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jojimo, yra savęs paklausęt/^> 
"Kur gerasis Dievulis?" Lietu-fe'% 
va, kaip baltas avinėlis, niekam 
nekliudė ir niekam negresė. 
Bet atėjo vilkas-Rusas, viską 
suplėšė, išvogė turtą, ištrėmė 

tūkstančius, išžudė kitus, o li-
usius prislėgė raudonu impe

rializmu. 
Kodėl gerasis Dievulis tą 

viską leidžia ? 

SAKOMA, Dievo planai ne
žinomi. Tiesa, skelbiama, ga
liausia piktą nugalės. Bet pa
sižiurėjus į smurto ir kraujo 
Melius Lietuvoje norisi tarti 

Jjioduko žodžius dramoj# "Ali 
flod's Chillun". 

Baltaveidė mergina, sunai
kinus savo juoduko vyro gyve
liamą, svarstė ar Dievulis jai 
jtada nors dovanos jos pridary
tu piktą. Juodukas atsakė: 
"Gal but, Dievulis tau dovanos 
ką tu man padarei; ir, gal but, 
Jis man dovanos ką aš tau pa
dariau ; bet aš nematau kaip 
jis sau dovanos ką Jis leido 
padaryti". 

• 
AMERIKOS Lietuvių Taryba 

įkūrė Lietuvių Informa c i j o s 
Centrą, kuris, sakoma, kainuo
siąs $50,000 per metą. Tauti
nė visuomenė, pasikausčius po
sakio "iš jų darbų pažinsite" 
principu, ne sykį įrodė to Cen
tro šių dienų svarbai neatsa
kančią veiklą. Jei Taryba va
dovautųsi demokratiniais prin
cipais, nėra abejojimo ji butų 
pasiklausius visuomenės balso 

Cėntrą reformavus: 

S. Stumiama į kita Karą, 
Tikrina Atsistatydinęs Ambas. Hurley 

Prez. Truman ir Britų Premjeras Attlee 

ŠVEDAI ATIDUO
DA SOVIETAMS 

PABĖGĖLIUS 

LAIC pagrindine pareiga, ro
dos, privalėjo buti išleidimas 
Angliška kalba tinkamos Lie
tuvos istorijos. Kun. Paulio-
xxis sako: "Anglų kalba mes ne-

. turime geros knygos, kuri duo
tų plačią Lietuvos istoriją". 

Tokiu budu, Kunigų Vieny
bė, kuri kaž kodėl laimina ne
laimingą musų katalikų koali
ciją su pusgyviais socialistais, 
•'jau antri metai planuoja iš-
ilisti" Kun. T. J. Ohase para-

, Sytą Lietuvos Istoriją. Kun. 
Paulionis pradėjo rinkti knygai 
prenumeratas ($3) ir aukas. 
Savo atsišaukimu jia uždėjo 
antkapio kryžių ant Tarybos 
nelaimingo Lietuvių Informaci
jos Centro (LAIC). "Mes daug 
iSleidžiame propagandai, bet 
neturime nuoseklumo infor
muoti". 

• 
KALNAS pagimdė pelę. "Pro

letaras" Dzūkas Mizara parašė 
Up,ują "proletarinę apysaką", 
^Bernardo Gavėlio Klaida", ku
rią "literadurna" bolševikų li
teratūros draugija išleido. 

Pasirodo, net literadurniai 
turi sveikos nuovokos literatū
roje. Nežiūrint autoriaus pri
kaišiotų knygoje mandrapyp-
Jfjių "malnutracijų, ksilografi
jų, akvarelinių" ir kitokių žo
džių, Mizaros apysaka kriti
kuojama kaip realiam gyveni
mui visai neatitinkanti. Mi-
J&ra, reiškia, dar vieną litera-
tinę (?) mizeriją pagimdė. 

"Kai puodžius pyragus pra
deda kepti" 

• 
VIENAME laiške iš Lietu

vos rašoma: "Brangus tėveli, 
aš negaliu tamstai savo min
čių pasakyti. Tamsta gerai 
supranti kame reikalas". O 
Maskvos radio bubnija buk 
ĮUetuva gyvenanti po "demo
kratiškiausia" konstitucija pa
saulyje. Kur žodžiai, o kur 
tikrenybė! 

Iš Stockholmo, Švedijos, 
praneša kad nežiūrint visų 
protestų iš įvairių visuome
nės vadų, dvasiškių ir orga
nizacijų, Švedijos vyriausy
bė tęsė savo pasiruošimą su
grąžinti į Sovietų rankas 
2,000 Vokiečių kareivių ir 
157 Baltijos kraštų karių, 
buvusių rytiniame " fronte, 
kurie pabėgo j Švediją. 

Švedų valdžia apstatė tą 
stovyklą kur tie pabėgėliai 
laikyta, didele apsauga ir 
j uostą išlydėjo po gausia 
sargyba. Nors pabėgėliai, 
nenorėdami gryžti į Rusų 
nagus, grąsino savižudys-
tėmis, švedai prieš tai ėmė
si priemonių išimant iš va
gonų visus stiklus, ir trau
kiniuose pastatyta sargy
ba kad vežami belaisviai 
neiššoktų iš vagonų. 

Tarp tų pabėgėlių yra 7 
Lietuviai. 

- Švedija matomai Sovietų 
pagrąsinta, sutiko išpildy
ti Maskvos feikalavimą. 

KONGRESE REIKALAUJAMA UŽVES
TI TO SKANDALO TYRINĖJIMAS 

PRE2. ROOSEVELT 
ŽINOJO JAPONŲ 

UŽSIMOJIMĄ 
Kongrese tardant Pearl 

Harbor Japonų užpuolimą, 
iš daugelio šaltinių paaiški 
kad Prez. Roosevelt žinojo 
apie Japonų karingus tik
slus, bet neleido atitinka
moms įstaigoms pasiruošti 
apsigynimui. 

Tuolaikinis H. S. amba
sadorius Grew būdamas Ja
ponijoje prisiuntė perser
gėjimą mėnuo pirm to. 

Taipgi paaiškėjo kad ir 
Churchill savaitė prieš tai 
ragino Rooseveltą pasiųsti 
Japonijai "slaptą ar viešą" 
persergėjimą prieš jos tę
siamą karingą grąsinimą. 

ITALIJOJE SUSEK-
TA SUKTYBĖS 

II Romos praneša apie 
ten susektas suktybes ir iš
naudojimą, kokį varė Bri
tų karo atstovai, užsiimda
mi "juodos rinkos" preky
ba. Vienas kariuomenės 
majoras pasidarė $700,000 
turto. Pav. tonas anglies 
juodojoj rinkoj pasiekė iki 
§300. Kaltininkai gaudomi 
U' areštuojami. 

Amerikos ambasadorius Kinijai Gen. Patrick J. Hur
ley Lapk. 26 įteikė Prez. Trumanui savo atsistatydinimo 
raštą. Prez. Truman jo atsistatydinimą priėmė. 

Atsistatydinęs ambasadorius Lapkr. 27 padarė pa
reiškimą spaudai, išdėstydamas savo atsistatydinimo mo
tyvus. Vyriausia savo atsistatydinimo priežastimi Gen. 
Hurlėy nurodo skirtingumą tarp Amerikos paskelbtų 
užsienio politikos principų ir jų vykdymo. '* 

^ "Mes pradėjome karą pastatę tikslu Atlanto Čarte-
rį ir demokratiją, o, kiek tai liečia Tolimuosius Rytus, 
karą pabaigėme, teikdami lend-lease ir naudodami visą 
savo svorį demokratijos sugriovimui ir imperial izaiOikei 
komunizmo sustiprinimui".., V 

Nurodydamas kad prezidentas ir valstybės sekre
torius visuomet siekė Amerikos paskelbtų principų įgy
vendinimo, apie kitus State Departmento "pareigoms Ge
nerolas Hurley pasakė štai ką: 

"Užsienio tarnybos valdininkai ėjo ranka į ranką su 
ginkluota Kinijos komunistų partija ir su imperialisti
niu tautų bloku, kurio tikslas buvo laikyti Kiniją suskal
dytą. Musų karjeros diplomatai sistematingai įtikinė
jo komunistus kad mano pastangos išgelbėti Kinijos tau
tinę vyriausybę iuio sugniužimo neatitinka įtj-. S. politi
kos". I i-' • 

• i,-. .*• I L : 
Pabrėžęs kad Amerikos užsibrėžtos politikos Kinijo

je įgyvendinimui didžiausius trukdymus ja^%teko sutik
ti iš prie Amerikos ambasados Čungkinge akredituotų 
karjeros diplomatų ir iš Kinijos ir Tolimųjų Rytų sky
riaus State Departmente, toliau Gen. Hurley' nurodė: 

"Aš pareikalavau prašalinimo tų karjeros diploma
tų kurie priešinosi Amerikos užsibrėžtai politikai. Jie 
buvo grąžinti į Washingtoną ir paskirti į Kinijos ir Toli
mųjų Rytų skyrių State Departmente kaip mano viršinin
kai. Kai kurie jų buvo priskirti patarėjais prie vyriau-

.sio kariuomenės vado Azijoje, šitose pareigose jie tę
sė bendradarbiavimą su ginkluota komunistų partija, o 
kartais — su imperialistiniu bloku — prieš Amerikos 
politiką". 

Gen. Hurley tarp kitų dalykų pareiškė kad jis labai 
pageidautų kad visi jo pranešimai iš Kinijos ir iš kitų 
vietų kuriose jam yra tekę atstovauti Amerikai karo 
bėgyje, butų pateikti viešumai, lygiai kaip ir praneši
mai tų užsienio tarnybos pareigonių kurie ėjo prieš U. 
S. nustatytą politiką. 

Buvęs ambasadorius savu ruožtu pabrėžė kad, no
rint išryškinti tikrąją Amerikps politiką, turi buti per
organizuotas visas politiką nustatąs aparatas (State 
Departmentas ir Užsienio Tarnyba—Red.). Ypatingai 
įsidėmėtini yra šie Gen. Hurley žodžiai, kuriuos jis pa
sakė sąryšyje su jo numatomu karu1: 

"Karas kurs dabar yra rengiamas, net neturi tiks-
lo_ ginti ar įgyvendinti demokratijos idealus. Užuot sto
vėję už United Nations Čarterį, mes aiškiai remiam im
perialistinį bloką. Tuo pat metu žymi musų State De
partmento dalis yra linkus remti komunizmą išviso, ir, 
specialiai, komunizmą Kinijoje." 

Prez. Truman vieton atsistatydinusio Gen. Hurley 
ambasadorium Kinijai paskyrė buvusi kariuomenės šta
bo viršininką Gen. George C. Marshall. 

Kongresas Hurley pareiškimą spaudai sutiko dide
liu susidomėjimu, ir jau eilė senatorių ir atstovų parei
kalavo nuodugnaus viso reikalo ištyrimo. Y'.-'-, 

Vaizde parodoma Prezidentas Trųman pasitinka ir svei
kinasi su Britų premjeru Clement Attlee, kuris buvo atvykęs 
| Washingtoną aptarti atominės energijos klausima. Atomi
nės bombos paslaptis yra žinioje UVS., Kanados ir Britainijos. 

KINAI UŽIMA MANDŽURIJĄ, RUSŲ 
ŽIAURIAI APIPLĖŠTA 

Valst. Sekretorius 
nes tikrina kad į du mė
nesiu galės pradėti veikti 
U n i t e d  N a t i o n s  k o m i  s i j a  
kuri galėsianti paimti ato
minės bombos kontrolę. 

New Yorke, pastarų 76 
dienų bėgyje, j vyko 68 žu-
dystės, kurių ne visų kal
tininkai susekti. 

*-

Kinų komunistų vadai 
galutinai pripažysta kad 
nacionalistai laimėjo Man-
džurijos susikirtimą ir pa
ima ją į savo kontrolę. Ta
čiau Kinai komunistai de
da pastangas įslgriebti vi
sur kitur patys, kur trau
kiasi Rusų kariuomenė ir 
kur dar Gen. Kai-šeko jie-
gos nepasiekė. ' 

Rusai, po dviejų savaičių 
nuo pasirašymo su Kinija 
sutarties del Mandžurijos, 
visą Maudžuriją ėmė plėšti 
taip kad ten neliko jau nei 
mažiausio daiktelio. Nors 
Mandžurija buvo Japonų 
karo arsenalas ir turėjo di
deles dirbtuves, jų mašinas 
ir viską Rusai išplėšė ir iš
sivežė. Taip jie padarė su 
Vokietija, taip darė su Lie-
tuva. 

Mandžurijos apilešimą 
matė Amerikos atstovai, 
bet kaip visada ir visur, iš 
Amerikos pusės savo "nar
siems sąiunginingams" ne
daryta jokių kliūčių. 

Gen. Eisenhower 

Pasirodo kad Prezidenl 
to Roosevelto pradėtas pri-
veisimas Washingtono val
džios įstaigų komunistais 
ir jų palaikytojais, pasiekė 
savo vaisių: tie viršininkai 
iki šiai dienai varė savo 
pasalingą darbą pasitar
naudami Maskvai ir koflaiį* 
nistams bendrai. * 

Jeigu Frez. Truinari ilė-
iššluos raudonojo purvo iš 
savo departmentų, iki at
eis prezidento rinkimai ga
li iškilti tokių skandalų ku
rie uždarys jam progą lai-

, mėti 1948, metais.. ; ^ 

AMERIKA šio karo me
tu išstatė įvairiose pasau
lio dalyse 3,013 sau reika
lingų militariškų punktų 
ant svetimu žemiu. Tam iš
leista $2,413,000,000. Ben
drai sąryšyje su tuo U. S. 
išleido kitose šalyse išviso 
$13,045,000,000, 

1 '"J. • . 

BRITAI ištraukė savo 
kariuomenę iš Tel Aviv, po 
eilės riaušių, kuriose sako
ma užmušta 9 Žydai ir 75 
kiti sužeista. Ten Žydai 
buvo pasipriešinę Britams 
atiduoti ginklus. 

GANA TŪPČIOTI 
SOVIETAMS! 

Senatorius Wheeler pa
kelė reikalavimą kad Ame
rikos vyriausybė liautųsi 
dėjus pastangas nuramin
ti Rusiją pildant jos reika
lavimus ir kad duotų jai 
suprasti kartą ant visados 
kad mes šį karą kariavom 
ne kad leisti Rusams pa
vergti Europą. 1 

Sen. Wheeler pataria su
šaukti tikrą taikos konfe
renciją — ir apsieiti joje 
be Rusijos dalyvavimo. 

"Išgelbėję Europos ir A-
zijos žmones iš vieno ne
žmoniško diktatoriaus mes 
pavedėm juos į rankas ki
to kruvino tvroniško dik
tatoriaus," pareiškė jis. 

JAPONIJOS miestuose 
maisto riaušės, alkani žmo
nės užpuola ukes, krautu
ves, net Amerikos kariuo
menės sandėlius. 

Amerikos įvestas suvar
žymas gali nustumti Japo
niją į pražūtį, jeigu nebus 
sutvarkyta pramonė ir pre
kyba su pasauliu. 

MASKVOJE irgi nege
rai. Tame "rojaus" mies
te siaučia Įvairiausi nusi
žengimai, plėšimai. Mask
va pilna vagių, plėšikų, ap
gavikų ir net žmogžudžių, 
kurie išsivystė iš komunis
tų "puikios" sistemos. 

Daugybė tų nusižengėlių 
paeina iš paleistų raudono
sios armijos kareivių. 

Gen. Eisenhower,' kaip jis 
išrodė pastaru laiku lankyda
masis Washingtone. Jis tapo 
paskirtas vyriausio štabc^ va
du į vietą Gen. Marshall'^ * 

16 mokinių prigėrė First 
Creek, Wash., kai mokinius 
vežęs autobusas sniego au
dros metu nuvirto nuo ke
lio į Chelan ežerą. 

U. S. gyventojų skaičius 
pastaru laiku pasiekė 140 
milijonų, kaip skelbia Cen
zo Biuras. 

Prez. Truman'o motinai 
siomis dienomis suėjo 93 
metai amžiaus. Jos gimta
dienio proga ją< aplankė 
prezidentai < 

D A R B A I  
Plieno Unija Nubalsavo 

Streikuoti 
Apie 650,000 narių CIO 

plieno darbininkų unijos 
visoje šalyje pradėjo bal
suoti streiko klausimu. Na-
cionalė Darbo Santikių ta
ryba prižiūri balsavimą 27 
valstijose, kur tik yra plie
no išdirbystės, nuo mažiau
sių iki didžiausių. 

Lapk. 29 pranešama kad 
plieno darbininkai 304,799 
balsais prieš 26,303 nubal
savo Už streiką. 

Valdžia pradėjo rūpintis 
sutaikymu General Motors 
streiko. CIO unijos atsto
vai nuvyko i Washingtona 
taryboms, tačiau GM at~ 
stovai ten nevyksta. 

General Motors pranešė 
atsisakanti eiti į derybas 
su United Auto Workers 
vadais algų klausimu, del 
ko sustreikavo 225,000 dar
bininkų. 

Kompanija pasakė uni
jos vadams: "Jei jųs nesu-
mažinsit savo nepritaiko
mų algų reikalavimų mes 
nematome - kad kas galima 
bus atsiektitolimesnėmis 
diskui jomis". 

Ir A. F. L. United Auto
mobile Workers unija už-
gyrė reikalavimą 30 nuoš. 
algų pakėlimo ir 30 valan
dų darbo savaitę. 

Vilna tapo paliuosuota 
nuo karinių suvaržymų ir 
ji bus galima naudoti audi
mui vilnonių medžiagų vy
rų drapanoms. 

Kodėl unijų vadai smar
kauja. Pinigas yra galybė. 
Pasirodo kad 1943 metais 
unijos šioje šalyje surinko 
iš narių $383,686,000 duok
lių, už kurias jokių taksų 
valdžia nemoka, visus tuos 
milijonus naudoja viršinin
kų didelėms algoms mokė
ti. Dauguma unijų virši
ninkų visai nėra jokie dar
bininkai. Tik dalis unijų 
viršininkų paeina iš pačių 
darbininkų, bet jie dažnai 
gauna menkas vietas. 

Mcsos skerdyklų darbi
ninkams reikalaujama pa
kelti mokesiįes po $1 die
nai. 

Amerika leis gryžti į sa
vo tėvynes visiems 432,300 
Vokiečių ir Italų karo be
laisviams, kurie buvo par
vežti į šią šalį karo metu. 

Aš Armijos paleista jau 
apie ketvirtdalis daktarų. 
Jų buvo paimta virš 46,000. 
Dentistu buvo paimta 15,-
000, slaugių 57,000. 

Iki galo šių metų, puse 
visos Amerikos kariuome
nės, kurios buvo 8,300,000, 
bus jau paliuosuota. 

Padėkos šventės laiko
tarpiu šioje šalyje žuvo 73 
asmenys ntfo visokių nelai
mių. Iš jų 54, žuvo trafi-
ko nelaimėse. • 1 

. Eituti 
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PHILADELPHUGS 
PASTABOS 

Atsižymėjus Lietuvaitė Amsterdam, N.  Y. 
I»*rw • "* ..... < 
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TlRMI pranešimai iš Ame
rikos Lietuvių Misijos Washin
gtone apie jos atliktus darbus, 
reikia pasakyti, labai patenki
nanti. Manau kad visi tie Lie
tuviai ir Lietuves kurie pašven
tė laiką, važiavo savo kaštais, 
nuo dabar bus geriausi liudinin
kai ir pasakys kitiems kad Lie
tuvos nepriklausomybės bylą 
laimėti yra vienatinis tiesus 
ir tikras kelias — tai Ameri-
Ipee Kongresas. 

Rezoliucijos abiejuosna ru-
IftUosna gatavai jau įnešta, 
reiškia atlikta labai svarbus 
Misijos aktas Lietuvos vadavi
mui. Dabar reikia VISIEMS 
Lietuviams šios šalies pilie
čiams darbuotis kad rezoliuci
jos taptų Kongreso priimtos 

• ir kad jų reikalavimai butų 
JHjkdomi. 

;Amerikos Lietuvių kongresas 
Chicago j e, reikia tikėtis, pil
nai supras atliktus Misijos 
darbus, juos užgirs, indorsuos 
ir padarys viską kad rezoliuci
jas įneštos U. S. Kongrese už 
lietuvą butų perleistos.. Aš 
ir netikiu kad kitaip ir bus; 

' taip tiki ir visi kiti Amerikos 
Lietuviai, kuris dirbo, aukojo, 
kurie be paliovos j ieškojo vie
ningos akcijos įr darbo Lietu-

' vos, vadavimo bylai sustiprin
ti. Laikas dabar atėjo tą vie-

•Jflngumą gyveniman Įkūnyti. 
Jeigu kam nors vieningumas 

ir bendras visų Amerikos Lie
tuvių darbas Lietuvos vadavi
mui nėra suprantamas ir įma-

- nomas tegul perskaito prane-
•šimą Vienybės nr. 47, kur at
sidūrė buvęs Lietuvos prezi-

.dentas, Dr. K. Grinius. To tu
rėtų pakakti. 

KUOMET mes tik Amerikos 
Kongrese Washingtone jieško-
'me Lietuvos laisvės, Amerikos 
Žydai Palestinos išlaisvinimui 
dirba ir čia Amerikoje ir"Wn-
glijoje. 

žydų " Zionist u organizacija 
Amerikoje, posėdžiuose Atlan-

Off ic ial  Navy Photo  

Lietuvaitė Lieut. Ann Agnes 
Bernatitus (Bernotaitė), iš Ex
eter, Pa., karo laivyno slaugė, 
buvo pirmutinė gavus Legion 
of Merit medalį, ir vėliau ap
dovanota Army Distinguished 
Unit Badge už darbą Bataane, 
Filipinų salose, karo pradžioje. 

PITTSBURGH 
DAINUOS ONA KASKAS 

BALF rengiamas rubų va
jus Pittsburghe bus atžymėtas 
Onos Kaskas koncertu. Ji su
tiko atvykti dainuoti. 

Rubų vajus čia tęsis iki 9 
Gruodžio. Rubus dabar gali
ma pristatyta į 925 Penn ave. 

KAREIVIŲ MOTINŲ DR-JOS 
VEIKLA KARIAMS IR 

LIETUVAI 
Amsterdamo Kareivių Moti* 

nų Draugija rūpinasi ne tik 
apie savo sunus kareivius, bet 
ir apie išlaisvinimą musų tė
vynės Lietuvos. Gavus atsi
šaukimą apie Misiją Washing-
tone, sušaukė ekstra susirin
kimą apsvarstyti kuomi galėtų 
prisidėti. Po pasikalbėjimo nu
tarta buvo siųsti delegatus 
gryžusius iš karo tarnybos. 
Išrinkta buvo trys motinos, p. 
Kinderienė, p. Lukšienė ir p. 
Togailienė eiti pas nuskirtus 
sugryžusius kareivius ir pra
šyt jų kad vežtų motinų nu
skirtą dovaną į Misiją Wash
ingtone ir jas atstovautų. 

Taigi išrinkti kareiviai, Ig
nas Marozas ir Adv. Vincas 
Kristanaitis mielu noru apsi
ėmė tą padaryti ir priėmė nuo 
motinų dovaną, kurios buvo 
aukavę po SI, nuvežti Misijai. 

Musų Motinų Draugija vis 
stengiasi dirbti toliau kad pa
darius pinigų musų gryžtančių 

STREIKAI 
šios savaitės pradžioje pla

čioje Pittsburgho srityje strei
kavo apie 10,000 darbininkų — 
dauguma jų jau nedirba po 
mėnesį laiko. 

Didžiausia paskira streike-
rių grupė yra apie 5000 stik-
darbininkų. 

Išviso streikuoja apie 15,000 
stiklo darbininkų keliose vie
tose, dirbančiu Libbey-Owens-
Ford Glass Co. 

Westinghouse Air Brake Co. 
darbininkų unija kreipėsi Į 
NLRB prašydama sutikimu tos 
kompanijos 6000 darbininkų 
balsuoti streiko klausimu. 

Skerdyklų kompanijų mėsi-

GRYŽUS Iš 
WASHINGT0NO 

Washingtone rengtame Mi
sijos suvažiavime dalyvavo ir 
šie Detroitiečiai: Viktoras Pat
rikas, Dr. Jonas Sims su žmo
na, Malvina Smailienė, nesenai 
gryžęs iš kariuomenės buvęs 
saržentas Pranas Gužauskas; 
Juozas Kripas iš Ann Arbor, 
ir Juozas Bačiunas iš Sodus, 
Mich., visi LVS nariai. 

Oras buvo gražus tai ir mu
sų kelionė buvo maloni, nes 
mes važiavom automobiliu. Su 
mum i važiavfr J. Kripas ir Pr. 
Gužauskas. 'M 

Pakelėje teko nakvoti Pitts
burghe, ir apsilankyti pas ma
lonų Kun. Paulių Lunckį. Wa
shingtone viskas klojosi gerai 
— geriau negu tikėjome. 

Kongresinėj vakarienėj da
lyvavo virš šimto kongresma-
nų ir senatorių. 

Lapkričio 15 vakare buvo 
Misijos vardu radio kalba per 
visą Ameriką Lietuvos klausi
mu. Amerikoniška spauda ra
šė plačiai apie šį Lietuvių žy
gį, ypač Hearsto laikraščiai ir 
kiti. 

Mes gryždami apsistojome 
Gettysburge ir netikėtai pa
matėme Baltimorės laikraštyje kareivių naudai. Jų pastangas 

visi remia, tai joms ir links- net du aprašymus apie Lietu-
ma dirbti. Buvo surengta pik
nikas, kuriame padaryta pel-

vius: vienas apie Washingtono 
Misijos žygį, antrašte, "Red 

no $550. Dabar rengiama ba-1 Pressure On Lithuania De-
zaras, irgi tikimasi padaryti 
gero pelno, nes pačios motinos 
padaro visokių skanių naminių 
valgių publikai pavaišinti. 

Turiu šiuo sykiu paminėti 
kad musų Motinų Dr-ja turi 

nounced". Antras gi apie ka
ro bonų pardavimą. 

Ypatingos svarbos Misijos 
žygis darė tai visais galimais 
budais dirbti kad butų Kon
grese balsuota už rezoliucijas 

gaus sielą. Man ten buvo įtei
kta netikėtas laiškas nuo vie
nos Lietuvių pabėgėlių šeimos. 
Jų pavardės, del saugumo, ne
minėsiu. šis laiškelis davė man 
paspirties ir naujų pasiryžimų. 
Aš prašau Dievo kad man duo
tų sveikatos tiems pasiryži
mams įvykdyti. 

Apsilankę pas savo dėdę B. 
čarneckį, Kingstone, Pa., lai
mingai gryžome į savo mielą 
Detroitą. JR©P« 

asai 

M I R I M A I  
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

(žinios ąpie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykai) 

PETRAITIS Mateušas, 62 m., ŽVIRBLIENĖ Morta (Gužaas-

gerą pirmininkę, Oną Maleskie- kurios jau įneštos Senate ir 

tic City, N. J., Palestinos ' ninka.i čia reikalauja $36 mi-
visos zydijos reikalais, Lapkr. nįmum mokesties už 40 va'lan-
19 nutarė, kaip praneša Ame- ^ savaįtę. 
rikonų spauda, surinkti 44 mi- j J 
jtjonus dolarių savo tautos rei-, NUSIŽUDĖ 
'kalams. Jų metinis biudžetas! Lapk. 24, nusišovė jauna 25 
numatyta tiems reikalams 52 m. amžiaus Edgeworth gyven-
milijonai dolarių, bet skirtu- toja, Alice Heber Murphy, kū
mą, matomai, pasiėmė sudary- ri nesugyveno su savo vyru, 
ti kitose šalyse gyvenanti žy- j karo laivyno leitenantu. Ji 
<lai. žydai jau turi pasiuntę, buvo padavus teismui prašv-
Misiją Londonan Palestinos ir į mą atsiskyrimo nuo vyro. bet 
teitais žydų reikalais, vadovau- to nesulaukus savo tėvo revol-
jant buvusiam U. S. Kongreso veriu nusišovė. 
Senatoriui Guy M. Gillette. 

Amerikos Lietuvių Misijos-,STATYS LIGONINES 
Lietuvai Vaduoti Sąjungos ir! Federalė valdžia paskyrus 
Amerikos Lietuvių Kongreso apie $20,000,000 statymui di-

•Vteikiantieji asmenys, abiejų (dėlių karo veteranams ligoni-
•iuvažiavimų visi atstovai ir vi- nių. Viena jų bus prie Pitts-
ga Amerikos Lietuviju, įsidė- burgh Medical Center, kaštuos 
mėkite gerai šiuos žydų veiki- , virš 11 milijonų dolarių. 
mo budus! j Antra ligoninė bus statoma 

Mes galėsime padaryti pro- prie Greenville, 75 mylios nuo 
porcionaliai tiek kada dirbsi- čia, ji kaštuos virš 9 milijo-
file visi išvien. Todėl dar sykį nus. 
Iftukiu: Vienykimes! | Pittsburgho ligoninė turės 

Z. Jankauskas. 1248 lovas, Greenville ligoninė 

nę, kuri visu atsidavimu dirba 
šiai organizacijai, nežiūrint vi
sokių nesmagumų kokių sulau
kia už savo darbus. Visuomet 
ji dirba kaip komisijos pirmi
ninkė ir jos rupesčiu viskas 
gražiausia pavyksta; su ja dir
ba šios komisijos narės: Luci-
ja Karbotienė, Mag. y Aleksai-
tienė, Marijona Dargužienė, 
Olesė Meilunienė, Amilija Va
siliauskienė, Ona Kukauskienė, 
Anastazija Gavrilčikienė, Kot-
rina Karužienė, Juzė Puciunie-
nė, ir Alena Mikolaitienė. 

Atstovų Rumuose 
Misijos rengėjai jau buvo 

pagaminę ir davė atstovams 
parvežti į savo miestus atviru
tes kuriose nurodoma kaip ra
šyti savo distrikto kongresma-
nui ir savo valstijos senato
riams prašant balsuoti už tas 
rezoliucijas, šios atvirutės len
gva paduoti pasirašyti ir kita
taučiams ir pasiųsti. 

Washingtone sutikome žmo
nių kurie nesenai gryže iš Eu
ropos, ypatihgai karių, kurie 
papasakojo apie žiaurų Lietu-

Viena iš Motinų, j vių likimą Vokietijoje, šie sa-
- - ! vo akim matę jų vargus, tik

rai užstoja musų Lietuvius pa
bėgėlius ir net stambias aukas 
dėjo Lietuvių likim*) gelbėji
mui. 

Jeigu jau čia gimę jaunuo
liai taip giliai atjaučia ir sten
giasi padėti tai mes kurie iš 

PADARĖ 8,198 MY
LIU SKRIDIMO 

REKORDĄ 

GM STREIKAS 
Lapkričio 21, 11 vai. ryto, 

sustreikavo visų General Mo
tors Corp. dirbtuvių apie 300,-
000 darbininkų. General Mo
tors yra didžiausia pasaulyje 
automobilių išdirbystė, su 100 
dirbtuvių visoje šalyje; iš jų 
apie 20 Michigan valstijoje. 

Darbininkai reikalauja pa
kelti mokesties po 30c valan
dai. Unijos atstovai yra išty
rinėję kad korporacija turi di
delius pelnus ir lengvai gali 
pakelti darbininkams mokestį 
po 30c valandai, be pakėlimo 
automobilių kainų. 

Tarp unijos ir kompanijos-
atstovų derybos jau ėjo per 80 
dienų algų pakėlimo klausimu, 
tačiau prie nieko neprisita — 
kompanija pasakė kad negali 
daugiau mokėti ir nepakels nei 
cento, be pakėlimo kainų auto
mobiliams. 

Lapkr. 20 unijos atstovai pa
reikalavo kad butų paskirta 
3 žmonės į Arbitration Board 
peržiūrėti korporacijos knygas, 
jei knygos parodys kad korpo
racija negali mokėti daugiau, 
darbininkai nestreikuos. 

Vėliau unijos atstovų buvo 
nusiųstas kompanijai ultima
tumas, kad atsakytų į laišką 
bėgyje 24 valandų. Kompani
ja pasakė kad negali duoti 
savo knygas peržiūrėti ir kad 
butų duodama daugiau laiko 
apsvarstymui. Sekančią dieną 
prasidėjo streikas. Darbinin
kų jau senai buvo nubalsuota 
jeigu nebus mokestis pakelta 
30c valandai, unijos vadai turi 
paskelbti streiką, ir taip įvyko. 

Šiuo laiku viskas yra pabran-
gę, kompanijos duoda darbinin
kams dirbti tik 5 dienas savai
tėje už tiek pat valandai ką 

Per septynis metus Britai j 
laikė skridimo tolumo rekor-; 

Lietuvos ir turėdami savo tik-
. . rus gimines nežinomoje pade

dą, kuomet 1938-metais du turėtume labai ir labai 
lakūnai nuskrido 7,158 mylių gusirupinti Turėtume mesti 
be sustojimo iš Egipto į Aus
traliją. 

Dabar, karuia su Japonija 
pasibaigus, tolimame Pacifike 
būdami Amerikos karo laku-

DAfffMfllNKAI NEKOKĮ 
©IRBTI 

Ne visi darbininkai nori dir-

turės 1828 lovas. 

fRUKSTA SLAUGIŲ 
Pittsburgho Unive r s i t e t o 

•bti, kaip pasirodo ir žinių va- • Medikalis Centras neturi gana 
karinėje Pennsylvanijoje. Čia slaugių patarnavimui prie li-
darbininkų samdymo biurai ir 'goniu ir daug turi remtis liuos-
Ijekurios dirbtuvės jieško dar-Į norių pagalba. 
bininkų, tačiau bedarbiu darbi-j Tas Centras pasiryžęs s n 
ninku ir gryžusių bedarbju ka-. kelti pustrečio milijono dol 
jrių eilės didėja. jrių statymui slaugių lavinimo 

Priežastys yra tokios: vieni į mokyklos. Vienu laiku bli 
darbininkai netinka į tam tik- galima laikyti apie 650 stu 

visus ginčus ir kuostropiausia 
gelbėti savo tautos žmones. 

Kaip Leit. Aleksis pasakė, 
"Aš mačiau vaikus kurių tik 
skūra ir kaulai. Aš kalbėjau 

nai pradėjo daryti bandymus su labai mokytais ir gerais 
naujų skridimo rekordų, ir jau Lietuviais kurie, jei negaus 
trim atvejais jie parskrido į'greitos pagalbos, tikrai išmirs 
Ameriką. Pirmas parskridimas žiemą". Ir tam panašiai, 
buvo į Chicagą kelios savaites Taip, jie ten buvo. Jie mat© 
atgal. Antras į Washingtoną. j jr pasibaisėjo tokiais nekaltų 

mirė Spalių 19, Philadelphia, 
Pa. 

KLEVINSKIENĖ Ona, 67 m., 
mirė Spalių 24, Philadelphia, 
Pa. 

KRIKščIUNAITIENĖ, 
ASTRAUSKIENĖ, ir 
LIUDžIUVIENĖ <visų vardai 

nepažymėta), mirė Spalių m. 
Bridgeport, Conn. 

VEšTENĖ Veronika (Navikai
tė), pusamžė, mirė Lapk. 4, 
Chicagoje. (Panevėžio aps. 
Krekenavos par.) 

KRIZANAUSKAS Kazys, mi
rė Lapk. mėn. Shenandoah, 
Pa. Amerikoj išgyveno- 45 
metus. 

ŠOLIUNĄS Ignas, 68 m., mi
rė Rugsėjo 18, Donorą, Fa* 
(Seinų ap. Vilikių k.) t 

ŠARKUS Ona (Skužinskaite), 
71 m., mirė Lapk. 19, Cleve-
lande. (Jurbarko m., Ame
rikoj išgyveno 45 m. 

RAULUSEVIČIUS Silvestras, 
52 m., mirė Lapk. 18, Cleve-
lande. 

YUCAITIS Antanas, hiirė Geg. 
22, Biddeford, Me. (šakių ap. 
Sintautų p. Gaisrų k.) 

feERTULIS Pranas M., mirė 
Lapk. 15, Stratford, Conn. 
(Paėjo iš Lietuvos. Liko jo 
Žmona, sunus, ir dvi ištekė
jusios dukterys;' taipgi bro
lis ir sesuo). 

PRANSKEVIČIENĖ Pranė, 48 
m., mirė Rugs. 28, Chicago j. 
(Panev. apsk. Naujamiesčio 
par.) \ 

PETRAITIS Juozas, J58 metų, 
mirė Spalių 16, Shenandoah, 
Pa. 

TOLEIKIS Petras, 58 m., mi
rė Spalių 14, Benld, Illinois. 
(Telšių ap. Kuršėnų par.) 

VALATKA Vladas, 65 metų, 
mirė Sp. 23, Detroit. Mich. 
(Alytaus ap. Lelianių k.) 

JANKUS Kazys, 63 m., mirė 
Liepos 18, Detroit, Mich. 
(Šiaulių ap.) 

VAITKUNSKIENĖ Stasė, 49 
m., mirė Spalių 21, Danbu-

- ry, Conn. (Alytaus aps. Ei
norių k.) 

DANILAITIS Juozas, 55 m., 
mirė Rugsėjo 29, Detroit, 
Michr. (Šiaulių gp. Liepalotų 
km.) 

kaitė), 34 m., mirė Lapkr. 
6, Chicagoj, kur buvo ir gi
mus. 

šEšKIENĖ Ona, 81 m., mirė 
Lapkr. 3. So. Boston, Mass. 
Sirgo virš 30 metų. 

JAžEVIčIUS Jurgis, 60 metų, 
mirė Lapk. m. Sioux City, 
Iowa. 

VENSKUS Jurgis, 67 m., mi
rė Spalių 17, Sioux City, Ia. 

GAIČAS Aleksandras, pusamž. 
mirė Lapkričio 8, Chicagoj. 
(Telšių ap. Ltipkft M©^-
vėnų k.) v ; . 

čEPULIONIS Jonas, 51 metų, 
mirė Lapkričio 7, Chicagoj,. 
(Trakų aps. žiežmarių pąr. 
Bialtinių k.) Amerikoje iš
gyveno 34 m. 

MILIAUSKIENĖ Mar garieta, 
mirė Lap. m., Gilberton, Pa. 

GIBIENĖ Rozalija, 62 m., mi
rė Lapk. mėn. Kenosha, Wis. 

ŠILAIKIENĖ Jieva (Kalinaus
kaitė), mirė Lapk. mėn. Bal
timore, Md. 

ABROMAITIENĖ Vaclova, mi
rė Lapk. m. Baltimore, Md. 

GRIGAREVIČIENĖ Stasė, 62 
m., mirė Spalių 18, Roches
ter, N. Y. ' 

MEŠKENIS Nikodemas, 
amžis, mirė Lapk. 8, Chica
goj. (Ežerėnų ap. Salako p. 
Rakenų k.) Amerikoje išgy

veno 33 metus. 
BAZARIENĖ Teodora, mirė 

Spalių m. Omaha, Nebr. 
ŠIMKUS Stasys, mirė Spalių 

m., Omaha, Nebr. 
JABLONSKIENE Ona, 84 m., 

mirė Spalių m. Omaha, Neb. 
BALDATJSKIENĖ Elzbieta 

(Samolaitė), pusamžė, mirė 
Lapk. 11, Chicagoj. (Mari-
jamp. p. Degučių k.) Ame
rikoj išgyveno 45 metus. 

Žydai Kalba Lietuvių 
Vardu 

karo laiku mokėjo; tada darbi* 
ninkai dirbo 6 dienas, už šeštą j BRAZIS Antanas, mirė Rugs, 
dieną gavo užmokėti laiką iri 9? Montevideo, Urugvajuje, 
pusę. Dabartiniu uždarbiu sujlJUBINAS Juozas, mirė Rugp. 
šeima darbininkui negalima is- 31, Buenos Aires, Argenti-

Dabar, karui su Japonija 
rekordinis skridimas iš Guam 
salos, Pacifike, iš kur B-29 ka
riškas lėktuvas padarė 8,198 
mylių kelio į Washingtoną be 
sustojimo, šiuomi Amerikai 
teko tolumo rekordas. . 

musų žmonių kentėjimais. Jie 
trokšta kad mes juos gelbėtu-
me. 

Daug ko Washingtone išgir
dome ir patyrėme. Ir tos nau
jienos nėra saldžios. Jos tik 
dar skaudžiau surakino žmo-

Du Draugai žaidžia 

rus darbus, kiti sako jiems ne
moka gana, o kiti pasitenkinę 

•gfiutš $20 . į savaitę bedarbis 
atlyįinimo nieko nedirbant. • DIDŽIAUSIAI riešutu m< 

dis pasaulyje randasi Louisia
na valstijoje. Per virš šimt 

, . , . ^ ....meti tas medis dave po vir^ %l.eS gyventojų tun prartą ikil Q() ^ ̂  m„t 

kurtumo girdėjimą. 

• APIE penki milijonai šios 

denčių slaugių. 

•MISSISSIPPI valstijoj va- •OKEANAI yra šaltiniai 
ta auginama taip gausiai kad 
j* užsodina virš 2Vo milijonų 
akrų kas metą. 

tinų mineralų, ypatingas kas
dieninės druskos, magnesiumo 
druksof, bromino ir iodino. 

gyventi dideliame mieste. 
MIRĖ. Spalių 14 d. palai

dotas Povilas Matuzevičius, 65 
b .amžiaus, nuo 2092 McLaan. 
Pamaldos atsibuvo Lietuvių šv. 
Jurgio bažnyčioje. Velionis pa
ėjo Laipuškių k., Panevėžio 
m. amžiaus, nuo 2092 McLane, 
Zigmas Samuolis, dėdė, ir du 
sesers sunai. Lai buna velio
niui lengva amžinai ilsėtis. 

V. M, 

AKRON, OHIO 

I). lie viena ,^ima turi paukštuką, parakeet veisles, 
ir šį šunuką, kurie yra tikri draugai, ką paliudija šįs vaizdąs. 

Smulkios Žinios 
Po sunkios, ilgos ligos, ku

rioje turėjo tris operacijas, p. 
Veronika Rudienė sveiksta. Jos 
vyras Antanas tuo džiaugiasi, 
nes jos gydymui išpylė didelę 
sumą pinigų, bet jai gyvastį 
ir sveikatą grąžino. Tuo la
bai džiaugiasi jos sunai, duk
terys, žentai ir draugai. Ru
dienė yra veikli ir darbšti mo
teris ir visiems draugiška, 

Bronius Algirdas laimingai 
gryžęs iš karo laukų, Lapkri
čio 6 apsivedė, žmonelę paėmė 
kitatautę. 

J. Kutas, ilgametis Akrono 
gyventojas našlys, paskutiniu 
laiku gyveno pas Vįncą Puišį. 

I! Sunegalėjęs sveikatoje nuėjo į 
savo dukters namą ir ten na
mo skiepe nusižudė. * Jis mė
go gausiai alkoholinius gėri
mus. Iš Lietuvos paėjo Uk
mergės apsk. Mirė Lapkričio 
pradžioje. Kalnas. 

no.] e. 
ČARNECKIS Antanas, 45 sau, 

mirė Rugs. 2, Nuevą Pom-
peya, Argentinoj. 

GABR1UNIENĖ Elzbieta, 98 
metų, mirė Birž. 4, Valen
tin Alsina, Argentinoj. (Bir
žų a p. Saločių v. Buiviškių 
km.) 

KANCLERIS Jurgis, 70 metų, 
mirė Lapkričio 7, Chicagoje. 
(Panev. ap. Smilkjų p. F®-
lenės k.) ^ , 

MALDUTIS Petras, 65 m., mi
rė Lapk. 3, Amsterdam, N. 
Y. (Saločių p. Salovgelės k.) 
Amerikoj išgyveno 32 m. 

STULGINSKIENĖ Barbora 
(Judeikaitė), seno amžiaus, 
mirė Lapkričio 6, Chicagoj. 
(Tauragės aps. Šilalės par.) 
Amerikoj išgyveno 45 m. 

Dachau, Vokietijoje, viena 
Žydė, Riva Levy, kuris save 
vadina Lietuve, kaip Amerikos 
spauda paduoda, liudijo apie 
Vokiečių žiaurumus su Žydais 
Dachau koncentracijos stovyk
loje, kur jie buvo kankinami, 
mažai maitinami ir verčiami 
sunkiai dirbti. Jiems buvo grą-
sinama kad "tuoj eisit į pra
garą pirm laiko" jeigu nepil
dys sunkių darbo prievolių. 

Juozas V* Valickas 
Dirvos Atstovas Rytuos^ 

Prenumeratoms, Skelbimams 

86 Jackson Street 
NEWARK 5, N. J. 

Žinok Amerikos 
KONSTITUCIJĄ 

Amerikos Konstitucija Angliškoje 
kalboje, su visais Amendmentais. 
30 puslapių knygelę, prisiųsim vi
sai Dovanai tiems kurie užsirašys 
Lietuvių Naujienas dviem metams 
arba gaus du metinius skaitytojus 
ir prisius $2.00 su Nurodymu kam 
Lietuvių Naujienas siuntinėti, mi
nimą knygelę prisiųsim jums vist/ 
dovanai už pasidarbavimą. 

LIETUVIŲ NAUJIENOS 
332 N. 6th St. Philadelphia 6 Pa 

P J. KERSIS 
609-12 Society for Savings Bid. 
OFISO TELEFONAS: MAin 1773. 

Norčdami^ pifiai pirkti namus mieste arbą priemiesčhiose, kreip
ki t4 p j mane, gausit pigia kainn. Taipgi gausit patarnavimą įvai
riuose apdraudo3-insurance reikaluose. 

Sutaisau paskolas pirmo inortgečio. Palarnavinaaa ir iftpiidį^ 
rnas garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba asmeniškai 

: ;>VISOKIA APDRAUDA 
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilaas musų pa

tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikali- viso
kios Apdraudos (Insurance) visai dykai. T'Htoi jjifJ&a 
šaukite mus negu ugniagesius (fare-monim). 

ir ARdraudos Agentūra. 

P. F». MULIOLIS 
Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate 

6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 
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D I R V A  

Tegul meile Lietuvos 
Dega musų širdyse! L A I S V A  L I E T U V A  Laisvę pažinę >-» 

Jungo nevilksim! 

Ui Politikos 
Jei Amerika 

grobti. 
SenSft niekur nenori tai ir kitiems svetimas žetaes neturi leisti 

Sakoma kad nuo tos dienos 
lUiip Amerikos kareivis išlipo 
šio karo eigoje į Eilropos kran
tą, Amerika tapo "Europos val
stybe". štai kodėl visi Euro
piečiai su didžiausiu dėmesiu 
seka Amerikos užsienių politi
ką. Ir ne vien del to. 

Europiečiai žinojo kad Ame-
#fka yra laisvių šalis ir ji ne 
tik kitiems laisvę neatims, bet 
priešingai, visiems kuriems bu
vo ar dar šiądien tebera laisvė 
atimta, ją padės sugrąžinti. 

Kadagi daug metų veik visų 
Europiečių laisvės vienų ar ki
tų buvo pagrobtos ir kadangi 
dar šiądien, jau šešiems mėne
siams praėjus po karo pabaigos 
Europoje, tik dalis Europiečių 
tesinaudoja savo valstybinėmis 
ar asmeninėmis laisvėmis, ku
riomis jie anksčiau naudojosi 
savo nepriklausomyse valstybė
se, tat suprantama kad tiek 
kiek žmonėms ir tautoms Įgim
ta yra ir šio 20 amžiaus kultū
rinio lygio yra pripažinta buti 
laisviems, o ypač tiems žmonėms 
ir toms tautoms kurios iki šio 
karo buvo laisvos ir del karo 
visai nėra kaltos, toms tau
toms, atrodo, savo laisvės tro-
Skimas ir kova už prarastą lai
svę, turėtų buti visų pripažin
tu, savaime suprantamu ir tei
sėtu Ktidu. 

Rašo K. Galinis—Paryžius. 

jančia sąjungininke, o Pabal
tijo kraštai, ypač Lietuva, 
nors 1939 metais rudenį, Vo
kiečiams užpuolus Lenkiją, 
Vokietijos buvo žiauriu budu 
grasinta ir verčiama prisidėti 
prie Vokietijos karo prieš Len
kiją, Lietuva griežtai atsisakė 
prisidėti prie to karo, nes Lie
tuvos vyriausybės ir Lietuvių 
tautos nusistatymas buvo prieš 
agresorių Hitlerį, taigi už An
glijos ir Amerikos politiką. -

DALIS TAUTŲ LIKO 
PAVERGTOS 

Bet ne taip yra šiądien Eu
ropoje. šiądien, pav., mums 
Europoje yra net uždrausta 
kalbėti kad musų tauta prara
do laisvę! Aš bijau kad ir 
pas jus greit taip neįvyktų ir 
štai kas man tą baimę sukelia. 

šiądien laisvę atgavo šios 
Europos valstybės: Norvegija, 
Danija, Holandija, Prancūzija, 
Belgija Italija, Graikija. Štai 
šios valstybės, kurių laisvę bu
vo pagrobę plėšiko Hitlerio na-
ziai, šiądien jau laisvai tvar
ko savo valstybinius reikalus 
ir tų valstybių ar tautų gy
ventojai pilnai naudojasi viso
mis savo laisvėmis. . 

Bet tai dar ne visa Europa. 
Prieš karą Europoje buvo dar 
ir šios valstybės: Estija, Lat
vija, Lietuva, Lenkija, Čeko
slovakija, Rumunija, Bulgari
ja, Vengrija, Jugoslavija ir Al
banija. Kai kurios iš tų val
stybių nei prieš vieną sąjun
gininkų valstybę nekariavo, ki
tos buvo Hitlerio okupuotos ir 
jiega priverstos paskelbti ka
rą Amerikai, Anglijai ir Rusi
jai. Taip buvo su Rumunija 

, ir Vengrija. 
Aš čia prisimenu Vengrų ka

riuomenę, kuri Vokiečių jiega 
buvo vežama 1943 metais per 
Lietuvą į šiaurės frontą prieš 
Rusus. Aš čia prisimenu atvi
rus incidentus net Kauno sto
tyje tarp Vengrų kariuomenės 
karininkų ir Vokiečių karinin
kų. Tie incidentai aiškiai ro
dė kad Vengrai nėra Vokiečių 
draugai. Na, bet kad Balkanų 
valstybės buvo Vokiečių oku
puotos, tatai visiems žinoma. 

Šiądien tie visi kraštai yra 
tik vienos Sovietų Sąjungos 
okupuoti, nors tų kraštų, kaip 
Rumunijos, Bulgarijos, Vengri
jos gyventojai tikrai tikėjosi 
kad karui pasibaigus jie bus 
okupuoti visų trijų kariuome
nių — Amerikiečių, Anglų ir 
Rusų. Na, tiek to, matyti to
kie buvo susitarimai, nors tų 
kraštų gyventojai tokių susita
rimų nesitikėjo.... 

Bet yra kitos valstybės, kaip 
pav., Estija, Latvija, Lietuva 
ir Lenkija, kurios ne tik nei 
prieš vieną sąjungininką neka
riavo, bet kaip Lenkija forma
liai visą laiką buvo pati kariau-

-Hk.y 

LIETUVIAI PRIEŠINOSI 
VOKIEČIAMS 

1941-1944 metais, esant LiG-
tuvai Vokiečių okupuotai ir 
neaprašomu budu verčiamai pri
sidėti prie kovos prieš bolše
vizmą, Lietuviu tauta pasauly 
je nežinomu atsparumu tai prie 
vartai pasipriešino. Lietuvių 
jaunimas geriau bėgo slapsty
tis po miškus, pagauti buvo 
kankinami kalėjimuose ir kon 
centracijos stovyklose, bet vis-
tiek Vokiečiams nepavyko Lie 
tuvių tautos palenkti lieti krau
ją už Vokietijos interesus, 
nors ir prieš tikrą savo priešą 
bolševizmą, kuris • prieš kiek 
laiko pagrobė ir nukankino tiek 
daug geriausios Lietuvos inte
ligentijos, o virš 50,000 Lietu
vių tik Birželio 14-17, 1941 m. 
užkalęs į gyvulinius vagonus 
išvežė | Sibiro koncentracinius 
lagerius vergijos darbams. 

Kai tuo pačiu metu Lietuvos 
inteligentija Vokiečių okupaci
jos metais grynai idealistiniais 
sumetimais vedė žvalgybą prieš 
Vokiečius sąjungininkų nau
dai (Anglams ir Amerikie
čiams) , rizikuodami savo, sa
vo giminių ir tautiečių gyvy
be, ji tai darė manydama esan
ti Anglijos ir Amerikos sąjun
gininke ir manydama tuo pri
sidedanti prie kovos prieš Hit
lerio tironiją apskritai ir ma
nydama tuo kovojanti už savo 
tautos laisvę specialiai. 

Visa Lietuvių tauta manė 
kad karui pasibaigus Lietuva 
bus okupuota Amerikos, Ang
lijos ir Rusijos kariuomenių ir 
tokiu budu bus leista atstatyti 
Lietuvos Laišvf' far Nepriklau
somybę! 

Kas galėjo galvoti kitaip?! 
Negi galėjo kas galvoti kad 

Amerika ir Anglija, kurios ka
ro metu Rusijai teikė ginklus, 
rubus, maistą ir benziną, tuos 
dalykus Rusijai teikia ir tam 
kad Rusija, sumušus tirono 
Hitlerio kariuomenę, tuo pačiu 
prisijungtų sau Pabaltijo vals
tybes, laikytu okupuotą "savo 
sąjungininkę Lenkiją", užimtų 
visus Balkanus ir ten įstatytu 

sau ištikimas komunistinei 
riausybes! 

Niekas negalėjo galvoti kad 
tai leistų padaryti Amerika, 
kuri iki 1936 metų su Rusija 
del jos komunistinio režimo net 
santikių nepalaikė ir kuri su 
Anglija kartu pasirašė ir vi
sam pasauliui paskelbė Atlan
to čarterį! 

Atrodė kad kam jau kam, o 
tautoms kurios buvo laisvos ir 
nepriklausomos iki šio karo, o 
net ir šio karo metu ne tik 
nekariavo prieš sąjungininkus, 
bet priešingai, pačios, kovoda
mos prieš tironą Hitlerį, tiek 
daug aukų ant to karo auku
ro sudėjo, kaip tai padarė Lie
tuva, — toms tautoms tikrai 
bus pritaikinta Atlanto Čarte-
ris ir Nepriklausomybė atsta
tyta. Taip mes tikėjome.... 

principus, kaip # tai buvo gražu 
klausyti pranešimų 1942 me
tais apie Atlanto čarterį. Tie 
Amerikos užsienio politikos 
principai duoda ir mums Lie
tuviams vilties.... 

Bet liūdna skaityti Ameri
kos Valstybės Sekretoriaus Ja
mes Byrnes paskutinės kalbos 
mintis, kuriomis jis pareiškia 
kad Amerika nesutiks su jo
kiomis intrigomis su Rusija 
besirubežiuojančiose valstybė
se, kurios — tos intrigos — nu
kreiptos prieš Sovietų Rusiją. 

Nežinau ar Amerikiečiams 
"intrigų prieš Rusiją" prasmė 
yra žinoma. Mums ši sąvoka 
yra labai gerai žinomai 

PAžVELGKIME ATGAL 
1940 metais Birželio 15 die

ną, Rusija okupavo Lietuvą, 
Estiją ir Latviją kaip tik tam 
"kad pašalintų tose valstybėse 
intrigas, nukreiptas prieš So
vietų Rusiją"! šiądien Rusi
ja laiko savo kariuomenę Len
kijoje ir visuose Balkanuose 
kad "neleistų ten plisti intri
goms prieš Rusiją". Gi prieš 
kiek laiko Rusija pastatė Tur
kijos vyriausybei reikalavimus 
apart perleisti Rusijai du ap-
skričius Turkijos teritorijoje, 
esančius prie Rusijos sienos ir 
leisti įkurti Konstantinopolyje Mikas Bufka 
Rusijos karines bazes, kad ap- Kazys Bundonis 
saugojus laisvą pravažiavimą H. H. Cirkulis 
Dardaneliais, dar ir trečią rei- Bronius Gerulis 
kalavimą, būtent — sukurti Vladas Ivonis 
Turkijoje Rusijai palankią vy-

A U K O S  
Lietuvos Vadavimo Akcijai, prisiųstos ar
ba suaukotos Amerikos Lietuvių Misijos 
metu Washington, D. C., Lapk. 16-17, 1945 

BROOKLYN ir NEW YORK 
Albert J. Wesley-Vasilauskas ^ $100.00 
Dariaus-Girėno Postas No. 1, Am. Legion 66.00 
Amerikos Lietuvių Tautininkų Klubas 50.00 
Juozas Ginkus 50.00 
Vitalis Bukšnaitis ir šeima: 

Pijus, Ričardukas 
Lt. Antanas Alexis 
Antanas Povilansk&s 
Jonas Šimėnas 
Marijona ir Ant. Mickevičiai 
Dr. B. K. Vencius 
Adv. Alfred J. Wentz 
Jonas Baltus 
P. Mikalauskas 
Amile Ališauskienė 
Jurgis Andrius 
Kazys Buividas 
Jakaitis 
Stasys Karvelis 
Vincas Kuras 
Antanas Lalis 
A. Mikalauskas ir Jankus 
K. Motuzas • 1 

EUROPIEČIAMS 
NESUPRANTAMA 

šiądien, sakau, Europiečiai 
nesupranta Amerikos politi
kos. Gražu skaityti Preziden
to Truman'o paskutinės kalbos 
apie užsienio politiką, o ypač 
tuos 12 punktų. Gražu kaip 
Amerika rodo tiek daug idea
lizmo ir nei viename pasaulio riausybę, kuri "užkirstų intri-

Shimanskis ir Mitchell 
Stulgaitis 
J. Valen, Jr. 
VIENYBĖ 
A. Vikrikas 
Anna Genis 
Andrejauskas 
Jonas Anumas 
Bakanauskas 
Petras Baltauskas 
J. F. Baltramaitis 

kampelyje nei vieno žemės co
lio sau nenori. Labai gražu! 

Bet Europietis nesupranta 
štai ko: kodėl Amerika, kaip 
pati didžiausia pasaulio galybė, 
nepalyginamai galingesnė už 
visas kitas galingasias galy
bes, leidžia kitoms valstybėms 
grobti sau žemes, pavergti tau
tas, ir įvesti kitose valstybėse 
režimus kurie nieko bendra ne
turi su demokratijomis? 

Kas nors iš jusų Amerikie
čių gali pasakyti kad Amerika 
viso to nepripažysta ir nepri
pažins, kaip tai ir Prez. Tru
man gražiai pasakė. Jei taip 
yra ir taip bus tat kodėl taip 
konkrečiai nepasakyti ? 

Šiądien Amerika didžiausias 
ir gražiausias pastangas daro 
kad suorganizuotų pastovią ir 
teisingą pasaulio taiką. Atro
do kad visos Amerikos pastan
gos, visas triūsas yra nukrei
pta j tai kad prie tos taikos 
organizacijos prilaikytų Rusi
ją, kuri nuo tos organizacijos 
šalinasi. O štai Europiečiui ir 
vėl neaišku kaip gali buti or 
ganizuojama teisinga ir teisėta 
taika kol nėra pašalinta okupa
cija iš kraštų ir valstybių ku
rios nėra kaltos del karo. Ka
da bus taikos principai pritai
kinti nekaltoms tautoms?! 

Sakau, gražu skaityti Prezi
dento Truman'o 12 punktų apie 
Amerikos užsienio politikos 

Sritis kur eina Kinijos Karas su Bolševikais 
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gas Turkijoje, nukreiptas prieš 
Rusiją". 

Ką aš dabar rašau tai yra, 
pagal Molotovo žodyną, pačios 
pikčiausios intrigos. Taip pat, 
kad užsienio žurnalistai Rusi
joje ir visur kitur, kur yra 
Sovietų Sąjungos kariuomenė, 
neturi savo pranešimams lais
vės, tai irgi tik tam kad jie 
"nevarytų intrigų". 

Aš nenoriu tikėti kad ir po
nas Byrnes tam duoda tą pa
čią prasmę kaip tą sąvoką var
toja Rusijos diplomatija. Bet 
kad ponas Byrnes savo kalboje 
apie tą sąvoką kalbėjo ir tai 
sąvokai savo ir Amerikos vy
riausybės pritarimą suteikė tai 
mes, Europiečiai, ypač dar šią
dien už savo laisvę kovojančių 
kraštų piliečiai, esame tuo la
bai skaudžiai paliesti. Jeigu 
tiems žodžiams ponas Byrnes 
teikia tą pačią prasmę kaip ir 
Molotovas tat mes jau neturi
me teisės ir norėti taptai lais
vais! Pats musų noras tapti 
laisvais yra nukreiptas prieš 
Sovietą Sąjungą, nes musų 
kraštas yra okupuotas Rusi
jos, ir tuo pačiu sudaro intri
gas nukreiptas prieš Sovietų 
Rusiją. 

Mes norėtume pasakyti, kaip 
vos prieš kelias dienas Turki
jos Respublikos Prezidentas pa
sakė: "Tarkai gimė laisvi ir 
mirs laisvi**. 

"Amerika nenori nei vieno 
žemės colio bent kuriame že
mės kampe", taip jau kelintą 
kartą kartoja Prezidentas Tra-
man. 

Jeigu Europa turi palikti to
kia kokia ji šiądien yra tai 
mums toks Amerikos nusista
tymas nepatinka. Mes, norė
tume geriau priklausyti Ame
rikai ar Anglijai, bet ne ko
munistinės diktatūros Rusijai, 
jei jau mes išviso negalime įbu-
ti laisti. 

Jeigu Atnerika jokios žemės 
niekur nenori, tat ji ir kitiems 
svetimas žemes neturi leisti 
grobti. Gi, jei tai leidžia, tat 
mums jau tikrai butų geriau 
kad Amerika irgi svetimų že
mių panorėtų.... 

Adam Jakulevičius 
Mr. & Mrs. Kaupės 
Jonas Kuodis 
J. Laučiskis 
Rose Lazauskaitė 
Antanas Mockevičius 
Veronika Norvaišaitė 
Jonas ir Mikasė Narvydas 
Pranas Narvydas 
Petras Pusnikas 
Alekas Račkys 
Raškevičius 
Jie va UndaslenS 
Vaičiūnas 
Vincas J. Višnius 
Stasys Volskis 
Juozas Zakarauskas 
Zebielskis 
Mrs. Black 
Stasys Aromiskis 
K. Kontrimas 
Ohas. Brecker 
Jonas Jakulevičius 
šaudys 
Jonas ir Veronika Gudzis, Fonda, N. Y. 
Wm. Wolf, Great Neck, N. Y. 

'šiame žemėlapyje parodoma Kinijos sritį kurioje komu
nistai pradėjo karą prieš tautinę Kinijos vyriausybę. Pasiro
do kad "komunistai yra sovietų remiami, nors bolševikai pasi
rašė su Kinija nekariavimo sutartj. 

Prie Varsa vos rasta žu
dynės vieta, kur atkasta į 
40,000 lavonų. Ten nazių 
laikais buvo žudomi Vokie
čių nuteistieji Lenkijos gy
ventojai. 
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Kun. Jonas Bakšys, Rochester, N. Y. 10.00 
Ant. žiemys, Rochester, N. Y. 5.00 
Mary Rumcikiutė, Buffalo, N. Y. 2.00 
John Ligmont, Ozone Park, N. Y. 1.50 
Paul Vitkus, Ozone Park^ M. Y. 1.50 

AMSTERDAM, If. Y. 
Lietuvių Komitetas |60.00 
Kareivių Motinų Draugija 10.00 
Juozas Olšauskas 10.00 
Mr. & Mrs. Stanley SaldKft , 10.00 
Petras Lalas 5.00 
A. Lukšis 5.00 
J. Olšauskas 5.00 
Mr. & Mrs. B. Maylunas 5.00 
W. Redding 5.00 
S. Rimkunas 5.00 

Dr. S. Biežis ir šeima $200.00 
Antanas Vilkas 125.00 
Adv. Antanas A. Olis loo.oo 
Mr. ir Mrs. Joseph Barsevsky 60.00 
Andrew Krauchunas 25.00 
Antanas Vanagaitis 25.00 
Jonas Endziulis 20.00 
Adv. Joseph J. Grish 20.00 
P. Rusteika 20.00 
Mr. Genys ir šeima 15.00 
Jonas Kačinskas 10.00 
Ben Kazanauskas 10.00 
John Kazanauskas 10.00 
Mrs. Salomia Mikšionis 10.00 
Mrs. Emily Mikuckas 10.00 
Mrs. Sophia Radovieh 10.00 
Joseph Sandom 10.00 
Ant. ir Luce Walaitis 10.00 
John Zelis 10.00 
Petras Cheponis 5.00 
Vincas Duoba 5.00 
Petras Gestaut 5.00 
Mr. ir Mrs. D. Gudaviče 5.00 
Peter Kazwell 5.00 
Antanas Končius 5.00 
Jos. Krisčunas 5.00 
W. M. Linkus 5.00 
Adam Makaras 5.00 
Celestinas Miklovas 5.00 
J. Petrauskis 5.00 
Paul Ramoška 5.00 
Andrew Roman 5.00 
Stanley Staskewicz 5.00 
J. M. Šaltenis 5.00 
E. Sutkus 5.00 
Frank Sutkus 5.00 
Mrs. Alice Tolvaish 5.00 
Frank Vaitekūnas 5.00 
Petras Waitkus 5.00 
Wm. Zieck 5.00 
Anastazas Valančius, Cicero, 111. 5.00 
Mary Rock, Buckner, 111. 5.00 
Mr. ir Mrs. G. Bernotą, Melrose Park, 111. 5.00 
Antoinette M. Roman, Qhicago, 111. 3.0© 
John Yudeika, Harvey, 111. 3.0® 
Julia Zivatkauskas, Chicago 3.0# 
Ona Apkenas, Chicago 2.0# 
John Grigas, Chicago 2.0# 
W. Labanauskas, Chicago 2.0# 
John Plany, Chicago 2.0# 
Petras Briedelis, Chicago 1.00 
Tam. Danilevičia, So. Standard, 111. 1.00 

(Bus daugiau) 

Jau gatuva! 
Amerikos Lietiniu 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 
PERGYVENTŲ KANČIŲ BOLŠEVIKŲ NAGUOSE 

'l/nin lin Mnn OnoniirlA' 
1 knyga Kaip Jie Mus Sušaudė $1 

(Lithuania Under the Sickle and Hammer) 

(80 puslapių — an paveikslais — su Pulk. Petraičio biografija, su Lietuvos istorija)] 

UŽSiSAKYKIT JŲ PLATINIMUI - 6 UŽ $5, 15 UŽ *10 

Timeless Lithuania' *3 
(Su Lietuvos vaizdais, su Autoriaus Dr. Norem atvaizdu, su Lietuvos žemėlapiais)] 

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

&VS CENTRAS 6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio*' 

M i1 



hwimiwiii ww**mm>G§m 
• įį» 4pr4p* -f» 1$- 'IS* '4'ft t i*"" *" 4**rn -*»" V'* 

, .  » •  

i 
T $* \ 

/ ;  "S  *  * 7<  
•', * .*» i •* 

: a '* v 

; "v v "*"• D j R V A • I • I I imJBSI—mm I II |1 I I 
JjjSR •r".X"z 

Pab ė g ė l i ų  V a r g a i  
Skyrių veda Jonas Jurgelis. 

PABĖGĖLIAMS JAU GALIMA SIŲSTI 
LAIŠKUS IR DOVANAS 

Iš Washingtono praneša kad jau atidaroma paštas 
persiuntimui i Vokietiją ir Austriją, Amerikos zonoje, 
jftiškai ir dovanų siuntiniai po 5 svarus sunkumo. 

Persiuntimo būdas dar nepaskelbtas, tačiau tas fie-

§ukus bus visai sutvarkytas, tik bukit pasirengę siųsti, 
usipirkit* dabar "desimtstoriuose" esamų stiprių popie-

dėžių, kurios taikytos siųsti dovanas kareiviams i 
Mžjurius. Kai gausit atsiliepimą nuo savo pabėgėlių, 
galėsit jiems tuoj ir siųsti dovanas ir laiškus. 

JLietuvių Dainos ir Tau- Čii| Lietuvos ir Vokietijos gam-

t i n i a i  Š o k i a i  V o k i e t i -  * ? '  ̂  T * ' J T ;  stus.... Paroda turėjo didelį 
JOS Žemėje pasisekimą. Apie trečdali pa

rodoje išstatytų paveikslų jau 
pirmą parodos dieną nupirko 
Amerikiečiai kariai. 

Rugsėjo mėn. toje pat vie
toje dailės parodą surengė dai
lininkas VI. Vi j eikis. Buvo iš
statyta 45 paveikslai. Ir ši 
jauno Lietuvio dailininko pa
roda tūrėjo didelį pasisekimą. 

Dailininkas grafikas - šaržis-
tas P. Osmolskis Lapkričio m. 
pradžioje suruošė grafikos pa
rodą, kurioje humoristiniais 
paveikslais vaizduoja nazinės 
Vokietijos vadus, jų išdidumą, 
siautėjimą, bukaprotystę, žlu
gimą, 

Lietuviai dailininkai su sa
vo kūryba ir pabėgėlių sąlygo
se išėjo j viešumą. Kitų tau
tybių tremtiniai tuo tarpu tė
ra tik žiurovu eilėse. 

LIETUVIŲ TREMTINIŲ GY
VENIMAS VOKIETIJOJE 
Lietuvių tremtinių gyveni^ 

tas vis labiau įgauna savitą 
spalvį, vis ryškiau pasireiš

kia menine ir kulturinė veik
la* — tuo Lietuviai pradeda 
išsiskirti iš kitų tremtinių, ir 
savo pilkos kasdienybės gyve
nime vis daugiau atkreipia ki
tų dėmesį ir susilaukia malo
nus pritarimo ir įvertinimo. 

Visoje Vokietijos žemėje, 
nuo Tyrolio kalnų iki Hambur
go ir Bremeno, kur tik yra su* 
sispietęs didesnis ar mažesnis 
JjĮetuvių būrelis — stovyklose, 
JBiestuose ar miesteliuose, ne
nuilstamai skamba Lietuviškos 
dainos, savo originalumu vi
siems krinta į akį Lietuviški 
tautiniai šokiai, Lietuvio daili
ninko rankos valdomas teptu
kas kuria naujus paveikslus; 
gimsta naujos Haudies dainos, 
poezija... . Taip karo audrų 
nuniokotoje Vokietijoje pama-
želi reiškiasi Lietuviško gyve
nimo dalelė. 

Beveik visose Lietuvių sto
vyklose yra susiorganizavę cho
rai, yra solistų, muzikų, kitų 
menininkų, ir tautinių šokių 
trupės. Tokie, iš įvairių srivių 
menininkų sudaryti f būreliai 
vadinami tautiniais ansamb
liais. Jie nuolat ruošia kon
certus, paminėjimus ir tuo 
skaidrina nelinksmą tremtinių 
gyvenimą. 

Daugelyje vietų tokie tauti
niai ansambliai yra pasiekę 
aukštą meninį lygį. Chorve
džiais daugumoje yra tie Lie
tuviškos dainos mylėtojai ku
rie Kaune, Vilniuje, Klaipėdoje 
ar Šiauliuose turėjo reprezen
tacinius chorus. Nenuostabu 
kad tremtinio Lietuvio daina 
galinga ir žavėjanti. 

Tautiniai šokiai ypač išsiski
ria savo originalumu, tautiš
kumu, savitumu ir visur susi
laukia geriausio įvertinimo. 

Visose stovyklose kasdien 
leidžiami radio naujienų infor
maciniai biuleteniai ir stovyk
lų sieniniai laikraštėliai. 

Vokietijoje gausu ir Lietuvių 
teatralų. Augsburge jau stei
giasi pirmutinis Lietuvių pa
bėgėlių dramos teatras. Jo 
branduolį sudaro Vilniaus ir 
Kauno teatrų aktoriai. 

Lietuvių tremtinių eilėse ra
sime beveik visus ryškesniuo
sius Lietuvos dailininkus. Iš 
grafikų tarpo pažymėtini Prof. 
V. K. Jonynas, T. Vadius, A. 
Vaičaitis, Firinauskas, Krivic
kas, P- Osmolskis, Penčyla ir 
kiti. Iš tapytojų yra A. Var
nas, Ą. Galdikas, A. Valeška, 
Vizgirda, Bagdonas, Kasiulis, 
Vijeikis, Č. Janusas, A. Rukš
lelė, Lukošius ir daug kitų. 

Vokietijoje gyvena ir ne
abejotinai gabiausias Lietuvos 
skulptorius Košuba. Lietuviai 
pilininkai ir dabartinėse sun
kiose kūrybiniam darbui sąly-

f se dirba visu kruopštumu. 
Rugpjučio mėnesi Wuerbur-

go Lietuvių stovykloje buvo 
surengta dail. č. Januso tapy
bos paveikslų paroda. Buvo 
ifptatyta jo per 50 Vokietijoje 
sukurti} j&veikslų, vai^duojau-

P A B I R O S  I Š  
ŠVEICARIJOS 

DIRBA IR RAŠYTOJAI 
Tuo pačiu kūrybos keliu ei

na ir Lietuviai pabėgėliai ra
šytojai. Talentingiausias ir 
tas Bernardas Brazdžionis, na-
kurybingiausias Lietuvių poe-
zių siautėjimo metu turėjęs 
dirbti fizinį darbą po 10-12 va
landų per parą geležies fabri
ke, o nakvynei su savo gausia 
šeima nešvariame barake te-
gavęs tiek vietos kiek užėmė 
dviaukštė lova, sunkių gyveni
mo sąlygų išliko nenugalėtas 
ir nepalauktas. Ir tokiose są
lygose jis sukurė vieną iš gra
žiausiu savo poezijos rinkinių, 
"SVETIMI KALNAI". 

Dabar poetas jau nepalygi
namai geresnėse gyvenimo są
lygose su nepertraukiamu rū
pestingumu kuria naujus Lie
tuviškos poezijos puslapius. Jo 
naujausi lyrika labai artima 
Lietuviui pabėgėliui ir ji skam
ba dažno Lietuvio lupose ir 
širdyje. 

Turtina Lietuviškos kūrybos 
lobyną ir Faustas Kirša, Ku-
zys Bradunas, Juozas Krumi-
nas, Stasys Santvaras, Nelė 
Mazalaitė, Stepas Zaborskas. 
Antanas Gustaitis, Petras Ba
bickas, Jurgis Jankus, Paulius 
Jurkus, L. Žitkevičius, Liudas 
Dovydėnas ir kiti rašytojai, 
kad ir vargdami tremtinio gy
venimą. 

Vis aktingiau pasireiškia ir 
Lietuviai žurnalistai. Ne vie
nas iš jų rašo vienokio ar ki-
toko pobūdžio knygą, daugu
moje išgyventų dienų įvykiams 
paženklinti. Jau pasirodė ir 
pirmieji Lietuviški laikraščiai, 
kurie vis dar neperi j odiniai, ir 
pradžią gavo stovyklose. Jų 
yra trys. Anglų zgnoje išeina 
"Lietuvis" ir Amerikiečių zo
noje Muenchene "Aidai", Dil-
lingene "Musų Kelias". 

Apskritai, Lietuviai meni
ninkai ir kultūrininkai juda, 
nesėdi sudėję rankas. Lietuviš
ka daina ir kūrybinis žodis ra
mina ir guodžia savo tėvynės 
išsiilgusį Lietuvį, o svetimie
siems ji padeda prisiminti, pa
žinti Lietuvą, suprasti jos pa
bėgėlių vargus, prisirisimą prie 
savo gimtojo krašto, ir jiems 
padėti. .• Stf;Yipįteo|s. 

LIETUVIŲ PABĖGĖLIŲ GY
VENIMAS YVJSRDONE 

Pilkos, nuobodžios ir begali
niai slegiančios savo dabarties 
niurumu ir ateities miglotumu, 
neduodančios jokių, bent ikšiol, 
vilties pragiedrulių, bėga Lie
tuvių pabėgėlių Šveicarijoje 
dienos. Atrodo lyg jas jau la
bai senai pradėjome ir niekuo
met nebaigsime. Kas žino ?... 

Diena bėga dieną, savaitė ei
na savaitę, mėnuo slenka mė
nesį, o kiek gi čia betruks ir 
metams nustumti metus ? 

Kiekviena išgyventa diena 
panaši į kitą, bet. vis tik, jau 
sekančią. Ta pati plieniniai 
kieta ir įkyriai nuobodi tvar
ka. Tas pats lygus, ramus ir 
tuo pačiu atžangus didelės Lie
tuvių pabėgėlių ieimos kasdie
ninis gyvenimas. Tik retkra-
čiais pasitaiko įvairumų, ku
riuos mes vadiname, "pramogo
mis". žinia, tų įvairumų atsi
tinka kasdien, bet juk tai yra 
daugiau ar mažiau šeimyniniai 
kasdieniškumai, kurie, supran
tama, pašaliečiui butų labai 
įdomus ir jaudiną, tuo tarpu 
mums jie pasidarė įkiriai nuo
bodus savo dažnu kartoj imusi. 
Tat apie tokius 'įvairumus' ne
verta tuo tarpu nei šnekėti. 
Ateis laikas kada galesiiĮie šį 
bei tą išsitarti. 

Atšventėme Lietuvių židinio 
'La~~ Prairie" įkurtuves; daly
vavome su savo vaikais Yver-
dono vaikų festivalyje; atšven
tėme Rugpjučio 1 — šveicarų 
Tautos šventę; minėjome Rug
sėjo 8—Lietuvių Tautos šven
tę; iškilmingai sutikome ir pa
gerbėme Arkivyskupą Skvirec
ką; įspūdingai įsteigėme ir ati
darėme pirmutinę Šveicarijoje 
Lietuvių Pradinę Mokyklą ir 
kartu išlydėjome,- gavusį Uni
ted Lithuanian Relief Fund of 
America stipendijas, musų stu
dentiškąjį jaunimą | Šveicarų 
Universitetus. 

LIETUVIŠKAS KRYŽIUS 
ŠVEICARIJOJE 

Dar gi, nepersenai, atšven
tėme Kristaus Karaliaus šven
tę ir ta proga pašventinome, 
Yverdono katalikų bažnytėlės 
šventoriuje pastatytą, Lietuvi
šką kryžių. Tą pat dieną pa
bendravome su atvykusiu iš 

Prancūzijos Pulk. Lanskorons-
kiu, buvusiu Lietuvos karo at
tache Paryžiuje. Jo garbei bu^ 
vo sušauktas susirinkimas-po-
sėdis, kuriame pasišnekėta. Tai 
buvo tikri įvairumai musų kas
dieniškame gyvenime. 

Daugelį tų įvykių jau pusė
tinai^ aprašė bei patiekė Dir
vai musų gerbiamas prietelius-
žųrnalistas Dr. Goštautas, bet
gi jie dar prašyte prašosi frag-
mentuoti arba pilnai ir vaiz
dingai aprašyti, tik dabar dar 
reikia palaukti kol jie kiek 
senstelės ir tuo pačiu taps 
brangintinu prisiminimu per
gyvenusiems, p tuo labiau skai
tantiems. 

Ak gi, kiekvienas išgyventos 
praeities prisiminimas yra įdo
mus ir brangintinas, tik reikia 
vieko tai prisiminti ir kitiems 
vaizdžiai priminti arba atpasa-1 

koti. Ir atpasakoti visapusiš
kai, nenuslepiant nei tų, mums 
kartais nemalonių, musų gyve
nimo negerovių ir poelgių ydų, 
kurios, kaip ant pykčių, akiplė
šiškai išlenda į viešumą, nors 
jas ir prisispyręs slėptum. 

Na, bet su tuo dar palauk
sime, nes dabar yra daug svar
besnių uždavinių, būtent: Lie
tuvių solidarumas siekiant Lie
tuvos išlaisvinimo ir atkūrimo. 

Labai gerą įspūdį ir malonu
mą teika mums Dirvos vedama 
politika ir jos vykdoma akcija 
Lietuvos reikale. Dirvos skai
tymas mus atgaivina ir susti
prina. Ištvermės ir geriausios 
sėkmės linkime gerbiamam re
daktoriui ir visiems geros va
lios Dirvos bendradarbiams! 

K. R-s. 

RUSŲ BARBARIŠKU
MAI VOKIETIJOJE 

Katalikiška Spauda Pla
čiai apie Lietuvą 

Amerikos " katalikų laikraš
čiai dažnai iir daug rašo apie 
Lietuvą. 

Veik visi katalikiški laikraš
čiai jau perspausdino Lietuvos 
Vyskupų Atsišaukimą į pasau
lio vyskupų^ Tas atsišauki
mas pirmiausia Amerikoje til
po Dirvoje Lietuviškai. 

Brooklyn, Y., išeinantis 
katalikų laikraštis The Tablet, 
Lapk. 10 laidoje išspausdino 
ištisai tą Lietuvos Vyskupų 
laišką, taipgi pridėjo ilgą savo 
straipsnį apie tai, ir prie to iš
spausdino pranešimą apie Se
nate ir Kongrese įneštas rezo
liucijas reikalaujančias Lietu
vos nepriklausomybės gynimo. 

DABAB laikas užsirašyti 
dirva 191(5 metams. 

Amerikos korespondentai ga
vę matyti Rusų" užįntą Vokie
tiją, šiaip rašo: 

Patekus į Rusų valdomą Vo
kietijos dalį pasidaro liūdnas 
įspūdis. Ęsant Britų zonoje 
viskas matėsi tvarkoje ir ra
mu, bet tik perėjus į Rusų zo
ną pasirodė visai kitoks vaiz
das. Laukai neapdirbami? Ne
simatė jokių galvijų laukuose. 
Net kelių nurodymo ženklai iv 
kiti užrašai yra tik Rusiškoje 
kalboje, kuomet Britų zonoje 
užrašai Angliški ir Vokiški. 

Net pats oras Rusų zonoje 
rodos prileistas elektros mis
terijos ir baimės. 

Įvažiavus į Berliną, nenorė
jau tikėti savo akims ką ma
čiau. Ta buvus Vokietijos sos
tinė yra tik dvasių miestas už
pildytas lavonais. 

žmonės kurie dar gyvi slam
pinėja aplinkui rankiodami ci-
garetų galukus, medžio šmote
lius ir kitokias atmatas. Kur 
šie žmonės gyvena tokiame vi
sai subombarduotame mieste 
yra tik Berlino misterija. 

Daugybė gyvena purve skie
puose ir urvuose iškastuose po 
griuvėsiais, ir dienos metu iš
lenda jiškoti maisto? 

Gyvenimas Berline. eina tie
siog fantastiškai; visur viešpa
tauja "juodosios rinkos" vie
šai ir atvirai. Kas ką turi par
duoti stumia vežimuose ant ra
tų. Turėdamas gana cigaretų 
galėtum nupirkti visą Berliną, 
su griuvėsiais ir viskuo. Pa
prasti Amerikoniški cigaretai 
parsiduoda po 80 centų. 

Berline nematyti nei vienos 
gražios moteries. Moterų ap
valkalai Berline bespalviai ir 
nušiapę. Jos vilki rubus tik 
šilumai, ne parėdui. 

Rusai — laukiniai žmtmfs 
Rašytojas pirmą Kartą pa-• f 

matęs Rusus šiaip sako: 
Rusai kareiviai yra laukiniai 

primityviai žmonės. Jie yra 
visokių dydžių, nors daugumą, 
tų ką aš mačiau yra žemo ugici 
ir Mongoliškom akim, trumpai 
nukirptais plaukais. 
* Jie apsieina kaip jiems vis
kas priklauso ir daro ar ima 
ką tik nori. • 

Vienas mano kelionės drau
gas pasakė man kad jis buvo 
visą laiką Rusų šalininkas iki 
dabar pamatė Rusus Berline. 

Man tiesiog buvo baisi nuo
staba savo akim matyti kokie 
viską naikinanti Rusai yra. 

Paveizdan, pamačiau minią 

STALINO SENAT
VĖS RŪPESČIAI 

Gen. A. A. ždankovas, vie
nas iš įtakingiausių sovietu 
politiškų figūrų, sakoma pa
skirtas Stalino įpėdiniu, jeigu 
Stalinas neišgis. ... 

žmonių susigrūdusią ,ir nuSjau 
pažiūrėti kas ten atsitiko. 

Gatvėje gulėjo negyva mer
gina. žmonės plėšė nuo jos 
viską ką tik ji turėjo vilkimo. 

Aš paklausiau kas atsitiko, 
man paaiškino kad ją suvaži
nėjo Rusas kariškis ir paliko 
ją mirti gatvėje. Penkių mi-
nutų bėgyje ji buvo palikta vi
siškai nuoga. 

Rusai neleidžia Amerikos ir 
Britų lakūnams skristi virš jų 
zonos be specialio leidimo. 

Mums davė persergėjimą jei 
mes važinėdami apžvalgyti Vo
kietiją išlipsim iš buso į ne tą 
pusę, mes galim visai daugiau 
negryžti. 

Aš nenoriu peikti Rusus, aš 
tik pranešu ką pats mačiau ir 
girdėjau. 

Kiekvienas pastatas Berline 
yra krūva griuvėsių, dulkių, 
pelenų ir purvo. Likučiai bu
vusių gražių pastatų išrodo lyg 
mirtinai teka krauju, nes ant 
jų užkabinėta raudoj vėlia
vos ir iškabos. 

> Priešingai gi, Britų. valdo
moje Berlino dalyje viskas ve
dama tvarkiai, visi paskirti 
viršininkai deda pastangas pa
daryti ką gero gali, ir baigę 
savo užduotį gryžti namon. Ta 
dalis švari ir tvarki. 

k S. 
Amerikos laikraščių politiš

kas korespondentas Karl Von 
Wiegand iš Madrido rašo kad 
nežiūrint visų Stalino gudry
bių ir žiauraus vykdymo savo 
tvarkos pačioje Rusijoje ir už
grobtose šalyse, jų klaidos .ir 
apsirikimai pradeda atsirūgti. 
Prie to, gryžtantieji iš vakarų 
Europos raudonosios armijos 
kariai, kurie į Europą nužygia
vo nešini savo utėles, gryžta į 
Rusijos gilumas su kitokiomis 
idėjomis, kurios sudaro komu
nistų partijai naujo rūpesčio. 

Jeigu tik Stalinas tuoj mir
tų, nes jo sveikata visai pašli
jus, galima tikėtis Rusijoje va
dų susikovimo už jo įpėdinys
tę ir rimtos permainos Rusijos 
tvarkoje. 

Pačioje Rusijoje už Stalino 
vietą jau varžosi maršalas žu-
kov, komisaras Molotov ir mar
šalas Vorošilov. Be abejo yra 
ir kitų kurie slaptai taikosi į 
Stalino sostą, arba pasiruošę 
remti tą kuris išrodys stipres
nis, arba kuris stengsis su
trukdyti kitam, pats negalėda
mas tapti diktatorium. 

Stalinas žino iš istorijos kad 
daug tokių galingų diktatorių 
mirę užbaigė didelių valstybių 
galybę, ir tas dabar gali pasi
kartoti Rusijoje, užbaigiant 
komunistų viešpatavimui. 

Stalino galui atėjus, darytų 
desperatišką pasikėsinimą vi
sos bolševikų pavergtos tautos 
atsilaisvinti Maskvos jungo. 

Iš Viennos, Budapešto ir Bu-
charesto eina pranešimai apie 
raudonarmiečių, ten laikomų 
okupacijos tikslais, sukilimus 
ir dideliais skaičiais pabėgimą 
iš raudonosios armijos. Pame
tę armijos uniformas, persivil-
kę į civilius rubus, Rusai kar
eiviai užsiima žudystėmis, plė
šikavimais ir moterų užpuldi
nėjimais įvairiose dalyse Aus
trijos, Vengrijos ii Rumanijos. 

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

Siunčiu savo auką Lietuvos yadžCvimo darbam^ f 
Siunčiu prenumeratą knygai "OKUPACIJOS** $ 

Parašas 

Ądreaaf 

.Miestas Valst. 
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•VAŠKAS karo metu paki
lo vertėje tiek kad Afrikoje, 
Tanganyika valstybė pakėlė to
nui va&o taktų. 

Bolševikų ir Nazi u Teroristines 
OKUPACIJAS LIETUVOS 
Knyga paveiksluota, apie 350 puslapių didumo. Parašė ją LIETUVOS PABĖGĖLIAI, patys tą viską pergyvenę » r 

Siųskit savo prenumeratą, užsirašykit tų knygų daugiau sau ir doVanoti savo draugams. Aukokįt, paręmkit išleidimą šio di-
P* dokumen^ Tftį knygą prašyta mmų broliu kimiu Aukokit stambesnes sumas . 

Aukas ir užsakymus siųskit, įdėję pinigus ir aiškiai 
įrašę savo pilną vardą, adresą ir kiek pinigų siunčiat: LVS. CENTRAS 

#820 Superior Avenue Cleveland 3, Ohio i 
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f CENTRALIZUOTĄ PASAULIO , 
VYRIAUSYBĘ 

Viena pasaulio vyriausybė — pasaulio saugumo sąlyga 
\ 7ALSTYBĖS vyrai ir politikai šiądien yra priėję vie-

* nos teisingos išvados — kad pasaulis tol nebus sau
gus kol jis neturės vienos visam pasauliui skirtos vy
riausybės. Tačiau šia išvada viskas ir baigiasi. Kokia 
ta pasaulinė vyriausybė turėtų buti, vengiama nurody
ti, o jei ir nurodoma tai taip nedrąsiai ir neaiškiai kad 
išsykio matosi kad atsakyto jas pats nežino ką jis nori 
pasakyti. Dauguma atvejų nurodoma kad tapas?ulinė 
vyriausybė turėtų kaž kokiu abstrakčiu budu išsivystyti 
iš jau šiądien nusivalkiojusios ir menkareikšmės Jung
tinių Tautų Organizacijos. 

Kodėl vengiama pasisakyti kad ta vyriausybė tu
rėtų buti sudaryta absoliučiai vadovaujant Amerikai ir 
Anglijai, neaišku. Šios dvi valstybės, sujungtos, šiądien 
turėtų begalinę moralinę ir materialinę persvarą prieš 
Maskvos vadovaujamą komunistini bloką. Tų dviejų 
valstybių vadovybė butų entuziastingai priimta didžiau-
lės visos žmonijos daugumos. Šios dvi valstybės šiądien 
turėtų užtektinai pajiegumo viso pasaulio valdžiai į sa
vo rankas paimti ir jai išlaikyti. 

Vienintelė kliūtis tokios valdžios sudarymui yra 
Maskva, kuri savu ruožtu siekia pasaulinės vyriausybės. 
Išvada aiški: Maskva turi buti paklupdyta, o pasiprie
šinimo atveju — sunaikinta. Tuomet ir tik tuomet ga
lės buti sudaryta pasauline vyriausybe, kuri tikrai pa
sauliui galės laiduoti pilną saugumą. 

Maskva pasaulio saugumo kliūtis 
Šiądien komunistinė Maskvos valstybė ir jos užgro

btos sritys sudaro neprieinamus plotus, kuriuose gali 
buti gaminamos arba bent mėginamos pagaminti ato
minės boruos ir iš kurių gali buti planuojamas pasau
lio užkariavimo bei sunaikinimo žygis. Ir kol tie plotai 
bus neprieinami Anglų-Amerikiečių kontrolei tol pasau
lis nežinos saugumo. O jie bus neprieinami tol kol ko
munistinė, sistema bus gyva. Viena dėlto kad komunis
tai jau šiądien dideliu įkarščiu bando atominės bombos 
gaminimo budus — juk pats vyresnysis enkavedistas 
Molotovas prisipažysta kad sovietai greitai turėsią ato
minę bombą, — o antra dėlto kad jie negali leisti sve
timtaučiams savo akimis 'pamatyti sovietiško pragaro 
baisumo. Ir vienas ir kitas dalykas, svetimtaučių patir
tas, sukeltų revoliuciją demokratijų santikiuose su bol
ševikiškąją diktatūra. 

Kad ir kaip bebuti| liaupsinami *taik|.' inylinti" 
Maskvos valstybė, o jei svetimtaučiai tūkstančiais 'pa
tirtų kad ta valstybė prakaituodama skuba pagaminti 
atominę bombą ir ruošiasi karui, nekomunistiškojo pa
saulio visuomenėse tikrai galėtų kilti nenugalimos pa
gundos i sovietiškąsias žemes numesti keletą ar kelioli
ka atominių bombų, užuot laukus kol iš tų žemių tos 
bombos imtų lėkti j kitus kraštus. Panaši reakcija ga
lėtų kilti ir svetimtaučiams akivaizdžiai patyrus bolše 

ALT ŠULO "BUR-
• BULAT 

P. ęjfigaitis, patyrpi. apie 
Antros Amerikos Lietuvių Mi
sijos pasisekimus, nutarė likti 
ištikimas socialistiškam princi
pui — koneveikti tuos kurie 
dirba Lietuvai. Tam' tikslui 
jis paskyrė visą Lapk. 27 Nau
jienų apžvalgą. Pasak jo, Mi
sija Washingtone nieko nepa
veikus ir nieko nenutarus — 
viskas buvę tik "burbulas'-. 

Tuo tarpu Lietuvos Minis
tras Washingtone Misijos va
karienės metu pasakytoje kal
boje jos veiklai suteikė labai 
daug reikšmės: specialiai pa
minėjo Misijos pastangomis i 
U. S. Kongresą įneštą rezoliu
ciją, už jos įnešimą padėkojo 
atstovams ir senatoriams ir 
pareiškė vilties ka$ || Kongre
so bus priimta. 

Bet ALT sekretorius — di
delis išminčius: kas Lietuvos 
Ministrui labai vertinga tas 
jam "burbulas ir niekai". 

Faktas kad Olis-Kelly Misi
jos išvakarėse dalyvavo radio 
programe kurį nuo Atlantiko 
iki Pacifiko transliavo NBC 
tinklas, ir kad tuo budu ke-
liasdešimts milijonų Amerikie
čių buvo supažindinti su Lie
tuvos byla, "kritikuojančio" 
ALT pareigonia net nepamini
mas. Lygiu budu jo nemini
ma ir tai kad Misijos vakarie
nės metu vyriausias kongres-
manas, A. Sabath (Illinois) pa
sižadėjo remti Kongresan • įneš-

wi 

tą Lietuvos laisvės rezoliuciją. 
Vietoje to iš pavydo jis 

griebiasi melo: Misijos vaka
rienėje, girdi, dalyvavę penkis 
sykius mažiau atstovų ir sena
torių negu vakarienės reikaįų 
vedėjo p. A. Trečioko paskelb
ta. Fats nesugebėdamas suei
ti | kontaktą' su žymesniais 
Amerikiečiais, jis nffąli su
prasti kad lutiems tąi jmanp-
ma. 

Teisingai Lietuvių pasakose 
sakoma kad vieni eina prieky
je ir vadovauja, o kiti bėga 
užpakalyje ir "kvėpiną". 

Kaip matyti, ir ALT sekre
torius gal baimės kad žmo
nės visai jo neužmirštų, be
bėgdamas užpakalyje, bent šį 
sykį nutarė "pakvėpinti" iš 
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NORĖTA NUŽUDYT 
HTALINAS 

Vokiečių karo kaltininkų by
lose Nuemberge paaiškėjo kad 
Sausio 31, 1939, Japonai pa
siuntė 10 Rusų apginkluotų 
bombomis, nužudyti Staliną. 

Kas su tais žmonėmis ištiko 
niekas daugiau nežino. 

Vokiečių pastangos nužudyti 
Hitlerį taip pat niekais nuėjo, 
ir kaip pasaulis žino, 1939 me
tų rudenį Hitleris su Stalinu 
susitarė ir pradėjo antrą Pa
saulinį karą, kurio pasekmes 
visas pasaulis skaudžiai Įren
čia. 

Siauraprotiški valdovai bet
gi dabar teisia tik vienus Vo
kiečius už jjįį karo piktas pa
sekmę... . 

i 

Generolo tavo Armija Lietuvoje 
Vokiečiai Rusus belaisvius pirma badu marino, paskui organizavo iš jų kariuome

nę. — Vilkas vis į mišką žiuri. — rVlasoro politika. — Vlasovo kariuomenes 
darbeliai. 

•'1 

gašo J. T.—Dirvai iš Europos. 

•DEVYNIOS Europos 
prisiuntė Amerikai padėką už 
jos planą pasiųsti ten £ešis 
milijonus tonų anglies šią žie
mą apsaugai nuo šalčio. 

nebus įgyvendinta vienos valdžios — absoliučioje Ame
rikos ir Anglijos vadovybėje (nes tik šios šalys, kaip 
anksčiau sakyta, turi tam reikiamų priemonių) tw ibol 
pasaulis neturės ramumo. 

Komunizmo sėkla iš Maskvos nepaliaujamai drums 
žmonijos rimtį. Ir kokia prasmė tas sėklas išrankioti 
periferijose, tam tikslui aikvojant savo jiegas ir liejant 
kraują, jei tų sėklų sandėlis — Maskva — paliekamas 
nepaliestas? Visvien anksčiau ar vėliau pasaulyje bus 
viena valdžia, ir pasirinkimas tera tarp Sovietų Sąjun
gos ir Amerikos-Anglijos. -

Šito akivaizdoje, dabar įvairiose pasaulio dalyse vy
kstą susirėmimai tarp komunistinių įr prieš-komunisti-
nių jiegų tėra antraeiliai susirėmimai. O didysis susi-

vikų atliktą žmogaus išniekinimą: ar ne geriau tuojau i rėmimas dar nėra nei prasidėjęs. Bet jis yra neisven-
j dulkes sutrinti Maskvos valstybėje viešpataujantį bai 
su kalėjimą, užuot laukus kol tas kalėjimas ims rimtai 
grąsinti visam pasauliui l 

Pasaulio užvaldymas — vienintelė apsigynimo priemone 
RAČIAU pasaulio užvaldymas jiega Amerikiečiams yra 

labai svetima koncepcija. Demokratija yra priešin
ga imperializmui ir užkariavimams. Todėl vietoje jie-
gos ir ginklo Amerika yra linkus vartoti taikias įtikini
mo priemones. Jei betgi kada paaiškėtų kad pasaulio 
užkariavimas sudaro ne tik atsargumo priemonę, bet 
taip pat ir reikalingą apsigynimą, Amerikos nusistaty
mas pakistų. 

Jei paaikėtų kad Anglo-Amerikietiškos vyriausy
bės visame pasaulyje įkūrimas yra ne tik demokratijos 
bet ir žmogaus buities vienintelis išsigelbėjimas, Ame
rika tam žygiui pasiryžtų. Ji tikrai nuspręstų sutriuš
kinti raudonojo smurto valstybę, jei įsitikintų kad jos 
gyvavimas yra žmonijos mirtis. Tačiau šiądien ji dar 
nėra taip įsitikinus. Tradicinis pacifizmas ją ir toliau 
veda nuolaidų keliu ir gaivina viltis kad nuolaidos išug
dys bolševikų prielankumą. Ir tai nežiūrint to kad fak
tai visai ką kitą rodo. Nežiūrint to kad bolševikai vis 
gilyn knisasi f žmonijos kuną ir vis labiau nuodyja jos 
sielą. 

Sistematingas Europos raizgymas bolševikišku tin
klu, Kinijos komunistų ginklavimas prieš čiang-Kai-še-
ką, Persijos užpuolimas ir Holandų Indijos sukilimas, 
kurio šaknys ar tik nesiekia Kremliaus durų (Indonezi
jos "nacionalistų" šaukimasis Molotovo pagalbos daug 
ką pasako) — visa t&i yra ženklai kurių reikšmės nega
lima mažinti. . 

šito akivaizdoje, plieninė čiang-Kai-šeko laikysena 
komunietų atžvilgiu ir Amerikos lojalumas Čiang-Kai-
šekui vra faktai kurie negali nestiprinti tauriosios žmo
nijos^ dalies dvasios. Pabrėžtinas šioje vietoje yra Čiang-
Kai-šeko tolregiškumas jam nuolat liepęs laikyti atsar
goje keletą savo geriausių divizijų: tos divizijos šiądien 
veja laukan Kinijos komunistų gaujas. 

Lygiai džiuginanti yra ir kieta Anglijos laikysena 
Indonezijos sukilėlių atžvilgiu. Jų tarpe gal ir yra idea
listų patrijotų, bet visumoje jie lošia Maskvos kortą, ku
ri kolonijų atžvilgiu visuomet buvo vietinių gyventojų 
neapykantos skatinimas ir jų kurstymas prieš koloniją-
\ę- valdžią. ^ ~ I''"* • '"/• ; * 
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giamas. Ta aplinkybė pasauliui žada naują .kraujo pra
liejimą, bet sykiu bolševikų pavergtose tautose ji tvir
tina kovos dvasią ir gaivina išsigelbėjimo iš tos baisios 
verguvės viltį. j 

, LIETUVOS NAŠLAIČIAI 
Žiaurus karas mųs tėvynf 
Suvagojo ,ir sumynė; 

Nežaliuoja tenai pievos ir laukai. 
Sunų, brolį, ir tėtušį 
Pašaukė į karo rnušį; 

Mąpie liko seniai, moterys, vaikai. 

Daug našlaičių Lietuvoje * 
Alksta, vargsta ir dejuoja; 

Nėra maisto, nėra rubų, nei namų. 
Nėra kąm ten juos paguosti, ;5 

Prie karštos širdies priglausti, 
Nes neteko jie tėvelių mylimų. 

Ąlkąni jię. kenčia, šaltį —» 
Jų veidai liūdni, pageltę — 

Kasdien slanko apiplyšę, purvini. 

flatant skaudų jų likimą, 
irdį gelia, verksmas ima.... 

Kūdikystė - nyksta pražūties dugn^. , -

Jų gyvybė kasdien senka. 
Kas išties jiems gausią ranką? > 

Kas atjaus jų vargą tuos laikuosjuoduo#? 
Jų jaunystės metai skaudus! 

; ; Kas nuošluostys drėgnus veidus % 
Š§9 tysnelį jupdps duonos 

Išeiviai! atverkim širdi ^ . . 
Tegpl musų ausys girai * -

gailaičių silpną šauksmą ir maldašĮ 
1 Tie našlaičiai — musų brolisa. 

Tai juos gelbėt stokim uoliai — , 
Mus duosnumas tegul tildo jįj rau( 
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Neseniai spauda paskelbė kad 
dabartinė Lepkijoe vyriausybė 
"susitarė" su Sovietų vyriau
sybe vėl sustiprinti Sovietų įgu
las Lenkijoje. Prieš kiek lai
ko buvo skelbiama kad Sovie
tai jau visiškai pasitraukia iš 
Lenkijos, duodama dabartinei 
Lenkijos vyriausybei vaidinti 
"nepriklausomybę". Bet dabar 
raudonosios armijos stiprus da
liniai vėl gryžta į Lenkiją ir 
|ižpildo visus Lenkijos miestus 
ir jų apielinkes. Kodėl? Ogi 
todėl kad, sako, Lenkijoje vis 
dar yra daug Vokiškų "vilko
lakių" ("Wehrwolf" — slapta 
Hitlerininkų organizacija, kuri 
bando ir toliau priešintis prieš 
nugalėtojus), o taip pąt ir dar 
gana stiprus Vlasovo armijos 
daliniai, kuriuos dar reikia lik
viduoti . . . 

Turimomis žiniomis iš šalti
nių patikimesnių negu tie ofi
cialus paaiškinimai, svarbiausi 
priežastis raudonosios armijos 
stiprinimosi Lenkijoje yra ne 
Vokiečiai ir ne Vlasovo armija, 
o tikroji Lenkų vidaus armi
ja, kuri 6 metus kovojo prieš 
vienus okupantus ir dabar dar 
energingiau kovoja prieš kitus 
. . . Bet galimas dalykas kad 
Vlasovo armijos liekanų Lenki
joje taip pat yra. 

Kas gi yra toji Vlasovo ar-
ĮBiiją? Mes Lietuvoje Vokie
čių okupacijos laikais matėme 
bent iš dalies ir jos atsiradimą 
ir jos budą. Tai yra vienas iš 

• ryškiausių išsigimimų, kurių 
daug buvo pridygę šio karo 
metu. 

r 
Vokiečiai pradžioje blĮyo Jsfeai 

išdidus 
*941 metų vasarą Vokiečio 

nosies nebuvo galima pasiekti 
be kopėčių. Jie buvo įsitikinę 
kad per keletą savaičių su So
vietais bus baigta ir jiems jo
kios pašalinės pagalbos šauktis 
nereikės. Pačioje pradžioje tie 
Lietuvių kariuomenės daliniai 
kurie buvo jau įjungti į rau
donąją armiją, ir kurie dar ne
buvo nuginkluoti, iš karto at
kreipė ginklus prieš pavergė
jus.. Vokiečiai tačiau jų ne
norėjo laikyti savo talkininkais. 
Mat, tada jiems butų nepatogu 
Lietuvą laikyti okupuotu kraš
tu. Todėl tie kariai tuojau bu
vo paleisti "atsotogų" namo. 
Kadangi Lietuva per bolševi
kų okupaciją pajuto nepapras
tai žiaurią priespaudą, tai pra-
ęjžiqje Lietuvoje butų atsiradę 
<įąug ir savanorių, kurie mielai 
bintų stoję į Lietuvos kariuo
menę ir ėję kovoti prieš bolše
vikus, tačiau Vokiečiai išdidžiai 
tokius pasiulymus atmetė. O 
paskui kai Vokiečiai pamatė kad 
jiems ne taip jau lengvai se
kasi, ir pradėjo kviesti sava
norius, tų savanorių jau aebe-
fcuvo, nes visi buvo pamatę kad 
$\Vokiečių elgesys iš esmės ne 
kuoN geresnis už ;bolševik\|^ . . 

Pradžioje daug Rusjg 
pasiduodavo f nelaisvę 

Kodėl Vokiečiams prieš Rū
stis pradžioje lengvai sekėsi? 
Visų pirma, Vokiečių pajiegos 
fcįiyo geriau suorganizuotos bet 
taip pat daug reiškė ir tai 
kad Rusų karių dauguma ka
riauti nenorėjo. Priešingai, šis 
feąras daugeliui atrodė kaip iš-
yj|daviflq»s komunistinės dik-
tąturog. Xp4ęl de^irptįmis tūk
stančių Rusų kariai, kartais or-

uotai, pasiduodavo Vokie
čiais, tikėdaipioąi kad tųo grei
čiau prisidės prie savosios vęr-
fijqs pąnaįkįnir^o.. f , j 

Bet Vokiečiai tada buvo per-
įfjlaiig i&didus tųpfi pą§ida-
vfinus tinkamai išnaudotų. Pą-
iiptijč belaisvius jie laikė ne 
Jčaip žmones, o kaip niekam ne
reikalingus galvįjus: Man pa
čiam teko rąatyti vieną Rusų 
fjelaįsyiiį stpvykją, kuripje ląi-
Jropix feelaisviar- atrodė tikrai 

* % * * 

kaip kokie "lavonai atostogo
se'1. Viena šeima, kuri gyve
no priešais tą stovyklą žiemos 
metu, pasakodavo kad nežinia 
ką duotų jei galėtų gauti kitur 
butą, nes tikrai persunku bu
vo matyti kas ten dedasi . . . 
Kiekvieną dieną iš tos stovy
klos rytais išveždavo kelis ve
žimus. . . lavonų, prikrautų, 
kaip malkų. Stovykloje buvo 
laikomi belaisviai beveik be mai
sto, neaprengti ir visai nešil
domose patalpose. Į stovyklą 
įsimetė šiltinė. Kas dieną mir
davo mažiausiai po kelias de
šimtis. . . Panašiai buvo ir 
kitose belaisvių stovyklose. 

Savaime suprantama kad po 
kiek laiko žinios apie tokią pa
dėtį pasiekė ir Rusus. Rusai 
ne tik nebepasidavinėjo j be
l a i s v ę  b e t  p r a d ė j o  j a u  n e b e  
juokais spirtis. Vokiečiai pa
matė kad jiems jau reikia 
pagalbos. Pradėjo jos jieškoti 
visur, tarp kitko, taip pat ir 
tų pačių dar neišmirusių be
laisvių tarpe. . • 

"Ukrainiečiai" 
Vokiečiai sugalvojo išnaudo

ti Ukrainiečių vardą. Jie pra
dėjo kalbėti apie Ukrainiečių 
"savivaldą", apie įvairias lais
ves jiems, ir pradėjo kalbinti 
juos prisidėti prie "kovos prieš 
bolševizmą". Išbadėjusiems ir 
iškankintiems belaisviams bu
vo pasiūlyta, kurie yra Ukrai
niečiai, stoti į vadinamas "Uk
rainiečių šimtines", kurios bu
siančias apginkluotos ir galė
siančios prisidėti prie "laisvės 
iškovojimo Ukrainai". Savai
me suprantama kad labai daug 
dar gyvų likusių belaisvių grie
bėsi šito budo išsigelbėti nuo 
tikros mirties. Visi kurie dar 
pasilaikė ant kojų, stengėsi įro
dyti esą "Ukrainiečiai". Ir tik
rai, tokios "Ukrainiečių šimti
nės" buvo sudarytos, apgyven
dintos kareivinėse. Netrukus 
Lietuvos miestų gatvėse pasi
rodė ligi tol nematyti kariai. 
Jų uniforma buvo sudaryta iš 
pusiau Rusiškų, pusiau senų 
Vokiškų uniformų, laipsnių žen
klai buvo uždėti kiek panašus 
į  s e n o s i o s  c a r o  k a r i u o  m e n ė s  
ženklus. . . Tie kariai buvo 
vadinami Ukrainiečiais bet, nors 
ir daug jų esu matęs kone per 
ištisus trejus metus, tai tik 
vieną kartą teko girdėti juos 
tarp savęs kalbantis tikrai Uk-
rainietiškai. šiaip jau visi kal
bėdavosi tik Rusiškai. Ir kaip 
jie kitaip kalbėsis kad jie ki
taip ir nemokėjo, nes tie "Uk
rainiečiai" daugiausia buvo nuo 
Maskvos, nuo Uralo ir net iš 
Sibiro. Vienas dalinys buvo 
sudarytas net iš kreivaakių 
"Ukrainiečių", kurie ištikrųjų 
buvo Uzbekai iš Sibiro. Kar
tą teko matyti tokią sceną. Sto
vi gatvėje toks Uzbekas, mu
sų akims nieku nesiskiriąs nuo 
tikro Kiniečio, aprengtas beveik 
visai Vokiška uniforma. Ko
kios 10 metų vaikėzas žiuri į 
jį. Matyt, tam vaikėzui įdo-

Veteranų Globėjas 

mu buvo pasižiūrėti į tokį ne
matytą veidą. O anas ir klau
sia laužyta Rusų kalba: "Če-
vo gliadiš? Ali niemca ne vi-
dal?" (Ko spoksai? Ar Vo
kiečio nematei?) 

Koks pasityčiojimas, pama
niau, iš rasistinės teorijos! — 
Kreivaakis Azijatas Vokiškoj 
uniformoj, ir vadina jau 
Vokiečiu! 

t (fcus daugiau) 

Pasklido Prašymai Su
laikyti Pabėgėlių Grą

žinimą Rusams 

Pastaromis dienomis pmns-
kėjo kad Sovietai pareikalavo 
Švedijos vyriausybės grąžinti 
į bolševikų nagus 157 asmenis 
buk tai karo nelaisvius iš Pa
baltijo šalių, pabėgusius Šv% 
dijon. Tarp jų yra devyni žy
mesni Lietuviai. 

Kaip tik ta žinia pasiekė 
Ameriką, Lietuvių organizaci
jų centrai ėmėsi protestuoti ir 
prašyti Amerikos vyriausybę— 
nuo paties Prezidento žemyn— 
kad tie pabėgėliai butų užtar
ti ir kad jie nebūtų atiduoti f 
bolševikų rankas, kur jų lau* 
kia tikra mirtis. 

Lietuvai Vaduoti Sąjungą, 
American Friends of Lithu#* 
nia ir Americans of Lithuan
ian Descent pasiuntė telegra-
mus Prez. Trumanui, Sekreto
riui Byrnes, Senatoriui Con-
nally, Amerikos ministrui Šve
dijoje, prašant intenvencijc* 
tų pabėgėlių atžvilgiu, žinios 
apie tai patiekta ir Amerikos 
spaudai. < 

Tuo pat kartu tai o klausimu 
Kongrese Washingtone pakėp 
balsą Atstovas Flood, kuris ii» 
gi atkreipia Švedijos vyriau
sybės dėmesį, reikšdamas pa
sitikėjimo kad Švedija naudo
sis savo humanitariškumu, ne
leisdama tų pabėgėlių grąžin
ti į budelių nagus. 

Lietuvių Informacijos Cen
tro išsiuntinėtas . tuo klausimu 
atsišaukimas irgi tilpo Ameri
kos spaudoje. Tuo budu, tų 
nelaimingų pabėgėlių padėtis 
išjudinta Amerikoje plačiai. 

Gaila kad musų Susivieniji
mų valdybos tuo klausimu ne
pakėlė balso. Bet jie ir negali 
nieko kalbėti, nes jie prijungti 
prie tos Amerikos Lietuvių Ta
rybos, kuri užrišus jiems bur
nas. Taryba pasiėmus sau tei
sę kalbėti už visas Lietuvių or
ganizacijas, ir liūdna butų jei 
visiškai visi Lietuviai butų pa-
sivedę tarybos kontrolei. 

Tarybos vadai, patys negalė
dami atlikti laiškų nei protes
tų rašymo, tą darbą pavedę sa
vo įsteigtam Informacijos Cen
trui, o tame centre vienas K. 
Jurgėla kalba už visus Ameri
kos Lietuvius — už visus tuos 
kuriuos tarybininkąi sako turį 
savo kontrolėje. 

Laimė dar kad ne visi pasi
davė jų siaurai kontrolei, ki
taip visų Amerikos Lietuvių 
vardu išviso cypsėtų tik vie
nas žmogelis, kuris prieš ke
lis metus norėjo pasidaryti 
tautininkų diktatorium, paskui 
oasidavė Lenkų •ftakai ir ėmė 
agituoti už Lietuvių bendra
darbiavimą su Lenkais. 

Tautininkai jo greitai atsi
kratė, bet jis dabar yra Infor
macijų Centro direktorium, u| 
visus kalba, o tarybininkų, nei 
Susivienijimų nei kitų didžių
jų organizacijų niekas ir neži
no. Pereitą karą dirbant už 
Lietuvos reikalus tokios nesą
monės nebuvo dasileista. 

Gen. Erskine, iš Marinų tar
nybos, paskirtas rūpintis ka
ro veteranų darbu ir užsiėmi
mais, Ž civilinį gy
venimą^1 " ' 

f ITALIJOJE prieš karą vei
kė apie 1000 muilo išdirbysčių 
ir muilas buvo eksportuojamai 
į kitas šalis; dabar gi 
deiis muilo trukumas. 
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Kaip Lietuviai savo Laisvę gyni 25 metal atgal 
(tęsinys iŠ pereito nr.) 

Vėl pataikau į gerus žmones 
Išėjęs iš miško, buvau jau kiek sušilęs fr 

eidamas miegojau. Tik staiga, už kokių pen-
Icių žingsnių, pastebėjau ateinančius du vyrus su 
Šautuvais. Be galo išsigandau, nes pamaniau 
kad man jau čia galas — busiu pakliuvęs bol
ševikų naguosna. . Tačiau, nenustodamas u po, 
drąsiai juos prakalbinau: "Zdrastvuite!" (Svei
ki). Tuo pačiu ir man jie atsakė. 

— Ar jus esate' raudonarmiečiai? — pa
klausiau juos. 

— Ne, ne! — atsakė jie man raminančiai. 
liet akyse man šviesiau pasidarė. Pasirodė 

&i buta naktigonių. Vienas jų turėjo šautuvą, 
# kitas buvo su lazda, kurią aš irgi palaikiau už 
šautuvą. Jie buvo artimo dvaro kumečiai. Iš 
kalbos su jais paaiškėjo kad visur apsčiai yra 
liolševikų, bet pas juos tuo tarpu dar nebuvo, 

jie gyveną nuošaliai. Pasakius. jiems mano 
likimą, jie man atjautė. 

— Gal ir musų sunųs kariaudami kur nors 
teip pat vargsta, — tarė man vienas iš jų. — 
Eikime pas mus pasilsėti. 

Išsikalbėjus, pasirodė kad vienas iš jų prieš 
28 metus statęs per šventąją upę Ukmergėje 
tiltą. Besišnekučiuodami jie mane atvedė pas 
save, nusivedė j klojimą, paguldė ant šieno ir 
apklojo bene trimis skarmalais. Užmigti vis 
tiek negalėjau, nes buvau smarkiai perlytas. 

Anksti rytą jie pasikvietė mane į savo gy
venamą pirkelę. Aš, nieko nelaukdamas, tuo-i 
*ui nusigabenau ant pečiaus sušilti. Balsiai 
nebuvo galima kalbėti, nes buvo bijoma kad už 
tlenos gyveną žmonės nepajustų, jog čia yra 
atvykėlis. 

Gerai pavalgydinę, jie man Įdėjo gerą ga
balą duonos ir bene aštuonis agurkus, apvilko 
Uga miline kad niekas manęs nepažintų, ir vie-
fias iš jų išvažiavo su manim miškan, tartum 
tėvas su sunumi žabų parsivežti. 

Lenkas nuveda mane pas Lietuvius 
Miške aš jiems grąžinau milinę ir, padė

kojęs už suteiktą nfran pagalbą, leidausi Lietu
von. Prieš atsisveikdami, jie man nurodė vie
ną Lenką, gyvenusį mažame kaimelyje. Ne
trukus aš jį ir radau. Man pasisekė jį įtikinti 
kad Lenkai su Lietuviais einą išvien prieš bol
ševikus. 

Jis man priėmė bet, bijodamas prikelti 
kaimynų, nakvynei nuvedė į klojimą, pažadė
damas pervesti mane Į Lenkų pusę. 

Nakties metu atėjo ir pranešė kad negalįs 
ištesėti savo pažado, nes turis atvykusių sve
čių. 

— Tai kas gi bus su manim? — paklausiau 
aš jo susirupinęs. 

— Buk ramus, — atsakė man tas geras 
žmogelis. — Kitą naktį aš tave pas Lenkus 
nugabensiu. 

Tačiau, atvykęs anksti rytą, pranešė blogą 
naujieną: naktį bolševikai Lenkus nuviję už 40 
kilometrų. Lenkai bebėgdami nespėjo net tele 
fonų linijų nuimti. Bolševikai atgal atsiėmę 
Liepelį, Gilųjį ir Beržunę. 

Kiek vėliau tas pats Lenkas, pasitaręs su 
savo žmona, sugalvojo nuvesti mane į Lietuvių 
apgyventą kaimą, kuris buvo už 9 kilometrų 
nuo jo. 

Kaip nutarta, taip ir padaryta. Vedė jis 
mane didelio kelio šonais, kalnais, pakalnėmis, 
slėniu ir įvairiais krūmokšniais kad tuo budu 
išvengtų susitikimo su raudonarmiečiais. Ėjo
me ne sykiu, bet plačiai išsisklaidę. 

Kaip susikurė Lietuvių kaimas 
Priėję prie Lietuvių kaimo pakalnės, užti

kome barzdotą vyrą, kraunantį linus. 
— Padėk Dieve! — tariau aš jam Lietuviš

kai, manydamas kad tai Lietuvio esama. 
— Zdrastvuite! — atsakė jis man Rusiškai. 

Tai buta apie 30 metų amžiaus raudonarmie
čio dezertyro. Jis kad jo nepažintu, buvo už
siauginęs didelę barzdą. 

Įžengus mudviem į vieną troba, prakalbi
ntu Lietuviškai, žmonės nustebo Ir nusiminė, 
nes palaikė mudu esant bolševikų £nipais. Ta
me kaime buvo šeši raudonarmiečiai dezerty
rai, tai visi ir bijojo šnipų. Mudviejų laimei 
atvyko viena moteris, kuri ir pažino atvedusį 
mane Lenką. Vienas vyriškis, matyt, norėda
mas mane ištirti, prakalbino Rusiškai. Paste 
bėjęs kad aš Rusiškai netaisyklingai kalbu, su
prato mane esant nepavojingą žmogų. 

Atvedęs mane Lenkas su visais atsisveikino 
ir, mano lydimas, išėjo už durų. Aš, už viską 
jam padėkojęs, sugryžau atgal į pirkią. 

Man sugryžus, visi mane apspito su įvai
riais klausimais, kas darosi Lietuvoje, čia ir 
prasidėjo musų nuoširdus pašnekesys. Vienas 
iš dezertyrų, Jonas Pilipavičius, net parsivedė 
mane pas save nakvynei. 

Tame kaime teko man ilgiau pagyventi, ties 
bolševikai, nuviję Lenkus, aplinkiniuose miš
kuose ir vienkiemiuose gaudė Lenkų bėglius, 
belaisvius ir savo dezertyrus. Kaimiečiai, at-
jausdami mano likimą, paliko pas save, kol nu
rims visas tas sąjūdis. Jie mane maitino, o aš 
už tai atlikdavau jiems įvairiausius darbus. Jų
jų buvo man įsakyta saugotis kerdžiaus, nes 
jis buvo vienintelis to kaimo Rusas. 

šio kaimo Lietuviai buvo kilę iš Troškūnų 
parapijos, Panevėžio apskrities. Dar prieška
riniais laikais jie, bendrai susitarę, pardavė sa
vo ukius ir čia, Sensko apskr., Lukomsko vals 
čiuje, nusipirko dvarą, kurį, be jokių ginčų pa
sidalinę, pavadino Slednevičių kaimu. Už savo 
parduotų ūkių pinigus jie, girdi, pigiau ir dau
giau nusipirkę žemės. - * 

Besislapsąs kunigas 
Tame pat kaime ant kluono už tvartų gan 

dažnai stebėdavau vieną vyrą su didele barzda 
ir geltonais kailiniukais. Jis atidžiai klausėsi 
patrankų trenksmo iš Lenkų - bolševikų fron 
to. Tai buta Lietuvio kunigo, besislapstančio 
nuo bolševikų ir apsigyvenusio šiame kaime^ Aš 
pas jį atlikau išpažintį ir lankydavau jo, pas
lapčiai Šventadieniais, anksti rytą laikomas pa
maldas bei klausydavau jo Lietuviško pamokslo. 
Per pamaldas kad netyčiomis neužkluptų bolše
vikai, kaimiečiai iš abiejų pusių kaimo staty
davo sargybinius. 

Po kiek laiko vėl gryžo bolševikų-Lenkų 
frontas. Teko su Povilu Pilipavičium nešdintis 
į mišką. Su Pilipavičiaus namiškiais atsisvei
kinau labai širdingai ir padėkojau už visą gerą. 
Kelionei abudu gavome maisto. 

Miškais dumėme bolševikų-Lenkų fronto li
nijos link. Pilipavičius buvo pasiryžęs pasiekti 
Lietuvą, aplankyti gimines ir, mano patarimu, 
įstoti musų kariuomenėn savanoriu. 

Patenku Lenkams i nelaisvę 
Pasiekę linijos, laimingai ją perėjome ir 

atvykome į Liepelį. Deja, Lenkų sargybinių 
tuojau buvome sulaikyti ir pristatyti sargybos 
viršininkui, kuris pareikalavo iš musų dokumen
tų. Aš turėjau su savimi jau minėtą bolševikų 
atestatą ir tarnybos liudijimą iš Panevėžio atsi-
kiro batalijono. Pilipavičius jokių dokumentų 
neturėjo ir pareiškė kad jį pažystąs vietos kle
bonas. Sargybos viršininkas nusivarė mus pas 
komendantą. Komendantas, pamatęs mano doku 
mentus, Rusiškai sukomandavo: "Stan kak slie-
duet" (Tinkamai atsistok) ir liepė mudu nu
vesti į kalėjimą, ners aš ir kaip prašiausi palei
džiamas, aiškindamas kad Lietuviai su Lenkais 
nekariauja. Graudžiai apsiverkiau. Dievuliau 
tu mano! Niekad nebuvau kalėjime buvęs: du
rys geležinės, langai aptverti geležimis, raktai 
tiktai tarška barška. Paliko mudu su šešiolika 
čia sėdinčių Rusų komunistų. 

Mudu tuojau apspito komunistai, nes mes 
turėjome maisto, kuriuo su jais ir pasidalinome, 
mažai ką sau bepalikdami. Pasirodė kad bėg
dami nuo vilko, užbėgome ant meškos. 

Neilgai pabuvus šaukia mudu protokolui 
rašyti. Surašę ilgą protokolą — kas mudu, iš 
kur ir kaip čia patekę. Prikabinę mano doku
mentus prie protokolo, vėl nuvarė mudu kalė
jimam čia labai skaudžiai badu marino. 

Bolševikai ir vėl buvo netoli. Pro langus 
buvo matyti, kaip ant miesto sprogsta jų šrap
neliai. Komunistai labai džiaugėsi kad ateisią 
savieji ir juos išvaduosią, o aš labai bijojau pa
pulti jiems į nagus. Vis dėlto Lenkai mus vi
sus iš kalėjimo išsivedė, išrikiavo gatvėje ir, 
nuvarė į Beržunę, o iš Beržunės į Dokšicų mie
stelį, padarę apie 60 kilometrų kelio. Mano 
dokumentai sykiu su protokolu ėjo su manim. 

Dokšicų kalėjime Lenkų žandarai visaip 
mane kankino ir koliojo, sakydami, jog visus 
Lietuvius reikią pakarti. Kai kada jie mane 
įkalbinėdavo stoti į jų armiją. Aš prašydavau 
jų paleisti mane namo bet tai nieko negelbėda
vo. čia mudu su Pilipavičių buvom uždaryti 
skyrium nuo bolševikų. 

Studentų Naujos4 Rūšies Streikas 
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Dirva duos Kalendorių Dovani! 

19 46 
1946 metų Dirvos Kalendoriai jau gatavi — 

Kurie dabar mokėsit prenumeratą už Dirvą, gausit vieną tų 
kalendorių dovanų. (Iš kitų miestų pridėkit 10c pašto ir . 
įvyniojimo kaštams padengti.) Prenumeratas siųskit: 

DIRVA 6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 

IŠ RUSŲ PUSĖS GRY-
ŽTA LAVONAI 

Pittsburgho Universiteto studentai pakėlė streiką prieš 
senąjį futbolo vadą ir čia parodoma rašosi peticiją išreikala-
vimui naujo futbolo lavintojo (coach). Jų universiteto fut
bolininkai pralaimėjo, taigi studentai kaltina vadą. 

Iš Rusų pusės, iš Lenkijos 
gryžtanti Vokiečiai karo belai
sviai pasiekė Berliną lavonais 
— tarp 909 Vokiečių leistų su-
gryžti f Vokietiją, 91 buvo la 
vonai, kuomet Rusai kareiviai 
stotyje atidarę gyvulinius va
gonus pradėjo išleisti sugryžė-
lius. 

Pabėgau ir iš Lenkų 
iŠ ^kalėjimo sykiu su komunistais nusivarė 

mudu į platųjį geležinkelį, sakydami kad gaben
sią Prancuzijon viešiesiems darbams. Belais
vių buvo visas traukinys. • 

— Kartu su bolševikais kariavote, kartu su 
jais ir dirbsite, — pasityčiodavo iš manęs Len
kai. 

Aš džiaugiausi kad mane veža arčiau Vil
niaus. 

Nakties metu pravažiavome Senąją Vileiką. 
Pagaliau atvežė į Molodečną ir suvarė į dar Vo
kiečių pastatytus baraku** Iš čia pabėgo Pili
pavičius. 

Vakarop tamsumoje nuvarė mane drauge 
su komunistais į geležinkelio stotį į darbus. Iš 
čia aš ir-pabėgau. Tik Dieve duok kojas Vilniaus] 

link. Bebėgdamas perėjau Smurgainius ir Aš
meną. Gervėčiuose, Varnėnuose ir Mikališkiuose 
užėjau Lietuvius. Apskritai, tarp Molodečnos ir 
Gervėčių daug kur užėjau senelius, mokančius 
Lietuviškai bet iš jaunųjų mažai kur mokėjo. 
Daugiausia Lietuviškai kalba Gervėčių parapi-
joje. 

Prie Pabradės, netoli Lfetuvitt^Lenkų lini
jos, pernakvojau pas kažkokį ūkininką, čia 
žmonės buvo mane suėmę ir norėjo nuvežti pas 
Lenkų komendantą į Pabradę, bet aš čia ėmiau 
visa gerkle Rusiškai rėkti: 

— Tiek pasaulio perėjau fcr niekur nebuvau 
tokių žmonių užėjęs, kurie mane sulaikytų. 

— Odpuscim jego i dosc (paleiskim jį ir 
gana), — ėmė kažkokia geraširdė moteriškė 
Lenkiškai sakyti. — Tegu sau eina su Ponu 
Dievu. Ką mes gausime, jei j| nugabensime 
pas komendantą! 

Taip tie vyrai mane ir paleido ir dar kelią 
į Ukmergę nurodė. 

Pagaliau, išlindau iš gilių miškų ir, kiek 
paėjęs; matau slėnyje nedidelę bažnytėlę su 
bokštu. Tai buta Dubingių. Inėjęs į miestelį, 
pamačiau iškabintą lentą su baltu ereliu raudo
name dugne. Iš jos sužinojau kad čia esama 
Lenkų žandaro. Toliau leidausi bėgti Giedrai
čių link. 

Išėjęs iš miestelio, pamačiau siaurą van
dens ruožą. 1 Maniau kad tai kokia upė. Bet 
tai buta Dubingių ežero. Prie kranto buvo 
matyti keltas ir šalia jo namelis. Supratau kad 
tame namelyje gyvena keltininkas. 

Jau buvo Lapkritis. Ežero ledas labai traš
kėjo ir aš bijojau juo eiti. Pas keltininką taip 
pat bijojau užeiti kad šis manęs nepaklaustų 
dokumentų ir nesuimtų. Dokumentų jokių ne
turėjau. 

Ilgai stovėjau šalia kelto, nebežinodamas, 
kas ir bedaryti. Pagaliau pamačiau iš kitos 
pusės ežero atvažiuojant vežimą su dviem vy
rais. Jie ėmė šaukti kelto bet keltininkas Len
kiškai atrėžė kad dėl vieno vežimo kelto nevary
siąs. Tegul važiuoją per ledą. Aš buvau manęs 
kaip nor?! prie kelto prisikabinti ir persikelti 

bet šiam sumanymui nepasisekus, ir vėl nebe
žinojau, ką bedaryti. 

Vyrai, kiek paabejoję, pasileido per ledą 
važiuoti. Ledas, jiems važiuojant, traškėjo ir 
linko. Neprivažiavus ir pusės kelio, staiga ark
lys su ratais pasinėrė į vandenį, žmonės, vos 
spėję iš ratų iššokti ir šaukdami: "O Jėzau!" 
ėmė bėgti. Tada keltininkas, matydamas kas 
atsitiko, griebęs ilgą kartį su kabliu, užkabino 
už vežimo lanko ir arklį su pirmagaliu, savo sū
naus padedamas, iš vandens ištraukė. Paskui 
su vyrais ištraukė ir užpakalinę ratų dalį. 

Aš, matydamas kad nieko gero nesulauksiu, 
leidausi per ledą bėgti į kitą pusę. Ledas traš
kėjo ir buvo labai liaunas. Čia stoji, o už tri
jų žingsnių bent per pusę metro iškylai Bet 
kitą kraštą pasiekiau laimingai* 

Prasmukęs Lietuvių - Lenkų liniją, patekau 
į Lyduokius, čia pajutau, tartum man butų 
geležiniai pančiai nukritę. Iš Lyduokių pate
kau į Ukmergę ir nuėjau pas komendantą. 

Komendantas man pasakė kad Panevėžio 
batalionas jau suformuotas į 4 pėstininkų pul
ką. Mane paleido 10 dienų pasilsėti, o paskui 
išdavė liudijimą važiuoti į savo pulką Kaišia
doryse. 

Savo dalyje linksmai užbaigiau tarnybą li
gi demobilizacijos' 1921 metų Lapkričio * mėn. 
26 d, 

Mykolas Matulka, Pašlaičiai, Pašilės par. 

Giminės atėję pasitikti sar. 
vųjų, ėmė klykti matydami to
kius vaizdus. Kiti pargryžo 
vos pusgyviai. 

Juozas Zemgules 
Dirvos Atstovas 

Prenumeratoms, Skelbimams 
511 So. Hoover Street 

LOS ANGELES, GALIF. 

J. Žemantauskas 
N o t a r a as 

"Dirvos" Agentas 
130 Congress Avenue 

Waterbury, Conn. 

Marijona Milunaitiene 
Dirvos Atstovas 

Skelbimams, Prenumeratoms 
841 Hollins Street 

BALTIMORE 1, M3>. 

Vytautas Markuzas 
Dirvos Ątstovas 

Prenumeratoms, Skelbimams 
3907 Lillibridge 

DETROIT 14, MICHL 

A. S. Trečiokas 
INSURANCE AGENTŪRA 

Dirvos Atstovas 
Prenumeratoms, Skelbimams 

314 Walnut Street 
NEWARK 5, N- J. 

APDO V ANOTIEfl 
4 p. L. K. Mindaugo pulko eilinis Liucijonas 

Maciejauskas 1919 m. Kovo 2 d. kartu su Vokie
čiais puolė bolševikus Paciunėliuose. Būdamas 
dar tik naujokas, narsiai puolė pirmyn, duoda
mas pavyzdį net seniems Vokiečių kareiviams. 
Eil. Maciejauskas savo narsumu demoralizavo 
bolševikus, kurie, palikę savo kulkosvaidį, pra
dėjo bėgti. Maciejauskas, nežiūrėdamas į tai 
kad jis jau toli buvo nubėgęs nuo Lietuvių ir 
Vokiečių grandinės, neperstojo puolęs pirmyn ir 
paėmė į nelaisvę keletą bolševikų. 

Ui narsumą apdovanotas Vyties kryžiumi. 

(Bus daugiau) 

Petras Lalas 
Dirvos Atstovas 

Prenumeratoms, Skelbimams 

39 llnion Street 
AMSTERDAM, N. Y. 

Zigmas Jankauskas 
Real Estate — Insurance 

Dirvos Atstovas 
Prenumeratoms, Skelbimams 

536 North llth Street 
PHILADELPHIA, 23, Pa. 
T" 

J. A. Urbonas 
Dirvos Agentas Daytone 

ir apielinkėje. 
1302 Lamar St. Dayton, O. 

Illlll Hllllll m 

Daugiau Laiko Skaitymui - - - 1 

ir Platinki! 
KARO METU AR TAIKOJE - DIRVA GERIAUSIAS JUSŲ DRAUGAS g 

Prenumerata metams vis 
KURIE ATNAUJINS ARBA NAUJAI UŽSIRAŠYS DABAR! 

KARUI pasibaigus, Dirva, kaip ir visu karo bėgiu, duodama skaitytojams tik už $2.00 
visam metui. Nors ir dabar dar laikraščio leidimo kaštai yra tie patys kaip buvo karo 
metu, bet Dirva pasilieka ta pačia kaina kaip buvo — tik $2.00. 

NAUJAI užsirašantieji Dirvą siųskit prenumeratos $2.00, arba kurie išrašysit Dirvą 
savo draugams, gausit ją už $2.00. Atnaujindami prenumeratą taip pat gausit Dirvą 
po senovei už $2.00. Tik prašome tuoj atnaujinti prenumeratą kai ji baigiasi. 
D AB AR^ PATS LAIKAS atnaujinti savo Dirvą kurių pasibaigė, ir dabar geriausias lai-

*kas išrašyti Dirvą dovanų, nes kaip matote Dirvoje telpa ir tilps daug įvairių svarbių 
raštų apie Lietuvą, apie Lietuvius pabėgėlius, ir kitais svarbiais klausimais., 

s (Įdėkit j laišką $2 ir įračę pilni 
= savo adresą, siųskit 29T 

liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiuiiuiifiiiiimioini 

D I R VA | 
6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio == 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiijiiiiiiiiniimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^ 
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KAM TIE SANDA
ROS KLASTINGI 

BLOFAVIMAI? 

KALBA Už TARYBĄ, BET 
SKLEIDŽIA MELUS. ALT 
NĖRA RAŠIUS LVS N$I 

VIENO KVIETIMO AB 
PASIŪLYMO DIRBTI 

BENDRAI 

Sandara varinėja savo blo-
favimą prieš LVS. Paskutinia
me numeryje tarp kitko sako: 
"....toji pat taryba per me
tus laiko davė jiems vieną pa
siūlymą po kito prisidėti prie 
ALT statute numatyta tvar
ka. Bet po kiekvieno pasiūly
mo jie dar smarkiau šaukdavo 
ir puldinėdavo tarybą." 

Keista. Nežiūrint tokių San
daros tvirtinimų, LVS visai 
nėra gavus nuo ALT vadovy
bės nei vieno laiško kviečian
čio į bendrą veikimą. 

Sandaros redaktoriui gi, no
rint ginti savo poziciją, tokie 
melai platinti labai lengva. Bu
tų geistina matyti nors vienas 
ALT laiškas rašytas LVS ar 
"misijonieriams" su bent ko
kia propozicija apie vieningą 
veiklą, kaip Sandara tvirtina. 

poliau Sandaro vėl rašo: 
"Dabar, prie įvykstant Ame

rikos Lietuvių Kongresą jų są
jungai ir 'misijai' tapo įteik
tas naujas pakvietimas, siūlant 
tiek atstovų kiek tUri hile kor 
ki kita grupė." 

Ir čia Sandara skelbia blo-
fą. ALT ir dabar jokio laiš
ko nėra rašius ir jokių propo
zicijų nėra teikus. Kame San

daros tikslas savo skaitytojus 
melais maitinti? 

Tiesa, LVS ir Misija ir da
bar kvietė AlLT į bendrą akci
ją, bet ALT vadai tą atmetė. 

Viskas ką kada ALT vado
vybė LVS ar ALM rašė tai tik 
atmetimus jų pasiulymt# vie
ningam veikimui. 

Kis del kongreso < Chicago-
je. Ir LVS ir visuomenė norė
jo kad tas kongresas butų vi
suotinas, o ne Vienų taryfoinin-
kų. Tautinė srovė be abejo 
mielai sutiktų jeigu visuotinia
me suvažiavime visuomenės at
stovai išrinktų vadus Lietuvos 
bylai vadovauti. Bet prie to 
"trys didieji" nedasileis: jie 
ir dabar padarys taip kad su
važiavimas juos "užtvirtins". 

Prisidėti gi prie ALT "sta
tute numatyta tvarka" gali j 
tik Sandaros ar kokia kita kuo
pa ir klausyti "trijų didžiųjų" j 
padiktavimų. Jeigu jau dabar Į 
šitokį "dekretą" jie išnešę, ko; 
gero tikėti jeigu po jų 
kepure palystų ? ; 

Juokais (ir Sandaros redak
toriaus protu) kalbant, ir LVS 
gali pasakyti ALT prisidėti į 
LVS "statute numatyta tvar
ka". 

Betgi Amerikos Lietuviams 
apeina Lietuvos vadavimas,! o 
ne partinės tąsynės. 

Padorumo delei Sandara tu
rėtų liautis blofavus savo kad 
ir nedidelį skaičių skaitytojų. 
Turėtų žinoti kad iš'jų pne-i-. 

LVS iš savo pusės keliais at
vejais siūlė ALT bendrą veiki
mą ir tai oficialiais laiškais. 
Lai pati Amerikos Lietuvių 
Taryba už save • kalba, o ne 
Sandaros redaktorius. 

K. S. Karpius. 

LAWRENCE MASS. 
:v 

CICILIKO PRAKALBA 

I*ftpk. 11 čia atsibeldė socia-
listiškas jovalas — K. redak
torius, kuris drąsiai kalbėda
mas ALT vardu, ėmė purvinti 
ALM, LVS, Liet. Tautininkų 
Centrą, Am. Friends of Li tink
ama ir net USA, Kongresą. 

Neužteko to, pabaigoje savo 
kalbos negausiam klausytojų 
skaičiui, kurių tarpe kiti jau 
net piktinosi jo kalba, jis pri
kėlė net Prezidentą A. Smeto
ną, pasistatydamas save pa
juokai ėmė pasakoti apie Lie
tuvos gyvenimą prie Smetonos 
(lyg niekas nežino paties Prez. 
Smetonos ir jo darbų). 

Prakalbas rengta ALT var
du, bet katalikų visuomenė ir 
pats klebonas taine cicilikiška-
me mišinyje nepasirodė. Bet
gi kalbėtojas rėkė kad jis ar 
jie (cicilikai) atstovauja vi
sus. Jei tikrenybėje taip butų 
tai vieni parapijonys butų už
pildę visas sėdynes. 
' Tas rėksniukas stengėsi įro
dyti buk ALM daro Lietuvių 
tautai žalą važiuodama į Wa-
shingtoną. Jo pageidavimas 
buvo kad visi važiuotų į Chi-
cagą. Jo plikėj matyt jau ne
liko sveikų smegenų.... 

Dzukij Jonas. 

Pastaba Skaitytojams 
Kuomet negaunate kurio 
Dirvos numerio tai prašyk 
darni Administracijos pr|» 
siusti jį, nerašykit: "Ne-, 
gavau pereito numerio", 
bet pažymėkit: "Negavau 
nr. 5, 82, arba 44". Tada 
greitu laiku bus jums p$r-
«iųsta tas tikras numeri! 
kurio negavot. 

Puikus Itiivim 
• 

ir Flaneliniai 
* \ 1  
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Pilnu Pamušalu Rąyon 
Apsiaustalai 

Vyrai didžiuosis šiais puošniais 
rnyon apsiautalais. Gražių ' bryžių 
ir kitokių patraukiančių audinių 
mžlynos ir tamsiai raudonos spal
vų. Kiekviena apsiaustas gerai pa
siutas su išmuštais pečiais geram, 
gražiam ir patogiam dėvė- 1^.95 
jimui. Visokių dydžių. 
Kiti Viduje dėvėjimui 

Apsiaustalai 18.95 iki 42.50 

Vyrams Gražus Flannel 
Apsiaustais^ 

Po darbingos dienos vyrai mėgs
ta apsisiausti gražiu, patogiu flane
liniu apsiaustu atilsiui ir atsikvė
pimui. Štai yra vienodų spalvų ap
siaustalai populiarus mėlyni ix 
tamsiai raudoni . . . taipgi jvaiirų 
bryzių ir silkės kaulų audimo mė
lynų ir tamsiai • raudonų. Micros 
mažos, vidutinės, ir "g O QĮT 
didelės. l0,7J 

Kiti Flaneliniai Apsiaustalai 
11.50 iki $30 

VYRAMS BEACON 
APSIAUSTALAI 

i^okiausias tarnavimas — štai 
kn vyras gaus iš šio skalbiamo bea
con blanketo ausiausto. Visokiais 
marginiais languočiai mėlynu arba 
tamsiai raudonu dugnu. Gražia py * 
nute apvedžioti. Mieros 
mažos, vidutinį* Įf 
didelės. 

Kiti Blanketiniai 

7.50 

m 
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Amerika Išrado Didžiausią Kanuolę 
•r . ̂  mgr-į* 
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ši Amerikos naujai ištobulinta kanuolė, vienas iš slaptų 
U. S. ginklų, buvo gatava paleisti į darbą kada karas baigėsi. 
Vaizde parodoma ji laike šovimo 3,650 svarų šovinio. Ji pra
minta "Mažasis Dovydas", fcęt daug galingesnė negu "Didžio
ji Berta", kuria Vokiečiai šaudė Paryžių pereito pirmo pasau
linio karo metu. : ' 

PAJIEŠKOJIMAI PRITARIA MILITA. 
RJN1AM JAUNIMO 

LAVINIMUI Jieškomieji ar apie juos ži
nantieji prašomi atsiliepsi į; 

Consulate General of Lithuania 
41 West 82nd Street - ' 
Hew York 24, N. Y. 

arba 

Consulate of LithUaiilą 
90 N. LaSalle Street 

Chicago 2, 111. 

Kačergis, Jonas. 
Ke r helis, Juozas, kilęs iš Lai-

telių k., Ukmergės ap. 
Kitrušienė, Petronelė, kilusi 

iš Saukų k., Jurbarko, v., Rasei
nių ap. 

Ruzitauskienė, Marijona, gy
venusi Pittsburgh, Pa. 

Kuzmaitė, Valė, kilusi iš Vel-
džio k., Panevėžio ap. 

Lukaitienė - Tamašauskaitėj 
Bronė, kilusi nuo Ąjvito, Vil
kaviškio ap. "?/ 

Mačiulaitis; Jonas,"' gyvenęs 
Brooklyn, N. Y. ^ 

Makutenas, Juozas; atvykęs 
Amerikon 1926-27 m., gyvenąs 
New York, N. Y. 

Maliukevičius, Jurgįs. 
Meiskauskai, Jonas ir Mari, 

prieš ištekant Baranauskaitė, 
1939 m., gyvenę Brooklyn, N. 
Y. 

Mickus, Jonas, gyvenęs 117 
Margaret St., Philadelphia, Pa-

Misiūnas, Augustas, kilęs iš . . 
An+at.ilčių k., žemaikienio ap., Pabaigus ŠĮ karf, Amerilą, 
Ukmergės ap., gyvenęs Chica- (kuri jame parodė didžiausią 
go. Įjiegą kokią kada pasaulis ma-

Nevardauskas, F., gyvenęs palengva pradėjo slysti že-

šio karo veteranų da
ryti bandomi balsavimai paro
do kad 80 nuoš. veteranų pri
taria [vedimui Amerikoje me
to laiko paruošimui jaunimo 
įilnilitariškai. -Veteranai sako, 
•geriau butų kad ateityje jau
nimas butų paruoštas apsigy
nimui ir apsaugai, nes jie ne
nori kad jų vaikams prisieitų 
tokiu pat budu į karą pultis 
kaip prisiėjo šio karo metu. 

Betgi Kongrese dedama di
džiausios pastangos sulaikyti 
pravedimą taikos meto milita-
rinio lavinimo įstatymo. 

Trumparegiai politikieriai'ti
ki Amerika gali ęiti į ateitį 
vėl užmerktom akjm ir suriš
tom rankom. ' ' 

V^JETIJQJE GAUTI BALF SIŲSTI 
DRABUŽIAI 

"imu* 

AMERIKA SMUNKA 
I ANTROS RŪŠIES 

KARO JIEGĄ IR 
TO NEPAISO 

NEW YORK. i*. BALF pir
mininkas Kun. Dr. Juozas B. 
Končius gavo pranešimą id 
Lietuvių Raudonojo Kryžiaus 
pirmininko iš Tubingen, oku
puotos Vokietijos, kad ten šio
mis dienomis gauta 1340 mai
šų drabužių ir 62 dėžės 'batų, 
išviso apie 50 tonų aprangalų, 
pasiųstų iš BALF. 

Tame pat pranešime sako
ma kad prieš kurį laiką buvo 
gautas siuntinys vaistų — apie 
690 dėžių, apie 25 tonai. 

šie siuntiniai tik dalinai pa
tenkins pašalpos reikalingus 
Lietuvius, nes 300,000 žmonių 
bent vidutiniškai aprūpinti rei
kalinga ne 50 tonų drabužių, 
bet mažiausia 3,000 tonų. 

Ta proga pranešama kad ka
ro zonose Europoje Lietuvių 
vaikučių nuo 1 iki 14 metų am
žiaus yra per 30,000. Jie lau
kia musų pagalbos. 

BALF siųsti drabužiai pir
moje eilėje išdalinti Hanau ir 
Muencheno apielinkėse gyve
nantiems Lietuviams. 

Jau yra paruošti du nauji 
drabužių ir batų siuntiniai — 
apie 200,000 svarų. Jie iš
plauks artimiausiu laiku. 

RŪBAI GAUTI 
ŠVEICARIJOJE 

BALF taip pat gavo prane
šimą ir padėką nuo Šveicari
joje gyvenančių Lietuvių, ka
ro pabėgėlių, kuriame reiškia
ma padėka nuo Lietuvių židi
nio Komiteto už priimtus dra
bužiu^ 

BALF vadovybė taip pat 
praneša darius žygių Lietuvių 
pabėgėlių reikalais, kurie nu
siskundė apie įvairius nuoti-
kius stovyklose. Kun. Dr. J. 
B. Končius pareiškimą pasiun
tė Karo Departamento civili
nių reikalų skyriaus viršinin
kui Gen. J. H. Hilldring. Pas
taru laiku tas generolas davė 
ir atsakymą, kuriame pritvir
tina kad į Lietuvių stovyklas 
jbuvo įsiveržę Sovietų agentai 
raginti Lietuvius gryžti į Lie
tuvą, bet sako dabar tas prak
tikavimas esąs sulaikytas. 

AUSTRALIJOS LIE
TUVIAI AUKOJO 
j^UKENTEJUSiy 

ŠELPIMUI 

A. Bauze (adresas: 5 Hamp
den St., Hurlstone Pk., Sydiey, 
Australia) parašė p. Žadeikių#, 
Lietuvos įgaliotam Ministriįį 
toki laišką: 

"Sydney Lietuvių tarpe su
rinkome (30-1-0) trisdešimt sva
rų ir vieną šilingą. Pinigas 
per Banką pasiunčiau Tamstcw 
vardu ir prašome perduoti ba
daujantiems Lietuviams ten kųr 
galima ir kur labiausiai reika
linga. 

"Mes aukotojai politinio ker
što neturime, tiktai musų troi-
kimas yra gelbėti patekusius 
Lietuvius skurde. Jeigu nesu-

I darytu sunkumų, prašau auko
tojų pavardes padėti į Lieta-
višką laikraštį ir tą prisiųsti 
man. Taipogi mes norime su
eiti į kontaktą su šelpimo Ko
mitetu ir gauti žinių kurių čia 
trūksta. 

"Puikiausiu linkėjimų nuo 
musų Australijos Lietuvių Tam
stai ir per Jus visiems Ameri
kos Lietuviams. 

Priedas: aukų lapas." 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
18. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

AUKAVUSIŲ SĄRAŠAS 
Antanas Baužė .... 5 sv. 
Jonas Kellertas .... 5 sv. 
Juozas Vainilliavičius 10 šil. 
Domas Kuodis 5 sv. 5 šil. 
Matas Marcinkevičius 3 sv. 
Juozas Viedrinattis 1 sv. 
Petras Kairaitis . . 1 sv. 
Elena Skerienė .... 1 sir. 
Vincas Kairaitis ... . 6 ši. 
Jurgis Sabaliauskas 1 sv. 
Jonas Kellertas( Inž.) 1 sv. 
Pranas Augustaitis 1 sv. 
Jonas Zelianiakas 2 sv. 

10 šil. 
Irena Baužaitė (14 metų) 

10 šil. 
Antoinette Baužaitė (12 

metų) 10 šil. 
Robertas Baužė (6 metų) 

5 šil. 
Marija Kellertaitė (13 
metų) 10 šil. 
Ronaldas Kellertas (9 

metų) ...Jj 10 šil. 
LiHijas' Kellertaitė ( 5  

metu) 5 šil 
VISO 30 sv. 1 šil. 
A. Baužė, A. L. Dr. Firm, 
J. Kellertas 
J. Zeleniakas 

NEPASITIKĖJIMAI 
DIDĖJA 

Philadelphia. Pa. 
Rinkev ičienė-Rimkin* Eleonora 

prieš ištekant Mačiulaitytė, gy
venusi 25 Norwood Ave., Brook
lyn, N. Y. 

Sakalauskas, EdvardM, su-
nus Mykolo. 

Snarskis, Petras, gyvenęs Chi-
cagoje. 

Spilgaitienė-Pilgis, Qr*a, prieš 
ištekant Vykšnaitytė, gyvenusi 
B r o o k l y n ,  N .  Y .  . '  .  

Stumbriai, Juozas ir Morta, 
arba jų vaikai Jonas, Antanas 
ir Povilas, gyvenę Ghicagoje. 

šikidansas Leonas, kilęs įįg 
Naumiečio, Tauragės ap., gy
venęs Ghicagoje. 

Tumienė-Dambrauskaitė. Jad-

myn kur ji taps tik antros rū
šies militarinė galybė. 

Tas surupino Amerikos mi-
litarius vadus, kurie protestuo
ja del to viešai ir privatiniai. 

Tačiau visuomenėje tas ma
tomai nepadaro įtakos. Nežiū
rint kiek apie tai visuomenei 
aiškinama, žmonės už tai ro
dos visai nieko neduodą. . 

Dabartiniu kariuomenių pa-
liuosavimu Amerika visai ne
užsitikriną savo šaliai jokios 
apsaugos, jei nebus įkurta ko
kis nors pastovios taikos pro
gramas greitu laiku. Ameri-viga, gyvenusi New Yorke ir , „ - , . v . ., , 

1938 m., su savo dviem duk- kos zmones uzsleelde <>e-
terim lapkėsi Lietuvoje. j rnobiiiaacijoa, kareivių paleidi-

Urbonienė - Makutenaitė, Ur- mo, armijų sumažinimo, kad 
šulė, atvykusi Amerikon 1926-
27 metais ir gyvenusi New 
Yorke. 

Valaitienė - Narijau skaitė, 
Ma;.?delena. kilusi iš Penkvala-
kiu k.. Pilviškių-Paeferiu v., 
Vilkaviškio ap. * ;"-i 

Valonis. Antanas. 
Veršinskas. Petras, kilęs iš 

Kuršėnų, Šiaulių ap., Ąmerikon 
atvykęs 1927 m- ' • 

Vidmnaę. Stas>s. dar 1939 
m., gyvenęs Waterbury, Conn. 

Vi?neveckis, Antanas, fifyvf>' 
nes Ridgewood, N. J. 

Skelbimai Dirvoje 
50c Už' vieną kartį 

f- >tris kartus už $1.00 
Smulkus skelbimai Dirvoje, 

kaip tai namų pardavimas, ifi-^ 
nuomavimas, kambariai, -p*-
jieškojimas giminių, talpina^ 
ma 50c už vieną kartą, tris 
kąrtuf iįž Pfiduokit 
gatavai paraiyfe. 

11̂  i|M npiįį |i ' įįi yį fį#' 

nerupi ne tik kokią apsaugą 
turės ši šalis, bet net kokią at
sakomybę neša prieš pasaulį. 

Ajnerika neturi net sąvo jo-
|cips pokarinės politikos, , 

U- AKINIAI 
galima gauti pas 

; »-R4 MATUI.AITJ 
; (; 

M  A R  G  U T I S  
^Skaitykit "Margutį", konip. 
A. Vanagaičio leidžiamą mu
zikos ir juokų žurnalą. Ei- i 
na du ,kartų į mėnesį. Kaina i 
metams $2. Prisiųskit 10c 
pašto ženklais, gausit vieną ; 
numerį pamatymui. 

Bolševikų 'spauda Maskvoje 
rėkte rėkia buk Amerika ir 
Anglija rengia "vakarinį blo
ką" prieš Rusiją, ir įrodinėja 
jog šios dvi valstybės pakar
toja senas klaidas. 

Bolševikai matyt su baime 
persergsti vakarų pasaulį ne
panaudoti atominę bombą poli
tiškais tikslais. Sako, "atomi
nė bomba pasitarnavo viso pa
saulio reakcionieriams signa
lu pradėti savo agitaciją nau
jai krucijadai prieš sovietus." 

Tuo pat laiku Amerikoje, 
Washingtone, keliama nepasi
tikėjimo balsai del Sovietų to
kio vienpusiško laikymosi tarp
tautinėje politikoje, ir tame 
jų apsiėjime numato rimtą pa
vojų pastoviai taikai. 

Amerika daug protingiau 
padarytų kad mestų tupčiojus 
Rusijai ir sudarytų rimtą tai
kos bloką, kuris aiškiai parei
kštų savo pasaulinę politiką, ir 
pareikalautų Sovietų grąžintu 
pasauliui taikos padėtį prisi-
la&anf Atlanto čarterio. 

[LIETUVOS PASIUNTINYBĖS 
PRIERAŠAS: 

i Auka Amerikos doleriais su-
įsidarė $96.C9. L. Pasiuntinybė 
i širdingai ačiuoja A. L. Dr. už 
patriotinį rūpestingumą ir vi
siems aukautojams už pareiški
mą Lietuviško solidarumo to
kiu gražiu budu. Auka nau

dojama "Kalėdinių dovanų" pro
ga per savytarpines pašalpos 
draugijas tremtinių vaikams, 
kuriems labiausiai reikalinga. 

Lietuvos Pasiuntinybė. 
Washington, D. C. 
1945 m. Lapkričio 10 d. 

PARAGINIMAS: 
Prie šios progos Lietuvos At

stovas ragina visus laisvėje gy
venančius Lietuvius pasiųsti ka
lėdines dovanėles visais priei
namais keliais (o kas jieškp, 
iuos visad susiras) karo nus
kriaustiems Lietuviams kame 
jie nebūtų. Jei butų kam ne
aišku ką ir kaip daryti, tai juk 
patarimų visados galima gauti, 
parašius Lietuvos Konsulatams, 
BALF, Post Office. 

M A R G U T I S  
(ŠS5 $o. W&itevn 
— chieagorifl. 'v~" 

NEKUHIĘ atominės bombos 
žinovai įrodinėja kad Ameri
ka turi pradėti rupįntįs savo 
gyventojų išskristymu i ma
žas bendruomenes iš didmies
čiu, kad atsitikime karo nebū
tų pavojus įsĮiudyti dide
lius žmonių kiekius susįgrupa* 
vusius miestuose kaip dabar-
Vienas mokslininkas sako, mes 
žinom kad atominės bambos 
paslaptis yra saugi su mumis, 
mes negrąsinsim pasaulio tai
kai; bet negalim tikėtis kad 
kitos šalys 4 mus taip pat at-, 
sineš, atujįįiuę bu^bą išradę. 

•VARIO kasykla prie Fa
lun, Švedijoje, yra viena tur
tingiausių pasaulyje; iš jos va
ris imamas iitiaai nuo 14-to 
šimtmečio. 

KAIP 
ATNAUJINT 
DIRVĄ 

Kaip tik jusų prenume- % 
rata už Dirvą baigiasi, 
paimkit pas jus esamą 
Dirvos voką ir atnauji
nimo kortelę, įdėkit $2 
popierinius ir įrašę sa
vo pilną adresą, isšius-
kit, užlipinę ant voko4 * 
už 8c pašto ženklelį 

D I R V A  
#820 Superior Ave. 

Cleveland, 'Ohio 

*  * 1 8  

'A 

i 



fi i lt ¥ A 

I CLEVELANDO IR AP1EL1NKES ŽINIOS ' 
DIRVA—6820 Superior Avenue. ENdicott 4486—Atdara vakarais 

93 UŽMUŠTA 
Su Lapk. 2*7, Clevelande tra-

fiko nelaimėse šymet užmušta 
jau 93 asmenys. Pernai per 
tiek pat laiko užmuštų skai
čius siekė 82. 

NAUJI POLICININKAI 
Clevelando miesto policija 

pradėjo gauti į savo eiles nau
jų, jaunų vyrų, kare atsitar
navusių, daugelį net gerai at
sižymėjusių įvairiuose mušiuo-
se. Bėgyje pastarų penkių 
mėnesių surinkta jau visas 100 
tokių naujų policininkų, kurie 
paimami grupėmis ir pralavi-
nami poros savaičių laikotar
piu Policijos Akademijoje. 

KOOTAVIMO VAKARAS 
Visi trys Clevelando B ALF 

skyriai rengia bendrą kortavi-
mo vakarą sąryšyje su rubų ir 
maisto vajum Clevelande, ku
ris prasideda Gruodžio 1 ir tę
sis iki mėnesio galo. 

Kortavimas atsibus naujos 
naujos parapijos salėje, sekm. 
Gruodžio 16, nuo 3:30 vai. po 
pietų. Inėjimas 50c., taipgi 
prašomi atsinešti drabužių, ar 
kenuose maisto, muilo ir tt. 

STREIKAI 
Kilus visoje šalyje streikui 

prieš General Motors, ir Cle
velando Fisher Body darbinin
kai streikuoja. Reikalaujama 
30 nuoš. daugiau mokesčių pa
kėlimo, nes nors po karo dar
bininkams mokestis nuo valan
dų palikta ta pati, bet dirbant 
tik 40 valandų savaitėje dar
bininkas neparsineša pakanka
mai pinigų pragyventi su šei
ma. 

Tęsiasi* 1,500 darbininkų 
streikas Cleveland Graphite 
Bronze Co., kuris kilo del pir
menybių senesnių darbininkų. 

IR TO NEUŽMIRŠTA 
Tarp kitų dalykų, Clevelan

do miesto valdyba neužmiršta 
ir reikalingumo išstatyti nau
jų moderniškų darbo namų ar
ba miesto kalėjimo. Tokie na
mai numatyta statyti 1947 me
tais už 4 milijonus dolarių. Ta 
nauja pabaudos ištaiga bus iš
statyta Olmsted Township, va
karinėje miesto dalyje. Da
bartinė 40 metų senumo War-
rensville jstaiga bus nugriau
ta. 

Ar jau gavot šį ženklą? 

ar pirkot šios paskolos 
Victory Bond? 

OHIO IR DŽIOVA 

DAUG BEDARBIŲ 
Per Spalių mėnesį, kaip pra

neša, Ohio valstijos bedarbių 
skaičius pasiekė aukštą laips
nį, per tą mėnesį išmokėta be
darbiams atlyginimų visoje 
valstijoje bendroje gumoje $6>-
646,489. 

Per vieną Spalių mėnesį iš
mokėta dvigubai daugiau ne
gu per visus pirmus 9 šių ma
tų mėnesius pirm ta. 

Daugiausia bedarbių randa
si Clevelande, Cincinnati, To
ledo, kur didžiausios sumos ir 
išmokėtos. Clevelando srityje 
bedarbių skaičius imančių at
lyginimą siekė 28,000. 

State Senator James Met 
zenbaum panaujino seną klau
simą, kuris sako yra Ohio val
stijos gėda, bet valstija nieko 
tuo klausimu nedaro. 

Džiova yra visų kovojama li
ga, bet Ohio valstija yra vie
natinė iš visų kuri neišleidžia 
nei vieno cento džiovininkų 
priežiūrai, gydymui ir kovai su 
džiova. 

Pereitame Legislatures posė
dyje buvo įnešta septyni biliai 
kurie vienaip ar kitaip apėmė 
modernišką kovą su džiovą, 
tačiau jie visi taip ir palikti 
be svarstymo. 

Tas parodo, sako James Met-
zenbaum, kad Valstijos Svei
katos Departmentas visai ne
paiso kad butų pravestas ko
vai su džiova įstatymas, nors 
valstija turi savo ižde virš 100 
milijonų dolarių ir galėtų im
tis to darbo kaip reikia. 

Clevelandas, Cuyahoga aps
kritis, Federalė Valdžia ir An-
ti-Tuberculosis Association ve
da tą darbą iš savo pusės, ta
čiau Ohio valstija visai niekuo 
neprisideda. 

Iš 88 apskričių 59 neturi jo
kios taksais palaikomos ligo
ninės kur galėtų džiovininkus 
gydyti. 

Bendrai, sako Metzenbaum, 
ši valstija išleidžia mažiausia 
negu kuri kita sveikatos reika
lams, nes išeina tik po 13 cen
tų nuo asmens visiems valsti
jos sveikatos priežiūrai. 

Senatorius Metzenbaum ra
gina kad sekančiame Legisla
tures posėdyje butų rimtai pa
siimta pravedimas džiovininkų 
globos įstatymo. 

M I R I M A I  
KAMINSKIENĖ Marė, 61 m. 

(našlė), nuo 16406 Huntme-
re ave., mirė Lapk. 24, palai
dota Lapk. 28, Kalvarijos ka
pinėse ; pamaldos atsibuvo P. 
Š. N. P. parapijoje. 

Liko duktė, Mrs. Helen Doh-
nal, 3 sunai, Juozas, Pranas ir 
Vincas. 

Laidojime pasitarnavo lai
dotuvių direktorė Delia E. Ja-
kubs. 

MAYORAS BURKE Įteikė 
Civic Aeronautics Administra
cijai Washingtone prašymą pa
skirti $5,000,000 greitam geri
nimui ir plėtimui Clevelando 
lėktuvų stoties 1946 metais. 

BUTLER apskrityje, Ohio, 
kitais metais bus duodama po 
$3 už kiekvieną nužudomą la
pę, tiek jų ten daug priviso ir 
prireikė jas naikinti. 

GRYŽTANTI kariai Cleve-
velande turės vargo su radimu 
sau gyvenimui butų. Spėjama 
bent 50,000 neras sau tinkamų 
butų gyvenimui per sekančius 
šešis mėnesius. 

Namų pirkimas pasiekė ne
paprasto įkaitimo, nes tik pir
kęs sau namą žmogus su šei
ma tikisi turėti pastogę. 

RENGIASI 150 METŲ 
SUKAKČIAI 

Clevelandas rengiasi 150 me
tų • sukakties minėjimui, kas 
įvyks 1946 metais. Kokis pro
gramas bus dar nėra žinoma, 
nes viskas yra dar tik galvoji
mo laipsnyje. Tačiau reikia 
tikėti netrukus bus paskelbta 
paviršutiniai apdirbtas progra
mas. Tam tikros organizaci
jos jau ruošiasi su savo pro-
gramais. 

Dietz Paskaita apie 
Vėžio Ligą 

"Mokslas Kovoja su Vėžiu", yra 
tai tema kurioje duoda paskaitą 
populiaru? mokslininkas paskaiti
ninkas David Dietz, Medical Libra
ry, Euclid ir Adelbert, penktadienio 
vakare, Lapkričio 30, nuo 8:0G cal. 

David Dietz yra žinomas laikraš
čių rašytojas ir paskaitininkas. Jis 
teikia mokslo srityje paskaitas, ir 
šiuo atveju jo tema yra Įipie kovą 
su vėžiu. 

Kova prieš Rasinę 
Neapykantą 

Col. Charles Poletti, buvęs New 
Yorko gubernatorius ir per du me
tu tarnavęs Aliantų Militariu Gu
bernatorium Italijoje, atvyksta kal
bėti Americos Legiono rengiamose 
viešose prakalbose prieš rasinę ne
apykantą. Prakalbos atsibus Pub
lic Music Hall, kaip praneša Coun
ty Commander Ralph Ammerman. 

Prakalbos, kurios prasidės 8:15 
vakare, atdaros plačiai visuomenei. 

Prof. J. Holly Hanford, School of 
Social Sciences, Western Reserve 
University, taipgi kalbės tame susi
rinkime. 

Judge Lewis Drucker yra to ko
miteto visuotinis pirmininkas ir su
sirinkimo vedėjas. 

VASARIO mėnesi 1946 me
tais didžiojoj Public Auditori
joj bus Nacionalė Metalo Eks
pozicija. Tikima didelės pa
rodos. 

DAR 100 BUSŲ 
Miesto gatvekarių taryba nu

tarė panaikinti daugelyje gat
vių dabartinius senus gatveka-
rius ir jų vietoje įvesti moder
niškus gasolinu ir diesel varo
mus busus. Numatyta pirkti 
dar 100 busų už .$1,300,000. 

Daugelis gatvekarių važinė
ja kurie yra po 30 metų senu
mo. Jie tikrai turėtų buti iš
mesti į laužą. 

PRASIDĖJUS medž i o k 1 § s 
sezonui, šaunamais įnagiais 
sutiko mirt| keli medžiojimo 
mėgėjai. 

PLANAI PAGERINIMUI 
ŠIOS MIESTO DALIES 

Gruodžio 4, Thomas' Edison 
School salėje rengiama susi
rinkimas ir diskusijos, kuriose 
bus priimta planas patiekimui 
City Planning Commission pa
gerinimui šios miesto dalies, 
kurioje gyvena daug ir Lietu-
ribose: tarp East 55th ir East 
105th Streets, ir Euclid ir Šū
vių. Ta sritis apimama šiose 
perior Avenues. 

Susirinkimas prasidės 8 vai. 
vakare. Jį rengia naujai suor
ganizuota Neighborhood Coun
cil, kurio laikinu pirmininku 
yra Mrs. J. W. Halločk, 3442 
A»S£l Road. 

BEFORE 
YOU BORROW 

TO BUY A HOME 
GET OUR 

LOW RATES AND 
HELPFUL TERMS 

PER PADĖKOS šventę Ohio 
valstijoje ištiko daugiausia ne
laimių, kuriose užmušta 14 as
menų. Nelaimės buvo visokio 
pobūdžio. Nors karo frantuo
se žuvusių skaičius 'baigėsi, ta
čiau nuo įvairių nelaimių, ku
rios daugelyje atvejų gali bu
ti iivengtos, Amerikos žmonių 
žuvimas kasdien tęsis. 

6820 SUPERIOR AVENtJE 

ian Digest  
Cleveland 3, 6HTO PHONE: ENdicott 44M 

|ddr« liv Julius Smetona 
(The following Address was 
given at the American-Lith
uanian Mission Dinner Nov. 
16th, in Washington, "D. C.) 

Mr. Chairman, distinguished 
Members of Congress, Ladies 
and Gentlemen. . 

It seems that in spite of no
ble efforts to achieve unani
mity of views regarding the 
new world organization, today 
the world is confronted with 
two kinds of peace: one based 
on justice and one based on 
force. The first can be called 
Pax Americana, the second — 
Pax Sovieto-Russa. As the 
principle of justice is irrecon
cilable with the principle of 
force, so Pax Americana can
not be reconciled with Pax So-
vieto:Russa. Therefore any at
tempt to find a compromise 
betweeu these „two systems is 
equivalent to abandonment of 
justice , in favor of force — 
for such a conception like half 
justice and half force does not 
really exist at all. And it is 
not hard to foresee, especially 
in an atomic age, what we can 
expect of a world organization 
based on such an arrangement. 

Therefore if today the en
slaved nations are invoking 
justice, the issue involved is 
not only their independence, 
but also the future of the en
tire world. In this light it is 
easier to understand what Pre
sident Wilson meant when af
ter rejection by Congress of 
the League of Nations he said: 
"We had a chance to gain the 
leadership of the world. We 
have lost it, and soon we shall 
be witnessing the tragedy of 
it all". Well, Pax Americana 
was not established after the 
first world war. Without ac
tive American leadership peace 
failed. 

Becaiise today We are wit
nessing much greater chaos 
than after the first world war 
an absolute American world 
leadership is' a necessity. This 
leadership would today be ac
cepted with enthusiasm by a 
tremendous majority of hu
manity, defeated Germany and 
Japan included. As democracy 
is a free manifestation of the 
will of ifi majority, the Ameri
can leadership of the world 
would be a genuine democratic 
phenomenon. To the small na
tions which in Europe alone 
number some 150 millions of 
people Pax Americana would 
mean a deliverance from bon
dage. Small nations can only 
survive in a just and democra
tic society. 

President F. D. Rotosevelt 
said on March 15, 1941: "Hu
manity will never permanently 
accept a system imposed by 
conquest anr based on slave
ry". Today, as if in confir
mation of this truth, Soviet 
enslaved nations refuse to be
lieve that the present set up 
is a permanent one. They still 
hope and struggle for the re-
/ 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

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

P. J. KERŠIS 
609-12 Society for Saving* HM. 

Telef.: MAin 1773. 
** * 
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MONCRSEF FURNASAS 
GERIAUSIOS VERTYBĖS per Suvirs 50 M#| 

Kreipkitės į Savo MONCRIEF Pardavėją. 

T H E  H E N R Y  F U R N A C E  C O . ,  M E D I N A  O  
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f Wilkelis Funeral Home 
1 PILNAS LAIDOTUVIU 
i PATARNAVIMAS 
5 6202 Superior Ave. HEnderson 9292 | 
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turn of their independence. 
And this not only because ev
ery nation has a God given 
right to independence, but al
so because without indepen
dence of all nations a stable 
world organization isr unthink
able. 

In light of all this the reso
lution in behalf of Lithuanian 
independence, recently intro
duced in the House and Sen
ate, can be considered as an 
indication of the desire of the 
American people to put Pax 
Americana into effect and thus 
to bar the use of force and 
violence in international rela
tions. To Lithuanians the con
sideration of this resolution 
by the Congress of the United 
States gives the greatest spir
itual lift they have received 
since their country was over
run. For unless Pax Ameri
cana is put into effect, neither 
Lithuania nor her sister re
publics of Latvia and Estonia 
can rise from the grave of 
slavery to a new life of free
dom. Animated by this re
newed spirit, the Lithuanian 
people are awaiting with the 
deepest concern the passage of 
this resolution by the Ameri
can Congress — an act which 
would bring closer to Lithuania 
and all enslaved nations the 
day of independence. 
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B08BV WAS DOING K PAr 
0»MP ROBERTS, CM, WHEN 
HB HEARD THE SpoZTiHG 
Hem NAMED HIM "HOST 
VALUABLE AMERICAN 
LEA6UER OF 19W— 
YOU CAUSE A MOST 
valuable AMERICAN 
IF YOU COMT/Hue To 

6UY WAR BONOS 

" V  V- i\ 7 icasttry DeptirtniVki • 

Ask U. S. Official* topees °l' 
always granted war and politi
cal refugees a haven and pro
tected them from being return-

Intervene for 
Baltic Refugees 

Ready for Action? 
or 

WRITE NOW! 
Many requests are now be

ing made to the Senate and 
the House of Representatives 
by Americans aiding those 
countries seeking independence. 
A m e r i c a n  L i t h u a n i a n s  a l s o  
have the best opportunities now 
to help secure Lithuanian in
dependence, for righteousness 
and justice, are what our gov
ernment and every true Ameri
can profess'. Therefore, now 
is the time to request support 
and aid of those in positions 
to act immediately, in secur
ing a just peace. Now is the 
time to write and remind them 
that Lithuania, is among those 
countries who have fought to 
rid of tyranny and are now 
awaiting independence. 

A postcard or letter reading 
as follows would be achieving 
our aim and proper. 

TO THE SENATE: 
We hereby request you to 

support and vote for Senate 
Resolution 40, which is based 
on the Four Freedoms and the 
principles of the Atlantic Char
ter, and which urges the Presi
dent and the Secretary of the 
State to devote their efforts 
to the restoration of a free 
Lithuania. 

TO HOUSE OF REPRESEN
TATIVES: 

We hereby request you to 
support and vote for House 
Resolution 390, which is bas
ed on the Four Freedoms and 
the principles of te Atlantic 
Charter, and which urges the 
President and the Secretary of 
State to devote their efforts to 
the restoration of a Free Lith
uania. 

In writing we not only show 
our interest in Lithuania, the 
land of our forefathers but al
so in our government and the 
moves it makes toward foreign 
policies. 

Why not take out pen and 
paper to write immediately. 

FMS. 

JONAS G. 
POL.TER 

L i e t u v i s  

Namų MaJiavotojas, 

Popieriuotojas 
Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo 

pagražinimo suteikiama 
nemokamai.. 

495 Easttl23rd St. 
t 

Telefonas POtomac 6899 

(The Cleveland Plain Dealer) 
Protests against Russia's re

ported demand that Sweden 
hand over 156 Baltic refugees 
were issued here yesterday by 
leaders of three American-Lith
uanian societies. 

P. J. Zuris, president of the 
American Friends of Lithuania, 
said telegrams had been sent 
to President Truman, Secre
tary of State James F. B\rrnes 
and to Senator Tom Conally 
(D.-Tex), chairman of the Sen
ate foreign relations commit
tee, and also to the American 
ministry in Sweden, asking 
that they intervene. 

"Sweden is given these war 
refugees up to Russia," said 
Zuris, "'because it fears Rus
sian pressure. 

"These refugees are leaders 
of the Baltic states. They es
caped during the Russian oc
cupation, fleeing to Sweden by 
ship, many of them perishing 
in the Baltic Sea. 

"Return to Russia would 
mean imprisonment in Siberia 
or death. These are the for
mer government heads, busi
ness men and teachers of the 
Baltic states, and Russia would 
liquidate them because Russia 
does not want them to strive 
to restore their countries to 
independence." 

In addition to Zuris, signers 
of the protest messages were 
K. S. Karpius, secretary of the 
League for the Liberation of 
Lithuania, and Dr. A. Olis of 
Chicago, president of Americans 
of Lithuanian Descent. 

The telegrams stated that in
ternational law and accepted 

ed to the countries they fled. 

"Dirvai" išsirašyti nereiktai 
laukti pradžios metv—Įdėkit 
į laišką $1 dabar ir "Dirva" 
lankys jus ištisą pusmetį. 

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

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

Eleanor ir Antnony Budas 
Savininkai (20) 

BROTHERS CAFE 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

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

Lietuvius atsilankyti. 
Atdara nedėldieniais. 

KAZYS LEIMONAS, Sav. 

S U P E R I O R -
RUSSELL INN 

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
6824 Superior Ave. 

LIQUOR WINB BEE* 
Vieta kur sustoja kitų miestu 

pravažiuojanti Lietuviai 
Helen Urbšaitis Helen Dunbal 

SavininkSa 

Delia C. Jakubs 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuviy Direktore) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicott 176S 

* f -rj 

THE KRAMER & REICH CO. 
7010 Superior Avą Atdara Vakarais 

VYRAMS REIKMENYS 
TURIME GATAVAI JUSŲ PASIRINKIMUI 

VYRAMS ir VAIKINAMS 
SKRYBĖLĖS * SWEATERIAI 

KELNĖS ' ŽAKI ETAI 
Kainos pais mus visai prieinamos! 

Pirkit dabar iki pasirinkimas yra pilnaą. 

Al GREEN STAMPS bu koinu pirkinio. ftVIf A| 
£ia gam iškeisti sava Stamp Books. IV/\I 

MP U. 
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