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SENOVĖS kariai, ypa£ jf 
vadai, dažnai su savimi nešio
davosi nuodų, kad galėtų nu
sinuodyti pirm negu jų nuga
lėtojas ims iš jų tyčiotis ii 
juos kankinti. Sakoma kad 
didysis Punų vadas Hanniba-
lAs, Romėnų nugalėtas ir pa
bėgęs pas vieną Mažosios Azi
jos karalių, bijodamas kad šis 
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jo neišduotų, išgėrė nuodų,) Laivyno Pasekretorius 
kuriuos jis visuomet nešioję-Į 
sis su savimi. 

feiądien baimę buti išduotam 
kenčia milijonai žmonių. Ir 
dar nežinia ar ta jų baimė ne
pasirodys pagrysta. 

Politinio pabėgėlio teisė jau 
yra paneigta. Švedijos vyriau
sybės pasielgimas su Pabaltijo 
pabėgėliais yra baisus prece
dentas. Nėra abejonės kad 
bolševikai ir toliau statys nau
jus pabėgėlių išdavimo reika-
lavąimus, kurie, sukį sulau
žius principą, gali buti paten
kinti. 

Ypač sunku bus atsispirti 
mažoms valstybėms kaip, sa
kysim, Danija ir Švedija. Ta
čiau negalima pasitikėti ir di
džiosioms valstybėms. 

'KAIP pakartotiniai praneši
mai rodo, nedraugingų aktų ir 
išdavimų pasitaiko ir iš Ame
rikiečių pusės. Neįvyksta tai 
įsakymu iš viršaus, bet vis 
dėlto tokių atsitikimų esti. 

Mat, j okupacinius Amerikos 
organus yra- prisisunkę nema
ža bolševikiško gaivalo, kurs 
daugiau ar mažiau yra linkęs 
pasiduoti propagandai buk pa
bėgėlių tarpe esą daug pro-
nazių. Kai kur net, sakoma, 
buvę pradėti savotiški tyrinė
jimai kas esąs pro-nazis ir kas 
ne. Iš to išplaukia kad nei vie
nas pabėgėlis, iki šiol laimin
gai išvengęs raudonosios gilti
nės dalgio, šiądien nėra sau
gus. 
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NAUJA VIENINGOS 
VEIKLOS PKOGA 

TOKIA situacija Amerikos 
Lietuviams uždeda didelę par
eigą. Lietuvos pabėgėlių, bent 
jų dalies, likimas yra labai ne
tikras, ir jiems apsaugoti mes 
turime padaryti viską kas yra 
musų galioje. 

Ar mums pasiseks savo tik
slo pasiekti ar ne yra kitas 
klausimas, bet musų pareiga 
yra veikti. Ir veikti reikia 
greitai, apgalvotai ir tvirtai. 

Turimi kontaktai su Wash-
ingtonu turėtų buti atgaivinti 
ir sustiprinti, nes yra aišku 
kad be Washingtono čia nieko 
nebus galima padaryti. Tiek 
Amerikos Lietuvių Tarybos, 
tiek Amerikos Lietuvių Misi
jos ir Lietuvai Vaduoti Sąjun
gos ryšiai turi buti išnaudoti. 

Kaip Willis-Kelly rezoliucija 
taip ir pabėgėlių apsaugojimo 
akcija yra visų Lietuvių ben-
drąs reikalas. 

• 
BENDRO PROGRAMO 
REIKALU 

JEI pradėtume veikti bend
rai vienu klausimu, labai ga
limas dalykas kad ir kitais 
klausimais pasiektume vienin
gumo. Tuomet butų galima 
pagalvoti ir apie bendro pro-

. gramo sudarymą, kuris yra 
būtina planingos veiklos sąly-
ga. 

Greta pabėgėlių teisių gyni
mo, yra ir eilė kitų reikalų ku
rie, besiartinant Taikos Kon
ferencijai, yra reikalingi ru-
pestingesnio apsvarstymo. 

šiuos visus klausimus arti
moje ateityje turėtų bendrai 
apsvarstyti ALM-LVS ir ALT. 

Jei tai įvyktų, butų žengtas 
4Idelis žingsnis į prieki ne tik 
vieningos veiklos, bet ir plu-
ningo darbo kryptimi. 

Edwin W. Pauley, Kalifor
nijos aliejaus išdirbėjas, Prez. 
Trumano paskirtas karo laivy
no sekretoriaus padėjėju. Ei
na žinios kad jis gali buti pa
skirtas vyriausia galva kuomet 
kariuomenė ir laivynas bus pa
dėti po viena vadovybe. 

Prieš jį pakilo didelių pasi
priešinimų Kongrese. 

VĖL ATMETĖ RUSŲ 
PRIEKAIŠTĄ BRI

TAMS 

PRANAŠAUJA PLIE
NO IR GM STREIKŲ 

GALA 

Pittsburgh, Pa. — V®8#» 
rio 12 d., staiga pasibaigė 
elektros stočių darbininku 
streikas, netesėjęs nei pa
ros. 

P. ROOSEVELTIENĖ 
UŽTARĖ PABĖGĖ-

| LIUS NUO RUSŲ 

I<nnclonas. —4 Kuomet so-
vietų komisams Višinsky 
kėlė reikalavimus suvaržy
ti ar net savotiškai sutvar
kyti Europoje išsiblaškiu
sius pabėgėlius, Amerikos 

Philadelphia, Pa. -rlfeai-1 delegacijos narė poni Elea-
gėsi trumpas streikas gat-'no.r Roosevelt, jam griež-
vekarių ir busų operatorių, j k*i pasipriešino, ir laimėjo 
kas buvo sutrukdęs miesto j sav

v° argumentą, atmetant 
gyventoju susisiekimą. j bolševiku atstovo reikalavi-

Ttr ^ „ J mus. 1 
New Yorke, \ asario l$t Tautų atstovi! už ponios 

Londone, Vas. 13, UNO 
Saugumo Tarybos posėdis 
antru kartu atmetė Sovie
tų padarytą Britams prie
kaištą del laikymo Britų 
armijų svetimose šalyse ir 
nesutikimą įleisti tyrinėji
mo komisijos į Holandijos 
Rytų Indiją. 

Savaitė anksčiau taryba 
atmetė Rusų reikalavimą 
įsikišti į Graikiją, kur lai
koma Britų kariuomenė. 

Sovietai, užgrobę ir pa
vergę įvairias šalis, kelda
mi priekaištus Anglams už 
Graikiją ir Javą, tuomi no
ri įrodyti pasauliui kad 
Anglija yra grobike ir pa
vergėja. 

Rusų okupuotose šalyse 
iš pačioje Rusijoje varoma 
smarkiausia propaganda ir 
visi ten jau Įtikinti kad 
Anglija yra kalta už grę
siantį naują karą, jeigu 
toks karas kiltų, o Ameri
ka kaltinama palaikymu 
Anglų pusės. 

Ta prasme buvo ir Stali
no kalba, kad sovietai turi 
buti pasiruošę visokiam ne
tikėtumui. 

pasibaigė traukiamų laivų 
darbininkų streikas, kuris 
sutramdė pristatymą mie
stui kuro. Streikavo 3,500 
darbininkų. 

Detroit. — Auto darbi
ninkų streikas tęsiamas, 
tačiau unijos vadas Tho
mas pareiškė kad jis nu
mato susitaikymą trumpoje 
ateityje, sako, G. M. negi 
nori bankrutyti, turės su
sitarti. 

Dayton, O., dviejose GM 
dirbtuvėse streikas baig
tas. Ten streikavo 15,000 
darbininkų. 

Baigėsi streikai daugely
je miestų elektros padargų 
dirbtuvėse. 

Plieno darbininkų strei
kas gali tuoj pasibaigti — 
darbininkai gaus 18K>c va
landai pakėlimą,, praneši
mai sako. 

Washington.— Preziden
tas Truman atmetė pasiū
lymą atgaivinti tiesioginį 
algų kontroliavimą, * kaip 
buvo karo metu, tuo gi tar
pu jo patarėjai ruošia nau
ją algų tvarkymo planą. 

U. S. ARMIJAI pradėjus 
organizuoti savanorius mi-
litarinėn tarnybon, iki šiol 
jau gauta virš pusė milijo
no vyrų, kurių diduma įsi
rašo trijų metų terminui. 
Tas yra padrąsinantis žen
klas. Gal nereikės kariuo
menėn imti prievarta. 

Rooseveltienės drąsų pasi 
reiškimą jai gausiai plojo 
ir jos mintis parėmė. 

Višinsky norėjo išreika
lauti kad prie kitko butų 
išduodama bolševikų karo 
kriminalistai, o aišku kad 
sovietai surastų visus pa
bėgėlius kriminalistais ir 
išreikalatų jų grąžinimo. 

Kada Višinsky reikalavo 
kad pabėgėlių stovyklose 
butų uždrausta propagan- i 
da prieš UNO, Rooseveltie- j 
nė ir čia pareiškė kad žmo
nės turi tei«»ę pasakyti sa
vo mintis, ir mes negalime 
drausti jiems išsireikšti ką 
jie girdi, ką jie mato ar 
mano. 

Karo Belaisvis — Pernai ir Dabar 

m 

Vaizdas parodo Valentine dienos paminėjimą atžymintį 
karį, Lt. J. W. Pidcoek, iš Trenton, N. J. Pernai per Valen
tine dieną jis buvo Vokiečių nelaisvėje, nukritęs laike skraidy
mų, šymet .jis gr.vš, kaip milijonai kitų karžygių. 

RUSIJOJE BALSAVO 
VISI KAIP VIENAS! 

Vasario 10, visuose Rusi
jos sovietuose buvo rinki
mas atstovų į aukščiausį 
sovietą. Pranešimais Va
sario 11, antrą dieną po 

! balsavimų, jau Maskva ži-
n x i tr\>71 a f trjp \ti?i I noio kad balsavimuose da-BAUDŽIA UZ NELO-|]yv!avo net mk nuoš visl} 

J ALUMA BOLŠE- j balsuotojų. 
VIKAMS ' žiemos pūgos, nei 

šalčiai, nei negalės netruk-
Associated Press prane- ^ sovietų žmonėms eiti į 

ša kad Amerikos okupaci- balsavimų vietas ir balsuo-
niai daliniai apvalė Jugo- ir Jle. SU^J° v®1!* ^ vie 

Pasiekė Mėnulį 

? HENRY FORD jauna
sis sako produkcija auto
mobilių dirbtuvėse nupuo
lė 34 nuoš. nuo prieš karą, . . . . T 
buvusio darbingumo, nes priemonių karališkai Jugo 
darbininkai daugiau nesi- slavii armijai sulikviduoti. 

slavų ir Lenkų stovyklas 
netoli Nuernbergo ir Muen-
cheno, kadangi Jugoslavai 
ir Lenkai mėginę sudaryti 
dabartinėms Varšavos ir 
Belgrado vyriausybėms ne
draugingus dalinius. 

Jugoslavai, girdi, Gene
rolo Popovičiaus vadovau
jami, mėginę sudaryti ka
rališką Jugoslavų kariuo
menę, kuri but buvus prie
šinga komunistiškai Tito 
valdžiai. 

Jugoslavų "apvalymas", 
matyt, yra rezultatas Vals
tybės Sekretoriaus Byrnes 
pareiškimo, kuriame jis nu
rodė kad busią imamasi 

nam kaip avys. 
Maskvai gerai paskelbti 

tokią nesąmonę, nes niekas 
jos negali patikrinti. 

Amerikoje, kur balsavi
mų tvarka yra geriausia, 
ir tai ima kelias dienas^ iki 
gaunama visi balsavusiųjų 
surašai. 

Tuose balsavimuose bu
vo renkama ir Lietuvos at
stovai i sovietus. 

stengia dirbti taip kaip 
dirbo penki metai atgal. 

GAISRUOSE trijose pa
skirose dalyse pereitą sek
madienį sudegė 17 asmenų. 

Amerikos arkivyskupai, 
popiežiaus paskirti kardi
nolais, nuskrido į Ramą 
įvesdinimo iškilmėms. 

«*»-

EUROPOJE Amer i k o s 
kariai sunaikino, sulyg įsa
kymo, 6,000 kariškų lėktu-
Vii, vertės bilijono dolarių. 
Jie esą karui netikę ir ne
turi komercinės vertės. 

Kalkuttoj, Indijoj, riau
šėse užmušta 11 žmonių ir 
sužeista 18 U. S. kareivių. 

• Maj. Armstrong, buvęs Co
lumbia profesorius, žymus in
žinierius elektros srityje, ku
ris pastaromis dienomis darė 
pasekmingus bandymus su ra
dar bangomis pasiekti mėnulį, 
ir už kelių sekundų gavo radio 
bangu atgarsį, sugryžusių nuo 
mėnulio atgal į jo aparatą. 

1945 metais šioje šalyje 
pagaminta degtinės 150,-
200,000 galionų, arba 25% 
daugiau negu buvo paga
minta 1941 metais. 

šymet degtinės gamini
mas gal bus pažesnis. 

Pastebėtina kad tie Ju 
goslavų daliniai apie ku
riuos užsiminė Byrnes, sa
vu laiku kovojo prieš Vo
kiečius ir jų buvo paimti j 
nelaisvę. . • 

Tai toks yra jų lojalumo 
Anglams ir' Amerikiečiams 
užmokestis. Pirmiau jų tė
vynė buvo atiduota j bolše
vikiško tirono rankas, ̂  o 
paskui jie patys už neišti
kimybę savo gimtos šalies 
žudikui, kuri yra visai su
prantama, savotišku budu 
buvo pažeminti. 

t 

Komunistų partija visiš
kai išbraukė Browderį iš 
partijos, pripažindami par
sidavėliu. Jis tikisi dar nu
vykti į Rusiją ir gauti Sta-

jlino "atpuskus". 

PREZ. TRUMAN nema
no atsisakyti nuo kandida
tavimo 1948 metais į prezi
dentus, nors pradėta sklei
sti gandai kad jis nekan
didatuos. 

Nori Nusiginklavimo 

REZIGNAVO SEKRE
TORIUS ICKES 

Gana skandalingai išeina 
iš Prez. Trumano kabineto 
beveik paskutinis Roosevel-
to palikuonis. Vidaus rei
kalų sekretorius Harold L. 
Ickes, vienas iš originalių 
New Dealerių. 

Kitus kabineto narius 
Truman pakeitė be trukš-
mo, bet Ickes, 72 m. senis, 
pakėlė gana žymų triukš
mą, kuris gali pakenkti pa
ties Trumano kandidatūrai 
į prezidentus 1948 metais. 

Ickes pasipriešino skyri
mui karo laivyno sekreto
riaus padėjėju Edwin W. 
Pauley, Kalifornijos alie
jaus magnato, ir del to pa
kėlė gana nemažą skanda
lą. Prez. Harding po per
eito didžiojo karo pasidarė 
sau nemalonumų su alie
jaus magnatu, ir panašus 
atsitikimas iškyla Truma-
nui. 

Sekr. Ickes vieton numa
tytas paskirti vienas iš U. 
Sr. Aukščiausio Teismo na
rių, William O. Douglas. 

Sen. Tydings (Dem., iš Md.) 
kalbėjo senate per dvi valan
das, įrodinėdamas kad tautos 
turi nusiginkluoti? kitaip kilus 

i naujam karui visos išsižudys. 

KONGRESE priimta bi-
lius prieš streikus, 258 bal-
jsais prieš 155. 

Teisėjas Samuel I. Ro-
senman galutinai paleistai 
iš Prez. Trumano specialių 
patarėjų. 

Dar turėtų buti paleisti 
Kohen ir Pasvolsky. 

Tačiau jei niekas nieko ne
gamins tai jokios tarpusavio 
konkurencijos nebus. Rinka 
bus tuščia ir trūkstamų gami
nių kainos, panaikinus kainų 
kontrolę, iškils į padanges. 

Kas šito neįvyktų, rinką žut 
but reikia užpildyti reikalingo
mis prekėmis. Tačiau tai tėra 
įmanoma jei gamyba eina pil
nu tempu, jei visi dirba. 

Iš čia aiškėja kad visų di
džiausias interesas šiądien yra 
galimai greičiau baigti strei
kus. Jų užbaigimas ne tik vėl 
pripildys ištuštėjusius darbi
ninkų kišenius, bet lygiu bu
du aprūpins rinką reikalin
gais gaminiais, be kuriu ne
įmanoma išvengti infliacijos. 

EKONOMIKA 
Infliacija 
KARAS — INFLIACIJOS 
VARTAI 

KARO metu milžiniškos pi
nigų sumos aikvojamos karo 
reikmenų gamybai. Joms su
moms sudaryti didinami taksai 
ir užtraukiamos viešos pasko
los, kurių realizavimas neįma
nomas be naujų pinigų išlei
dimo. Lygia greta kasdien 
visai sustoja arba labai žymiai 
sumažėja. 

šito pasekmėje kraite atsi
randa labai daug pinigų, o 
daiktų kurių galima už tuos 
pinigus nusiprkti kaip ir ne
lieka. 

Kai visko ima trukti, kainos 
neišvengiamai kyla ir tuo pa
čiu pinigo vertė mažta: inflia
cija. 

TAČIAU infliacija infliacijai 
nelygi. Pinigo vertė gali tru
putį nukristi — tokioje padė
tyje mes jau esame šiądien — 
arba pinigas gali visai nusto
ti vertės — taip atsitiko su 
caro rubliu 1919 metais ir su 
Vokiečių marke 1923 metais. 

Panašaus pavojaus, žinovų 
nuomone, Amerikai negręsia, 
bet vis deltįo jai gresia užtek
tinai didelė1 infliacija, kad la
bai sukrėstų ios ekonomini gy
venimą. 

KAINŲ KONTROLĖ — 
LAIKINIAI INFLIACIJOS 
VARŽTAI 

Del aukščiau nurodytų prie
žasčių karo metu yra nuišven-
giama kainų kontrolė. Tai, 
tačiau, yra dirbtinė priemonė 
kainų kilimui sustabdyti ir ji 
neišvengiamai atidaro duris 
juodajai rinkai. Greta to, eko
nominės laisvės šalyje kainų 
kontrolė tėra laikina priemonė. 
Anksčiau ar vėliau ji esti pa
naikinama, ir kaip tik tuo mo
mentu kyla didžiausias inflia
cijos pavojus. 

Nuėmus kainų varžtus, kai
nos tvinte ištvinsta. 

ŠITO AKIVAIZDOJE, fak
tas kad Kongresas atsisakė 
pratęsti OPA įgaliojimus po 
Birželio 30 d., aiškiai byloja 
kad šią vasarą mes turėsime 
išgyventi didelį kainų kilimo 
pavojų. OPA pabaigus savo 
dienas, automatiškai pasibai
gia ir kainų kontrolė. 

Kainų kilimą nujausdamas, 
Wall Street jau kelia akcijų ir 
Įvairių kitu vertybės popierių 
kainas, o ūkininkai sustabdo 
įvairių žemės ūkio gaminių 
I)ardavimą, nežiūrint į tai kad 
jiems siūloma geros kainos. 
Jie, mat, laukia kad kainos 
dar pakiltų. 

STREIKAI — DIDŽIAUSIA 
INFLIACIJOS GRĖSMĖ 

KĄ VISO ŠITO akivaizdoje 
daro administracija ? Atrodo 
kad ji jau' pirm laiko ketina 
atliuosuoti kainų varžtus ir 
tuo užbėgti už akių kainų kon
trolės (OPA) panaikinimui. 

Plieno kainos pakėlimas jau 
yra kaip ir Įvykęs faktas, o po 
plieno neišvengiamai seks vi
sos kitos pramonės sritys, ku
rios savo gaminiams vartoja 
didesnį ar mažesni plieno nuo
šimtį. 

BET KAIP gi galės buti už
kirstas kelias pernelyg dide
liam kainų kilimui? Į tai tė
ra vienas atsakymas. Nenor
malų kainų kilimą tegali su
stabdyti tarpusavė biznio kon
kurencija. Kas pigiau paga
mins tas daugiau ir greičiau 
parduos. Iš Čia kiekvieno inte
resas gaminti galimai pigiau. 

Pabaiga čia pat 
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EH1LADELPHIJ0S 
PASTABOS 

VASARIO 24. sekmadier;. 
Lietuviu Mūzikalėje salėje ren
giama 28 metų Lietuvos Ne
priklausomybė.* paminejim a s 
Paminėjimą rengia bendromis 
jiegomis užsilikęs po karo Ra 
dono'.įo Kryžiaus ir Karo Per 
galės komitetas ir Lietuvi 
Muzikalės Salės bendrovė. 

Kaip iii spaudos matyti Lie 
tu vos Nepriklausomybės minė
j imai  ats ibus  kiekvienoje  c i i  
desnėje Lietuviu kolonijoje. 

Šiais metais šie paminėjimai 
tačiau turčių buti skirt i r.Čes
nio pobudžio negu praeityje 
kad būdavo. Šiais metais pa
rengimai turėtų buti ne sau 
Lietuviams, prisiminti kaip 28 
metai atgal Lietuva- tapo ne
priklausoma, bet kad tą mūsų 
tautos istorinę šventę galėtu
me supažindinti su Amerikos 
spauda ir ją skaitančia visuo
mene. 

Parengimuosru'i reiktų kvie
sti kalbėti žymius Amerikos 
visuomenininkus, miestų virši
las, senatorius ir kongresma-
nus (jei tokių galima gauti), 
vietinius spaudos atstovus, kad 
ir apmokamus; juos gerai ir 
aiškiai informuoti apie paren
gimų tiksią, kad jie galėtų sa
vo spaudoje -Lietuvos nepri
klausomybės minėjimą tinka
mai aprašyti. 

Toliau, reiktų rašyti tinka
mi memorandumai musų kraš
to valdžiai ir kitų valstybių 
valdžioms, kurios musų many
mu yra palankios Lietuvos Ne
priklausomybes at steigimui. 

KAIP atrodo, Lietuvos va
davimo reikalas bus labai sun
kus ir miglotas. Gal Lietuvių 
tautos vaikams prireiks išnau-
jo vesti šimtmetinę ar ilges
nę kovą už Lietuvos atstatymą 
su 20-to amžiaus raudonu ko-
Jozu, kaip Lietuviai vedė su eu
ristine Rusija. 

Pabaltijo kraštas, greičiau
sia, velionies Prez. Roosevelto, 
tam tikrų kompromisų delei. 
buvo paaukotas raudonijo ko
munizmo imperijai. 

Jeigu Lietuva, Latvija, Ės* 
tija tap aukomis tai joms lai
svė vargu bus galima at jieš
koti be aukščiausios šio kraš
to instancijos užtarimo. 

ČIA VĖL piieinam prie taš
ko kad vienatinis svarbiausias 
kelias ir būdas j ieškoti Lietu
vos atvadavimo tai per musų 
krašto Kongresą. O tai pra
vesti mes turime daryti spau
dimą ir jieškojimą Lietuvai 
užtari ;^ per Willis-Kelly Įlie
tas Kongrese rezoliucijas. 

Minint 28 metų Lietuva 
Nepriklausomybės šventę, vi
sur ir visuose parengimuos 
turėtu buti raginama piliečiai 
rašyti laiškus reikalaujant se
natorių ir kongresmaiiii savo 
valstijos, remti .r  iierlei.-ti mi
nėtas rezoliucija-. 

Lewis Sugryžo į AFL 

John L. Lewis, United Mine 
Workers vadas, sugryžo Ame
rikos Darbo Federacijon su vi
sa Angliakasių unija. Jis su
organizavo CIO, paskui pats 
neteko jos vadovybės. 

t u va neturi savo atstovo šioje 
organizacijoje, bet jai veikiant 
čia pat, mums reikės buti pri
sirengusiems klebenti duris ir 
jieškoti užtarėjų musų pastan
gose. Negi visi Lietuvos .prie
šai čia susirinks, bus ir priete-
lių. Tą neprieteliškumo pa
baisą mes turime tik iš savo 
tarpo prašalinti ir ant visados 
panaikinti. Z. Jankauskas. 

PITTSBURGH 

Pittsburgh*) Elektros 
Streikas Baigėsi 

Vasario 12 naktį pradėtas 
elektros darbininkų streikas 
tęsė.]o tik 19 valandų ir baigė
si Vasario 13. 

Pino sutramdyta šviesos ir 
jiegos tiekimas, kas suparali-
žiavo visą bizni per vieną die-
ną. 

Catvekariai btivo sulaikyti 
stotyse ii- nevežiojo pasažie-
rių. ; 

Streikavo 3400 darbininkų 
Duquesne Light ir penkių jos 

jpriedinių šakų, kurios patar
navimas apima 817 ketvirtai
nių rn\liu plota Pittsburgho 

i  srityje 
Uni l o s  \adai at.'-aukė strei

ką sekančia dieną, pareikštlami 
kad darbas prasidės, o su kom
panija der\ bos bus vedama u/ 
darbininkar'.s algų pakėlimą. 
Unija pareikalavo nuoš. pa
kėlimo. 

IŠVEŽĖ 180,000 SVA
RU RUBU LIETU
VIAMS VOKIETI

JOJE 

Sausi* 
andėlio. 

gabeni a 
žiu ir 
viams 
didžiais 

pabaigoje iš BALF 
l»rooklvn, N. Y., iš-

180,63-1 svarų drabu-
liatų siuntinys Lietu-
Vokietijoje. šis yra 
as BALF siuntines. 

MUSŲ PAčil 
ir susikalbėjimą 
a t v a d a v i m ą ,  t u r i  
no musu viena on 
pareig; 
das -

tarpe taika 
>ž 'Lietuvo 
Liti kiekvie-

išmintis ir 
Kiekvienas musu va
itu jis ALM-LVS ar 

ALT narys — v ra tik nykstu 
kąs prie pasaulio imperialist 
nin valstybių vadus. 

Musų Voldemaras -u 
s k i r t i n g ų  k a l b ų  i r  k i n  
vos didi žmonės jau d i 
žinomuose kraštuose i  u 

Į DAYTON,OHIO 
STREIKAS BAIGTAS 

General Motors Corp. dviejų 
dirbtu1, in. Frigidaire ir Delco, 
Sausio 1"» buvo sustreikavę 15 
tūkstančių darbininkų, vyrų ir 
moterų, kurie. reikalavo pakė
limo mokesties po 30c Į valan-

trylika 
Lietu-

igo ne-
pėdsa

kų. Kitos musų tautos genia-
Iiškiausios ir drąsiausios pajie- j da. Vasario 9 padaryta taika 
gos likos palaužtos ir išblašky-į tarp GM ir unijos vadovybių, 
tos po visą Kuropos kontmen- Darbininkai gauna padidinime 
t? prajfariško. kai;., vie**. laIg()s 18,.c V11]aml.,į IJal 

Todėl, kolei Lietuvos uku- . _ ,. , ,. . .. . 
sios jiegos alsi^ahalios i, ,u- l3" l,eka t,k patlems. <larl"n1"-
stiprės, jei likimas !••!.-- jiems kams masiiuasiužgirti tą sutar-
tai padaryti, mes, i i dalis ti, ką be abejonės jie ir pada-
Lietuviu tautos išeivijos, bilda- j-vs. 
mi Amerikos atsakingi pilie
čiai, turime sudaryti .tą stip
rumą Lietuvos nepriklausom; 
bei ginti. 

Detroit, Mich., Naujienos 
LIETUVOS NEPRI

KLAUSOMYBĖS 
MINĖJIMAI 

l o s e  d  V  l e  |  ( > s ' '  d i r b t u v ė s e  d i r 
ba dikeiai Lietuviško jaunimo 
vaikinų ir merginų. Is ateiviui 
Lietuvių tiktai keletas vyr 
ten dirba. Bendrai visi Lietu UNO ATSTOV.\i eužilgn 

s u v a ž i u o s  j  š i ą  s a l i  p o s ė d ž i a u -  . . .  
tl, pasaulio taikai ir ramybei jVlai turl gerus darbus ir ger 

vardą, kaip 
darbininkai. 

geri ir teisinu. pamatus nustatyti. Nor- Lie-

Žinok Amerikos 
KONSTITUCIJĄ 

Amerikos Konstitucija Angliškoje 
kalboje, su visais Amendmentais. 
80 puslapių knygelę, prisiijsim vi
sai Dovanai tiems kurie užsirašys 
Lietuvių Naujienas dviem metams i dirbtuvėje. Čia liko motini; 
arba gaus du metinius skaitytojus | dvi seserys ir trys broliai. 

MIRĖ. Po dviejų savaiči 
pasirgimo Vasario 9 mirė p-1 
Ona Aleksynaitė, 41 m. V< 
lionė visą laiką išgyveno Daj 
tone ir 18 metų išdirbo Delc 

Ir prisius $2.00 su nurodymu kam 
Lietuvių Naujienas siuntinėti, mi
nimą knygelę prisiųsim jums visa/ 
dovanai už pasidarbavimą. 

LIETUVIŲ NAUJIENOS 
9tf 'N. 6th B t. Philadelphia G Ta 

Pamaldos atsibuvo Lietuviu 
bažnyčioje, palaidota Kalvari
jos kapinėse, kur yra palaidoti 
jos tėvas, sesuo ir daugelis gi
minių. .1. A. U. Rep. 

DETROIT, Mich. — Pami
nėjimas rengiamas DLOC, bu
vusioje Lietuvių salėje, sekm., 
Vasario 17, nuo 4 vai. po pie
tų. Programas: kalbos ir dai
nos. Po programo šoki&i abie
jose salėse. 

NEWARK, N. J. — Paminė
jimo programas bus sekmadie
ni, Vas. 17, nuo 6 vai. vakare, 
Liet. šv. Jurgio Draugijos sa
lėje. Programas susidės iš 
kalbų ir dainų. 

BALTIMORE, Md. — Pami
nėjimą rengia Baltimorės Lie
tuvių Dr-jų Taryba. Vasario 
16, 8:00 vai. ryto, pamaldos Sv. 
Alfonso bažnyčioje. 

7:30 v. vakare, Lietuvių sa
lėje, iškilminga vakarienė, su 
žymiais svečiais. 

Vas. 17, 11:00 ryto, iškilmin
gos pamaldos šv. Alfonso baž
nyčioje. 

Nuo 2:30 v. po pietų, viešos 
prakalbos Lietuvių salėje. Da
lyvaus eilė žymių kalbėtojų. 

Wa+erbury, Conn. 

LIETUVOS NEPRIKLAU
SOMYBĖS MINĖJIMAS 

Waterburio LVS skyrius ir 
American Friends of Lithua
nia ruošiasi tinkamai paminėti 
Lietuvos Nepriklausomybės 28 
metų sukaktį. Tuo tikslu ren
giama vakarienė sekmadienį. 
Vasario 24, Elton Hotel, nuo 
5 vai. vakare. 

Paminėjimo programas pil
nai paruoštas: kalbės Prof. 
Andre Schenker, radio komen
tatorius. jo kalba bus trans
liuojama per WATR radio sto
tį. siosiog iš Elton Hotel, nuo 
5:1") iki 5::»(), vakarienės me
tu 

Taipgi dalyvaus Kongr. Jo
seph E. Talbot, Adv. Harold E. 
Mitchell, iš Hartford. Prie to. 
Rev. Roger B. T. Anderson ir 
kiti miesto ir valstijos virši
ninkai 

Ex-Sgt. Joseph B. Kushlis 
rodys spalvuotas filmas apie 
nelaisviu stovyklą Vokietijoje, 
bus ir kitų pamarginimų. 

Prof. Schenker kalbės apie 
Willis-Kelly rezoliucijas. 

Vakarienei įžanga tik $3.00 
vpatai. 

Kviečiame dalyvauti šiame 
Lietuviams brangios dienos 
pokilyje gerus tėvynainius, įsi
gyjant tikietus išanksto, nes 
tikietų skaičius aprubežiuotas. 
Bus mums gražu kad turėda
mi žymius garbingus svečius 
tą vakarą užpildysime visus 
viešbučio kampelius. Tikietus 
galite gauti pas rengėjų komi
sijos narius, Mrs. M. J. Colnev, 
ir Jono Tareilos vaistinėje. 

Dr. Colnev. 

EUROPOJE rūpinamasi su
laikyti praplitimą bent kokios 
epidemijos, šalyse karo taip 
nualintose, kur žmonės badą ir 
šalti kenčia. 

UNNRA rūpinasi pristatyti 
i pavojaus vietas vaistų ir čie-
pų nuo difterijos, raupų, šilti
nės ir kitų ligų. 

Platinkit Dirvą! 
Išsirašyta galima bent kada. 

Metams $2. Pusei metų $1. 

NUŠVITO AKYS 
Štai šiądien noriu parašyti 

keletą žinučių Dirvai ir pasida
linti įspūdžiais ' su savo mielais 
tautiečiais. Mano širdis tokia 
pradžiugus ir susijaudinus iki 
nesulaikomų ašarų. Tai laiš
kas, lauktas per šešis metus, 
pagaliau pasiekė mane. Tai 
mano sesutės laiškas. Jos žo
džiai, jos paveikslėlis. » 

Tie patys gintarai ant *jofi 
kaklo kuriuos dėvėjo kai pali
kau iš Lietuvos. Ta pati mer
gaitė su lengvučiu šypsniu lu
pose. Tik jos laiškas jau ne 
mergaitės žodžiais parašytas, 
o suaugusios, daug iškentėju
sios moteries. 

Nors daug iškankinta karo 
audrų, bombardavimų, bėgi
mų, ji nesiskundžia. UNRRA 
duodanti jiems valgyti, kiek 
drabužėlių. Ji Vokietijoje pa
bėgėlių vaikučiui mokina, ruo
šia jiems vakarėlius, kurių pa
žiūrėti ateina net, kaip sako, 
UNRRA ponai ir Anglų kari
ninkai. Vienas giminaitis ku
nigas sutaisė tokį Lietuvių 
chorą kad visi ateina jo pa
klausyti ir pasigerėti. Jų ten 
esą 1053. Tarp jų 200 Latvių. 
•50 Estų ir 20 Rusų. 

Tik va kas juos nuolato* 
kankina: jie nieko nežino apie 
namiškius, jie ilgisi tėvynės 
Lietuvos. Jie ir savo ateities 
nežino. « 

LIETUVOS NEPRIKLAUSO
MYBĖS PAMINĖJIMAS 

šį sekmadienį, Vasario 17,, 
buvusioje Lietuvių salėje, bus 
Lietuvos Nepriklausomybės 28 
metų sukakties paminėjimas. 
Užkviesta žymių kalbėtojų, net 
iš Chicagos vienas atvyks, ku
ris papasakos daug naujeny
bių. Muzikalę dalį pildys Lie
tuvių Balso radio choras ir p. 
Marijona Galenienė. Po pro
gramo bus šokiai ir -užkandžiai. 
Ateisite, pamatysite, patirsite. 

Visi Lietuviai, visi iki vieno 
minėkime šią šventę dideliu su
sikaupimu, su ^skausmu širdy
je, kad musų j^rangus gimta 
sis kraštas, kurs žydėjo lyg ta 
gėlė rutų darželyje, supurvin
tas, paniekintas, nukankintas, 
Lietuvos nekalti žmonės šiądien 
prislėgti baisaus okupanto, kiti 
išblaškyti po visas šalis. Tė
vai nežino kur jų vaikeliai; 
vaikai nežino ar jų tėveliai 
dar gyvi. Broliai, sesutės j ie
ško vieni kitų. Verkia vieni 
kitų. 

Tat mes Amerikos Lietuviai, 
laisvoje, šalyje gyvendami, pa
rodykime daugiau solidarumo, 
savo tautos supratimo ir pa
gerbimo. 

PADĖKA PONIAI 
ROOSEVELTIENE1 

LVS centro finansų sekre
torius Juozas Kripas, Ann Ar
bor, Mich., pagamino padėkos 
laišką poniai Eleanor Roose-
veltienei, kad ji drąsiai užsto
jo prieš Rusus už pabėgėlių 
teises ir parodė* žmonišką jau
smą. Ponios Rooseveltienės to
ki žygi aprašė visi Amerikos 
laikraščiai. 

Sunus ir Tėvas 

M I R I M A I  
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

(žinios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykaiy 

Mrcfl5;1foo IŠEI
VIU LIETUVIU 

Gus Lesnevich, pusiau sun
kaus svorio kumštininkas čam-
pionas, gryžęs iš kariuomenės, 
rengiasi kumštynėms. ' Su juo 
stovi jo jaunametis sunus, ku
ris nori pasekti tėvo pėdomis. 

Jauni Ūkininkai Svečiuose Baltajame Nana© 

Tai bent viena pilno kraujo 
Amerikietė, buvus First Lady, 
kuri dabar Londono UNO po
sėdyje atvirai užkirto raudo
niesiems fašistams, kurie sa
vo kiaura gerkle nori praryti 
milijonus nekaltų aukų. 

Tą padėkos laišką pasirašė 
visos Detroito moterys kurios 
dalyvavo 1945 m. Washingtone 
p. Rooseveltienės pakviestos į 
Baltąjį Namą, kas laiške švel
nioje formoje priimta. Laiš 
kas pasiųstas tiesiai į Londo
ną. Rep. 

SIUNTINIAI 
Jau ir vėl susidarė aukų ir 

produktų, kuriuos tuojau LVS 
6-to skyriaus išrinkta komisija 
suriš ir išsiųs, štai viena sky
riaus narė, Ona Aksomaitienė, 
davė $5 pasiuntimui maisto 
Lietuvos pabėgėliams. Dirvos 
redakciją taipgi prisiuntė $5 
iš rašytojų fondo aukų, pasių
sti Lietuviams rašytojams ku
rių raštus jųs visi skaitote. 

MIRĖ DRUTUOLIS 
A. KANDROTAS 

f 
m 
* «-

Pi'cz. Truman priėmė pus save Baltajame Name jaunus 
Amerikos ukiniekus, "Businčių. Amerikos Ūkininkų" organi
zacijos atstovus, iš vakarinių valstijų. Ta organizacija turi 
apie 200,000 narių,; -kurie /ruošiasi moksliškai' vmti; ukį. 

BROOKLYN, N. Y. — Per
eitos savaitės pabaigoje mirė 
garsus Amerikos Lietuvių sti
pruolis Antanas Kandrotas, ži
nomas kaip Amerikos Lietuvių 
Stipruolių Tėvas. Palaidotas 
Vasario 11. Paliko žmona, 3 
dukterys su vyrais, ir sunus 
su žmon'a. 

Antanas Kandrotas gimė 
1882 m. Sandukų k., Jezno v.. 
Alytaus ap. 1901 metais at
vyko į Ameriką. Trumpą lai
ką gyveno Scranton ir Read
ing, Pa. Galutinai apsigyveno 
Brooklyn, N. Y., kur 1905 me
tais pradėjo lavintis sporte 
vietiniuose klubuose. Būdamas 
didelis, tvirtas, gražus vyras, 
turėdamas daug sveikatos, ne
užilgo pakilo virš kitų stipruo
lių ir 1908 metais pradėjo da
lyvauti profesionalų tarpe sun
kių svorių kilnojime. 

Pragarsėjo jis šiame sporte 
kaip Lithuanian Strong Man. 

Kiek vėliau pradėjo dalyvau
ti imtynėse su Stan Zbyszko, 
Strangler Lewis, Stecker ir ki
tais garsiais ristikais, kaip 
Lithuanian Lion. 

1911 metais, Antanas liovė* 
si dalyvavęs sj%rte ir Įstojo | 
biznį; turėjo savo alinę ant 
Grand St. Biznis jam gerai 

| sekėsi. 1928 metais jis apsi-
! lankė Lietuvoje, kuri jaw la-
j bai patiko. 
; 1930 metais vėl sugryžo į 
imtynių profesiją, kai depresi
jos metais nustojo savo turto. 

Dp. metai vėliau Antanas Kan
drotas buvo paskirtas New 
Yorko Atletų Kom-jos oficialiu 
imtynių referee, ir jis vėl už- j 

sidėjo savo bizni, degtinės ir 
vyno parduotuvę. Į 

lis buvo lėto budo, geras ir 
nuoširdus žmogus, bet iš pri
gimties turėjo stebėtinai dide
le krutinę, sveiką, didelį kuną, j 
taip kad savo stiprumu stebi-; 
no visus kur tik jis dalyvauda-1 
vo. J. Jakubauskas, j 

Juozas Zemgules 
; Dirvos Atstovas 

Prenumeratoms, Skelbimams 
- 511 So. Hoover Street 

LOS ANGELES, GAL1F. 

Su šiame numeryje paduoda
mais mirusių išeivių Lietuvių 
vardais, mirusių skaičius, skel
biamas Dirvoje, pasiekė jau 
15,100, nuo Vasario mėnesio, 
1937 metų, kuomet čia pradėta 
mirusių vardai skelbti. 

BARTOŠEVIČIUS (Barto) A. 
B., 73 m., mirė Vas. 3, Cle
veland, Ohio. (Pumpėnų m.) 
Amerikoj išgyveno virš 50 
metų. (Dirvos įsteigėjas.) 

BENIULIS Jonas, 72 m., mirė 
Vas. 1, Clevelande. (Šiaulių 
ap. Stačiūnų p. Kauksniunų 
k.) Amerikoj išgyveno ilgus 
metus. 

BALČIUS Jurgis, mirė Gruod. 
27, Braddock, Pa. 

JURGILAS Petras, mirė Sau
sio l4, Chicagoj. (Raseinių 
ap. Šilalės p. Lasiškių k.) 
Amerikoj išgyveno 42 m. 

STASIŪNAS Antanas, 44 m., 
mirė Lapk. 15, Pineira, Ar
gentinoj. 

BRUNERIENĖ Veronika, mirė 
Gruod. 28, Braddock, Pa. 

BUTKIENĖ Elzbieta, mini 8 
Sausio, Pittsburgh, Pa. 

PILINSKIENĖ . Domicėlė, 34 
m., mirė Sausio 12, Plains. 
Pa. 

LAPINSKIENĖ Karolina, 66 
m., mirė Sausio 11, Duryea, 
Pa. 

VAŠKALONIS Pranas, 98 m., 
mirė Sausio 11. Ashley, Pa. 

ORINTAS Juozas, 32 m., mirė 
Sausio 16, Chicagoj, kur bu
vo ir gimęs. 

BABILUS Pranas, pusamžis, 
mirė Sausio 17, Chicagoje. 
(Tauragės ap. Eržvilko par. 
Balandžiu k.) 

KAZLAUČUNAS Vincas, pus
amžis, mirė Sausio 17, Chi
cagoj. (Panevėžio ap. Pina 
vos k.) 

ŠILKUNAS Zigmas. 54 m. mi
rė Sausio 19, Chicagoj. (Tra
kų ap. Žiežmarių p. Juknio-
nių k.) Amerikoj išgyveno 
39 metus. 

ALEKNIENĖ Barbora, pusam
žė, mirė Sausio 19, Knox, 
Ind. (Telšių ap. Židikų apr-
Strieiiškių k.) Amerikoj iš
gyveno 38 metus. 

1KAMAS Povilas, mirė Sausio 
12. Brooklyn, N» Y. 

ANDRIULIAUSKIENĖ Cecili
ja, 63 m., mirė Sausio mėn., 
Paterson, N. J. 

BOCIENĖ Juozapa, mirė* Gruo
džio m., Philadelphia, Pa. 

DANAUSKAS Liudvikas, 57 
metų, mirė Gruod. 31, Oma
ha, Nebr. 

DIDŽIŪNAS Tarnas, mirė Sau
sio 11, Kingston, Pa. 

VA LINAS Antanas, 42 metų, 
mirė Sausio 7, Waterbury, 
Conn. 

ŠIMANSKIS Kazys, mirė Sau
sio S, Edwardsville, Pa. 

NAVIKIENĖ Viktorija (Pavi-
Jonytė), mirė Sausio 9, St. 
Mary's Villa, Pa. (Marijamp 
ap. Ūdrijos p. Kelmanonių 

# k.) Amerikoj išgyveno 33 m. 

JASAITIS Liudvikas, mirė Gr. 
mėn., Spring Valley, 111. 

JUOCIS (vardas nepažymėta), 
mirė Gruod. m., Spring Val
ley. 111. 

BUZINAUSKIENi Katrė, 66 
m., mirė Lapk. 23; Youngs-
town, O. 

MII.ECKIENĖ Anelė (Jurkai-
tė), pusamžė, mirė Sausio 
15, Chicagoj. (Raseinių aps. 

.Kaltinėnų par. Juodžių k.) 
Apierikoj išgyveno 42 m. 

KIZELIS Vincas, .61 m., mirė 
Gruod. 24, DuBois, Pa. 

KVADAS Enrikas, 68 m., mi
rė Sausio 24, Harrisburg, I1L 
Palaidotas su bažnytinėmis 
apeigomis. (Vilniaus rėd., 
Nemunaičių p. Dusnonių k.) 
Amerikon atvažiavo visai 
jaunas. Paliko žmona. Ago
ta, 2 dukterys, ištekėjusios, 
ir dvi seserys, Antanina Bo* 
kas ir Elena Bartkus. 

AMSTERDAM, N. Y. 

URBIALIS Antanas, 72 metų, 
mirė Sausio 15, Amsterdam, 
N. Y. Paliko mane vieną 

dideliame nuliudime. Velionis 
palaidotas gražiai, turėjo daug 
gėlių, daug šventų mišių; pa
laidotas su šv. mišiom, kurios 
atsibuvo šv. Kazimiero Lietu
vių bažnyčioje. 

Velionis paėjo Lažų^k., Sur
viliškio par. Lietuvoje turėjo 
du brolius ir keturias seseris, 
ir Amerikoje turėjo daug pus
brolių, bet vieną geraširdę žmo-
ną. 

Velionis mėgo skaityti Dirvą 
ir ją prenumeravo per daug me
tų. Lai buna jam lengva amži
nai ilsėtis. 

Kostancija Urbialienė. 

PAJTEšKAU dėdę Bernardą 
Padriežą, Velunų k., Kalvų p., 
arta jo "vaikus Antaną ir Oną, 
gyvena Pittston, Pa. Prašom 
atsišaukti patys arba kas apie 
juos žino pranešti. (7) 

Jurgis Padriežas 
232 W. North St. 

Jackson, Mich. 

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

J. SKINDER 
Box 305 Clinton, Ind. 
f A 

An gliškai-Lietuviskas 
Ž O D Y N A S  
( English-Lithuanian 

DICTIONARY 
Ar žinote kad žodynas-Dic-

tionary yra geriausias moky
tojas. patarėjas, vertėjas ir 
perkalbėto jas? Taigi, įsigyk jį. 
Mes siūlome Jums Angliškai-
Lietuvišką žodyną, kuris yra 
skaitomas vienu geriausių. Ne
didelio formato ( pocket-size ) 
6 x 4 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 žody
ną. Užsakymus su money or
deriu siųskite: 

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

(Dept. D.) U.S.A. 
*- v 

Į P J. KEKS1S J 
|| 609-12 Society for Savings Bldg—Cleveland, OW» | 
S OFISO TELEFONAS: MAin 1773. = 
E Genėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuoee, kr«ip- Š 
| kitės i mane, gausia pigia kaina. Taipgi gąusit patarnavimą įv«i- E 

Sį riuose apdrauclos-insuraiace reikaluose. S 
5 Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymas 5 
jjjjj garantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba asmeniškai. S 
FiiiiiuiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiliiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiimiiiifiiiiiiiiuiniiiii.i 

VISOKIA APDRAUDA 
Mes esame pasirengę suteikti visiems pilnas, musų pa

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

P. P. M U L I O L i S 
Vi««fiitinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate 

ir Apdraudos Agentūra 
6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 
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Tegul meilę Lietuvos 
Degą musų širdyse — L A I S V A  L I E T U V A  LalfiVf pažinus Tauta -H 

Jungo Nevilks! 

Minėdami Vasario K-ta; Remkime Lietuvos Vadavimo Pastangas! 
Julius Smetona. 

1 
Amerikos Lietuvių Visuomenei Priminimas 

Po Svetingu Naujosios 
Anglijos Dangum 

* 

(KELIONĖS ĮSPŪDŽIAI) 
(Tęsinys iš pereito nr.) 

BOSTONE 
v Maždaug už valandos jau bu
vau stotyje Bostone, čia ma
ne pasitiko musų £enas veikė
jas Jonas L. Kasmauskas ir 
mano prietelius Antanas Mat-
joška. Sėdome i p. Kasmaus-
ko tvirtą Pontiac Eight ir be
matant buvome ties jo namais, 
Roslindale, Mass. 

Pono Kasmausko namuose 
jau buvau buvęs anksčiau, kai 
1944 metų rudenį buvau atvy
kęs Bostonan p. .Minkaus ra
dio dešimtmečio minėjimui 
Bet tąsyk šiuose namuose te
buvau sustojęs labai neilgam, 
o dabar ruošiausi pabūti bent 
porą dienų. Pasisveikinau su 
malonia šeimininke ir nuėjau 
| man skirtą kambarį apsiprau 
sti ir apsivalyti. Tos dienos 
vakarui p. Kasmauskas buvo 
sukvietęs pas save draugų ir 
prietelių būrelį, bet iki tol 
dar buvo daugiau negu valan
da laiko. 

VAKARAS PAS 
p. KASMAUSKUS 

Dvi jaunos merginos sukinė
josi apie stalą. Tai p. Kasmau
sko marčios, kurių viena jau 
buvo našlė. Jos vyras, vyrės 
nysis Kasmauskų sunus, ku
riam tėvas ketino perduoti sa
vo biznį, mirė prieš porą me
tų. 

Šeimininkėms betrius i a n t, 
pradėjo rinktis ir svečiai, šei
mininkas nedelsė jų pavaišinti 
mažais stikleliais. Nuo stalo 
kilo dešrų su kopūstais kva
pas, o akį viliojo Lietuviškas 
kugelis. Kaip visa tai primi
nė Lietuvą! 

Vakarienės metu buvo iškelta 
visokių klausimų, pradedant 
paprastais kasdieniniais ir bai
giant Willis-Kelly rezoliucijos 
bei vienybės klausimais. Adv. 
F. J. Bagočius, apie kurį iš se
no buvau daug girdėjęs bet su 
kuriuo susipažinau tik dabar, 
labai stebėjosi kad atsiranda 
tokių kurie abejoja Willis-Kel
ly rezoliucijos naudingumu. 

"Aš visa širdimi už ją" — 
karštai pareiškė p. Bagočius. 

Tokia buvo ir visų kitų ten 
esančių nuomonė. A. Kneižys 
palietė vienybės klausimą ir 
įrodinėjo kad tautininkai turį 
įstoti į Tarybą. 

Aš nurodžiau kad nemažiau 
logiškas yra ir Vyriausio Ame
rikos Lietuvių Komiteto suda
rymas. Kam tikrai rupi vie
nybė tam ne tiek, svarbi jos 
forma kiek jos faktas. Jeigu 
Amerikos Lietuvių Tarybos šu
lai spirte spiriasi kad Ameri
kos Lietuvių Misija, Lietuvai 
Vaduoti Sąjunga ir kitos or
ganizacijos įstotų į Amerikos 
Lietuvių Tarybą ir apie jokią 
kitą vienybės formą nenori nei 
klausyti tai tas aiškiai parodo 
kad, greta vienybės, jie siekia 
ir kitų tikslų, būtent, Ameri
kos Lietuvių Misijos ir Lietu
vai Vaduoti Sąjungos svorio 
sumažinimo. 

Atsižvelgiant į pastarų orga
nizacijų nuveiktus darbus — 
"Timeless Lithuania" išleidimą 
ir Willis-Kelly rezoliucijos pa
rengimą — nesąlyginės subor
dinacijos Amerikos Lietuvių 
Tarybai reikalavimas tikrai yra 
faktinosios padėties neatitin
kąs dalykas. Jei AJjM-LVS 

\ 

butų įstojus į Amerikos Lietu
viu Tarybą ir pasidavus jos 
trijulės diktatūrai, klausimas 
ar jų veikėjai butų atlikę tuos 
darbus kuriuos atliko stovėda
mi už ALT ribų. ALT savyje 
turi labai daug biurokratijos 
ir maža iniciatyvos. Imkime 
pavyzdžiui kad ir dabartinę 
aktualiją — Willis-Kelly re
zoliuciją. Jos pravedimas ne
abejotinai sudaro patį didžiau
sią Amerikos Lietuvių užsimo
jimą. Nežiūrint į tai, Ameri
kos Lietuvių Taryba tos rezo
liucijos atžvilgiu lieka inertiš
ka, ir visas svoris krinta vien 
ant ALM-LVS pečių. Šitokie 
faktai daug pasako. ... 

Nuo sunkaus vienybės klau
simo pamažu perėjome į leng
vesnes temas. Laikas bėgo, ir 
mes nepastebėjome kai atėjo 
vidurnaktis ir po vidurnakčio. 
Jau buvo labai vėlyvas laikas 
kai mes vieni su kitais atsi
sveikinome ir nuėjome pailsėti. 

BOSTON INSTRUMENT 
MFG. CO., Inc. 

Sekantį rytą mano šeiminin
kas nusivežė mane į savo dir
btuvę — Boston Instrument 
Mfg. Co. Inc. Labai įdomi įmo
nė — vienintelė tos rūšies vi
soje Amerikoje ir gal net pa
saulyje. Ji gamina prietaisus 
vaistams po oda leisti — trėk-
štuvus, pradedant mažyčiais ir 
baigiant labai dideliais. Tų 
trėkštuvų ypatumas — kad jų 
sienelės pagamintos iš stiklo. 
Tos stiklo sienelės ir yra p. 
Kasmausko specialybė. Daug 
yra Amerikoje įmonių kurios 
gamina trėkštuvus, bet tie 
trėkštuvai yra ištisai metali
niai ir tuo jie iš esmės skiria
si nuo p. Kasmausko gamina
mų. Pasirodo kad prieš ši ka
rą tokius pusiau stiklinius 
trėkštuvus tegamino Vokietija. 
Sugriovus jos pramonę, susto
jo ir trėkštuvų gamyba. Tuo 
budu p. Kasmauskas liko jų 
gamintoju. Jis juos yra už
patentavęs, ir dabartiniu metu 
Amerikoje niekas jam negali 
sudaryti konkurencijos. 

P. Kasmauskas yra užvers
tas užsakymais iš įvairių kraš
tų — pradedant Norvegija ir 
Belgija,"" baigiant Indija, Tur
kija ir Aigiptu. Galimas da
lykas kad, norėdama tuos už
sakymus patenkinti p. Kas
mausko įmonė turės dirbti dvi 
ar net tris pamainas paroje. 
Iki šiol tedirbo vieną pamainą 
(8 valndas), šešias dienas sa
vaitėje. Bet net ir varydama 
24 valandas paroje, dabartinia
me savo didyje p. Kasmausko 
Įmonė vargu ar įstengs apsi
dirbti. Greičiausia teks pirk
tis ar statytis kokį didelį pa
statą, kuriame butų daugiau 
vietos augančiai įmonei. Da
bar p. Kasmauskas yra prisi
glaudęs didžiuliame name kar
tu su įvairiomis kitomis įmo
nėmis. 

Įmonės superintendentu yra 
p. Kasmausko svainis, žinomas 
musų veikėjas Stasys Mockus. 
Užsidėjęs darbinę prijuostę, p. 
Mockus slankioja tarp darbi
ninkų, laiks nuo laiko pats 
prie mašinos pripuldamas ir 
stiklines trėkštuvo sieneles pa
dailindamas. šiaip gi jis pri
žiūri bendrą dirbtuvės tvarką 
ir jos komercinę pusę. Kai p. 

" W" K.MPI J iJiJ 
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Lietuvos kareivio Kilpas, iš 1918 metu kovu, ir tų atmintie ,— -
las. sukrautas iš akmenų surinktu iš visų Lietuvos Nepriklausomybės kovų laukų. Kry
žiai taip pat iš visų Lietuvos dalių, sustatyti Kaune, Karo Muzejaus^ sodelyje, sudarė 
Tautos šventovę. Tie visi paminklai dabar, sakoma, yra bolševikų išgriauti.... 

MERIKOS Lietuviai, 1918 metais išgirdę apie Vasario 
16-tą dieną Vilniuje paskelbtą Lietuvos Nepriklauso

mybę, pasijuto išdidžiai ir jautėsi dalis garbingos tautos kurį 
atsistojo savistoviai gyventi visų kitų laisvų tautų tarpe. 

Bet 1918 metų Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimas ne
apsiėjo be kraujo, be pasiaukojimo iš visos musų tautos, ir be 
pastangų ir darbo iš musų Amerikos Lietuvių pusės. Tų pa
stangų vaisius buvo džiuginanti žinia kad Lietuvių Tauta atsi
kratė svetimo pavergėjo jungo. 

Nuo 1918 iki 1940 metų, Vasario 16-ta buvo musų Ameri
kiečių Lietuvių pasididžiavimo šventė. Minėdavome ją links
mai ir iškilmingai, skelbdavome ją Amerikiečių spaudoje, Į jos 
apvaikščiojimus kviesdavome žymius Amerikiečius, kurie savo 
gražiuose linkėjimuose Lietuviams palygindavo Lietuvą prie di
delės, galingos Respublikos kurioje mes gyvename. 

Ir tikrai, Lietuvos vėliava plevėsavo greta Amerikos žvaig
ždėtos vėliavos ir greta visų kitų didžių valstybių vėliavų. 

Bet žiauri užgrobiko ranka užgniaužė Lietuvos laisvę, ir 
pačios Lietuvos žmonėms užkirto kelius, bent tuo tarpu, kovoti 
už savo teisių atgavimą. 

MUMS Amerikiečiams vėl krito sunki Lietuvių Tautos lais
vės gynimo ir gelbėjimo našta, bet mes iki šiol ją nešėme taip 
lygiai kaip nešėme anais laikais, tarp 1914 ir 1918 metų, iki su
laukėme savo vilčių išsipildant. 

Mums tame darbe gelbsti net Amerikos Kongreso atstovai, todėl tik patys parodykime 
didesnio noro Lietuvos klausimą ginti, ir teisybė paims viršų. 

Lietuvai Vaduoti Sąjunga ir Amerikos Lietuvių Misija prašo Jusų paramos — tiesiog 
piniginės aukos, ir tikisi kad neatsisakysit prisidėti. 

Lietuvos žmonės, laisvę pažinę per 22 Nepriklausomo gyvenimo metus jungo vilkti ne
nori. Mes, kaip Lietuvių tautos laisvoji dalis, pagelbėkime jiems savo darbu ir pinigais. 

Ypač turim dėti visas pastangas rūpintis Lietuvos byla dabar, prieš GEGUŽĖS 1 d., ka
da nustatyta įvykti Europos taikos konferencija. 

Su šiuomi laišku jums prisiunčiamas aukų kuponas ir vokas su LVS Centro adresu. Su 
tuo kuponu siųskit savo auką LIETUVOS VADAVIMUI arba už knygas. Aukas siųskit 
dabar, neatidėdiolami kitai dienai. Kas greitai duoda — dvigubai duoda. 

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA 
P. J. Žiuris, Pirmininkas 
K. S. Karpius, Sekretorius. 

Lietuvos Laisvės Statula 
Nepriklausomybės laikais 

Kaune 

rėme vizitą musų garbės koh-
sului Adv. šalnai, o po to tran
kėme atgal Į p. Kasmausko 
įmonę. Čia musų jau lauke 
būrelis bendraminčių, kurie 
jau senai Bostone norėjo įstei
gti Lietuvai Vaduoti Sąjungos 
skyrių. Tai šį kartą ir buvo 
padaryta. 

Vakare aplankėme p. Moc
kus, pas kuriuos gyvena jo 
uošvė, p. Kasmausko motina, 
89 metų senutė. Nors ji jau 
didelio amžiaus sulaukus, ji 
dar tebėra stipri — nesenai 
nugalėjo sunkų plaučių uždegi
mą. P. Kasmausko tėvas jau 
nebesuspėjo atvykti į Ameriką, 
nors sunus jį ir labai kvietė. 
Jis mirė Lietuvoje, kai galų 
gale jau buvo nusprendęs va
žiuoti pas sunų į Ameriką. 

Iš BOSTONO JĮ NEWARKĄ 
IR NAMO 

Sekančią dieną palikau Bos
toną ir išvažiavau į Newark, 
N. J. Pakeliui dar sustojau 
pas mielus Worcesteriskius, su 
kuriais LVS skyriaus pirmi
ninko p. Raukčio namuose pra
leidau dar vieną labai malonų 
vakarą. 

Sausio 18 d. Newarke fvyko 
didelis veikėjų pasitarimas, 
kurio metu buvo priimta vie
ningos veiklos rezoliucija, o 
Sausio 10, buvo surengtos pra
kalbos Kearny. Po prakalbų 
įvyko priėmimas pas žinomus 
Newarko veikėjus p. Dilius, 
kurie svečius tikrai Lietuvišku 
nuoširdumu pavaišino. 

Sausio 20, padėkojęs savo 
mieliems šeimininkams p. Tre
čiokams, išvažiavau namo. 

Pakeliui į Clevelandą dar 
sustojau Rochesteryje pas ne
nuilstamą Lietuvybės darbuo
toją Kun. Bakšį. Maloniai jo 
priimtas ir pavaišintas, sekan
čią dieną išvykau namo, į Cle
velandą. kurio jau nebuvau 
matęs daugiau kaip savaitė. 

Kai išlipau East Clevelando 
stotyje, mane pasveikino tik
ras žiemos vakaras, žemė bu
vo apsiklojus storoku sniego 
uždangalu, kurs mindomas gir
gždėjo. Sėdau į taksi ir nu
važiavau į Euclid miestelį, ku
rio apipustytų gatvelių ir tuš
čių, dar neapstatytų, laukų 
buvau gerokai pasiilgęs. Kiek 
metų dar turėsiu laukti kol ga
lėsiu gryžti į Lietuvą? Iš tam
saus nakties dangaus pamažu 
ir neskubėdamos krito snaigės 
ir glaudėsi į baltąjį žemės už
dangalą. Joms nerūpėjo ma
no klausimas ir j u nekamavo 
tėvynės ilgesys (Galas) 

LVS VAJUS REZO
LIUCIJŲ REIKALE 

Kasmauskas kur išvažiuoja — 
o paskutiniu metu jis išvažiuo
ja dažnokai (biznio ir Lietu
viškais reikalais) — p. Moc
kaus asmenyje jis turi gerą 
pavaduotoją. P. Mockus sykiu 
yra ir įmonės dalininkas. 

Visi p. Kasmausko darbinin
kai yra Lietuviai. Jų dabarti-
miu metu yra apie 40 ir jų al
goms p. Kasmauskas išmoka 
virš $100,000 į metus. P. Kas
mausko įmonėje dirba ir an-

4 trasia jo sunus. Trečiasis su

nūs dar tebėra kariuomenėje, 
bet kai savo tarnybą pabaigs 
tai ir jis gal persikels pas tė
vą į dirbtuvę. 

Sėdėdamas p. Kasmausko 
kabinete kėdėj e galvojau. Ame
rika turi daug įstabių inžinie
rių ir visokių išradėjų. Tech
nikos srityje ji yra pasiekus 
nuostabių aukštumų. Bet vis 
dėlto su visais savo inžinieriais 
ir su visais išradėjais ji nesu
gebėjo sugalvoti stiklinių trėk
štuvų sienelių, Ka4 išradi

mas butų pritaikytas Ameri
kos pramonėj e, prireikė atei
vio Lietuvio.... Kas po to ga
li pasakyti kad Lietuvio talen
tas nepralenkia ar bent nėra 
lygus bent kuriam kitam ta
lentui ar kad Lietuvis savo ga
bumais nėra lygus ar net auk
štesnis už kitas? 

PAS KITUS BOSTONO 
VEIKĖJUS 

Apie vidurdienį p. Kasmau-
ttugivežė mane užkąsti 

pas p. Tautvaišą, seną ir nuo
širdų Lietuvį veikėją. Jo res
toranas So. Bostone yra ben
dra daugelio Lietuvių susitiki
mo vieta. Pakalbėję kiek su 
šeimininku ir užkandę skanių 
Lietuviškų barščių su bulvė
mis, nuvykome į kleboniją. 

Čia turėjome malonios pro
gos plačiai išsikalbėti su kle
bonu Kun. Vermausku ir su 
Kun. Dr. Urbonavičium. Iš 
klebonijos dar nuvykome į 
Darbininko redakciją, ir pada- ryti, 

Iš Lietuvai Vaduoti Sąjun
gos centro išsiuntinėta tūks
tančiai Kongreso rezoliucijų ir 
laiškų pavyzdžių Amerikos 
Lietuviams, tikslu pastūmėti 
Willis-Kelly rezoliucijos prave-
dimą Kongrese Washingtone, 
kada tam ateis laikas. 

Kartu su laiškais ir rezoliu
cijomis, pasiųsta visuomenei ir 
kolonijų veikėjams Pulk. Jono 
Petruičio "Lithuania Under 
the Sickle and Hammer" ir 
"Amerikos Lietuvių Misija far 
Jos Darbai. 

Laiškuose prašoma paremti 
Misijos darbas rezoliucijos pra
vedi me, nes tai yra vienatinis 
geriausias būdas šiuo metu ko
voti už Lietuvos nepriklauso
mybės gynimą. 

Kolonijose kiar veikia LVS 
skyriai, visuomenėje privalo 
buti pavaryta akcija paskati
nimui rašyti laiškus į Kongre
so atstovus, ir aukoti Lietuvos 
vadavimo darbams toliau ¥&. 

• V 
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DIRVA LABAI LAU
KIAMA PABĖGĖLIŲ 

TARPE 

i i i iri imaul 

Lietuva Tironu Pančiuose & 
Poni E. Jasaitienė, iš Vokie

tijos, rašo LVS centrui: 

Brangieji Lietuviai. Priifft-
kit nuoširdžiausius mūsų svei
kinimus Naujiems Metams —• 
lai 1946 metai jums visiems 
vien laimę? neša. 

Labai jums dėkui už siunčia- j 
mą man Dirvą. Turbut nei 
vienas pasaulyje laikraštis ne
buvo taip laukiamas ir taip 
stropiai skaitomas kaip Dir
va. Kuomet man ją grąžina 
mūsų stovyklos gyventojai tai 
iš jos lieka tik šmoteliai ir aš 
ne visuomet gaunu ją perskai
tyti. 

šventės musų stovykloj pra
ėjo ramiai. Nuotaikos geros 
nėra. Per šventes buvom visi, 
ačiu UNRRA, sotus ir apreng
ti. Žiema čia švmet labai len
gva, beveik visą laiką lyja ir 
lyja, oras labai drėgnas ir ne
sveikas, vaikai nuolatos kosti 
ir serga. 

Mes visi nuolatos galvojam 
kas bus toliau ir kur mes pa
sidėsime, nes gavom tikrų ži
nių kad tie Lietuviai kurie is 
Vokietijos buvo vežami, nei 
vienas nepateko Lietuvon. Da
lis jų nuvažiavo tiesiog į Ru
sijos gilumą, o kiti netoli ru-
bežiaus sėdi Rusu lageriuose 
labai sunkiose sąlygose. 

Pas mus vieni kalba kad 
mus Įsileis i Kanadą, kiti, kad 
j Braziliją, į Argentiną, bet 
nieko tikro niekas nežino. Vi
si laukiame pavasario, gal jis 
ką nors naujo atneš. 

Kas tuomet bus kaip UNR 
lt A atsisakys mus globoti? Mes 
neturim nei butu, nei pinigų, 
įiprs* daugumas turim sveikas 
jankas ir norą dirbti, bet čia 
Vokietijoje užtenka ir savo 
darbininkų, o tuo tarpu Lietu
voje 30 nuo®, žemės stovi ne
dirbta ir į ten priveža daug 
Rusų, kurie gyvena prisiėmę 
Lietuviškas pavardes. Ar jųs 
žinote tą viską? 

Mės turime čia savo bažny
čią ir labai gražų chorą, kuris 
per Bernelių mišias giedojo vi-
<as gražias Kalėdų giesmes. 
Užmerkus akis atrodė kad esa
me savo tėvynėje ir girdime 
Kalėdų giesmes, tokias lauktas 
ir graudžias. 

Noriu surasti savo gimines. 
Jie prieš karą gyveno Chica
go j e ir jų pavardė Jakučioniai. 
Tai mano dėdė ir pusbroliai. 

L I E T U V O S  
P A V E R G I M A S  

PRANCŪZIJA JIEŠKO 
PASKOLOS AME

RIKOJE 
l'ranr;i/.ija, kuri dar lebėra 

skolinga Amerikai $-l,60G,0C0,-
000 is I Pasaulinio Karo ir ga
vo už apie $1,897,000,000 lend-
lease reikmenų šio karo metu, 
parinko buvusj premjerą Leon 
Blum skubėti Amerikon išside
rėti čia dar ^'2,500,O(;O,O!!0 pa
skolos. 

Amerikos spauda siu!') su
manymą kad Prancūzija, vieto
je tikėtis gauti tokią paskola, 

daugiau laimėtų jeigu atvykęs 
jos atstovas pasiūlytų Ameri
kai mainais savo subankrutij'.i-
sins imperijos kolonijų žalia
vas, kurias Amerikos industri
ją. "alėtu sunaudoti. Pask<>-

1 spauda sako, Prancūzija 
vi. įiek negalės atmokėti. 

Dėlto Washingtone taip ii-
gai ncužtvirtmama Britų pa-
.-'a. n-s netikima ja atgauti. 

(Tęsinys iš pereito nr.) 

L LIETUVA KARO IŠVAKARESE 
1. Lietuvos politikos pagrindinės gaires 

1ETUV0S Nepriklausomybės atstatymas po Di
džiojo Karo i priklausė labai daug nuo tų idėjų 
kurios vyravo Karui besibaigiant ir jam pasibai

gus, ir nuo tos padėties kurioje atsirado Pabaltijo erdvė, 
Kartu ir Lietuva, Vokiečių ir Rusų imperijoms žlugus. 

Šiaurės Amerikos Jungtinių Valstybių Prezidento 
Wilsono paskelbta tautų apsisprendimo teisė pažadino 
visų pavergtų Europos tautų sentimentus laisvam gyve
nimui ir sudarė joms tvirtą moralinį ir politinį pagrindą 
reikalauti nepriklausomybės pripažinimo. Šia teise Lie
tuva taip pat plačiai pasirėmė, skelbdama savo nepri
klausomybės aktą 1918 metais Vasario 16 dieną Vilniuje 
ir vėliau siekdama kitų valstybių pripažinimo de jure ir 
de facto. 

Bet, kaip išviso tautų nepriklausomybę lemia ne tiek 
juridiniai bei politiniai pagrindai, o jų geopolitinė pa
dėtis, taip ir Nepriklausomos Lietuvos atstatymą dau
giau nulėmė ta būklė kurioje Lietuvių Tautos gyvenamo
ji erdvė atsidūrė po karo. Caristinė Rusų imperija su
birėjo, ir visos jos junge buvusios tautos atsipalaidavo 
nuo grandinių, rišusių jas su Rusijos valstybe, pi Vo
kietijos susmukimas išgelbėjo tas nuo Rusijos atsiskyru
sias tautos nuo naujos Germaniškos vergystės. Taigi, 
politiškai žiūrint, tuo laiku Pabaltijo erdvė buvo lyg 
"No man's land": nei Rusija nei Vokietija negalėjo anuo 
metu įgyvendinti Pabaltijo erdvėje savo interesų ir ne
galėjo primesti savo valios. 

Šių dviejų valstybių rungtyniavimas Pabaltijyje bu
vo 1918-1919 metais įvykių sustabdytas ir kuriam laikui 
visai išjungtas. Jų imperialistiniai siekimai Pabaltijo 
ruože prarado laikinai aktualumo: mat, Rusija buvo už
imta naujos revoliucinės tvarkos įgyvendinimu pas save, 
o Vokietija, pralaimėjus karą, turėjo susikoncentruoti 
ekonominiam ir politiniam atsinaujinimui. Visos šios 
aplinkybės buvo naudingos Lietuvos valstybės atsikūri
mui ir savarankiškam susitvarkymui. Jos ir sudarė re
alų pagrindą Lietuvos Nepriklausomybės aktui ir Lietu
vos dvidešimtmečio laisvam gyvenimui. 

Lietuvos politikos vadovai, gerai suprasdami tas 
geopolitines sąlygas kuriose Lietuva atsistatė ir laisva 
gyveno, visą laiką stebėjo atidžiai veiksnius kurie neiš
vengiamai turėjo įtakos į Lietuvos Nepriklausomybės 
išlaikymą. Dažnai buvo kalbama kad Lietuvių Tauta 
gyvena ant labai pavojingo dviejų kulturų kryžkelio ir 
kad jai reikia Įtemptai budėti prieš pavojus ir iš Vakarų 
ir iš Rytų. Ir kalbant apie Nepriklausomybės, stiprini
mą, Lietuvos vadovaujantieji asmenys visada nurodyda
vo į tas geopolitines aplinkybes kurios leido Lietuvai at
sistatyti ir kurių pasikeitimas būtinai turėjo daryti įta
kos į* Lietuvos valstybės saugumą. Todėl Lietuvos už
sienių politika visą laiką balansavo tarp Rusijos ir Vo
kietijos, skrupulingai dabodama kad nenukryptų į vie
ną kurią nors pusę, tuo pačiu iššaukdama antrosios pu
sės nepasitenkinimą. 

Ir negalėjo jai prikišti nei Rusija nei Vokietija kad 
Lietuva neišlaiko lygsvaros tarp jų interesų, tų interesų 
kuriuos jos sakėsi turinčios Lietuvoje. Lietuvai buvo 
visiškai aišku kad vieno katro kaimyno persvara, Lietu
voje neišvengiamai sukomplikuos jos santikius su kitu 
partneriu ir tuo bildu gali net iškilti jos nepriklausomy
bės klausimas. Tat nesunku suprasti kad Lietuvos už
sieniu politikoje vyravo pagrindinis dėsnis: viską dary
li kad butų kuogeriai»si*santikiai su Vokietija ir su Ru
sija. 

Kaip žinia, po Didžiojo Karo I Europoje prasidėjo 
Tautų Sąjungos laikmetis. Visi buvo linkę tikėti kad 
tarptautinis teisingumas įsiviešpataus galutinai pasau
lyje ir kad visiems reikia juo pasitikėti, juo remtis, jį 
ginti, gerbti ir mylėti Mažos tautos, neturėdamos 
pakankamai jiegos savo teisėms apsaugoti, ypatingai 
prisirišo prie tarptautinio teisingumo minties. Lietuva 

Be Rankų ir be Kojų, Vairuoja Automobili 

•LAISVĖS VARPAS" 
LllJHKCKE 

Liubecke išeina Lietuvių lai
kraštis "Laisvės Varpas", ku
rio atsakingu redaktorium pa
sirašinėja poetas Faustas Kir-
ša. Leidžia Liubeko Lietuviu 
Komitetas. Laikraščio adresas-
Lubeck. Untertrave II1-112. Ka
dangi-spaustuvės neturi Lietu
viškų raidžių, tai laikr a š t i s 
spausdinamas be taškų, nosi
nių ir kitų ženklų. Pat laikraš
tis daro labai gerą į&pudj. 

gis karys, netekęs rankų ir kojų karo lauke, James Wil
son, Starke, Fla., parodoma valdo automobilį ir važinėja juo, 
nežiūrint tų trukumų. Automobilio operąvimo prietemai pri
taikyti jam. 

irgi buvo viena iš tų mažų tautų kuri nuoširdžiai ir su 
tikėjimu gerbė Tautų Sąjungą ir visas tarptautines in
stitucijas, visas savo gyvybingiausias bylas atidavė i jų 
rankas ir ramia sąžine klausydavo teisės ir teisingumo 
balso. Ir po to kai Lietuvai teko nusivilti Tautų Sąjun
ga ir jos skelbtu teisingumu, ir tada Lietuva vistiek ne
nustojo tikėjus į kitų gerą valią, vistiek neprarado pa
garbos tarptautinei teisei if pasiliko ištikima Wilsono 
idėjoms. 

Tautų Sąjunga ir taikingo tarptautinio bendradar
biavimo obalsis buvo antra vyraujanti gairė Lietuvos 
užsienio politikoje. Toji gairė vedė Į sąžiningą jos pa
sirašytų sutarčių gerbimą, j kolektyvinį saugumą, j at
virą ir nuoširdų bendradarbiavimą Sll kitomis tautomis 
ir į plačią tarptautinę toleranciją. 

Lietuvių Tauta savo prigimtimi yra realistinė. Ji 
neserga didybės ligomis ir niekada neleido daug laiko 
svajonėms apie didelius viešpatavimus, nors jos plati 
praeitis ir chiotų jai nemaža teisių pasvajoti apie.... 
galybę. Lietuvis nemoka ir negali vaidinti "didelio" 
žmogaus; jis nėra nusižeminęs, bet kuklus; jis nėra iš
didus, bet reikalauja tinkamos pagarbos; jis nėra jaus
mingas, bet orus. Tat ir Lietuvos valstybė savo užsie
nio politikoje rūpestingai vengė pasinešti kokių nežino
mų galimybių keliais, priešinosi visiems tokiems pla
nams kurie išanksto nebuvo aiškus, nesidavė gundoma 
jokių fatamorganų ir atsidėjus sekė realybės dėsni. 

Šis dėsnis buvo trečioji Lietuvos užsienio politikos 
pagrindinė gairė. Ją sekdama Lietuva nuėjo bendradarr 

biauti tampriau su mažosiomis Pabaltijo tautomis, su
darydama su Estais ir Latviais Pabaltijo sąjungą; pa
gal šią gairę ji vengė bent kuo kištis į didelių valstybių 
politika ir jų interesus, uoliai saugodama neutralumą 
bei rodydama nesiinteresavimo. "Mažas tarp mažųjų", 
toks buvo Lietuvos užsienio politikos šūkis, padėjęs Lie
tuvių Tautai apsisaugoti nuo daug jos garbę ir jos in
teresus galėjusių pažeisti dalykų. 

2. Karas ir "Vilniaus problema" 
Visiems žinoma kad Lietuvos užsienių politikoje bu

vo atskiras skyrius, kurį mes galėtume pavadinti "Vil
niaus problema". Matyti, piktas likimas taip jau norė
jo kad dvi tiek daug istorinio bendrumo turėjusios tau
tos — Lietuviai ir Lenkai — savo naujo nepriklausomo 
gyvenimo angoje atsiskyrė viena nuo antros neperlipa
ma siena. 

Kai kas norėtų pakaltinti abiejų šių tautų politikos 
vadovus kad jie nesuprato jog tų dviejų tautų nepriklau
somybės yra* labai tampriai viena su antra susietos ir 
jos abi yra istorijos paskirtos bendrai iikiminei kovai 
Vakaruose prieš Germanus, Rytuose — prieš Slavus 

Ne čia vieta ir ne dabar laikas kalbėti katra iš tų 
dviejų tautų neša didesnę atsakomybę už liudnus jų vie
ningos praeities faktus. Malonu betgi čia pabrėžti kad 
veržlios — galima sakyti dinamiškos — Germanų ban
gos sustabdymas 15-to šimtmečio pradžioje buvo bendrų 
ir solidarių Lenkijos ir Lietuvos pastangų nuopelnas. 
Vytauto Didžiojo vadovaujamoje Žalgirio kovoje sujun
gtos Lietuvių ir Lenkų jiegos, sunaikinusios kryžiuočių 
galybę, parodė kelią tų tautų stiprybei reikštis ir mirtin
giems pavojams išvengti. Deja, nežinoma "juodoji ran
ka" greitai išbraukė iš Lietuvių ir Lenkų sąmonės gilią
ją Žalgirio mūšio prasme, sunaikino giminystės jausmus 
ir Įmetė pikto daigą, išaugusį laiko bėgyje į didelį savi
tarpinės neapykantos medį. • 

Abi tos tautos — ir Lenkai ir Lietuviai — atkūrė 
savo nepriklausomybę po Didžiojo Karo I vienodose ap
linkybėse. Abi jos turi kuone visiškai vienodas geopo
litines sąlygas, vienodus priešus ir tuos pačius draugus. 
Ir jei ne tas negeistinas "Vilniaus klausimas", šios abi 
tautos ir valstybės gal butų laimingai žygiavusios kartu 
vienodos politikos keliais, gal butų drauge kovojusios 
prieš bendrus priešus iš Rytų ir Vakarų ii— kas žino — 
ar jos nebūtų ranka rankon nešusios vienodai sunkią pa
žeminimų, kentėjimų, nusivylimų ir apgavysčių naštą. 

Bet "Vilniaus problema" nuo 1920 metų įvedė abi 
šias tautas į skirtingus jų politikos kelius, padarydama 
iš jų atkakliausius priešus, kurie veikė ir galvojo ne pro
tu, o širdimi. Ii* nėra ko stebėtis kad viena antrai nelin
kėjo gero, nepripažino savitarpinės pagalbos ir nederino 
jiegų apsiginti nuo bendro užpuoliko. 1938 metais Ko
vo 19 d. prievartos budu atidarius Lietuvos-Lenkijos sie
ną, savitarpinė neapykanta perėjo į tylesnes formas, bet 
niekuo nesumažėjo. 

Besiartinantis įlenkijos-Vokietijos karas atsiliepė 
tolimu aidu į "Vilniaus problemą". Lietuvai neradus 
priimtino "Vilniaus problemos" sprendimo tarptautinės 
teisės ii- teisingumo pagrindu, savaime aišku kad Lietu
vių tautos nusivylimą gera tarptautinės bendruomenės 
valia pakeitė įsitikinimas kad pasaulyje yra daugiau ger
biama jiega negu teisė. Taigi, pradėta galvoti kad "Vil
niaus klausimas" gali buti išspręstas tik jiegos budu. Iš 
kur ta jiega gali ateiti? Atsakymas buvo vienas: iš Va
karų. Ir nėra jokia paslaptis kad tuo metu kai Lenki-
jos-Vokietijos pasienyje jau kvepėjo parakas.... Lietu
voje vėl prisikėlė žinomas Prof. A, Voldemaro sakinys: 
"Raktas į Vilnių guli Berlyne". Tuolaikinei Lietuvos 
vadovybei iškilo sunkus uždavinys: keliauti Berlynan 
"rakto" jieškoti ar ramiai laukti įvykių lemties? 

Per dvidešimt metų Lietuva sakėsi be Vilniaus ne-
nurimsianti; 20 metų ji jieškoio visokių budų tam Gordi-
jaųs mazgui atrišti. Ir štai dabar siūlosi, atrodo, tokia 
nekalta priemonė teisei ir teisingumui atstatyti! Eik ir 
atsiimk Vilnių, kai Vokietija pradės žygiuoti Varšuvos 
kryptimi! Netruko iš Berlyno balsų ir raginimų ilgai 
Lietuvai nelaukti. Žadėta visokiariopos paramos iš Vo
kiečių jei tik Lietuvos vyriausybė pasiryš smeigti savąjį 

durklą Lenkijos nugaron, paskelbdama jai karą if ke
liaudama Vilniaus kra^tan. 

Šito Lietuvos žygio Vokietija troško ir laukė ne tam 
kad tuo galėtų palengvėti jos karinis uždavinys, o tam 
kad butų galima dar padidinti įspūdį jog Lenkija yra 
grobike, jog ji yra "mozaikinė valstybė'', jog ji visus 
skriaudžia ir todėl visi nuskriaustieji dabar Vokietijai 
pritaria ir kartu su ja eina Lenkijos bausti Ir koks 
buvo didelis Vokiečių nustebimas kai Lietuvos Vyriausy
bė, prasidėjus karo veiksmams tarp Lenkijos ir Vokieti
jos, 1939 metų Rugsėjo 4 d., paskelbė kad Lietuva tame 
konflikte laikysis griežto neutralumo* Tai buvo ne jau
smo, o išminties ir sąžinės sprendimas, apsaugojęs Lie
tuvos garbę, jos patvariai ugdytą taikos meilę ir nepa-
žeidęs tų dėsnių kuriais Lietuva vedė savo užsienių poli
tiką. . ' 

Geros valios žmogus negalės palaikyti nesusiprati
mu jei mes čia Lietuvos neutralumą priskirsime tuolaiki
nio Lietuvos Respublikos Prezidento velionies Antano 
Smetonos politinei išminčiai, jo tauriam charakteriui, 
jo atvirumui, JO tiesios meilei ir taikom idealui. Ir tą 
jo sprendimą nulėmė ne vėlesnės galimos prasidėjusio 
Europos konflikto perspektyvos, o tvirtas nusistatymas 
kad nesinaudok kito — nors ir tavo priešo — nelaime. 
Ir Lietuva nesinaudojo Lenkijos nelaimėmis ir nepuolė 
jos iš užnugario. Nepuolė net ir tada kai Sovietų Sąjun
ga įsiveržė į Lenkijos teritoriją ir negražiausiu budu pel-
nijosi iš nelaimingos Lenkų tautos. Jokios rizikos tada 
nereikėjo Lietuvai: galėjo eiti ir lengvai pasiimti Vilnių. 
Tačiau pasmerkus smurtą, kaip bjaurią politikos prie
monę, Lietuva negalėjo prisidėti prie užpuolikų, nežiū
rint kokios bebūtų iš to pasekmės. 

Bet tegul nebus manoma kad Lietuvos laikymasis 
Lenki jos-Vokieti jos ir Lenkijos-Sovietų Rusijos konflik
te reiškė mažą arba jokio susirūpinimo Vilniaus klausi
mu ir jo likimu. Ne. Lietuvos vyriausybė neramia šir
dimi žiurėjo kaip Vokietija ir Sovietų Sąjunga naikina 
Lenkijos kuną, didžiais žingsniais artėdamos prie Vil
niaus ir.... prie Lietuvos. Ar neprasidės tik naujas 
Lenkijos ir.... Lietuvos padalinimas? 

Vokietijos ir Sovietų Rusijos politiniai žaidimai 
Lenkijos-Lietuvos erdvėje jau rodė simptomų kad čia 
prasidėjo dviejų imperijų rungtyniavimas, sukeliąs mir
tinų pavojų visiems "pasipainiojusiems po kojų". Taigi, 
bendroji padėtis reikalavo didžiausio atsargumo, fats 
klausimo kėlimas galėjo iššaukti piktąjį vilką iš miško. 
Todėl Lietuvos vyriausybė užsibarikadavo už neutralu
mo sienų ir laukė nerami pirmojo rundo galo, kol pa
aiškės į keno rankas pateks "Vilniaus problema". Aiš
kumo belaukiant, Lietuvai nieko, kito nebeliko kaip tik 
reikšti viltį kad Lietuvos teisė į Vilnių ir jo kraštą ras 
pilno supratimo pas tuos kurie jausis jo šeimininkai. 
N&ujos politinės padėties akivaizdoje Lietuvai buvo ak
tualus ne Vilniaus klausimas, o jos Nepriklausomybės 
reikalas. 

(Bus daugiau) 

•ŠIOJE šalyje 47 miliionai žmonių gyvena dviejų 
dedešimtdalių vieno nuošimčio plote visos U. S. žemes, o 
likusieji 75 milijonai trvvena ant viso kito žemės ploto 
priklausančio šiai šaliai. 

MES 

Mes pasirinkom skurdų ištrėmimą, 
nes musų žemėj jungas toks žvarbus: 
ten sąžinę ir laisvę musų ima, 
ten melą kelia, tartum apreiškimą, 
ten dievint liepia atneštus stabus. ~ 

Mes neapleidome tavęs, Tėvyne. 
Mes tebežengiam Tavo laukais; 
Mes kaupiam stiprybę į krutinę, 
kad valandai išmušus dvvlikinei, 
lig pergalės kovoti su smakais. 

Mes tavo sunųs, gimę Tave ginti; 
mirt del Tavęs — gyveninio prasmė. ' 
Milžinkapiai, legendom apipinti, 
kaip laisvės švyturiai, svaigina mintį 
Tėvynės meilės amžina versme. 

Kastytis* 
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Lietuvai Vaduoti Sąjungos Centras 
"LIETUVA TIRONŲ PANČIUOSE" leidžiama kny

goje, bus apie 350 pusi. didunio knyga. Knygos prenu
meratos priimama dabar — -$3.00, dvi knygos už $5.00. 
Kas aukos stambesnes sumas knygos išleidimui arba iš
sirašys ją išanksto, to vardas ir auka bus įtalpinta kny
goje. Užsakymus siųskit tuojau: 

Gerbiamieji: Siunčiu savo auką parėmimui jūsų-darbų. 

$ LIETUVOS VADAVIMO DARBAMS 

9 Knygai "LIETUVA TIRONŲ PANČIUOSE" 

$ Lietuvai Vaduoti Sąj. nario mokestį ($2 metams) 

9 Ifiviso 

Vartffts 

Adresas 

Miestas Valstija 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiifiiiiifiit! 
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TT"X • -TTT- U • • Dienos Klausimais 
Redaktorius- KARPIUS—Editor 

RAUDONOJO ŽVĖRIES VEIDUI 
RYŠKIJ AK? 

6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio 

PO LAIKRAŠČIUS 
PASIŽVALGIUS 

Tėvas fr mokytojas praveria savo burit$ 
I AIKUI bėgant ir naiviems žmonėms pradės aiškėti 
J-' tikrieji Sovietų Sąjungos planai, kurie, kaip buvo 
taip ir yra, pasaulio užkariavimas ir komunistinio tero
ro įvedimas. 

Prieš kokią savaitę vienas Stalino patikėtinių, Lozo
rius Kaganovičius, viešai iš Maskvos pareiškė kad So
vietų Sąjunga yra apsupta nedraugingų kapitalistinių 
Šalių ir todėl nuolat turi budėti. Pirmoje eilėje, pasak 
Kaganovičiaus, Rusija turinti turėti stiprią kariuome
nę, nes tik tada ją kitos valstybės gerbsiančios. 

Kiek palukęs, savo patikėtinio žodžius pakartojo ir 
pats Stalinas. Tik jis kalbėjo dar aiškiau negu jo pirm-
takunas. 

Stalinas nurodė kad kapitalizmas neišvengiamai sa
vyje brandina karo sėklą ir kad kapitalistinė sistema ne
išvengiamai veda i karus. Komunistinė sistema esanti 
geresnė už kapitalistinę, o kad ji yra tvirta, parodė šis 
paskutinis karas. Tolesnių išvadų Stalinias nepadarė, 
bet jos yra aiškios savaime: kadangi komunistinė siste
ma yra geresnė už kapitalistinę tai pastaroji turi buti 
panaikinta ir visur Įvesta komunistinė sistema. Kokio
mis priemonėmis bolševikai savo sistemą įveda visiems 
jau gerai žinoma. 

Pats Stalinas, panašiai kaip Hitleris mvo "Mein 
Kampf", parodė kur jis taiko'— į viso pasaulio suko-
munistinimą ir užvaldymą. Tik tuo tarpu kai Hitleris 
apie pasaulio užkariavimą kalbėjo visai atvirai, Stalinas 
dar tebekalba netiesioginiu budu, šian bei ten dangsty
damas savo tikrąjį tikslą. Bet ir tai, kuo tolyn tuo jo 
kalba darosi aiškesnė. 

"Tik tada kai Sovietų Sąjunga pasieks naujame 
penkmečio plane numatytas normas, ji bus pajiegi bent 
Kokiam netikėtumui sutikti", — pareiškė Stalinas. 

Kalbėdamas apie įvairius išradimus, jis nurodė kad 
Sovietų Sąjungos mokslininkai tikrai pralenks visų ki
tu tautų mokslininkus. Iš tų paskutinių žodžių štai kas 
aiškėja: kai Sovietų Sąjungą bus^ iki dantų apsiginkla
vus, o vakarų sąjungininkai nusiginklavę, tai tuomet so
vietai bus pasirengę juos išvaryti iš Europos. Toks ir 
bus bolševikų pasirengimas' "kiekvienam netikėtumui". 

/ 

Užsienio komunistąfrts padrąsinti skirti žodžiai 
Tie Stalino žodžiai, pasakyti Sovietų Sąjungos rin

kiminio cirko išvakarėse, yra skirti užsieniui. Jais pir
moje eilėje norima padrąsinti vakarų Europos komunis
tus kad jie sustiprintų savo veiklą ir visomis priemonė
mis siektų pagrobti valdžią. Prancūzijoje jie to sieks 
rinkimų keliu, o kitose šalyse, sakysim, Ispanijoje — re
voliucijos ir teroro keliu. 

Iki šiol vakarų sąjungininku politika tiems sovietų 
užsimojimams tik "talkininkavo: tiek garantuodama so
vietų teroristams lygias teises su demokratiniais ele
mentais, tiek moraliai spausdama tas valstybes (Ispani
ja), kuriose bolševikams yra uždėtas apynasris. Nusi
žeminimas sovietams tarptautinėje politikoje tolydžio 
stiprino komunistų šansus visame pasaulyje. 

UNO — įrankis sovietų smurtui legalizuoti 
PANAGRINĖKIME kelių paskutinių savaičių pigaus 

skonio farsą Londone. Rusų delegatai ten išdryso 
mesti Anglams kaltinimus kitų valstybių — Graikijos ir 
Javos respublikos — vardu. Pirmasis kaltinimas dabar 
jau likviduotas, bet kaip bus su antruoju tuo tarpu dar 
nežinia. Bet ir tai, kai Saugumo Taryba jau norėjo pa
skelbti sovietų kaltinimą Graikijos atžvilgiu nepagrys-
tu ir kai sovietai tos galimybės akivaizdoje pagrasino 
pavartoti savo veto teisę, Amerikiečiai, užuot pasisakę 
už ragų aplaužymą bolševikams, tuoj išlindo su drungnu 
kompromisu — pasiūlė Graikijos klausimą išbraukti iš 
dienotvarkės. Bijodama sovietų rūstybės, Saugumo Ta
ryba su tuo sutiko, ir patiems Anglams neliko nieko ki
ta kaip tik pasekti Saugumo Tarybos pavyzdžiu. Tuo bu
du, arogantiškas sovietų išsišokimas pasibaigė ne griež
tesniu jų įspėjimu bet nauju, labai menka dvasišku, nusi
lenkimu jiems. 

Panašiai, turftttt, atsitiks ir SU Javos respublikas 
vardu pareikštu kaltinimu. Ten gi, kur skundas buvo 
nukreiptas prieš bolševikus, ir tai ne trečiosios, bet pa
čios suinteresuotos valstybės, iniciatyva, rezultatai buvo 
kardinaliai priešingi. 

Iranas kreipėsi į Saugumo Tarybą, prašydamas iš
nagrinėti sovietų agresiją prieš jo šiaurinę provinciją 
Azarbeidžaną. Azarbeidžane, kaip žinome, bolševikai 
inscenizavo sukilimą, pagal savo sistemą išžudė kelis ar 
kelioliką tūkstančių gyventojų, ir faktinai prijungė tą 
provinciją prie Sovietų Sąjungos. Jau atrodė kad kils 
tarptautinis skandalas, nes bolševikų ginkluotas įsikiši
mas į vidinius Irano reikalus buvo akivaizdus. Tačiau 
matomai jie kuo nors pagrąsė Anglams ir Amerikie
čiams ir Irano klausimas net nebuvo įneštas į Saugumo 
Tarybą svarstymui. Po kelių dienų jau išgirdome kad 
Persai patys susitarsią su sovietais ir tą nesusipratimą 
likviduosią be Saugumo Tarybos pagalbos. Yra aišku 
kad Iranas, nors bolševiku ir apiplėštas, trijų didžiųjų 
buvo priverstas nusileisti ir nutilti. 

Šitie pavyzdžiai užtektinai aiškiai parodo kad, kaip 
anksčiau visokios Jaltos ir Teheranai, taip dabar UNO 
konferencijos yra šaukiamos bolševikų smurtui patei
sinti. . 

•»„imt*/** & ? « 

ŠIAUŠIASI PRIEš NEW 
JERSEY LIETUVIU 
TARYBĄ 

Jau antrą kartą išeilės kata
likų savaitraštyje Amerika tel
pa raštai nukreipti prieš New 
Jersey Lietuvių Tarybą, kuri 
jau ilgas laikas kaip sėkmin
gai darbuojasi kulturinėje,- so
cialinėje ir politinėje dirvoje. 
Tiek Lietuvos vadavimo, reika
luose, tiek Amerikos karo bo-
nų pardavime, tiek Raudonojo 
Kryžiaus ir kituose vajuose jos 
veikėjai užima garbingas vie
tas. 

Greta to, New Jersey Lietu
vių Taryba yra ne vienos ko
kios srovės padaras, bet įvai
riu pažiūrų ir įvairių srovių 
žmonių organizacija, kuri tuo 
budu kaip tik yra gražaus ir 
taikingo sugyvenimo pavyzdys. 

Nežiūrint į tai, Juozas Joku
bavičius ir Jonas Raltrukonis 
nedelsė pasimainydami tos tai
kingos organizacijos u ž p uiti. 
Pirmasis net piestu prieš ją 
atsistojo. New Jersey Lietu
viai, girdi, neturį jokios tary
bos nes New Jersey Lietuvių 
Taryba tesanti Trečioko tary
ba. 

"New Jersey Lietuviai ku
rie priklausome prie organiza
cijų, jsteikim tikrą New Jer
sey Lietuvių tarybą...." 

"... .New Jersey Lietuviai, 
į darbą del tėvynės" I*- šito
kiais šūkiais prabilo Juozas 
Jokubavičius. 

Jonas Baltrukonta buvo kiek 
ramesnis, bet ir jis atrado kad 
"New Jersey Lietuvių Taryba 
užbėga geram tikslui už akių". 

Pagrindinis tų veikėjų prie
kaištas New Jersey Lietuvių 
Tarybai yra kad ji neatsto
vauja visų New Jersey Lietu
vių. Klausimas betgi, ar, ją 
sugriovus ir įsteigus "tikrą 
New Jersey Lietuvių Tarybą", 
kaip siūlo J. Jokubavičius, bu
tų padaryta kokia pažanga. 
Berods, ir "tikroji taryba" ne
atstovautų visiems New Jersey 
Lietuviams, jei dabartinė N. J. 
Lietuvių Taryba butų palikta 
už durų. 

J. Jokubavičius šaukia visus 
"į darbą del tėvynės", bet tas 
jo šauksmas skamba kiek kei-

ganizaciją kuri ne kam kitam 
kaip tė vynai i* dirba visa šir
dimi. 

Galimas dafyka^ ka<f S. Jo
kubavičius yra la'bai gabus ir 
eilergingas žmogus ir jo dar
bas tėvynei butų labai vertin
gas įnašas į New Jersey Lietu
vių Tarybos darbą. Bet jei 
taip tai kodėl jis į New Jer
sey Lietuvių Tarybą neįstoja, 
ypač jei jis gyvena toje vieto
je kuri ikšiol New Jersey* Lie
tuvių Taryboje neatstovauja
ma? Tą pat galima pasakyti 
ir apie Joną Baltrukonį. New 
Jersey Lietuvių Tarybos durys 
atdaros visiems geros valios 
Lietuviams ir visi joje randa 
naudingo darbo. Jei kas betgi 
pernelyg aštriai N. J. Lietu
vių Tarybą puola, laibai neaiš
ku kokios intencijos stovi už 
tų puolimų. 
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Rusai ir Vokiečiai Ap* 
vogė Lietuvos 

Aug. Gricius' parašė straips
nį "Meno Atgimimas Tarybų 
Lietuvoje". Vienoje straips
nio vietoje. Gricius sako: "O 
plačiau paėmus — ką gi pali
ko Lietuvos kulturai raudono
sios armijos iš Lietuvos išvy
ti Vokiečiai okupantai? Paliko 
pelenus ir griuvėsius". 

Nuostolių, anot Griciaus, Vo
kiečiai pridarę Lietuvos mė
nuo už kokius 25 milijonų ru
blių. Tarp Vilniaus ir Kauno 
didelės meninės vertės dingu
sių paveikslų esą ir čiurlionies 
kuriniai. 

Tačiau ir R tisai negerwfti: 
štai Izvestia praneša kad Lie
tuvos liaudies komisarų tary
bos nutarimu iš Vilniaus i Min
ską išvežta 8,000 muzejinių 
eksponatų ir 36,000 knygų. Esą 
tai vis dalykat^Jiečią Baltgu-
diją. 

Washingtono sovietų pasiun
tinybės biuletenis paskelbė ne
paprasto valstybės komiteto 
pranešimą apie nazių padary
tus nuostolius. Pagal tą pra
nešimą Lietuvai naziai padarė 
nuostolių už 17 bilijonų rublių. 
Lietuvoje Vokiečiai atėmę 620,-
000 galvijų, 2000,000 arklių, 
770,000 kiaulių, 720,000 avių, 
760,000 tonų gfudų ir 485,000 
tonų kitokio maisto. 

S U N U 

1. NEBĖRA KAffcO s 
Jau gėris sutriuškino pragafo kliūtis, 

Pasaulis tamson nebebris. 
Dangus vėl dangus. Iš ten fosforo liūtys 
ir bombų kruša nebekris. 

Pasaulis gandą išgirdo ištrokštą, 
kad skausmo žemei gana. 
Svaigina tas gandas benamį parblokštą, 
kaip naktį aušra balzgana. 

Dar miestų griuvėsiuose, Jjombų chaose 
lavonų dvokimas baugus; 
žudynių nebėra žmonijos namtiose — 
žmogus vėl palieka žmogus. 

Pro siaubą karo, pro musų smtitkelį, 
jau paukštis skrenda ramus — 
tai baltas balandis! Alyvos šakelę 
jis neša žmonėms' Į namus. 

Užmirškite žmonės pagiežą ir kraują, 
kas buvo — prakeikite tai; 
pradėkite šviesų gyvenimą, naują; 
mylėkit viens kitą karštai. 

Ir puošiasi žmonės ir vėliavas kelia, 
jiems džiugesiu spindi veidai, 
jie junta po kojomis prarastą kelią, 
išblėso senieji vaidai. 

O baltas balandis plasnoja per dangų, 
jis lanko benamius meiliai 
ir tiesia alyvos šakelę pro langą 
maldaujančiai rankai gailiai. 

O žmonės benamiai! Nutilo patrankos, 
nebėra baisiųjų tvaikų! 
Jums tolimų tėviškių ištiestos rankos, 
jos — motinos laukia vaikų. 

Ir vieškeliai dunda, ir dulka takeliai: 
išvyksta jieškoti namų, 
išvyksta benamiai, išvyksta bedaliai — 
šird.vj kiekvienam taip ramu. 

Jiems kelrodis — tėviškių tolimi dūmai; 
sodybos — vieni pelenai. 
Laisvi jie — išaugs vėl tėviškėj ruitiai! 
Laisvi — reiškia, jie milžinai. 

2. BENAMIS 
Man prieš langą ramusis kalnynas, 

melsvas šydas prieš ji nuolatos, 
kaip aksomas, jj dengia eglynas, 
debesėliai kaip žiupsniai vatos. 

Aš benamis, su pančiais antf kojų, 
internuotas lyg piktas žmogus, 

Nepasakyta betgi kiek iš Į nors šalyj šioje aš laisvės jieškojau, 
Lietuvos išplėšė to turto patys Į bet radau skriaudas ir vargus. 
bolševikai. 

•JEIGU mes gyventume ant 
mėnulio, žemę matytume erd
vėje taip kaip dabar matom 
mėnulį, bet ji 'hutų daug di
desnė ir jos šviesa matytųsi 
ištisai, niekad nebūtų taip va-

stokai: jis siūlo sugriauti or- ditiamo nusileidimo* 

Reiktų pareikalauti kad Saugumo Taryba įsakytų 
sovietams atitraukti kariuomenę iš Lietuvos 
TAČIAU kaip ten bebūtų, sąryšyje su skundais Saugu

mo Tarybai del svetimos kariuomenės buvimo tos ar 
kitos valstybės teritorijoje, kyla šitoks klausimas. Ar 
Baltijos valstybių tebegyvuojančios pasiuntinybės ben
dru susitarimu nebūtų galėjusios pasiųsti Saugumo Ta
rybai į Londoną skundo del neteisėto Sovietų Sąjungos 
kariuomenės buvimo Baltijos valstybių teritorijose? Ži
noma, vargu ar kas iš to skundo butų išėję, bet, nežiū
rint į tai, tokį skundą butų labai apsimokėję pasiųsti. 

Laukti ir tylėti, gal but, yra labai patogu, bet yra la
bai abejotina ar laukimu ir tylėjimu galima laimėti bent 
kokią kovą, ypač tokią sunkią kokią mes vedame dabar 
prieš bolševikus ir prieš jiems besilankstantį pasaulį. 
Musų diplomatiniai atstovai, kaip vieninteliai Lietuvos 
suverenumo likučiai, kurie dar gali prabilti Lietuvos var
du, turėtų išnaudoti kiekvieną progą bolševikų smurtui 
ir terorui aikštėn iškelti. Ir numatymas kad iš to tuo 
tarpu nebus didesnių rezultatų, negali buti jų neveiklu
mo pateisinimas. Akcija ir toliau turi likti musų šūkis. 
Kalbėkime kurie dar galime ir kuriems dar neužkimštos 
burnos. Nepasitenkinkime nereikšmingais raminimais 
buk Amerikos ir Anglijos nusistatymas Lietuvos atžvil
giu nepasikeitęs, o reikalaukime kad sovietų sm-urtas iš-
tikrųjų tuojau butų sustabdytas. 

Tiesa, šiądien musų kovos sąlygos yra ypatingai ne
palankios. Kada toks aukštas pareigoms kaip Henry 
Wallace į Kongresą siūlo pusbolševikį laikraštininką 
Johannes Steel, yra aišku kad pusti prieš bolševikišką 
vėjelį nėra lengva. Tačiau yra ir kitaip galvojančių. 
Diena iš dienos vis daugiau ir daugiau atsiranda tokių 
kurie ima suprasti kad bolševizmas graso ne tik Euro
pai bet ir Amerikai. Jie yra tikrieji musų sąjungininkai 
kovoie prieš tironiią ir mažų tautų pavergimą. . , * 

Senatorius Willis ir Atstovas Kelly Kongresu tnt-
muose mums jau ištiesė savo ranką. Suspauskime ją 
tvirtai ir vieningai ir drąsiai žygiuokime perjrak žadan
čios kovos keliu. ; " 

Rytą, kaip Lietuvoj, saulėtą, 
aš radau prie lango angos 
alyvos šakelę padėtą, * „ 
kad namo mano kelias bangos. , 

Tu žinai, mano baltas balandi, 
ilgesys man koks yra kartus; 
Tu žinai juk kad tėviškės dangų 
surasiu tartum paukštis pietūs. 

Tu žinai kad nebaisios tos kliūtys 
kur tarp musų ir mųs Lietuvos 
Gimta žemė, kai motinos krūtys, 
kaip šaltinis gyvybės gyvos. 

Ar žinai tu kad musų tėvynėj, 
musų broliai vergai, kaip ir mes, 
kad per šventes, minioj paradinėj, 
jie trispalvių dangun neišmes. 

Kad kilnių Lietuvybės emblemų 
prie krutinės prisegt nevalia — 
sega rožes ten kraujo plėmų. 
Ten Rainių pušynėlis dalia! 

Prieš nežinomo kario paminklą 
nebesmilksta prabočių ugnis. 
Kruvinųjų erškėtrožių tinklą 
neša brolis, žmogus-kankinys. 

Mielas paukšti, baltas balandėli! 
Lietuvoje skausmų dargana! 
Tavo akys bailiai nusigando: 
ką daryt su tava dovana? 

Ji man kelio namon nenurodo — 
mano namai — tai laisva Lietuva? 

kur po kruvino, mirtino gruodo 
aš tikiu, prisikels dar gyva. 

Lietuva! miela tėviškes žeme! 
Tokia tolima — ji taip arti. 
Mums veidai jštrėmime aptemę, 
musų taurė, kaip Kristui, kftrti. 

Ar tęsėsiu lig galo kelionę, 
kur man yr' palydovas kančia, 
ar neliks Lietuva tik svajonė, 
kur vaidinas naktim paslapčia? 

Mielas paukšti, tavo šakelę 
i rar-kūtes mažas teikiu ai^ 
kad sunus su ja eitų į keli|, 
jisai jaunas, namon ją parneš. 

3. SUNUI 
Kttda čėrio. prieš sutemas, pradais 

žmonių tarpe iškils aukštai* 
aš tikiu, bus didysis Paradas, 
mųs tėvynei atgimus laisvai. _ 

Vėl liks šventos tten musų šventovių 
pro jas džiugiai' Paradas žygiuos, 
plauks mariom Lietuviškos srovės, 
ir trispalvė danguj plevėsuos. 

Jei lemties žiaurios šitaip lemta, 
trėmime jeigu tėvas pražus, 
tam Parade mųs vėliavą šventą 
neši tu, išdidus ir gražus. 

Šviesiaplauki, jaunom kojom, 
tu žygiuosi- keliais Lietuvos, 
del kurios mes, bailiai, nekovojom, 
ft* kuri vis brangesnė varguos. 

Tu pagerbsi nežinomą karį, 
ir prisieksi koti, kaip jie. 
Laisvės Varpo palaimintą varį 
tu pajusi aidais širdyje. 

Partizanai, gyvi po velėna. 
pasitiks tave, tartum tėvai. 
Raportuosi jiems iškilmių dieną 
kaip del lasvės narsiai kariavai. 

Prie smutkelio, padėjęs gėlytę, 
atsiminsi blankiai, prabėgom, 
kaip tremtyj vargo tavo mamyte, 
augindama sunų koyom. 

Rus šviesi nauja mųs tėvyne, 
plauks gyvybe jinai nauja; 
ne skurdi šios tremties gyvatyne, 
kuri draskos kaip šunes ruja. 

Tegu meilė tėvynei aistringa 
siekia tavo širdelės gelmes — 
juk pražūti geriau garbingai: 
neapleisti tėvynės, kaip mes. 

Tat atmink, tauta be Tėvynės 
pasilieka tik ghetto vergai, 
varguos dingsta širdis iš krutinės, 
ir užauga "draskytis nagai. 

Ghetto vargas augina menkystas, 
kurie gali viens kitą linčiuot, 
kur Lietuvis išdrysta Lietuvį 
pabučiavimu Judos bučiuot. 

Kur už plutą ir pinigą menką 
skriaudžia, skundžia ir niekina iiū; 
be tėvynės tautietis išsenka, 
tartum paukštis narve be sparnų. 

Tos menkystės dar trokšta signalo, 
greit sugryžt prie savų laukt|. 
Trokšta sėstis prie gatavo stalo, 
be kančios, be skaudžių aukų. 

Tik tada bus Tėvynė atgimus 
kai atgimsim mes patys savyj. 
Kai dirvonai pavirs į arimus — 
našioj žemėj kils sėkla žavi. 

Skausmo kalvėje grūdink širdelę, 
menki žmonės, kaip piktžolės, kris, 
tik didieji išeis į tą kelią, 
kuris veda į laisvės duris, 
tik dideji mųs vargšę šalelę 
vėl laiminga, laisva padarys. 

Kastytis. 
Šveicarijoje, 1945. 9. 8. 

NAUJAS ŠILDYMO BUDAS 

Dabartiniu metu yra atliekami spinduliuo
jančio šildymo (radiant heating) tyrinėjimai. 
Tikimasi kad naujas šildymo būdas bus pigesnis 
ir geresnis. Namo grindys, o gal ir lubos, bu
siančios išvedžiotos vamzdžiais, kuriais nuolat 
vaikščios vanduo 110 laipsnių šiltumo. Tokiu 
budu grindys ir lubos bus nuolat šilto** Iš jų 
kylanti šiluma prišildys taip pat ir sienas bei ki
tus daiktus, tik oras kambariuose liks šaltas. 
Tačiau tai nesudarysią jokio nepatogumo, nes 
žmogaus kūnas visvien bus šildomas spinduliuo
jančiu budu. 

Visa tai pirmu žvilgsniu atrodo kiek keista 
ir neįtikima. Atrodo kad vistiek bus šalta ir 
gana. Tačiau tas kam yra tekę buti kalnuose 
tino kad, saulei šviečiant, net žiemos metu gali
ma vaikščioti vienmarškiniam ir visai nešalti. 
Oras gi vistiek lieka šaltas, bet saulės spindu
liai šildo žmogaus kuną ir žemę, ir žmogus ne
šąlą. Lyg tik saulė nusileidžia ar pasislepia už 
debesio, tuoj pasidaro baisiai šalta ir tenka ka
lenti dantimis. Lygiai tokiu principu veikia ir 
dabartinės šildomosios lempos (radiant heaters). 
Kas jas vartoja tas žino kad, nors kambaryje 
butu gerokai šalta, bet» nusitaikęs tokią lempą 
į save, drąsiai gali sėsti prie stalo ir nebijoti 
kad sušalsi* Ir priešingai, jei kambaryje bus 
labai šilta, Ijct grindys bus šaltos (tas ypač pa
stebima namuose be rusių-basementiĮ) tai vis-
tiosk teks šalti. Visi šie pavyzdžiai patvirtina 
spinduliuojančio šildymo principo teisingumą. 

Dabartiniu metu šioje fcalvje yra 5000 na
mu šildomų spinduliuojančiu budu. šis šildymo 
būdas duodąs ypatingai gerų rezultatų šiauri
nėse valstybėse, kuriose žiemos yra labai šaltos. 

l£ios .šildymo sistemos iniciatorius ir vystytojas 
yra Chase Brass and Copper Co., Inc. v. , 

j§idiiiii fer r žžkaL.:,.. . itn "i - V ? 
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Sudrus bet Neteisybe Paremtas 
Tarybininku Priekaištas 

PAAIŠKINIMAS VISUOMENEI 
STUMIA ŠALIN — IR LVS LAIŠKAI PASLfiPTA 
NEVA KVIEČIA 

Amerikos Lietuvių visuome
nei pageidaujant vieningos vei
klos Lietuvos klausime, Lietu
vai Vaduoti Sąjunga atvejų 
atvejais kreipėsi oficialiais lai
škais i Amerikos Lietuvių Ta
rybą siūlydama rasti susitari
mo budus, tačiau tos pastan
gos ir iki šiai dienai nedavė 
vaisių, o vietoje to susilaukė 
iš Tarybos vadu pusės dides
niu ir piktesniu šmeižtų. 

Paskutinis jų viešas apkal
tinimas LVS ir ALM vadovy
bei padaromas pastaru Tary
bos paskelbimu: "Tautininkai 
Atmetė Amerikos Li e t u v i ų 
Kongreso Pasiūlymą". 

ši kartą, ALT "trys didieji", 
atsikratymui tarimosi su LVS-
ALM vadovybe apie bendrą 
veiklą, skubiai suverčia kaltę 
tautininkų nęsubėgimui įstoti 
į Tarybą, dėlto kad Chicagos 
kongresas pageidavo vieningos 
veiklos. 

LVS-ALM siūlymas įsteigti 
bendrą Aukščiausi Amerikos 
Lietuvių Komitetą, patiek
tas atsakymu į ALT prisiųstą 
rezoliuciją, buvo užvedimui su
sitarimo su ALT, tačiau tary
bos vadai nepaskelbė kad jie 
atmeta tautininkų pasiūlymą, 
o tiktai pasiskubino paskelbti 
savo iškraipytą pareiškimą, 
buk tautininkai atmeta kon
greso pasiūlymą. 

Rimtesnėj i visuomenė laukia 
bendros veiklos ir nebus pa
tenkinta tokiu tarybininku pa
skelbimu, nors nekurie jų se
kėjai ir tikės jiems. 

Tas pasiūlymas buvo geras 
kongreso dalyvių noras pasiek
ti bendros veiklos, kad ALT 
ir LVS-ALM vadovybės suras
tų bendros veiklos budą. Bet j dirbti iš gerosios pusės, nes vi 
iš ALT vadų pusės kongresui į sus laiškus "trys didieji" nu 
buvo pakišta tik vienpusiška slėpė, o vietoje to ėmėsi šmeiž-
rezoliucija, kuri prisiųsta tau- j tų kampanijos prieš tautinin-
tinei srovei ant paprastų po- j kus, užnuodinimui savo sekė 
pieros lapelių, siūlanti tiktai | jų protų, kad jie nustotų rei-
istoti Į Tarybą, ketvirtuoju kalavę "trijų didžiųjų" su tau-
nariu, kas tikrenybėje nereiš- j tinės srovės žmonėmis sueiti 
kia jokio bendro veikimo, jeigu bendrai dirbti. 

NUO VISOS TARYBOS 
Kad tautininkai visą laiką 

siūlo ALT bendrą veiklą rodo 
šie faktai: 

1. Balandžio m§n. 1943 m,, 
buvo parašyta ALT pirminin 
kui L. šimučiui laiškas apie 
LVS svarstymą įstoti j ALT 
šimutis tą laišką paslėpė nuo 
visos A. L. Tarybos narių, o 
tik pasitarė su pp. Grigaičiu ir 
Vaidyla. Grigaitis pagrąsino 
išstojimu iš tarybos jeigu ka
talikai sutiks tautininkus įsi
leisti į Tarybą, ir Į tą laišką 
p. šimutis po šiai dienai neat
sakė. 

2. Spalių 14, 1944, LVS va 
dovybė pasiuntė oficialų laiš
ką pasiūlymą ALT posėdžiui 
McAlpin Hotelyje, New Yorke 
prašant paskirti atstovus pa
sitarimui apie veiklos suben 
drinimą. Tą laišką "trys di 
dieji" paslėpė nuo viso susirin 
kimo ir nedavė ALT posėdžiui 
jo svarstyti. Kai iš ALT na
rių tame posėdyje pakilo bal 
sai apie tą laišką, "trys didie 
ji" melagingai sakė kad tas 
laiškas neskaitytinas, nes. jis 
rašytas jiems trims, arba vyk 
domajam komitetui, gi laiškas 
buvo rašytas "Amerikos Lietu 
vių Tarybai, Hotel McAlpin 
New York City." 

Kai mitingas privertė juos 
pasiaiškinti, jie ėmė šmeižti 
LVS, vadindami "benkartais' 
ir tt. Jie betgi pasiėmė pareigą 
sau su LVS "tartis", nusistatę 
prie susitarimo neprisileisti 
atmetė visus kitus LVS-ALM 
laiškus ir siulymus. 

Mes esame tikri kad visi 
ALT nariai nežino ir apie ki 
tus visus tautinės pusės vadų 
kvietimus ir siulymus bendrai 

neįvyks rinito susipratimo iš 
abiejų pusių. 

Kad nereiktų su tautinės vi
suomenės vadais susitarti ir 
rasti bendro veikimo punktų, 
ALT vadai savo spaudoje visą 
laiką varė šmeižimo, niekinimo 
akciją, paneigimui LVS ir Mi
sijos nuveiktų ir veikiamų dar
bų. 

Dabartinis jų paskelbimas, 
visuomenės suklaidinimui buk 
tautininkai atmetė "kongreso 
pasiūlymą" yra tik "trijų di
džiųjų" tarybos gudragalviu 
mėtymas savo pėdų pabėgti 
nuo susitarimo su tautine sro
ve. 

Jie įrodo kad tik Tarybos 
sušauktas kongresas turėjo tei
sę tautinei pusei pasiūlyti sa
vo diktatorišką sąlygą: įstokit 
Į ALT, o jeigu ne tai busit pa
smerkti. Kaip tik nespėta įs
toti į Tarybą, tuoj ir paskelb
tas pasmerkimo aktas, ir dar 
toks ilgas, kokį tik p. Grigai
tis gali nurazgyti, kurį kiti du 
tarybos "didieji" tik ' galvos 
linktelėjimu turėjo priimti. 

(Jeigu butų vyrai, katalikų 
vadai pasakytų visuomenei ko
kias velniavas kėlė kongreso 
pakampėse p. Grigaitis ir tuli 
jo artimi sandariečiai, protes
tuodami prieš tą net ir vienpu
sišką kongreso "kvietimo" re
zoliuciją.) 

Ir štai kaip Grigaitis, ALT 
sekretorius, Gruodžio 8, 1945, 
rašė, "kviesdamas" LVS į ta
rybą: 
"Gerbiamieji': 

"šiuomi prisiunčiu tamstų ži
niai tekstą rezoliucijos priim
tos Amerikos Lietuvių Kon
greso sesijose, lapk. 29, 30 ir 
gr. 1 dd., Chicagoje." 

Ir viękas. 

Taip daro Stalinas Maskvo
je: ką nori suardyti ar su 
griauti, pirmiausia pradeda sa 
vo atkaklią propagandą prieš, 
kad žmonėse neliktų mažiau
sio noro įgyvendinti, tą kas ne
patinka viršūnėms. 

Į Spalių 14, 1944 LVS kvie
timo laišką, tik Lapk. 2, 1944, 
"trys didieji" tepajiegė atsa
kyti, savo neprielankiam laiške 
tarp kitko pasakydami: "Jeigu 
Tamstos turite kokių konkre
čių sumanymų, prašome juos 
mums pranešti". 

Sekė eilės konkrečių suma
nymų bendram darbui: ir ben
dri į Washingtoną važiavimai, 
ir memorandumų siuntimai, ir 
delegacijų siuntimai, ir bendro 
kongreso rengimas, bet viską 
tą "trys didieji" atmetė, už
slėpdami savo tą pasalingą el-
elgesi nuo kitų ALT narių ir 
Chicagos kongreso. 

kfti norėtų iš savo pusės pa
skirti atstovais į ALT. 

(Taip "trys mandrieji" daž
nai tarp savęs kalbėjo ir net 
išsiplepėjo tūliems savo ištiki
miesiems.) 

Taip įžeisti, tautininkai, ži
noma, negalėtų į ALT įstoti. 

Toks yra jų dabartinis nūo-
sprendis: "Tautininkai Atme
tė Amerikos Lietuvių Tarybos 
Pasiūlymą", del to kad tauti
ninkai, gyvendami laisvoje, de
mokratiškoje šalyje, patiekė 
savo mintis susitarimui ben
drai dirbti. Tai buvo pasiūly
mas, tomis pačiomis sąlygomis 
kaip ir kongreso rezoliucijoje, 
netiesioginiu budu įstoti į Ta
rybą, tarybai paliekant didu
mą narių bendrame komitete. 

VISAS JŲ RAŠYMAS BUVO 
ATMETIMAS PASIŪLYMŲ 

Keistai skamba jų pareiški
mo skirsnis 2: 

"2. Amerikos Lietuvių Ta
ryba kelis kartus stengėsi iš
aiškinti kodėl aukščiau pami 
nėtoji grupė nesideda prie mu 
sų bendro darbo, kvietė jos at
stovus pasisakyti, ar jie nori 
veikti Taryboje ir, jeigu taip 
tai kokiomis sąlygomis. Bet 
iš jų pusės niekuomet nebuvo 
gauta aiškaus žodžio. Į musų 
konkrečius paklausimus, žo
džiu ar raštu, jie neduodavo 
atsakymo". 

Ar galėtų ALT "trys didie
ji", pridėję ranką prie kruti
nės, nerausdami melagio gėda, 
pasakyti visuomenei ir mums 
kada jie kvietė LVS į Tarybą, 
ir kada žodžiu ar raštu klausė 
ar tautininkai nori ineiti i Ta
rybą bendrai veikti? 

Kiek mums žinoma, jie tik
tai stengėsi atsakyti Į musų 
puses siulymus ir kvietimus, 
ir kiekvieną tautininkų kvieti
mą ir siūlymą atmetė, pakar
todami, "Taryboje yra vietos 
visiems"! Na o kiekvieną to
kį pareiškimą palydėjo per ke
lias savaites tęstais tautininkų 
veiklos šmeižtais savo spaudo-
je. 

Jie ne tik nuneigė bet ir 
šmeižė Willis-Kelly rezoliucijas 
ir jų autorius, jau neskaitant 
negražaus <dergimo "misijonie-
rių". 

Kolei bendras ALT veikimas 
su LVS-ALM priklausys nuo 
Grigaieio-Vaidylos, tol jie su
ras visokias suktas priežastis 
užkirsti keliams į vieningą vei
klą, ir katalikų atstovas p. ši
mutis, kaip vienas prieš du, 
visada turės pasirašyti po jų 
trijų "vienbalsiu nutarimu". 

Visai ALT niekad nebus pro
gos svarstyti tautininkų pasi
siūlymų dirbti išvien, ar tai 
įstojimu į Tarybą ar tai suda
rant kokį vyriausį bendrą ko
mitetą, nes "trys didieji" prie 
to niekada neprisileis. 

čiausią Amerikos Lietuvių Ko
mitetą, kongresas butų tą su
manymą užgyręs, ar tai patik
tų Grigaičiui-Vaidylai ar ne 

Amerikos visuomenės norai 
yra kad ir Susivenijimai, ir 
Taryba, ir LVS., ir Misija dir
btų išvien Lietuvos vadavimo 
darbe, nes darbo yra daugybė 

Tarybos "trys didieji" tačiau 
nori kad ir LVS kaip ir Susi
vienijimai ir viskas kita, pasi
vestų ju diktatūrai. Tam jie 
iškeitė ir savo pageidavimus 
konkrečių sumanymų į vieną 
dekretą: įstokit į Tarybą, o ta
da pažiūrėsim! 

Į Tarybą įstojo abu Susivie
nijimai, Katalikų Federacija ir 
eilė kitų organizacijų kurias 
jiems trims pavyko pasijung
ti, ir šiądien tų organizacijų 
nei pypt niekas negirdi Lietu
vos vadavimo darbe, o tai yra 
prasižengimas prieš tautą. 

Visos tautos vadavimo rei
kalai, didžiausioje šalyje kur 
laisvai galima veikti, lyg juo
kui, atsidūrė trijų siaurai pro
taujančių politikierių žinioje! 

Jie visiems kitiems draudžia 
veikti, statydami vieną keistą 
reikalavimą: įstokit į Tarybai 

O kas jie? Grigaitis ir Vai
dyla — du gudruoliai, kurie 
nieko neatstovaudami, įgijo 
kontrolę ant katalikų, ir dabar, 
turėdami tarybos iždą ir kny
gas savo rankose, gali trečiam, 
p. šimučiui, pasakyti, "Eik tu 
su fašistais, jei patinka". Ir 
šimutis turi jiems užsileisti. 

Kur nors kas kitas galėtų 
turėti balsą, jie prie jokio vei
kimo nedasileis, ką aiškiai pa
rodo savo suktais gudravimais. 

Nors, kaip jie sako, ALM-
LVS pasiūlymas "neturi nieko 
bendro su Amerikos Lietuvių 
Kongreso pasiulymu", tačiau, 
ačiu dievams, mes gyvename 
laisvoje demokratinėje šalyje, 
turime lygias teises sumany
mus duoti, ij* tautininkai lygiu 
budu turėjo teisę nuo savęs pa
daryti pasiūlymą, ne vien pri
imti keno nors padiktavimą, ir 
tokie abiejų pusių pasiūlymai 
galėjo suvesti ir ALT ir LVS-
ALM vadus pasitarimui apie 
bendrą veikimą. 

Bet ALT "trys didieji" var
tus į bent kokį šių organizaci
jų pasitarimą visiškai uždaro, 
o tautininkų veikimą šunimis 
pjudo (savo spauda šmeižia ir 
neigia). 

Šitokiu savo pasielgimu ta
rybos diktatoriukai nerodo jo
kio noro su tautininkais ben
dradarbiauti ir todėl neturėtų 
visuomenės melagingais prane
šimais klaidinti. % 

K. S. Karpius. LVS Sekr. 

Vakarinių Valstijų Čampionas Bulius 

•SUV. VALSTIJOSE 1940 
metais, kuomet paskutinis ap
skaičiavimas buvo padarytas, 
buvo 240 "toli" tiltų, šeši tu
neliai, 560 keltų per vandenis, 
ir 25 vieškelių kuriais naudo
jantis reikalinga mokėti nusta
tyta duoklė. Ta duoklė yra 
tai pačių naudotojų užmokėji
mas už tų susisiekimo priemo
nių įrengimą. 

Marijona Milunaitiene 
Dirvos Atstovas 

Skelbimams, Prenumeratoms 
841 Hollins Street 

BALTIMORE 1, MD>. 

IMMEDIATE 
APPRAISAL AND 
QUICK ACTION 

ON 
FIRST MORTGAGE 

LOANS 

šis trumpakojis hereford veislės bulius laimėjo pirmą pre
miją Vakarinių Valstijų Gyvulių Parodoje Denver mieste. Jo 
savininkas stovi už jo, turintis galvijų ukį prie Phoenix, Ariz. 
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KAIP ĮSTOTI Į TARYBĄ? 
Duokim sau, LVS-ALM vado

vybė nutaria įstoti į ALT, pri
silaikant Chicagos kongreso 
dalyvių gerų norų ir Amerikos 
Lietuvių pageidavimo bendrai 
dirbti. 

LVS-ALM vadovybė parašo 
oficialų laišką-pranešimą tary
bos vadams apie nusprendimą 
įstoti į ALT. 

Kas iš to išeitų? Gavę tau
tininkų laišką "trys didieji" sa
vo priprastu budu paskelbtų 
jog tautininkai tą daro tyčio
mis, pasijuokdami iš ALT, ir 
nešauktų jokio ALT susirinki
mo priimti tautininkus į ALT. 
Tautininkams gi praneštų sa
vo trijų nuosprendį: to, ir to, 
ir to, ir dešimto iš jų į Tary
bą neįsileis kitaip sakant, 
Htmes visus tuos ką tautinin-

TAUTININKAI NUO 
BENDRO DARBO NEBĖGA 

Ir LVS centras ir "Misijo-
nieriai" kiekviena proga siūlė 
ALT vadams vieningą veiklą, 
bet visada jų pasiūlymai at
simušė į "trijų didžiųjų" sie
ną ir ten dingo. 

Nežiūrint kad "trys didieji" 
tokiu skubumu ir melais no
ri atsikratyti tautininkų, tau
tininkai padarė dar vieną kon- S 
kretų pasiūlymą kaip prieiti IS 
bendros veiklos nepažaidžiant 
Tarybos ir LVS-ALM autori
tetų. Tas priimtina rimtiems 
tarybos nariams ir tautinin
kams. 

Šios organizacijos yra nusi
stovėjęs visuomenėje faktas. 

Paskutinis LVS-ALM pasiū
lymas sudaryti Aukščiausį A-

merikos Lietuvių Komitetą yra 
tik tolesnis tautininkų jieško-
jimas kelių vieningai veiklai, 
akivaizdoje dabar kylančių di
džiausių pavojų Lietuvai ati
tekti Sovietų Rusijai. 

Jei Chicagos kongrese butų 
buvf pasiūlyta sudaryti Aukš- : 

V i žiemą ar pavasarį 
maloniausias skaitymas - DIRVA 

Prenumerata metams vis 
KURIE ATNAUJINS ARBA NAUJAI UŽSIRAŠYS DABAR! 

n 

Ę= po 

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

(Įdėkit į laišką $2.00 ir įrašę pilną 
savo adresą, siųskit 

D I R V A  I  
6820 Sup#!or Ave. Cleveland 3, Ohio 11 
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SKAITYTOJŲ DOVANOS 
PARAMA DIRVAI 

Šie Dirvos prenumeratoriai, 
atnaujindami savo prenumera
tą už 1946 metus, pridėjo Dir
vai dovanų prie $2.00 regulia-
rės. mokesties, ir jie mokėjo 
sekančiai: 

P. J. žiuria, Lakewood $9.00 
Izidorius J. Šamas, viet. 5.00 
F. Baranauskas, vietinis 5.00 
Ig. Uškuraitisį, vietinis 4.00 
P. Smolevicius, vietini$ 8.00 
V. Pastarnokas, vietinis 3.00 
O. Daniels, vietinė 3.00 
P. Keever, vietinis 3.00 
Povilas Puzinas, vietinis 3.00 
Kazys Leimonas, vietinis 3.00 
Marv Pasternokas, vietinė 3.01) 
Dr. S. T. Thomas, vietinis 3.00 
Mrs. C. Paulk, vietinė - 3.00 
Jos, Strimaitis, vietinis 8.00 
J. Brazauskas, vietinis 8.00 
A. Mikelionis, vietinis 8.00 
M. Masilionis, vietinis, 3.00 
J. L. Senulis, 

mokėjo 3.00 
GK Mari inkus, Chagrin 

Fall, Ohio 41.00 
J. Civas, Holyoke, Mass., 

mokėjo 8.00 
J. C. Baltus, 

Brooklyn, N. Y. 3.00 
Michael Sundas, 

Union City, Conn. 3.00 
A. Chebatorienė, 

Philadelphia, Pa. 3.00 
Frank Simolunas, 

Philadelphia, Pa. 3.00 
Ona Ceplinskiene, 

Ansonia, Conn. • 3.00 
Nellie Stugis, 

Rochester, N. Y. 3.00 
D. Kalėda, 

Pittsburgh, Fa. 3.00 
M. Vilkišius, 

Lawrence, Mass. 5.00 
Mrs. H. Juozapai!is, 

Amsterdam, N. Y. 3.00 
Josephine Wallent 

Brockton, Mass. 3.00 
Jonas Tareila, 

Waterbury, Conn. 3.00 
Peckis K., 

Baltimore, Md. 3.00 
Nikštenas J. 

Amsterdam, N. Y. 3.00 
V. W. Ambrosf, 

Newark, N. J. 1.00 
M. Vaitkevičius, 

Pittsburgh, Pa. 3.00 
Jos. P. Uvick, 

Detroit, Mich. 3.00 
M. Borowick, 

Seekonk, Mass. 3.00 
Mrs. M. Sule, 

Detroit, Mich. 3.00 
Anna Gudzinskas, 

Amsterdam, N. Y. 3.00 
J. Yuskauskas, 

Baltimore, Md. 3.00 
Cast rus Grigas, 

New Haven, Conn. 3.00 
Augustinas Kundrotas, 

Naugatuck, Conn. 3.00 

Ona Pranaitienę, 
Naugatuck, Conn. 3.00 

Adrlph Akelaitis 
i'ittsburgh, iįi. 3.00 

Ceorge Lutkui 
Detroit, Mien. 5.00 

Walter Butch, 
Homestead, 3.00 

K. J. Orwell, 
Youngstown, , 0. 3.00 

Agota želinausftlenė, 
Pittsburgh, Pa. 3.00 

Juozas Karpavičius, 
Brooklyn, N. Y. 3.00 

Mrs. Saroka, 
GirardvABe, Pit. 3.00 

F. Matlus, 
Chicago 3.00 

Mrs. N. Stugis, 
Rochester, N. Y. 3.00 

John Herman, 
Glen Dąle, W. Va. 3.00 

J. Sakalas, 
Dayton, Ohio 3.00 

Juozas Juozaitis, 
Runnymede, Can. 3.00 

Juozas Marčinskas 
Paterson, N. J. 3.00 

A. Gramha 
Am bridge, Pa. 3.00 

Ona Satlauskiene 
Union City, Conn. 2.00 

Agnes Majoris 
Manchester, Conn. 3.00 

Frank Baker, 
Union City, Conn. 3.00 

Adv. F. J. Bagočius, 
So. JCoston, Mass. 3.00 

M. Kazlauskas, 
Binghamton, N. Y. 3.00 

B. Tamošaitis, 
New Britain, Conn. 3.00 

P. Žilinskas, 
Los Angeles, Cat 5.00 

Chas. Krizevičia, New Haven, 

PAJ IEŠKOJIMAI 

KAS DAUGIAU? 
Pinigus siųskit laiškuose pa

duodant aiškiai savo pilną ad
resą. Vartokit Dirvos prisiųs
tus jums gatavai užadrcsuo-
tuos vokus. Siųskit: 

DIRVA 
Cleveland 3, Ohio 

6820 Superior Ave. 

TRYS MILIJONAI vy 
marškinių yra gatavai pasiūti 
ir laukia galimybės patekti i 
krautuves, bet del OPA negali. 
Tie marškiniai siūti pardavi
mui po $3 ir daugiau, bet OPA 
neleidžia taek už marškinius 
imti. Dėlto marškinių negali
ma gauti pirkti. 

Marškinių siuvimas del kai
nu kontroliavimo nupuolė iki 
apie 40 nuoi. kaip buvo 1941 
metais. 

Uiek&L PcdcvbHMMMūį 
Susidurus su pakilusiais kaštais teikimo vie

šo patarnavimo Clevelando Miesto taryba randa 
reikalingu skirti daugiau savo dabartinių iaei-
gų bendriems operavimo kaštams. 

Kad tas butų galima padaryti Miestas turi 
giluti tam teisę priimdamas atitinkamą priedu 
prie City Charter. 

Užtikrinimui viešo p«taris&¥tiiio be" pajEŠB-
m otaksų ratos, pasirašiusios organizacijos, at
sargiai ištyrinėjusios miesto fiskalį stovį, reko
menduoja tą balsuotojams specialiuose balsavi
muose Antradienį Vasario-Feb, 19. 

BALSUOK "YES" 
Už 

CITY CHARTER AMENDMENT 

City Council, vienbalsiu nutarimu, priėmė 
rezoliuciją pravedimui šio plano tiktai 194G me
tams, ir pavesti balsuotojams tą. klausimą kiitą 
ruden. 

TUB CLEVELAND CHAMBER OF COMMERCE 

APARTMENT HIJOSE OWNERS' ASSOCIATION 

ČLEVĘI«ĄNI> ASSOCIATION OF BUIWWU 

^ OWNERS & MANAGERS \ \ 
, \ " • - -v ' * ' ' 
CITIZENS LEAGUE OF CLEVELAND 

CLEVELAND U&AL ESTATE BOARD 

EUCLID AVENUE ASSOCIATION 

Jieškomieji ar apie juos ži
bantieji prašomi atsiliepsi į: 

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

arba 
Consulate of Lithuania -
30 N. LaSalle Street 

Chicago 2, 111. 

# 

Aleknavičius. Mikas, gyvenęs 
Kanadoje, bet spėjama kad per
sikėlė į USA. 

Aleksandravičius, Baltrus, ki
lęs iš Babraninkų K., Simno v., 
Alytaus ap. 

Ambrazevičius, kilęs iš Kau
gonių k., Žaslių v., Trakų ap. 

Atkacy, Anthony, arba An
tanas Atkočius, gimęs Brook
lyn^, bet kurį laiką su motina 
gyvenęs Lietuvoje, iš kur gry-
žęs nusikėlė į Kaliforniją. 

Babinskaitė-Daukšienė-Matu-
sevičiene, Ona. gyvenusi Phila
delphia, Pa. 

Račius, Pranas, kilęs iš Paš
okamu k., želvos v., Ukmergės 
ap.. Amerikoje gyvenantis nuo 
1926 m. 

Balaika, Jonas. , 
Baltrušaitis. Donatus, gyve

nęs Grand Rapids, Mien. 
Banienė - Navickaitė, Teofilė, 

kilusi iš Šunskų bažnytkaimio. 
Baranas, Konstantinas ir jo 

sunus Aloizas, gyvenęs Chica
goje, o vėliau Rochester, N. Y. 

Beitnerienė-Gervaitė, kilusi iš 
Veiverių ap. 

Bernotas, Kazys, Amerikoje 
žinomas kaip Charles Bannet, 
anksčiau gyv. Elizabeth, N. J. 

Brazauskienė - Viktaravičiutė, 
Zofija, gyv. Brooklyn, N. Y. 
apsk. 

Brusokas, Stasys, iki 1989 
m. gyvenęs New Yorke. 

Buhelis, ar Bubele, Jeroni
mas, sunus Adomo ir Marijo
nos, kilęs iš Telšių ap., gyve
nęs Brooklyn, N. Y. 

Buikus, Juozas, spėjama kad 
gyvena New Yorke. 

Chiines-Chmieliauskas, Albi
nas-Julijonas, sunus Vinco, gy
venęs New Yorko ap. 

Cibulienė - Bujauskaitė, Mag-
dėlena, kilusi iš Zariškiu k., 
Skriaudžių par., Marijampolės 
*• 

černeckas, Stasys. :r. . 
Oesniutė, Magdalena, kilusi 

iŠ žirniškių k., Igliškėlių v., 
Marijampolės a. 

Dailidenas, Petras, iryvenes 
Brooklyn, N. Y. 

Daušienė - Matusevičienč - Ba-
binskaitė, Ona, gyvenusi Phila-
delphia, Pa. 

Dekeraitis, Marija ir Viktoija 
kuri ii ištekėjusių pavardės ne
žinomos, gyvenusios Brooklyn, 
N. Y. 

Bičkauskai, Kazimieras ir A-
dėlė Liepinailvto, ir jų sunus 
Viktoras, gyv. Brooklyn, N. Y. 

Dominaitė-Duff ar W d o f f 
(Wdovvitsehenko) ir jos vyras( 

Povilas, duktė Lidija ir sunųs' 
Jurgis ir Eugenijus, kurie gy
veno ir gal tebegyvena Chica
goje. Motina gal jau esanti 
mirusi, .bet kiti šeimos nariai 
spėjamai tebegyvena Chicago
je. 

Dronseika, Juozas, gyvenęs 
Brooklyn, N. Y. 

Dumša, Ignacas, gyvenęs N. 
Haven, Conn. 

Durienė. Ona, kilusi iš Pane
vėžio ap. 

Erminas, Antanas, kilęs iš 
Slėdų k., Alsėdžių v. Telšių ap., 
gyvenęs Argentinoje, bet ma
noma, kad persikėlė j J. A. vąl 

(Sabaliauskas, Stasys, kilęs iš 
Letenių k., Mažeikių v., gyve
nęs Chicagoje. 

Gaižauskas, Talės va ras, kilęs 
iš Skruzdžių k„ Betygalos v... 
Raseinių ap. 

Garbaliauska*, Aleksandras, 
sunus Aleksandro, kilęs iš Biš-
kių k., Tryškių v., Teisių a.., 
gyvenęs New l'orke. 

Gilienė, ar Gylienė, Ona gy
venusi Manchester, $4aujojo; 
Anglijojo. 

Girdzijauskai, Jonas fr Povi
las, sunus Petro, kilę iš Važ-
girio par., Kalupio k., Šimkai
čių v. 

Grigaliunąitė, Magdelena, ku 
rios ištekėjusios pavardė ne
žinoma, kilusi iš Sidabriškių k., 
Vabalninku v., Biržų ap., iki 
šio karo gyveno Chicagoje. 

Gudačauskas, George, gyve
nęs Scranton, Pa. 

Gulbinas, Domininkas; kilęs 
fe' Meironskki k., Kitikių y4 Kė
dainių ap. • 1 1 , 

(luptis, Jonas, gyvenęs So. 
Kalsted St., Chicagoje. 

Ivanauskienė, Adolfą ar Adol 
fina, gyvenusi Grass St., Phil., 
Pą. 

Jablonskienė, Stefanija, gy
venusi 1431 So. Norris St., Phil.. 
Pa. 

Jančiuvienė-Serbentaitė, Mag-
delena, duktė Simo ir Marijo
nos, kilusi iš Petkeliškių k., 
Veiverių v., Marijampolės ap. 

Janč.vs, kilęs iš Skapiškio, 
Amerikoje gyvenantis jau per 
30 metų. 

Jankūnas, Kazys, Amerikoje 
žinomas kaip Charles Yunkun, 
kilęs iš Vindeikių k., Ukmergės 

gyvenęs Cambridge, Mass. 
Janonis, Motiejus, kilęs iš 

Lomenių k., Kaišedorių v., Tra
kų a. 

Januškevičius, Jurgis, gyve
nęs Philadelphia, Pa. 

Jasaitis, Povilas, kilęs iš De
gučių k., Naumiesčio v., Tau
ragės a. 

Jabcliuniene-Morkunaite, Sa-
liomėja, kilusi iš Kurklių k, 
Šeduvos v. Panevėžio a. 

Jeseliunas, Lietuvoje gyvenęs 
Klovainio miestelyje. 

Jokantienė, Antanina, gyve
nusi 3031 So. Rockwell St., 
Chicago, UI. 

Metropolitan Opera 
Balandžio 22 iki 27 

SĮ pavasarį vėl lankysis 'Clevelande 
Metropolitan Opera Association iš 
New Yorko, 21-mam Clevelando se
zonui, perstatant aštuonių kompo
zitorių operas Public Hali, Balan
džio 22 iki 27, kaip praneša Thomas 
L. Sidlo, Northern Ohio Opera As
sociation pirmininkas. 

Tikietų kainos bus, su federaliais 
taksais, $7.20, $6.00, $4.80, $3.60, 
$2.40 ir $1.20. 

Repertuaras bus sekantis: 
Pirmadienio vakare, Bal. 22 — 

"Carmen" su Rise Stevens ir eile 
kitų, ir su bale! u. 

Antradienio vakare, Bal. 23 — 
"Tannhaeuser", į.u baletu. 

Trečiadienio vakare, Bal. 24 — 
'"The Magic Flute". 

"Ketvirtadienio vakare, Bfci. 25 —• 
"Madame Butterfly". 

Penktadieni po pietų, Bal. 26 — 
"Romeo et Juliet", su baletu. 

Penktadienio vakare, Ifąl. 26 — 
"Der Rosenkavalier". 

šeštadienį po pietų, Bal. fSŽ7*/ — 
"The Macket Bali", su baletu. 

šeštadienio Vakare, BaL 27 — 
"The Barber of Seville". 1 

Rengėjai praneša ka4 dviejose 
operose, "The Magic Flute" ir "Ro
meo et Juliet" dainuos Lietuvaite 
Anna Kaskas. 

P ATRIOTIN ĖS organ izacijos 
Amerikoje, turėjusios suvažia
vimą Washingtone, kur buvo 
atstovaujama apie 100'organi
zacijų, išnešė prašymą Kong
resui kad komunistų partijai 
Amerikoje butų atimta legalės 
teisės ir kad visiems kurie dir
ba svetimai valstybei butų at
imta civilinės teisės ir piliety
bė. • 

GIVE WITH MUSIC —"You, 
too. can toot," declares the Gray 
Lady as she helps a disabled 
soldier fulfill a lifelong ambition 
to learn to play t saxophone. In
struction is part of Red Cross 
recreation. 

JONAS G. 

POLTER 
L i e t u v i s  

' 'Nait)Ų MaHavotojatis 
"fj -'i į' , i i. i % * ropicriuotojas > 
Apkainavimas ar patari
mas reikale jtisų namo 

pagražinimo suteikiama 
nemokamai.. 

495 East 123rd % 
Telefonas POtomac 

WORCESTER, MASS. 
KAS TAS MUSŲ SMEIŽIKAS 

Pastaru lauku S-roj ir Kel. 
daug užsipuolama Woreesterie-
čiai, ypatingai LVS ir jos dar
buotojai, ir po tais rašinėji
mais telpa parašai J. K., Wor-
cesterietis, arba J. Krasinskas. 
Neužimdamas vietos paminėji
mui kas yra rašoma, nurodysiu 
kas tas korespondentas ir ko
kie jo darbai. Tas Juozas Kra
sinskas vietos Lietuviams yra 
gerai žinomas, žmogelis, gal 
nemokėdamas ar nenorėdamas 
darbo dirbti, bandė griebtis l 
biznį, tik ne savo pinigais, vis 
žiurėjo j svetimą proeią. Jam 
pasisekė prikalbinti darbštų ir 
gerą veikėją, Antaną Kriau-
ėiali, kurio pinigais uždėta val
gomų daiktų krautuvė, su tuo 
korespondentu kaip partneriu. 
Biznis netrukus pradeda pulti 
ir Kriaučialio pinigai baigtis. 
Savęs pateisinimui, J. Krasin
skas pradeda leisti kaltinimus 
ant Kriaučialio, kad jis neti
kęs, nemoka biznio varyti. JSu 
pagalba tulo komunisto išmislų 
A. Kriaučialis buvo taip ap
šmeižtas kad net turėjo kreip
tis į teismą savo vardą apginti. 

Minėtas korespondentas įsi
gyja vardą kaip geras bučeris 
ir biznierius ir lieka išrinktas 
SLA 318 kuopos finansų sekre
torium. Pagal savo mokslą jis 
pradėjo vest i  i r  kuopos Kny
gas taip kad daug narių mo
kesčių subiro Į jo kiaurą ki
šenių. Jis taip rinkdamas na
rių duokles nepamanė kad tie 
nariai bus Centro suspenduoti 
ir ateis laikas jam atsiskaity
ti. Metų pabaigoje pasirodė 
kad to raštininko kišenėse iš
nyko virš $400. Kuopai prisi
ėjo daryti visų narių mokes
čių knygelių patikrinimą, nors 
jis net kuopos valdybą kaltino 
už savo daroelius. Nors suras
ta narių knygelėse jo parašai, 
J. Krasinskas, bet susektas jis 
pasakė, aš nieko neturiu, nie-
ko nebijau ir pinigų negrąžin
siu. 

Tas pastatė kuopą keblioje 
padėtyje ir kuopos vaklyoa 
ouvo priversta pavesti reikalą 
8LA centrui, o tas perdavė rei
kalą "Bonding kompanijai" įš-
kolektuoti dingusius pinigus. 

Mūsų gudruolis vis manclra-
vo kol šerifas neatėjo pas jį į 
svečius ir. pastate sąlygas-: Mr. 
Krasinskas, mokėk pinigus ar
ba einam su manim \ kalėji
mą. 'iaela musų seKretorius 
suprato kur nuėjo. .Puolėsi j 
kuopos valdybą ir į SLA cen
trą kad pagelbėtų jam įssisuk-
ti iš katėjimo, sutardamas su 
centru kati kas mėnesį mokės 
po kiek nors, tai ir moka, ne 
is noro, ne iš teisybės, bet is 
baimes kalėjimo. JBet skriau
dą kurią pauarė kuopai ir cen
tro valdybai jis visai pamiršo 
atsilyginti, tiK pamatėm Ael. 
jo korespondenciją šmeižian
čią kuopos valdybą kad jis ne
teisingai buvęs apvagintas, ir 
niekas neimtų žinoję kas tą 
korespondenciją raso jei musų 
gerasis sekretorius neuut pra
dėjęs girns kad jis gerai is-
peręs kailį kuopos valdybai per 
Kel. 

Toliau, už kiek laiko atva
žiuoja cia J. B., pardavęs lar-
mą ir gerai pasiturintis žmo
gus. liagirdęs apie tai musų 
gerasis sekretorius ar nepri-
Kalinns tą žmogeli deti bucer-
nę, uz j/B. pinigus, o protas 
tai bus to gerojo sekretoriaus. 

Kaip tarmeris, apie omų ne
nusimanydamas, J. B. džiau
gėsi gavęs gerą partnerį. Nu
perka buceinę, užmoka keletą 
šimtų dolanų, ir nauja kompa
nija įsteigta ir biznis eina kaip 

papkes dūmai. 
Nors prekių daug išeina, bet 

vis naujo kapitalo į uznj rei
kia daueti; o toliau neina ge
ryn, o vis trukumas rodosi, 
žinoma, mokytasis sekretorius 
vis ragina tarmerį deti dau
giau pinigų, sako toliau bus 
geresnis biznis, tik reikia jį 
remti. Galiaus ir J. B. farme-
rio kišeniai patuštėjo, bet gero 
nematyti. Krautu veje prekes 
sumažėjo, bet pinigų neineina, 
vis reikia dadėti. ravarius tą 
biznį porą mėnesių, galiaus 
manadzeris gauna įspirti į kel 
nes ul gerą biznio varymą su 
svetimais pinigai^ ir savo pro
tu. Galėčiau apie jo įvairius 
darbelius daug prirašyti, tiktai 
turiu pasakyti kad gaila to 
žmogelio ir jo sielojimųsi. Kui 
jis nedirba vis buna prašalin
tas kaip greitai pasirodo kas 
jis per paukštis. 

Aš nebučiau rašęs, ir. žmo
gaus gerus ar blogtis darbus 
kelti nelabai butų jauku, jei
gu jis nebūtų pradėjęs savo 
šmeižtus pilti per S-rą ir Kel. 
ant Lietuvai Vaduoti Sąjungos 
ir jos narių, k-ą jis atlieka vi
sokiais slapyvardžiais, ir pas

kui pasigiri* kftd ji* pa* 
rašė. 

Kadangi yra gerų ir sąži
ningų žmonių skaitančių San
darą, ir perskaičius tokias ne
sąmonės kitiems gali kilti blo
gas įspūdis apie musų Worces-
terio LVS 12-tą skyrių, tai aš 
kaipo skyriaus pirmininkas esu 
priverstas nušviesti iš ko pa
eina tie šmeižtai. Musų sky
rius to žmogelių ir jo rašinėlių 
visai nepajso ir dėmesio ne
kreipia, musų skyrius dirbs ir 
toliau ir mes esame dėkingi 
YVorcesterio Lietuviams patriot-
tams kurie lanko LVS 12-t© 

1 W 

skyriaus parengimus, klauc# 
musų kalbėtojų pranešimų W 
musų darbus vertina. 

Nors dar musų skyrius jau-
nutėlis, bet per trumpą savt^ 
gyvavimo laiką jau turi GĮ* 
..ariu ir sukėlė aukų virš 
.-curie likosi pasiųsti į LV0 
.'ontrą. 

M o-, tokio Krasinskėlio ne
prašėm jokio pamokinimo, kur 
rengti parengimus: mes reng-
sim ten kur mums patiks, ir 
rengsi m nekreipdami dėmesio 
į jokius šmeižtų raštus. 

J. RaukLs, 
LVS 12to skyriaus pirm. 

Mes Duodam ir lškeičiam Eagle Sianm* 

THE MAY O 

:est 

V m* 

Vaikams Uit Sots.. 
uwpw-** 

Mažiesiems Pavasariniai Aprėdalai 

Ne peranksti jaunikliams ruoštis Velykiniam 
paradui. Štai yra. keli  pasiūlymai j iems tinka
mų paredų: 

SESUTEI: Pastel languotas dirsių užpaka
lyje, dvieiliu priešakiu paltukas grynos vilnos, 
mierose 1 iki 4 6.80 

Skrybėlaitė, 2.50 

BROLIUKUI: Smulkiai languotis švarkas su 
velveteen apykakle. Beige spalvos mierose 
1 iki 4 ti.80 

Kepuraitė, 1.80 

INFANTS- WEAR . . . \NTRAS AUKŠTAS 

'May Boy" Mocs 

4.97 

Budos odos ir t \ i r L ų 

stylių; mėgiami mocu-
sin modeliai. 

BOYS' SHOES . . . 
ANTRAS AUKŠTAS 

PAVASARIUI SHAKER 
SWEATERIAI 

Lengvo Svnrio Mezginiai 
Berniukams 

5.45 
Pavasario laikui dė
vėti sha"ker sweater: 
dabar laikas ių pri
sipirkti Kovo ir Ba 
landžiu orui. Grynos 
vilnos raudoni, mė
lyni, kelly, canary; 
inieroii 14 iki 22. 

BOYS' 
FURNISHINGS 

ANTRAS AUKŽTAS 

ANTRAS AUKŠTAS 

Leisure-Hciir 
Robes 

Iš Whiltendon t'lotb 
Berniukams 

9.95 
*4 

štai apsiaubtas kuris 
atšali na šaltumą ber
niukui nakties metu 
po kambarį dėvint. {« 
Whittendon blanketo 
medžiagos vyno ir mė
lynom figuiojaa. Am
žiui 4 iki 10. 
Priimama Užsakymai' 

Telefoau ir Paštu 
BOYS' CLOTHING 

ANTRAS AUKŠTAS 

'<f$ C irti ' 



CLEVELANDO IR APIEUNKES ŽINIOS * 
| DIRVA—-6820 Superior Avenue. ENdicott 4486—Atdara vakarais 

VASARIO 16-TOS 
VAKARIENĖ 

Clevelando Lietuviai skait
lingai rengiasi dalyvauti Va
sario 16-tos vakarienėje, Ho
tel Sovereign*— tą pati vaka
rą kai sueina Lietuvos Nepri
klausomybės 2$ metu sukak
tis. 

Smagu paminėti kad šia iš
kilme susidomėjo ir kitu mies
tu Lietuviai ir atvyks svečių 
iš Columbus, iš Detroito ir kt. 

Vietiniai kurie negalės daly
vauti vakarienėje, pasistengė 
priduoti savo aukas: 

K. Leimonas, išvažiuodamas 
i Florida, paaukojo $11.00 
Mr. ir Mrs. Jonas Urbonas 

(šis Urbonas mirė pora 
savaičių atgal, auką jo 
vardu pridavė žmona) 5.00 
Toni Urban 5.00 
Mr. & Mrs. Vai Sepic 5.00 
(šie trys yra Urbonų 
šeimos nariai) 
Andy Lukas 5.00 
Juozas židžiunas 5.00 
Oasis Cafe 5.00 
Lietuvos nepriklausomy b ė .s 

kova negali buti sulaikyta da
bartiniame kritiškame momen
te, aukotojai sako, ir jie nori 
paremti Lietuvai Vaduoti Są
jungos pastangas dirbti už Lie
tuvos išlaisvinimą. 

Paskutinė proga Įsigyti va
karienei tikietus yra penkta
dienis, Vasario 15. Tuoj pri
imkit i Dirvos redakciją arba 
telefonuokit: EN. 4480, užsa
kymui sau tikieto. Hotelyįe ti-
kietų nebus gaunama. 

Paminėjime kalbės Kongres-
manas Michael A. Feighan iv 
kiti, taipgi muzikali programą 
išpildys p. Birulė Smetonienė 
ir p-lė Tamošaitytė. 

Vasario 17 d. šv. Jurgio pa
rapijos salėje rengiama vie
šos prakalbos, Lietuvos Nepri-

Raud. Kryžiaus Vajus 

Your RED CROSS 
must carry on 

1946 FUND CAMPAIGN j 

Greater Cleveland Chapter Ame
rican Red Cross Fund vajus šymet 
prasidės Kovo 1 ir nuskirta šioje 
apielinkėje sukelti $1,60S,000. Dar
bą vadovaus apie 15.000 liuosnorių 
vyrų ir moterų, padarymui to va
jaus pasekmingu. 

Aukokit Raudonajam Kryžiu i  ir 
šy.mt,  ka ip  aukodavot  k i ta is  me
ta i  v .  

uanian Digest  
6820 SUPERIOR AVENUE CLEVELAND 3, OHIO PHONE: ENdicott 4486 

1946 Auto Lisence 
Gausit Dirvos Ofise 
Ir šymet, pradedant Kovo 1, 

galėsit gauti savo automobilių 
1946 laisnus Dirvos ol'ise. 

Gub. Lausche vėl paskyrė 
Oną Karpienę Deputy Regis
trar šiai apielinkei, bet galima 
čia laisnus pirkti iš visu mies
to dalių ir apielinkių. 

Kadangi Kovo 31 bus sek
madienis, paskutinė diena įsi
gyti 1S16 numerius bus Kovo 
80, šeštadienis. 

Sugryžo Jonas Jurgelis 
Laimingai išlikęs, sugryžo iš 

karinės tarnybos Jonas Jurge
lis. kuris prieš išeisiant kariuo
menėn darbavosi su jaunimu 
ir skautais ir prisidėjo prie 
Lietuviškų vakarų rengimo ir 
vaidinimo. 

Jonas Jurgelis rašė apie Lie
tuvius pabėgėlius, su kuriais 
Vokietijoje praleido daug laiko 
ir suėjo pačius žymiuosius, bu
vusį prezidentą Dr. K. Grinių, 
Kun. Krųpavičių ir kitus. 

Jis parvežė Dirvai svarbių 
raštų, kurie tilps Dirvoje. 

Vas. 10 Jonas Jurgelis kal
bėjo naujos parapijos sureng
tame Lietuvos Nepriklausomy
bės paminėjime. 

Dalyvaus Vasario 16, Hotel 
Sovereign paminėjime, ir sek
madienį, Vas. 17, važiuoja su 
Dirvos redaktorium Karpium 
į Chicagos iškilmes Morrison 
viešbutyje. Kartu važiuoja ir 
p. Jurgelio žmona. 

M I R I M A I  
Nelaimingai Mirė 
Elena Urbšaitiene 

Llena Urbšair.ienė, Rlemen-
so Urbšaičio žmona, viena iš 
savininkių ( užeigos Superior -
Russell Inn', greta Dirvos, 6824 
Superior ave.. nelaimingai mi
rė savo įstaigoje naktį į an
tradienį, Vasario 12, nupulda-
nia laiptais ir mirtinai susi-
žeisdama. Nuvežta j ligoninę 
ten ir mirė. 

Tą naktį, uždarius biznį, už
lipus į savo kambarius viršu
je Įstaigos, kur ji su vyru gy
veno, dar sumanė nulipti apa
čion apžiūrėti ar viskas palikta 
tvarkoje. Tuo momentu nu
slydo ir nukrito stačiais laip
tais, kas ir reiškė jos mirtį. 

Velionė buvo ilgametė Cle
velando gyventoja, po tėvais 
Miliauskaitė, buvo tik 51 me
tų amžiaus. Clevelande išgy
veno 35 metus. Paėjo iš Cigo-
niškių k., Alytaus aps. 

Pašarvota Wilkelis Funeral 
Home, bus palaidota šeštadie
nį, Vas. 16, Kalvarijos kapinė
se; pamaldos atsibus šv. Jur
gio bažnyčioje 10:30 vai. ryto. 

Elena Miliauskaitė-Urbšaitie-
nė buvo veikti Lietuvaitė ank
styvesniais laikais; priklausė 
prie Teatrališko Choro, daina
vo ir vaidino veikalus. 

Abu su vyru jie visą laiką 
buvo artimi Dirvos prieteliai ir 
geri kaimynai ir rėme Lietuviš
ką spaudą bei Lietuvos reika
lus aukomis. 

Klemensas Urbšaitis dabar
tiniu laiku pats sirguliuoja, -ne
galėjo nei biznyje dirbti, žmo
nos mirtis jį skaudžiai sukrėtė. 

Jie buvo partneriai šiame 
biznyje su Dunbar (Dumbliau
skais), kurie taip pat apgailau
ja netekę darbščios partnerės. 

Democracy in Lithuania 

SUSIRINKIMAS 
Lietuvių Kulturinio Darželio 

Sąjungos metinis susirinkimas 
bus laikomas ketvirtai!. vaka
re, Vasario 21, nuo 8:30 vai., 
Lietuvių salėje. Valdyba. 

KAZYS VALAIKA su žmona 
buvo nuvažiavę j Hot Springs, 
Ark., pas brolį Louis Valaiką. 
Ten praleido apie mėnesį lai
ko. Louis kitados gyveno Cle
velande, užsiimdavo ristynė-
mis. Ten nusipirko sveikatos 
rezortą, ant Prospect ave. ir 
turi geras pasekmes. 

BARTO TURTAS 
Po A. B. Barto (Bortoševi-

čiaus) mirties, jo garažiuie 
prie namų laikytoje senoje di
delėje saugioje spintoje suras
ta $200,000 vertės turto, pini
gais, bondsais ir kitkuo. 

APSIRŪPI N K IT 
Namų savininkams primena

me pasirūpinti symet susitar
ti su namų taisytojais, popie-
riuotojais, maliavotojais anks
ti, nes •šymet bus didelis tru
kumas darbininkų, kadangi vi
si eis prie naujų namų darbų. 
Jusų namas gali nesulaukti il
gos pagalbos jeigu nepasiru-
pinsit apie tai dabar. 

ANTANAS ŠIMKŪNAS bu
vo nuvažiavęs į Toronto, Kana
doje, praleido kelias dienas pas 
savo brolį tenai. 

Žieminis Grotto Circus 
Clevelando didžiausias žieminis 

įvykis, metinis Grotto Circus, ku
ris prasidėjo Public Audito*ium pir
madieni, Vasario 11, viršija visus 
kitus per 17 metų renetus cirkus 
šiame mieste, žymiausias paskiras 
vaidinimas yra tai Clyde Beatty su 
laukiniais žvėrimis, liūtais ir tig
rais. Taip pat yra daug visokių 
kitų gyvūnų ir žvėrių, ir visi kiti 
perstatymai kokie tik į cirką ineina. 

Cirkas tęsis iki Vasario 24. 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

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

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

T'elef.: MAin 1773. 

Vasario 19 bus Specia
lus Balsavimai 

Clevelando piliečiai sulaukia 
specialių balsavimų, kurie nu
skirti Vasario 19 dienai šių 
metų. Tai bus balsavimas pri
ėmimui (ar atmetimui) naujo 
priedo prie Clevelando čarte-
rio. Tas priedas taikomas ap
riboti taksavimo kainą bėgan
tiems miesto operavimo reika
lams, apimant ir policijos bei 
ugniagesiu pensijų fondą. 

JONAS BENIULIS, 72 metų, 
nuo 1419 E. 25th st., mirė 

Vasario 1, palaidotas Vas. 4, 
Highland Park kapinėse. Ve
lionis paėjo Šiaulių ap., Stačiū
nų par.. Kauksniunų k. Ame
rikoje išgyveno apie 50 metų. 
Po pereito didžiojo karo jisai 
lankėsi Lietuvoje tris kartus, 
ten jam patiko. Per 23 metus 
velionis prenumeravo Dirvą. 

Paliko nuliudime savo žmo
ną, Apoloniją, kuri dėkoja vi
siems kuo nors prisidėjusiems 
prie jos mylimo vyro laidotu
vių. Laidojime pasitarnavo 
Wilkelis Funeral Home. 

Clevelande liko jo sesuo ir 
kiti giminės. 

PADĖKA 
Mirus musų brangiam tėvui 

ir vyrui Jonui Urbonui, šiuomi 
tariame ačiu klebonui Kun. V. 
Vilkutaičiui ir Kun. Bartis už 
atlaikymą gedulingų pamaldų; 
Kun. Vilkutaičiui už važiavi
mą į kapines. 

Taipgi ačiu laidotuvių direk
torei Dellai Jakubs, grabne-
šiams: A. Vaikšnoras, J. Cala-
brace, C. Daniunas, p. Kelly, 
G. Baltrukonis ir kt. 

Ačiu tiems kurie prisiuntė 
gėles ir visiem kurie dalyva
vo šermenyse, pamaldose baž
nyčioje ir palydėjime į kapi-
nes. 
Mrs. Petronella Urban ir šeima 

(Reprinted from the Catholic 
Standard and the Times) 

WE are informed by the Var
ious sources of news that 

the United States and Great. 
Britain are about to recognize 
Lithuania and the other Baltic 
States as being parts of Rus
sia. No doubt we shall be told 
that, this is not exactly what 
is desirable, but expediency in
sists that it must be done. 
The world cannot have peace 
unless the demands of Russia 
are satisfied. After all (our 
diplomatists are hinting) Rus-1 
sia does have some sort of jus
tification. If Holland is to re-
occupv Java, Great Britain to 
hold India, and France keep 
Indo-China, then Russia might 
reasonably expect that the lit
tle Baltic States should go to 
her. 

Her security seems to de
mand it! Of course the Atlan
tic Charter was not retroactive. 
It is very unfortunate that 
Russia is so tyrannical, but 
what can anyone do ? Grum
bling won't help. No one is 
going to war about it. Better 
forget all about Lithuania and 
the other Baltic States. In 
time they will get along very 
comfortably as they did before. 
Communism is really a bogey. 
It is fear of aggression, not 
barbarity that makes Russia 
so autocratic. Wait and see. 
What the world really needs 
is peace, and there can be such 
peace in no other way than 
by giving Russia everything 
she demands. This is not a 
compromising of our principals 
— it is exercising prudence. 
It is statesmanlike. 

When will our people call 
this sort of thing by its right, 
namet It is cowardly hypocri
sy. We 1 are afraid of the big-
bully, and at the same time we 
are playing the bully to those 
we think we can lick. We have 
made Franco into a whipping 
boy in order to show how very 
brave \ve,:ikre. We hang poor 
weaklings like Joyce and fra
ternize with those who have 
slain their tens of thousands. 
And on this flimsy pretense 
of being just we expect to 
build a permanent peace. 

As Lithuania is about to be 
abandoned let us see what has 
happened there during the past 
seven years. The facts are ex
tracted from a letter publish
ed by its three exiled Bishops. 

In the fall of 1989 Russia, 
fcy its treacherous pact with 
Hitler, invaded Poland under 
the pretense of giving it pro
tection. One of the criminals 
being tried at Nuremberg ar
ranged the pact with Molotov. 
There is a picture of the smil
ing party signing the document 
at Moscow. From that date 
Poland was doomed. Russia 
then forced Lithuania to make 
a treaty of alliance by which 
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INCOME TAX 

the rights of both States were 
to be respected during the war. 
But, as in the fable of the wolf 
and the lamb, Russia adopted 
her- usual technique and found 
a reason for tearing up the 
treaty. In 1940 Lithuania was 
invaded by force, and all the 
Baltic States were declared an
nexed ; with, it was deceitful
ly declared, the consent of the 
people. 

The Apostolic Delegate was 
expelled and a reign of terror 
instituted. Life was complete
ly disrupted. Thousands were 
slaughtered, imprisoned or sent 
to distant parts of Siberia. The 
Bishops were witnesses of all 
this. They tell us that every
one who held any prominent 
position was either liquidated 
or removed. In June, 1941, at 
the approach of the German 
army, 40,000 helpless victims 
were crammed into box cars 
without food or water. Many 
died before the trains started. 
Nothing has been heard of any ! 
survivors. The children were 
separated from their parents j 
and placed bi Soviet orphan-' 
ages to be brought up as Com
munists. It may here be men
tioned that the same fate ha.1 

overtaken the children which; 
disappeared from Spain. Had , 
the Germans not arrived it wa^ 
intended, as documents show, 
to deport nearly a million Lith
uanians in the same way. 

The Germans now made the 
masters of themselves in Lith
uania, dissolving the govern
ment that had been set up, by 
popular consent, when the peo
ple rose in defiance of the re
treating Russians. For three 
years Hitlerism held sway dur
ing the German invasion of 
Russia. The Bishops say that, 
bad as it was, the German oc
cupation was preferable to the 
Russian. Resistance to the Na
zi ideology was visited by im
p r i s o n m e n t  i n  c o n c e n t  r a t i o n  
camps, and 100,000 workers 
were exported to Germany as 
slaves. 

Then came the third scourge, 
far worse than the others. In 
1944 the Germans were being 
pressed back and Lithuania be
came a major battlefield. Both 
armies destroyed cities and vil
lages without thought of the 
hapless civilians. Both sides 
deported thousands of workers. 
Twice the battle front was 
stabilized with fighting for 
months. Many Lithua n i a n s 
sought safety in flight and a 
large number of them are still 
scattered over Germany afraid 
to return to their own coun
try. 

What is happening in Lith
uania now must be judged by 
what happened during the first 
Russian occupation. Every ef
fort was then made to destroy 
the religion of the people. The 
seminaries were closed. The 
priests were prevented from ev-

SEFTOH 
FORMER U.5.C. 
POLE VAULTING 
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BILL'S- JĄprJl/ti VAULT WAS 
THE RESULT OF AH OFFICIAL 
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STROYER THAT'S BEEN CALLED THE "OHE SHIP 
TASK FORCE" FOR THE WAY IT DEFENDED BABY 

fAP FORCE DURING 

FORCE 

U. 5. Treasury Department 

en teaching the catechism. No 
Catholic literature of any kind 
could be published. Tortures, 
imprisonments, and other means 
of terror were used to intimi
date those who practiced re
ligion. The Bishops and priests 
were ejected from their houses 
without any chance given them 
to settle down. 

The refusal thus far to re* 
cognize the annexation of Lith
uania was a sign of an uneasy 
conscience. Now the gesture 
is to be abandoned. Lithuania 
and the other States are to be 
left to their fate. Thus has 
the World War II undone all 
that was achieved in the way 
of liberty by World War I. 
If we can do nothing, we can 
at least abstain from calling 
this bloodthirsty villiany by a 
name of — Democracy. 

Jau pildoma ir ka reikia padaryti kiekvienam kuris tu
rėjo bent ineigų* virš $500. gį patarnavimą galima 

gauti 
pas P. P., Joseph ir Bernard Muliolis 

ar jų raštininkę Miss Leonard 
6606 Superior Avenue 

IP. X. H3IEYE12AGE 
6903 Superior Avenue 

Šalia Lietuvių Salės 

ALUS $2.32 ISSINEŠIMUI 
CIGARETAI $1.50 CARTON AS 

Mes turime pilną pasirinkimą 
ALAUS — ALE — VYNO — ŠAMPANO 

CORDIALS — MAIŠYMŲ ir POP 
— f 

MES DUODAME EAGLE STAMPS 

Delia C. Jakubs 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763 

J U O Z A S  P E Č I U L I S  
Išdirba PLIENINES (Steel) VENETIAN BUNDS 

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

darom* WINDOW SHADES langams. Prašome visų Lietuvių krei
ptis į mus, o gausite tinkamą patarnavimą. Rašykit atvirutę arba 

skambinkit telefonu, ar tiesiog matykite mus. 

SUN VENETIAN BLINDS 

prtpildom 
INCOME TAX 

vakarais nuo 6—7 
8205 Superior Ave. 

NOTARY PUBLIC 
Turint reikalą notarizuoti 
dokumentus kreipkitės j 

K. S. KARPIUS 
6820 Superior Ave. 

ENdicott 4486 

53 
RINGS 

TH£ ONE 
AND ONLY 

AL SiRAT 

GR0TT0 
CIRCUS 

Cleveland's Greatest Winter Event 

CLYDE BEATTY and HIS WILD ANIMALS 
THE CHRISTIANI RIDING FAMILY 

FLYING CONCELLOS 
And Ml the Stars of the Cirtus World 

TRAINED DOGS AND PONIES 
EDUCATED BEARS . . . CLOWNS 

15 Performing Elephants 
TICKETS NOW ON SALE t Buy your gensral 
admltiion tickets now at a!! Weinberger 
Drug Storat and all Grotto memberi. tto-
terved »eaf ficketi now tailing at Richman 
trot. Store, E. 9th arid Euclid, arid Music Hall 
•ox Office. Mat. 2ilS pm.; £ve. 8:13 pm. Re
served seats Si.00; I.SO; 3.00 and 2.SO. 

Plus Tjk 
B/GGfR . . . BITTER THAN fVfft . . . 

BRING THE YOUNGSTERS 

MAT. EVE. 

PUBLIC HALL 
f. 6th and Lakeside 

ELECTRICAL WIRING 
Suvedam elektros vielas, tai-
som, komerciniai, suvedam f 
namus jiega ir elektrą. 
MUlberry 1188. (9) 

VICK'S OASIS 
7100 Wade Park Ave. 

CHICKEN - RIBS 
Entertainment 

S U P E R I O R -
RUSSELL INN* 

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
6824 Superior Ave. 

LIQUOR WINE BEER 
Vieta kur sustoja kitų miestu 

pravažiuojanti Lietuviai 
Helen Urbšaitis Helen Dunbar 

Savininkes 

BROTHERS CAFE 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

1603 E. 79th Street 
DEGTINĖ ALUS VYNAS 

t 

UžkvieČiame savo draugus 
Lietuvius atsilankyti. 
Atdara nedėldieniais. 

KAZYS LEIMONAS, Sav. 
V ^ 

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

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
ALUS DEGTINĖ VYNAS 
Smagi vieta sueiti savo se
nus pažystamus ir draugus. 

Eleanor ir Anthony Budas 
Savininkai 

Moncrief Automatinis šildymas 
reiškia "Eilę Met£' šildymo Patogumo 
GASU ^ AMEJUM Ą ANGLIM 

MNRY FURNACE CO., MEDINA, O. 

Call IVanhoe 3956 18609 KEWANEE AVENUE 

kuiiiiiiimliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiitt^ 

| Wilkelis Funeral Home 
1 PILNAS LAIDOTUVIU I 
] PATARNAVIMAS ( 
= 6202 Superior Ave. HEnderson 9292 S 
fuiiiiiiiiimimjuiiiuiaiiiiiiiimiiiiiiiuiHiiiiiiiiiiiiiiiuiiiuiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiHui? 

THE KRAMER & REICH CO. 
7010 Superior Ave Atdara Vakarais 

VYRAMS REIKMENYS 
VYRAMS ir VAIKINAMS 

SKRYBĖLĖS 
KELNĖS 

SWEATERIAI 
ŽAKI ETAI 

[VyiSAl GREEN STAMPS ra kotam pirkiniu. ()YI£AI 
čia galit iškeisti sav« Stamp Books. " 
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