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ciatyva New Britain, Cotf. ^ ^ 
vo surengta prakalbos. 
mas šioje kolonijoje LVS pa ^ 
sirodymas, nors LVS turi čia 
žymių savo rėmėjų. 

Kalbėtojais buvo pakviesti 
Julius Smetona iš Clevelando ir 
Juozas V. Valickas iš Newark, 
N. J. Į prakalbas buvo atvy
kę svečių iš Waterbury ir kitų 
aplinkinių vietų. 

Prakalbos praėjo labai pat-
riotingoje nuotaikoje. Atsilan
kiusieji j prakalbas buvo apda
linti atvirutėmis, adresuotomis 
Kongreso atstovams ir senato
riams, kuriomis prašoma pa
remti Willis ir Kelly rezoliuci
jas. Po prakalbų į vietinį LVS 
skyrių įsirašė 7 nauji nariai. 

Balandžio mėnesį New Bri
tain LVS skyrius ruošiasi su
rengti didesnes prakalbas, į 
kurias vyriausiu kalbėtoju yra 
numatytas pakviesti ALM pir
mininkas Adv. A. Olis iš Chi-
cagos. 

Sveikiname New Britaino 
veikėjus už jų pasiryžimą. 

Sovietai Reikalauja Atidė
jimo UNO Posėdžio 

rs? Churchill kalba, Preau Truman Klauso 

Suomijos Prezidentas 

ANGLŲ DŽENTELMENAS 
MANO KAD BOLŠEVIKAMS 
DAR GALIMA KIEK 
PAšUNUODEGIAUTI 

CHURCHILLO Kovo 15 d. 
New Yorke pasakyta kalba ai
škiai rodo kad vienoje iš "tri
jų didžiųjų" konferencijų Bal
tijos valstybės buvo atiduotos 
Rusijai. Išviso, Churchill to
je kalboje jau buvo daug nuo
laidesnis Rusijos atžvilgiu. Ma
tyt, šunuodegiavimo bolševi
kams dvasia šiame Angliška
me džentelmene dar nėra galu
tinai išgaravus. 

Kažin, betgi, ar tokia politi
ka ilgainiui pasirodys Anglijai 
naudinga. Bolševikai, pajutę 
Anglų neryžtingumą, dar la
biau padidins savo reikalavi
mus, ir pastarieji, nebeturėda
mi pardavimui svetimų daiktų, 
visvien anksčiau ar vėliau pri
valės mokėti sava nuosavybe. 

KENNEDY APIBRĖŽIA 
REALISTIŠKĄ AMERIKOS 
POLITIKĄ 

KOVO 18 d. Life tilpo ilgas 
Joseph P^ Kennedy straipsnis 
apie Amerikos santikius su Ru
sija ir karo su ja galimybę. 

Pasak Kennedy, Baltijos val
stybių okupacija esąs tik maž
možis, ir nors Amerika prin
cipe su tuo nesutinka, bet gal
vos del to ji sau nekvaršina. 

Lenkijos ir Rytų Prūsijos su-
komunistinimas taip pat nesu
rysiąs didesnio kliuvino. Netgi 
Balkanų užvaldymas ir even
tualus Turkijos ir Irano pa-
klupdymas dar neduosiąs prie
žasties karui. 

Tik jei bolševikai užpultų 
Vakarų Europą, Angliją, Fili
pinus ar Pietų Ameriką, tada 
jau kiltų karas. 

Taigi, jei tikėti buvusiu am
basadorium, appeasemento ke
lias dar labai ilgas. Dar daug 
valstybių "taikos ir civilizaci
jos labui" bus atiduota bolše
vikams. 

Kiek iš paskutinių žinių ga
lima spręsti, Kennedy yra tei
sus: Iraną ir gal net Turkiją 
bolševikai sudoros nekliudomi. 

KOVOKIME IKI 
PASKUTINIŲJŲ 

VISOS tos žinios tik patvir
tina kad Lietuvos padėtis yra 
begalo kritiška. Buvęs Lietu 
vos Prezidentas Dr. K. Grinius 
atsiuntė atsišaukimą Amerikos 
Lietuviams, raginantį mus su 
krusti iš paskutiniųjų. (Tas at
sišaukimas tilpo Vienybės per-; 
eitame numeryje). 

NORI UŽBAIGTI 
SAVO KLASTA 

SU IRANU 

United Nations Organi
zacijos Saugumo Tarybos 
posėdžio susirinkimo išva
karėse, Maskva kreipėsi į 
Washingtoną reikalaudama 
tą posėdį atidėti iki Balan
džio 10 dienos. 

Saugumo Tarybos posė
dis sušauktas New Yorke 
ir nustatytas prasidėjo Ko
vo 25 d. Iš Washingtono 
paskelbiama ^ kad posėdis 
prasidės kaip nustatytas, 
nepildant sovietą reikala
vimo. 

Maskva mat nori prava
ryti savo klastingą sutartį 
su Iranu, kurį užpuolus ir 

. užgrobus Irano dalį, sten-
Atlantic City, N. J., vyk-igiasi jį susovietint ir gauti 

sta UNRRA tarybos posė-| Irano vyriausybes sutiki-
.is' kalame aiškinama kad mą padėtį palikti tokia ko-
įsgelbejimui pasaulio nuo kia Maskvai reikalinga. 

Suomijos premjeras Dr. Ju-
ho K. Paasikivi, kuris tapo iš
rinktas Suomijos prezidentu, 
po Maršalo Mannerheimo atsi
statydinimo iš prezidentystės. 

MAISTO KRIZIS IR 
GRUDAI KIAULĖMS 

SUŠERTI 

didėjančios maisto krizio ir 
bado karo nukentėjusiose 
šalyse reikalinga visoms 
šalims maisto produktus 
sudėti į vieną kontrolę ir 
juo naudotis visoms lygiai. 

Amerika įvedė patvarky
mą kviečių taupymo, nau
dojant miltus ne tiek valy
tus, juodesnę duoną. 

Tuo tarpu sakoma kad 
ši šalis turi apie 150 mili
jonų bušelių kviečių per-
viršiaus. 

1944 ir 1545 metais mes 
šėrėm kviečius kiaulėms, 
neturėdami ką su jais da
ryti — ar nežinodami kad 
reikia taupyti duonai karo 
nukentėjusiems, nes karas 
ėjo prie pabaigos. 

Pirm to jau buvo paskel
bta kad Irano vyriausybė 
patieks UNO Saugos Tary
bai išspręsti sovietų užpuo-

LABIAU'SAUGOS 
ATOMINĘ BOMBĄ 

Washingtone pradėta la
biau susirupinti atominės 
energijos paslapties apsau
gojimu, po to kai Senatui 
paaiškėjo kad tapo areš
tuotas Britas mokslininkas 
kuris dirbo Amerikos labo
ratorijoje. 

Tas suimtas Britas yra 
Dr. May, dabar Londone 
apkaltintas sulaužymu pa
slapčių akto. 

Kanadoje sučiupti doku
mentai parodo kad ta šalis 
buvo ' Sovietų naudojama 
išgavimui Amerikos ir Bri
tanijos svarbių paslapčių. 

^ Kanada griebėsi šalinti 
iš valdiškų vietų komunis
tus ir komunistų rėmėjus. 
Pasirodė kad Kanados val
džios įstaigose yra kupinai 
komunistų partijos narių. 

Suimtas Kanados Parlia-
mento narys komunistas 
Fred Rose. 

Dr. Boyer, chemijos pro
fesorius McGill universite-

s 

Šiame vaizde matoma buvęs Britų premjeras Churchill ir 
Prez. Truman, kurie dalyvavo Fulton, Mo., kolegijoje priėmi
mui jiems suteikiamų garbės laipsnių. Ten Churchill pasakė 
tą savo kalbą kuri sujudino pasaulį: jis ragino Ameriką ir An
gliją sudaryti militarinę sąjungą apsaugojimui pasaulio nuo 
komunizmo ir palaikymui taikos. Jis rekomendavo laikyti 
atominę bombą paslaptyje. 

BLUM ATVYKO 
PASKOLOS 

Amerikon atvyko Pran
cūzų socialistų vadas Leon 
Blum tikslu išgauti čia pa
skolą Prancūzijos gelbėji
mui. Pirmiau jis buvo lai
komas konspiratorium ir 

KARO BELAISVIAI 
I VERGIJĄ 

Nugalėjus Japoniją, Ru
sai pradėjo gabenti " tūks
tančiais suimamų Japonų į 
Sibirą, panašiai kaip daro 
su kitų pavergtų tautų gy
ventojais. Sibiras tai ne-

revoliucijonierium moder- j užpildomas pragaras, ku-
. . v. ninėj Prancūzijoj, dabar giįrin žmonės milijonais varo

te, suimtas, prisipažino kad Į atstovauja konser v a t y v į j mi kančioms ir mirčiai. 
n o  - i o n  o n t o i l / A  " n i l « n o  i v >  '  - 1  J  1  i  1  '  f  T T  n  P I  i  i  •  - r - *  jis jau suteikė "pilnas in
formacijas" apier atominę 

limą ir grobirną tos šalies j bombą, perdavimui Rusijai. 

INDIJAI SIŪLOMA 
LAISVE 

žemių bei kišimąsi j jos 
vidaus reikalus. Tas Mas
kvai nepatinka ir Maskva 
norėtų 'išspręsti nesusipra
timą su Iranu betarpiai'. 

Irano byla jau įteikta 
UNO generaliniam sekre
toriatui. 

Amerika pasižadėjo pa
laikyti Iraną ir Turkiją 
prieš Maskvos agresiją 
žiūrėsim kaip savo žodį iš
laikys. 

BYRNES PAŠALINS 
KOMUNISTUS 

Kongrese pakilus grąsi-
nimams iškelti viešumon 

Britų premjeras Attlee komunistų įtaką State De-
pasiulė Indijai pilną nepri- i partmente, Sekr. Byrnes 
klausomybę, ar tai Britų i PraPes,e -Į°£ Jis pasistengs 
imperijos ribose ar visai aPslvatyti nuo komunistų, 
atskirai. Iš Londono pa
siųsta misija į Indiją paty-

Kaip toli nueita tos pa
slapties išdavimu nežinia, 
tačiau iš taip plataus gau
dymo ir suėmimo kaltinin
kų matyt kad išdavikai pla
čiai darbavosi. 

NORI TOLESNIO RU-
SIJOS GLOSTYMO 

elementą, kuomet komuni- U. S. Sekretorius Byrnes 
stai baigia Prancūziją už- pastaru laiku pasireiškė 
valdyti. Blum nuvarė nuo kad Rusai neturėtų varyti 
koto Prancūziją savo sočia- Japonų į Sibirą, bet leisti 
listiška tvarka prieš šį ka-'juos gryžti namon. Byrnes 
rą. Dabar jis nori gelbėt 
ją nuo komunizmo. Pran
cūzijai reikia kreditų pir
kimui maisto ir kitų reik
menų atsverti prieš komu
nizmą. 

Nesenai Rusiia "padova
nojo 

net nežino kad Rusai taip 
ištikro darė. 

Neužtenka to, pasirodo 
kad ir Vokiečiai belaisviai 
kurie karo metu atvežti j 
šią šalį, dabar siunčiami į 
Europą ne į savo namus, 

Prancūzijai 600 000 ne į laisvę, bet siunčiami j 
Angliją priverstiniems dar
bams kasyklose ir ukėse. 

Ne tiek bloga kad barba
rai Rusai savo nugalėtuo
sius padaro belaisviais, bet 
bloea kada Amerika savo 

Washingtone yra pusėti- grudų, komunistų prašoma, 
nai aklų arba tiesiog Mas- ir komunistai pradėjo nu-
kvai parsidavusių asmenų sverti šalies likimą. 
kurie nori Ameriką nuves-1 
ti į visišką bolševikų vergi-1 k ARO ir Laivyno sekre-

it,.rfu?'w,ZTS S SUŠiSSStK ™ *• 

Jis pripažino kad jie yra 
ten užsilikę nuo Roosevelto 

rimui visų galimybių ir bu-j ir Hull laikų ir nekurie au-
dų kuriais Indija norėtų ksti valdininkai yra palm 
valdytis. 

Attlee tik persergsti In
dus kad jie sudarytų savo 
vyriausybę rimtais pagrin
dais, o nepradėtų tarp sa
vęs už regilijas ir skirtin
gas pažiūras peštis ir pra
rasti savo laisvę. 

kę prie Sovietų. Jis imasi 
žygių prašalinti visus pro* 
komunistus iš atsakomin-
gų vietų. 

Hamburge moterys pra
dėjo kelti maisto riaušes, 
užpuldinėja maisto parduo
tuves ir geležinkelių vago
nus. Hamburgas yra Bri
tų globoje. 

Brazilijoje, Kovo 20 ge
ležinkelio nelaimėje užmuš
ta 185 pasažieriai ir šimtai 
kitų sužeista. 

Tat padvigubinkime ir pa
trigubinkime musų pastangas 
Lietuvos laisvės byloje ir pir
moje eilėje padarykime viską 
kad Lietuvos laisvės rezoliuci
ja Amerikos Kongrese, žinoma 
Willis ir Kelly rezoliucijų var
dais, butų priimta. 

GOERING VIS GAR
BINA HITLERĮ 

Nuernbergo teisme, Mar
šalas Goering pasisakė jog 
jis laikys sau už garbę pa
dėti savo galvą Alijantų 
teisme už savo įsitikinimus 
į Hitlerį ir nazizmą. Jisai 
betgi užginčija kad Vokie
čiai kada nors butų plana
vę užpulti Ameriką. Sako, 
priešingai, mes dažnai pri
sibijo jom pavojaus iš Ame
rikos pusės. 

bia kad mums reikia gerės- nyb0je kariams algas 20%, 
nio supratimo priežasčių pabrangimo pragyveni-
kunos verčia Sovietus elg- mo 

tis taip kaip jie elgiasi 
nežiūrint visų aiškiai mato-

liai vergais. 

RUSIJOJE, atsisakius i? 
Sovietu vyriausio prezidiu
mo Kalininui, kuris vra 71 

mų davinių kad Maskva ei- non nPO m" amžiaus ir 1au apanka, 
na prie pasaulio užgrobimo pas^ rM dar $250,000 000 ,-0 vieton išrlnktas grevnik, 
"r sukomunlstinimo ™ < perdirbimu, amnios ir k- 53 m. 

Senatorius Permei- reika- vyno barakų ir lutų atlie-
laufa kad Amerika sunai- kaml} karo llatalpų 1 lalkl" lauja kad Amenka suna gyvenamus namus ve-
kintų savo atomines bom- s<y 

UŽMUŠTA 33. Kalifor
nijoje atsimušęs į kalną su
dužo kariškos lėktuvas, su 
juo žuvo 26 kariai. 

Už kelių valandų kitas 
kariškas lėktuvas ore su
sprogo su 7 vyrais. -

bas ir galimybes jas išdir
bti, o atomo paslapties for-
mulą patiektų Rusijai. 

Tas yra gryna beprotys
tė, kaip pastebi ir Ameri
kos laikraščiai, jeigu už to 
nesislepia kas daugiau klas
tingo ir pražūtingo šaliai. 

Iš Maskvos jau pradėta 
leisti nauji riksmai — kad 
Amerikos rengimas daryti 
atominės bombos bandymų 
skandinti karo laivus esąs 
tai Amerikos užsimojimas 
grąsinti pasauliui, įbaugin
ti visus, ir įvesti savo "ato
minę diktatūrą" pasaulyje. 

Gen. MacArthur įsakymu 
Japonijos Gen. Homma, už 
žiaurumus su Amerikos ka
riuomene paimta nelaisvėn 

teranams ir jų šeimoms. 

Jis vis Protestuoja 

• 4 

BRITAI įsako Lenkų ar
mijai, laivynui ir oro jie-
goms, kuriu randasi Euro
poje apie 200,000. išsiskirs
tyti ir gryžti Lenkijon ku 

EKONOMIKA 
'LIENO UŽSAKYMAI 
EPAPRASTAI KYLA 
PLIENO naudotojai tiesidff 

v ienas už kito veržiasi į plieno 
dirbystes su užsakymais, ga-
imui sau reikalingų plieno ga

minių. 
Nekuriems dideliems strei-

ams pasibaigus ir kitiems ve-
lant derybas užbaigimui, dan
elis sutrukdytų darbų kurie 

naudoja plieną gatavi prasidė
ti, ir visas klausimas liko tik 
gavimas plieno gaminių. 

Plieno dirbtuvių užsakymai 
kalnais auga, darbai plieninė
se trumpu laiku pašoks iki 90 
ar 95 nuošimčių normalio. 

Gryžtanti karo veteranai su
daro galimybes plieno dirbtu
vėms gauti sau reikalingą skai
čių darbininkų, prisilaikant ar
ti 40 valandų darbo savaitės. 

ANGLIES streikas grąsina 
rimtai ir nėra nieko aiškaus 
įrodymui kad angliakasių strei
kas neiškils. 

šis streikas vėl prisidės prie 
sutramdymo plieno gamybos, 
jeigu užsitęs ilgiau Jupp tris 
savaites. 

OPA KALTINAMA DEL 
JUODOS RINKOS 

PRIE STOKOS kitę dalykų, 
kurie į rinką neleidžiami del 
žemumo kainų, vėl pradėjo grą
sinti mėsos pritrukimas, kaip 
skelbia skerdyklų ir mėsos san
dėlių vedėjai. Jie taip pat pra
dėjo kaltinti OPA už laikymai 
ceiling kainų, kas priverčia 
veikti juodąją rinką. 

Mėsos gamintojų organizaci
jos sekretorius pareiškė, "šalis 
susiduria su mėsos trukumu 
tokiu kokio dar nėra buvę". 

Skerdyklų kompanijos sako 
jos negali gyvulių skersti už 
kainas kurios OPA nustatytos 
žemesnės negu apsimoka mė
są gaminti, didelės skerdyklų 
kompanijos nepajiegia mokėti 
už gyvulius tokių kainų kokias 
moka juodos rinkos biznieriai, 
Vienos skerdyklų kompanijos 
viršininkas pareiškė kad juo
dos rinkos galvijų pirkėjai ga
li padaryti pelno net po $50 
nuo mėsai pirkto gyvulio. 

KOVA prieš OPA visoje ša
lyje pradėta veik visų indus
trialist^ kurie skelbimais per 
laikraščius įtikinėja visuomenę 

rie nori. Tą Lenku armiją! kad OF A panaikinimas neįves 
suorganizavo Londone vei- šalyje infliacijos, ko Washin*. 
kus Lenkijos vyriausybė, -
ir ta armija žymiai prelbė-
'o sąjungininkams laimėti 
karą. Už tai sąjungininkai 
r enkiją pardavė Maskvai, 
nso pasaulio Lenkai au
kauti. (Žiur. straipsnį ant 
-to pusi.) 

Filipinų salose, 
sušaudymui. 

paskirtas 

Anglijoje, baigėsi strei
kas Fordo dirbtuvėse Da-
genhame, streikavo 12,000 
darbininkų. 

VOKIEČIAI įvairiais sa
botažais ir slaptu kovoji
mu nužudė apie 150 Ameri
kos karių jau po karo pa
baigos. Amerika ėmėsi su 
tuo griežtai kovoti ir sako-

šis pilietis nuo 1894 metų ™a tokios Žudystės suma-
pakartotinai lankosi Washing- zejO. 
tone įvairiais protestais kuo-
met ten buna įnešama kas jam PARYŽIUJE teisia m a S 
nepatinkamo. Jisai pragarsėjo už 26 žmogžudystes, tūlas 
kaip "Generolas' Jacob S. Co-1 ® ' - -
xey, kuris 1894 metais ved§! Pe«ot prisipažino kad 
savo armija į Washing£oną. į ,11S nuzude ir įvaniais bu-
Dabar jis 'protestuoja prieš dais išslapstė lavonus 63 
davimą Anglijai paskolos. vyrų ir moterų. 

tono biurokratai bijo. Indus-
trialistai sako, OPA panaiki
nus bizniuose išsivystęs plaM 
kompeticija, kuri pati per sa
ve kainas numažins. Dabar 
gi, pramonininkai negali savo 
gaminių į rinką leisti, nes jie 
negali gauti už savo produktą 
nei tiek kiek jis kaa&uąjA pa
gaminti. 

AMERICAN Steel and Wire 
Co. prezidentas Hood paskelbi 
kad Amerikos gerovė priklau
so nuo darbininkų darbingu
mo. Jis sako, klaidinga yra 
skelbti kad trumpos darbo va
landos ir mažesnė produkcija, 
su didesnėmis algomis pakels 
pragyvenimo standardą aukš-
tesnin laipsnin. Niekad nebu
vo klaidingesnės minties kaip 
šita, musų šalies istorijoje, sa
ko jis. 
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JBENNSYLVANI JO JE Detroit, Mich,, Nmijlėnos 
EHILADELPHIJOS 

PASTABOS 
JAU NEKURIS laikas Vi. 

nybėje eina ilgas ir išsamu-
aprašymas apie Vincą Krėvę-

• Mickevičių * Tas Lietuviškas 
•• ' Lavalis arba bolševikų mauras. 
.  k a i p  j į  r a š y t o j a s  v a d i n a ,  i š  t o j  

viso smulkaus aprašymo maty j 

I ti, nėra jau tokia baisiai did* 
t. lė asmenybe kaip rašytojas n< 

ri skaitytojams perduoti. 
5| Kiek man teko gyvenine 
| skaityti apie Lietuvos žymiu 

>" žmones, kaip Dr. Basanavičiui 
Dr. Kudirką, Maironį, Dr. Gi i 
nių, Dr. šliupą ir eilę kitų Lie 
tuvos žymiųjų sunų, niekad ne
skaičiau tokių ilgų, galiu atvi- į 
sai pasakyti, net nuobodžių ap
rašymų kaip tas apie Krėvę-
Mickevičių. Man jau nubodo 
apie jį skaityti. Nuduoda lyg 
tai butų paties to Lietuviško 
Lavalio supeizoįo gyvenimo pa
sigyrimas, paties parašytas iš
siteisinti prieš tautą ir jai pa
darytas skriaudas. 

Jeigu kitas rašytojas šiam 
bolševikų maurui pašvenčia 
tiek darbo varginimui Vieny
bės skaitytojų tai jis mažai 
nusimano apie Amerikos Lie
tuvių skaitytojų saiką. Kuo
met Vienybes skaitytojai lau
kia nekantriai to "rašto" pa
baigos, tas Lietuviškas Lava
lis, po avantiuriško gyvenimo, 
ilsisi kapitalistinėje Ameriko
je. Kaip aš žinau — skaity
tojams to negaliu viešai pasa
kyti. 

BUVĘS Lietuvos Respubli
kos Prezidentas Dr. Kazys Gri
nius Vienybės nr. 11 atsišaukia 
į Amerikos Lietuvius gelbėti 
tėvynę Lietuvą nuo pražūties. 

Įstabu yra pažymėti kad bu
vęs Lietuvos prezidentas tie
sioginiai nurodo kelius ir bu
dus kuriais Amerikos LietuT 

viai tėvynės gelbėjimui turėtų 
eiti — Dr. K. Griniaus nuomo
nė pilnai ir visiškai supuola sų 
darbais atliktais ir atliekamais 
Lietuvai Variuoti Sąjungos ir 
Amerikos Lietuvių Misijos. 

štai buvusio Lietuvos prezi
dento prašymas geriems Ame
rikos Lietuviams: ' 

"Pirmam pasauliniam karui 
pasibaigus. USA Lietuviai su
rinko virš 1,000,000 parašų, 
prašydami JAV. prezidentą pri
pažinti Lietuvą de jure, o da
bar reikėtų bent dviguLai tiek 
parašų, Lietuvių ir humaniškų 
kitataučių, kad' Lietuvos Ne
priklausomybė butų atstatyta, 
kad šimtai tūkstančių žūstan
čių musų brolių Rusijoje butų 
išgelbėtai kad svetimos šalies 
teroras Lietuvoje liautųsi. Vi
si dori Lietuviai apeliuokite į 
pasaulio sąžinę, kreipkitės į jū
sų kraštų vyriausybes, skubė
kite kol dar ne pervėlu!. . . . 
Ruoškite masinius mitingus, o! 
juose priimtomis rezoliucijomis 
kreipkitės i pasaulio spaudą ir 
valdžios Įstaigas." 

KADA P.ii 1 metais Lietuvai 
Vaduoti Sąjungos žmonės rin
kome milijoną parašų, kuriuos 
Pirmoji Misija vėliau pridavė 
Washingtono vyriausybei, ka
da Antroji jVIisija kreipėsi į 
musų krašto valdžią-Kongresą 
Willis-Kelly re/.oliucijų formo
je, tai dauguma musų Ameri-< 
k os "valstiečių liaudininką" 
(sandarieeių), "socialdemokra
tai" ir "krikščionys demokra
tai". kurie pasak Dr. Griniaus. 

- pagal Maskvos paruoštą plamj 
VISI turėjo buti likviduoti 

GaHi su Šautuvu BALTIMORE, MD. 

Eugenia Griffith, iš Yeadon, 
Philadelphia priemiesčio, Dre-
xel Technologijos Instituto stu
dentė, narė merginų jaukto at
sižymėjusio gabiu šaudymu. 

tvarkus užsilaikymas jr pasiel
gimas greičiausia nuo to pri
klausė. 

Po kalbų sekė šokiai, žo
džiu, viskas nusiteikė kaip rei
kia. Z. Jankauskas. 

KONG. D'ALESANDRO LIE
TUVOS DRĄUGAS 

Vasario 16 čia buvo minima 
Lietuvos Respublikos Diena. 
Tą vakarą buvo iškilminga va
karienė Lietuvių salėje. Kal
bėtojais buvo Kongreso atsto
vas D'Alesandro, Mayoras Mc-
Keldin, Lietuvos Ministras P. 
žadeikis ir kiti. 

K o n gresmanan D'Alesandro 
ne tik tą vakarą užtarė Lietu
vą savo karšta kalba, bet dar 

Į Įdėjo į Congressional Record 
j Baltimorės Lietuvių Draugijų 
j Tarybos tą vakarą patiektą ir 
susirinkimo priimtą rezoliuci
ją. Tą rezoliuciją D'Alesandro 
pridavė ir Prezidentui Truman. 

Sąryšyje s u  ta rezoliucija 
įvyko pasikeitimai laiškais tarp 
Lietuvqp Ministro p. žadeikio 
su D'Alesandro bei Valstybės 
Sekretoriaus ir D'Alesandro, 
ir tie laiškai kartu su rezoliu
cija buvo patalpinti Congres 
sional Record. R-

SCRANTON, PA. 

MIRĖ ANTANAS ŠALNA 

Kovo 5 d. čia mirė vienas iš 
plačiai žinomų šio miesto Lie
tuvių gyventojų, Antanas šal
na, 83 metų amžiaus, nuo 1102 
Blais avenue. Iš amato jis bu
vo kalvis, atsižymėjęs užarta-
vojimu įrankių. 

Liko jo žmona, Ona, taipgi 
sunus, Adv. Anthony O. Shall-
na, kuris yra Lietuvos Garbėj 
Konsulas Bostone, taipgi duk
tė, Mrs. Mary Yesulton, gyve
nanti New; Yorke. 

Velionis mokinosi ir baigė 
Suvalkuose liaudies mokyklą, 
vėliau studijavo Vilniuje tech
niškoje mokykloje. Amerikon 
atvykęs buvo nukeliavęs net į 
Oklahoma tais laikais kada ten 
dar skaitėsi Indijonų teritori
ja, ir ten dirbo kalviu kasyklų 
kompanijoje, ten apsivedė ir 
vėliau persikėlė į Scrantoną. 

Jaunu būdamas jis buvo lin
kęs į sportą, buvo geras plau
kikas ir medžiotojas. 

NEW YORK, N. Y. 

Iš LIETUVIŲ SPAUDOS 
KLUBO 

Atsibuvęs LSK susirinkimas 
Vasario 28 d. buvo gana skait
lingas ir tuo įdomus kad susi
rinkime dalyvavo du žymus 
svečiai, tik ką atvykę iš Euro
pos. tai Dr. VI. Juodeika ir 
ir p. Savaitis, redaktorius lai
kraščio Svetur. 

Kadangi turėta tokie nepa
prasti svečiai susirinkime, na
riai norėjo išgirst iš jų naujau
sių žinių iš Europos, ypač apie 
Lietuvių padėtį, tat šis vaka
ras buvo ir pašvęstas išklausy
mui svečių pranešimų. 

Abiejų Klubo svečių prane-

ŠV. PATRIKAS, AI
RIŲ PATRONAS, 
NEBUVO AIRIS 

Kovo 17 Airiams yra reikš
minga diena, ir nors tai yra 
šventojo diena, Airiai Ameri
koje tą dieną apvaikščioja dau
giau savo politiškais motyvais, 
labiau save išsireklamuodami. 
Miestuose kur tik jų yra dides
nės .kolonijos surengia -net de
monstracijas, kuriose jie žy
giuoja išsipuošę, parodymui sa
vo aukštesnės kulturos. Betgi 
po tų paradų, savo tradiciniu 
budu, Airiai gerokai pasigeria. 

Radio visoje šalyje tą dieną 
ir dieną prieš dainuoju Airiją 
garbinančias dainas. 

Laimė Airiams buvo tame 
kad ilgą laiką juos valdė Ang
lai, išmokino juos Angliškos 
kalbos, ir todėl čia Amerikoje 
Airiai, kaip Anglišką kalfeą 
vartoją ateiviai, greitai prasi
siekė. Iš ankstyvesnių laikų 
yra žinoma kad, pav. Bostone, 
kuris skaitosi Amerikos Airių 
sostinė, atvykęs Airis iš savo 
tėvynės, jau sekančią dieną 
gaudavo policininko tarnybą. 

Šv. Patrikas atnešė pagoniš-
kon Airijon, pradžioje krikščio
nybės, Romiečių civilizaciją ir 
krikščionybę. Jis, vaiku bū
damas, kaip padavimai sako, 
buvo pagrobtas svetimųjų ir 
per šešis metus vergavo. Dvy
liką kartų buvo įkalintas ir nu
teistas mirti, bet vis laimingai 
išliko gyvas ir turėjo laimę nu
nešti tikėjimą į tolimą šalį. Jis 
nebuvo Airis bet visai svetimas 
atėjūnas. Jisai Airijoje įstei
gė 360 bažnyčių ir pats savo 
rankom apkrikštino tūkstan
čius pagonų Airių. 

raudonoj# ęąymm 
VAKARĖLIS 

Kovo 17 d. įvykęs Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus, Lietuvių 
vieneto, vakarėlis buvo pasek
mingas visomis pusėmis, žmo
nių prisirinko daugiau negu ti
kėtas. Kai buvo komisijos pir
mininkei B. Kefojaitienei pasiū
lyta paskelbti šį vakarėlį per 
Am. Liet. Balso radio, o ji pa
reiškė kad negalima, nes pri
eisią tiek žmonių kad neturė
sim kur sutalpinti, mes iš jos 
juokavome. Bet pasirodė kad 
jos buvo tiesa. Armono salė 
mažutė, daug žmonių nesutel
pa, o prie to dar buvo bingo lo
šimas ir vakarienė tai reikėjo' 
žmones ir susodinti. Išdalin-j 
ta 19 doyanų, kurias vieneto 
narės ir rėmėjos suaukojo. Va
karienė buvo Lietuviško sko
nio. r. 

Kaipo, gftvėnios laike šokių 
nebuvo, bet užtai išdainuota 
daugybė liaudies dainelių. 

Rengimo komisiją sudarė: 
Bessie Keblaitienė, M. Smailie-
nė (skyriaus pirmininkė), Mag
dalena Greivienė ir Marė Sims. 
Kitos narės ir kitos rėmėjos 
pagelbėjo dirbti per vakarėlį. 

Skyrius taipgi renka aukas, 
kaip ir kitais metais. Vajus 
tęsis iki mėnesio pabaigos. Kas 
dar mano aukoti Raudonajam 
Kryžiui, prašome aukoti per 
Lietuvių vienetą. Kai kas, ka
rui užsibaigus, jau nenori duo
ti Raudonajam Kryžiui, o dar 
blogiau kad yra tokių karių 
kurie Raudonąjį Kryžių negi-
ria. Kadangi jau padirbau virš 
dvi savaites aukas rinkdama 
tai 'man1 teko 'išgirsti visokių 
kalbųf, biogi|i ir gerų, bet dau
giau gerų, ir nei vienas buvęs 
karys nepasiliko nedavęs au
kos. Nors ir parugojo, bet iš
siėmęs iš kišenės dolarį-kitą 
padavė. Vienas išsireiškė, "Gal 
man mažai pagelbėjo, bet ki
tam daugįąu, tai štąi mano au
ka." <• 

Dargi mes žinome kad Rau
donasis Kryžius veikia Euro
poje ir kaip kur tikrai parodo 
daug širdies ir pagalbos nelai
mingiems karo suvargintiems 
žmonėms. Taigi jei ir negali
me ar nenorime aukoti Raudo
najam Kryžiui (nes dabar vi-

FutBolo Vadas 

M I R I M A I  
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

{žinios apie mirusius lietuvius šiame skyriuje talpinama dyka: 

MIRĖ 15'300 IŠEI
VIU LIETUVIU 

Capt. Thomas James Hamil
ton, iš Columbus, Ohio, paskir
tas futbolo vadu U. S. Karo 
Laivyno Akademijoje. 

ma tų automobilių paeinančių 
iš Detroito. Yra žinių kad dau
gelis parduodamų senų auto
mobilių neša po $500 virš nu
statytos kainos. 

Juoda rinka senų automobilių 
pardavime išvystyta taip su
maniai kad agentai eina nuo 
durų iki durų kiaurai miestus 
klausinėjant kas nori parduo
ti savo seną automobilį. 

PASARGA SLA NA
RIAMS 

Dabar vyksta SLA Pildomo
sios Tarybos balsavimai, todėl 
yra siuntinėjami nariams agi-
tatyviški lapeliai su bolševikiš
kų kandidatų sąrašu, prade
dant su Kubilium ir seka eilė 
kitų. Jie yra peršami nariams 
išrinkti, del SLA gerovės. 

Ar jiems apeina kokia gero
vė padaryti organizacijai tai 
kitas klausimas. Iš jų lapelių 
išsiskaičius matosi kad tai yra 
tikri Stalino gončai, kurie už-
giria Lietuvos pavergimą ir 
sykiu Lietuvių tautos išnaiki
nimą. 

Mums Amerikoje S'LA yra 
svarbi ir brangi kaip Lietuviš
ka organizacija. Bet tuo pa
čiu sykiu mums turi rūpėti ir 
Lietuvos likimas ir išlaisvini
mas musų kenčiančių brolių ir 

šokių aukų nuolat prašoma) tai' segerų iš stalino bolševikškos 
nors jį širdyje laikykime kaip neiaįSVes. 
gerą labdaros draugiją. Rep. Taigi SLA nariai neprivalo 

nei vienas balsuoti už tokius 
kandidatus, atvirus Stalino raz-
baininkų gaujoms pritarėjus. 
Kokia garbė ir likimas tektų 

AUTOMOBILIŲ GREITAI 
VISIEMS NEPRIDARYS 

Detroito automobilių išdir-! didžiausiai Lietuviškai organi 

ne tik neprisidėjo prie darbo i Šimai buvo pirmutiniai tiesio-
bet net priešinosi tiems kuriejginiai apipasakojimai žodžiu 
dirbo, sakydami kad tai berg- j daugybės jau žinomų faktų ką 
ždžias darbas. Lietuva pergyveno iki šiolei, ir 

Ar Amerikos Lietuviu Iary- , • , , , i 
l os vadai ir ju klausanti Lie-1 nekuriu dalykų kurie mums 
tuviai, jų spauda, paklausys i buvo pirmą kartą girdimi, 
šio aukšto Lietuvio retenybės Vienas svečias pažymėjo tai 
žodžių ir atsišaukimo ----- trum- Į<a(i Amerikietis komunistas A. 

INDIJOJE, Cawnpore mies
te, nuo plėgos išsiveržimo mi
rė 121 gyventojas. 

bėjai sako kad nežiūrint pasi
baigimo GM streiko, šymet au
tomobilių nebus pagaminta pa
kankamai visiems ir daugybei 
prisieis laikytis dar savo seno
jo. Numatyta šymet pagamin
ti išviso apie tris milijonus 
automobilių, vietoje tikėtų še
šių milijonų. 

AUTO JUODA RINKA 
DETROITE 

VISOJE šalyje plačiai išsi
vystė juoda rinka vartoju au
tomobilių prekyboje, su daugu-

zacijai, Susivienijimui Lietu-
vų Amerkojc, jei Stalino ber
nai butų išrinkti SLA viršinin
kais ? 

Atsakymo nereikia. 
J. A. Urbonas, 

Dayton, Ohjo. 

OPA PASIRENGUS pakeis
ti savo nusistatymą del vyriš
kų rubų kainų ir sako sutinka 
leisti pakelti kainas, taip kad 
netrukus pradės pasirodyti rū
bai kurie iki šiol laikomi ir ne
leidžiami į rinką. 

Karvių Rungtyne Šveicarijoje už "Karalienę" 

poje ateitv.M' pamatysime. 
KOVO 10 ti- pas mus buvo 

Amerikos Lietuvių kariams ir 
šiaip jaunimui surengtas pui
kus pavaišinimas. Lietuvių Mu-
zikalę salę užpildė pirmosios 
kartos čia gimęs jaunimas nuo 
pirmo iki trečio aukšto. 

Uncle Whip su savo vaikų 
grupe (kurioje priklauso trys 
Lietuvaitės) gyvai smagino ka
rius ir kitą jaunimą. Dainos 

Bimba kalbėjo per Vilniaus ra
dio Sausio 24 d., visų Ameri
kos Lietuvių vadu ir gyrėsi at
stovaująs Amerikos Lietuvius, 
dėkojo sovietams už "išlaisvi
nimą" Lietuvos. . . . Kor. 

NAMŲ STATYBOS pagrei
tinimui, valdžia VYashingtone 
nusprendė apvaržyti teikimą 

P" ***£=« 

Choras sudainavo Lietuviškai j medžiagos statymui dirbtuvių, 
ir Amerikoniškai kelias dainas. n,.|on.n.lnc, 
Pasakvta jaunimui gražiu kai-1 °. p;ll< "«v,ns medžiagos 
bų Lietuviškai ir Amerikoniš-! statymui gyvenamų namų. Pa
kai. Po pusėtinai ilgo bet ge-. sirodė kad kas savaitę į naujų 
rai sutvarkyto programo. ku- j dirbtuvių ir šiaip pastatų sta-
rj jaunimas atvdžiai sekė, su- į tybą eina po 50 miljonų dola-
sirinkęs jaunimas buvo pa vai- j rįy vertės darbo ir medžiagų. 
sintas alum ir lengvais uzkau- _Z : 
džiais. Rengėjai šio pirmo pa
rengimo buvo nutarę degtinės J KAS platina Dirvą —- tas 
jaunimui ^nesiūlyti. Jaunimo į platina apšunta. _ " 

.JU 

Žinok Amerikos 
KONSTITUCIJĄ 

Amerikos Konstitucija Angliškoje 
kalboje, su visais Amendmentais. 
80 puslapių knygelę, prisiųsim vi 
sai Dovanai tiems kurie užsirašys 
Lietuvių Naujienas dviem metams 
arba gaus du metinius skaitytoju^ 

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

LIETUVIŲ NAUJIĘNOS 
332 N. 6th St. Philadelphia 6, Pa. 

šią žinią Lietuviai patiria pirmą kartą: Šveicarijoje pa
vasariui prasidedant rengiama melžiamų karvių kaųtynj ųž 
"čampionatą". Laimėjus kiarvg* "tfiiiha apvainikuojama "kar
vių karaliene tam metui 

Pastaba Skaitytojams 
Jeigu kada negaunate kurio 
Dirvos; numerio tai prašyda
mi. Administracijos prisiųsti 
tą numerį, nerašykit: "Ne
gavau pereito numerio," bet 
pažymėkit aiškiai: Negavau 
nr. 5, ar 15, ar 34, ar 47". 
Tas palengvins be jokių su
klydimų greit pasiųsti jums 
t| numerį kurio negavot. 

DIRVOS Administracija.; 

Su šiame numeryje paduo
damais mirusių išeivių Lietu
vių vardais, čia skelbiamų mi
rusių Lietuvių skaičius pasie
kė jau 15,300, nuo Vasario m. 
1937 metų, kada mirusių Lie
tuvių sąrašas Dirvoje pradėta 
skelbti. 

MANKEVIČIUS Juozas, seny
vo amž., mirė Kovo 13, Cle-
velande. Amerikoj išgyveno 
45 metus. 

STRIMAITIS Juozas, seno am
žiaus, mirė Kovo 10, Cleve-
lande. Amerikoje išgyveno 
50 metų. 

GAVĖNAS Pijušas, 62 metų, 
mirė Kovo 9, Cleveland, O 
(Balsupių k. Vilkaviškio ap) 
Amerikoj išgyveno 35 m. 

ŠALČIENĖ Ona, 62 m., mirė 
ICovo 7, Clevelande. Atvyko 
€ia iš Minden, W. Va. Ame
rikoj išgyveno 36 metus. 

SKRIPKA Petras, 80 m. am
žiaus, mirė Vasario 27, Spo
kane, Wash., kur išgyveno 35 
metus. (Stirniškių k. Gižų 
v., Vilkaviškio ap.) Paliko 4 
dukteris, 10 anūkų ir 4 pra-
anukius. 

ČARNECKIENĖ Lucille (Kuli-
kauskaitė), 34 m., mirė Va
sario 18, Chicago j, kar bu
vo ir gimus. 

DAVALGA L., mirė Vas. 18, 
Norwood, Mass. 

GUDAITIS Juozas, 32 m., mi
rė Vas. 20, Norwood, Mass. 

PRESKINIENĖ Salome (Kru-
konytė), 53 m., mirė Vas. 
15, So. Boston, Mass. (Drus
kininkų p.) Amerikoj išgy
veno 38 metus. 

DIRMAUSKAS Antanas, mirė 
Vas. 16, So. Boston, Mass.. 

MASIOKAS Antanas, 65 me
tų, mirė Vas. 1, Spring Val
ley, 111. (Panevėžio ap.) 

ŠIMKEVIČIENĖ Antanina, 5G 
m., mirė Vasario 18, Benton 
Harbor, Mich. (Kauno ap.) 

MISIŪNAS Kazys, 54 m., mi
rė Vas. 20, Chicagoj. (Šiau
lių ap. Šeduvos p. Pažiūrų 
k.) Amerikoje išgyveno 36 
metus. 

KRENCEVIČIENĖ Viktorija, 
mirė Vas. m., Shenandoah, 
Pa. 

MONTVILIENĖ Marė, 34 m., 
mirė Sausio 10, Pittston, Pa. 
kur buvo ir gimus. 

VAICEKAUSKAS Adomas, 57 
m., mirė Sausio 25, IBlkes-
Barre, Pa. 

GUSTIS Juozas, 49 m., mirė 
Sausio 15, Chicagoj. (Teį4i|i 
ap. Germantiškių k.) 

KALĖDA Feliksas, 49 m., mi
rė Gruod. 13, Youngstown, 
O. (Vilniaus rėd. Kenukų k.) 

RATNIKAS Petras, 74 metų, 
mirė Sausio 11, Oregon Ci
ty, Ore; (Panev. ap. Dauk
šių k.) 

KNUPšTIS Kazys, 59 m., mi
rė Sausio 15, W. Frankfort, 
111. 

ŽIBUTIS Kastantas, mirė Va
sario m., Baltimore, Md. 

SjmNKIS Liudvikas, mirė Va
sario 8, Pontiac, Mich. 

ŠVEISTERIENĖ Ona (Zobrec-
kaitė), pusamžė, mirė Vas. 
23, Chicagoj. (Vilkaviškio a. 
Pilviškių par.) 

MATULEVIČIUS Juozas, 54 
m., mirė Vas. 23, So. ^Boston, 
Mass. (Nedzingių p.) Ame
rikoj išgyveno 34 m. 

ZASIMAVIČIENĖ (Valatkaitė) 
Barbora, 57 m., mirė Vasa
rio 22, So. Boston, Mass. 
(Nemajūnų p.) Amerikoj iš
gyveno 38 metus. 

MASALSKIENĖ Veronika, se
nyvo amžiaus, mirė Vasario 
m., Shenandoah, Pa. 

ŠUKIENĖ Izabelė, mkįl Vas. 
m., T'amaqua, Pa. 

SAGVAKIENĖ Agnieška, 
rė Vas. m., Minersville, Pa. 

STANKEVIČIENĖ Mar., 66 m. 
mirė Vas. 17, Plymouth, Pa. 

DŪKAS Vincas, mirė Vas. 18, 
Edwardsville, Pa. 

ŠAMASKIS Mykolas, mirė Va
sario 12, Plymouth, Pa. 

GLOVECKAS Jurgis, 69 m., 
mirė Vas. 13, Spring Valley, 
111. (Daukšių p. Amalviškių 
k.) Amerikoj išgyveno 48 m. 

JOCIUS Jokūbas, seno amž., 
mirė Vas. 24, Chicago^ (Ra
seinių ap. Nemakščių p. Ly
gių k.) 

MALUS Vladas, seno amž., mi
rė Vas. 20, Eagle River, Wis. 
(Ukmergės ap. Žemaitkie
mio p. Rundžių k.) Amerikoj 
išgyveno 33 metus. 

LAUKE VIČIUS Antanas, 42 
m., mirė Vas. m.; Baltimore, 
Md. 

Raud. Kryžiaus Vajus 

Vow RED CROSS 
must carry on 

1946 FUND CAMPAIGN 

16,000 liuosnorių Didžiojo C'leve-
lando Skyriaus Raudonojo Kryžiaus 
vajaus darbuotojų pradėjo paskuti
nių dienų pastangas baigti sukelti 
$1,608,000, kaip yra nusistatyta. 

Pereitą metą buvo 560,000 auko
tojų Raudonojo Kryžiaus Fondui, 
ir šių metų pasisekimas priklausys 
nuo didelio skaičiaus aukotoju 'ki 

Kovo pabaigai. 
Raudonasis Kryžius buvo šalia 

karių su pagalba nuo Tarawa iki 
Tokyo( nuo Normandy pakraščio 
iki Berlino, ir pasiryžęs toliau pa
tarnauti kariams kurie randasi li
goninėse ir reikalingi Raudonojo 
Kryžiaus pagalbos. 

PAJIEŠKAU pusseserę Ma
rę Zozienę šmigelskiutę, gyve
no Pittsburghe ir Reading, Pa. 
Aš esu Izabelė šmigelskiutė. 

Izabella Augustine 
1971 E. 56 st. Cleveland 3, 0. 

Zigmas Jankauskas 
Ueal Estate — Insurance 

Dirvos Atstovas 
Prenumeratoms, Skelbimams 

536 North llth Street 
PHILADELPHIA, 23, Pą. 

J. Žemantauskas 
N o t a r a as 

"Dirvos" Agentas 
130 Congress Avenue 

Waterbury, Conn. 

Jtys fiąlit Gėrėtis 
Automatišku 

Šildymu su 

• • i  GAS 
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THE HENRY FURNACE CO., MEDINĄ, O. 

sjmiiiJiiiimmiiinmimimiiiiimiiimmmmiimiifiiiiiiiiiiiiimimiiimiiiiiiiiitiiiir:: 

] P J. KERSIS | 
z 609-12 Society for Savings Bldg—Cleveland, Ohio | 
£ OFISO TELEFONAS: MAin 1773. | 

£ Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuoee, kreip- 5 
s kitės T mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą ivai- £ 
= riuose apdrauidos-insurance reikaluose. E 5 • 2 
Z Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymas — 
— garantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba asmeniškai. E 
?fiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiniiiiiiiiiiiir 

Jte". • • !ovp(yi'i;v• • !?>.. TT "T? ' 'i. r. vzc.-;.. • v r, V.V. •'-tKi A-



Tegul meile Detuvos 
Dega musų širdyse L A I S V A  L I E T U V A  Laisvę pažinus Tauta — 

Jungo Nevilios! 

V 

Šiądien arba Niekados 
Waterbury, Conn., Lietuvos Nepriklausomybes Minėjimo Iškilmių Žymus Svečiai Elton Hotel 

i 

Rašo Julius Smetona. 

KARINĖS BOLŠEVIKŲ 
GALIOS AUGIMAS 

Jau daugiau kaip pusč metų 
kai baigėsi karas, bet karo gar
sai dar nenutilę. Neramumai 
slegia daugelį žemės rutulio 
vietų ir pokarinio atoslūgio dar 
nesijaučia. Karas pasibaigė, 
bet taikos dar nėra. Didžiau
sias žmonijos ir žmoniškumo 
priešas bolševizmas, pasinaudo
jęs nemoralia ir trumparegiš
ka didžiųjų demokratijų politi
ka, šiądien jau yra išaugęs į 
didžiąją galybę ir, kaip toks, 
grūmoja visam -pasauliui. 

Anglija ir Amerika skuba 
demobilizuoti savo kariuome
nes ir rengiasi panaikinti pri
valomą tarnybą, o bolševikai 
įvedė karinį apmokymą net 10 
metų vaikams ir vis šaukia kad 
jiems reikia didesnės ir stip
resnės kariuomenės. 

Anglija ir Amerika iš įvairių 
pasaulio sričių skuba atitrauk
ti savo kariuomenę, o bolševi
kai stengiasi visur padidinti 
savo kariuomenės skaičių. 

Amerika ir Anglija sustabdė 
karui reikalingų daiktų gamy
bą ir sunaikino daug jau pa
gamintos medžiagos, o bolše
vikų karinės dirbtuvės dirba 
septynias dienas savaitėje po 
24 valandas į parą. šitie davi
niai parodo į kurią pusę svyra 
karinių pajiegų svarstyklės. 

PENKTOJI BOLŠEVIKŲ 
KOLONA 

Bet tai dar ne viskas. Tuo 
tarpu kai Sovietų Sąjungos ir 
jos užgrobtų kraštų sienos ap
tvertos nepereinamu - Jt-K V D 
tinklu ir viduje viešpatauja ne
išpasakytas teroras, kai eili
nis pilietis ir pagalvoti negali 
apie bent kokią valdžios kriti
ką ar apie tai kad Anglijoje ir 
Amerikoje yra geriau negu So
vietų Sąjungoje, po Ameriką 
ir Angliją nekliudomai slankio
ja bolševikų agentai ir nevar 
žomi kritikuoja šių valstybių 
vyriausybes. Radio programai, 
laikraščiai ir knygos mirgėte 
mirga pagyrimais Stalinui ir 
savų valdžių kritika del nemo 
kėjimo sugyventi su Sovietų 
Sąjunga. Atsiranda net tokių 
kurie, užuot džiaugęsi kad A-
merika, o ne kuri kita valstybė 
žino atominės bombos paslap
tį, graudenasi kad tos paslap
ties nežino kitos valstybės ir 
siūlo ją kaip lėkštę ant padėk
lo pateikti bolševikams. 

Yra aišku kad šitaip galvo-
jantiems pirmoji tėvynė yra 
Sovietų Sąjunga, o Amerika 
jiems testovi antroje vietoje. 
Tai bolševikų penktoji kolona 
Amerikoje. Nenuoširdi, patrio
tiškais šūkiais pasidabinus, ji 
išsijuosus (Urba bolševikišką 
darbą. 

"Griaukime demokratijas iš 
vidaus" — yra šiądien bolše
vikų šūkis. 

šitokių aplinkybių akivaizdo
je, įspūdingai nuskambėjo W. 
Churchillio kalba: "Angliškai 
kalbančios tautos jungkitės ar
ba ir jųs krisite bolševizmo 
auka". Pataikė į taikinį, aiš
kiai parodė ko siekia bolševi
kai. 

Ir kaip tik dėlto kad pataikė, 
Kremliaus valdovas prapliupo 
pykčiu ir plūdimais. "Churchill 
kursto į karą prieš Sovietų Są
jungą" — sušuko Stalinas. Ir 

,ar ne keista kad tą Stalino šū
kį tuoj pasiskubino pakartoti 
neva Amerikos darbininkų rei
kalus ginanti CIO? Tarytum 
komunistų partijos įsakyta, 
New Yorko CIO nutarė išsta
tyti saugus (pickets) prie Wal
dorf - Astoria viešbučio New 
Yorke, kur pereito penktadie
nio vakarą kalbėjo Churchillis. 

Kas kitas jei ne penktoji 
bolševikų kolona veikia CIO ei-. 

lėse, kuri taip greit pagauna 
tėvo ir mokytojo Stalino žo
džius ir taip skubiai vykdo jo 
pageidavimus ? Tačiau bolševi
kai veikia ne tik per CIO. Jų 
yra prilindę ir visur kitur. 

sikeitė kardinaliai. Karas pa
sibaigė neva laimėjimu, ir jei v 
šiądien Anglai ir Amerikiečiai J 
nepasako bolševikams kad jie 
išeitų iš Lietuvos tai kada jie 
bepasakys? Jei šiądien Ang
lai ir Amerikiečiai nesiryžta 
s u s t a b d y t i  b o l š e v i k ų  t e r o r o  
Lietuvoje tai kada jie besiryš? 

Jei šiądien Lietuvos pabėgė
liai kenčia įvairius pažemini
mus Vokietijoje ir vakarų Eu
ropoje ir vis dar jiems tebe-, 
gręsia pavojus buti išduotiems 
bolševikams, tai kada tas pa
vojus praeis? 

Amerikos Lietuvių Taryba 
prieš kurį laiką kreipėsi į Sta
te Department^ norėdama pa
tirti kaip ištikrųjų yra su pa
bėgėliais ir ar tikrai kai ku
riems jų gręsia pavojus buti 
išduotiems bolševikams, bet te
sulaukė labai migloto ir neaiš
kaus atsakymo, kurs anaiptol 
negali išsklaidyti musų susi
rūpinimo del galutinio musų 
pabėgėlių likimo. 

KONGRESAS GALI MUMS 
LABAI DAUG PADĖTI 

Tas išsisukinėjimas del pa
bėgėlių ir tas tylėjimas del Lie* 
tuvos padėties aiškiai rodo kad 
tik suinteresavę didžiasias A-
merikos jiegas Lietuvos likimu 
mes galime tikėtis padėties pa
sikeitimo. 

State Departmentas musų 
atžvilgiu yra šaltas ir oficia
lus, pats prezidentas neprieina
mas. Tat kur mes galime at-

BOLšEVIKAI NESNAUDŽIA 
Bet kas vyksta kitose pasau

lio dalyse tuo metu kai komu
nistai išsijuosę stengiasi su
griauti Ameriką iš vidaus ? 
Bolševikų kariuomenė stovi su
koncentruota Irano šiaurėje, o 
Amerika ir Anglija ten netu
ri nei kiek kariuomeės ir todėl 
tegali operuoti žodžiais. Jei 
bolševikai sumanytų žygiuoti j 
Iraką su jo turtingais aliejų 
šaltiniais ir j Turkiją, tai ir 
ten nebūtų kaip jų sulaikyti. 
Štai prie ko priveda skubi de
mobilizacija ir savų kariuome
nių atitraukimas iš militariniai 
ir ekonominiai svarbių vietų. 

O kaip su Europa? Niekas, 
išskyrus aukštuosius pareigo
ms, šiądien tiksliai nežino kiek 
vakariniai sąjungininkai turi 
kariuomenės Europoje. Yra 
betgi žinoma kad bolševikai 
Europoje turi keliariopai dau
giau kariuomenės negu Anglai 
su Amerikiečiais. Taigi, jeilras^ ^ didžią jiegą kuri pa-
jie sumanytų kurioje nors Eu- norėtų už mus pasakyti užta-

* 
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Kalbėtojai Lietuvos nepriklausomybės 28 metų sukakties paminėjime Vasario 24, Elton Hotel, Waterbury, Conn.: Iš kairės j dešinę: F. S. Van 
Walkenburg, Judge Patrick Healey, Clarence Baldwin, Prof. Andre Schenkcr, Rev. Roger B. T. Anderson. Dr. M. J. Colney, toatmastens, Adv. 
Thomas J. Cabelis. Greta jų trys Waterburio Lietuvės moterys, 

ropos dalyje pavartoti Irano 
taktiką, atsispyrimas jiems ne
būtų lengvas. Turėdami savo 
pusėje pusiau komu n i s t i n ę 
Prancūziją, bolševikai gali pa
bandyti užimti ir visą Europą 
arba bent didelę jos dalį. Ir 
klausimas ar šituo atveju va
karų sąjungininkų įguloms Eu
ropoj netektų kapituliuoti pirm 
negu joms galėtų buti suteikta 
rimtesnė pagalba. 

Jei komunistai nerimsta Eu
ropoje ir Artimuose Rytuose, 
tuo labiau jie yra neramus To
limuose Rytuose. Ten karas, 
tiesą pasakius, ir nebuvo su
stojęs. Kinija su 400 milijonų 
gyventojų yra raktas į Aziją, 
ir bolševikai niekuomet neatsi
sakys siekę jos sukomunistin-
nimo. 

Tokia padėtis šiądien vieš
patauja pasaulyje, ir, nors mes 
tariamės gyveną taikos laiko
tarpį, aplink mus siaučia di
džiulė audra ir bręsta naujas 
konfliktas. 

NELAIMĘ! NEŠANTI TYLA 
Kokią vietą tame milžiniš

kame pasaulinių interesų susi
kirtime užima Lietuvos byla ? 
Visai nematomą ar beveik ne
matomą. Didžiosios valstybės 
šiądien yra taip užsiėmusios 
didžiaisiais reikalais kad Lie
tuvos vardas joms visai išsprū
sta iš akiračio. 

Kuone prieš šešeris metus 
velionis Prezidentas Roosevel-
tas buvo maloniai prisiminęs 
Lietuvos vardą ir net pažadė
jęs greitą nepriklausomybės 
grąžinimą. Panašiai buvo pa
sielgęs ir State Departmentas, 
kuomet jis oficialiai nusmerkė 
Rusijos agresiją. Bet tai bu
vo rinkimų metai, ir Rusija dar 
tebebuvo Vokietijos sąjungi
ninkė, taigi, moraliai, ji buvo 
Amerikos priešas. 

Tačiau nuo to laiko kai Ru
sija stojo karan prieš Vokieti
ją, daug kas visai pasikeitė. 
Lietuva ir kitos Baltijos vals
tybės pasidarė mažas, nereikš
mingas ir nepopuliarus objek-
tas. 

Pačioje iRusijos-Vokie t i j o s 
karo pradžioje pasirašytas At
lanto čarteris jau nebemini 
Lietuvos vardo. Tai buvo nau
jų vėjų ženklas, kurie Lietu
vos vardą nuskandino tyloje. 
Ir tos tylos nebesulaužė toli
mesni įvykiai. Net ir Prezi
dentas Truman savo Navy Day 
kalboje, kuri daugelyje vietų 
buvo labai idealistiška, neužsi
minė apie Lietuvą. Net ir 
Churchill savo prieš bolševikus 
nukreiptoje kalboje nepaminėjo 
Lietuvos., 

Kai Lietuvių delegacijos nu
vyksta į Washingtoną ir sten
giasi išgauti naujų pareiškimų 
apie Lietuvą, viskas ką State 
Departmentas pasako yra kad 
jo nusistatymas Lietuvos at
žvilgiu nepasikeitęs. 

Tačiau pasaulio padėtis pas-

rimo žodį? 
Atsakymas yra aiškus. Vie

nintelė mums prieinama didžio
ji jiega yra Amerikos Kongre
sas. Ten mes turime draugų 
suprantančių Lietuvių tautos 
nelaimę ir nuoširdžiai norinčių 
mums padėti. 

Jų pastangomis į abejus 
Kongreso Rumus buvo įnešta 
Lietuvos laisvės rezoliucija, 
reikalaujanti faktinio Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo. Jų 
pastangomis buvo oficialiai su^ 
laužyta ta tyla kuri tokį ilgą 
laiką gaubė Lietuvos klausimą. 

Tačiau, kol Willis-Kelly re
zoliucija tebėra nepriimta tas 
tylos sulaužymas yra labai 
menkas. Įvairių rezoliucijų į 
Kongresą įnešama labai daug, 
bet palyginamai nedaug tėra 
priimama. Tačiau tos kurios 
yra priimamos, negali buti ig
noruojamos nei State Depart
ment, nei Baltųjų Namų. 

Taigi jei Kongresas aiškiai 
pasisakytų už Lietuvos laisvę, 
visai kitokia butų ir State De
partment© laikysena. Lietuvos 
laisvės bylai butų suteiktas 
naujas moralinis impulsas, o 
ir musų pabėgėfiai Europoje 
galėtų pasijusti visai kitaip. 

Bolševikų okupacija Lietuvo
je butų viešai nusmerkta ir 
apie bent kokias bolševikų pre
tenzijas į musų pabėgėlius ne
galėtų buti ir kalbos. 

Musų sekantis žingsnis butų 
reikalauti rezoliucijos vykdy
mo, skatinti kad pati valdžia 
pareikalautų bolševikų kariuo
menės iš Lietuvos atitraukimo 
ir bolševikiškos administraci
jos pašalinimo. Kongreso žo
dis yra didelis autoritetas. Tai 
ne kokios organizacijos parei
škimas, ne kokio paskiro vals
tybės pareigonio pasisakymas, 
o pačios Amerikos tautos spren
dimas. 

VEIKIME GREIT IR 
ENERGINGAI 

Taigi dabar yra laikas veikti, 
dabar yra mums visiems laikas 
padėti didžiausias pastangas kad' 
Willis-Kelly rezoliucija butų 
priimta. 

Kada Darius Ir Girėnas žu
vo, labai daug kas graužėsi kad 
neparėmė užtektinai jų skridi
mo ir neaprupino jų reikalin
gais aviacijos instrumentais, 
kurie jiems butų suteikę dau
giau saugumo. Bet jau buvo 
vėlu. žiūrėkime kad panašiai 
neatsitiktų su Willis ir Kelly 
rezoliucija., šiądien dar nevė
lu ją paremti, šiądien dar ga
lima ją, pravesti Kongrese. Bet 
laiko jau nedaug — ji turi buti 
priimta iki šios Kongreso sesi
jos pabaigos, o paskui jau vis
kas bus baigta. 

Tat skubėkime visi. Vięi 
kaip vienas susikaupkime į di
džiulę pastangą išgauti iš Ame
rikos Kongreso palankų spren
dimą Lietuvai. 

Musų šūkis tebūna "ŠIĄ-

ŠVEDIJOS LIETUVIAI PABĖGĖLIAI 
PRAŠO MUS VEIKTI VIENINGAI 

kutinių kelių metų bėgyje pa- DIEN ARBA NIEKADOS". 

MIELI SESĖS IR BROLIAI, 
AMERIKOS LIETUVIAI! 

Viena iš Švedijoje esančių šio 
karo tremtinių-pabėgėlių Lietu
vių grupių — Bodafors-Sands-
jofors Lietuvių kolonija, šven
čiant Lietuvos Nepriklausomy
bės 28-tas sukaktuves 1846 m. 
Vasario 16 d., visi feningai 

NUTARĖME 
pasiųsti Jums, mieli sesės ir 
broliai, Amerikos Lietuviai, sa
vo gilios padėkos jausmus už 
teikiamą be Tėvynės išblašky
tiems tautiečiams visokiariopą 
materialinę paramą ir širdin
giausius linkėjimus., sėkmingai 
jums vesti Tėvynės Lietuvos 
vadavimo darbą. 

Kada baigėsi Pirmas Pasau
linis karas, Jųs, Amerikos Lie-
tuvia, pirmieji jautrus buvote 
savo senajai Tėvų žemei ir visi 
vieningai sukutote griebtis gel
bėti padėti atstatinėti atsikū
rusią' Lietuvą. Jųs Lietuvos 
pripažinimui surinkote milijo
ną parašų. 

Kada nutilo siaubingo An
trojo Pasaulinio karo siautėję 
viesulai ir prasidėjo Naujojo 
žemyno susisiekimas su seną
ją Europa, mes, išguiti iš Tė
vų žemės ir išblaškyti po sve
čias Europos šalis tremtiniai-
pabėgėliai, pajutome kaip Jųs 
užmiršdami kiti net savo asme
niškus rupesčius, ėmėtės gel
bėti benamius savo brolius ir 
aktyviai vesti kovą už dar su
rakintos Tėvynės Lietuvos iš
laisvinimą. 

Suprantame visi kad pasek
minga už tą musų visų ideją-
Lietuvą kova yra kai vedama 
vieningai. Todėl prašome ir 
linkime: 

1. Užmiršti tam kartui vi
sas pasaulėžvalgas bei sroves 
ir jungti visą savo veikimą 
Lietuvos vadavimo darbui ir 
propagandai. Musų matymu, 
visų darbas yra teisingas: ir 
Lietuvai Vaduoti Sąjungos ir 
Amerikos Lietuvių Misijos, ir 
Amerikos Lietuvių Tarybos. 

Pasaulyje paliko savo atgar
sius ir Amerikos Lietuvių Mi
sija Washingtone 1945 metų 
Kovo ir Lapkričio mėn., o taip 
pat ir Lietuvių Kongresas Chi-
cagoje Lapk. 30-Gruodžio 1 dd. 

Bet ir pasaulio politikai kitaip 
į Lietuvos vadavimo akciją 
žiūrės kai bus visas Amerikos 
Lietuvių milijonas susitelkęs į 
vieną tik Lietuvai Vadavimo 
organizaciją, kaip ją bepava-
dintute. 

2. Visgi mums išrodo kad 
šiądien pasaulį gali nulenkti 
humanitariškumo keliu tik U. 
S. Amerikos galybė, todėl svar
bu kad Lietuvos išlaisvinimo 
byla gautų pritarimą U. S. 
Kongrese. 

Mes suprantame U. S. Kon
grese Senatoriaus Willis ir At
stovo Kelly rezoliucijas. To
dėl sutelkti vieningai pastan
gas tas rezoliucijas pravesti, 
kol galutinai Lietuvos byla ne
nustumta. 

3. Sutelkti akciją pas U. S. 
A. politikos vadus, kad Lietu

vos bylą paskubėtų spręsti, nes 
Lietuvos žemėse kruvinas oku
pantas greit baigs naikinti Lie
tuvių pėdsakus. 

4. Toliau, mes prašome A-
merikos Lietuvių nepamiršti 
termtinių- p abėgėlių materiali
niai paremti, bet pirmoje eilė
je mes, Švedijos Sandsjofors 
Lietuvių kolonija prašome pa
remti mus atliekamu kokiu 
spausdintu Lietuvišku žodžiu. 
Lietuviškos knygos musų sie
los išalkusios jau keleri metai. 

Ta pačia proga mes vienin
gai smerkiame Amerikos Lie
tuvių komunistų judošišką Tė
vynės Lietuvos išpardavimo ir 
jos galutino sunaikinimo rėmi
mo darbą! 

Taigi dabartiniu metu mes 
pabėgėliai savose sąlygose esa
me bejiegiai, todėl Jųs, Ame
rikos Lietuviai, galite Tėvynei 
Lietuvai padaryti tik telkdami 
savasias jiegas Jos atvadavi
mui — Lietuvos Himno žo

džiais tariant — 
"Vardan tos Lietuvos 
Vienybė težydi!" 

Minėjimo dalyvių ir Kolonijos 
įgaliotieji: 

Juozas Gaigalas, 
Ltn. Balys Arūnas, 
Povilas Viadašius. 

Sandsjofors, 
1946 m. Vasario 16 d. 

• LAPIŲ skaičius Amerikoje 
žymiai padaugėjo pastarais ke
liais metais. Jeigu jų skaičius 
nebus žymiai sumažintas me
džiotojų ir kailių rinkėjų, la
pės pasidarys labai kenksmin
gos naminiams ir laukiniams 
paukščiams. 

•SUV. VALSTIJOSE randa
si- apie 9 milijonai skurdžių ir 
biednų vaikų, kurių daugelis 
užsiima net vagystėmis, arba 
laikomi pataisos namuose už 
nusižengimus. 

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

NEUŽMIRŠKIT 3c 
Siųsdami Dirvos Redakcijai 

Administracijai ar Agentūrai 
kokius paklausimus, visada įdfc 
kit už 3c pašto ženklelį atsa
kymui. Tas būtina. 

Amerikos Lietuviu Misiia 
ir Jos Darbai 

Tuoj reikalaukit sau vienos arba daugiau šių Įdomių knygų-albumų su plačiu 
aprašymu apie Amerikos Lietuvių Misijos veikimus Washingtone ir San Fran
cisco. Albumas 32 pusi., 9x12 colių dydžio, su gausybe fotografijų ir Lietu-

, viškais ir Angliškais aprašymais apie Misijos žygius. Auka $1.00 už vieną. 

ŠTAI TAS PULK. JONO PETRUIČIO APRAŠYMAS JO 
PERGYVENTU KANČIŲ BOLŠEVIKU NAGUOSE 

'Kaip Jie Mus Sušaudė' 1 knyga li 
i ^ 

(Lithuania Under the Sickle and Hammer) 

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

UŽSISAKYKIT JŲ PLATINIMUI - 6 UŽ $5, 15 Ui $10 

Užsakymus siųskit cash pinigais arba čekiais, ir tuoj gausit savo knygas. 
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LIETUVIAI PABĖ
GĖLIAI ANGLU 

ZONOJE 
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STOVYKLA TURI SAVO BA
ŽNYČIĄ, TEATRĄ, IR LEI

DŽIA LAIKRAŠTI 

TOLK (šlezvigo apskritis)— 
Prie nedidelio Tolk miestelio, 
apie 30 kilometru nuo Danijos 
sienos, yra nedidele Lietuvių 
tremtinių ir pabėgėlių stovyk
la (Anglų zonoje). čia apie 
2G0 Lietuvių įsikūrė nuo 1945 
metų Rugpjučio pradžios. 

Trečdalis šios stovyklos gy
ventojų — vaikai. Gyventojai 
daugiausia ūkininkai ir darbi
ninkai, inteligentų labai mažai. 
Visi nori gryžti tik į laisvą ir 
nepriklausomą Lietuvą, o į bol
ševikų pavergtą Lietuvą neat
sirado nei vieno norinčio va
žiuoti, nes visi yra išgyvenę 
1940-41 metų bolševikų okupa
ciją Lietuvoje ir ja pasibaisėję. 

Musų stovykloje veikia Lie
tuviškas vaikų darželis ir pra
džios mokykla. Yra įsteigti 
šoferių ir Anglų kalbos kursai. 
Stovyklos salėje viename gale 
įrengtas altorius, ir kas antras 
šeštadienis atvažiuoja iš toliau 
Lietuvis kunigas, pamaldų at
laikyti. o kitame gale įrengta 
teatro scena, kurioje katf šeš
tadienis ruošiami vaidinimai. 
Kadangi Lietuviškų veikalų ne
turime tai vaidinimus rašo pa
tys stovyklos gyventojai. 

Stovykla leidžia savo laik
raštėlį Nemuno Aidas, kuris 
išeina kas šeštadienis. Taip 
pat visi vaikai ir jaunimas, net 
jaunesnieji vedę, yra susiorga
nizavę į skautų D. L. K. Kęs
tučio draugovę. Anksčiau sto
vyklos kulturinį darbą dirbo 
kulturinio darbo ratelis, o da
bar jį perėmė skautai. 

Vietos gyventojų Vokiečių 
tarpe Lietuviai turi gerą var
dą, nes Lietuviai yra ramus ir 
neužsiima vagystėmis bei plė
šimais. Prieš Lietuvius- čia gy
venę Slavai vietos gyventojus 
buvo įbauginę vagystėmis ir 
kitokiais netikusiais elgesiais. 

Stovyklos komendantu visą 
laiką yra Lietuvis. Gyvenimu 
stovykloje nusiskųsti negalima: 
jis yra laisvas ir niekeno ne
varžomas. Lietuviai iškilmin
gai švenčia savo tautines šven
tes ir per jas stovyklos aikštė
je iškelia savo tautinę vėliavą, 
kurią turi atsivežę iš Lietuvos. 
Anglai ir UNRRA nuoširdžiai 
paremia Lietuvių kulturinį dar
bą. 

Poli t i nes srovės pas H>U ; ne
pasireiškia, nors turime ir kai
riųjų ir dešiniųjų pažiūrų žmo
nių. Esame patenkinti savo 
1 T'ijin Amerikos Lietuvių veik
la ii į juos dedame dam: vii-
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Lietuva Tironu Pančiuose L I E T U V O S  

P A V E R G I M A S  

spuu-
kiek-

cia. Amerikos Lietuvių 
<l" įlar negavome, nors 
vienas mūsųjų apie j:* svajoja
me. 

Musų slovyklo.if y r a  ir ke
liolika Klaipeda- kra-t > Lietu
viu. St. Gunibul:is. 

(Tęsinys iš pereity nr.) 

7• Užbaigta apgavystė 
1939 metais Spalių 10 dieną, 22 valandą, Kremliuje, 

Molotovo darbo kabinete, Lietuvos užsienių reikalų mi
nistras Urbšys "laisva valia" pasirašė Lietuvos-Sovietų 
Sąjungos savitarpinės pagalbos sutartį. Pasirašė daly
vaujant abiejų pusių delegacijoms, ir dar Stalinui, Vo-
rošilovui ir Ždanovui. Pasirašius sutartis, Sovietų vyrų 
nuotaika tuoj pat pasikeitė. Molotovo paliepimu atneš
ti užkandžiai ir gėrimai sumažino nervų įtempimą ir pa
dėjo užmiršti ateinančių dienų neišvengiamą bėdą — bė
dą kurią užkraus ant Lietuvos tik ką pasirašyta savitar
pinės pagalbos sutartis. Užkandžiai užsitęsė iki 7 va
landos sekančio ryto. 

Spalių 11 dieną, 17 vai., buvo suruoštas Kremliuje 
bankietas Lietuvos delegacijos garbei. Jame dalyvavo 
visi aukštieji Sovietų Sąjungos žmonės su pačiu Stalinu 
priešakyje. 

Bankieto metu buvo daug kalbų: kalbėjo Stalinas, 
Molotovas ir Urbšys. Stalinas ir Molotovas viešai ir is-
kilminigai tvirtino kaį Sovietų Sąjunga yra tvirtai pa
siryžus ištikimai ir sąžiningai vykdyti naująją sutartį 
ir viską daryti kad Lietuvos-Sovietų Sąjungos santikiai 
pasiliktų kuodraugingiausi, be šešėlių ir be priekaištų. 
Stalinas, lyg pajuokai, pakartotinai minėjo kad Sovietų 
Sąjunga nemano ir nenori kištis Į Lietuvos vidaus rei
kalus, kad sudaryta savitarpinės pagalbos sutartis bus 
tvirtas laidas tradiciškai draugingų santikių tarp Lietu
vos ir Sovietų Sąjungos. Lietuva galinti buti rami: jos 
nepriklausomybei Sovietų Sąjunga niekados negrąsius 
ir ateityje negrąsys. Urbšys taip pat išreiškė pasitikė
jimą Sovietų Sąjungos valia ir patikrino kad Lietuvos 
vyriausybė sąžiningai vykdys pasirašytą sutartį. 

Kas tada galėjo viešai paabejoti kad Sovietų Sąjun
gos diktatorių žodžiai yra veidmainingi? Kas galėjo ti
kėti kad visi jų pareiškimai del Lietuvos nepriklausomy
bes yra skirti jų suruoštai klastai paslėpti? Ir daug kas 
Lietuvoje nuoširdžiai tikėjo kad Maskva neturi piktų in
tencijų Lietuvos atžvilgiu, ir manė kad galima pilnai pa
sitikėti Sovietų Sąjunga. 

Baigėsi bankietas įprastu mandagumu ir išoriškai 
širdingais atsisveikinimais.' 21 valandą Lietuvos dele
gacija išvyko traukiniu Kaunan. Stotyje ją palydėjo 
aukšti komisariato pareigūnai ir jos garbei pastatyta 
karinė kuopa su orkestru. Lietuvos trispalvė ir sovietų 
raudonoji su kuju ir pjautuvu plevėsavo virš stoties. Tai 
buvo traukinys kurs vežė Lietuvių Tautai Vilnių ir jo 
kraštą, vežė savitarpinės pagalbos sutartį su 20,000 so
vietų kariuomenės, vežė apgavystės keliais įkvėptą Lie
tuvos delegacijai viltį kad laisvė nebus išplėšta; vežė 
Lietuvių Tautai vergystės pančius; vežė sunkių pergy
venimų slegiamą nelaimingą Lietuvos delegaciją.... 

Spalių 10 d. Maskva grąžino Lietuvai Vilnių ir dalį 
jo krašto. Grąžino kartu su savitarpinės pagalbos su
tartimi. Kauno laikraščiai sutiko be entuziazmo Vil
niaus grąžinimą, o savitarpinės pagalbos sutartį — su 
dideliu abejingumu. Pati Lietuvių Tauta, tiek metų gy
venus Vilniaus ilgesyje, dabar jį atgavus turėjo džiaug
tis ir linksmintis, turėjo šokti ir dainuoti. Bet nujauti
mas buvo geras mokytojas: niekas Vilniaus grąžinimu 
nesidžiaugė, nes visi nujautė kad — kad Maskva, atida
vus Vilnių, paėmė visą Lietuvą. 

Spalių 13 d. įvyko Kaune, galima sakyti, prievartos 
demonstracijos Vilniaus grvžimui atžymėti. Karo Mu
ziejaus sodelyje susirinko demonstrantai pasidžiaugti... 
Buvęs Vilniui Vaduoti Sąjungos pirmininkas pasakė ne
ilgą kalbą, buvo perskaityta Vilniaus grąžinimo ir savi
tarpinės pagalbos sutartis ir sugiedotas Lietuvos Him
nas. Reikėjo laukti kad demonstrantai pasiųs sveikini-

Raudonojo Kryžiaus Vajaus Skelbimas 
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&>0 LIETUMI Iš NOR
VEGIJOS PERVEŽTA 

VOKIETIJON 
Pereitų metų Lapkričio mė

nesį, iš Norvegijos atvežta į 
Amerikiečio valdoma sritį Vo
kietijoje te ii atsiduię Lietu
viai. „'u atvyko 3f>o asmenų. 

Jie a  j  įgyvendinti Kasselio 
Lietuviu stovyklose i J* kitur. 
Daugelis jų V'iki"! i jo je turi 
avo gimini^'. 

Iš Norvego o ja -uis išvykti 
padėjo Norvegu ii- Vakarų S;i 
jungininku vakizia. 

(iiELHĖJIMUI karo nukentė
jusių žmonių maitinime, Ame
rikos žmonės raginami valgyti 
10 nuoš. mažiau kviečių ir 20 
nuoš. mažiau riebalų, kad butų 
pakankamai pasiųsti i karo nu-
teriotas šalis. 

Prez. Trumano programų vi-
sį raginami kepti neuždengtus 
tešla pajus, grikių blynus vie
toje kvietinių blynų; valgyt 
sandvičius su vienu šmotu duo
nos, ir vaisius vietoje saldžių 
pyragaičių užsigardavimui. 
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19-16 metų A m e r i k o s  i l a u d u i i o j o  K r y ž i a u s  v a j a u s  s k e l b i 
muose atvaizduojami du karo dalyviai: Pfc. Campbell Pyle, iš 
Lancaster, Calif., ir Peggy Neel, Raudonojo Kryžiaus ligoni
nės darbuotoja. Tas karys, dabar jau pasveikęs, vėl įstojo 
tarnybon liuosnoriu. Peggy Neel sugryžo į savo namus Sear
cy, Arkansas, 

mus Stalinui ir padėkos jam už jo mieląširdingumą. Bet 
Tautos nujautimas buvo tiek atsargus kad susirinkusie
ji, užuot pasiuntę sveikinimus Maskvon, uždėjo vainiką 
ant Nežinomo Kareivio kapo ir, gaudžiant Laisvės Var
pui, tyliai, lyg maldoje, išsiskirstė. Ir dar ilgai, ilgai au
syse gaudė Amerikiečių Lietuvių padovanotas Laisvės 
Varpas, kartodamas jame įrašytus žodžius: "O skambink 
per amžius vaikams Lietuvos, kad laisvės nevertas kas 
negina jos". 

Savitarpės pagalbos sutartis buvo-greitai ratifikuo
ta. Vilnius perėjo ,Lietuvos administracijon, ir sovietų 
kariuomenė žygiavo Lietuvos žemėn. Ir kaip lengva šią
dien pasakyti kad savitarpinės pagalbos sutartis buvo 
ne kas kita kaip užbaigta apgavystė, o sovietų įgulos — 
Lietuvos Nepriklausomybę sunaikinęs "Trojos arklys". 

HI. Lietuvos Okupacijos Paruosimas 

1. Sutartį pasirašius 
Lietuva^ pasirašius" savitarpinės pagalbos sutartj, 

tuoj pat dar nepajuto kad ji pateko į meškos nasrus, ku
rie kiekvienu momentu galėjo ją sunaikinti. Maskvos 
raminanti žodžiai ir pakartotini Kremliaus viešpačių pa
sisakymai kad jie nesikiš į Lietuvos vidaus gyvenimą, 
veikė kraštą raminančiai ir net padrąsinančiai. Nema
nyta kad tokiais raminimais Maskva nori užmigdyti Lie
tuvos vyriausybės budrumą. Taigi, ir sutartį pasirašius, 
Lietuvos vidaus gyvenimo tvarka niekuo nepasikeitė: 
viskas ėjo sena vaga, ir tvarkytasi taip lyg nieko nebūtų 
įvykę. Vėliau paaiškėjo kad ]\Iaskva ir norėjo kad ne
būtų sudarytas įspūdis jog savitarpinės sutarties pagal
bos priedangoje keičiasi Lietuvos socialinė tvarka. Tat 
ir komunistinė veikla Lietuvoje niekuo po to nepagyvė-
jo, ir atrodė kad tikrai Stalinas "sudrausmino" Lietuvos 
komunistų grupelę. 

Kitų kraštų spauda vertino Lietuvos-Sovietų Sąjun
gos savitarpinės pagalbos sutartį kaip Įžangą į Lietuvos 
sovietizaciją. Ir Maskvai labai nepatiko bent kokia abe
jonė jos gera valia ir bent kokia aliuzija kad jos santi
kiai su Lietuva lengvai gali baigtis okupacija. Maskva 
rūpestingai slėpė savo planą ir visais budais maskavo 
savo tikslus. 

Spalių 27 d., pasirašant Lietuvos-Sovietų Sąjungos 
sienų aprašymo protokolą, Molotovas rado net reikalin
ga pasakyti Lietuvos atstovui Natkui kad "kalbos apie 
Maskvos norą sovietizuoti Pabaltijo kraštus yra provo
katorių darbas". Gi Spalių 31 d. tariamame Sovietų Są
jungos "parliamente" Molotovas net viešai pareiškė kad 
"plepalai del sovietizacijos Baltijos kraštų gali buti nau
dingi tik Sovietų Sąjungos priešams ir provokatoriams". 
Netruko nei šiaip įvairių progų nei Molotovui, nei jo pa
vaduotojams. Dekanozovui bei Višinskiui rodyti Lietuvos 
atstovui Natkui daug simpatijos ir dažnai jam asmeniš
kai pakartoti kad Lietuva gali buti visiškai rami del so
vietų įgulų. 

Visi šie vieši ir privatus pareiškimai buvo skirti Lie
tuvos raminimui. Tai buvo lyg veršelio liaupsinimas prieš 
skerdimą. Ir teisingas nujautimas diktavo kad niekas 
Lietuvoje nesidžiaugė Maskvos ypatingomis simpatijo
mis Lietuvai; visa Lietuviškoji visuomenė laikėsi labai 
rezervuotai ii* nesidavė suviliojimui, taip atidžiai Mas
kvos propagandistų suorganizuotam. 

Toks Lietuvos visuomenės susilaikymas sovietų at
žvilgiu erzino ir pykino Maskvą. Ji, mat, manė ir norė
jo kad grąžinus Vilnių, Lietuva pultų visu entuziazmu 
Sovietų Sąjungos glėbin, pasiduotų be atodairos sovietų 
propagandai ir palengva imtų pati tuo keliu klimpti į 
sovietų balą.... Galimas daiktas kad Maskva, įvedus 
Lietuvon savo įgulas, tikėjosi galėsianti sprogdinti Lie
tuvos socialinę strukturą ir režimą iš vidaus ir paruoš
ti vietinių komunistų pagalba sovietų įsikišimą. Be abe
jo, iškilmingi Kremliaus pasižadėjimai nesikišti į Lietu-
tuvos vidaus gyvenimą ir nesiinteresuoti nei jos ekono
miniu nei politiniu tvarkymusi vertė jį labai tyliai ir la
bai atsargiai remti Lietuvos komunistus ir tik netiesio
giniai veikti vidaus politiką. Bet Lietuvos vidaus reika
lų ministerija buvo pakankamai budri kad sučiuptų kiek
vieną sovietų mėginimą lysti į Lietuvos reikalus. 

Prieš-komunistinis nusistatymas dar daugiau su
tvirtėjo ir priemones kovai su komunizmu dar labiau bu
vo sugriežtintos. Nežiūrint kad savitarpinės pagalbos 
sutartimi Lietuvos-Sovietų Sąjungos politiniai santikiai 
buvo formaliai labai žymiai pasikeitę, tačiau bendras 
tautos nusistatymas ir toliau pasiliko griežtai prieš-so-
vietiškas. Pats Sovietų Sąjungos režimas ir toliau bu
vo vertinamas krašte kaip despotizmo siautėjimas ir že
miausių žmogaus jausmų viešpatavimas. 

Maskva visa tai matė ir girdėjo. Ir ji gerai supra
to kad propagandos priemonėmis nepajiegs iššaukti Lie
tuvoje revoliucijos bei netvarkos kuri leistų jai įsikišti 
tikslu apsaugoti savo įgulas ir Sovietų Sąjungos intere
sus. Tatai supratus Maskva nutarė suaktyvinti Lietu
vos politiką Sovietų Sąjungos naudai. Nutarė atvirai ir 
kalbėti; kalbėti įspėjančiai, pamokinančiai ir net piktai. 

2. ''Juoda katė" 
Praėjus maždaug pusei metų po savitarpinės pagal

bos sutarties "pasirašymo", Stalinas galėjo įsitikinti kad 
nėra jokios vilties jog savaime keisis Lietuvių Tautos 
nusistatymas bolševizmo atžvilgiu, šis įsitikinimas ver
tė Kremlių pakeisti savo taktiką: liautasi rodyti Lietu
vai simpatijų ir nustota kalbėti apie sovietų-Lietuvių 
santikių nuoširdumą; vietoje to, pradėta pykti ir rus-
tauti. Jau Balandžio mėnesio pabaigoje Lietuvos atsto
vas Maskvoje Dr. Natkus rašė užsienių reikalų ministe
rijai kad "juoda katė yra perbėgus Lietuvos-Sovietų Są
jungos santikių kelią". 

Natkus pastebėjo kad Kremliaus valdovai pasidarė 

Siųskit Savo Prenumeratą DABAR knygai 

LIETUVA TIRONŲ", 
PANČIUOSE 

"LIETUVA PANČIUOSE" leidžiama kpygoje, bus apie 350 
pusi. didumo knyga. Kurie užsisakys knygą išanksto, tų vardai 
tilpsn knygoje. Skubėkit! Knygos kaina $3, dvi už $5.00. Pa
geidaujama stambesnių aukų knygai paremti—tai bus prisidėji
mas prie Lietuvos vadavimo pastangų. Užsakymus siųskit tuoj. 
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ŠJ KUPONĄ SU SAVO AUKA PASIUSKIT LVS. CKNTBUI 

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA 
(5820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 

Gerbiamieji: Siunčiu savo auką parėmimui jusų darbų. 

$ Knygai "LIETUVA TIRONŲ PANČIUOSE" 

$ LIETUVOS VADAVIMO DARBAMS 

$ Lietuvai Vaduoti Sąj. nario mokestj ($2 metams) 
$ Išviso 

Vardas 

Adresas j, 

Miestas » Valstija. 
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šaltesni jo atžvilgiu ir claugiau pradėjo interesuotis Lie
tuvos pažiūromis į karo galą, į Vokietiją ir išviso į ne
utralumą. Gegužės 11 d. Dekanozovas, laisvai besikal
bėdamas su Natkum, jį paklausė keno pergalės Lietuva 
pageidautų: Vokiečių ar Anglų? Klausimas buvo labai 
status ir keistas, bet jis slėpė savyje Kremliaus susido
mėjimą Lietuvos politiniu mąstymu. Natkus išsisuko 
nuo atsakymo, aiškindamasis kad Lietuva laikosi griež
to neutralumo dabartiniame kare ir todėl gali tupėti tik 
neutralią nuomonę. 

Nuolatinis Lietuvos, o ir kitų Pabaltijo valstybių, 
neutralumo kartojimas santikiuose su Sovietų Sąjunga 
ypatingai erzino Maskvą. Gegužės 16 d. "Izvestia" (nr. 
Ill) patalpino net vedamąjį apie dabartinio karo plėti
mosi galimybes ir neutralių valstybių padėtį. Straips
nyje tarp kita ko buvo pasakyta: "Paskutinieji karo įvy
kiai (Belgijos, Holandijos ir Liuksemburgo užėmimas) 
dar kartą parodė kad neutralumas mažų valstybių, ku
rios neturi jiegos jam paremti, yra gryna fantazija. Tuo 
budu išlikti mažiems kraštams neutraliais ir nepriklau
somais yra labai mažai galimybių. Visokie mažų valsty-
kių samprotavimai apie teisę ar neteisę santikiuose su 
didelėmis valstybėmis kurios veda kovą 'buti ar nebūti', 
yra — mažiausia — naivus.... Ir reikia pakartotinai 
dar priminti kad kai kurių mažų neutralių valstybių po
litikos negalima kitaip vertinti kaip jų savižudyste." 

Šiądien lengva pasakyti į ką "Izvestia" taikė šiuo 
straipsniu. Tai buvo lyg įspėjimas Pabaltijo kraštams, 
lyg pamokymas kaip Sovietai žiuri į mažų valstybių ne
utralumą ir kaip jie išviso supranta patį neutralumą. 

Lietuvos politikos vadovai nepraleido šio keisto Mas
kvos balso pro ausis. Užsienių reikalų ministerijoje su
sidomėta ką reiškia "Izvestijos" tokie keisti ir iki šiol 
neįprasti samprotavimai mažų valstybių adresu. Susi
domėjimą padidino dar pats tokib straipsnio pasirody
mo laikas: tai buvo pradžia istorijų Vilniuje nusišovusio 
raudonarmiečio Butajevo ir kitų iš sovietų įgulų neva 
pagrobtų kareivių. Mat, Gegužės 14 d. Natkus prane
šė liaudies komisariate apie Butajevo nusišovimą; Gegu
žės 15 d. Molotovas per Baltijos reikalų direktorių Li-
siak prašė Natkų pranešti Lietuvos vyriausybei kacl Bu
tajevo lavonas butų perduotas sovietų įgulų vadovybei. 
Ir štai Gegužės 16 d. "Izvestijos" straipsnis. Visa tai 
rodė kad tas straipsnis nėra pripuolamas redaktorių 
samprotavimas, o kad jis turi ryšio su kokiu nors Krem
liaus planu Lietuvoje ir kituose Pabaltijo kraštuose. 

Spėliojimą sutvirtino dar ir ta aplinkybė kad kai 
tik tuo metu aktingiau ėmė reikštis Lietuvos komunistų 
partija. Ji surado dirvą savo veiklai tarp darbininkų 
kurie dirbo prie sovietų įguloms skirtų kareivinių staty
bos. Prienuose ir Gaižunų poligone pradėtos sovietų 
statybos pasidarė komunistinio veikimo centrais, sovietų 
globojamais ir jų apmokamais. Komunistų partijos įsa
kymu statybos darbininkai ruošė streikus, kad tuo paro
dyti sovietams jog darbininkai Lietuvoje nėra patenkin
ti. Streikai lėtino darbus ir trukdė įgulų patogų įsikū
rimą. Tatai įgulų vadovybę pykino ir sudarė jai pagrin
dą priekaištauti Lietuvos administracijai kad ji "nemo
ka" darbininkų reikalų sutvarkyti. Komunistų partija 
organizuotai ir su sovietų atstovo Pozdniakovo žinia ver
bavo savo narius statybos darbams, kad butų galima len
gviau pravesti streikus ir juos tinkamiau išnaudoti savo 
politiniams tikslams. 

Prasidėjus sovietų ir vietinių komunistų (su Mas
kvos pritarimu, aišku) organizuojamiems streikams prie 
kareivinių statybos darbų, Lietuvos adminisitracija bu
vo priversta įsikišti, drausmės ir tvarkos atstatymui. 
Tuo tikslu reikėjo jai panaudoti net griežtų priemonių: 
reikėjo areštuoti kai kuriuos darbininkus, kurie organi
zavo ir kurstė streikus, ir juos pasiųsti į priverčiamojo 
darbo stovyklą (pav., Lazarevičių). "Visas tas priemones 
vėliau Maskva įvertino kaip Lietuvos vyriausybės sabo
tažą, kaip nenorą sąžiningai vykdyti savitarpinės pagal
bos sutartj. 

(Bus daugiąu) 
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Lietuvių Pabėgėlių. 
Spauda 

pvIPLOMATIJOS dumplės pučia greičiau, bet karštai 
^ ir šaltai, kaip teisingai pastebi Washingtono politi
nis rašytojas Paul Mallon. Jis sako: Nors Prezidentas 
Truman stovėjo greta ChurchiU'o kuomet šis savo kal
boje siūlė sudaryti Anglo-Amerikiečių sąjungą, už sa-
vaitės-kitos, Valstybės Sekretorius Byrnes savo kalboje 
paminėjime St. Patriko dienos, paskelbė griežtą atmeti
mą Churchillo plano. Jisai iš savo pusės siūlė palaiky
mą ChurchiU'o plano. Jisai iš savo pusės siūlė turėji-
kos įtakos kooperuojant su UNO. Po to, kitoje savo kal
boje ir Churchill atsitraukė nuo savo griežto pobūdžio 
ir paglostė Staliną savotiškoje humoristinėje formoje. 

Baltasis Namas ir State Departmentas, nors stovi 
vienas nuo kito tik skersai siaurą gatvę Washingtone, 
nesutaria ar nežino ko, nori. Visi kurie sekė ir pritarė 
ChurchiU'o kalbai, pasitenkinę tikrino kad Prezidentas 
Truman, kuris kartu su ChurchilPu važinėjo, gerai žino
jo ką Churchill kalbės, ir pritarė tai miačiai ir planui — 
kad Angliškai kalbantis pasaulis sudarytų tvirtą savi
tarpinę sąjungą savo apsaugai. 

Buvo tokių kurie net sakė, jeigu Prez. Truman su 
tuo sutinka, kodėl jis pats negalėjo pareikšti pasauliui 
to reikšmingo plano ir pats įgauti sau tokį pasižymėji
mą, kokio pasiekė Churchill ta savo kalba. 

Sekretoriaus Byrneš nuneigimas ChurchiU'o siūly
mo yra aiškus įrodymas kad Washingtone kas tokio ne
harmonizuoja — Baltieji Namai pučia savo dumplėm, 
State Departmentas savo. 

Ar kartais tame neužsiveria šis dalykas: State De
partmentas yra pilnas Maskvos agentų, pritarėjų ir sim-
patizatorių. Kongresas jau pradėjo reikalauti kad Sek
retorius Byrnes pašalintų iš State Departmento Mask
vos simpatikus. Jie gi, kol ten sėdi, naudojasi progomis 
ir įtaka pasukti Byrnes politiką kita kryptimi, arba jei 
Byrnes kuomet peratvirai pasisako prieš Maskvą, jie 
apsidirba su savo viršininku ir pertikrina jį kad Mask
vai taip nepatiks^ ir Byrnes vėl sušvelninia savo toną. 

Vienas iš Byrnes sekretorių, Acheson, yra atviras 
Maskvos politikos rėmėjas ir vykdytojas, ir klausimas 
ar jis bus iš State Departmento atstatytas, jeigu eilė 
mažesnių tarnautojų bus paleisti kaip pro-sovietininkai. 

Prie Roosevelto buvo sakoma kad jis nori pats vie
nas tvarkyti reikalus, nesiskaitant su State Departmen-
tu. Yra teisybė kad jis taip ir darė — nors jo sauvališ-
ko darbo pasėkos dabar visam pasauliui skaudžiai atsi
rūgsta. * ', 

Bet nebus naudos ir'iš dabartinio nesutarimo ir ne
žinojimo ką daro State Departmentas ar Baltieji Namai. 
Dar blogiau — tai yra aiškus įrodymas kad nei viena 
nei kita įstaiga neturi jokio programo, jokio aiškaus nu
sistatymo ko siekti, ir taip maišo pasaulio neramų gyve
nimą, labiau ir labiau apviliant visus kurie dėjo savo 
viltis į Ameriką. 

^MERIKOS spaudos dalis, jau net kantrybės netekus, 
veda atkaklią kovą su Washingtono vyriausybe, ku

ri be principų gyvena ir nežino kur stovi. 
Amerikos spauda susirupinus kritikuoja, bara ir 

mokina savo šalies vyriausybę liautis tupčiojus Rusijai 
ir žiūrėti į kokią naują pražūtį pasaulį veda. 

Spauda rėkia-verčia Washingtoną padaryti galą už-
grobinėjimui kaimynių žemių, ir kad butų ištraukta so
vietų armijos iš okupuotų šalių. Rėkia ir daug Kon
greso narių kurie permato dalyką ir nepritaria bolše
vikų nesiliaujačioms klastoms. 

Vaizdžiai tą pareiškia The Philadelphia Record sa
vo redakciniame Kovo 15: 

"Ar ne tiesa kad Rusija jau, šio- karo bėgyje, pasi
jungė arti 275,000 ketvirtainių mylių ploto, kuris lygus 
musų valstijų Maine, Vermon, New Hampshire, Connec
ticut^ Rhode Island, New York, Pennsylvania, Virginia, 
Ohio, Maryland, Deleware ir West Virginia plotui? 

"Ar ne tiesa kad iki šiol Rusija pagrobė Kurilų Sa
las, Sakhalino Salas, Lietuvą, Latviją, Estiją, Rytinę 
Lenkiją, Besarabiją, Bukoviną, Moldaviją, Karpato-Uk-
rainą, Rytų Prusijį dvi sritis Suomijos, ir Jannu Tuva 
Azijoje?" 

Nors Maskva sulaužė Teherano sutartis, ir tęsia už
grobimą Irane ir grąsina Turkijai, Amerika vis dar tei-
lda Rusijai kariškas ir kitokias reikmenis sulyg leadr 
lease, nors Britams lend-lease senai užbaigė. 

Chicago Tribune sako: "Niekad tokia maža grupė 
neužsipelnė tiek žmonijos pasipiktinimo kaip tie kurie 
ši karą padarė grobimo karu. Niekas naudingo ką jie 
kada padarė ar padarys negalės atsverti tą piktą-klas-
tingą diplomatiją kokią veda Churchill, Eden, ir Attlee, 
Roosevelt, Truman, Hull, Byrnes, ir Stettinius, Stalinas, 
Molotovas ir Višinsky. Jeigu kitas karas kils, jų var
dai atsidurs istorijoje greta Hitlerio kaip niekšystės 
vykdytojų." 

LENKIJOJE viešpatauja baisi suirutė, kaip įg Varšar 
vos išeinanti pranešimai sako, ir nežiūrint bolševikų 

padedamų visų pastangų jie negali įvesti savo tvarkos. 
Vidaus apsaugos ministras skelbia kad apie 100,000 as
menų areštuota, gaudoma ir be abeio tremiama visi ne
ištikimi "liaudies priešais", padėtis šalyje darosi bloges
nė ir nesuvaldoma. Lenkijoie siaučia žudynės, plėši
mai. šaudymai valdininkų ir šiaip niekšystės. Sako, nuo 
laikinos valdžios užstojimo, pereitais metais, jau apie 
pora tūkstančių Lenkijos politikierių tapo nužudyta, ir 
tęsiasi žudymas Žydų, kas verčia Žvdus bėgti iš Lenki
jos į Amerikos zoną Vokietijoje. Naikinami ugnia iš
tisi miesteliai ir kaimai, galvijai išvaromi. Plėšiami 
traukiniai, bankai, sandėliai, valdiškos įstaigos. 

Lietuviai pabėgėliai Vakarų 
Europoje, kurių didelė dalis 
yra inteligentai, leidžia savo 
laikraščius - laikraštėlius sulyg 
išgalių ir sąlygų. Vokietijoje 
dalis jų laikraščių yra tiesiog 
spausdinami, kiti leidžiami mi-
meografuoti. 

Kadangi Vokietijoje pabėgė
lių yra daugiausia tai ten ir 
jų spauda gausesnė. 

Vokietijoje be to leidžiama 
dar Eltos 'Biuletenis, teikiantis 
jvairias žinias apie pabėgėlius 
Vokietijoje ir tiek kiek patiria
ma žinių iš Lietuvos. 

šio Eltos Biuletenio Dirvos 
redakcija gavo jau 4-tą nume
rį, Vasario 1 laidos. 

Tačiau Dirvos redakcija ga
vo Iikraštėlius leidžiamus ir 
kitose šalyse, kurie yra mime-
ografuoti, bet įdomus, gerai ap
dirbti, net iliustruoti. 

Švedijos palbėgėliai leidžia 
savo laikraštėlį pavadintą Sve
tur. 

Danijoje ' eina Lietuvių Li-
nios. 

Šveicarijoje išleistas vienkar
tinis apžvalgos leidinys Lietu
viai Šveicarijoje. 

Italijoje, draugija "Lithua
nia" leidžia mėnesinį žurnalą 
Lietuvių Balsas. 

Nebutume labai nustebę jei 
patirtume kad savo spaudą tu
ri ir bolševikų ištremti j Sibi
rą ir kitas Rusijos sritis Lie
tuviai, nors ten ir slaptai.... 

D I R V A  

AMERIKA UŽDĄ-
RYS PABGĖLIŲ 

. STOVYKLAS 

Valstybės Sekretorius Byr
nes paskelbia kad Amerika nu
sprendė uždaryti savo zonoje 
Vokietijoje ir Austrijoje pa
laikomas pabėgėlių stovyklas 
nuo Rugpjučio mėnesio. 

Jis tai paskelbė dabar, kad 
UNRRA, kuri susirinko Atlan
tic City savo reikalų aptarimui, 
turėtų pakankamai laiko apsi
galvoti kaip paimti į savo glo
bą be namų likiusius pabėgė
lius. 

Byrnes savo pareiškime pa
stebi kad stovyklų uždarymas 
nepakeis padėties apie 100,000 
persekiojamų asmenų, kuriuos 
šios šalies valdžia ir toliau glo
bos. 

Pareiškimas toliau sako kad 
stovyklas uždarius ir jų gyven
tojus paleidus gyventi ant sa
vęs, pabėgėliai nebus verčiami 
gryžti j savo šalis. 

Pabėgėlių yra apie milijo
nas kurie nenori gryžti į bol
ševikų utraldytas savo tėvy
nes. 

Rusų atstovas UNRRA po
sėdyje vėl pareiškė kad dės 
pastangas kad UNRRA atmes
tų teikimą pagalbos šimtams 
tūkstančių politiškų pabėgėlių, 
šeši mėnesiai atgal, bolševikų 
atstovai reikalavo to paties, ta
čiau tada jie pralaimėjo. 

Diduma tų pabėgėlių yra iš 
Lenkijos, kiti iš Lietuvos, no 
o daug yra iš Jugoslavijos, 
Balkanų, ir iš pačios Rusijos. 

Amerikos Lietuviams reikės 
daugiau susirupinti savo vien
taučių pabėgėlių likimu ir tu
rės rimčiau sutvarkyti BALF, 
kad jame nebūtų vienpusišku
mų ir pataikavimų, kad nebu 
tų "gerųjų" ir "blogųjų". 

S K A I T Y M A I  

LIETUVIAI PABĖGĖLIAI ŠVEDI
JOJE MINĖJO VASARIO 16 

Bolševikų komisarai už visa tai kaltina buvusią 
Londono Lenkų vyriausybę. 

Kas dedasi Lietuvoje, pavidale požemio kovotojų ir 
besislapstančių partizanų, tas didesne skale vyksta ir 
Lenkijoje. Tik gal but Lenkijoje pjaeiu mastu vyksta 
ir kriminališkos vagystės, plėšimai, žudystės — bet 'vis
ką tą šaliai atnešė suardytas Lenkijos gyvenimas. 

BENAMIS . 
Man prieš langą ramusis kalnynas, 
melsvas šydas prieš ji nuolatos, 
kaip aksomas jį dengia eglynas, 
debesėliai kaip žiupsniai vatos. 
Minkštasparnis, švelniai per mėlynę 
nusileidžia balandis taikos, 
man palaimintą praneša žinią: 
gali gryžti benamiai namuos! 
Tu žinai, mano mielas balandi, 
ilgesys man koks yra kartus; 
tu žinai juk kad tėviškės dangų 
surasiu, tartum paukštis pietus! 
Tu žinai kad nebaisios tos kliūtys 
kur tarp musų ir mus Lietuvos. 
Gimta žemė kaip 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 emblemai 
prie krutinės prisegt nevalia — 
sega rožes ten kraujo plėmų, 
ten Rainių pušynėlio dalia! 
Mielas paukšti, baltas balandi, 
Lietuvoje skausmų dargana! 
Tavo akys bailiai nusigandę, 
ką daryt su tava dovana? 
Ji man kelio namo nenurodo, 
inan namai — tai Laisva Lietuva, 

• kur po kruvino, mirtino gruodo, 
aš tikiu, prisikels dar gyva! 
Lietuva! Miela tėviškės žemę! 
Tolima! Betgi ji taip arti* 
Mums veidai trėmime jau aptemę; 
musų taure, kaip Kristui, karti, 
Ar tesėsiu lig galo kelione, 
kur slogus palydovas kančia? 
Ar neliks Lietuva tik svajone,. 
ka vaidenas sapne paslapčia? ... 

Kastytis. 

IBIAIS metais Lietuviai pabėgėliai 28-tą Lietu
vos Nepriklausomybės sukaktį šventė nebe 

lageriuose-stovyklose, bet privačiame savo pa
bėgėlių gyvenime laisvoje Švedų žemėje. Lietu
vių Draugija Švedijoje suruošė iškilmingą mi
nėjimą Stockholme. Vasario 16 d., 12 vai., Ka
tedroje buvo atlaikytos iškilmingos mišios, ku
rias laikė ir pamokslą pasakė J. E. Vyskupas 
Muelleris. Lietuviškai pamokslą sakė Kun. J. 
Tadarauskas. Pamaldų metu giedojo Lietuviai 
solistai. Vakare įvyko iškilmingas posėdis, ku
rio metu kalbas sakė Lietuvių-Švedų Draugijos 
pirmininkas Prof. Kurmanas. Toliau paskaitas 
laikė ministras p. V. Gylys ir rašytojas Ignas 
J urkunas-šeinius. 

Dirvos bendradarbiui teko dalyvauti minė
jime vienoje iš didesnių Lietuvių pabėgėlių ko
lonijoje Sandsjofors, todėl tą įspūdingą minėji
mą šiuomi patiekiame smulkiau. 

Kadangi visi minimos kolonijos Lietuviai 
dirba fabrikuose tai iškilmės įvyko po pietų 4 
valandą. Iškilmėsna susirinko vietos ir toli
mesnių apielinkių Lietuviai su šeimomis ir net 
su vaikučiais, šventėje ypač pakili nuotaika 
buvo sulaukus dviejų žymių svečių Lietuvių, ku
rie abu kankiniais buvo kankinami nazių Stut-
hofeno stovykloje daugiau dviejų metų. 

Atidarius posėdį, šventės prasmę apibudino 
Vainis Dainoras. Po to kalbėjo svečiai. Aukš
tus mokslus baigęs visuomenės veikėjas, nazių 
kankintas virš dviejų metų Stuthofeno lageryje 
p. M-us nupasakojo vaizdžiai ir nuosekliai da
bartinio meto politinę tarptautinę padėtį ir per
žvelgė sąlygas tremtinių buities bei perspekty-

Ivas į ateitį. Visi buvome sužavėti kalbėtojo gi-
hia ir plačia pasaulinės politikos orientacija. Jis 
pranašavo kad .besiburią debesys atsuks vėtras 
ir prapustys kelius į Lietuvos laisvę. Jis baigė 
savo kalbą pacituodamas poeto Bern. Brazdžio
nio eilėraštį, "Malda": 

"O Dieve Tėve musų, globoki migs tėvynę, 
Ir naują laisvės rytą uždegk jos danguje. 
Tegul gimtojon žemėn tegryžta vėl tremtiniai, 
Kur teka amžių kraujas, kur šaukia įBaltija." 

Po to kalbėjo Stuthofeno nazių lagerio kan
kinys buv. Lietuvos kariuomenės Pulk. Bl-ys. 
Jis buvo nazių pagrobtas todėl kad prisidėjo prie 
trukdymo ir neleido naziams mobilizuoti Lietu
vos jaunuomenę. Jis pasakojo šiurpius pergy
venimus nuo jo areštavimo dienos 1942 metų 
pavasarį iki 1945 metų, kada alijantų buvo iš 
kankinių išvaduotas. Mes pergyvenome žmo
gaus protui nesuprantamas ir šiurpą sukelian
čias kančias, kokias perkentėjo Lietuvos veikė
jai, už tai kad jie nesilenkė nazių okupantams. 
Mus kratė šiurpas klausant pasakojimų tai ką 
turėjo patirti asmeniškai pats pasakoto j as-kan-
kinys! 

Abu šventės svečiai kankiniai p. M-us ir 
Pulk. Bl-ys buvo iš pirmutinės Lietuvių kanki
nių nazių Stuthofeno stovykloje tos 50 asmenų 
grupės kurioje buvo gen. tarėjai Puodžius, Ger
manas (abu ten mirę), M. Mackevičius, Prof. 
Jsergutis ir kiti. 

Po tiek įspūdžių sudariusių kalbų, buvo pri
imta Amerikos Lietuviams rezoliucija del vie
ningos veiklos ir del Willis-Kelly rezoliucijų 
(ji taipgi telpa Dirvoje—Red.) ir nutarta pasių
sti Lietuvai Vaduoti Sąjungai ir Amerikos Lie
tuvių Tarybai į Ameriką. Visi pabėgėliai kurie 
čia buvo susirinkę buvusių visokių Lietuvos par
tijų, prašė prašyti Amerikos Lietuvių kad jie, 
užmirštų savo politines pažiūras ir visi kuotam-
priau kauptųsi baigiamai naikinti Lietuvai va
duoti. 

Minėjimas baigtas Lietuvos Himnu. 
Po minėjimo buvo kukli pabėgėlių arbatėlė. 

V. Dainora*. 

LIETUVOS VARGAI 
Ten kur nerimu banguoja 

Nemunas platus, 
( Daug ten kraujo prasiliejo 

Per penkis metus. 

Ežerai, šaltiniai, prūdai 
Sriuvo raudonai; 

Namai degė, vyrai krito.... 
Džiaugės tik varnai.... 

• 

Šūviai zvimbė, kardai raudo 
Karo laukuose; 

Vaikai, moterys, seneliai 
Slapstės miškuose. 

Iš balnyčių išgabeno 
' Barbarai varpus; 

Gaudė tik žiaurių kanuolių 
Atbalsys šiurpus. 

Hunai musų tautą žudė 
Šėlstančia dvasia; 

Dabar Rusai ją sukando 
Savo nasruose. 

Lietuvos laukai derlingi 
Šūvių išrausti; 

Amžini miškai ir gojai 
Kirviais iškirsti. 

Tik kai kur keli dar medžiai 
Stokso be šakų.... 

Dieną ilgu ir nuobodu, 
O nakčia klaiku.... 

O tėvyne numylėta, 
Priešų nuskriausta, 

Tu kenti kančias didžiausias, 
Nors ir nekalta. 

Ak, kada, kada bus galas 
Tiems žiauriems laikams? 

Kada saule vėl ims šviesia 
Lietuvos vaikams? 

Kada baigsis mųs tėvynes 
Ta žiauri kova? 

Kada kelsis iš griuvėsių 
Laisva Lietuva? 

Laikas mums, o broliai, aiesti 
Nelabus ginčus, 

Nes mes verksim ir dejuosi m 
Jei tėvynė žus.... 

Pavieni mes nepajiegsim 
priešus nugalėt. 

Tat visi į talką stokim 
Lietuva gelbėt! 

J. S. Svyrūnėlis.' 

AMERIKOJE yra apie 100,000 asmenų vi
sai kurčių. Dabar ištobulinta budai kurie pa
gelbės kurtiems "girdėti" garsus ir muziką ma
tymu jų. Tas naujas išradimas paverčia kalba
mus žodžius ar šiaip garsus į naujus ir lengvai 
suprantamus ženklus, kas ir pavadinta "mato
ma kalba". Šis išradimas atidaro kurtiems ga
limybes "girdėti" panašiai kaip girdėjo kompo
zitorius Beethovenas, kuomet jis, visai apkur
tęs, tik skaitydamas muzikos gaidas gavo sau 
pilną jausmą to muzikos kurinio grožio. 

Šioje šalyje taipgi priskaitoma apie 3,000,-
000 kitų asmenų kurie turi prastą girdėjimą. 

GYVUS daiktus čielais ir sveikais išlaiko 
šiluma, o negyvus išlaikyti nuo gedimo reika
lingas šaltis. 

DRUSKA, sakoma, yra priežastis nemigės. 
Yra patirta nekuriais atvejais kad žmogus ku
ris negali užmigti, paliovęs vartoti druską sa
vo maiste pataisė savo miegą. Nereikėjo jokių 
vaistų užmigdymui. Nesudydami savo maistą, 
daugybė kurie per ilgą laiką turėjo neužmiega-
mas naktis, pradėjo gerai miegoti. 

žinoma, tas neatsitinka iš vieno sykio. Dr. 
Miller, iš Washington, D. C., tikrina kad asme
nys kurie tegalėdavo miegoti per naktį porą va
landų ar valandą, po trijų savaičių susilaikymo 
nuo druskos savo maiste, gavo tikrą miego pa
taisymą. Diena iš dienos jų įtempti nervai at
sileido; maži niekai nustojo juos erzinti ir ga
dinti nervus. Jie pradėjo miegoti po aštuonias 
valandas nakties metu, ir atsikėlę, jautėsi gerai. 

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI 
Kaina su prisiuntimu tik $1.00 
(Galima siųsti pašto ženklais po 5c) 

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

Reikalaukit Dirvoje 

LENGVAS BUDAS IŠMOKTI 
ANGLIŠKAI 

Kaina 35c. Su prisiuntimu 48c. 

(Galit siųsti pašto ženklais) 
Štai naudinga knygelė pradiniams mokytis 
Angliškai. Tinka pasiųsti giminėms pal>ė-
gusiems iš Lietuvos, arba Amerikoje to
kiems ką nori pramokti Angliškai. kalbėti. 

Reikalaukit 
G82& Superior Ąyt. 

'Dirvoje" 
Cleveland 3, Ohio 
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Rūpinkimės Lietuvos Likimu Dabar — arba Tino j 
bus Viskas Pralaimėta! 

George E. Sokolsky viename 
savo pastarų straipsnių griež
tai ir atvirai iškelia klastas ko
kiomis šio karo metu buvo ve
dama slapta diplomatija, ku
rią vedė ne kas kitas kaip pa
čios kulturingos Amerikos di
dieji vadai. Sokolsky rašo: 

Kuomet Versalio sutartis bu-
- Vo paskelbta Kinijos žmonėms, 

jie sustreikavo. Visa tauta iš 
ėjo į streiką, yiskas tapo už
daryta, išskyrus maisto par
duotuves. 

Tas streikas buvo pavadin
tas studentų streiku, nes veik 
lieji vadai buvo vaikfciai ir 
merginos gimnazijų įr kolegijų 
Blokiniai. 

, Versalio sutartį Kinija nie
kad nepasirašė. Delei šantun-
go klastos toje sutartyje kaip 
priešingos. Tautų Sąjungai, ir 
U. S. niekad neužtvirtino Ver
salio sutarties. 

ši šalis, anais Warren Har-
dingo laikais, nesutiko nusilen
kti politiškiems nemoralumams 
kokius papildė jos atstovai tai
kos konferencijose. 

Amerikos žmonės atsisakė 
buti išdavikais savo sąjungi-
ningės Kinijos, nesutiko su pa-

NOTARY PUBLIC 
FADAROMI AFFIDAVIT AI 

REIKALINGI GIMINIŲ 
PATRAUKIMUI Į 

AMERIKĄ 
Suteikiami patarimai 

tais reikalais. 
Turint reikalą notarizuoti 
dokumentus kreipkitės i 

K. S. KARPIUS 
6820 Superior Ave. 

ENdicott 4486 

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 mž nuostolius. 

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

Telef.: MAin 1773. 

"C • 
Savings will always 

be important to the 

man who wants to 

look into the future 

w i t h  a  f e e l i n g  o f  

security and personal 

independence!" 

Savers always welcome 

Petras Lalas 
Dirvos Atstovas 

Prenumeratoms, Skelbimams 

39 Union Street 
AMSTERDAM, N. Y. 

J. A. Urbonas 
Dirvos Agentas Day tone 

ir apielinkėje. 
1302 Larnar St. Dayton, O. 

vedimu jos teritorijos šantim-
go Japonams. 

Japonija su laiku išsitraukė 
iš šantungo, bet tai padarė ne 
del to kad Kinija turėjo galin
gas armijas, bet kad Kiniečiai 
nepakentė svetimų valdymo jų 
teritorijoje. 

Nežiūrint ką Kinijos vyriau
sybė ryžosi daryti, Kinijos gy
ventojai boikatavo Japonų pre
kes, puldinėjo Japoniečius gy
venančius Kinijoje, vedė gud
rią propagandą prieš Japoniją 
S. Valstijose, Britanijoje, Fili
pinuose ir Malajų šalyse. 

* * * 
Šiądien Rusija eina Kinijoje 

anų laikų Japonijos pėdomis. 
Ir vėl tos šalies studentai 

sukilo pasipiktinę del Kinijos 
suvylimo ir apgavimo. 

šį kartą, vėl Suv. Valstijos 
Kiniją apvylė. 

Teritorija jau ne šantungas 
bet Mandžurija. 

Derybų vedėjas anuo laiku 
buvo Woodrow Wilson, dabar 
Franklin D. Roosevelt. 

Vieta buvo ne Paryžius bet 
Jalta. 

Vėl Suv. Valstijos sutiko ap
gauti vieną sąjungininkę ki
tos naudai. 

Vėl, Suv. Valstijos prisiėmė 
sau užduotį pertikrinti Kinijos 
vyriausybę apgauti Kinus. 

šiuo atveju yra vienas skir
tumas: Woodrow Wilson pa
gamino sutartį ir patiekė Se
natui užtvirtinti kaip Konsti
tucija ir tvarkinga yaldžia nu
sako. 

Franklin D. Roosevelt ir 
Harry Truman atliko savo dar
bą slaptomis. 

Teheranas, Jalta, Potsdamas 
ir Maskva buvo slapti susirin
kimai kur trys žmonijos satra
pai kalbėjo tik vienas į kitą ir 
patiekė viešus pranešimus ku
rie su laiku pasirodė nekuriais 
atvejais nepilni ir neatsakanti, 
o kitais atvejais klastingi. 

Slapta diplomatija ne tiktai 
prasižengia padorumui bet ir 
šalies įstatymams. 

* # * 

Sekretorius Byrnes salėjo ir 
privalėjo pataisyti šias klaidas, 
tačiau jis nepasirūpino ir nesu 
gebėjo to padaryti. 

Jis matomai ėjo savo pirm 
takunų išmintu keliu, pasitikę 
damas žmonių atminčių trum
pumu, reikalų nukrypimu ir 
įvykusiais faktais, kurie turė
tų ištraukti jį iš bėdos. * 

Tas kaip tik atsitiko Lenki
jos atžvilgiu. 

Lenkijos pagrobimas dabar 
jau tapo užtvirtintas visuotinu 
sutikimu ir niekas nesirūpina 
kas ištiks su Lenkais, Ukrai
niečiais, Rutenais, Galicėnais, 
žydais — milijonais išvietintų, 
alkanų, benamių, mirštančių. 

Jie, kaip ir Kiniečiai, kitados 
dėjo viltis į Roosevelto "libe
ralizmą", į "Keturias Laisves", 
"Atlanto čarterį" ir į glostan
čias kalbas kurios skrido oro 
bangomis iš Washingtono kad 
visi klausytų ir tikėtų. 

Dabar žinoma kad tas vis
kas buvo melagystė. Gryna 
politiška melagystė kuri buvo 
pritaikyta momentui. 

Skirtumas tarp Kinų ir Len
kų yra tas kad ilga Kinų isto
rija išmokino jos žmones neti
kėti svetimais žodžiais. 

Kinija taip dažnai buvo su-
vilta ir net apgauta kad dabar 
kai kokia vakarų .valstybė pri
silaiko padorumo, Kinai tiesiog 
nusistebi. 

Mandžurija, už kurią Kani-

ja ir Japonija kariavo nuo 
1894 metų, dabar Amerikos ta
po atiduota Rusijai—tai pada
rė Franklin D. Roosevelt, Har
ry Truman ir Jimmy Byrnes. 

Kinijos žmonės sukils prieš 
tą vagystę. Ar Amerikos žmo
nės neš tą gėdą tylėdami? — 
užbaigia Sokolsky. 

S. L. A. REIKALAIS 

Panašiai pasielgta ir su Lie
tuva,' tik jos klausimas jau se 
niau užmirštas. Atminkime 
kad Stalinas kaip jautis baubė 
ir reikalavo Lietuvos pačioje 
pradžioje Rusų-Vokiečių karo, 
net grąsindamas išstoti iš karo 
jeigu jo reikalavimai nebus pa
tenkinti. 

Kam mums apgaudinėti save 
tikrinimais kad Lietuvos klau
simas State Departmente sto
vi po senovei ? 

Nei Prez. Truman. nei Sekr. 
Byrnes nepajudins piršto Lie
tuvos gelbėjimui, kada jie jau 
pralošė kitas didesnes šalis — 
kaip viršminėtame straipsnyje 
rašytojas Sokolsky nurodo. 

Visa viltis musų tėra tiktai 
Amerikos Kongrese ir Willis-
Kelly rezoliucijoje, ir prakeiks 
Lietuvių tauta tuos savo vaikus 
kurie dabar del menkų savo 
bizniškų išskaičiavimų kliudo 
ir atsisako dirbti už tą rezoliu
ciją. TIK TA REZOLIUCIJA 
TELIKO MUSŲ VIENATINĖ 
VILTIS! K. 

VERČIAUS ŽUDYSIS 
BET NEGRYŠ Į BOL-

ŠEVIKŲ NAGUS 

VISOKIA APDRAUDA 
Mes esame pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

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

P .  P .  M U L I O  L I S  
Vienatinę Vietinė Pastovi Lietuviška Real Est$ff 

ir Apdraudos Agentūra 
6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 
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J. J. Bachunas gavo sekantį 
laišką nuo savo giminaitės pa
bėgėlės Vokietijoje: 

širdingai sveikiname jus vi
sus. Rašiau jums vieną laišką 
dar praėjusią vasarą, tetos 
Onos ir dėdė Kazimiero vardu, 
visai nežinodama kad jau te
tos gyvųjų tarpe nėra. Apie 
tetos mirtį sužinojau tik iš ju
sų laiško rašyto dėdei Pranui. 

Kadangi musų adresas da
bar yra pastovesnis tai vėl 
rašau jums laišką. Mes dar 
gyvename Vokietijoje, Bava
rijoje, Amerikiečių užimtoje 
dalyje, Wuerburgo mieste. 

Gyvename lageryje, Vokie
čių buvusiose kareivinėse. Pats 
miestas kaip ir visi Vokietijos 
miestai, bombų taip sudaužy
tas kad nepažinti kur buvo na
mas, vien griuvėsiai. 

Taigi tame lageryje gyvena 
apie 1500 žmonių Lietuvių. 
Dvi šeimos, musų iš 4 žmonių 
ir dar viena šeima taip pat iš 
4 asmenų, gyvename susigru-
dę viename kambaryje, tai sa
vaime suprantama koks oras 
ir kokios gyvenimo sąlygos, 
ypač su mažiukais vaikais. 

Visa laimė kad mus globoja 
UNRRA, t. y. užlaiko ir mai
tina, bet žinoma ta laimė ne
ilgai tęsis, reikia susirupinti 
ateitimi. 

Gryžti į tėvynę tokią kokia 
ji dabar yra, prie tokios val
džios tai geriau pačiam savo 
ranka sau gyvybę atimti. 

Dabar ten Lietuviams vietos 
nėra. žinoma, jųs apie tai ma
nau supratimo neturit, tą vi
są reikia pačiam pergyventi. 

Mums jau teko gyventi 1940 
metais, tai visa laimė kad ne-
atsidurėm Sibire arba pas Ab
raomą. 1941 metais dėdės Jo
no sunų Zenoną su žmona ir 
dviem mažais vaikučiais suėmę 
išvežė, kur, niekas nežino: din
go taip kaip kad butų jau pa
laidoti. Daug Lietuvių taip 
pražuvo. Tai dabar supraskit 
kodėl tūkstančiai Lietuvių, Es
tų, Latvių ir kitų tautų žmo
nių negryžta į pustyne paver
stą savo tėvynę. 

Mano vyras Viktoras Savi
čius susirašinėja su Ameriko 
je gyvenančia savo teta, pus
broliais ir tikru broliu. Jie ra
šo kad mielai mus gelbėtų iš 
to pragaro ir atsiimtų j Ame
riką. ... 

Vokietijoje, Stuttgart mies
te, jau yra įsteigta konsulari-
nis skyrius kuris, teikia infor
macijas apie vykimą į Ameri
ką. Valerija Savičienė. 

kAS TIE SAVE PASISKY
RĖ SLA "GELBĖTOJAI"? 
Nors nominacijos į SLA Pild. 

Tarybą praėjo ramiai, be ypa
tingos t agitacijos, kaip kitais 
rinkimais kad būdavo, tačiau 
prisiartinus SLA Pild. Tarybos 
pareigūnų rinkimams narius 
pasiekė agitacinis lapas kokio 
ten niekeno nerinkto ir neįga
lioto pasivadinusio "SLA Na
rių Komiteto" parašais, kuris 
akių apdumimui neva nukreip
tas prieš komunistus, tikreny
bėje agituoja be išimties už vi
sus senuosius Pild. Tarybos na
rius, išskiriant S. Mockų, ku
ris pats atsisakė kandidatuoti 
į SLA Iždo Globėjus, ištarna
vęs toje vietoje apie 10 metų. 

Kas tuos pasirašiusius "SLA 
Narių Komiteto" asmenis iš
rinko, kas juos įgaliojo varde 
SLA narių kalbėti ir agituoti 
už visus senuosius Pild. Tary
bos narius? Kas juos finan 
suoja ir kas jiems suteikė SLA 
narių antrašus? 

Atsakymas yra tik vienas ir 
nedvejotinas: SLA Pildomoj 
Taryba, kuri matomai yra pa 
siryžus neapleisti savo sostų 
nežiūrint kiek jie per eilę me 
tų yra pridarę netikslumų Su 
sivienijime ir žalos nariams sa 
vo nesugebėjimu Šeimininkauti 
organizacijoje. 

Išleidimas 15,000 tokių lape 
lių ir jų išsiuntinėjimas SLA 
nariams kainavo keli šimtai 
dolarių. Aišku kad tie pasira 
šiušieji asmenys savo kaštais 
tų lapų neišleido, juos išleido 
tikriausia pati Pild. Taryba 
tik pasislėpė už savo išrinktų 
jų pečių, kad butų lengviau 
apdumti balsuotojų akis ir su 
žvejoti savo naudai jų balsus 

Apie prezidentą ir vice pre 
zidentą nėra kas daug kalbėti 
jie buvo tik vieną terminą ir 
dar pačioje suirutėje, jie ne 
spėjo įrodyti savo sumanumų 
ar nesumanumų vedimui SLA 
išskyrus tą kad tuo trumpu jų 
administravimo laiku padaugė
jo Pild. Tarybos narių pasiva
žinėjimas, kas daugiau atsilie
pė į tuščią SLA lėšų fondą. 

Nesant tinkamo kandidato į 
SLA sekretorius negalima kas 
daug kalbėti nei apie Dr. M. J. 
Viniką, tačiau Gugis ir Miku-
žiutė tai be pasigailėjimo rei
kia per balsavimus šluoti lau
kan kaip netinkami SLA vir 
šininkai. SLA iždininku reikia 
rinkti jaunosios kartus ener 
gingą ir sumanų finansų tvar 
kytoją Adv. C. S. Chelediną is 
Philadelphijos, kuris savo fi 
nansinius gabumus jau yra įro 
dęs per eilę metų vadovauda
mas Philadelphijoje milijoninę 
Lietuvių finansinę įstaigą. 

Iždo globėjais reikia išrink
ti Inžinierių W. Norkų iš Phi
ladelphijos ir J. Maceiną. Ši( 
visi yra jaunosios kartos Lie
tuviai, sumanus veikėjai, geri 
tėvynainiai ir gerai atsižymėję 
Susivienijime. 

šiuos čia įvardintus vyru? 
mes turime rinkti dar ir del tc 
kad jie yra arti paties SLA 
centro ir mažiau Susivienijimui 
kaštuos jų kelionės j P. T. po
sėdžius. 

Apie Daktarą-Kvotėją Dr. S 
Biežį netenka daug kalbėti, jis 
yra nepamainomas ir naudin
gas organizacijai kaip .dakta
ras kvotėjas ir straipsnių rašy
tojas apie sveikatą. Kas nesi
džiaugia Dr. Biežio raštais apie 
sveikatą kurie nuolat telpa 
Tėvynėje. Taigi nesiduokime j =Ę 
agitatoriams per lapelius su- j £= 
vedžioti ir darykime galimą 
pamainą kaip gerą vaistą Susi
vienijimui. 

Petras P. Jaras, 
SLA 64 kp. narys. 

ANGLIJOJE daktarai ren
giasi streikuoti protestui prieš 
socialistiškos valdžios planavi
mą nacionalizuoti sveikatos pa
tarnavimą. Daktarų draugija 
sako ragins savo narius atsisa
kyti dirbti valdžiai, kuri nori 
padaryti daktarus priverstinais 
valdžios tarnautojais už nusta
tytą algą. 

JIS GREITAS, 
JIS TIKRAS, 

JIS ŠVARUS -
Jis GASAS 

Ką jųs tikrumoje norit virimo pečiuje? šeimininkės mums 
sako kad jos nori pečiaus kuris sutaupytų laiką ir energiją, 
bet, lygiai taip svarbu, kad butų užtikrinta nuolatinės geros 
pasekmės be spėjimų. Na o modernis Gaso Pečius kaip tik 
yra padarytas tam tikslui—atsakančiausia. 

JIS YRA GREITAS—staigi šiluma tik rankos pasukimu ... ir 
nebūna karščio tuoj užsukus, sugadinimui jusų skanių gaminių. Dar
žovės taipgi greitai išverda, ant didžiojo viršutinės ugnies — sutau
pant svarbius vitaminus. 

JIS YRA TIKRAS—pečiaus temperatūros automatiškai palaiko-
""mos vienodai. Ir gausybė įvairių karščių viršuje duoda galimybę 

turėti tokį karštį kokio kada reikalinga kokiam gaminimui. 

JIS YRA ŠVARUS —puikus naujas Gaso Pečius padirbtas pagal 
streamline grožiui ir lengvam valymui. Taipgi daugiau nereikalinga 
kaminų šių dienų A.G.A. užgirtiems pečiams. 

Jusų pardavėjas dabar-turi išstatęs gaunamus modelius vi
sokių skirtingų stylių, didumų ir kainų. Apsilankykit p*is 
jį tuoj—patirkit pačios tuos tikrus patogumus kurie pasta
to Gaso Pečių pirmu greitam, tikram, švariam gaminimui. 

THE EAST OHIO GAS COMPANY 

Velykine Dovana 
Kuri tęsės visą metą aplinkui — 

$ 
Visam metui tik 

TIEMS KURIE NEVILKINANT ATNAUJINS 
ARBA NAUJAI UŽSIRAŠYS DABAR! 

^-DIRVOS skaitytojai prašomi platinti Dirvą išrašant ją dova
nu savo draugams ir giminėms plačioje Amerikoje. 

^-SENIEJI skaitytojai prašomi neužvilkinant atnaujinti prenu
meratą prisiunčiant tuoj kaip tik pasibaigia. 

^KURIE patys išsirašys Dirvą naujai, taip pat gaus ją už $2.00 
visam metui. Dirvai išsirašyti nereikia laukti pradžios metų. 

U 

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

D I R V A  
6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 
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WATERBURY LIETUVIŲ TARYBOJE 
PERVERSMAI 

WATERBURY, tym.— Wa-
terburio Lietuvių Taryba susi
laukė jau senai tikėtos dikta
tūros, ir perversmo. Iš pat pra
džių kaip čia Taryba susitvėrė, 
šios kolonijo® vadukai bandė 
įsiskverbti j jos valdybą, jie 
niekuomet negalėjo pakęsti kad 
ir doriausių žmonių vadovys
tės. Pirmutinis pirm. Kun. Dr. 
J. jBogušas bandė tvarkyti Tary
bos reikalus kuoprielankiausia, 
bet jiems neįtiko. 

Antras, Dr. Petras Vileišis, 
dėjo visas pastangas pataikau
ti kiekvienam, net ir tiems po
neliams, bet vos iškentėjęs po
rą metų buvo priverstas pasi
traukti iš pirmininkystės. 

Kai viršminėti asmenys pir
mininkavo, tuo laiku buvo ma
lonu lankytis Tarybos susirin
kimuose ir parengimuose, ten 
nebuvo skirstomos srovės, nei 
asmeniški puldinėjimai; tai bu
vo pavyzdis ir kitoms koloni
joms. 

Bet dabar, vos pora mėnesių 
kai p. Aleksis užėmė pirminin
ko vietą, jo mitinguose gauna 
progos tam tikros taradaikos 
žmones atakuoti. Pirmiau jis 
nematė reikalo lankytis Tary
bos susirinkimuose nei paren
gimuose. Dabar, kai kartą Ta
rybos susirinkime kilus papras
tiems ginčams, vice pirminin
kas Jacob Trečiokas pasipra
šęs balso pareiškė, "Vyrai, bu
tų daug naudingiau musų Ta
rybai ir nelaimingiems Lietu
vos žmonėms jeigu mes pamir
štume ypatiškumus ir daugiau 
rupintumes Lietuvos reikalais", 
pirmininkas jam užkirto, "Ne
duok čia kokių pamokslų, nes 
aš šiądien girdėjau tris pamok
slus bažnyčioje". 

Paskutinis p. Aleksio "vic
tim" yra Dr. Colney, o priežas
tis tik ta buk Dr. Colney pa
kritikavo per spaudą N-nų ir 
S-ros redaktorius už netinka
mus rašinius jų spaudoje, ku
rie 'daugiau silpnina o ne stip
rina bendrą veiklą. Aleksis 
tuo pasinaudodamas bandė įti
kinėti Tarybos delegatus buk 
Dr. Colney šmeižiąs Tarybą. 

Man yra gerai žinoma, Alek
sis turi neužgydomą "roną" 
prieš Dr. Colney, ir prie kiek
vienos progos jis pila savo pa
mazgas ant to žmogaus. Kiek 
man yra žinoma, Dr. Colney 
visuomet darbavosi ir aukavo 
dešimtines Tarybai, jis lygiai 
darbuojasi ir kitose organiza
cijose kurios rūpinasi Lietuvos 
ir jos žmonių reikalais, pilnai 
tikiu kad jis ir toliau rems Ta-
rrba. 

Paskutiniais laikais pr. Col
ney nuėmė karūną nuo Aleksio 
galvos Lietuvos Nepriklauso-
m;;l'js 28 metų sukakties mi-
iič imu. Taryba surengė savo 
-"mCjimą Vasario 17, Šv. Juo
zapo parapijos salėje, ir gerai 
pavyko. 

Bet nuo savęs paminėjimą 
parengė LVS skyrius ir Ameri
can Friends of Lithuania Va
sario 24, Elton Hętel. čia da
lyvavo daug įžymių Amerikie
čių, biznierių, vietinės spaudos 
atstovų, ir šis parengimas ga
vo tiek ir tokios gražios- publi
kacijos kad už pinigus jokiu 
budu to nenupirktum. O Dr. 
Colney buvo tos dienos progra-
mo vedėju. Na ir kaip čia ga
lėjo tas įvykti nepasiklausus p. 
Aleksio ? 

Ponas Aleksis turėtų atmin
ti, juk senesniais laikais Vil
niui Vaduoti Sąjungos skyrius 
rengdavo Lietuvos Nepriklau
somybės paminėjimą, daug at
vejų ir SLA kuopa ir kitos or
ganizacijos surengdavo ir savo 
minėjimus atskirai, ir kame čia 
buvo blogo? O dabar, kada 
Lietuva randasi tikrai mirtina
me pavojuje, ir kada mums rei
kalinga kiekvieno žmogaus pa
rama, ypač šios šalies piliečių, 
politikierių ir tt., tai tas musų 
senas veikėjas sumanė daryti 
perversmą Taryboje. 

Tikrai reikia stebėtis: Lietu
vos valdžia apdovanojo p. Alek
sį Gedimino Ordinu ir jis tuo 
labai didžiavosi, bet štai kaip 
jis dabar pasitarnauja nelai
mingai Lietuvai! 

Pereitame Tarybos susirinki
me jis bandė įrodinėti delega
tams buk Willis-Kelly rezoliu
cija nėra tinkama, net pavo
jinga. O tai vis įkvėpimu so-
palistiško vado. 

šiaip ar taip, *rodos turėtų 
buti p. Aleksiui Nusižeminimas 
susidėti su taraclaikomis ir už
siimti burnojimu ant savo kai
mynų, ką jis daro. Duosis pa
matyti kaip jam Tarybos per
versmas pasiseks. I-zis. 

PAJIEŠKOJIMAI 

Jieškomieji ar apie juos ži
nantieji prašomi atsiliepsi į: 

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

arba 
Consulate of Lithuania 
U) N. LaSalle Street 

2, 111. 

RUSAI APVAGINA 
AMERIKĄ 

Paslėpimui savo vogimo už
imtoje Mandžurijoje, Maskvos 
bolševikai paleido įtarimą kad 
Amerika plėšia ir gabena iš 
Japonijos brangius dalykus — 
auksą, sidabrą, platinumą ir 
kitokias brangenybes iš buvu
sio Vokiečiu sandėlio. 

Štai apysaka kurt Jums paliks! 

A L P I S  
KĘSTUČIO IŠLAISVINTOJAS 
$1.50 Popieros viršais. $2.00 Tvirtais vir&iia 

Dabar atiduodama už $1.00 
£ Didelė, įdomi, lengvai skaitoma K. S. Kąr-
pįaus istorinė apysaka iš D. L. Kunigaikščio 
Kęstučio laikų — apie jaunuolį Alpį, kuris iš
laisvino Kęstutį iš Kryžiuočių nelaisvės. Istori
ja pažymi tik tiek kad Alpis išleido Kęstutį, ta
čiau tas narsus vaikinas ir toliau gyveno — šio
je apysakoje rasit to gyvenimo tolimesnius nuo-
tikius Lietuvoje — jo kariavimus, meilę ir at-
sižymėjimus. Knyga paveiksluota, 288 pupi. 

Knyga pasiunčiama tuojau, iki jų dar turime. 
Pasiuskit laiške $2 afbą $1.50 (|0c galima ®ių*-
ti, pašto ženklaisk). 

Reikalaukit "Dirvoie" 
6820 Superior . Ave, Cleveland 3, Ohfo 

N. Y. Konsulate: 
Tumelis Juozas, iš Alksnėnų, 

gyvenęs Newark, N. J. 
Tumelytė-Grinslauskiene Ona, 

iš Alksnėnų, gyv. Newark, N.J. 
Tyla, Jonas ar* Juozas, kilę 

iš Anykščių, gyvenęs Chicagoj. 
Tylienė-Vasiliauskaite Domi 

celė, gyv. Chicagoj. 
Urbštytė Marija, iš Raudo

nės v., Raseinių ap., gyv. Chi
cagoj e. 

Vaicekauskaitė Julė, iš Vi 
liošių k., Šiaulėnų v!, gyvenus 
Kingston. 

Vainauskai, sunųs Jono Vai
nausko, iš* Viduklės, Ras. ap. 

Vakulskaitė Morta, iš Pa-
grausčių k., Anykščių v., Ute
nos ap., gyv. Brooklyn, NY . 

Valentinas Julijonas, gyve
nęs Brooklyn, N. Y. 

Valentinavičius Antanas, iš 
Griškabūdžio v., gyvenęs Phi
ladelphia, Pa. 

Valienė-Kaladzinskaitė Vero
nika, d. Alekso, iš Kuršėnų v. 
Šiaulių ap. 

Valuckas Antanas, s. Kazio, 
iš Kašarkų k. Deltuvos v. Uk
mergės ap., gyv. New Yorke. 

Vaškelevičiai, Juozas ir Vac
lovas, Amerikoj žinomi kaip 
Joseph Waskel ir Walter Was-
kel, gyv. Omaha, Neb. 

Viltrakytės, Katrė, ir Mag
dė Valilionienė, iš Majoriškių 
k., Vilkaviškio ap. 

Visockiai, tėvas ir brolis iCa-
zio arba Charles. Tėvas dirbc 
Hotel Delmonico New Yorke, 
o brolis taipgi New Yorke. 

Vitauskas Antanas, iš Vidu
klės, Raseinių ap. 

Wally arha Valilionfenė-Vil-
trikaitė, Magdalena, iš Majori-
škių k., gyvenus Floridoj. 

Wiltrak arba Viltrakytė Ka
trė, iš Majoriškių k., gyv. Ten 
Eyck st., Brooklyn, N. Y. 

Wimeriene - Ramanauskaitė, 
Otilija. 

Woit Leon, iš Joniškio, Šiau
lių ap., gyv. New Jersey. 

Zdanavičius Mykolas, s. Jur 
gio7 iš žiežmarių v., Trakų ap. 
gyvenęs Boston, Mass. 

Zigmantavičius Petras, sū
nūs Juozo, iš Daujėnų, gyvenę* 
Chicagoj . 

Zovė, Ferdinandas, iš Svėda
sų, Rokiškio ap. 

želvys Vladas, s. Prano, i£ 
Padui:isio k., Šiluvos v. 

žemaitis Jonas, s. Tamošiaus 
iš Juozapavo, gyv. Shenandoah! 
Pa. 

žilvytis Jonas, gyvenęs Chi
cagoje. 

Žvirblys, Stasys, s. Motie
jaus, iš Remeišių, Ukmergė* 

gyvenęs Brooklyn, N. y. j 

Chicagos Konsulate: 
Antanaitis Dominikas, Tau 

kuočių k. Smilgių v. Panev. ap. 
j Antanavičiai, Andrius ir Liu-
| dvikas, iš Veviržėnų. 
j Adomaitienė Marė (Šidlaus
kaitė), duktė Kazio, iš Gude-

i laukio, Raudonės v., Raseinių 
Aleknienė, Jonaitytė, kilusi 

i iš Grinkiškio valsčiaus, gyvena 
; Chicagoje. 
j Andriliunas Petras, 1924 m 
i gyveno Philadelphijoje. 
I Beleckas Jonas, iš Puožo. 
: Kupiškio v. Gyveno Bostone. 

Bugaila Leonardas, gyvenę* 
| Duquesne, Pa. 
į Buivydienė, Kotryna. 
' Baronas Jurgis, iš Kaiminė 
| lių k., Musninkų v., Ukmergė? 
j ap., gyv. New Yorke. 
j IBrencius, Pranas Antanas, 
i Bacevičius, Juozas, kilęs i< 
1 Vilkeliškio kaimo, Sintautų pa 
i rap., Sakių ap., gyvena Detroit 
Mich. 

I Baleikonienė, Kanapecka i t ė. 
kilusi iš Panevėžio, arba jo* 

j vaikai, (gyvena Chicagoje. 
Į Batalowski, Ona ir Lijija 
i dukterys Jono, kilusios iš Ak-
! menės vai., Mažeikių ap. 

Bencaitytė, Elzbieta. Ištekė 
jusi, pavardė po vyru nežinoma 
Kilusi iš Jurbarko. Gyvena 
Chicagoje. 

Budrius, Mataušas, kilęs i* 
Jurbarko vai. Gyveno N. Fon-
dulac (Wisconsin?). 

Bukauskaitė, Marija, ir kiti 
Antano Bukausko vaikai, kilę 
iš Radviliškio. 

Černiauskienė - Šulcaite, Jad
vyga, iš Janušavos, Kėdainių. 

Civilka Adolfas, sunus Bal
traus, iš Vaidatonių k. Kėdai
nių ap. 

.Gerdvylai, iš Gerdvylų k. Šė
tos vai. 

Dambrauskas, Juozas, iŠ Gra-
žionių dvaro, Radviliškio. 

Daktaraitis, Pranas, kilęs iš 
Šiluvos vai. 
•v Dambrauskas, Stasys, kilęs 
is Stulgių miesteljįp, gyvena 
Chicagoje. 

Darash, Nikodemas, gyvenas* 
Cleveland, O. 

Džiaugis, Pranciškus, gyvena 
dan Francisco. 

Eismontai Antanas ir Teklė 
(BugailaitS), gyveno Duques
ne, Pa. 

Giraitis, vardas nežinomas 
iš Pašlavančio k. 

Gyildienė Petronėlė (Skliau-
daitė), duktė Kazio, iš Gude-
laukio, Raudonės v. 

Gotautas (Gotofcrt) Jonas, 
gyvenęs Chicagoj. 

Glinskis, Vincas, kilęs iš Ty-
tavėnų, gyvena Chicagoje. 

• v Griciunaitė, Antanina, kilusi 
iš Biržų. Gyveno Chicagoje. 

Grybas, Pranciškus, gyvena 
San Francisco. 

Gudauskai, kilę iš Mauručių 
k., Garliavos vai., Kauno ap. 

Jakelevičius, Jonas, gyvena 
Harrison, N. J. Namų Nr. 600, 
gatvė nežinoma. 
^ Jasiunaitė, Paliutė, kilusi iš 

Sesikų vai., Ukmergės, gyvena 
Chicagoje. 

Jakutienė Ona (Klimaitė). 
Jaučius Jonas, iš Aulelių k., 

Svėdasų v., Rokiškię ap., gyve
no Chicagoje. 

Jablonskaitė Petronėle, iš 
Salantų, gyv. Chicagoj. 

Jakimavičius Juozas, iŠ Ja
nėnų k. šventažerio v. Seinų a. 

Jančius Vincas, iš Jančių k., 
Šakių ap., gyv. Chicagoj. 

Jankauskas Kazys, ig Vidu
girių k., Saločių v., Biržų aps. 
gyveno Chicagoj. 1 

Jankus Juozas, iš Pavande-
lio bažn., Varnių v. Telšių ap. 

Juška Mykolas, gyv. Chica-
?oj. 

Jučas, Jokūbas, sunus Pran-
dško, kilęs iš Kubiliūnų k., 
Grinkiškio vai. 

Kazlauskai Juozas ir Jurgis, 
š Rudaminos k., Seinų ap. 

Kaušiai, Anastazija ir Alek
sandras, kilę iš Kauno ap., A-
merikon atvykę 1923 m. 

Kiršanskienė Jadzė, iš Šiau-
ių. Gyvena Detroite. 

Kukštai, Stasys ir Antanas, 
kilę iš šėrikų k., Šilalės vai., 
Tauragės ap/ Gyvena Chica-
g°je. 

Linkevičius Vladas, iš Vidiš
kių m., Ukmergės ap., Atvažia
vo į Ameriką 1928, 1938 buvo 
Tryžęs Lietuvon. Turėjo resto
raną. 

Lukšis- Lukoševičius Vladai* 
iš Panevėžio, gyv. Montreal. 

Lukaitienė Bronė (Tamašau
skaitė), iš Atyito, Vilkav. ap. 

Laukiai, Jurgis jr Juozas, ki
lę iš Kauno ap. 

Meržvinskas Vladas. 
Mickus Petras, gyv. Chica

gos apielinkėj. 
Minalga Pranas, sunus Pra

no, iš Bakanių k., Veliuonos v. 
Malvicaitė Morta, iš Burgai-

čių k., šakių ap. 
Mankienė Magdalena (Veng

ry tė) , gyveno Chicagoj. 
Meidėnai, Jonas ir Anupras, 

iš Švenčionių ap. 
Miliškevičius Antanas, gyv. 

Davton, Ohio. 
Mačiuliai, vardai nežinomi. 
Makarauskas, Juozas, gyveno 

Chicagoje. 
Malinauskas, Jonas, kilęs i š  

kupiškėnų, gyvenęs Lewistown. 
Miliūnas, Pranas, kilęs iš Ki-

lulių vai., gyvenąs Forest City. 
Norkūnas, Dominikas. 
Norvaišaitė, Veronika. 
Orlauskas, Benediktas, gyve

na Chicagoje. 
Pažereckiai, Antanas, Aloyzas 

Matilda ir Bronė. Gyvena Chi
sago j e. 

Pakštys Jonas, iš Pakšuų k. 
ėtos v. 

Pfitrinias Elena, duktė Jo-
>o ir Kazimieros, gimfcs Mon-
real, Kanadoj. 

Petrauskaitės. Ona ir Vale-
Dabikinės vn., Papilės v. Gyvę-
val. Ištekėjusios, viena už Bi
liūno, antra už Midžiunp, gyv. 
Chicagoje. 

Paplauskas Aleksandras, iš 
Dabikinės vi., Papilės v. Gyve
na Chicagoj arba turi ukę ne
toli Chicagos. 

Petrulis Povilas, kilęs iš Va
balninko v., vedęs Mariją Jan
kauskaitę, gyv. Chicagoj. 

Pociai, savu laiku buvę Na-
lagių k., Veviržėnuose. 

Pocius, Pranas, gyvena Wa-
shingtone. 

Pranskunaitė Emilija, gyve
no Philadelphijoje. , 

Prosevičiute Emilija, įgyvena 
Chicagoje. , 

Rimšienė, Dambrauskaite, Sta
sė, kilusi iš Stulgių Bijiestelio. 
Gyvena Chicagoje. ^ 

Račiūnas, Simonas, kilęs iš 
Joniškio k., Tauragės ap., gy
veno Chicagoje. 

Šileikis, Juozas, kilęs iš Jak-
štiškitt k*, Salako. Gyveno N. 
y. 

Petrauskas, vardas nežinomas 
Petro sunus, iš Biržų ap. 

Šidlauskaitė, Konstancija. Gy
vena Chicagoje. 

Skiepinaitytė, Marta, gimusi 
Jurbarke, gyveno Chicagoj. 

Skužinskas, Jonas kilęs iš 
Kidulių vai., gyvenęs Colens-
ville (Collinsville?). 

Stankutė ar Stukaitė, Katrė, 
ištekėjusi, vyro pavardė neži
noma, kilusi iš Telšių ap., gy
venusi • Cicego af Melrose Park, 
111. 

Širka Petras, gimęs 1908 m., 
iš Babrikų k., Ukmergės ap. 

Šležas Petras, gyv. Kenosha, 
Wis. 

Sorienė Teklė, gyv. Chicagoj. 
Stankevičius Kazys, iš Ru-

kuižių k., Ukmergės ap. 
Šalčiunas, Juozas ar Kazys, 

iš Juknoniij k., Žemaitkiemio 
v., Ukmergės ap. 

Staražinskaitė Petronėlė, gy
vena Chicagoj. 

štarolis Edmundas, apie 10 
m. atgal stojo U.S. karo lakū
nų mokyklon. 

Stork-Vaičikauskaitė, Stella, 
gimusi Amerikoje. * 

Stukienė-Dzigaitė, Ona, kilu
si iš Sesikų vai. Gyvena Chi
cagoje. 

Urban, Jonas, gyvenęs Simp
son St., EdistOne, Pa. 

Vėgėlai, Antanas ir Jieva 
(Jakimavičiutė), gyv. Detroit, 
Mich. Jieva iš Seinų ap., Janė
nų k. 

Veleckas Jonas, iš Juodalau-
kio k., Daugėliškio v., Švenčio
nių ap. 

Vaitkevičius Petras, s. ^ Zig
manto, iš Pakalniškių k. Smal
vų v., Zarasų ap., arba jo su-
nai. 

želiažewskai, Aleksandras ir 
jo žmona, Cirilija Bareikaitė, 
iš Musninkų m., Ukmergės ap. 

žuokaitė Ona, duktė Kazio, 
gimus 1916, Graužėnų k., Ve
liuonos v. Iš Lietuvos išvyko 
1938 m. 

žiekas Vincas, gyv. Chicagoj. 
Zalba, Jonas, gyvena New 

Yorke. 

Metropolitan Pastatys Eilę Operų Clevelande su 
Žymiais savo Dainininkais Pradedant Bal. 22 

KERSTTN THORBORG EŽIO PIN Z A JOSEPHINE ANTOINE 

Šį pavasarį vėl lankysis Clevelande 
Metropolitan Opera Association iš 
New Yorko, 21-mam Clevelando se
zonui, perstatant aštuonių kompo
zitorių operas Public HaTl, Balan
džio 22 iki 27, kaip praneša Thomas 
L. Sidlo, Northern Ohį«, jQ$era As
sociation pirmininkas. V 

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 baletu. 

Antradienio vakare, Bal. 2o — 
"Tannhaeuser", s-u baletu. 

Trečiadienio vakare, Bal. 21 — 
"'The Mapic Fkite". 

Ketvirtadienio vakare, Bal. 25 — 
"Madame Butterfly". 

Penktadienį po pietų, Bal. 26 — 
"Romeo et Juliet", su baieta. 

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

šeštadienį po pietų, ]3*1. 27 — 
"The Macket Bali", su baletu. 

šeštadienio vakare, Bal. 27 — 
"The Barber of Seville". • 

Rengėjai praneša kad dviejose 

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

AKINIAI 
galima gauti pas 

D-RĄ MATULAITI 
(Lait) 

7829 Euclid Avenue 

M A R G U T I S  
Skaitykit "Margutį", komp. 
A. Vanagaičio leidžiamą mu
zikos ir juokų žurnak}. Ei
na du kartu į mėnesį. Kaina 
metams $2. Prisiųskit 10c 
pašto ženklais, gausit vieną 
numerj pamatymui. 

M A R G U T I S  
C755 So. Western Ave. 

Chicago, 1IL 

THE MAY Co's Basement 
Kiekviena Moteris Ncir&s Turėti šį Puikų Trumpą Pavasarinį Apvalkalą! 

V * M 

Velykoms 

Gražus, Grynos Vilnos 
Mėgiamų Ice-Cream 

Mišinio Spalvų! 

Jie trumpi! Jie juum^ iš 
vaizdos! Jie žavėjantr! Pui
kus nauji viršutiniai paltai 
iš minkštos, jrrynos vilnos 
medžiagos—gausybėje link.-
mų spalvų Pavasario dčvo-

Su diržais, apsijun-
stylių! Su saKtimi^ 
Plačių stylių! Tok'e 

k{į labiausia norėtumėt \Y-
lykų pasirėdymui. M toros 
10 iki J8 panelėms ir mote 
rims. 

jimui! 
siamų 
stylių! 

Piiedinis Papuošalas prie Jusų Siuto! 

2 J5 
Patraukianti Styliai Pavasariui ir Vasarai 

^Cražios bliuskos su nauja variacija. Kalnierius 
ir atlenktos rankovės yra gražiai iškarbuotos 
ir ii. priešingų spalvų. Baltos, maize, ružavos 
arba aqua, raierog iki 38 panelėms ir mibte-
rims. 

Dėvėjimui su Ji.sų Velykiniu Siutu! 

9 

Trumpom Rankovėm. Trumpų Styliq! 

Ideališkas siutui sweateris—dėlto kad jis taip 
tąndžiai dėvisi, ir atitinkamo ilgumo, taip ka<l 
nekabos žemiau jusų žakieto. Iš 100f/f grynos 
vilnos, baltos, mėlynos, maize ar fuchsia spal
vų. Mieros 34 iki 40 panelėms ir moterims. 
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M I R I M A I  Demokratų Partija Laiky
sis Neutraliai 20-to Dis-

trikto Nominacijose 
Cuyahoga apskrities Demo

kratų organizacija, kurią va
dovauja Ray T. Miller, prane
ša kad ateinančiose Kongreso 
kandidatų nominacijose 20-me 
ir 22-me Distrikte laikysis ne
utraliai. 

20-tame Distrikte Demokra
tai kandidatai yra trys: dabar
tinis, Michael A. Feighan, bu
vęs Kongresmanas Martin L. 
Sweeney, ir Lietuvis Joseph 
Muliolis, kuris taip pat aukštai 
stovi Demokratų organizacijo
je iš anksčiau, nes pirm išėjo-
mo kariuomenėn Juozas Mulio
lis plačiai veikė Demokratų 
jaunimo tarpe. 

Muliolis iš militarinės tarny
bos gryžo Leitenanto Pulkinin
ko laipsniu. 

20-me distrikte gyvena daug 
Lietuąių, kurie galės savo 

vientautį paremti nominacijose 
Gegužės 7 d. 

Iš Miller'io raštinės eina ži
nios kad jis ir dabar neužgirs 
Gubernatoriaus Lausche kan
didatūrą. 

Gegužes 7 d. bus nominaci
jos ir gubernatoriaus kandida
tų, iš Demokratų Frank J. 
Lausche bus nominuotas. 

Rinkimai bus Lapkričio mė
nesį. 

KORTAVIMO VAKARAS 
š] sekmadienį, Kovo 24, nau

jos parapijos salėj, 18022 Neff 
Rd., įvyks BALF 55-to sky
riaus rengiama kortavimo pra
moga, prasidės nuo 3:30 p. p. 
Dovanos bus duodamos prie 
kiekvieno stalo. Pelnas naujos 
parapijos naudai; įžanga 50c. 

Prašome atsilankyti kuodau-
giausia svečių į tšį parengimą. 

Komisija. 

ŠILTAS KOVO mėnuo tęsia
si nuo pradžios ir toliau. Ki
tais metais būdavo ir zero šal
čių, ir sniego pugų ir visokių 
darganų, šymet Kovas praeis 
be jokio prasto oro. Kai ku
riomis dienomis pasiekė < net 
vasarišką šilumą. 

Baiminamasi kad toks oras 
gali pakenkti sodams, nes su
sprogę ir sužydėję medžiai ga
li buti pakirsti vėlesnių šalnų, 
kuriu reikia tikėtis dar bus. 

BEDARBIAMS PATARIMAS 
Darbininkams kurie lieka be 

darbo ir kurie nori paduoti ap
likaciją gavimui bedarbės at
lyginimo turi atsiminti kad su-
lyg Ohio įstatymų darbininkas 
turi išbūti be darbo visą savai
tę laiko ir tik tada jo aplikaci
ja gali buti priimama, 

Kartu su padavimu aplikaci
jos bedarbės atlyginimo gavi
mui darbininkas išpildo ir pa
reiškimą kad jis sutiks priim
ti kitą darbą kokiam jis butų 
maždaug tinkamas. 

Labai svarbu kad bedarbis 
neatsisakytų nueiti pažiūrėti 
jam pasiūlyto darbo. Gali bu
ti kad nuėjus į darbą, jums to 
darbo neduos, arba tas darbas 
jau bus pavestas kitam. Bet 
tada nepakenksit sau gavimui 
bedarbės atlyginimo toliau, iki 
surasit sau tikrą darbą. 

RAGINA NAIKINT ŽIURKES 
Cuyahoga apskrities organi

zacija ir su ja veikiančios ki
tos organizacijos pradėjo pla
tų planą naikinimui žiurkių ir 
j "tą talką kviečia visus namų 
savininkus. Jos padaro milijo
ninius nuostolius kas metą. 

Organizacija pataria nelai
kyti atvirai lauke jokių maisto 
atmatų kad žiurkės neturėtų 
kuo misti; namus laikyti šva
riai kad žiurkės nerastų nie
kur trupinių; apsaugoti nuo 
žiurkių pasiekimo muilą, žva
kes, vaškinę popierą ir tt., ir 
žiemą lesinant paukščius mai
stą padėti taip kad žiurkės ne
prieitų prie jo. 

Užcementuoti visus skiepus 
ir garažius kad žiurkės negalė
tų įsikasti. 

Lauke apie namus nelaikyti 
rąslavu nei jokių numestų ant 
žemės lentų, po kuriomis žiur
kės susikasa. 

KATEDRA PRADEDAMA 
RE MODELIUOTI 

šv. Jono katedra ant E. 9th 
ir Superior pradedama remode-
liuoti, taigi bus uždaryta pa
vasario laiku ir kokį laiką va
sarą, iki darbai bus baigti. 

Katedra yra 94 metų senu
mo ir reikalauja modernizavi
mo. Jai bus dastatytas nau
jas bokštas ir iš lauko bus ap
mūryta tašytais akmenais, pa
gražinimui bažnyčios išvaizdos. 

Tik per Gegužės mėnesį bus 
laikoma pamaldos sekmadie
niais, o po to bus uždaryta iki 
remodeliavimo darbų baigimo. 

IS KARIUOMENĖS sugryžo 
jau apie 100,000 didžiojo Cle-
velando vyrų. Visi jie pradė
jo civilinį gyvenimą. Dauge
lis rado savo senus darbus, ki
ti gavo šiaip darbus, bet daug 
yra ir be darbų arba be namų, 
kad ir darbus gavo. Suvirš 9 
tūkstančiai buvusių karių ima 
bedarbės atlyginimą sulyg val
džios patvarkymo. 

Gryžta po apie 2500 kas sa
vaitę. šiuo tarpu dar tebėra 
tarnyboje apie 60,000 kariuo
menėn pašauktųjų. 

OHIO valstija prisitaiko fe-
deralės valdžios patvarkymui 
sumažinti duonos bakanėlių 
svorį 10 nuošimčių. Nors ba-
kanėliai bus mažesni, tačiau 
jie jjarsiduos ta pačia kaina 
kaip buvo iki šiolei. 

PLAUS GATVES 
Clevelandas po žiemai pasi

rodė labai purvinas miestas, 
gatvės pilnos purvo ir šiukšlių. 

Mayoras Burke praneša kad 
per Balandžio mėnesį bus nu
plauta visos miesto gatvės. 

Miestas šymet švenčia savo 
150 metų sukaktį, todėl nori 
apsišvarinti. 

Prie gatvių ir apie namus 
nešvarumo prisideda patys gy
ventojai: mažai kas pasirūpi
ma apsivalyti, bet laisvei .mėto 
popierius ir šiukšles gatvėse ir 
kiemuose. 

SUGRYŽO SVEIKI 
Dirvos skaitytojai Juozas ir 

Ona šuopis džiaugiasi sulaukę 
sugryžusių iš militarinės tar
nybos savo dviejų sunų: Frank 
Suopis tarnavo armijoje, jis 
sugryžo prieš porą mėnesių. 
Vytautas Suopis gryžo iš karo 
laivyno šiomis dienomis. 

Bendrai, Lietuvių jaunimo 
pargryžta nuolat daugiau. 

Andrius Voišvila prašomas 
atsišaukti, jam yra Dirvos re
dakcijoje laiškas iš giminiečio 
Vokietijoje. 

ANTANAS LUKOŠIUS ' (Lu
cas), 69 m., mirė Kovo 14, 

1409 E. 86 St. Amerikoje iš
gyveno 46 metus, Clevelande 
10 metų. 

Gedulingos pamaldos atsibu
vo St. Tromas Acquinas bažny
čioje, Kovo 16. Išvežtas palai
doti į Monessen, Pa., Kovo 17. 

Liko vaikai: Jonas, Ona Co-
merienė, Veronica Altimore, 
Antanas, Jonas, ir Marian Ko-
tys. 

šermenyse pasitarnavo Wil-
kelis Funeral Home. 

TAKSAMS SUMOKĖTI 
BALANDŽIO 22 

Apskrities iždininkas John 
J. Doyle išsiuntinėjo visiems 
namų ir kitokio nejudamo tur
to savininkams taksų sąskai
tas. Taksų mokėjimas prasi
dėjo Kovo 18 ir baigsis Balan
džio 22 d. 

VĖL ADVOKATONJA 
Lietuvis Advokatas Frank 

G. O'Bell, gryžęs iš kariuome
nės vėl stojo praktikuoti teises. 
Jo teisių ofisas randasi 808 
Leader Bldg. 

FLORIDOJE 
Musų veikėja, Ona Mihelich, 

išvažiavo mėnesiui laiko į Flo
ridą. Apsistojo Ft. Lauderda
le. 

KUN. ANGELAIČIO 
PAGERBIMAS 

Klebono Juozo F. Angelaičio 
vardo dienos pagerbimo proga, 
rengiama vakarienė parapijos 
salėje, 18022 Neff Rd., sekma
dienį, Kovo 31 d., nuo 5:30 v 
Jžanga $1.25. Rengia parapija 
ir M. S. 36 kuopa. 

Kviečia Rengimo Komisija. 

MAYORAS BURKE stengia
si gauti miesto tarybos užgy-
rimą savo administracijos pa
ruošto $35,000,000 pokarinių 
viešų darbų programo. Nori
ma tas programas patiekti nu-
balsavimui Gegužės 7 d., jeigu 
miesto taryba jį užtvirtins. 

REIKALINGA 5 KAMBARIAI 
šeimai be vaikų, reikės 5 

kambarių Balandžio ar Gegu
žės mėnesį. Kas turėsit tuščią 
viršų tuo laiku, praneškit da
bar į DIRVOS Ofisą, En. 4486. 

DU KAMBARIAI RENDAI 
Dviem vyram ar vedusiai po
rai, kurie švariai ir ramiai už
silaiko, du kambariai Lietuvių 
šeimoje, su visais įrengimais. 

Kreiptis į DIRVA 
ENdicott 4486. ((14) 
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PERMANENT WAVE SPECIALS TIK 
SU ŠIUO SKELBIMU 

Tūkstančiai Klausinėjo kada įvyks 
šis Didelis Metinis Įvykis 

Specializuojant I'lauky Dažyme ir 
Baltinime 

Marlene Oil Waves 
Revitalizing Oil Waves 
Duart Oil Waves 
Creme Oil Waves 
Permanents for grey hair 
Machineless Waves 
Cold Permanents 
Pin-Curl Permanents 
Creme De Lite Waves 
Permanents for Fine—Hard 

to curl hair 
DYKAI Plaukų kirpimas, setiniimas su visais permenents. Gausit tą pati pirmos rūšies wave šiame musų DIDELIAME nupiginime. 
Geriausios medžiagos ką pinigai pirka. Visos waves garantuota. 

$3.95 
$4.95 
$5.95 
$7.50 
$8.95 
$5.95 

$10.00 
$12.00 
$14.00 

$15.00 

IDEAL PERMANENT WAVE SHOP 
1634 F. 1(1.!U AVENUE Phone MAin 4580 

Paskutinės dienos gauti sau Auto License 

OFFICIAL 

1946 Auto License Bureau 
Dirvos Ofice—6820 Superior Ave. 

Atdara nuo 9:00 ryto iki 9:00 vak. 

March 1 iki 30. Ateikit ankstį 
Anna Karpius—Deputy Registrar 

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

Lithuania's Right to Independent 
Address of Andff Schenker, at Hotel Elton, Waterburv, 
Conn., February 24, on the 28th Anniversary of Lithu
ania's Independence, broadcasted from Station WATR. 

(Continued) 

In the matter of sea ports, 
it is true that Russia can easi
ly make use of Riga, Memel 
and Koenigsburg, as commer
cial outlets to the Baltic, even 
though we predict that Rus
sia's great port development 
will be in the North, directly 
into the Atlantic Ocean. From 
that standpoint, Russian trade 
is more of a threat to Norway 
than to the Baltic states. Mos
cow has argued that the de
velopment of Baltic ports by 
Russia would be of economic 
advantage to the Baltic people. 
Our answer to this is three
fold. First, that trade bene
fits for one country is not suf
ficient argument to suppress 
the liberties of another people. 
Secondly, that since the Baltic 
states were and are willing to 
co-operate, Russian trade could 
make use of their ports even 
though they remain indepen
dent. Thirdly, that as far as 
their own wealth and economic 
future the Baltic states were 
satisfied before annexation. — 
Lithuania for example was 76 
percent agricultural, nearly 77 
percent of its population being 
engaged in agriculture. It pro
duces mostly grain. Also ex
ports meat, butter and eggs. 
With this agriculture it is my 
impression that the Lithuan
ians successfully maintained a 
higher standard of living and 
of education than did their 
neighbors of the Soviet Union. 

Now what am I driving at 
with all this? Why am I say
ing these things? It is already 
very evident that I believe that 
Lithuania should be once again 
given her independence, as guar
anteed in theory by President 
Wilson's 14 points, and by the 
R o o s e v e l t - C h u r c h i l l  A t l  a n t i c  
Charter. But . . . some will 
say . . . why talk about it 
. . . there is nothing that can 
be done about it. Then others 
may be saying: What is that 
fellow trying to do, spread more 
propaganda against Russia? I 
hear that remark very often, 
not particularly about myself, 
but about anyone daring to 
call a spade a spade when it 
comes to Russia. Indeed, I 
do not wish to create difficul
ties between the United States 
and Russia. I believe that the 
same is true of the Lithuanian 
people here tonight. But that, 
my friends, is no reason for 

Maybe You Know . . .1/ fausy f 
IN ONE MONTH AFTER VJ DAY THE RED CR09t v 
TRANSMITTED MORE THAN 27S.OOO 
COMMUNICATIONS BETWEEN FAMILIES 
AT AND MEN OVERSEAS 

burying one's head in the very 
ground like an ostrich. 

Our own government in the 
city of Washington is evident
ly aware of that fact. Our 
last two Presidents and our last 
three Secretaries of State have 
held conferences and reached 
agreements with Russia, but 
none of them has recognized 
as legal the-annexation of Lith
uania by Russia. 

It was my extreme privilege 
to attend the very last press 
and radio conference held by 
the late President Roosevelt be
fore he left the White House 
for the last time. He had re
cently returned from the Yal
ta Conference. He had been 
tremendously impressed and af
fected by the destruction he 
saw in the Crimea. He was 
deeply moved as he spoke about 
it and about the sufferings en
dured by the Russians. Surely 
at that moment he was friendly 
to Russia. Toward the end of 
the interview, someone asked 
the President if the Y alta Con-
ference had affected the atti-1 
tude of the United States in 
regard to Lithuania, Latvia, or 
Estonia. The answer was NO. 
The American policy would con- j 
tinue to be to deny recognition 1 

of tfie forceful step taken by 
Russia. 

Indeed, that Press-Radio Con
ference—President Roosevelt-
reflected the policy of the Uni
ted States. President Truman 
and Secretary of State Byrnes 
have continued that policy. We 
are friendly toward Soviet Rus
sia. We will support Russia 
on many issues. But even for 
the sake of Russia we will not 
abandon the principles in de
fense of which much American 
blood was spilled in two World 
Wars. That is the policy of 
our government in Washing
ton. Therefore, what I have 
said so far is merely an ex
planation of the official Amer
ican position in regard to the 
Baltic states. 

These facts being as they 
are, it appears, perfectly logical 
to me that we should support 
House Resolution 390 and Se
nate Resolution 40. First pre
sented in the House by Con
gressman Kelly of Illinois and 
now before the Committee on 
Foreign Affairs. This resolu
tion does not ask the United 
States Government to take any 
steps detrimental to Russia. It 
does not ask the United States 
to change its Policy in any way. 
It merely asks our State Dept. 
to use its good offices in order 
to bring about consideration by 
International council of the pro
position that Lithuania should 
be independent, and that free 
elections should be allowed for 
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BED CROSS WORKERS MEET 
FOREIGN WAR. BR.IDES ARRIVING 
IN THIS COUNTRY, LOOK AFTER 
THEIR CHILDREN, PROVIDE CANTEEN 
SERVICE, ARRANGE 1RANSPORTĄTION 
AND SMOOTH THE BRIDES' TRIPS 
TO THEIR NEW AMERICAN HOMES 

RED CROSS CAMP ANO Jiff HOSPITAL COUNCILS, BETWEEN 
1941 AND 1945, FURNISHED 

MORE THAN 6.000 SUN ROOKS 
ror USE OF PATIENTS IN 

MIUIAR* HOSPITAL# 
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Automatinis Gasu šildymas 
Paversk savo Furnasą Modernine šildymo Sistema 

Taipgi Automatiški Vandens šildyto jai 
ATSIKRATYKIT PURVO, PELENŲ ir ANGLIES DULKIŲ. 

TRI-VET APPLIANCE SERVICE 
PO. 9548 IV. 6683 

FRANK ORPSE (URBSAITIS) SAV. 

a government of the people's 
choice. 

Such action by our State 
Dept. would not cause any more 
divisions between the Big Three 
than did the presentation of the 
case of British troops in Greece 
and in Indonesia. Failure of 
our State Dept. to act in such 
matters would be allowing the 
principles for which we stand 
fall into oblivion. 

In conclusion, let us r em em
ber that only a better world 
can insure a longer peace, and 
that the independence of Lith
uania is part of that picture 
of a better world. 

BROTHERS CAFE 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

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

Lietuvius atsilankyti. 
Atdara nedėldieniais. 

KAZYS LEIMONAS, Sav. 

JONAS G. 
POLTER 

L i e t u v i s  

Namų Maliavotojas, 

Popieriuotojas 
Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo 

pagražinimo suteikiama 
nemokamai.. 

495 East 123rd St 1 

Telefoną* PO+omac 6899 

M E T R O P O L I T A N  O P E R A  
S* | •, Pi I i TIKIETAI JAU GAUNAMI PAfTP 
V ^ a i l k l r  IJahar'ARBA ASMENIŠKAI VISOMS a *  
w a u r c n  u a u a i .  p a s k i r o m s  o p e r o m s  

BALANDŽIO 22 IKI 27—PUBLIC AUDITORIUM 

Bal. 22, Vak.: CARMEN: Stevens, Steber, Votipka, Browning, Sved, 
Jobin, Cechanovsky, De Paolis, Alvary, Baker. 

Baletas. Pelletier. 
Bal. 23, Vak.: TANNHAUKŠER: Traube'l, Thorberg, Ralf, Kipnis, 

Janssen, Garris, Hawkins, Darcy, Ezekiel. 
Bal etas. Busch. ' 

24, Vak.: MAGIC F LUTEl Novotna, Benzell, Resnik, Kask&s, 
Raymondi, Stellman, Kullman, Thompson, Pinza, 
Garris, Ezekiel, D'Angelo. Walter. 

53057 Vak.: MADAME BUTTERFLY: Albanese, Browning, Mel
ton, Stellman, Brownlee, De Paolis, Cehanovsky, 
Hawkins, Baker. Sodero. 

Bal. 26, Po piet: ROMEO ETJULIETTET Munsel, Greer, Singher, 
Kaska.s, Jobin, Pinza, Valentino, Garris, Manning, 
Cehanovsky, D'Angelo. Baletas. Cooper. 

Bal. 26, Vak.: DER ROSENKAVALIER: Jassner, Novatna, Steber, 
Votipka, Glanz, Stellman, Paulee, List, Hayward, 
Olitzki, De Paolis, Pechner. Szell. 

Bal. 27, Po piet: MASKED BALL: Milanov, Harshaw, Alarie, War
ren, Peeree, Cordon, Alvary, Manning, Oliviero, 
Baker. Baletas. Walter. 

Bal. 27, Vak.: I ARBEIt OF SEVILLE: Antoine, Altman, Brownlee, 
Landi, Pinza, Baccaloni, Oliviero, Marlowe. Cimara. 

KAINOS (Su Taksais): $7.20T"$6i00, $4.80, $3.60, $2.40, $1.20. Jau 
nekuriu vietų negalima gauti. Pažymėkit 2 ir 3 pasirinkimą Operų. 
Box Office4 Union Bank of Commerce, Atdara 9 ryto iki 5:30 p.p. 
Didžioj Banking Lobby—E. 9th ir Euclid, Cleveland 14—MAin 8330 
( P r i d ė k i t  voky  su  ženk lu  grąž in imui . )  Knabę  Piano  Iš imt ina i .  

Delia C. Jakubs 
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WAM4 

J U O Z A S  P B C I U L I S  
Išdirba PLIENINES (Steel) VENETIAN BLINDS 

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

daro rn WINDOW SHADES langams. Prašome visų Lietuvių krei
ptis j mus, o gausite tinkamą patarnavimą. Rašykit atvirutę arba 
skambinkit telefonu, ar tiesiog matykite mus. 

SUN VENETIAN BLINDS 
Call IVanhoe 3956 18609 KEWANEE AVENUE 

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

Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6121 EDNA AVENUE ENdicott 1763 
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Wilkelis Funeral Home 
| PILNAS LAIDOTUVIŲ I 

f PATARNAVIMAS | 
| 6202 Superior Ave. HEnderson 9292 = 
Šniinimmininiiimimininiiin .ii.mmii».|i.«į.iii...ml.ninnmmiui»«m^ 

THE KRAMER & REICH (0. 
7010 Superior Ave Atdara Vakarais 

VYRAMS REIKMENYS 
VYRAMS ir VAIKINAMS 

SKRYBĖLĖS 
KELNĖS 

SWEATERIAI 
ŽAKI ETAI 

DYKAI GREEN STAMPS «r koinu piriJniii. f)YI^AI 
Čia galit iškeisti sav® Stamp Books. IV#\I 
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