirtumų tarp 
jos ir tautinių organizacijų, ir, 
visų Amerikos Lietuvių veikla 
tikrai galėtų buti vieninga. 

Tuomet butų galima persvar
styti ir prisidėjimo į Ameri
kos Lietuvių Tarybą klausimą. 

valstybės smurtas prieš 
maža valstybę. 

Tokiu atveju UNO sesi
jos dar labiau negu buvu
sios Tautų Sąjungos suva
žiavimai virstų nereikšmin
gais, tuščiais ir kartais la
bai ciniškais diplomatų pa
siplepėjimais. 

Bolševikai Užgroti# S. 
Oil Nuosavybę Ven

grijoje 

pasiseks matysime. 
Streiko apimta apie 300,-

000 skerdyklų darbininkų. 
Mėsos ištekliai pirmomis 

streiko dienomis sumažėjo 
pusiau. Dirba daugelis ma
žųjų skerdyklų. 

Prez. Trnrn&n savo pra
nešime Kongresui pasiūlė 
sumažinti veik pusiau da
bartines valdžios išlaidas 
iki 3947 fiskalio meto. 

Valdžios išlaidos numa
tyta bus $35,860,000,000. 

Šios šalies ginkluotos jie-
gos jo siulymu turi siekti 
du milijonu vyrų. 

Amerika sako turės sko
linti kitoms šalims pinigus 
pervirš 5 bilijonų dolarių, 

~ pagelbėjimui atgaivinti pa
saulinę prekybą. 

Karo veteranų išmokėji
mams fiskaliam 1947 metui 
prezidentas reikalavo $4,-
787,000,000. 

Rekomendavo kad butų 
pakelta bedarbės atlygini
mai nuo $20 Iki $25 savai-

Paremkit Kovą su Paralyžium 

join the 
MAątH 
of OIMf S 

s / t  v  -  f  . 

, 

t 

Ši^ ir.ažas berniukas, Donald Anderson, penkių metų am
žiaus, iš Prineville, Ore., parodomas dabar, gatavas karui su 
paralyžiaus liga, su savo žaisliniu šautuvu. Jis tapo išgydy
tas, ir jo atvaizdas užpakalyje parodo jį kai jis buvo supara
lyžiuotas. Jo piešiniai naudojami 1046 "March of Dimes" va
juje. Aukokit dešimtukus pastumėjimui kovos prieš tą ligą. 

PLIENO STREIKAS 
Plieno streikas iki šiolei 

uždarė apie 1200 didelių ir 
mažų dirbtuvių 30 valsti
jų; nekurios dirbtuvės ne
turi nieko bendro su plie
nu, bet ir jų darbininkai su-

Raudonoji armija be rne- pikavo. PHeno stmkas 
l(ur nieko, Sausio 20 užėmė aPem§s aPle 800, 
Standard Oil Co. of New 
Jersey priklausančius alie
jaus šaltinius Lispeje, Ven-

ninku. 
Angliakasyklos 

sančios plieno 
priklau-

kompani-
Amerikiečiui tos'j??8 »ko taipgi turės už-

įmonės viršininkui buvo už-1nf v? 
drausta ineiti į savo rašti-i^au£ tūkstančių b 
ne, ir bolševikų inžinieriai1AU-
bei kiti specialistai tuojau 
patys pradėjo aliejaus šal-

DE GAULLE ATSI
STATYDINIMO 

REIKŠMĖ 
Prezidentas reiškė apgai-

lavimo del streikų ir dar
bų sulaikymo. Siūlė įvesti 
kolektvves derybas nesusi
pratimų išlyginimui. Sakė, Negalėdamas suvaldyti 
užsitęsianti streikai žymiai komunistų, kprie, kaip De 
sutrukdys darbų pakeitimo Gauule nurodė, yra Mask-
pvogramą. Bet nepatiekė jvos tarnai, De Gaulle atsi 
jokių planų kaip išspręsti j statydino ir Prancūzijos 
darbo nesusipratimus ki
taip kaip tik kolektyvėmis 

prezidento pareigų. Netar-
piška atsistatydinimo prie-

derybomis, faktų tyrinėji- i žastis^ buvo pailiamento 
mo tarybomis ir bendru al- nutarimas ir_toliau mažin-
gų kėlimu. 

tinių operavimą. 
Paaiškinimui kode! jie 

užėmė Amerikos firmai 
priklausančias išdirbystes. 
bolševikai atsakė kad Ame
rikiečių metodai yra nuse
nę ir bent 25 metais atsili
kę nuo bolševikų metodų, 
todėl jie negalį leisti taip 
neproduktingai naudoti to
kių svarbių aliejų laukų. 

Ar tai ne puiku ? 

SICILIJOS kalnuose, su
kilėliai kurie pradėjo dar
buotis atskyrimui Sicilijos 

^ v . nuo Italijos, susirėmė su 
Plieno streikas palietęs xtalijos kariuomene ir po-
oiausia Pennsylvania 11 ]įcya> Užmušta apie 160 

žmonių nuo šių metų pra-

PUSTOKIME VIENA RANKA 
TRAUKĘ l SAVE, O KITA 
STUMĘ NUO SAVĘS 

GAILA tik kad kai kurie 
Tarybos žmonės, kalbėdami 
apie vienybę, tuo pačiu metu 
tyčia imasi žygių kurie kaip 
tik tą vienybę trukdo. 

Pats Tarybos sekretorius, 
sakysim, tuoj po to kai Chica-
gos kongresas priėmė vienin
gos veiklos rezoliuciją, ėmė sis-
tematingai pulti 'misijonierius'. 
Taigi išeina kad jis viena ran
ki kviečia, o kita stumia atgal. 

Gi p. Vaidyla, neįstengdamas 
ko rimtesnio sugalvoti, atrado 
"Rukštaus pieno klubą" ir nuo
lat jį linksniuoja savo laikraš
čio skiltyse — suprask, pajuo
kia tautininkus. Gi kad numa
žintų jų reikšmę, visas tautines 
organizacijas jis vadina Cleve-

GRAIKIJOJE, kaip pra
nešimai sako, karaliaus ša
lininkai pradėjo sukilimus, 
kuriuose užmušta apie 60 
asmenų. 

LONDONE, UNO konfe
rencijoje, priimta Maskvos 
tarybų rezoliucija įsteigi
mui atominės energijos ko
misijos. 

lando grupe, nors jam ir gerai 
yra žinoma kad Lietuvai Va
duoti Sąjunga turi savo sky
rių kuone kiekvienoje didesnė
je Lietuvių kolonijoje. 

Tokie ir panašus raštai ro 
do kad nėra to nuoširdumo 
kurs yra reikalingas vieningu
mui įgyvendinti. 

Jei tikrai tos vienybės nori
me, nustokime viena ranka į 
save traukę, o kita stumę to
lyn, bet padėkime ranką ant 

labiausia 
Ohio valstijas. 

Pennsylvania oje streikuo
ja apie 300,000 darbininkų. 

Ohio valstijoje apie^ 250,-
000 darbininkų, 215 dirbtu
vėse. 

New Yorko vai s t. Strei
kuoja apie 61,000. 

Illinois — apie 45,000. 
Indiana — apie 30,000. 
Kitose valstijose plieno 

išdirbysčių yra palygina
mai mažai. 

GALI UŽSIDARYTI 
GUMO DARBAI 

: Akron, Ohio,^ gumo iš
dirbystes praneša kad gali 
užsidaryti į dvi ar tris sa
vaites gumo darbai del ne
gavimo tam tikrų reikme
nų iš plieno dirbtuvių. 

Detroit, Mich. — Ford 
Motor Co. praneša kad ji 
nesutinka duoti 18Vac pakė
limą ir laikysis savo siūly
mo pakelti tik po 1714c. va
landai. 

džios. 

ŠIS KARAS Amerikai 
tiesioginiai kaštavo apie 
354 bilijonus dolarių, kaip 
skelbia Prez. Truman. Ši 
suma apima militarines iš
laidas, lend - lease ir kitas 
tiesiogines lėšas karui nuo 
Liepos 1. 1940, iki Birželio 
30, 1947. Neapima bilijo
nų išlaidų, kaip apmokėji
mą veteranams, procentus 
už paskolas, etc. 

ti kariuomenės ir ginklavi
mosi išlaidas, bet gilioji 
priežastis buvo jo negavi
mas užtektinos paramos iš 
kairiųjų. 

Duclos, komunistų parti
jos sekretorius, pereitą sa
vaitę pasakė kalbą, kurioje 
jis ragino socialistus glau
džiau bendradarbiauti su 
komunistais ir tuo budu 
paimti valdžią i savo ran
kas. Galimas dalykas kad 
komunistai, susidėję su so
cialistais, ir taip butų iš
reiškę De Gaulle nepasiti
kėjimą. Taigi De Gaulle 
žygis gali buti atsisakymas 
gera valia nuo to kas vis-
vien butų turėję įvykti. 

Ekonominė Prane u zi jos 
padėtis yra labai bloga, ir 

Tačiau tokia galimybė 
yra labai maža, ir Prancū
zija nesulaikomai v išvien 
suka i kairę. Tat pagrin
dinis klausimas yra ar pa
siseks Prancūzams išveng
ti visiško pakliuvimo ko
munistų žinion, ar ne. ki
taip sakant, ar Prancūzijos 
socialistai sugebės atsispir
ti Prancūzijos komunis
tams. Jei ne tai Europos 
sukomunistinimo klausimas 
butų visiems laikams iš
spręstas. Anglų projektuo
jamas Vakarų Blokas lūžtų 
ir Paryžius rytoj butų toks 
pat Maskvos bernas kaip 
šiądien yra Varšava, Pra-
ga, Sofija ar Belgradas, su 
tuo skirtumu kad pastaro
se šalyse komunizmas buvo 
įvestas .iiega, o Prancūzai 
jį butų prisiėmę gera valia. 

Tuomet butų laikas pasa-
sakyti: "England next". 

Poni Roosevelt ienė žada 
apsilankyti pas Staliną po 
Londono UNO konferenci
jos, kur ji paskirta kaip 
Amerikos delegatė. 

163 užmušta. 

VOKIETIJOJE, raudon
armiečių uniformas dėvin
ti banditai užpuolė trauki
nį ėjusį iš Bremeno į Ber-
liną ir apiplėšė 15 vagonų 
su cukrum, miltais ir mui
lu. Tai puikios prekės par
davinėti juodojoje rinkoje. 
Tie maisto produktai ma
tomai buvo siunčiami Ru-

De Gaulle vyriausybė bu- sams Amerikos, nes tą 
vo nuolat komunistų kriti- traukinį pirmiau lydėjo U. 

EKONOMIKA 
Pakeliui į PAC-ČIO 
Diktatūrą 

TUO tarpu kai pramoninin
kai žada besiartinant} gerbuvf 
ir daugybę darbų, kai unijl$ 
vadovybė tikina kad darbinin
kų algos gali buti pakeltos 20-
30 nuošimčių, bedarbių eiles 
diena iš dienos didėja. 

Pereitą trečiadienį streikuo
jančių darbininkų skaičius pa
siekė 1,600,000. Beveik visa 
automobilių ir plieno pramoiiŠ 
yra paraližiuota, o mėsos ga
mybą perėmė vyriausybė į sa
vo žinią. 

Prezidentas Truman skubi
na pravesti specialius darbo į«-
statymus, stengdamasis įtikti 
CIO, bet Kongresas nerodo di
delio entuziazmo jo siūlomoms 
reformoms. Užtat kurį laiką 
užmiršime skendėjęs Sidney 
Hillman pasiuntė Prez. Trumą-
nui telegramą, kuriame jis pa
reiškė didelio pasitenkinimo 
prezidento darbo programų. 

Besiartinant 1946 metų rin
kimams, ir pro-Rusiškas P.A.C. 
po truputį vėl ėmė kelti savo 
galvą. Jis, girdi, remsiąs tik 
tuos atstovus kurie kongrese 
palaikys P.A.C. darbo progra
m ą .  ,  r .  

DARBININKAI sukurstomif 
streikus, o CIO vadai iškyla 
aikštėn kaip darbininkų teisių 
gynėjai. Paskui, turėdami sa
vo rankose milijonus galvoti 
nemokančių darbininkų, jie da
ro spaudimą Į kongresą, grasin
dami nebalsuoti už tuos atsto
vus kurie nerems P.A.C. darbo 
programo. Tat išeina kad ar
ba tie kandidatai turi klausyti 
CIO-PAC, arba rizikuoti pra
laimėti rinkimus. 

Laimė dar kad CIO-PAC vie
nas negali nusverti rinkimų į 
tą ar kitą pusę.... Priešin
gu atveju demokratinėje Ame
rikoje šeimininkautų visagalin
ti CIO-PAC diktatūra. 

Chicago. — Apie 30,000 
darbininkų pasiryžę strei
kuoti 11 Internatiorial Har
vester Co. dirbtuviiį 

minioms susirinkus į šven
tės iškilmes Kalkutta mie
ste, sulužus pastovams už
mušta 163 žmonės. 

kuojama kad ji nesugeba 
sutvarkyti krašto. Šito aki
vaizdoje, De Gaulle nutarė 
užleisti jiems, ir socialis
tams valdžią geruoju, kad 
parodytų jog ir jie nemo-

Indijoje, k^s sunormalinti krašto pa-

N Ali JI Kaiser ir Frazer 
automobiliai, pirmuti n i a i 
modeliai, išstatyti parodai 
New Yorke. Jie turi daug 

krutinės ir tarkime: Kas buvoįnauju ypatybių. Bus pra 

Italijoje, netoli Neapolio 
ištikus amunicijos vagono 
sprogimui užmušta 13 žmo
nių, 1>00 sužeista. 

VOKIETIJOJE nusižudė 
10 Rusų nuskirtų gabenti 
atgal į "sovietų rojų", ku
rie atsisakė gryžti. 

dėties. 
Galimas taip pat dalykas 

kad, kai socialistai ir ko
munistai prisiims krašto 
valdymą, tarp jų pačių kils 
rietenų, nes anaiptol ne vi
si Prancūzų socialistai yra 
už bendradarbiavimą su 
komunistais. Tąsyk atei
nančiuose rinkimuose De 
Gaulle šansai butų žymiai 
stipresni, ir gal net butų 
galimybės jo partijai 

S. kariai, paskui perdavė 
Rusams, privažiavus Rusų 
zoną. Ten ir atsirado tie 
plėšikai. 

RUSAI įsitvirtina Kuri
lų salose, atimtose nuo Ja
ponu, nepaisant ar Ameri
kai tas patinka ar ne. Tos 
salos yra arčiausia Ameri
kos Aleutiškų salų. Iš ten 
Japonų laivynas išplaukė 
užpulti Pearl Harbor 1941 
metais, 

SLAPTINGOJI RANKA JAU 
RAŠO UGNINES RAIDES 

K A I P  t e n  b e b ū t ų ,  d a b a r t i 
niai .-treikai turi ne tiek ekono
minės kiek politinės reikšmės. 
Unijų vadai, pirmoje eilėje 
CIO, nusprendė kad dabar ar
ba niekuomet yra metas išban
dyti savo politini pajiegumą. 
Dabar arba niekuomet yra pro
gos paimti valdžią j savo ran
kas ir įgyvendinti eilę sociali
nių reformų, kurios reikštų 
perėjimą iš kapitalizmo į so
cializmą. 

VISA tai nekeltų didesnio 
susirūpinimo jei už CIO pečių 
nestovėtų komunistai, kurie 
socialinių reformų priedanga 
yra nusistatę Amerikoje įvesti 
komunistinę diktatūrą ir tuo 
įgyventinti savo pasaulinės re
voliucijos siekimus. Tuomet, 
be abejo, ir tiems atstovams 
bei politikieriams kurie taip 
godžiai žvejoja CIO balsus la-
>?ai greit butų numautos kel
nės. Jie butų savo uždavinį 
atlikę, ir kaip toliau neberei
kalingi, butų pastumti į šalį. 

WILLIAM GREEN, Ame
rikos Darbo Federacijos pirmi-

Prez. Roosevelto mirtis 
tas pražuvo, o dabar visi Į dėti" išdirbti ir parduoti šiąjšios šalies valdžiai padarė 
kime išvieno kaip broliai. ! Vasara. i $14,446 kaštu. > 

kiti žymus CIO šulai, visomis 
jiegomis dirba šita kryptimi. 

Taigi, tuo metu kai ^ptau- njnkas> kalbėdamas iš Floridos, 
|:.in

1
ei? • Tvire v • w.mnni.' a^kiai pasakė kad CIO trau-

gciu-njww jv r j— knkciojama Maskvai. v:"kia pasaulio darbininkiją į ko-
valstiečiams republikonams stiska vėliava atslenka ir is; vi- munistu glėbį# 

— bei kitoms, mažesnėms ^us ranka jau ra"-l Harry Brid*es' aiškus ko" cndirvti dausu- L Slaptingoji ra k j munistas ir didžiosios uostų partijoms, suairyu aaugu šo gavo ugnmes raides ant sie- dflrhininku CIO vadas ir kej-
mą be komunistų ir sočia- nos. Ar painaus jas Ameri-1 

darbinmK^ L1° vadas' ir kel1 

listų pagalbos. |kos vadai? I <s^S Pabaiga p«t 

ši ->•* Jt i »• *. ? "O Ir. - ) S .̂„v V - k • 



REMMVLVANUOJE 
HHILADELPHIJOS New Yorko Mayoras 

PASTABOS 

ČEKOSLOVAKIJOS i n d us-
trijos ministras Lausman, iš
buvęs dešimt dienų Maskvoje, 
sugrvžęs savo šalin pareiškė, 
girdi. "Rusai nepaiso kokie as
menys sudaro Čekoslovakijos 
valdžią ir kaip jie veda nami
nius reikalus — tai jų dalykas, 
bi tik ji nėra priešinga Sovie
tų jungai." 

Toliau tas socialdemokratas 
m i n i s t r a s  M a s k v o j e  a t r a d o :  
"Sovietų širdingą ir tikrą no
rą kooperuoti visais budais su 
Vakarų demokratijomis, drą
sinti Europos mažas valstybes 
vystyti ir palaikyti glaudžiau
sius ryšius su Vakarų ir Rytu 
valstybėmis; kad Rusai nusi
teikę laikytis neutrališkai". 

Gražus to čeko ministro pa
reiškimai apie Rusų nusiteiki
mus. Bet Lausman užmiršo 
prie savo pareiškimo pridėti 
kad Sovietų vietinę ir užsienio 
politiką nustato ir vairuoja tik 
b o 1 š evikų-komunistų partija ; 
kad taip vadinama sovietų val
džia yra pildytoja tos partijos 
nurodymų. 

KOMUNISTŲ partijai (In
ternacionalui. kuris likos ant 
popieros panaikintas) nėra ru-
bežių Į kitų valstybių reikalus 
nagus kišti. Ji, komunistų par
tija, Įsigalėjus virš visos Ru
sijos liaudies kaip valdanti 

. klasė, rūpinasi dieną ir naktį 
ne tik plačios Rusijos vidaus 
ir užsienio reikalais, bet taipgi 
kišasi ir Į svetimų valstybių 
reikalus, neparodvdama kad ji 
patenkinta koki asmenys kur 
sudaro valdžia. Iki Sovietuose 
viešpataus bolševikų - komunis
tų partija sunku tikėti Laus-
mano gražirms pareiškimams. 

Jeigu tai pareikštų bolševi
kų oficiozas Pravda, galima 
butų manyti kad Sovietai ren
giasi geruoju pasitraukti iš 
Lietuvos ir kitų Baltijos vals
tybių, pavedant jų kraštų pi
liečiams išsirinkti tokias val
džias kokias jie nori, bi tik tos 
valdžios nebūtų priešingos So
vietų Sąjungai. 

Tada visi Lietuviai ir visi 
Balti jiečiai pasakytų: Dabar 
Rusija yra musų išvaduotoja; 
su ja mes pasirengę šimtme
čiais kooperuoti ir draugiškai 
gyventi! 

TENKA sutikti Rusų ir su 
jais pasikalbėti apie dabarti
nius- reikalus. 

"Biesas žino. musų šalis di
delė, turtinga ir galinga, ta
čiau trukumai joje milžiniški. 
O taip yra todėl kad joje nėra 
tvarkos. Kokias priekabes Ru
sija turi į Lietuvą, Latviją, 
Estiją ir kitas šalis, kuomet ji 
savo didelėje valstybėje nepa-
jiegia šeimininkauti? Lyg Pa
baltijo ir kiti kraštai priklau
sytų ekonominiai nuo Rusijos 
pagalbos. Mums net sarmata." 

Tai sąmoningų Rusų nusi
skundimas savo tėvynės ne
tvarka. 

IR TIKRAI SARMATA, štai 
kad ir rašytojas Richard E. 
Lauterbach. kuris 1941 metais 
lankėsi Rusijoje ir kit. šalyse, 
žurnale SEE, antrašte "Is War 
With Russia Inevitable?", ra
šydamas prielankiai sovietams, 
viename paragrafe šitaip sa
ko: "Rusams reikalinga taikos 
užg\ dymui savo žaizdų ir pa
kėlimui savo žemo pragyveni
mo. standardo. Bėgyje pasta
rų penkių metų neturėjo Rusi
joje jokiu suvartojimo reikme
nų. Viskas įsivaizduojamo bu
vo racionuota, labai tandžiai. 
Tiktai ilga taika gali pataisyti 
šias liūdnas sąlygas. Daugu
ma Rusijos teturi prastus bu
tus, menkus rubus ir netikusį 
maistą. Rusai desperatiškai tą 
nori pagerinti." 

Atominė bomba? Tas  pats 
rašytojas toliau savo rašte sa
ko: "Rusija valdoma principa-
liai devynių vyrų grupės žino
mos Politbiuru — Komunistų 

Detroit, Aįficft., Naujienos 
Amsterdam, N. Y. 

* 

William O'Dwyler, naujai už
ėmęs New Yorko mavoro vie
tą, po 12 metų La Guardijos 
valdybo. 

Partijos centralimo komiteto 
politinio biuro. Galim tikrai 
sakyti kad toje grupėje pakilo 
kliksmo kuomet paaiškėjo kad 
U. S. pasilaikys sau atominės 
bombos paslaptį. Jie be abejo 
Įsakė Molotovui neužsileisti nei 
per milimetrą. Saugu yra ma
nyti kad Rusija dar neturi ato
minės bombos. Rusai moksli
ninkai gal jau išrado teoriją 
apie atomo suplaišinimą, ta
čiau dar tebėra plačios spragos 
tarp laiko, pinigų, Įrengimų ir 
patyrusių darbininkų pirm ne
gu teorija bus galima mesti iš 
lėktuvo susprogdinimui ketu
rių mylių ploto". 

Iš viso ko matyti kad Rusi
ja nėra toksai virš-naturalis 
sutvėrimas kurio negalima nu
galėti. Jos žmonės taipgi no
ri ramybės ir gyvenimą gerin
ti. Mums tik reikia be atlai
dos j ieškoti savo, ir gali ateiti 
laikas kad musų teisingi jieš-
kiniai laimės. 

Z. Jankauskas. 

Komunaziai Pralaimėjo 
Philadelphijoje į didžiųjų 

Lietuviškų organizacijų, klubų 
valdybas buvo Įsiskverbę Lie
tuviški komunaziai. Būdami 
pirmininkais ir iždininkais jie 
dikčiai pasidarbavo Kremliaus 
garbei ir Lietusių pažemini
mui. 

Bet jų džiaugsmas ir sauva
liavimas buvo neilgam. Atėjus 
metiniams valdybų rinkimams 
jie tapo prašalinti iš valdybų 
Liet. Tautinio Pašalpos Klubo 
ir iš Lietuvių Muzikalio Namo 
Bendrovės. Išmesti komunis
tai Zaleckis, Lukasevičius, Rei
nys, Povilonis ir kiti smulkes
ni. N 

Dar pirmiau jie neteko vietų 
Raudonojo Kryžiaus ir Karo 
Pergalės Komitete. Tas reiš
kia kad raudonasis nazizmas 
smunka. Atsigavo gerų Lie
tuvių sii'los. Rep. 

Žinok Amerikos 
KONSTITUCIJĄ 

Ankuikos Konstitucija Angliškoje 
kalboje, su visais Amendmentaif?. 
30 puslapių knygelę, prisiųsim vi
sai Dovanai tiems kurie užsirašys 
Lietuvių Naujienas dviem metams 
arba gaus du metinius skaitytojus 
fr prisius $2.00 su nurodymu kam 
Lietuvių Naujienas siuntinėti, mi
nimą knygelę pri.siųsim jums visai 
dovanai už pasidarbavimą. 

LIETUVIŲ NAUJIENOS 
992 M. Gili St. Philadelphia G la 

FOREST HILLS, N. Y. 
I*. JURGEl.IUTĖ IŠTEKĖJO 

P-lė Petronėlė Jurgeliutė, 
Luvus SLA sekretorė, ištekėjo 
už Harold H. Beverage. Šliu-
bas buvo vietinėj katalikų ba
žnyčioje, Sausio 9 d. Pamergė 
buvo naujavedės giminaitė M. 
V a r n i e n ė ,  p a b r o l i s  J o n a s  V a r - j  

nes. 
Vestuvių pokilis buvo Fo

rest Hills Inn, kuriame daly
vavo tiktai artimiausi naujui-
vedžių giminės. Po to, nauja-
vedžiai išvyko į Atlantic City. 
N. J., "medaus laiką" praleisti. 

Visi Amerikos Lietuviai ži
no p-lę Petronėlę. Ji beveik 
visą savo gyvenimą dalyvavo 
Lietuvių veikime ir dirbo jų 
gerovei. Ponas Beverage irgi 
dirbo labai atsidavęs savo sri
tyje, kaip "consultant radio 
engineer". Karo laiku Briga
dier General laipsniu jis aplan
kė Europos, Greenland, Aleu
tians ir kitas vietas. 

Naujavedžiai ap s i g y v e n s 
Bronxville, N. Y. Laimė ir 
gerovė lai buna su jais. 

Genevitis. 

NEUŽMIRŠKIT 3c 
Siųsdami Dirvos Redakcijai 

Administracijai ar Agentu*®! 
kokius paklausimus, visada id#-
kit už 3c pašto ženklelį atsii-
tymui, Itttf buliua. 

LIETUVIŲ VEIKIMAS 
Sausio 13, Amsterdamo Lie

tuvių Komitetas savo susirin
kime nutarė paminėti tinkamai 
Lietuvos Nepriklausomybės 28 
metų sukakti. Liko nutarta 
kviesti kalbėti Amerikos Lie
tuvių Misijos pirmininką Adv. 
Antaną A. Olį ir komp. Anta
ną Vanagaitį su jo grupe pro
gramo išpildymui. Komisijon 
išrinkti J. Olšauskas ir kiti. 

Buvę delegatai 2-me Ame
rikos Lietuvių Misijos suvažia
vime Washingtone, B. Žilins
kas, J. Olšauskas, A. Marozas, 
Adv. V. Kristinaitis papasako
jo apie ten nuveiktus darbus 
ir apie svarbias Lietuvos nau
dai Kelly ir Willis rezoliucijas. 

M. Kerbelis paaiškino kad 
musų nekurios grupės pasiun
tė laiškus savo atstovams ir se
natoriams prašant remti Wil 
lis-Kelly rezoliucijas, ir kad 
reikalinga rnums bei kitiems 
tai padaryti. Visi tam pritarė 
ir tas čia bus vykinama plačiu 
mastu. 

Anuomet kai rinkau aukas 
Kun. židanavičius, kiekvienais 
metais jis rūpindavosi kad bu
tų tinkamai paminėta Vasario 
16-ta; pats paminėjimuose da
lyvaudavo, sakydavo karštas 
patriotiškas kalbas, aukodavo 
pinigais, ir kitus ragindavo 
aukoti. Jo Įpėdinis klebonas 
Kun. J. Raštutis taipgi nuošir
dus Lietuvis tėvynainis. 

Kitu atveju platinant Pulk. 
bei užsisakymus "Timeless Li
thuania" ir "Lithuania Under 
the Sickle and Hammer" Kun. 
Raštutis aukavo gana gausiai 
ir įvertino mano pastangas ir 
dar pagarsino bažnyčioje žmo
nėms apie tai. Kun. židanavi-
čius tada sirguliavo, bet Dr. 
Norem'o knygai aukavo $10. 

Kitą kartą platinant .Pulk.i 
Petruičio knygą, mano pasku
tinis pasikalbėjimas su Kun. 
žinanavičium buvo jam- gulint 
lovoj namie; radu jį apsideju-
sĮ knygomis. Jis mane pagyrė 
už platinimą tos knygos, ap
gailestaudamas Lietuvos bai 
sią padėtį; dejavo kad nebetu
ri sveikatos. Ragino mana pla-
tint tokių knygų kaip galima 
daugiau, "Lai žino pasaulis 
kaip baisiai kankina musų tau
tą tie barbarai. Koks tai bai
sus jų žiaurumas".... pasa
kė jis. Apdovanojo manf sa
vo parašytu teatrališku veika
lu ir kitu, taipgi io parašytu, 
"Tikėjimo Skydas". Atsisvei
kinant man sakė, "Dirbk ir ki
tus trauk prie darbo Dievui ir 
Tėvynei." P. L. 

J IEŠKOM AS brolis Juozas 
Sauseris, gvv. Boston, Mass. 
Nuo jo negirdžiu nuo 1923 m. 
Jis pats ar kas apie jį žino 
prašomi atsiliepti. (6) 

James Sauseris 
51 First Ave. Atlasburg, Pa. 

Iš AMERIKOS LIETUVIŲ 
BALSO RADIO IR CHORO 

v KONCERTO 
Sausio 13, buvusioje Lietu

vių salėje atsibuvo Radio va
landos ir choro koncertas. 

Kaip tik buvo išrinkta komi
sija šiam koncertui rengti tuo. 
pradėjo eiti gandai iš kairėse 
pusės kad niekas nebus iš  t<  
koncerto, niekas neklausG A 
merikos Lietuvių Balso rad 
programo, ir tt., kas viskas at 
sidavė jų dideliu pavydu. Bu
vo daroma priekaištai ir radio 
direktoriui ir Radio klubo val
dybai buk jie negabus ir ne
tinkami žmonės tokiam užma
nytam darbui pravesti. 

Koncerto dieną, kada rengi
mo komisija rinkosi į salę pa
siskirstyti savo darbais, tik ati
darius salės duris publika pra
dėjo tvinti kaip vanduo. Nors 
per radio ir koncerto plakatuo
se buvo sakyta kad salės durys 
atsidarys nuo 5 V. vakaro, bet 
publika pradėjo rinktis nuo 4 
vai. 

Programą pradėjus 5:45 vai., 
salė buvo pilnutikė užsigrudus 
publikos; musų seni -veikėjai 
sako kad šios salės istorijoje 
niekad joje nebuvo tiek publi
kos kaip šiame koncerte. 

Šio parengimo pelno atskai
tos dar nebaigtos, bet iš kon
certo liko gero pelno muaų ra
dio ir choro palaikymui. 

Radio direktorius Harry A. 
Kapres - Kaptaurauskas dėkojo 
visai rengimo komisijai už jos 
dideli pasidarbavimą šio vaka
ro surengime. Komisija dar
bavosi : 'A. Kakanauskas, Helen 
Raubv, Margaret Petrikienė, 
J. Valukas, Harry Kapres, V. 
Markuzas, Viktoį. Petrikas, Jo
nas Bartašius, Juozas Gužaus-
kas ir prie to buvo daug kitų 
paskirtų tame vakare pasidar
buoti iš- Radio Klubo narių, tik 
rašytojui nebuvo galima suži
noti jų vardai. 

Už programo pasekmingą iš
pildymą padėka priklauso nuo
latiniam musų radio artistui ir 
choro vedėjui Jonui Valukui 
ir pianistei Helen Dailydaitei. 
toliau dainininkei Aldonai Mo-
lytei, pianistui Krank Janeck; 
choro nariai buvo ' šie: Cecilia 
Hawkins, Mary Walls, Ruth 
Walls, Anna Jacobs, Victoria 
Čepulionytė, Anna Varanaus-
kas, Agatha Joy Juodsnukaitė, 
Magdalena Stankienė, Angela 
Besasparis, P. Medonis.. Ado-
mas Salasevičius, Andrius Ba-
lukonis, Frank Doble, Juozas 
Belickas, Jurgis Brunza, Harry 
Kapres. Choristams nuoširdus 
ačiu už jų taip gerai atliktą 
darbą. 

I.VS -TO SKYRIUS 
V A L D Y B O S  R I N K I M A S  

Lietuvai Vaduoti Sąjungos 
6-to skyriaus valdybos rinki
mo mitingas įvyko Sausio 20, 
Šv. Antano parapijos mokyklo
je. Skyriaus pirmininkas Dr. 
J. J. Sims, kuris taip pasekmin-

Radio Operatorius 

Morr i s  Į som.  17  m.,  i š  Mia 
mi, Fla., gabus radio žinovas. 
Jis karo metu buvo jauniausias 
radio stoties technikas, tarna
vo ant prekinio laivo, dabar iš
vyko į Afriką, ten operuoti ra
dio stotį. 

gai vadovavo skyriui per pas
tarus du metu, atsisakė nuo 
pirmininkystės ir jo vieton li
ko išrinktas jaunas, Lietuvoje 
augęs ir kovojęs už Lietuvos ir 
Amerikos reikalus, Juozas Gu-
žauskas. Jo nelaimingas bro
lis, A. Gužauskas, nepersenai 
buvo bolševikų sušaudytas. 

(Apie LVŠ G-to skyriaus 
valdybą ir kitus darbus dau
giau telpa ant 3-čio p.—Red.) 

Buvo apkalbėta daug kitų 
reikalų ir tapo išrinkta specia
li komisija rūpintis Lietuvos 
pabėgėlių šelpimu. Komisiją 
sudaro ponios Sims, Douvan, 
Petrikienė, Smailienė, Wilkas, 
Raubv. Gerų pasekmių jų už
manytame darbe. 

Rep. V. P. 

MOTERŲ KLUBO 
VAKARIENĖ 

Detroito Lietuvių Moterų 
Klubas turėjo savo 20-ties me
tų gyvavimo vakarienę ir ba
lių šeštadienį, Sausio 19, Dear
born Inn. Dalyvavo virš 150 
svečių, tarp jų buvo keletas ir 
iš kitų valstijų. 

Po vakarienės, klubo pirmi
ninkė Marcelė Grinius pasakė 
trumpą kalbą, padarė praneši
mus, ir tik tiek išviso buvo kal
bų. Jai buvo įteiktas gėlių bu
kietas nuo rengimo komisijos. 

Klubo valdybą sudaro: pir
mininkė Marcelė Grinius; vi
ce pirmininkė Nell Stark; sek
retorė Anna Brachulis; finan
sų sekr. — Anna Kremblis; iž-

idininkė Katherine Stokes; fi-
i nansų raštininkės padėjėja — 
' Rose Bilaitis. 
Į Klubas padovanojo Lietuvių 
i Karo Veteranų organizacijai 
$1(0, Raudonajam Kryžiui au
kojo po $100 kas metą. taipgi 
aukojo $25 BALF ir turi savo 
atstoves 1>ALF skyriuje; rė
mė aukomis USO ir kitas or
ganizacijas. Rep. 

M I R I M A I  
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

(Žinios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykai) 

NEW BRITAIN, Conn. 

Taxi Veže Dykai per Visą Ameriką 

MIKĖ MUZIKAS PETRAS 
j RHUZAUSKAS. Sausio 5, čia 
j mirė plačiai žinomas šioje apie-
j linkėję kaip vienas iš gabių 
| choro vedėjų, muzikas Petras 
| Bruzauskas. Velionis nuo pat 
'jaunystės, kaip tik atvyko į 
| šią šalį, pradėjo lavintis muzi-
!  kos, chorvedystės, per dauge
lį metų pasekmingai vadovavo 
tautišką chorą Waterbury, vė
liau ėjo vargoninko pareigas 
šv. Trejybės Lietuvių parapi
joje Hartforde. 

Apleidęs vargoninkystę, bu
vo užsidėjęs avalų parduotuvę 
New Britaine, paskutiniais lai
kais dirbo dirbtuvėje. 1939 
m. velionis vadovavo Lietuvių 
Vaizbos Buto radio chorą Wa
terbury je, tai gal buvo jo pas
kutinis choras kurį taip suma
niai vadovavo. 

Mes senesnieji, taip fcr jau
nimas, apgailestaujame netekę i 
asmens kuris visuomet savoj 
šypsena ir jo išlavintais jau-! 
n uoliais visuomenę linksminda-Į 
v < > .'  V e l i o n i s  p a l i k o  n u b u d i m e  j  

savo žmoną ir dukterį Ruth. I 
slaugę. Dr. M. J. Colney. 

MIRĖ IS'OOO IŠEI
VIŲ LIETUVIŲ 

Su šiame numeryje paduoda
mais mirusių išeivių Lietuvių 
vardais, čia skelbiamų mirusių 
skaičius pasiekė jau 15,000 — 
per 9 metus, nes mirusieji čia 
pradėta žymėti su Vasario mė
nesiu 1937 metais ir tilpo var
dai mirusiųjų tų metų Sausio 
mėnesį. 

Taigi žinomų Lietuvių mirC 
po virš 1,500 kas metą. Dau
gelis miršta apie kuriuos ži
nios nepasiekia Lietuvių spau
dos. čia taipgi talpinama gau
nami vardai ir Lietuvių miru
sių Pietų Amerikoje. 

•JUŠKEVIČIENĖ (Adukauskai-
tė) Dominika, mirė Sausio 
15, Clevelande. (Alytaus p.) 
Amerikoj išgyveno ilgus me
tus. 

KARPUŠKA Marė, 57 m., mi
rė Sausio 8, Clevelande. 

BAGOČIUS Dominikas, 74 m., 
mirė Gruodžio 21, Coal Cen
ter, Pa. (Luokės par. Parež-
nicių k.) 

RADŽIŪNAS Antanas, 75 m., 
mirė Gruodžio 19, Coal Cen
ter, Pa. (Vilkijos parapijos.) 
Amerikoj išgyveno apie 40 
metų. 

BID VA Aleksandras, 70 metų, 
mirė Sausio 13). Šilalės par. 

DURšA Pranas, 70 m., mirė 
Sausio 12). Paėjo nuo Var
nių. 

ŠALTIENĖ Marė (Salvaitė), 
mirė Gruod. 24, Chicagoje., 

POVILAITIS Stasys, pusam
žis, mirė Gruod. 24, Chica-
goj. (Suvalkų rėd.) Ameri
koje išgyveno 30 metų. 

YUZAIT1S Nikodemas, pusam
žis, mirė Gruod. 28, Chica
go]. (Panev. ap. Smilgių p. 
Mediniškių k.) 

KERULIS Povilas, 41 m., mirė 
Gruodžio 28, Chicago j, kur 
buvo ir gimęs. 

NEVIRAUSKIENĖ Agota, 54 
m., mirė Gruod. 7, Montello, 

Mass. 
ANDRIUŠIENĖ Petronėlė, 56 

m., mirė Gruod. 23, Wana-
mie, Pa. 

MALONIEMS Agnietė, mirė 
Gruod. 26, Fernbrooke, Pa. 

SAURUSEVIČIUS Juozas. 76 
metų, mirė Gruod. 28, Wilkes-
" Barre, Pa. 

PAKINKIS Antanas, 60 metų, 
mirė Gruod. 30, Brooklyn, 
N. Y. 

ZEKUS Irena, 16 metų, mirė 
Gruod. 15, Edwardsville, Pa. 

VENSAUSKIENĖ Jieva, mirė 
Gruod. 10, Wilkes-Barre, Pa. 

PAVILONIS Mykolas, mirė 
Gruodžio m., Scranton, Pa. 

BARONIENĖ Justina, 78 m., 
mirė Gruod. 23, Baltimore, 
Mrl. 

SADAUSKIENĖ Jieva, mirė 
Sausio m., Girardville, Pa. 

BONYS Juozas, mirė Gruodžio 
m., Shenandoah, Pa. 

BUŠKEVIČIUS Pranas, 59 m., 
mirė Gruodžio m., Mahanoy 
City, Pa. 

LEšKIENĖ Ona (Krečekiutė), 
mirė Gruodžio m., Mahanoy 
City, Pa. 

NUTAUTIENS Stefanija (Ka
zlauskaitė), seno amžM mirė 
Gruod. 27, Chicago j. (Rasei-
jiių ap. Šiluvos p.) Amerikoj 
išgyveno 38 m. 

KIŪPELIS Mateušas, seno am. 
mirė Gruod. 28, Chicagoje. 
(Laukuvos par. Vonkių k.) 
Amerikoj išgyveno 50 metų. 

ŠVARANAVIČIUS Kazys, 79 
m., mirė Gruod. 28, Chica-
goj. (Panev. ap. Ramygalos 
p. Jotainių k.) Amerikoj iš
gyveno 55 m. 

GAVENONIS Antanas, 69 m., 
mirė Gruod. 20, Plymouth, 
Pa. 

AUGIJSTAUSKAS Pranas, mi
rė Gruod. 20, Nanticoke, Pa. 

GRIšKEVIčlENĖ M., mirė 20 
Gruod., Wrilkes-Barre, Pa. 

RESKUS Jurgis, mirė Gruod. 
22, Edwardsville, Pa. 

SKRIDLA Antanas, mirl Qr 
mėn., Rockford, 111. 

PŪKIS Jonas, mirė Gruod. 19, 
Pittsburgh, Pa. 

MANSTIENĖ Jieva (šatkai-
tė), pusamžė, mirė Sausio 2, 
Chicago j. (Raseinių ap. Kal
tinėnų p. Gaučių k.) Ameri
koj išgyveno 32 metus. 

ALIŠAUSKIENĖ Olesė, 50 m,, 
mirė Lapkr. 16, Chicagoje. 
(Tauragės aps. Jakubauskų 
kaimo.) 

GILIENĖ #01ga, 57 m., mirė 
Lapk. 6, Brooklyn, N. Y. 

PAPLAUSKIENĖ Emma (Re-
kšaitė), pusamžė, mirė Sau
sio 2, Chicago j. (Telšių ap. 
Tvėrių p. Lapočių k.) 

GAS1UN1ENĖ Elzbieta, 39 m., 
mirė Gruod. 28, Brooklyn, 
N. Y. 

BIK1NAS Juozas, pusam I i s , 
mirė Gruodžio 30, Chicagoj. 
(Raguvos p. Užuvenčio k.) 

MUšINSKAS Petras, pusamžis, 
mirė Gruod. 30, Chicagoje. 
(Panevėžio ap. Naujamiesčio 
par.) 

KIN1AUSKAS Adomas, 63 m., 
mirė Sausio 1, Chicagoje. 
(Romanavos k.) 

PARSIDUODA A. LALIO 
ŽODYNAS, abi dalys, Lietuvi
škai - Angliškas ir Angliškai -
Lietuviškas; gražiais skuros 
apdarais. (6) 

J. SKINDER 
Box 305 Clinton, Ind. 

t— \ 

Angliskai-Lietuviskas 

Ž O D Y N A S  
( English-Lithuanian 

DICTIONARY 
Ar žinote kad žodvnas-Dic-

tionary yra geriausias moky
tojas, patarėjas, vertėjas ir 
perkalbėto jas? Taigi, Įsigyk ji. 
Mes siūlome Jums Angliškai-
Lietuvišką žodyną, kuris yra 
skaitomas vienu geriausių. Ne
didelio formato ( pocket-size ) 
6x4 colių, 400 puslapių, kie
tais audeklo apdarais. Norin
tieji jį Įsigyti, prisiųskite Mo
ney orderį U. S. A. vertės $3.00 
ir tuojau gausite puikų žodv-
ną* Užsakymus su money or
deriu siųskite: 

P. PANEMUNIS, 
P. O. Box 64, 
Boston 87, Mass. 

(Dept. D.) U.S.A. 
—W"" II f 

F J. KERŠI S 
,609-12 Society for Savings Bid. 

OFISO TELEFONAS: MAin 1778. 

Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuose, kreip
kitės j mane, gausit pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai
riuose apdryudos-insurance reikaluose. 

Sutaisau paskolas pirmo mortgečio. Patarnavimai ir ilpildy* 
mas garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba aamaniikai. 

Išgarsinimui naujos Hollywoodo padarytos filmo® "Tara 
and Spars", Kalėdų metu viena filmų kompanija pasamdė 
taxi, kuriuo pervežė šešis gryžtančius iš Pacifiko karius į New 
Yorką, kad jie galėtų šventes praleisti namie. Tuo tarpu bu
vo sustreikavę autobusai, ir buvo trumpa traukinių. Tas ta
xi vežikas parodoma gryžta iš New Yorko atgal, veždamas dy
kai kilus karius kuriems reikia.vykti į Pacifiko pakraštį. 

Marijona Milunaitiene 
Dirvos Atstovas 

Skelbimams, Prenumeratoms 
811 Holliris Street 

BALTIMORE 1, MD» 

'I' *1* *:* •{* .j. Y .Į. »̂ . A ̂  

* VISOKIA APDRAUDA 
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas muaų pa

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

ir Apdraudos Agentūra. 

P .  P .  M  U  L I O  L I  S  
Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate 

6606 Superior Ave. Cleveland IIEnderson 6729 
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Tegul meilė Lietuvos 
Dega musų širdyse! L A I S V A  L I E T U V A  Laisvę pažinę ^ 

Jungo nevilksim! 

PasiaiMim šiam Dideliam Darbui iki Vasario Ifi-lus! 
RAŠYKIM LAIŠKUS SAVO KONGRESMANAMS PRAŠANT BALSUOTI UŽ REZOLIUCIJAS 

Dėkime Stambias Aukas Tęsimui Kovos už Lietuvos Laisvę 
TOS REZOLIUCIJOS YRA HOUSE RESOLUTION No. 390, ir SENATE CON. RESOLUTION No. 40. JAS 

{NEŠĖ LIETUVIŲ DRAUGAI, ATSTOVAS KELLY (Chicago) ir SEN. WILLIS (Indiana) 

"o****0 

% 

SAKO, UNO YRA BE 
VERTĖS 

REP. EDWARD E. KELLY 
Jis įnešė Atstovų Rumuose Rezoliuciją — House Resolu
tion 390, reikalaujančią kad Prezidentas Truman ir State 
Departmentas rūpintųsi Lietuvos nepriklausomybės atsta
tymu. 

Per visą laiką nuo 1940 metų dirbę už Lietuvos Ne
priklausomybės apgynimą, mes Amerikos Lietuviai at
likome eiles visokių darbų kurie buvo sulyg tos dienos 
reikalavimų. 

Dabar prieš mus stovi vienas svarbus darbas, ku
ris yra bene lengviausias mums atlikti — tai pravedimas 
U. S. Kongrese Senatoriaus Willis Senate Con. Resolu
tion 40, ir Atstovo Kelly House Resolution No. 390. 

Tas darbas yra lengvas todėl kad reikalinga tik pa
rašyti laišką ar atvirute savo Distrikto Kongresmanui 
ir savo Valstijos abiem Senatoriams. 

Šiuo atveju nereikia jums niekur važiuoti ir laiko 
gaišuoti. Senatorių ir kongresmanų vardus gausit pa
telefonavę ar parašę j savo miesto "Board of Elections". 

SENATORIUS RAYMOND E. WILLIS 
Jo Rezoliucija — Concurrent Senate Resolution 40 — yra 
sąryšyje su Atstovo Kelly Rezoliucija, taip kad abi Kon
greso Įstaigos išjudintos reikalauti administracijos gynimo 
Lietuvos Nepriklausomybės. 

Šį svarbų darbą dirbkime dabar — pasiaukodami 
savo tėvynei Lietuvai, rengiantis minėti jos 28 metų Ne
priklausomybės sukakti, Vasario 16. 

Rašykit laiškus j Kongresmanus dabar, panaudoda
mi apačioje paduotus pavyzdžius. Kurie prastai moka
te Angliškai, lai parašo kas iš jaunųjų, o jus kaip bal
suotojas, tik pasirašykite savo vardą ir pavardę. 

Šis laiškų rašymas Kongresmanams yra ne vienos 
kurios Lietuvių grupės, bet VISŲ Amerikos Lietuvių 
pareiga, nes tai yra darbas už musų VISŲ Tėvynę Lie
tuvą: Todėl i darbą visi — DABAR! 

SVARBLT. Neužtenka kad patys Lietuviai rašys 
tuos laiškus, reikalinga kad rašytų ir kitų tautų balsuo
tojai ir jusų draugai Amerikiečiai. 

Šia talpiname porą laiškų pavyzdžių, rašymui jusų Kongresinio Distrikto Atstovui ir jusų valstijos Sena
toriui Geriau mokantieji Anglišką kalbą gali tuos laiškus paįvairinti. Prašykit ir Amerikiečių rašyti. 

HOUSE REZOLIUCIJOS LAIŠKAS 

Hon. (Kongresmano vardas ir pavardė) 
House of Representatives Bid#. 
Washington, D. C. 

Dear Sir: 
As a voter in your District, I hereby request you to sup

port and vote for House Resolution No. 390, which is based on 
the Four Freedoms and the principles of the Atlantic Charter, 
and which urges the President and the Secretary of State to 
devote their efforts to the restoration of a free Lithuania. 

(Pasirašyti savo pilną vardą ir pavardę ir adresą.) 

SENATO REZOLIUCIJOS LAIŠKAS 

Hon. (Senatoriaus vardas ir pavardė) 
U. S. Senate Bldg. 
Washington, D. C. 

Dear Sir: 
I am hereby appealing to you to support and vote for the 

Concurrent Resolution—S. Con. Res. 40, concerning Lithuania. 
This Resolution appeals to the President and the Secretary of 
State to use their good offices to enforce the Four Freedoms 
and return Lithuania's rightful independence to her. 

Buvęs Amerikos Aukščiau
siojo Teismo Teisėjas Owen J. 
Roberts savo kalboje Chica-
goje, Užsienių Santikių Tary
bos susirinkime, įrodinėjo kac 
naujoji įstaiga, United Nations 
Organizacija, yra taip pat ly 
giai bevertė ir bejiegė, palaiky
ti taikai kaip buvo po pereito 
karo padaryta Kellogo-Brianc 
sutartis ir kaip buvo Tautų 
Sąjunga. 

• "Tautų Sąjunga pasirodė be 
jiegė kaip ir kitos pirmesnės 
sutartys ir sąjungos. UNO 
nėra geresnė. Ji neturi taisy
klių ir neturi priemonių jas 
įvykdyti jeigu ir turėtų. 

"Senoji tautų sąjunga susi
dedanti iš 52 valstybių, nubal
savo vienbalsiai kad Mussolinc 
sulaužė sąjungos taisykles už-
puldama ir užimdama Etiopi
ją, bet nieko neįvyko. Kodėl? 
Todėl kad dvi iš galingųjų tau
tų sąjungos narių nenorėjo da
ryti nieko prieš Italiją. 

"UNO yra taip pat tik Ang
lijos, Amerikos ir Rusijos są
junga. kuri tęsęs tik tol kol 
tos trys didžiosios valstybės 
galės sutarti svarbiasiais klau
simais. Jiega vis tebėra spren-
džiartis faktorius ar bus karas 
ar taika. , 

"Jokia valstybė neverčiama 
pavesti savo nesusipratimą U. 
N. O. teismui, ir nėra jokios 
taisyklės kuri priverstų prisi
laikyti to teismo nuosprendžio. 

"O kaip su atomine jiega 
atomine bomba. Jeigu tai butų 
vidaus reikalas kongresas ga
lėtų priimti įstatymą uždrau
džiantį bent kam ją išdirbti, ir 
jei kas tą įstatymą sulaužytų 
jis galėtų buti sulaikytas ir 
įkalintas. 

"Ar UNO galėtų padaryti ką 
panašaus? Ne. Sumner Wei 
les primena kad atominė jiega 
galėtų buti UNO kontroliuoja 
ma tik jeigu visos šalys sutik
tų atskleisti viešai savo gink
lavimosi programą kitoms ša
lims. Tačiau jis tuo pat pri
mena kad Rusija niekad su tuo 
nesutiks. Kada Anglijos visos 
srovės sutiko su kitomis šali
mis susėdus išdiskusuoti ato
minės jiegos klausimą, Rusija 
ir musų šalis pasakė ne. Vis
kas ką UNO gali daryti tai tik 
kalbėti, nieko daugiau", aiški
na Teisėjas Roberts. 

Bostono Veikei y žodis 
Amerikos Lietuviu Tarybos Ekzekutyviam Komitetui 

Pareiškimas 
Gerbiamieji: 

Sveikas protas sako kad Willis-Kelly rezoliucija ne 
tik yra remtina, bet ir kad ji sudaro vieną rimčiausių 
pastangų Lietuvos teisėms apsaugoti. Jei Amerikos Jun
gtinių Valstybių Kongresas tą rezoliuciją priimtų, Lie
tuvos pripažinimas Sovietų Sąjungai mažų mažiausia 
butų labai apsunkintas, šiaip ar taip, Amerikos Kon
greso balsas yra Amerikos tautos, jos žmonių balsas. O 
tautos balsas yra juk Dievo balsas. 

Tat, gerbiamieji, bent dabartiniu momentu pasiro
dykite esą tikrais Amerikos Lietuvių visuomenės vadais, 
o ne tik savo srovių lyderiais: pasisakykite už Willis-
Kelly rezoliuciją ir suteikite jai Tamstų vadovaujamos 
Amerikos Lietuvių Tarybos paramą. Toks Jusų žings-

Jonas L. Kasmauskas 
Fortūnatas J. Bagočius 
J. B. Gailius, 
Dr. A. Kapočius 
A. Matjoška, 
St. Kantautas. 

(Pasirašyti pilną vardą, pavardę ir adresą) 

¥ 

našiai, 
limybes 
gali buti pamestas pusiaukelėje. Parodykim savo pasišventimą musų brangiam įdegiui ir toliau! 

Kam reikalingos aukos šiame darbe 
Kaip žinote, šias dvi Rezoliucijas Lietuvos laisvės 

gynimui U. S. Kongresui įnešė minėti Atstovas Kelly ir 
Senatorius Willis pasidarbavimu Amerikos Lietuvių Mi
sijos, Lietuvai Vaduoti Sąjungos ir su jomis dirbančių 
organizacijų vadovybės. Mes žinome kad nebus lengva 
tas Rezoliucijas Kongrese pravesti, kadangi musų prie
šai yra galingesni ir jie savo propagandai leidžia milijo
nus dolarių. Mes kovojame' tiktai pasiremdami žmoniš
kumu ir teisingumu. Todėl mes jieškome Lietuvai drau
gų kurie supranta teisingumą ir už jį stoja. 

musų tikslui prijaučiančiais atstovais ir kitais žymiais 
valdžios žmonėmis. 

LVS skyriai ir kitų organizacijų atstovai kurie da-
lyvavot Washingtone Lapkričio 16-17, 1945, ir prižadė
jote sukelti savo kolonijose tūkstantines tų Rezoliucijų 
pravedimo pastangoms, atlikite savo pėreigą — rinkite 
aukas, siųskite jas į centrą dabarN nelaukiant nei Vasa
rio 16-tos. 

RUSAI NORI KON
TROLIUOTI VOKIE

TIJOS UNIVERSI
TETĄ 

DETROITO LVS 6-to 
SKYRIAUS NUVEI-

KIMAI 1345 M. 

LYS CENTRAS 6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 

Sovietams pranešus kad Ru
sai atidarys' Berlino Universite
tą, kuris randasi jų valdomoje 
miesto dalyje, išimtinai savo 
kontrolėje, prieš tai užprotes 
tavo kitos trys okupuojančios 
šalys — Amerika, Anglija ir 
Prancūzija. Jos pareiškė kad 
universitetas turi buti keturių 
valstybių kontrolėje. 

Tačiau tos trys valstybė* yra 
bejiegės ką nors daryti, parei
škė vienas Amerikos viršinin
kas. Jeigu Rusai patys savo 
pinigais finansuos universitetą 
ir jį vadovaus savotiškai, kitos 
šalys nieko negali daryti. 

Viena ką pasakė Amerikos 
viršininkas tai kkd Amerika 
gali ir nedaleis Rusams ope
ruoti kitose universiteto daly
se kurios randasi Amerikos lai- kitus" veikimo reikalus. 
komoje Berlino zonoje. 4 Vyt. Markuzas. 

Lietuvai Vaduoti Sąjungos 
3-tas skyrius laikė savo susi
rinkimą Sausio 20 d. Tarp ki
tų dalykų buvo išduotas meti
niai raportai. Iš finansinio ra
porto paaiškėjo kad mes Det
roito apielinkės Lietuviai pra
eitais metais padarėme gerą 
progresą LVS 6-to skyriaus 
veikloje. 

Gegužės 6 d., 1945, buvo su
rengtas pasekmingas masinis 
susirinkimas, iš kurio aukų į 
Centrą pasiusta $200.00 
Narių mokesčių, aukų 121.00 
Knygų parduota už 155.00 
Nuo pirmo 6-to skyriaus 

skyriaus pikniko pasių
sta Centrui 182.00 

Nuo antro pikniko 200.00 
1- Misijai suaukota 499.00 
2-ai Misijai suaukota 308.00 
Viso Centrui pasiųsta 

1945 metais $1,665.00 
Reikia dar priminti kad šio 

skyriaus narys ir vice pirmi
ninkas Viktoras Petrikas 1945 
metais paaukojo $2,000 išleidi
mui LVS knygos apie Ameri
kos Lietuvių Misiją ir Jos Dar
bus. 

VALDYBOS RINKIMAS 
Šiame susirinkime buvo rin

kimas šiems metams LVS 6-to 
skyriaus valdybos. Buvo pa
geidaujama kad LVS 6-to sky
riaus organizatoriai apsiimtų 
pirmininkauti — Viktoras Pet
rikas ar H. A. Kapturauskas. 
•Jie buvo pirmutiniai šio sky
riaus nariai. Bet paaiškėjo kad 
iiems aplinkybės neleidžia: V. 
Petrikas likviduoja savo biznį, 
o Kapturauskas yra Amerikos 
Lietuvių Balso radio vedėjas ir 
pranešėjas, turi kitus darbus. 
Jiedu sutiko buti skyriaus vi
ce pirmininkais. 

Geras LVS rėmėjas, dabar 
prisirašęs prie LVS 6-to sky
riaus, Juozas Gužauskas, išrin
ktas pirmininku. Vice pirmi
ninkai — Viktoras Petrikas ir 
H. A. Kapres - Kapturauskas; 
užrašų raštininkas — Vytau
tas Markuzas; iždininkas — 
Augustas Rinkunas; korespon
dentas — V. Petrikas; organi-
jatoriai Marė Sims ir V. Pet
rikas. 

LVS 6-to skyriaus nariai su
sideda iš Detroito apielinkės 
gyventojų: Detroit, Dearborn, 
Grosse Point, Hamtramck, Van 
Dyke, Ann Arbor. 

Šiame susirinkime užsimokė
jo nario duokles šie: 
Antanas Aurila 
Peter Balkus 
Juozas Gužauskas 
Harry A. Kapres 
Juozas Kripas 
Antanas Kakanauskas 
Matas Mozūras 
Vytautas Markuzas 
Viktoras Petrikas 
Margaret Petrikienė 
Augustas Rinkunas 
Dr. Jonas J. Sims 
Marė Sims 
Jonas Tamošiūnas 

Skyrius apkalbėjo 

WORCESTER, MASS. 

2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 

įvairius 

CLEVELANDIEčIU ATSI
LANKYMAS IR VIETOS 

VEIKĖJŲ DARBUOTĖ 
Dar keletas žodžių prie LVS 

12-to skyriaus parengimo įvy
kusio Sausio 13, ir LVS Cen
tro svečių iš Cleveland, Ohio. 

Svečiai, Julius Smetona ir 
K. S. Karpius, atvyko i Wor-
cesterį Sausio 12 vakare ap
sinakvojo pas pp. Lapinskus. 
Tą vakarą susirinko būrelis 
vietos veikėjų pasikalbėti. 

Sekmadienį, svečiams pietus 
surengė pp. Yakučiai savo na
muose; p. A. Yakutis yra LVS 
12-to skyriaus iždininkas ir 
energingas organizatorius. 

Poni Jieva Danilienė savo 
puikiu automobiliu ryto metą 
svečius nuvežė Į savo parapijos 
bažnyčią, paskui pavežiojo po 
miestą, ir nuvežė pas pp. Ya-
kučius pietums. 

Pietuose dalyvavo keletas 
žymesnių Worcesteriečių, tarp 
jų keli profesionalai. 

Pietaujant, pp. Yakučių duk
relė ir sunus, Katrina ir Ro
bertas, palinksmino Lietuviš
komis dainelėmis. Jiedu pas
kui ir salėje padainavo publi
kai. Katriutė yra gabi pianis
tė, ji pati akompanavo dai
noms. 

Apie viešą parengimą salėje 
jau buvo rašyta, čia noriu pri
durti tik apie svečių pagerbi
mo vakarienę, kuri buvo su
rengta tuoj po prakalbų, Ed. 
Smith's restorane. 

Į vakarienę buvo sukviesta 
žymus skaičius patriotinių vei
kėjų, kurie savo darbais atsi» 
žymėję Lietuvių tarpe šioje 
kolonijoje, kiti net plačiau. 

Kadangi p. Karpius turėjo 
anksčiau išvažiuoti, jis pirmu
tinis buvo perstatytas kalbėti. 
Jis paragino Worcesteriecius 
ir toliau dirbti, tęsti kovą už 
Lietuvos laisvę, nes niekas ki
tas už mus nedirbs. 

Vakarienėje kalbų programą 
vedė A. Blažys. Vėliau seki 
kalbos šių dalyvių: Juliaus 
Smetonos, Juliaus Kiškio, pp. 
Purvinskų, p. Danilienės, p. 
Pakštienės, p. Raukčio, p. La
pinsko, p. Metriko, p. Vaišie-
nės ir kitų. Visi reiškė norą 
ir rodė reikalą kovoti už Lie
tuvos nepriklausomybę. 

Pasakė kalbą ir A. Yakutis, 
kuris ragino visus stoti ir dir
bti Lietuvai Vaduoti Sąjungo
je. Yakutis ir Rauktis ener
gingai šeimininkavo šioj® va
karienėje. 

Kadangi p. Julius Smetona 
dar pasiliko Worcesteryje, pir
madienio vakare pas pp. Lapin
skus buvo surengta vakarienė, 
kurioje dalyvavo LVS skyriaus 
darbuotojai. 

Pasekmingai pavykus šiam 
trečiam LVS 12-to skyriaus 
parengimui, skyriaus valdyba 
planuoja kitus naujus darbus. 
Ką suplanuos, bus vietos vi
suomenei pranešta. Rep. 

Juozas Zemgule8 
Dirvos Atstovas 

Prenumeratoms, Skelbimams 
511 So. Hoover Street 

LOS ANGELES, GALIF. 

-M m* 
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DOKUMENTAS 
NUO KURiO RU

SAI RAUSTA 

Nuernbergo teisme, kite tę
siama Vokiečių kaltinimas už 
karo žiaurumus, buvo patiekta 
svarbus dokumentas, Vokiečių 
karo laivyno Admirolo Deenitz 
užrašai. Tačiau jais teismas 
nesinaudoja, nes nors jie pa
rodo kaip veikė Vokiečiai, sy
kiu parodoma kaip Stalinas no
riai bendradarbiavo su Hitle
rin karo pradžioje, šie faktai 
Rusams, kurie dabar sėdi tei
sėjų suole, yra labai nemalo
nus, ir juos atmeta ne tik Ru
sai bet ir Amerikiečiai ir Ang
lai. Mat, reikia elgtis kad ne
įvarius savo sąjungininkę į ne
malonumą. 

Sulyg Adm. Doenitz užrašų, 
Stalinas noriai dirbo su Hitle
riu, rėmė jo visus planus, net 
pasiulė Vokiečiams įrengti sa
vo submarinų bazę Murmans
ke, kad lengviau butų užpul
dinėti Alijantų laivus. Rusai 
davė visą pagalbą Vokiečiams 
parplaukdinimui didžiojo Vo
kiečiu garlaivio Bremen atgal 
| Vokietiją. 

"Tikrenybėje, Stalinas buvo 
didžiausias kolaboracionistas iš 
jų visų. Jis padarė sutarti su 
Hitleriu pasidalinti savo tarpe 
Lenkiją, kas pradėjo karą. Jei 
Stalinas butų pasirodęs nors 
kiek nedraugiškas Hitleris var
gu butų rizikavęs kariauti 1930 
metais. Nuo 1939 iki 1941 m. 
Stalinas buvo ištikimas Hilte-
rio bernas. Komunistai Rusijo
je ir visame pasaulyje pildė 
įsakymus darydami viską kas 
tik galėtų pasitarnauti nazių 
naudai. Stalinas pats pasiulė 
naziams vietą Rusijos vande-
nuose Įsteigimui Vokiečių sub
marinų stočiai, ir visų ausyse 
dar ir dabar skamba Stalino ir 
jo pakalikų riksmai ir vadini
mas imperialistiniu karo prieš 
Hitlerį", rašo Chicago Daily 
Tribune. ;  1 
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MEGSKIT LIETU
VIU VAIKAMS 

H 
u 

I HALF paskelbtą mezginio 
vajų nuo karo nukentėjusiems 
Lietuviams vaikučiams entu
z i a s t i š k a i  a t s i l i e p ė  v i s a  e i l ė  
darbščių organizacijų. Visoms 
atsiliepusioms draugijoms buvo 
išsiųsti jų prašyti kiekiai vilnų 
ir šis reikalingas labdarybės 
darbas varomas pirmyn visu 
smarkumu. Bet dar reikia dau
giau geraširdžiu Lietuvaičių, ku
rios paaukotų savo laiką ir ga
bumus nekaltų, šaltį kenčian
čių Lietuvių vaikų gerovei. Ne
pamirškime kad tūkstančiai gra
žiosios Lietuvos mažosios kar
tos kenčia neapsakomą šaltį. 
Jiems numegsti ir nusiųsti dra
bužėliai apdengs ju kunelius, 
nušluostys jų ašaras ir gal iš
gelbės daugelio gyvybę. 

Iki šiol stipriu veikimu pasi
rodė šie BALF mezgimo rate
liai: Chicago, 111. (BALF sky
riai), Mt. Carmel, Pa. (Sodalie
čiu kuopa), Tamaqua, Pa. (So-
daliečių kuopa), Mahanoy Cit> 
ir apylinkė (Schuykill Districl 
Union of Lithuanian Sodalities) 
So. Boston. Mass. (BALF sky
rius No. 17), Wilkes-Barre, Pa 
fšv. Trejybės parapijos draugi' 

,i< >•), Worcester, Mass. (BALF 
skyrius No. 31), Shebo.vgan 
Wis. (Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos veikėjos), Detroit, Mich 
(BALF skyrius No. 76), Lo: 
Angeles, Calif (BALF skyrių: 
No. 13), Athol, Mass. (BALI 
skyrius No. 71) ir k t. 

I)ar karta nuoširdžiai kvie 
čiame visas Lietuvių moterų 
merginų draugijas, organizaci 
j;is ir BALF skyrius i talką 
kiekvienai draugijai Į: tojus 
m darbi bus prisiųsta jų pra 
yomas kiekis vilnų. 

Pa š veski m savo laiką ka< 
Lietuviams vaikučiams n<T"ik 
tu šalti kęsti. Stokim į liALi 
mezgimo ratelius. 

Vidais mezgimo ir vilnų re) 
kalais prašome kreiptis į vieti 
nius BALF skyrių sekretorių 
ar rašyti tiesiog į: 
United Lithuanian Relief Fund 

of America, Inc. 
19 W. 41th St. N. Y. 18, N.Y. 

JiALF VaWyba. 

(Tęsinys iš pereito nr.) 

B. Aštuoneri metai kalėjimo — už ką? 
Liepos 12 dieną visoje Lietuvoje ir visų Lietuvį šir

dyse kartojosi be paliovos klausimas — už ką? už ką? 
Suvežtieji į kalėjimus klausinėjosi taip pat — už ką? 

Ar tie tūkstančiai sąmoningų Lietuvių, per 20 metų 
išmokusių pažinti ir mylėti laisvę, yra dabar apkaltinti 
už tai kad jie gimė Lietuviais, kad vadovavo Lietuvos 
valstybinio gyvenimo sritims, kad nebuvo komunistai? 
Juk Lietuva buvo atskira nepriklausoma valstybė, tvar
kėsi savais įstatymais ir papročiais. Tat kaip gi galima 
apkaltinti žmones už tai kad jie buvo ištikimi tos valsty
bės piliečiai? Ne — Lietuvos baudžiamieji Įstatymai to
kių nusikaltimų nenumato. Gi Sovietų Sąjungos kodek
sų negalimg, taikinti Lietuvai, nes ji formaliai dar tebėra 
"nepriklausoma", ir pagaliau kiekvienas darbas, kad jis 
butų nusikalstamas, turi buti draustinas jo vykdymo 
metu. 

"Aš nieko blogo nepadariau, nieku nenusikaitau ir 
tik del nesusipratimo, turbut, esu suimtas". Taip mąs
tė pirmomis dienomis kalėjime visi tie kurie nežinoje 
kad yra pasaulyje viena valstybė kuri kalina milijonus 
savo piliečių vien tik už tai kad jie nešiojo skrybėlę, vai
kščiojo apsiavę gerais batais, gyveno gražiai'apstatyta
me bute, mokėsi užsieniuose ir matė pasaulį, turėjo savo 
namus ir ukius ir nebuvo nei valkatos, nei tinginiai, nei 
komunistai Bet praėjo kelios dienos ir paaiškėjo 
jog tokia tvarka dabar jau Įvedama ir Lietuvoje. 

Pagal Lietuvoje veikusius baudžiamuosius įstaty
mus kiekvienam suimtam žmogui per 48 valandas turi 
buti pasakyta kuo jis yra kaltinamas, arba jis turi buti 
paleistas, Ir Liepos 12-tos suimtieji kantriai laukė tų 
48-nių valandų galo, tikėdamiesi sužinoti ką jie nusikals
tamo yra padarę, ir tikėdamiesi išeiti į laisvę. Bet vi
sos jų viltys buvo tuščios: praėjo trys savaitės, ir tik ta
da jiems buvo pasakyta kad jie yra kaltinami Sovietu 
Sąjungos Baudžiamojo Kodekso 58 ar 59 straipsniais. 
Mat, per tą laiką Lietuva buvo ir formaliai prijungta 
prie Sovietų Sąjungos, buvo Lietuvoje Įvesta Sovietų 
konstitucija, ir Sovietų Baudžiamasis Kodeksas, ir gali
ma buvo jau rasti straipsnių pakaltinti visiems Lietu
viams ir visai Lietuvių Tautai. 

Visi areštuotieji Liepos 12 ir sekančiomis dienomis, 
savaitėmis ir mėnesiais buvo apkaltinti pagal sovietinį 
baudžiamąjį kodeksą. Ir kaip juokingai skamba visi 
tie Lietuviams pritaikinti baudžiamieji straipsniai ša
lia naujos ir taip išdievinto Stalino išdievintos konstitu
cijos 125-to straipsnio, kuriame šitaip pasakyta: 

"SSSR piliečiams įstatymas garantuoja: a) žodžio 
laisvę, b) spaudos laisvę, o) susirinkimų ir mitingų lais
vę, d) gatvės eisenų laisvę". Kur tu rasi daugiau melo 
negu sovietų konstitucijoje! 

Sovietinio Baudžiamojo Kodekso 58 ir 59 straipsniai 
numato politinius nusikaltimus. Jie išskaičiuoja visus 
galimus politinio nusikaltimo atvejus kurie priskiriami 
kontr-revoliueinei veiklai. Ir visi Lietuviai buvo kalti
nami kontr-revoliuciniu veikimu ir nusikaltimais valdy
mo tvarkai. 

Pagal 58 straipsnį kontr-revoliucija pripažystamas 
toks veiksmas kuriuo siekiama nuversti, pakirsti ar su
silpninti darbininkų bei valstiečių valdžią arba pakenk
ti Sovietų Sąjungos išoriniam saugumui ir susilpninti 
pagrindinius ukinius, politinius ir nacionalinius proleta
rinės revoliucijos laimėjimus. Toks veiksmas pripažys
tamas kontr-revoliuciniu net ir tada kai jis yra atliktas 
kitoje "darbo žmonių valstybėje". Be to, kontr-revoliu
ciniu nusikaltimu laikomi ir tokie veiksmai kuriais ken
kiama Sovietų Sąjungos karinei galiai, nepriklausomy
bei ir teritorijos neliečiamybei. 

Pagal 59 straipsnį nusikaltimu valdymo tvarkai lai
komas kiekvienas veiksmas kuris trikdo valdymo ar liau
dies ūkio organų veiklą, priešinasi valdžios organams ir 

Karžygio Brolis įstoja Kariuomenėn 

Carl Bong, brolis žuvusio atsižymėjusio lakūno Richard 
Bong, iš Poplar, Wis., parodoma įsirašo kariuomenės oro tar
nybon, pasekdamas savo broli, šis yra 19 metų amžiaus. Jo 
šone stovi rekrutavimovedėjas Maj. S. T. Holzmiuiį, 

kliudo jų darbui, silpnina valdžios galią ir autoritetą ir 
siekia sugriauti Sovietų Sąjungos bei sąjunginių respu
blikų valdymosi tvarką ir ūkinio pajiegumo pagrindus. 

kiekvienas čia paminėtas "didysis nusikaitimas" dar 
yra išskirstytas į kelioliką ar keliasdešimt atskirų smul
kesnių nusikaltimų, kurie vos telpa į 14 puslapių Baudžia
mojo Kodekso, ir kurie yra taip suformuluoti kad juos 
galima pritaikinti kam tiktai nori ir kada tik nori. Už 
tuose straipsniuose pažymėtus nusikaltimus yra numaty
tos bausmės nuo vienerių iki dvidešimts penkerių metų 
kalėjimo, arba sunkesniais atvejais — mirties bausmė. 

58-tu ir 59-tu straipsniais kaltintiems Lietuviams 
dažniausia buvo paskiriama aštuoni metai katorgos sun
kiųjų priverčiamų darbų stovyklose Sibire ar kur Sovie
tų Sąjungos gilumoje. 

Ir vėl mes gryžtame prie klausimo — "už ką?" Ko
dėl bolševikai taip skubomis naikino Lietuvos inteligen
tijos tą dali kuri buvo tampriau savo darbu susijus su 
nepriklausomos Lietuvos tautine mintimi? Už ką jie ją 
sukišo kalėjiman ir pasmerkė mirčiai? Atsakymas nė
ra sunkus. Visų pirma — bolševikai vykdė Lietuvoje 
socialinę ir politinę revoliuciją, kuri nebuvo palydėta ar 
iššaukta savitarpinių pilietinių kovų, neturėjo kraujo, 
žudynių ir viso to kas charakteringa gilesnei socialinei 
revoliucijai. Kiekvienas socialinės tvarkos perversmas 
iššaukia mažesnių ar didesnių susirėmimų tarp besirun-
giančių siuogsnių. Viršų paėmę elementai siekia galu
tinai užgniaužti savo priešininkus; gi įveiktieji spiriasi 
kiek gali naujiesiems valdovams, trukdo jų pasinešimus 
ir aiškina jų užkulisius. 

Ir Lietuvoje, bolševikams siekiant įgyvendinti sayo 
klaikumu pasižyminčią tvarką, jie matė kad Lietuvių 
Tautoje yra labai daug "antisovietiškumais užsiteršusio 
elemento", kurs galės sunkinti Lietuvos sovietinimo dar
bą. Jie gerai suprato kad perauklėti to elemento nebus 
galima, kad jis, laisvėje subrendęs, dabar nesiduos len
kiamas vergijon ir nepasiduos geruoju komunistų valiai. 
Vadinasi, beliko tik viena priemonė: apsivalyti nuo to 
antisovietiško elemento, išsiunčiant jį į Rusijos gilumą, 
dalį nugalabinant kalėjimuose, dalį perleidžiaht per kon
centracijos lagerius. Ir kai pradžioje,bolševikai Lietu
voje suiminėjo tik tautinės minties žmones, tada jie aiš
kinosi apvalą kraštą nuo "smetonininkų" ir galėjo nau
dotis kairiųjų ir dešiniųjų srovių pritarimais, ir tuo bu-
du galėjo gražiai pridengti savo žmogžudišką tikslą. 

Bet kai aprinkę tautininkus, ištiesė savo juodą ran
ką į liaudininkus ir krikščionis-demokratus, kai apėmė 
savo išnaikinimo planu visą Lietuvių Tautą, tada visiems 
buvo lengvas atsakymas1— už ką? Ir* tada niekas ne-
bejieškojo nusikaltimų, del kurių vakar buvo nuvaryti 
į kalėjimą draugai, šiądien — varomi pažystamieji, o 
ryt — ir visa Lietuva.... 

Už ką bolševikai naikino caristinės Rusijos inteli
gentiją, už ką išžudė milijonus Rusijos "kapitalistų", val
stiečių, darbininkų, kareivių ir karininkų? Už tai kad 
jie nepritarė banditizmui ir nenorėjo paklusti bepro-
čiams ir analfabetams. Ir Lietuvos inteligentiją bolše
vikai suvarė į kalėjimus už tai kad ji niekados nebūtų 
sutikus bendradarbiauti su Maskvos budeliais, su viso
kiais išdavikais ir niekšais; už tai kad ji nenorėjo par
duoti Lietuvos laisvės, Lietuvos istorijos, kulturos, Lie
tuvių kalbos ir savo gimtosios žemės. Už tai jai buvo 
skirta aštuoneri metai kalėjimo, aštuoneri metai 
sunkiųjų darbų stovykloje tolimo ir šalto Sibiro pusny
se 

L Vėlesni "užterštos Lietuvos" valymai.... 
Bolševikai, prijungę Lietuvą prie Sovietų Sąjungos 

ir įjungę ją į sunkų vergystės jungą, pasijuto esą jau 
nepakeičiami Lietuvos krašto valdovai ir galį prekiauti 
Lietuvių Tautos likimu taip kaip jiems patinka. Iki pri
jungimo dar maloniu veidu kalbėję su savo talkininkais 
(liaudininkais ii* krikščionimis-demokratais), dabar at
sigręžė ir prieš juos ir ėmė kirpti vienodu ugiu, kaip ir 
tautininkus.... Kadangi liaudininkus-socialistus tikė
josi komunistų partija "perauklėti" tai jų laikinai nepri-
skaitė prie tų "mėšlų" kuriais buvo "užteršta Lietuva" 
ir kuriuos reikėjo dar su liaudininkų talka išvežti. 

Lietuvai tapus Tarybų Socialistine Respublika, ūki
nės tvarkos irimas vyko dar spartesniais žingsniais, kad 
"greičiau prisivytų kitas Sovietu Sąjungos respublikas", 
bet prisivytų ne pažangumu ir kultura, o savo ubagyste, 
prekių trukumais, nuskurimu ir savo dvasine apatija. 
Ir paprasta akis galėjo lengvai matyti kaip kasdien Lie
tuvos gyvenimas vis greičiau leidosi žemyn, vis greičiau 
tolinosi nuo "smetoniškų laikų", nešdamasis su savimi 
tik malonų anų dienų atsiminimą. 

Akimirksniais nyko paskutinės nepriklausomo gy
venimo išorinės liekanos; pasikeitė tvarka laukuose ir 
miestuose, įstaigose ir gatvėse, prie darbo ir prie poil
sio. Tik nepasikeitė Lietuvio mintis ir širdis: jis vis, vie
nišas ar draugystėje, tebegalvojo apie laisvę ir vergys
tės pabaigą; jo širdis vis daugiau neapkentė svetimųjų 
pančių, nešvariųjų sovietų, naujųjų "kapitalistų siaura
pročių" ir Lietuvių Tautos išdavikų. Toks Lietuvis ir 
sudarė "antisovietinį ir socialiniai svetimą elementą", 
kuriuo taip plačiai Lietuva buvo "užteršta". Jis sudarė 
Lietuvoje kontr-revoliucijos jiegą, galinčią vėliau buti 
labai kenksmingą bolševikinei santvarkai ir sovietiniams 
tikslams. Tą elementą bolševikai buvo nusistatę likvi
duoti. 

1940 metų Lapkričio 28 diena Lietuvos NKVD įsa
kė visoms savo agentūroms pasiruošti "užterštos Lietu
vos" valymui ir tuoj pat pradėti sekimą atitinkamų žmo
nių. užvesti jiems bylas, apstatvti iuos šnipais ir uoliai 
rinkti medžiagą jų apkaltinimui. Pagal tą įsak/mą tu 
r ėjo buti sekami visi tie kurie sudarė bolševikams sveti

mą efementą, kurie sudarė Lietuvių tautinę kontr-revo-
liuciją. Kad skaitytojas turėtų pilnesnį vaizdą, mes eis 
duosime to įsakymo trumpą ištrauką: • 

"Lietuvos TSR Vidaus Liaudies Komisaro 1940 metų 
Įsakymas 

Visiškai slaptai 
Kaunas, 1940 ra. Lapkričio 28. 

Įsakau: 
užvesti bylas h? sekti visus tuos asmenis kurie del savo 
socialinės ir politinės praeities, tautinių-šovinistinių nuo
taikų, religinių įsitikinimų, moralinio ir politinio nepa
tvarumo yra priešingi socialistinei santvarkai.... Prie 
šių elementų skaitomi: ^ 

a) visi buvę antisovietinių politinių partijų, organi-
sacijų ir grupių nariai — trockininkai, dešinieji, eserai, 
menševikai, socialdemokratai, anarchistai ir pan,; 

b) visi buvę tautinių šovinistinių antisovietinį par
tijų, organizacijų ir grupių nariai — tautininkai, jauna
lietuviai, voldemarininkai, liaudininkai, krikščionys de
mokratai, tautinės teroristinės organizacijos nariai (Ge
ležinis Vilkas), studentų korporacijų aktyvas, šaulių są
jungos aktyvas, katalikų teroristinė organizacija1 (Bal
tas Žirgas); 

c) buvę žandarai, policininkai, politines bei kriiaS-
nalinės policijos tarnautojai; 

d) buvę caro, baltųjų, Petliuros ir kit. ssrmijų kakli
ninkai ; 

e) buvę Lietuvos ir Lenkijos kariuomenių karini* 
kai ir kariuomenės teismų nariai; 

f) buvę politbanditai ii* baltųjų bei kit. antisovieti
nių armijų savanoriai; 

g) asmenys pašalinti & Komunistę P&rtip® ir. Kom
jaunimo už antipartinius nusižengimus; 

h) visi bėgliai, politemigrantai, reemigrantai, repat
riantai ir kontrabandistai; 

i) visi svetimų valstybių piliečiai, užsienių firmų at
stovai, svetimų valstybių įstaigų tarnautojai, buvę sve
timų valstybių piliečiai, buvę svetimu valstybių atstovy
bių, firmų, koncesijų ir akcinių bendrovių tarnautojai; 

j) asmenys turi asmeniškus ir palaiką koresponden
cijos ryšius su užsienių, svetimų valstybių pasiuntinybė
mis ir konsulatais, esperantistai ir filatelistai: 

k) buvę ministerijų departamentų tarnautojai (nuo 
referento ir aukščiau) ; 

« 1) buvę Raudonojo Kryžiaus darbuotojai ir Lenkų 
atbėgėliai; 

m) religinių bendruomenių — tikybininkai (šventi
kai, kunigai), sektantai ir religinis aktyvas; _ 

n) buvę baiorai. dvarininkai, pirkliai, bankininkai, 
prekybininkai, įmonių savininkai, viešbučių ir restora
nų savininkai. 

(pasirašo) Guzevičius 
Lietuvos TSR 

Vidaus Reikalų Liaudies Komisaras." 

Iš čia paduotos įsakymo ištraukos matyti kad labai 
platus visuomenės sluogsniai turėjo buti likviduoti, no
rint apvalyti Lietuvą nuo jai "svetimo elemento". Ke
turiolika įvairių kategorijų buvo nustatyta, ir jas visas 
reikėjo bolševikams sunaikinti. Suprantama kad ištisas 
visuomenės klases vienu kartu likviduoti nebuvo įma
noma. Nors iš vienuolynų, mokyklų ir Šaulių Sąjungos 
namų daug kur bolševikai padarė kalėjimus, bet vistiek 
visa Lietuva į juos butų nesutilpus. Pagaliau ir surink
ti visus iškarto butų buvę labai sunku. Toclel bolševikai 
vykdė valymą palaipsniui: kai iš vieno sluogsnio didžiu
mą surinkdavo, juos likviduodavo, išveždami į Rusiją 
kaip tremtinius ar nuteistuosius, tada eidavo prie sekan
čios kategorijos žmonių. Tuo buclu jie palaikė krašte 
nuolatinę baimę ir nuolatiniais areštais bei ištrėmimais 
terorizavo visus Lietuvius. Tai buvo lyg Damoklio kar
das virš visos Lietuvių Tautos; ir kiekvienas jautė kad 
kas valandą ir net kas minutę gali jis atsidurti čekistų 
lankose. Jokie įstatymai ir jokie doros dėsniai nesau
gojo ir neramino Lietuvio: jis negalėjo buti ramus nei 
dieną nei naktį; nei įstaigoje nei namuose; nei bažny
čioje nei gatvėje. Ir neišgyvenusiam tose aplinkybėse 
yra labai sunku suprasti kad tas nuolatinės baimės jau
smas yra daug baisesnis negu pats kalėjimas. Visur ir 
visada šnipų apstatytas ii* sekamas, kur eini, ką pkaitai, 
su kuo susitinki, ką kalbi ir ka galvon — visa tai sukau
sto žmogų tokia baime kacl jis uagaliau pats eina į NK 
VD įstaigą ir, norėdamas greičiau išsilaisvinti iš to te
rore, pasisako esąs kontr-revoliucijonierius 

(Bus daugiau) 

GINTARŲ BURTAI 
Toli tu, tyliųjų laukų mylimoji, 
rugiagėlių burtų mergaitė — 
O mar ios dainuoja pagundomis juoko, 
gintarų taškvdamos -kraitį. 

Ateisiu, surinksiu ir tau atiduosiu, 
tu, tėviške mano, tu žiedas! — 
Iš svetimo krašto, iš tolių toliijjų 
visais pamariais tave giedu. 

Tau kasos gintaro su rutų šakelėm, 
ir juostos iš pasakų raštų 
Mylėsiu! Sapnuosiu, širdie mano žemės 
ne svetimo, tolimo krašto! 

B, Žvingilas. 



Dienos Klausimais 
Redaktorius—K. S. KARPIUS—Editor 6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio 
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PAGRYSTI RŪPESČIAI 

T IETUVIŲ visuomenė yra giliai susirupinus? šių meta} 
pradžioje paleistais ganciais. del Baltijos valstybių 

oficialaus pripažinimo Sovietų Sąjungai. Nors tie gan
dai ir buvo oficialiai paneigti, jų padarytas įspūdis te
beveikia labai sunkiai ir neraminiančiai. Jei Amerika 
ir Anglija butų iki šiol laikiusiosis Atlanto Čarterio ir 
veiksmais* įrodžiusios kad jos ištikrųjų kovoja del tautų 
laisves įgyvendinimo, State Departmento paskelbtas tų 
gandų paneigimas tikrai butų galėjęs mus nuraminti. 
Kadangi betgi paskutinių kelerių metų Anglijos-Ameri
kos politika pirmoje eilėje buvo nukreipta į Vokiečių ir 
Japonų sunaikinimą ir į gerų, draugiškų santikių bent 
kuria kaina palaikvmą su Sovietų Sąjunga ir kadangi 
šito rezultate teisingumo mindžiojimas jau pavirto do
rybe, State Departmento padrąsinanti pareiškimai ne
begali buti laikomi pakankamomis garantijomis. Tuo 
labiau kad sveikas protas ir šaltas galvojimas štai ką 
sako: jei Amerika ir Anglija nusileido bolševikams eilė
je svarbių klausimų, kaip. pav., Balkanų, Lenkijos ir To
limųjų Rytų klausimai, kodėl jos negali nusileisti tarp
tautiniu požiuriu žymiai menkesniame Baltijos valsty
bių klausime? 

Kodėl jos dar iki šiol nenusileido? Bene didžiausia 
šito klintis buvo Sumner Welles 1940 metų pareiškimas, 
kuriuo jis State Departmento vardu nusmerkė bolševi
kų įvykdytą Baltijos krašto okupaciją. Pripažinti da
bar tą okupaciją reikštų sulaužyti 1940 metais State De
partmento tartą oficialų žodį. 

Šito akivaizdoje, Amerika SU Anglija, galimas daly
kas, norėtų kokios nors koalicinės vyriausybės Baltijos 
kraštuose ir kokių nors naujų rinkimų, t. y. naujų faktų 
kurie leistų revizuoti Sumner Welles pareiškimą ir iš 
smerkimo pereiti į Sovietų Sąjungos agresijos oficialų 
pripažinimą. 

Sąryšyje tuo, nuolat pasikartoją gandai apie bu
simus rinkimus Baltijos kraštuose ne be pagrindo kelia 
didžiausio susirūpinimo. Jie Rali buti užuodanga. kuria 
norima apdengti dar vieną didelę kiaulystę, dar vieną 
didelį neteisingumą — Baltijos valstybių inkorporacijos 
j Sovietu Sąjungą legalizavimą. 

Lietuvių vienybė ir Willis-Kelly rezoliucija 
Ar tie pavojui įsikūnys artimoje ateityje, sunku da

bar tiksliai pasakyti. Tačiau viena yra tikra: mes ne
turime leisti migdyti savęs perdideliu optimizmu. Prie
šingai, mes turime bitti pasirengę visam kam ir jau iš 
anksto sukoncentruoti musų visas pajiegas kovai prieš 
Lietuvai ir kitoms Baltijos šalims gręsiančią nelaimę. 

Gręsiančio pavojaus akivaizdoje, Lietuviška visuo
menė vis smarkiau ir smarkiau kelia aikštėn vienybės 
reikalavimą. Lygia greta, ji vis labiau ir labiau neri-
mastauja del kai kurių neatsakingų gaivalų strvkčioji-
mo prieš Willis-Kelly rezoliuciją, kurios rėmimui milži
niška Amerikos Lietuvių visuomenės dalis pritaria. 

Visų sroviu, visiška vienvbė ir visų srovių šimtpro-
eentinis Willis-Kelly rezoliucijos rėmimas — štai šiądie-
ninis Lietuviškos visuomenės šūkis. 

Tarptautiniai neaiškumai 
f ARPTAUTINĖS politikos akiračiai nėra taip šviesus 

ir dabartinė tarptautinė padėtis nėra galutinė. 
UNO pirmieji posėdžiai jau kelia aikštėn daugybę 

problemų kurios gali iš pagrindų pakeisti dabartinę ne
tvarką arba, kaip kiti vadina, — dabartinę santvarką. 

Penkių didžiųjų veto teisė yra smarkiai kritikuoja
ma, Bolševikai, pajutę pavojų, šiaušiasi prieš nedemo
kratinės veto teisės panaikinimo pasiūlymą. Užėmę Hit
lerio vietą Europoje, bolševikai bijo pagrystos jų sau
valiavimo kritikos, štai kodėl Andrius Gromyko, Sovie
tą delegacijos pirmininkas, nekantraudamas nurodė kad 
penkių didžiųjų veto teisės panaikinimas galėtų turėti 
labai rimtų padarinių. Mat. jei veto teisė butų panai-
kinta, Sovietams galėtų buti pritaikintos sankcijos, ai1 

jie to nori ar ne. Sovietai, be abejo, vetuotų Azerbei-
džan© ii- kitu jiems nepalankių klausimų svarstymą, kad 
neiškiltų aikštėn jų nusikaltimai. O jei veto teisė butų 
panaikinta, jie šito negalėtų padaryti. 

Senatorius Byrd atkerta sovietams ir prisimena 
Baltijos valstybes 

Taikydami savo užimtoms teritorijoms diktatūrinį 
režimą ir terorą, bolševikai reikalauja bendrų adminis
tracijų Įsteigimo kolonijoms. Jei su tuo butų sutikta, 
jie, be abejo, suaktyvintu komunistinę veiklą kolonijose, 
kurstydami vietinius gyventojus prieš kolonijalę admi
nistraciją. -

Atominės energijos kontrolės srityje bolševikai taip 
pat pasirodė kolektyvinių priemonių šalininkais. Girdi, 
atitinkamai Maskvos konferencijos nutarimams, atomi
nės energijos kontrolės komisija turėtų veikti Saugumo 
Tarybos žinioje. Atseit ten kur bolševikai jokios įtakos 
neturi, jie yra bendros administracijos advokatai, o kur 
jie turi ką užgrobę, niekam kitam neleidžia kištis. 

Tokia grubi bolševikų laikysena savaime iššaukia 
kitų valstybių opoziciją. Ypač nerimauja Anglija, ku
liai tolesnis bolševikų įsigalėjimas Europoje nudaro ne
tipišką pavoii*. Tačiau ir Amerikoje, kuriai tiesiogi
nio pavojaus m bolševikų negręsia, ima kilti reakcijos 
bolševiku užmačioms. 

Štai Senatorius Harrv F. Byrd (Vircrinia) pasisakė 
prieš- Pacj^iko salų pavedimą bendrai UNO administra
cijai ir ta proea nurodė kad Rusija, kuri prooaguoja 
bendrą administraciją teiritorijįoins, įgytoms ši© karo 

Bolševikai Gieda Lietu
vos Himną — Kam? 

Švedijos Lietuvių leidžiamas 
laikraštis Svetur rašo: 

"Lietuvoje šiuo metu veikia 
tik viena radio stotis—Vilnius, 
kuri rytą pradeda programą 
šiais žodžiais: "Kalba Vilnius", 
ir paskui pasigirsta Lietuvos 
himnas* "Lietuv*, Tėvyne sau
sų".... 

"Matyt bolševikai nori pa
rodyti pasauliui kad jie pasi
keitę. Mes tačiau ir tada ne
tikėtume jokiems bolševikų 
manevrams jei net pats Stali
nas sugalvotų gryžti Į kunigų 
seminariją ir priimti popo 
šventimus. Mes dar pradžios 
mokykloje skaitėme pasaką 
"Mike melagėlis". ..'. 

/ / / 

REIKIA 8 MILIJONŲ 
GYVENAMŲ NAMŲ 

šioje šalyje per sekantf de
šimtmeti reikalinga bus išsta
tyti bent 8 milijonus pigesnių 
gyvenamų namų, vertės $5,000 
ar mažiau. 

Dabartiniu laiku yra truku
mas 1,200,000 butų ir sakoma 
jų trukumas pasieks' 3 milijo
nus iki 1946 metų galo. 

Namų -statyboje bus darbų 
del keturių ar penkių milijonų 
darbininkų, kai statyba įsisiū
buos. 

• TRAFIKO nelaimėse šioje 
šalyje per pirmus šešis mėne
sius 1945 m. žuv©> 11,16® žm. 

Svetur praneš*: 
Nuo Lapkričio mėnesio Lie

tuvoje įvesti nauji pasai, ku
riuos privalo turėti kiekvienas 
gyventojas nuo 16 metų am* 
žiaus. Be paso niekas negali 
keliauti, apsigyventi ar gauti 
darbo. Pasus išdavinėja lie
tos milicijos įstaigos. 

Radio pats pripažysta kad 
Lietuvos miškuose dar slepiasi 
partizanai, kurie užpuldinėja 
kelius. Gyventojai kviečiami 
nieko neduoti partizanams. Iš 
to matyti kad partizanai gau
na iš gyventojų paramos. 

Buvęs švietimo komisaras 
Antanas Venclova atleistas iš 
tų pareigų ir paskirtas dabar 
Lietuvoje leidžiamo Tarybinio 
Archyvo redaktorium. Archy
ve daug rašoma apie Pravie
niškių, Telšių ir kitų vietų žu
dynes, kur buvo vykdami at-
kasinėjimai. Daug vietos ski
riama Katyno (Lenkijoje) žu
dynėms pavaizduoti. Visa kal
tė už tas žudynes suverčiama 
Vokiečiams. 

švietimo komisaru yra J. 
žiugžda'. 

žinomas sportininkas, spor
to veikėjas Stasys šačkus ir 
sportininkas Leščinskas vra 
suimti ir laikomi Kauno kalėji
me. 

t t t 

VfiL ATSIIMA 
1940 metais bolševikų grą

žintos Lietuvai rytų sritys — 
Breslauja, Vydžiai, Krėva, Aš
mena, Smurgainiai. Pastoviai, 
Svyriai ir kt., 1945 metų So
vietų Sąjungos Aukščiausios 
Tarybos rinkiminiuose sąra
šuose figuruoja kaip Baltgudi-
jos dalys. 

Pabėgėlių V argai 
Lietuviai Bėgo Vokietijon Tikėdami Pagalbos iš Amerikiečių ir Žinodami 

kad Susitiks su Amerikos Lietuviais Kariai* 

(Pabaiga iš pereito nr.) 
* 

Erškėčiu keliais 

metu, to mąsto anaiptol] nenori taikyti jos pačios užim
toms žemėms. 

Ta proga jis specialiai paminėjo Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos respublikas, kurios 1940 metais buvo Rusijos 
užimtos ir prijungtos į Sovietų Sąjungą. Aišku, kultur 
ringų Baltijos valstybių palyginimas su laukinių žino-1 
nių apgyventomis Pacifiko salomis yra ne vietoje, tegu 
ir padarytas gerais norais. Jis betgi yra priminimas 
kad nusileidimai bolševikams yra pertoli nuėję ir kad 
bolševikų sauva& jau dabar grąso busimai  pasaulio san- j  

tvarkai. - j 
Iš visų tų davinių aiškėja kad ateinanti keli mėne

siai'bus lemtingi pokarinio laikotarpio mėnesiai. Jais( 

reiks pasukti į vieną ar į kitą pusę: į nuoširdų teisingu-j 
mo gyrimą ar į tolesnį, neribotą jo trypimą. Tikėkimės 
kad bus pasirinktas pirmasis kelias. 

fm 
DIDVYRIAMS BALTAMS 

Jums kruviną stato aikštėj ešafotą, 
Galanda kirvius giljotinų aštrius; 
Jums ruošia pagiežos ir kraujo puotą, 
Jus nori matyti sutryptus, gailius. 

Bet ©altai gyvybė* $ jungą nemain&! 
Jums kelias tik vienas—del laisvės kovon; 
Jus mokat už laisvę didvyrišką kainą: : 
Kinžalas ir smūgis širdies gilumon! 

Kaip Baltija, kilnios didvyriškos sielos, 
Kaip uolos didvyrių granito širdis. 
Nors skiria nuo laisvės spygliuotosios vielos 
bet laisvės troškimą kas—kas suardys? 

Tas kraujas šventas, tas kraujas grynas, 
pralietas del laisvės troškimų karštų, 
t©jungia mus Baltas į vieną šeimyną, 
per amžius laisvų, išdidžių tautų! 

Kastytis. 

VILNIUS 
Svajodamas slėnin žiurėjau 
nuo švento atminimų kalno, 
ir juoktis, ir dainuot norėjau — 
pakelt džiaugsme ant delno. 

Pakelti, nešt tolyn už vijų, 
viršūnėmis, pakalnėm, 
sušildyti kvapu kūrėjo, 
it žiedą nušalnotą, švelifg* 

Tu kruvinom aušrom žėrėjai, 
naktinės gėlė šalnos 
O aš pakelt tave norėjau 
ir nusinešt per kalnus. 

Ik Žvifigikts. 

Neapsiriksime, turbut, pasa
kę kad jei butų buvę galima, 
tai kelius kart daugiau, negu 
dabar, Lietuvių butų pabėgę iš 
savo tėvynės. Lietuvių tautai 
jau buvo tekę pergyventi vie
ną bolševikų okupaciją, ir ji 
žinojo ką tai Lietuviams neša. 
1941 m. Birželio 13-22 d. bol
ševikų masinis Lietuvių išve
žimas galutinai išryškino Lie
tuvių santykius su bolševikiniu 
režimu. Jeigu Lietuviui jau 
lemta buti išplėštam iš savo 
tėviškės žemelės, ir svetur nu
sviestam tai savaime supranta
ma, nepalyginamai, geriau lais
vai gyventi ir dirbti kur nors 
Jungtinėse Amerikos Valstybė
se, Kanadoje, Australijoje ar 
dar kur kitur, negu beprasmiš
kai žuti šaltojo Sibiro koncen
tracijos stovyklose, štai kas 
plėšė Lietuvius iš jų amžiais 
numylėtos, krauju ir prakai
tu aplaistytos tėviškės žemės. 

Vokiečiai, kaip alkanų vilkų 
gauja, iš Lietuvos plėšė ir gro
bė ką tik beįmanydami, ką tik 
begalėdami. Daugiausia iš Lie
tuvos buvo grobiami maisto 
produktai. Lietuviai buvo su
sidarę vaizdą kad Vokietijoje 
turi buti visiškas badas, nes 
jei ten bado nebūtų, tai Vokie
čiai iš Lietuvos taip maisto pro
duktų negrobtų ir jų įvairiau
siai budais savo artimiesiems 
nesiųstų į Vokietiją. Tie Lie
tuviai, kurie prievarta buvo iš
vežti darbams į Vokietiją, taip 
pat skųsdavosi maisto truku
mu ir ne vienas jų dėl maisto 
stokos mirė. Tad, atėjus le
mia nai valandai, ne vienas Lie
tuvis, užuot pasukęs' Vokieti
j o s  l i n k ,  p a s i r i n k o  L i e t u v o s  
miškus, nes pabijojo skaudžios 
bado mirties. Bado grė s m ė 
daug*ką atbaidė nuo Vokieti
jos. Tačiau daugelis ryžosi ir 
ją pasitikti, nes iš Rytų slen
kanti grėsmė buvo dar baisesnė 
už badą. » 

Lietuvių keliai Vokietijoje 
buvo erškėčiuoti. Jau Vokieti
jos pasienyje Lietuviai pabėgė
liai buvo verčiami kasti apka
sus, daryti įtvirtinimus, o jau
nimas buvo gaudomas į Vo
kiečių kariuomenę. Sieną pe
reiti taip pat buvo nelengva. 
Daugumas pabėgėlių ją per
žengė tik su paskutiniais Vo
kiečių kariuomenės daliniais. 
Sieną peržengus, prasidėjo dar 
didesnis vargas, dar skaudesni 
dygliai. Vyrai, neatsižvelgiant 
nei i jų amžių nei į sveikatą, 
buvo prievarta varomi apkasų 
kasti ir kitokių karinės reikš
mės darbų dirbti. Moterys su 
vaikais ir seniai prekiniuose 
vagonuose buvo gabenami į per
einamuosius lagerius, o iš ten 
skirstomi po fabrikus įvairiems 
darbams. Kai kurios šeimos 
pateko prie žemės ūkio darbų. 
Daugumas Lietuvių buvo pri
versti gyventi prie fabrikų 
esančiose stovyklose kur turėjo 
labai blogas patalpas ir maistą. 
Kasdien turėjo dirbti po dvy
liką ir daugiau valandų. Bent 
koks Lietuvių kulturinis veiki
mas  buvo gr iežta i  uždraustas .  į  

Lftgerfiureriai ir šiaip jau Vc>-' 
kiečiai, o ypač naciai, kiekvie
na proga iš Lietuvių šaipyda
vęs ir juos visaip niekindavo 
Trumpai tariant, Lietuvių gy
venimo sąlygos nacinėje Vokie
tijoje buvo nepakenčiamos, i 
Lietuviai dantis sukandę lauke, 
kada nacinė Vokietija sugrius, 
kada  rudoj i  bes t i ja  pas t ips ,  i r  

Lietuvis vėl laisviau galės at
sikvėpti ir pradėti galvoti apa> 
žmoniškesnes gyvenimo sąlyga 
Kiekviena karinė žinia iš Va 
karų fronto buvo tiesiog gaudy
te gaudoma. Nors Vokiečių 
spauda ir radijas savo pralai
mėjimus, kaip įmanydami, slčp-
įdavo, tačiau ir iš to kas bu-

« 1 

Skyrių veda Jonas Jurgelis. 

vo skelbiama, matyti buvo kad 
nacinės Vokietijos galas jau ne
be už kalnt| hmd greit ji su
grius. 

Vokietijos kapituliacija Lie
tuvių buvo džiaugsmingai su
tikta. Ir kaipgi nesidžiaugti, 
jei vienas didysis Lietuvių tau
tos priešas jau nusisuks spran
dą. Toji diena atrodė lyg ir 
pastūmėjo Lietuvių tautą pu-
siaukelėn iki jos trokštamosios 
laisvės. 

Koks gi buvo neapsakomas, 
neaprašomas Vokietijoje esan
čių Lietuvių džiaugsmas, kai 
jų tarpan užklysdavo vienas 
kitas Amerikos Lietuvių karys. 
Atrodydavo kad jie Lietuvių 
tarpan atnešdavo kaž ką nepa
prastai brangaus ir artimo. 
Tie Amerikos Lietuvių kariai 
buvo lyg glaudus ryšys tarp 
Vokietijoje esančių nelaimingų 
Lietuvių ir galingosios Jungti
nių Amerikos Valstybių kariuo
menės, kuri pavergtoms tau
toms neša laisvę. Amerikos 
Lietuvių karių pasirodymas Lie
tuvių tarpe — lyg svajojamos 
laisvės pragiedrulėlis, prasiver
žęs iš po sunkių švininių de-
l>esų, dengiančių musų vargs
tančią ir kenčiančią Tėvynę. 

AUKOS DIRVOS RA-
ŠYTOJŲ FONDUI 

Poilsis po sunkiu vargų 

Kiek Lietuviams nacinėje 
Vokietijoje teko išvargti išken
tėti, viename kad ir ilgiausia
me straipsnyje, aprašyti neį
manoma^ Tiems vargams ir 
kančioms pavaizduoti, reikia 
manyti, bus parašytas ne vie
nas mokslo veikalas, ne vienas 
beletristikos, dramos ar poezi
jos kūrinys. Reikia pažymėti 
kad tokių veikalų ypač apie 
Lietuvių kančias nacių koncen
tracijos stovykloje, mes jau 
turime, ir jie belaukia tik lei
dėjo. Džiugu konstatuoti kad 
tos baisiosios kančios jau pra
eityje, ir jos dabar esančių Vo
kietijoje Lietuvių beprisimena
mos, kaip slogus ir klaikus sap
nas. žvelgiant į tuos išvargtus 
vargus, į tas iškentėtas kan
čias, rodos, sunku šiądien ir 
beįtikėti kad žmogus galėtų tiek 
daug išvargti, tiek daug išken
tėti. Tos kančios ir vargai šią
dien teikia šviesių vilčių kad 
pagaliau visos Lietuvių varg
stančios ir kenčiančios tautos 
vargai ir kančios dings, ir ji 
susilauks laisvų ir šviesių die
nų. 

Šiądien Vokietijoje esantieji 
ir 1JNRRA globojami Lietuviai 
jaučiasi lyg .ir besilsi po sun
kių vargų. Jie kuriasi žiema-
voti subombarduotose- sugriau
tose buv. Vokiečių kareivinė
se, rūpinasi šiltesniu apdaru, 
sielojasi, kaip čia mokykloms 
pasigaminti vadovėlių. Rūpes
čių našta didelė ir nelengva. 
Bet ji, palyginus su tuo kas 
buvo, atrodo ir nesunki. Da
bartinis nors ir įvairiausių rū
pesčių ir nerimavimų kupinas 
gyvenimas, vis dėlto po buvu
sių vargų ir kančių atrodo lyg 
ir poilsis į dar nežinomą kelio
nę. A. M. 

Apačioje paduodame naujus 
aukotojus parėmusius Dirvos 
bendradarbių pabėgėlių fondą. 

Kaip matote, Dirvai nuolati
niai rašo pabėgėliai iš Švedi
jos, Šveicarijos, Prancūzijos ir 
kitur. Kaip tik susirenka di
desnė suma pinigu, tuoj pa
siunčiama jiems paeiliui po 
galimą sumą. 

Šie yra nauji aukotojai: 
M. Vilkišius, 

Lawrence, Mass. 10.00 
B. Gramba, 

Ambridge, Pa. 
Jonas Verbela, 

Cleveland, O. 
S. Bulota, 

New Philadelphia, Pa. 
Paul Kunce, 

Meriden, Conn. 
Felicija Bakučioniutė, 

West field. N. J. 
K. Savickas, 

New Britain, Conn. 
Agota Naujokas,-

Watertown, Conn. 
Juozas Jakimavičius, 

Philadelphia, Pa. 
Mrs. Stella Smith 

Whitesboro, N. Y. 
V. V. Vaišnoras, 

Shenandoah. Pa. 
Antanas Medelis 

Monroe, Mich. 
K. Zodeiko, 

Philadelphia, Pa. 
Antanas Zaloga, 

Cleveland. Ohio 
Wm. Matulevičius, 

Brunswick, Ohio 
V. Cecevičius. 

Cleveland, Ohio 
Antanas Kilas, 

Detroit, Mich. 
P. I alas, 

Amsterdam. N. Y. 
Joseph Mikolaitis, 

Amsterdam, N. Y. 
Mrs. M. Kvekshas 

Burns. Ore. 
M. Waieikis. 

Philadelphia, Pa. 
Frances Rvchkus, 

Freehold, N. J. 
S. Rodavičius, 

Chicago. III. 
J. I.aučiškis, 

Brooklyn, N. Y. 
Zigmas Kondrotas 

Detroit, Mich. 
Vincentas Kasparavičius 

Shenondoah, Pa. 
Pranas Bekeris, 

Union City, Conn. 
Nellie Stugis, 

Rochester, N. Y. 
F. Kulikauskas, 

Cleveland, Ohio 
(Jis aukojo Dirvos siuntinė
jimui Lietuviams pabėgė
liams.) 
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Jury Komisija Daili
ninkų Parodoje 

Miunchene Lietuvių dailinin
kų parodos rengėjai yra Lietu
vių Sąjungos daįilės sekcijos 
vedėjas dail. Liudas Vilimas ir 
Miuncheno Apygardos dailės 
sekcijos vedėjas dail. Viktoras 
Petravičius. Jury komisijon 
įeina: daililinkai Adomas Var
nas, Adolfas Valeška ir Vikto
ras Petravičius. Katalogą Ruo
šia dail. Vaclovas Ratas-Ratais-
kis. 

Gen. Spaatz Pagerbtas 

Prezideturoje Apgyven
dinti Jauni Komunistai 

* Gen. Carl A. Spaatz, komari-
dierius U. S. strateginių oro> 
jiegų Europoje 1944 m., tapo 
apdovanotas Collier taure už 
žymų prisidėjimą aviacijos iš
tobulinimo 1941 bėgyje. . 

Kaune, Lietuve# prezidentū
ros rūmai paversti pionierių 
(jaunų komunistų) namais. 

Ministrų Kabineto rumuose 
įsikūrė miesto komunistų par
tijos komitetas. 

Komunistinė Lietumi* rašy-
! tojų sąjunga su Petru Cvirka 
priešakyje buvo prisiglaudus 
Prekybos ir Pramonės Rumuo
se, o dabar persikėlė Į kalną, 
i Juozo Tūbelio namus. Kaip 
žinoma, 1940-41 metais Cvirka 
valelė Jono Vailokaičio namus;. 

Taigi, musų Petrukas labai 
mėgsta gerus namus; už tai 
jis Mes pote&kiaias okupan
tais. 



a 
Kaip Lietuviai savo Laisvę gynė 25 metai atga! 

(Tęsinys iŠ pereito nr.) 

Mušu nežmoniškas riksmas 
Vagonai buvo labai blogi, pairę, viduje bu

vo pripustyta sniego, o mos tik su vienomis 
palaidinukėmis ir tos suplyšusios. Nors mus 
vežė į Lietuvą ir džiaugėmės, bet nei vienas iš 
musų nemanė Lietuvos pamatyti ir mindžioti 
Lietuvos žemelės žolę, nes buvome alkani ir nuo
gi. 

— Kai mes jųs pas save palaikysime, tai 
jums nebus noro daugiau su mumis kariauti, — 
piktai pašiepdami, sakė Lenkų kareiviai. 

Pagaliau atvežė mus j Gardiną. Tačiau 
per Nemuną mūsų vežti negalėjo, nes nebuvo til
to. Turėjome eiti pėsti. Tą dieną buvo la
bai šalta; net sniegas po kojomis girgždėjo. 

Jau saulė buvo nusileidusi. Mus sustatė 
kažkokiame skersgatvyje ir čia laikė ligi pusnak
čio. Miesčionvs visas durys uždarė kad mes 
negalėtume ineiti sušilti. Pagaliau mums pri
truko ir jėgų, ir kantrybės. Iš skausmo pradė
jome rėkti, kaip gyvuliai varomi skerdykion. 
Riksmas buvo tikrai nežmoniškas. Tada mus 

, suleido j kažkokį namą. Gal kažkam mųs pa
gailo kad mes taip kankinamės, o gal tik nepa 
kentė musų aimanavimų. Juk tik pamanykite 
— penki šimtai žmonių rėkia nežmonišku balsu 

Rytojaus dieną atėjo du Lenkai; šaukė po 
vieną ir kiekvienam davė po 10 cigaretų, o pas
kui dar nesaldytos kavos ir tris svarus duonos 
aštuoniems žmonėms. Pietums davė žirnių sriu
bos. Tas pats ir vakarienei. Sriubos nei kram
tyti nereikėdavo, nes buvo vienas skystimas. 
Tik kartais koks žirnelis pasitaikydavo. Taip, 
būdavo, mes ją ir išgeriam. 

Išlaikę apie savaitę, nuvarė mus į pirtį. 
Pakeliui mums pasakė kad mes rytoj jau gal 
busime pas savuosius, šaltis buvo toks dide
li? kad ir pirtyje langai buvo apšalę. 

Aš turėjau tik vieną palaidinę ir ta buvo 
suplyšu«\ Sugalvojau toki dalyką: vienas tu
rėjo adatą ir siūlo. Aš jo paprašiau man ant 
kimo Kusiuti palaidinės alkūnes. Mano ranko
vės jau nebenuogavo, bet ir nusivilkti jos nebe
galėjau. Kad butų šilčiau, ėmiau apie pečius 
ir krutinę prisikimšau sutrintų šiaudų. Į ran
koves kišti negalėjau, nes ir taip buvo persiau-
ros. 

Kelią j Kapčiamiesti savo lavonais nužymėjome 
Pagaliau vieną dieną, saulei dar nepatekė

jus, mus išvarė į tolimesnę kelionę. Ėjome ligi 
pavakario. Pakelyje sustabdė laukuose ir da
vė pietų, nes drauge su mumis važiavo ir virtu
vė. Gavome šiek tiek sriubos. Po pietų žygia
vome toliau į Kapčiamiesti, Į kurį nuo Gardino 
buvo 45 kilometrai. 

— Vakarienę valgysime jau pas savuosius 
Lietuvoje, — šnekame mes, o vienas, pažiūrėjęs 
į mane, ir sako: 

— Geriau tu nešnekSk, kur tu vakarienę 
valgyti, nes gal ir visai nebevalgysi. 

Ir iš tikrųjų, labai blogai atrodžiau; iš ba
do buvau visas sutinęs; rankos buvo kaip pūs
lės. Net pirštų negalėjau išskėsti. 

Vargais negalais priėjome sieną. Kaip pe
rėjome upeli, tai mus surikiavo į dvi gretas, ir 
Lenkų karininkas tikrino. Iš 500 musų buvo 
likę tik 250. Kiti pavargę kelyje liko. 

— Ar norite nakvoti pas mus ar eisite pas 
savuosius? — klausia mus Lenkų karininkas. 
Pakilo triukšmas — vieni eiti, kiti pasilikti, nes 
ligi Kapčiamiesčio buvo dar 15 kilometrų. Su
tarėme eiti. nes bijojome kad Lenkai mus ir 
vėl neuždarytų kokiame kluone. 

Iš karto dar šiaip-taip ėjom, bet paskui dau
gis visai pavargo ir sėdosi sniege pasilsėti. Kai 
atsisėsdavo, tai jau ir nebepasikeldavo. Kelias 
i Kapčiamiestį buvo žmonėmis kaip paplentės 
akmenimis, nusodintas. Gal ir aš nebučiau Kap
čiamiesčio pasiekęs, bet kažkoks žmogus apie 3 
kilometrus mane pavėžėjo. 

Kapčiamiestin atėjome apie 23 valandą. Jau 
buvo tamsi naktis, čia gavau keturis svarus 
duonos, du svaru konservų, katiliuką kavos; 
viską iš sykio suvalgiau. Nakvojau pas kaž
kokį siuvėją. Jis man davė dubenį barščių. 
Išvaigiau juos ir dar bučiau valgęs, bet bijojau, 
nes kurie buvo daug suvalgę, tai tuos kitą die-
2!ą rado negyvus. 

žmogus, pas kurį nakvojau, buvo neturtin
gas, bet, pažiūrėjęs į mane ir mano apsirengimą, 
davė man moterišką paltuką. Suplėšė dar apy-
gerj savo žmonos sijoną ir iš tų skudurų pa
siuvo man bintus. Tokių geraširdžių žmonių 
mažai yra. Gaila kad aš jo pavardės nežinau. 
Aš ir pats neturtingas, bet aš jam dešimterio
pai atlyginčiau. 

Šiais žodžiais ir baigiu pasakoti apie savo 
kančias pas Lenkus. Kentėjau ne aš vienas, bet 
šimtai musų brolių. Lenkai man atėmė sveika
tą, kurios ir ligi šios dienos nebeatgaunu. 
M. Makauskas.. Jurgiškiu kaimas, Alytus, 1937. 

MUS RbM£ KILNIOS VILNIAUS 
LIETUVAITĖS 

Pašoviau heselinti prie mušu sargybos Lenką 
Tai buvo 1920 metais. Musų užtvara stovė

jo Bakšių kaime, maždaug 5—6 kilometrus nuo 
savo dalies. Nuo musų užtvaros į pietus. Varė
nos apylinkėse, stovėjo 201 Lenkų pulkas. Pul
ką buvo sudarę ne tik Lenkijos piliečiai, bet ir 
sulenkėję Vilniaus krašto Lietuviai. 

Suvalkų sutartimi mums buvo uždrausti ko
vos veiksmai su Lenkais Varšaviečiais. Todėl 
būdavo Lenkų pulko pasiuntiniai, vadinami par
lamentarais, įvairiais reikalais atsilankydavo Į 
musų užtvaras, o musų parlamentarai nuvykda
vo i Lenkų užtvaras. Parlamentarai, vykdami 
j priešų pusę, turėdavo baltas vėliavėles. 

Želigovskio vadovaujamų pulkų Lenkai nuo
latos užpuldinėdavo musų sargybas. Ypač skau
džiai nukentėdavo musų sargybos Spenglio, Pa-
merkio ir kituose kaimuose, kurie buvo prie 
geležinkelio, einančio iš Valkininkų Varėnos link. 

Kartą buvo taip: aš su savo draugu buvau 
išėjęs pasivaikščioti Ėjome per Bakšių kaimą 
pagal Merkio upę. Beeidami antroje Merkio 
pusėje, ant kalno, pušynėlio prošvaistoje, paste
bėjome Lenkų kareivius, šliaužiančius prie mu
sų sargybinių, kurie stovėjo ant geležinkelio til
to per Merkį. Mes supratome, jog Lenkų ka
reiviai rengiasi nušauti musų sargybinius. Aš 
savo draugą pasiunčiau pranešti užtvaros vir
šininkui, o pats bematant prisidėjau šautuvą prie 
peties ir taikiau į šliaužianti priešą. 

Man nespėjus iššauti, nuaidėjo Lenkų šūviai, 
nukreipti į musų sargybinius. Vos nuaidėjus 
jų šūviams, šoviau ir. aš į vieną šliaužiantį ir 
geriausiai matomą Lenką, šūvis buvo taiklus, 
nes aiškiai mačiau, kaip priedai staiga sumišo 
ir skubiai bėgo atgal, nešdami vieną savo drau-

j gą. Ar jų nešamas draugas buvo nušautas ar 
' sunkiai sužeistas, nežinau, nes iš tolo nebuvo 
i matyti. 

Greit atvykęs musų užtvaros viršininkas 
su kitais kareiviais taip pat suskato apšaudyti 
bėgančius priešus. Tačiau jie greit pasislėpė 
tankiu pušynėliu apaugusiame klonyje. 

Priešams pabėgus, mes nuėjome pas sargy
binius pažiūrėti, ar nenuskynė kurio iš jų priešų 
kulipka. Niekas net nebuvo sužeistas. Paten
kinti gryžome į stovyklą. 

Ateina šarvuotas Lenku traukinys 
Kitą kartą aš su draugu stovėjau ant Mer

kio tilto sargyboje. Pastebėjome iš priešo pu
sės ateinant trys Lenkų kareivius. Iš karto mu
du pamanėm, jog tai Lenkų parlamentarai, bet 
jie neturėjo jokio ženklo. Patikrinę savo šau
tuvus ir užsislėpę laukėm, kol jie arčiau prieis. 
Jiems priėjus maždaug 50 mtr. atstumo, mudu 
juos sulaikėm ir, atgryžę priešų pusėn, nustaty
ta kariška tvarka padarėm kratą. Iškračius, 
pasirodė kad jie ginklo neturėjo. Užklausus, 
kur jie eina, jie sakėsi einą į pulką iš Lydos li
goninės. Jie mums papasakojo kad jų 201 pės
tininkų pulkas ir vienas eskadromas stovį Va
rėnoje. Ju turimieji dokumentai patvirtino jų 
žodžius. Viską smulkiai iš jų iškvotę, pristatė
me juos užtvaros viršininkui. 

Vėliau dažnai taikydavosi su želigovskinin-
kais su si šaudyti, bet vis baigdavosi musų laimei. 

Tais pačiais' 1920 metais Spalio mėn. 24 die
ną apie 14 vai. 30 min., stovint musų užtvarai 
Bakšių kaime, aš ir dar trys kareiviai: Lands
bergis, Jurkšaitis ir Kalėda, pastebėjome šar
vuotą traukinį, einantį nuo Valkininkų Merkio 
upės link. Iš karto mes negalėjome susivokti, 
kieno traukinys — Lenkų ar musų! Bet trau
kiniui privažiavus netoli Merkio, jam sustojus 
ir iš vagonų pradėjus lipti Lenkų kareiviams, 
supratome esant pavojų. Vienas iš musų ketu
rių skubiai nubėgo į užtvarą pranešti, o liku
sieji ėmėm šliaužti ton pusėn, kurion buvo nuė
ję musų pulko apie 30 vyrų. Toje pusėje buvo i 

ir musų apkasai, tuomet vadinami "atsispyrimo j 
vieta". I 

Lenkai, pastebėję mus šliaužiant, pradėjo; 
į mus gausią ugnį. Bet mes į jų šuvius nekrei
pėme dėmesio ir šliaužėme toliau. Musų 30 
draugų, pasiekę apkasus, ėmė į priešą šaudyti. 
Netrukus ir mes trys įsiritome į apkasus. Iš j 
čia į Lenkus nukreipėme taiklią ugnį. ! 

Lenkai, pradžioje smarkiai į mus šaudę, pa-! 
galiau susilpnino ugni ir tik retkarčiais leido i 
mus kulipkas. Nežinia kodėl jie ėmė lakštvti 
apie sustojusį traukinį ir greit kažkur prany
ko- (Bus daugiau) 

Kuomet Gen. George S. Patton mirė Europoje, nuo susi-
žeidimo automobilio nelaimėje, jo likęs šuo nulindęs paliko 
gulėti prie jo asmeniškų padargų. Tas šuo nuolat buvo prie 
generolo visu jo kariavimo laiku, Vokietiją užimant. 

PAGAUTA DAUG 
ŽUVIES 

Naujos Anglijos žuvininky
stės industrija 1945 metais su
gavo 556,802,000 svarų žuvies, 
tuomi sumušant visus pirmes-
nius rekordus. 1945 metais žu
vies buvo gauta 23 nuoš. dau
giau negu 1944 metais ir 30,-
000,000 svarų daugiau negu 
buvo sugauta 1941 metais, ka-

j da irgi skaitėsi didelis žuvinin-
Ikystės metas. 

S U P E R I O R -
RUSSELL INN 

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
6824 Superior Ave. 

UQTTOR WINE BEER 
Vieta kur sustoja kitų miestu 

pravažiuojanti Lietuviai 
Helen Urbšaitis Helen Dunbar 

Savininkės 

BROTHERS CAFE 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

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

Lietuvius atsilankyti. 
Atdara nedėlrtieniais. 

KAZYS LEIMONAS, Sav. 

T R E E ' S  C A F E  
1457 East 71st Street 

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
ALUS DEGTINĖ VYNAS 
Smagi vieta sueiti savo se
nus pažystamus Ir araujfus. 

Eleanor ir Anthony Budas 
Savininkai 

KAS platina Dirvą — tfla 
nlatina apšvietą. 

Nors jie turi išvien dirbti, 
bet vietos klebonas Kun. Juras 
su socialistais stengiasi netu
rėti bendra. Kai buvo šauktas 
Chicago je kongresas, Kun. Ju
ras pasiėmė kas jam reikia ir 
išvažiavo į kongresą. 

Bet antram tarybininkų 
partneriui socialistams kitaip 
?josi. Jie, nenorėdami pasilik
ti užpakalyje, sukolektavo 20?) 
iolarių, vieną šimtą skyrė kon
gresui, o kitą delegato kelio
nei. Bet žiuri neturi delegato. 
Surado vėliau delegatą. J. Ur
bonas apsiima važiuoti, bet pa
tyrė kad prie kelionės kaštų 
trūksta $25; jis betgi žadėjo 
važiuoti dadėdamas savo, pas
kui sakė turės buti jam sudė
ta tie $25. Bet vėl bėda: de
legato mintis pasimaino ir jis 
atsisako važiuoti. 

Jų smarkus darbuotojas, se
niau buvęs bolševikas, pasilei
do po miestą j ieškoti delegato 
i Ohicagos kongresą. Kiek ko 
orašo visi atsisako. Bet jisai 
rankų nenuleido. Sutinka gat
vėje einantį kareivį, sako, ar 
tu nenorėtum buti delegatas į 
Chicagos kongresą, gausi ke
lionei $100. Tas apsiėmė bu
ti delegatu. Bet pasibaigė kon
gresas, kiti delegatai pargryžo, 
o to delegato vis nesimato. 

Sausio 4 d. Lietuvių Ukesų 
Klubo susirinkime pirmininkas 
paklausė: "Tarybininkai, ar 
jus ką veikėt, kokias žinias 
sų delegatas parvežė?" 

Vienas atsistojęs paaiškino 
kad į tarybininkų bendrą susi
rinkimą nieks nesilanko, ir de
legatas dar neparvažiavo. 

Taip tai suaikvota iš Lietu
vių surinkti pinigai, už kuriuos 
butų galima buvę nupirkti rū
bų ar maisto Lietuvos pabėgė
liams, butų buvus tikra nauda. 

Kuriems rupi tikras Lietu
vos vadavimo darbas stokime 
prie tų kurie moka dirbti ir 
kurie saVo darbų vaisius paro
do. Stokime į talką jiems da
bar, nes tik dabar laikas dirb
ti, o jei praleisim šią progą ji 
bus pražiopsota amžinai. 

Dirbkim visi išvien, ir dirb
kim su tais vadais kurie žino 
kaip ir ką daryti. Jeigu musų 
pastangos negelbės tai mes ne-
atsakysim nei prieš žmones, 
nei prieš Dievą, dėlto kad pa
rodysim jog geibėjom kiek ga
lėjom. Pašalinis. 

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

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

THE NAY Co's Basement 

SUIT 
PAVASARIUI 

Pasirengkit Gražiai 

Pavasario Orui! 

Naujas siutas kurį dabar 
nusipirksit bus pagrindi
nis jusų Pavasario apval
kalas ! Puikiai pasiūti iš 
plonų grynos vilnos me
džiagų — naujom giliom 

pečių skylėm ir minkštos, 
sujuosiamos išvaizdos. Vi
sokiausių iryjgiamų pastel 
spalvų. Mieros nuo 10 
iki 18. 

- 'M 

—• 

LIETUVOS ŽEMĖLAPI A! 
(Galima siųsti pašto ženklais po 5c) 

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

Kaina su prisiuntimu tik $1.00 

| Nauji metai - - nauji Dirvos lapai 

j Skaitykit ir Platinki! Dirvą 1946 Metais! 
| KARO METU AR TAIKOJE - DIRVA GERIAUSIAS JUSŲ DRAUGAS 

| Prenumerata metams vis 
| KURIE ATNAUJINS ARBA NAUJAI UŽSIRAŠYS DABAR! 

H NAUJAI užsirašantieji Dirvą siųskit prenumeratos $2.00, arba kurie išrašysit Dirvą 
EE savo draugams, gausit ją už $2.00. Atnaujindami prenumeratą taip pat gausit Dirvą 
EĘ po senovei už $2.00, TiK prašome tuoj atnaujinti prenumeratą kai ji baigiasi. 

(Įdėkit į laišką $2 ir įrašę pilną 
savo adresą, siųskit 

D I R V A  
6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 

m 
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fA J IEŠKOJIMAI 

Jieškomieji ar apie juos ži
nantieji prašomi atsiliepsi į: 

Consulate General of Lithuania 
41 West 82nd Street 
New York 24, N. Y. 

arba 
Cunjralate of Lithuania 
W N. LaSalle Street 

Chicago 2, 111. 

Papsvs, Domas, kilęs II Bu-
lavinų k. ! 

Demenius Vladas, sunus Juo
zo, iš Kauno išvykęs Amerikon 
1928-29 metais. 

Demikis, Antanas, sunus Mo
tiejaus, kilęs iš Alvito Valsč., 
gyvenęs New York valstybėj e. 

Dogelis, Antanas, sunus Zig 
manto, kilęs iš Girkalnio v., 
gyvenęs Chicago j e. 

Dragūnas, Jonas, kilfa iŠ To-
šliunų k.. Panevėžio ap. 

. Drasutavičius, Bene d i k t a s, 
sunus Aleksandro, kilęs iš Tel
šių, gyvenęs Chicago j e.N 

Dumbliauskas, Matas, ir jo 
sunus Albinas, pirmasis kilęs 
iš Lazdijų, Kapčiamiesčio v., 
gyvenęs Shenandoah, Pa., o 
sunus gimęs Amerikoje. 

Eitavičiutė, Rozalija, kilusi iš 
K r e t i n g o s ,  g y v e n u s i  B o s t o n ,  
Mass. 

Elijošius, Petras, gyvenęs 
Hartford. Conn. 
(HFrankel, Aleksas, sunus Ka

rolio, kilęs iš Radviliškiu k., 
Kreknavos v., Panevėžio a. 

Gabalis, Pranas, kilęs iš Nauk-
šuolės k., Tirkšlių v., Mažeikių 
a., gyvenęs New' York, N. Y. 

Gabrys. Jonas, sunus Jono, 
kilęs iš Joniškio, Šiaulių > ap., 
gyvenęs Chicagoje. 

Gailiunas, Pranas, kilęs iš 
Skamarakių k., Subačiaus v., 
Panevėžį.) a. 

Gedviliai, Jonas ir Leonas, 
sunus Antano, kilę f® Nemakš
čių k., Skaudvilės v., Tauragės 
up-, gyvenę Chicagoje. 

Gerčys, Antanas ir Jonas, sū
nus Juozo, kilę iš Lingių fer
mos, Skaudvilės v., Tauragės 
ap.. ir gyvenę Chicagoje. 

Glasas, Gustavas, kilęs iš Liu
bavo v., gyvenęs Pittsburgh, Pa. 

Glebavičius, Aleksas, sunus 
Jono, kilęs iš Istricos, Panevė
žio ap., gyvenęs Gardner, Mass. 

Gosnefskas ar Gosnewski, Bo
leslovas. 

Gražiai, Antanas ir Jadvyga, 
gyvenę Grand St., Jersey City.-

Goštautas, Kazimieras. 
Gliožeris, Leonas, sunus An

tano, kilęs iš Dupulčių k., Kre
tingos v., ir gyvenęs Chicagoje. 

Gražienė-August inaitė, Roza
lija, duktė Juozo, kilusi iš Any 
kščių v., Utenos ap. 

Gricius, Jonas, sunus Juozo, 
kilę:; iš Alsėdžių v., gyvenęs So. 
Hn.sted St., Chicagoje, III 

C: igaityene-Zurlyte, Ona. 
Grigaliūnai, Leonas ir Alek., 

kilę iš Gugpėdžių k., Pašviti 
nio v., šiauliu a. 

Grigaliūnas, Pranas, sunus 
Povilo, kilęs iš Keginių-Kupiš-
kio gyvenęs New Yorke. 

Grimalauskas, Juozas, kilęs 
iš Alksnėnų, gyvenęs Newark, 
N. J. 

Gudaitis, Jonas, kilęs iš šili
ninkų k., Kidulių v. šakių ap. 

Gumauskienė, Kazimiera, ki
lusi iš Viekšnių ir gyvenusi 
Rochester, N. Y. 

Gurklys, Povilas, sunus Jo
no, kilęs iš Subačiaus v.. Pa
nevėžio ap., gyvenęs Kanadoje. 

Gurkly t e, Zosė, duktė Kazio, 
kilusi nuo Subačiaus, Panevė
žio ap., gyvenusi New York 
N. Y. 

Gudauskas, Mateušas, sunus 
Mateu5o, kilęs iš Gruzdžių v.. 
Šiaulių l\. 

H uberienė-Jonaity te, Stasė ar-
Ua Huber, Stella, kilusi iš Vai-
gailių k., Lygumų v. 

Indrulinene-Tauny t ė, Jovana 
duktė Juozo, kilusi iš Žeimių, 
Šiaulių ap. 

Indruliene ir jos dukrą Juli
ja, kilusi iš Linkuvos v., Šiau
lių a., gyvenusi Philadelphia, Pa 

Ivanauskai ar Iwanowski, Bo
leslovas, Juozas, ir trečio var
das nežinomas broliai Tamo 
Ivanausko, kilę iš Utenos ap. 

Jakulis, Juozas, kilęs iš Kazy-
lių k., Kriukų v., gyvenęs Ka
nadoje. 

Jankaičius, Juozas, kilęs iš 
Alksnėnų, gyvenes Newark, N. 
J. 

Janešas, kilęs iš Telšių v., 
ir ap., gyvenęs Chicagoje. 

Janušaukas, Leonas, sunus 
Felikso, kilęs iš Skėrių k. Židi
kų v., gyvenęs Boston, Mass. 

Janulis Tomas, sunus Mato. 
kilęs iš Laibalių k.( Veisšiu v., 
Šeinių a., gyvenęs Chicagoje. 

Janušaitė, Stasė, duktė Leo
no. gimusi Amerikoje, gyvenu
si Boston, Mass. 

Januša ukai, Juoza;s, Kazys, 
Petronėlė, kilę iš Graužų k., Vi
duklės v., Raseinių a., gyvenę 
Chicagoje. 

TOUNGSTOWN 
PLIENO STREIKAS PILNA

ME PROGRESE 
Iki šis mano raštas tilps 

spaudoje, generalinis plieno in
dustrijos darbininkų streikas 
bus jau pilname progrese ir bt 
mažiausios abejonės bus dide
liu smugiu streikuojantiems ir 
lygiai kompanijoms. Tai yra 
apgailėtinas ir negeistinas įvy
kis, kuris skaudžiai atsilieps į 
visos šalies gyvenimą. 

Musų miesto didžiulės plie
no dirbtuvės sistematiškai už-
sidarinėjo lėtai Ir su didele 
tvarka, ir niekur neįvyko ne
reikalingų įsikarščiavimų iš 
unijos pusės, bet atsirado to-
dų darbininkų kurie negalėjo 

•;ulaukti paskirto laiko strei
kui, jie metė darbus- pirm lai
ko. 

Tūkstančiai darbininkt| šia
me plieno distrikte vaikščios 
miesto gatvėmis be pelningo 
užsiėmimo, dar kiti tūkstan
čiai bus paleisti iš darbų, del 
olieno streiko. Bus paleista iš 
darbo 2,000 geležinkelių tar
nautojų kurie dirbo prie išve
žimo plieno gaminių iš dirbtu
vių. 

Plačiau streikui jsisiubavus. 
kitos ir mažesnės dirbtuvės, ką 
ir nieko bendro neturi su šiuo 
streiku, bus priverstos užsida
ryti ir tokiu budu padaugins 
bedarbių eiles. 

Nežiūrint kad unijos virši
ninkų įsakyta tęsti streiką ra
miai ir tvarkingai, iš praeity
je buvusių streikų sprendžiant 
reikia tikėtis muštynių ir kito
kių neramumų. 

iš pasikalbėjimo *su vienos 
didžiulės kompaniioM oficialu 
išrodo kad ateitis bus tamsi, 
nes plieno kompanijos yra tik
rai pasirengusios vesti pradėtą 
''karą" su darbininkais (unijo.-
finis) iki karčios užbaigos. 
' Dirbtuvės kurios tikisi dirb-
ti su streiklaužiais, privežė į 
savo patalpas dikčiai maisto 
dirbantiems maitinti. 

LANKĖSI CLEVELANDE 
•Sausio 20, iš čia buvo nuva

žiavę į Clevelandą, į buvusio 
šv. Pranciškaus Lietuvių para
pijos klebono Kun. K. Petrei-
kio pagerbimo vakarienę, šie: 
Stasys Marks, Juozas Strainis 
su žmona, Margareta Markau
skienė su sunus Albertu, Rožė 
Devine, Marė Bishop, Izebelė 

•ANGLIS, seniau naudota 
tik šilumai ir energijai, dabar 
yra svarbus šaltinis medžiagai; 
nylon siūlams, sintetiškam gu-
mui, ir gal, ateityje, bus svar
biausiu šaltiniu automobilių 
kurui. 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

Kada jusų namai arba ra
kandai tampa sunaikinti arba 
sugadinti ugnies, kreipkitės į 
P. J. KERŠIS, del apkairavi-f 

mo, ko visada reikalauja ap- i 
draudos kompanijos pirm ne-
}įu. išmoka už nuostolius. 

P. J. KERŠIS 
f»09-12 Society for Savings Bid. 

Telef.: M Ai n 1773. 

NO BETTER 

L O A N S  TO 
R E P A I R ,  M A I N T A I N ,  
MODERNIZE YOUR HOME 
OR BUSINESS PROPERTY 

PEO PL£ 

š is  jaunas  iš  Francheste^ ūkės,  pr ie  Cleveland,  Ohio,  par
duotas už $35,000. Jį nupirko Marylando farmerys. 

Quinn, Lietuvė, pirmiau, gyve
nus Clevelande. į 

Taigi toje vakarienėje- buvo 
reprezentuojamas ir musų mie
stas, kuris yra mažu kaimynu 

to Lietuvių metropolio, bet 
plieno industrija yra beveik ly
gus savo dideliam kaimynui, 
su kuriuo atsidūrė tamsioje 
darbo padėtyje. Rep. 

Moncrief J ™ geriausias 

Auto.natinis šildymo Padargas 

THE HENRY FURNACE CO., MEDINA, O. 

COAL 

"Tai tu Atvykai net iš Youngstown Tiktai 
Įdėti Mano Telefoną!" 

&>< i  

P 

% Viena Akrono šeimininkė nesenai labai nustebo patyrus kad 
net iš Youngstowno atvyko darbininkas įvesti jai telefoną . . . 
ir net sekmadienį. Tas jai buvo nepaprastas patarnavimas. 

Tačiau šis incidentas yra vienas iš daugybės nepaprastų žings
nių kokius atliekame per visą valstiją pasivijimui telefono pą*-
tarnavimo įvedimų susidėjusių per karo laikotarpį. 

Kuomet naujų sujungimo prietaikų įrengimas Akrone padarD 
galimybę įvesti vietoje daugiau telefonų negu vietos darbo jie-
gos galėjo greitai sunaudoti, tuoj S. O. S. paleista į Youngstowną 
ir Cantoną. Sekantį sekmadienį karavanas iš 27 įvedamų darbų 
ttokų įvažiavo į Akroną iš tų kaimyniškų miestų. To pasekmė
je, daugeliui Akroniečių patarnavimas buvo tuoj įvestas ir mes 
padarėm kitą šuolį musų pastangose suteikti pakankamai tele
fonų patarnavimo kiekvienam.' ĄĄ-vĮ-: '• •• : 

TSpkis musų bendras dirbimas W$elft§9 mums U2&«tig& didžiau
si taikos meto statybos programą musų istorijoje 1946 metų bė
gyje ir patenkinti visus karo sutramdytus u^sakyiaus telefono 
patarnavimo iki kitų metų galo. ' ^ ~ V 
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IVI ras, IVI rus, arbuz-vris, 

""iirėjo pač:ą, nelšmailino; 
Sukišį-s ją į arbūzo lukšln 
Ten |f puikiausia tiUatkė! 

Kožnas Geras Vyras 
Turi tas Pat Mintisl 
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KAIP PETRAS' ARBŪZŲ VALGYTOJAS vaikų pa akose, bn:dien randa-
(lasi nesuskaitoma daugybė gerų vyrų tikrame gyvenime kurių pirmuti
nis troškin ąs yra sava žmonas užlaikyti "labai gerai"! 

lodei tai tokia daugybj vyrų planuoja naujus "sapnų namus" savo 
ŽmonCms . . . modernius, PILNAI ELEKTRIŠKUS NAMUS su daugy
be patogumų ir gerumų ką tik elektra gali patiekti. 

MCDERNIS VISAS ELEKTRIŠKAS NAMAS . . . ar tai mažas ar dide
lis, mieste ar išlaukėje , . . yra žmonai patogumas ir nuolatinis džiaug
smas kiekvienam šeimom nariui. 

Jusų naujame Visai Elektriškame Name jus galit turėti Visą Elek-
trišk ąVirtuvę ir Visą Elektrišką Skalbyklą, Oro Kondicionavimą ir eilę" 
litų Elektriškų Tarnų kurie dirbs nuolat, ištikimai ir.pigiai. 
nepalaujums-losbgVų.payraj,PNVŠlČųJV 

Faktiškai, jusų Elektriški Tarnai patys apsimokės už save daug kar
tų atliekant savo darbą, taipgi pinigai® ir su taupymu laiko. 

.ŽEMOMIS PRIEŠKARINE KAINA, elektra šiądien yra pigiausia negu 
kada 1 uvo. Pastarų šešių metų bėgyje pragyvenimo kainos pakilo 30 
nuošimčių, bet vidutinė kaina už vienetą elektros tiekiamos iš lhe Illu-
ininutinę Company namų naudojimui nupigu 15 nuošimčių. Ir juo dau
giau eleldros? naudojate, tuo mažiau ji atsieina^ vieneto. . 

f! y l I /,Wii -įli-

w />m 
l An:sii\ \Ml'h , 

wm 
' v fi'r 

i .  •  ( !  

lu  

A L W A Y S  A T  Y O U R  S E R V I C E  

.m  



FQQffiFW*WS® 

T $  Ą "  8 D I R V i! 
»** '• 

I 

I 

CLEVELANDO IR APIELINKES ŽINIOS 
DIRVA—6820 Superior Avenue. ENdicott 4486—Atdara vakarais 
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Vasario 16 Paminėjimo 
Vakariene 

Lietuvos Nepriklausomybes 
28 metų sukaktis šymet išpuo
la šeštadienj, Vasario 16, ir 
Lietuvai Vaduoti Sąjungos 1-
mas skyrius rengia tą vakarą 
atitinkamą paminėjimą su vie
ša vakariene ir su trumpu gra
žiu programų. Retai kada iki 
šiol pasitaikė minėjimai tą pa
čią dieną, Vasario 16, taigi i 
šį retą parengimą kviečiami 
vietos ir apielinkės patriotiniai 
nusiteikę Lietuviai, savo tėvy
nės mylėtojai. 

Vakarienė atsibus Sovereign 
Hotel, pradžia 7 :C0 vakare, ir 
tikietas — $2.50. Vietas užsi
sakyti ir tikietus įsigyti reika
linga išanksto. 

Gaunami iš LVS 1 skyriaus 
valdybos ir komisijos nariu, 
ir Dirvos redakcijoje. 

Skubėkite Atnešti Ru
blis ir kitas Dovanas 
Kurie vietos Lietuviai dar 

nori prisidėti prie rubu ir ke-
nuoto maisto vajaus Lietuvos 
pabėgėliams aprūpinti, prašo
mi tuojau pristatyti savo do
vanas, nes iki šiol surinkti da
lykai siunčiami j New Yorką, 
ir bus nusiųsti tų kurie dar 
paskubės paaukoti ką gali. 

Atnešti galima Į Lietuviu sa
lo, Į Dirvos redakciją, i klebo
nijas. Į Petro P. Muiiolio ofisą 
arija perduoti vajaus komiteto 
nariams. 

Lietuvaite Vaidina 
"A Bell for Adano" 

Veikale 

Trečiadienį, Sausio 30, Play 
House Drury Theatre pradeda
mas vaidinti žinomas veikalas. 
"A Bell for Adano", kuriame 
vadovaujamą moterišką rolę 
turi Lietuvaitė Helen Butkus, 
6016 Zoeter a ve. Ji jau an
tras metas yra Play House 
studentė ir vaidina antrame 
veikale, pirma to vaidino "The 
Time of Your Life". 

Šis yra pirmas Clevelande 
statymas scenoje veikalo "A 
Bell for Adano", nors tas vei
kalas plačiai išgarsėjęs ir il
gai tęsiasi ant Broadway, New 
Yorke; jis niekad iš New Yor-
ko neapsilankė kitur. 

ši veikalą dramatizavo Paul 
Osborn iš John Hersey's apy
sakos, kuri apima1 patyrimus 
Amerikos civilinių reikalų vir
šininko kuris deda pastangas 
Įvesti demokratiją fašistų už-
visusiame Sicilijos miestelyje 
Adano, tuoj po įsiveržimo Ita
lijon šio karo metu. Veikalas 
vaizduoja pastangas sugrąžin
ti tvarką karo nuteriotoje Eu
ropoje. 

šiame Play House perstaty
me veikėjų grupėje dalyvauja 
dvylika ex-Gls. Vadovaujamą 
rolę Majoro Japollo vaidins 
Kirk Willis, nesenai paleistas 
iš Europos karo teatro. Kitas 
karys, nesenai gryžęs iš Kini-
jos-Burmos kur jis tarnavo 
Air Corps kapitonu, Edwin 
Binns vėl dėvės uniformą at
vaizdavimui Captain Purvis. 

Reikia pažymėti kad Helen 
Butkus buvo viena iš gabiųjų 
Onos Kaipienės Jaunosios Bi
rutės grupės narių, prieš kelis 
metus. 

M I R I M A I  
KUČINSKAS Petras, 66 metų, 

nuo 4602 Broadway, mirė 
Sausio 21, palaidotas Sausio 24, 
Kalvarijos kapinėse. Pamaldos 
atsibuvo šv. Jurgio bažnyčioje. 

Velionis Clevelande išgyve
no 40 metų, paėjo iš Suvalkų 
Kalvarijos. Paliko du sunai, 
Juozas ir Vincas. 

Laidojime patarnavo Wilke-
lis Funeral Home. 

KAIP SEKTI VĖŽIO 
SIMPTOMUS 

GAISUI LANKĖ 
AIRCRAFT PARODĄ 

Clevelando Pu jli« Auditoriu-
me surengta National Aircraft 
Paroda sutraukė žiūrėtojų žy
miai daugiau negu tikėtasi — 
viso 204,869, sumušant pir-
mesnius auditorijos rekordus. 

Parodos bėgyje, Sausio 11 
ikx 20, daug mokyklų buvo už- uare naujos parapijos salėje. 

VIEŠA PADĖKA 
M. S. 86 kuopa reiškia nuo

širdų ačiu visiems kurie atsi
lankė Nauju Metu laukimo va-

daryta specialėmis dienomis ir 
jų mokiniai buvo atvežti pa
matyti tą oriaivininkystės pa
roda. 

Ačiu taipgi klebonui Kun, J. 
Angelaičiui už jo visokią pa
galbą ir visiems vakaro darbi
ninkams ir rėmėjams, kas kua 
prisidėjo prie jo pasisekimo. 

Rengimo komisija: Mikelio-
nienė, Miliauskienė, Velikienė, 

LIETUVIŲ Salės šėrininkų 
metinis susirinkimas laikytas, 
Sausio 21. Direktoriai didumo- Katkauskienė, Skrebunienė. 
je liko tie patys. Pirm. Cicėnienė. 

Buvo padaryta valdybai pa- j 
stabų kodėl salė visą laiką už- KUN. K. PETREIKIO pager-
imta bingo bizniu, o Lietuvių j bimo vakarienė šv. Jurgio pa-

1 kultūriškiems reikalams vietos j rapijos salėje Sausio 20 pavy-
nėra. Panašiai gal ir pasiliks į ko gerai. 
iki bingo bus legalizuotas. į . 

Iš visų ligų kurios turi auk
štą mirtingumą, vėžys yra la
biausia išgydomas, kaip skelbia 
American Cancer Society. Ki
tados vėžys buvo laikomas be
vilčiu išgydyti, dabar gali bū
ti išgydyta nuo 30 iki 40 nuo
šimčių tų kurie susekami vėžiu 
apsirgę. Tačiau vėžys reika
linga susekti ir gydyti anksty
vame jo laipsnyje. 

Pažinimas jo laiku yra svar
biausia dalis gydymo. štai 
kaip kiekvienas asmuo gali pa-
sigelbėti prailginti savo gyve
nimą. 

jei patėmijama koks pasikei
timas savo kune, tuoj reikia 
kreiptis į gydytoją. 

Vėžio simptomai kuriuos ga
lima susekti yra paprasti: 

1. Bent kokis skaudulys ku
ris neužgyja, ypač aplink lie
žuvį, lupas ar burną. 

2. Beskausmis guzas ar su-
kietėjimas krūtyje, lupose ar 
liežuvyje. 

3. Nereguliaris kraujo pasiro
dymas iš bent naturalės kuno 
kiaurumos arba krūties. 

4. žymus pasikeitimas spal
voje arba didume karpos, ar
ba apgamos. 

5. Nuolatinis vidurių nevir
škinamas. 

6. Nuolatinis gerklės užki
mimas, neaiškus kosulys, ar
ba sunkus nuryjimas. 

7. Bent kokia pamaina na-
turalio vidurių tuštinimo. 

Atminkit viršuje paduotus 
apsireiškimus kurie gali buti 
vėžio pradžia, ir nevilkinant 
kreipkitės j gydytoją. 

Lithuanian Digest  
6820 SUPERIOR AVENUE CLEVELAND 3, OHIO PHONE: ENdicott 448t 

Red Soldiers are only operat
ing. 

An interesting piece of infor
mation was provided by this 
partisan: He had noted Rus
sians bartering British and even 
American relief clothing for 
food and what might be term
ed luxuries. 

All salaries are taxed to the 
extent of about fifty percent; 
few persons will take money; 
everything is done on the bar
ter system; and goods can only 
be got this way or by theft. 
Small farms have been collec-
tivised; large farms have been 
split up. All machinery was 
taken in 1939 by the Russians. 
There is now economic chaos. 

Since there are more Red 
Army soldiers than Lithuan
ians and these, apart from the 
Soviet civil service, have to be 

Despite the totalitarian tyranny of Soviet Russia the 
fight for freedom and the Faith still continues 

(From CATHOLIC HERALD, London, England) 

This fact was revealed to a Catholic Herald reporter when he 
interviewed a young man who has succeeded in returning 

to England from the Baltic Republic. 
For nearly seven years Catholic Lithuania has been screened 

behind the "iron curtain'', first by the Russians, then by the 
Germans, and now again, in its "liberation", by its first con
querors.' • 

This iš the fullest factual news account offered in these years 
from an eye-witness source. It gives details of conditions inside 
the Republic and of the continued persecution of the Church. 

* * # 

The reader should bear in Germans and forced to go un-
mind as he reads this report derground by the Russians. In 
that the Soviet Elections will an interview which amounted 
take place in Lithuania in Feb. to a three-hour cross-examina-
of 1946. According to the So- tion I was able to get the fol-
viet Lithuanian newspaper, Nau- lowing picture from įim. The 
jasis Keli&s (The New Road) news of the Lithuanian Hier-
issue October 12, 1945, every archy comes from a different 
person in Lithuania had to take source. 
out a new passport, for voting All through Western Russia,' practically the whole agri-
purposes, by Nov. 1, 1945. This I was told, there is unrest. The cultural livestock of the coun-
means that the thousands of] Red Army soldiers, illiterate tryside has been requisitioned 
Russians, and the loyal soldiers t peasants from the East, treat-1 ̂  
of the Red Army in occupation i ed all through their lives as! ihe shortage of doctors, food 
will be able to vote in the Lith-i beasts of burden, have seen medical supplies make a 
uanian elections. It also means į what is to them the compara- pl^lfue a probability this win-
that thousands of Russians, I tive riches of non-Communist ter. rhe people believe that 
and the loyal soldiers of the i Europe. Thev are in revolt, i the only relief can come from 
Red Army in occupation, will i Those who are not deserting ^he partisans. All hope of tht 
be able to vote in the Lith- are spreading dissatisfaction all 
uanian elections. It also means i through the. Soviet. Men and 
that thousands of outlawed women from Russia are being 
Lithuaniant cannot vote. These transported into Lithuania by 
are the partisans. the thousand. These are the 

Thrice-invaded since 1939, people who are joining the par
tisans. 

The three invasions have left 
the underground army well-
armed. On their first retreat 
the Russians were harried for 
arms; on the second retreat 
the Germans left thousands of 

Remkit "March of 
Dimes" Vajų 

Aukokit savo dešimtukus su
rinkimui Trisdešimties Mylių 
eilės dešimtukų, kurie dabar 

| LIETUVIŲ Banko šėrininkų ""į3™ vi«ame Clevelande — 
ŽIEMOS  metu 'eigų reika-i susirinkime Sausio 17 išrinkta i b , . Marc.h°f Dunes vajuje, 

!inca automobilio' išilclvmas iki ivisi keturi direktoriai senieji, j ko™l su lnfar}tile paralyžium, 
ji* ims tinkamai 'veikti, Kva- Buvo išduoti metiniai raportai', f1. h«a Pareitą metą_ visoje 
žiuok ji laukan iš saražiaus. i ir priimti. Banko biznis pasi-; sal^c. Į>ah?te 13.000 žmonių, 
arba laikyk garažo dSris atda-: rodė geras. i nežiūrint visų pastangų kovoti 

Kitaip gi gali neužilgo 

the people of Catholic Lithua
nia are still carrying on an un
derground war for their inde
pendence and their religion. 

This information was brought 
to me a few days ago by a 
young Lithuanian recently ar
rived in this country. 

The partisans of Lithuania 
are well-organized, audacious, 
well-armed and courageous. Al-

intervening has evaporated. 

THE CHURCH CRIPPLED 
The Church has been crip

pled tragically. In 1939 the 
whole Lithuanian press, Catho
lic and secular, was suppressed. 
Communist papers were sub
stituted. Now Russian is be
ing introduced as the official 
language and in time the Rus
sians hope even to eliminate 
the use of the Lithuanian lan-

tons of war materials. These gu??e* , ,. , 
The Catholic life of the peo

ple has been separated from 
the hierarchy. There are three 

weapons and ammunition were 
h i d d e n  u n d e r g r o u n d .  U n d e r  
the impetus of a Red Army 

most daily they are being join- (jecree issued a few months Lithuanian Bishops in Switzer-

ed by deserters of the Red after "liberation" the partisans lal,d Mgl/ J' Skvireckas of 

ras. su ja. 

tave rasti kare sėdinti negyva. TRAFIKO nelaimėse Cleve- į^Tinlrtf'llTS.OOO. nu-
Automobilio dujos yra nuodin-j landė, kaip tyrinėjimai paro-
gos ir nuo jų dažnai garažuose j do, vienas iš penkių mirtinų 
žmonės miršta. j atsitikimų yra priežastimi kad 

APS AIIGOD A MI!. I JON AI 
SALES TAX PINIGU 

važiuotojas negalėjo aiškiai 
matyti kelio, žiemos mėnesiai 
ypatingai yra pavojingi, nes 

~ ,. . , _. .blogas oras kliudo gerą maty-
Dalinai pasekmeje 1 j k> me- ma važiuojančiam automobilis-:.T 

tui. Todėl patartina laikyti'Aletams ?2. 

Dalis tų pinigų liks vietoje, 
kita dalis bus pasiųsta į Na-
cionalį centrą. 

tais pakelto bruzdėjimo, i Ohio 
valstijos iždą biznio Įstaigos 
sumokėjo beveik 10 milijonų 
dolarių Sales Tax pinigų dau- — 
giau negu 1944 metais — i-;vi- D11[r4TT^A . -• 
so apie 75 milijonus dolarių,— REIKALINGA siuvėjas pa-

Platinkit Dirvą! 
Išsirašyta galima bent kada. 

Pusei metų $1. 
švariai auto stiklus ir naudotis 

Army. They are harrying the 
Soviet Forces incessantly. Re
cently, in one evening, in Mari
jampole six tanks of the Red 
Army and their crews were 
taken. The Russians have been 
unable to trace them. 

The whole country and large 
areas of Russia's Western fron
tier is on the verge of civil 
war. Seven years' experience 
of underground warfare has 
left the Russians with a prob
lem that proved too much for 
Hitler: the indications are that 
it will prove too much for Sta
lin. 

My informant was a parti
san. He was wounded b v the 

retreated to the forests, laUe Kaunas and his auxiliary Mgr 
lands and marshes of the Re Brizgys' and Mgr' Podolskls of 

public. Here they set up their 
garrisons. 

This Russian decree ordered 
every man between the ages of 
eighteen and thirty-five to join 
the Army. Every Lithuanian 
who could, took to the partisan 
brigades. The others were ei
ther drafted into the Red Army 
or sent to Siberia. M. 17 _ auxiliary, Mgr. F. Kamanaus-

The Russians took over the Archbishop of Vilnius, 
country. The whole civil ser- Mgr# Mecislavas Reinys, and 
vice was re-staffed by Soviet j Bishop of Panevezys, Mgr. 

Vilka viskis. 
The Bishop of the latter dio

cese, died under what was des 
cribed as uncertain circumstan
ces. Mgr. Matulonis. Bishop 
of Kaisiadorys, was murdered 
as the Russians advanced into 
the territory occupied by the 
Germans. The Bishop of Tei
siai, Mgr. Borisevicius, and his 

taigi nors Ohio žmonės turi 
mokėti tuos taksus iki jie yra, 
vis tik geriau kad visi bilijo
nai centų ką žmonės sumoka 
krautuvėse perkant ką, atiten
ka tik j valstijos iždą, negu 
kad butų išblaškomi ir nueitų 
į kaip kurių biznierių kišenius, 
kaip tas buvo seniau. 

Taigi padėtos pastangos, sa
ko James Metzenbaum, kuris 
tuo reikalu rūpinosi ir kovojo, 
nenuėjo niekais. 

Saugokit Namą nuo 
Užsidegimo 

Didžiojo Clevelando Saugos 
Taryba primena žmonėms žie
mos metu apie dažnus pasikar
tojimus namų gaisrų visame 
mieste ir pataria kas vakaras 
gerai apžiūrėti pečių ir suma
žinti degimą anglies, kad per 
naktį neišsivystytų į pražūtin
gą gaisrą. 

Užpilant anglį pelenais nak
čiai, būtinai reikia palikti du 
ar tris anglies šmotus nuogus 
kad jie degdami sudegintų pe
čiuje susidarančius nuodingus 

tyręs prie moteriškų kotų ir 
siutų siuvimo. Nuolatinis dar
bas, trumpos valandos. PRos-
pect 9479. 1920 E. 25th St., 
antras aukštas. 

Delia C. Jakubs 

DOVANAI GRAŽUS ŠUO 
Kas iš Lietuvių nori gauti 

dovanai gražų dviejų metų se
numo, 25 svarų, gerai išlavin
tą šuniuką, padovanosiu pir
miausia atsišaukusiam. Kreip
kitės telefonu MU 0736, arba: | 
13728 Eaglesmere ave. (5) i 

(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 
REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 

Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763 

JONAS G. 
POLTER 

L i e t u v i s  

Namų MaJiavotojas, 
Popieriuotojas 

Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo 

pagražinimo suteikiama 
nemokamai.. 

J U O Z A S  P E Č I U L I S  
Praneša visiems Lietuviams kad dabar vėl i 

Išdirba PLIENINES (Steel) VENETIAN BLINDS 
Visos mūsų išdirbamos Venetian Blinds langams yrm 
geriausio plieno; darbas taipgi geras. Mes taipgi pa

darom WINDOW SHADES lapaitis. Prašome visų Lietuvių krei
ptis į mus, o gausite tinkamą patarnavimą. Rašykit atvirutę arba 
skambinkit telefonu, ar tiesios: m&tykite mus. 

SUN VENETIAN BLINDS 
Call IVanhoe 3956 18609 KEWANEE AVENUE 

IP •• ilUii iiUniimtlHIhUHiaUilHIPiin'.Įį'ilnt Į : iiU.ii . 1 • :• ,;!i'''' \w\r.u >. W\-Ci :!iniMK>. 
^lIllllllllllllllllllltfilIlIllIlIlIlIlIlIlIlIinilllllllllllllllllllllllllllllllllllilIlIlIlIlIlIHIllIĘ: 

Wilkelis Funeral Home ( 
PILNAS LAIDOTUVIŲ i 

PATARNAVIMAS 
495 East 123rd St. 

Telefonas POtomac 6899 Ij i  6202 Superior Ave. HEnderson 9292 | 
*:uiiiiiiimiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiij£ 

citizens or Communists. Each 
Lithuanian Lord Mayer had 
bęen replaced by a district so-
called commissar in 1939. This 
system was repeated in 1944. 
The partisans commenced as
sassinating the Russian Com
missars and the Commu n i s t 
Lithuanian quislings. The en
tire country became a police 
state. 

It,is impossible, my inform
ant said, to speak with a stran
ger so closely knit is the N. 
K. V. D. system of espionage. 
One careless word and the very 
speaker is denounced; imprison
ment or transportation follows. 
The intelligentsia was liquidat-

! ed in 1939. The few remaining 
doctors, lawyers, etc., who had 
not, joined the partisans wer. 
transported last year. 

The underground information 
system is as good as the N. 
K. V. D. 

But conditions for the people 
grow worse. Food is riches. 
No rations can be purchased 
outside the Black Market. All 
trades have been collectivised. 
Factory workers can only live 

f j by stealing the materials of any 
of their crafts for barter on 
the Bla#k Market on which the 

Casimir Paltarokas, have all 
disappeared. In the meantime 
the isolated parishes of their 
dioceses are carrying on as best 
they can. 

The lower ranks of the cler
gy are at the mercy of the 
Communists. If they are de
nounced they are immediately 
taken into custody and nothing 
more is heard of them. One of 
the most recent instances of 
this occurred in October ill the 
parish of Skardupiai. 

This is a comparatively new 
parish, two Marian Fathers at 

FllOM CAP 1. ro id I, 
John Richard Schader, Yon-

kers, N. Y., who came up the 
hard way from enlisted man * 
in army air force to captain, 
re-enlisted as a master ser
geant. He is shown sewing 
on his sergeant stripes. 

the time were in charge. There 
nad been partisan activity in 
the neighborhood and someone 
asserted there was a radio on 
che church property. The as
sistant Fr. A. Yecius, was ar
rested, taken away, and has 
not been seen since, the other 
priest, Fr. Adomaitis, was so 
aged and bed-ridden, he was 
placed under a house-arrest. 

Guards were posted at the 
entrances to the church and 
all persons coming to services 
were arrested and taken to 
prison. 'The church floor was 
torn up; the church was reduc
ed to the walls. No radio was 
found, but those taken away 
have not returned. Exactly the 
same situation has occurred in 
the nearby parish of Keturva
lakiai. It is believed by the 
local people that this method 
is being applied all over Lith
uania. 

The schools hare either been 
closed or the curriculum alter
ed so that religious instruction 
is eliminated. Such is the sit
uation in Catholic Lithuania. 

Religion, language, culture 
and Government is being root
ed out. A black market is be
ing operated by ail alien j&ol-
diery. 

Aliens outnumber the citizens 
of the country. And in the 
background, daily increasing in 
numbers and its strength, is 
the patriot army, strengthened 
by the Russians who have seen 
what life outside of the Soviet 
can be, waiting to strike. 

But the survival of that ar
my depends very much on the 
conditions of this winter. The 
Russian Army has the wea
pons of war supplied by Bri
tain and America. If it can 
be launched on the frozen and 
icy marshes, the last hope of 
Western civilization in the East 
will be sorely harried. The 
surviving partisans will have 
to burrow deeper. 

THE KRAMER & REICH CO. 
7010 Superior Ave Atdara Vakarais 

VYRAMS REIKMENYS 
VYRAMS ir VAIKINAMS 

SKRYBĖLĖS 
KELNĖS 

SWEATERIAI 
ŽAKI ETAI 

DYKAI &PAMPS ra koinu pirkiniu. ftYlf Al 
čia galit iškeisti savo Stamp Books. * IV#\| 
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