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V % 
ir Tautininkų Centras art^-%^ 
ateityje įteiks Amerikos Lie, ^ 4 
vių Tarybai memorandumą vie-.fJ' 
ningos veiklos klausimu 

Teko patirti kad šios orga
nizacijos pasiūlys Amerikos 
Lietuvių Tarybai sudaryti auk
ščiausią Amerikos Lietuvių ko
mitetą, kurs butų teisėtas vi
sos Amerikos Lietuvių visuos 
menes atstovas. Manoma kad 
geros valios ženklan didžiuma 
vietų tame komitete bus pasiū
lyta Amerikos Lietuvių Tary
bai, o tautinės linkmės organi
zacijos pasitenkins mažuma, 
Jpnašiai kaip ALT pageidauja. 

Tas memorandumas bus kaip 
ir atsakymas į Amerikos Lie
tuvių Tarybos Chicago j e su
šaukto suvažiavimo rezoliuci
ją, kuri Gruodžio 8 tilpo kai 
kuriuose Tarybos laikraščiuose 
ir kurią Tarybos sekretorius 
šiomis dienomis persiuntė au
kščiau minėtų organizacijų val
dyboms. Ta rezolucija, kaip 
žinoma, LVS, TC, AFL ir ALM 
kviečiamos įstoti j ALT ket-
virtdalio teisėmis. 

KRITIKUOJA KELLY 
REZOLIUCIJĄ 

P. Grigaitis, kttrio mėgsta
mos užsiėmimas yra arba per 
savo laikraštį garsintis kad jis 
yra didelis žmogus, arba truk
dyti Lietuvos laisvinimo pas
tangas, Gruodžio 10 N-se para
šė vedamąjį, kuriuo smarkiau
sia kritikuoja Atstovo Kelly į 
Atstovų Rumus įneštą rezoliu
ciją Lietuvos laisvės reikalu. 

Joje, girdi, pasakyta kad Lie
tuva prarado savo valdžią ir 
nepriklausomybę. "Netiesa",— 
šaukia p. Grigaitis, "Amerika 
iki šiol prfpažysta Lietuvos val
stybę!'' 

BET iš kur p. Grigaitis išve
da kad rezoliucijoje neigiamas 
Lietuvos pripažinimas iš Jung
tinių Valstybių pusės? Jis ne 
tik neneigiamas dar dar kaip 
tik pabrėžiamas: 

"Whereas the independence 
of the Republic of Lithuania 
has long been and is still re
cognized by the United States" 
(Turint galvoje kad Lietuvos 
Respublikos n e p riklausomybė 
nuo senai buvo ir tebėra Jung
tinių Valstybių pripažystama). 

Kaip matyti, p. Grigaitis į 
tą rezoliuciją net gerai neįsi-
skaitė, bet vistiek grebiasi jos 
kritikuoti. 

Tai kritikai Apvainikuoti, sa
vo straipsnio gale p. Grigaitis 
dar prideda porą užgauiitf žo
džių Atstovui Kelly. 

PAŽIŪRĖKIME ką apie Wil
lis-Kelly rezoliucijas sako Illi
nois Gubernatorius Green: 

"....Taigi netenka stebėtis 
kad senatorius iš Indianos ir 
atstovas iš Illinois įteikė Kon
gresui rezoliucijas.... Jeigu 
Kongresas tikrai reprezentuoja 
Amerikos žmonių dvasią ir va
lią, aš tikiuoti kad šitos rezo
liucijos bus greitai ir didele 
dauguma priimtos." 

Kaip matyti, p. Grigaitis, 
nors ir senai jau yra Amerikos 
pilietis, dar nereprezentuoja 
nei Amerikos žmonių dvasios, 
nei jų valios. Nereprezentuoja 
jis nei Lietuvos žmonių valios, 
nei jų troškimų. Prieš kelias-
dešimts metų jis pasirinko Ru
siškąjį socalizmą ir iki šiol juo 
tebesidžiaugia tarytum geležė
lę radęs. 

DEMAGOGIŠKA 
TENDENCIJA 

JAU bent du kartus išeilės 
Draugas, paduodamas žinias iš 

f k r. Byrnes Undo i MaskvaRaži 
G/ v /» •- cu~i 

-w-

STEIGS REINO KON
TROLĖS KOMISIJĄ 

State Departmentas pra-
jiėsa įsteigimą tarptautinės 
komisijos Reino upės kon
troliavimui. Komisijon pri
ims, be U. S., Prancūzų, 
ir Britų dar Belgiją, Švei
carija ir Holandiją. Rusi
ja komisijoje neineis, jeigu 
vėliau nepereikalaus ir sau 
vietos. 

Reinas yra didelė vakarų 
Europos upė, bet ji didžia 
dalimi teka per Vokietiją. 

* " 

AR JIEšKO PRIEKA
BIŲ? ^ Iš Nuernbergo, Vo
kietijoje, kur atsibuna ka
ro kriminalistų teismas ir 
kur maišosi Rusai, Ameri
kiečiai, Britai, Prancūzai, 
kas tai peršovė vieną Rusą 
kareivį gal but už lindimą 
į ne savo reikalus. Jis nu
bėgęs prie Amerikiečio sar
gybinio, sukritęs pareiškė 
kad jį peršovė Amerikietis. 
Prieš mirsiant ligoninėj jis 
tą patį tikrino ir laikraščių 
korespondentams 

Tas primena Rusų jieš-
lęojimą priekabių Lietuvoje 
ir priedanga buk Lietuviai 
žudę Rusų karius užgrobta 
visa Lietuva. " " 

VEŽASI IR ATOMI
NIS BOMBOl 

ŽINOVĄ 

Rusijoje vėl įvesta griež
ta cenzūra, nors ji nebuvo 
panaikinta. Žinios į kitas 
šalis neleidžiamos be bolše
viku cenzūros. 

ARABAI pareiškė Ame
rikai kad ji nesikištų į Pa
lestinos reikalus, ^ jieš&oda-
ma ten Žydams vietos. Tai 
esą grynas reikalas Britų 
su pačiais Arabais. Arabai 
nenori įsileisti Žydų., 

UNRRA praneša teiks 
maistą ir Austrijos žmo
nėms, kurie tiesiog badau
ja. 

SOVIETAI smarkiai ar
do savo okupuotos Vokieti
jos tvarką, dalindami dva
rų žemes tarp darbininkų. 
Savu keliu tuos žemę ga
vusius pavers kolhozinin-
kais, kurie yra tikri ver
gai ir tą žemę turi apdirb
ti valdžiai. 

Washington. — Gruodžio 
13 d. Valstybės Sekretorius 
James Byrnes išskrido j 
Maskvą dalyvauti Gruo
džio 15 ten prasidedančioje 
trijų didžiųjų — Amerikos, 
Anglijos ir Rusijos — už
sienių ministrų konferenci
joje. Drauge su juo vyks
ta šeši padėjėjai ir patarė
jai. Jų tarpe yra James B. 
Conant, Harvardo univer
siteto rektorius, specialis-
tas-žinovas atominės ener
gijos klausimais. - • 
Siūlys sudaryti atominis 
energijos komisiją 

Prieš išskrisdamas j Mas
kvą, Byrnes pareiškė kad 
Amerika prašys Rusijos pa
galbos atominės energijos 
komisijai organizuoti. Ru
sijai busią pranešta kas 
šiuo klausimu buvo nutar
ta Amerikos, Anglijos ir 
Kanados pastarame pasita
rime Washingtone, ir jos 
bus atsiklausta ką ji ma
nanti šiuo reikalu. 

Byrnes tikrina kad šiuo 
tarpu mokslinės atominės 
bombos problemos nebusią 
paliestos. 

Sąryšyje sti atominės pa
slapties klausimu, sarkas-
tingi žmonės pastebi kad, 
kai Rusijai bus pasakyta 
atominės bombos paslaptis 
ji be jokių atsiklausinėjimų 
žinos, ką su ja daryti. 

Iš Maskvos praneša, nu-
bovijimui Amerikos leng-
vamanių, kad "Sovietų Są
jungos žmonės labai 'nuo
širdžiai pasitenkinę' busir>. 
čia Maskvoje užsienių mi
nistrų konferencija", lyg 
but Rusijos žmonės apie ją 
painformuojami. 

RUSIJA NEPRADĖJO 
KARŲ, TIKRINA 

ROOSEVELTIENt 

Amerikos spaudą užpylė 
žinios, paeinančios iš kai
riųjų, sovietų draugų ir iš 
pačių New Deal žmonių, 
kurių tikslas yra sugriauti 
Trumano - Byrnfes politiką 
Kinijoje, Irane, Europoje 
ir kitur, Rusijos labui. 

Kas tik paaiškėjo apie 
komunistų pastangas viską 
pasukti Rusijai, čia imama 
užginčyti ir iškraipyti. 

Washingtone jau atsira-
ro "District of Columbia 
komunistų partija", kurios 
piketai prie State Depart-
mento namų reikalauja at
šaukti U. S. marinus iš Ki
nijos ir kad valdžia liautų
si rėmus Gen. Kai-šeką. 

Su savo paika neišmanė
lės pasaka išėjo ir p. Roo 
seveltienė, kuri savo pra 

na Melstis už Staliną... 
Po Stalino Rusiją valdys 

tas kas pirmiau spės iš-
šaudyt kitus vadus. 
Stalinas, kaip spėjama, 

gyvena paskutines dienas, 
nes jo Amerikiečiai šalinin
kai ragina melstis už jo 
sveikatą. 

Iš bandito ir žmogžudžio 
Staliną pakėlė ir pridavė 
jam svarbą pas jį važinė
dami Prez. Rooseveltas ir 
Churchill. Susitikimuose su 
Stalinu Rooseveltas links
ma šypsą jį kalbindavo, o 
Churchill, nors važiavo į 
tarybas su juo ir nors iš-
sigerdavo kartu, vengė ro
dyti draugišką nuoširdžią 
šypsą. 

Stalinas savo grobonišką 
politiką vedė ir su kitų ša
lių valdovais, grasinimais 
ir dirbtinų nepasitikėjimų 
reiškimais priversdamas jo 
"saugumo" reikalavimus iš
pildyti. 

Leninai mirus, Rusijos 
vadovybę paėmė trys auk
ščiausi to laiko sovietų va
dai: Zinovjevas, Stalinas ir kalbose važinėdama skelbia Tr _ . . v 

jog "Rusija nepradėjus jo- Kamenevas, Trockio svoge-
kio karo". Ta nusenus mo
terėlė nepajiegia pamatyti 
nei penkis metus atgal, ka
da Rusija užpuolė Suomiją, 
paskui Lietuvą ir kitas ša-. 
lis, susitarus su Hitleriu. 

ris. Vėliau Stalinas tuos 
kitus savo draugus nužudė 
pačioje Rusijoje, o Trockį 
nužudė Meksikoje. 

Stalinas atsikratė kiek
vieno komunistų vado ku
riuo tik jis nepasitikėjo # ir 
kuris tik buvo kiek priešin
gas jo politikai. Liubian-
kos kalėjime prie sienos pa
statyti baigė savo gyvastis 
žymus bolševikai filosofai, 
komisarai, slapti agentai, 
seni kariautojai prieš ca
rus, Kremliaus komandan-
tai ir žymus daktarai. Po 
slaptų teismų neteko galvų 
žymus raudonosios armijos 
vadai. Visi kurie buvo jo 
globoje buvo apkaltinti ko
kiuose nors suokalbiuose ir 
buvo nužudyti. 

Reikia tikėti kad nauja 
Sovietų vyriausybė teks į 
to rankas kuris pirmutinis 
pajiegs kitus valdžios jieš-
kančiuosius vadus iššaudy
ti. Po Stalino mirties kokį 
laiką bus visiška tyla iš 
Rusijos. Patys žmonės ne
turės nieko su naujo valdo
vo parinkimu. 

EKONOMIKA - -A 

TARP Amerikečių eina 
mintys kad tikrieji Repub-
likonai ir tikrieji Demokra
tai susijungtų ir sekančiais 
prezidento rinkimais išrin
ktų prezidentu tokį kuris 
užbaigtų su New Deale-
riais ir komunistais. 

New Yorke Rusijos drau
gų organizacija atsisako 
parodyti savo knygas Kon
greso tyrinėjimo komisijai, 
kuri seka prieš-Amerikoni-

P ASIRUOSE KARIŲ 
LAVINIMUI 

Amerikos armijos vado
vybė pranešė Kongresui ji 
yra pasirengus pralavinti 
militariškai 700,000 jaunuo
lių tarp 18 ir 20 metų am
žiaus, jei Kongresas užgirs 
Prez. Trumano reikalavi
mą įvesti taikos meto mili-
tarinį vyrų paruošimą. 

RŪPINASI VOKIETI-
JOS ATGAIVINIMU 

U. 1JV. , , ru r ̂MAŽESNIS 
S,* f aidžia V paskelbe 

Amerika sutiko įsileisti i 
Japoniją 20,000 Rusijos ka
riuomenės, ir ji dabar rei
kalauja leisti Rusams už
imti Hokkaido salą ir joje 
šeimininkauti. 

platų propramą Vokietijos 
ekonominiam atstatymui— 
sulyg to plano Amerika ir 
kitos sąjungininkės valsty
bės finansuos Vokietijos 
importus per sekančius du 
metus. Vokietijos sustipri
nimas ekonominiai taikoma 
sulaikymui tos šalies nuo 
neramumų ir nuo ligų. Šią 
žiemą Vokietija dar sun
kiai vargs, bet į pavasarį 
prasidėsiąs jos gelbėjimas. 

Vargu Amerika gaus pa
galbos iš savo sąjunginin
kės Rusijos. 

BEDARBIŲ SKAI
ČIUS NUMATOMA 

Iš Washingtono praneša 
kad i pavasarį darbai pa
gerės tiek kad spėtas be
darbių skaičius bus apie 3 
milijonai mažesnis. 

Buvo tikėta kad bedar
bių apie Kovo mėnesį bus 
8 milijonai; dabar tikrina
ma kad bus apie 5,000,000. 

nil illįil 
Vokietijoje įsakyta suar

dyti visas orlaivių aikštes 
kuriomis sąjungininkai ne
sinaudoja. Iki 1948 metų 
Vokietija bus palikta be 
jokio aerodromo. 

Vokietija sakoma bus^ po 
sąjungininkų okupacija 10 
metu.-

Šie Arkliai Paruošiami Cirkui 

Lietuvos, taip mėgina sustaty
ti faktus kad atrodytų jog tau
tininkai pavirsta bolševikais. 

Gruodžio 5 D-gas rašo: "Bu- . _ 
vęs prieš karą Smetonos valdy-l8*^ veikimą Šalyje. 
mo laikais 'Jaunosios Lietuvos' 
chorvedys švedas, nuolatinis 
tautininkų klubo svečias, da
bar vadovauja Vilniuje meno 
organizacijoms, ir, anot Vil
niaus radio, yra užsipelnęs so
vietų artistas". 

šita žinia, aiškus dalykas, 
nieko nepasako: lankymasis 
tautininkų klube ir - buvimas 
"Jaunbsios Lietuvos" chorve
džiu dar nesuteikia tautininkų 
veikėjo žymės. Bet vis dėlto 
ta žinia piktai susiejamas tau
tininkų ir jų organizacijų var
das su bolševizmu. Tautinin
kai Lietuvoje bolševikų buvo 
labiau persekiojami negu bent 
kurios kitos krypties žmonės, 
todėl gretinti juos su bolševi
kais yra tolygu jų žmeižimui. 

6 sudegė. Norton, Kan. 
Senu moterų prieglaudoje 
ištikus gaisrui 
šios moterys. 

sudegė še-
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LENKIJAI, kuri turi di
džiausius anglies šaltinius 
Europoje, šią žiemą graso 
šalčio kentimas, del stokos 
reikalingų vagonų ir gele
žinkelių tvarkos perveži
mui anglies į miestus. Be 
to, kiek dabar gali anglies 
iš kasyklų išvežti, dalis tos 
anglies nepasiekia paskyri
mo vietos, pakeliais žmo
nės anglį išvagia. 

IŠBANDYS A-BOMBĄ I 
KARO LAIVUS 

U. S. laivyno ir kariuo
menės vadovybės oficialiai 
praneša kad netolimoje at
eityje bus išbandyta atomi
nės bombos veikimas į ka
ro laivus. Bandymams be 
abejo bus panaudoti Japo
nų ir seni, netinkame Ame
rikos laivai. 

Armijos ir laivyno rei
kalams taupyta statybos 
medžiaga tampa paliuosuo-
ta privatinei statybai nau
doti. Tas duos progą pra
dėti privatinį statymą gy
venamų namų gausiau. 

Skerdyklų darbiu inkai 
Chicagoje nubalsavo 26,707 
už streiką. Prieš balsavo 
tik 1610. Ji reikalauja 25c 
valandai mokesties pakėli
mo ir streikuos jei negaus. 

Ward pakėlė algas. Chi
cago. —Montgomery Ward 
pakėlė savo 7000 darbinin
kų minimum algas iki 60c 
valandai. 

Washingtone siūlo pla
nus pradėti statyti Šalyje 
virš milijono gyvenamų na
mų, akivaizdoje dabartinės 
butu stokos. 

ši grupė gražių arklių paruošiama cirkui, 
stovykla yra Sarasota, Floridoje. 

Cirko žieminė 

KINIJOS tautinė vyriau
sybė gavo Rusijos sutiki
mą užimti apiplėštos Man-
džurijos žymesnius mies
tus. Iki šiol Kinai komuni
stai, Maskvos remiami, dė
jo pastangas Maudžurijos 
miestus užgrobti. 

VOKIEČIŲ mažumos iš
traukiamos iš Lenkijos, Če
koslovakijos, Austrijos ir 

i Vengrijos. Vokiečiai grą
žinami Vokietijon. Del jų 
gyvenimo tose šalyse buvo 
priežastis ^ Hitleriui tas ša* 
lis užpulti. 

Iš Londono praneša kad 
pastovi vieta United Na
tions organizacijai esą nu
matyta Boston, Mass. Bos
tonas mat yra arčiausias 
prie Europos. 

politinį pobudj. Didžiosios uni
jos žut-but užsibrėžė padidinti 
savo įtaką krašto valdyme, y-
pač kai paaiškėjo kad Prezi
dentas Truman nėra linkęs eiti 
neribotų nuolaidų keliu. 

K o n s ervatyviškesni sluogs-
niai į tokį unijų, ypač CIO, už
simojimą žiuri su nepasitikėji
mu. Nes vienas yra dalykas 
garantuoti darbininkų teises ir 
kitas — sutikti unijų vadus pa
daryti krašto politikos rikiuo
tojais. 

Streikai Grąso Visam 
Kraštui 

Į^ABAI netolimoje ateityje 
streikuojančių darbini n k ų 

skaičius gali pasiekti ir net 
viršyti 1,000,000 ribą. 

General Motors, nerasdamas 
budų susitarti su unijos va
dais, Gruodžio 3 nutraukė su
tartį su UAW-CIO. General 
Motors vice pirmininkas H. W. * 
Anderson, pranešė UAW kad 
korporacija pasiryžo pasinau
doti jos su unija sudarytos su
tarties išlyga, kad tuo atveju 
kai streikas tęsis virš 10 die
nų, GM turi teisės nutraukti 
sutartį. 

FORDO viltys susitarti su 
unija yra kiek geresnės, ypač 
po to kai unija pasiūlė šiokių-
tokių nusileidimų. 

Užtat visa plienu pramone, 
kurioje dirba apie 700,000 dar
bininkų, yra didžiuliame visuo
tino streiko pavojuje. » 

NLRB pravestame balsavi
me, kuriame dalyvavo apie pu
sė milijono darbininkų, 411,401 
pasisakė už streiką, tik 83,859 
balsavo prifeš. .... 

ATMETS Statymą - ' 
PRIEŠ STREIKUS 
J^EžIURINT streikų iššauk

tos didžiulės industrialinės 
krizės, Atstovų Rūmai Wash
ingtone Gruodžio 11, 200 bal
sų prieš 182 atmetė prieš-strei-
kinio įstatymo svarstymą Kon
grese. Tuo įstatymu buvo nu
matytos didelės pabaudos už 
sulaužymą susitarimo nesvei
kuoti. 

Tą pat dieną betgi Atstovų 
Rūmai didele dauguma užgyrė 
Hobbs įstatymo bilių, kuriuo 
yra numatyta suvaržyti trans
porto darbininkų streikus. 

Yra įnešta ir kitų prieš strei
kus nukreiptų įstatymų, bet 
jų svarstymas vargu bus pra
dėtas prieš Kalėdas. Tų visų 
įstatymų pasiūlymai ir net jų 
priėmimas teturėtų reikšmės 
ateičiai, bet jokiu budu nega
lėtų išspręsti dabartinės darbo 
krizės. 

PRASTREIKAVO 
23 MILIJONUS 
ĮSKAIČIUOJAMA kad vien 

General Motors darbininkai 
per tris savaites prastreikavo 
$23,884,452 užmokesčio. 

Vien Detroite 28,627 daili
ninkai nustojo $4,362,754, o 
3,348 darbininkai Clevelando 
GM (Fisher Body) prarado 
$510,235. 

Jeigu jiems vėliau ir bus pa
keltos algos tiek kiek CIO no
ri, vargu ar darbininkai galės 
atidirbti prastreikuotus nuosto
lius. Tuo tarpu CIO vadovybė 
nei nemano stabdytų streikų. 

Priešingai, ateinantį šešta
dienį UAW-CIO yra numačius 
pradėti vajų streikų fondui su
daryti. Iš kiekvieno darbinin
ko prašys po $1 į savaitę. 

Įdomu ar unijų vadovybS, 
jeigu jai, kaip ir darbininkams, 
nebūtų mokamos algos, ir tada 
verstų darbininkus streikuoti? 

GILESNĖS STREIKŲ 
ŠAKNYS 
Y^A aišlm kad dabartini*!^ 

streikai siekia daug plačiau 
sutvarkymas. Jie turi aiškiai ^ 
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Detroit* Mich., Naujienos -i 
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DU Amerikos Lietuvių lite

riniai suvažiavimai atsibuvo: 
Amerikos Lietuvių Misija Wa
shingtone, Lapkričio 16 ir 17; 
Amerikos Lietuvių Kongresas 
Cfeieagoje, Lapk. 29, SO, ir Gr. im. 

Kaip vienas taip ir antras 
tu suvažiavimų, sulyg Lietu
vių spaudos pranešimų, visa
pusiškai gerai pavyko. Suva
žiavimai apsčiai turėjo delega
tų, aukštų svečių, valdžios par
eigūnų; likosi išneštos įvairios 
rezoliucijos Lietuvos laisvės ir 
nepriklausomybės klausimu ir 
kitokios. Aukų Lietuvos va
davimo reikalams , sudėta apu 
$30,000 per abu. 

KAIP Misija taip ir Kongre
sas pasisakė už Amerikos Lie
tuvių VIENINGĄ veikimą Lie
tuvos reikalais. 

Tik vieno labai svarbaus da
lyko iš Chicagos kongreso ne
teko spaudoje pastebėti — tai 
užgyrimo U. S. Kongrese įneš
tų rezoliucijų: H. RES. 390 ir 
a RES. 40. 

Kodėl Chicagos kongresas to 
nepadarė tai jo dalyviai j tą 
klausimą gali atsakyti. 

KONGRESO pasiūlymas A. 
L. Misijai prisidėti prie Ameri
kos Lietuvių Tarybos "vieno 
ketvirtdalio atstovybės pagrin
du", mano supratimu, galima 
priimti. 

«Taigi šiuomi aš ir kreipiuo
si prie mano vienminčių žmo
nių ir veikėjų turėti Lietuvos 
vadavimo idėją pirmoje vieto
je, kiek nusileisti, ir padaryti 
tarp savęs paliaubas, kad Lie
tuvos byla galėtų tuo daugiau 
Mimėti. 

Amerikos Lietuvių pasipuo
šimas kataliko, socialisto, san-
dariečio plunksnomis man vi
sai iieapeina. Tegul jie dėvi 
tuos abstraktiškus parėdalus 
kuriuos jie pamilo nuo daugel 
metų, bi tik myli Lietuvą, už 
jos atvadavimą kovoja. 

Todėl eikime prie viningumo 
ir sukonsoldavimo Amerikos 
Lietuvių vienam darbui už Lie
tuvos nepriklausomybės atva
davimą — dar sykį prašau.Nr' 

ALBINAS Vabalas, perkrik
što vardu žinomas kaip Leonas 
Pruseika* dabar dirbąs enkave
disto darbą Lietuvių komunis
tų dienraščio pastogėje Chica-
goje, kitame komunistų oficio-1 
ze, išeinančiame Brooklyne, nr. j 
272, išpyškino net keturias ko-
lumnas, pašvęstas fašistams-! 
Smetonininkams. Į 

Jo ilgo rašto antgalvis: "Lie
tuviškų Svirplių Mobilizacija". Į 

Tas Vabalas kitados priklau-
s$ Liet. Socialistu Sąjungoje, 
ku rioj ir aš priklausiau, taigi 
turėjau progos jį pažintį. | 

Pažinau ji tąsyk ne kaipo 
Rusofilą. bet kaip jauną Lietu
vį, kuris kaip ir daugel mūsų i 

tu laikų jaunuolių, užimponuo
ti Marksistinio socializmo, ren-1 
gėmės pakei.-ti "kapitalistiš- j 
ką" sistemą pasaulyje, o ant j 
jos griuvėsių išstatyti naują,! 
socialistišką, 'darbo žmonių san
tvarką. 

Tiems užsimojimams aš ir' 
šiądien nesu priešingas. Bet 
kada bolševikiškas- komunistiš- ; 

kas socializmas Rusijoje per 2&, 
metus savo gyvavimo laiko te- • 
lUiitinius gyventojus po antvo-į 
ŽU. iš kur negalima žinių gau- \ 
ti kaip darbo žmogui ten gerai 
gyvenasi ir einasi, kur darbo 
žmogui iš kitur negalima nu
važiuoti pasižiūrėti ir patirti | 
kaip "darbininkų rojuje" dar
bininkams klojasi — tuomet 
k>ia abejonė ar ten darbinin
kams yra geriau negu kapita
lizmo sistemoje. 

Pakol USSR, už kurią Vaba
las taip prakaituoja, rinkda
mas iš "klerikalų-smetoninkų-
menševikų" laikraščių žinias, 
perdavimui kolaboratorių-enka-
vedistų nuožiūrai, neatidarys! 
lftiosai durų darbininkams į 
vįeno-šeštadalio pasaulio "ro-
jli" patirti savo draugų gyve
nimą, Vabalas manęs USSR 
gtrumais nenertikrins. 

Tikiu nepakeis manęs ir An
tinas Bimba sugryžęs iš tary
binės. Lietuvos, iš kur, reikia 
tikėti)*, parsiveš kupina ^port
felį raudonos propagandoms. 

Z. Jankauskas. 

RAŠTAI APIE LIETU- SENATORIAI IR ATSTOVAI 
*" ATSILIEPIA V£ AMERIKOJ 

SPAUDJG 

Dinny Pails, žymus Austra
lijos teniso lošėjas, mėgsta loš
ti basas, kaip čia parodoma 
viename jo dalyvavime Ameri
kos karių palinksminimui. 

PITTSBURGH 

MAINERIŲ GYVENIMAS 
FASIKEITfi 

Seniau angliakasiai turėjo 
gyventi kompanijų išstatytuo
se namukuose, kurie buvo dau
giau tik paprastos pašiūrės. 

Dabar, kaip skelbia Minkštos 
Anglies Institutas, tik vienas 
iš trijų angliakasių taip gyve
na. Kiti 63 nuoš. mainerių tu
ri arba savo namus arba gyve
na nuomojamuose privatiniuo
se namuose. 

1944 metais, kaip tas insti
tutas skelbia, angliakasiai vi
dutiniai uždirbo po $55.67 sa
vaitėje. 

Tos žinios surinktos iš su-
virš 140,000 minkštos anglies 
kasėjų didesniųjų mainų Ap-
palačių srityje. 

Ne visi angliakasiai lygiai 
uždirba, žinios parodo kad 6 
maineriai uždirbo po virš $7,-
000 metuose; 427 uždirbo po 
virš $5,000 metuose. Viduti
niai išeina po $2898 metuose. 

Sekmadienio, Gruodžio $ 4., 
Clevelando Plain Dealer, "News 
Behind the Foreign News" sky
riuje įdėjo platų aprašymą apie 
Lietuvą. Tame aprašyme kar
tojami velionies Prez. Roose-
velto žodžiai, pasak kurių Lie
tuva nenustojus nepriklauso
mybės. ' v 

Minimas taip pat ir nesenai 
visuose Hearst'o dienraščiuose 
tilpęs Adv. A. Olio straipsnis, 
kuriame nurodoma kad atomi
nės bombos išradimas niekais 
paverčia Rusijos tvirtinimą 
kad Lietuva Rusijai yra reika
linga saugumo sumetimais. 

Apskritai, labai palankiai at
siliepiama apie Lietuvjį ir kitas 
Pabaltijo valstybes. 

CHICAGO TRIBUNE SMER
KIA PATAIKAVIMĄ 

BOLŠEVIKAMS 
Gruodžio 11 laidoje Chicago 

Tribune aštriai kritikuoja Ame 
rikos sutikimą dar sykį keliau
ti j Maskvą. Laikraščio nuo
mone, Maskvoje pasikartosiąs 
Teherano. Jaltos ir Potsdamo 
išpardavimas. 

Pabrėždamas silpnus dabar
tinio Valstybės Sekretoriaus 
Byrnes diplomatinius sugebėji
mus ir Gen. Hurley kaltinimų 
teisingumą, laikraštis baigia: 

"Pono Byrnes misija į Mas
kvą nereiškia nieko kita kaip 
Hurley padarytų State De
partments apkaltinimų patvir
tinimą: kad State Departmen-
tas yra grobuoniškų svetimų 
valstybių agentas". . 

Amsterdam, N• Y. 

TRAUKINYS 120 MYLIŲ 
I VALANDĄ GREITUMO 

Eddystone, Pa., Baldwin Lo
komotyvų išdirbystėse padirb
dintas Diesel lokomotivas ku
ris gali važiuoti 123 mylių į 
valandą greitumu. Jis vežios 
šviežius vaisius ir daržoves iš 
Floridos į šiaurės rinkas. Ta
čiau traukiniui nustatytas grei
tumas iki 85 mylių į valandą, 
nes greitesnis važiavimas pa
vojingas. 

Jau gaunami laiškai ll sena
torių ir kongresmanų, kuriuo i 

se atsiliepiama į Lietuvių ra-i 

šytus laiškus prašant balsuoti 
už rezoliuciją užtariančia Lie
tuvą, kurią į Senatą įnešė Se
natorius Willis, o į Atstovu Ru-
mus Atstovas Kelly. 

Michigian Senatorius Van-
denberg atsiliepė labai palan
kiai, prižadėdamas gelbėti ir 
užtarti mažų tautų laisvę. Jią 
net prisiuntė savo nesenai pa
sakytą kalbą Senate iš Con
gressional Record, kur skati
nama Kongresas ir USA prezi
dentas atidaryti kelius į visas 
Europos šalis ir kad laisvai bu
tų šelpiami pašalpos reikalingi 
žmonės, vardan žmoniškumo, ir 
kad spauda nebūtų cenzuroja
ma, kaip dabari yra, bet kad vi
same pasaulyje butų laisva,-
kad butų galima žinoti kas de
dasi už tcNS • geležinėj antklo 
dės. 

Senatorius nuolatos, savo il 
gOje kalboje, primena Atlanto 
čarterį. Aišku, perdaug ir jis 
nekalba už mažų tautų laisvę 
savo kalboje ir matyti kad ir 
jis dar stovi ant dvilypio kelio 

Bet užtai mes Lietuviai vi
si iki vieno rašykime prašy
mus ir raginimus balsuoti už 
minėtas rezoliucijas. Prašyki
me užtarti Lietuvos laisvę ir 
nepriklausomybę. Tūkstančiais, 
šimtais tūkstančių tokių prašy 
mų nusiųskime UVS Senatan 
ir Atstovų Rūmams. Jeigu jau 
Amerikiečiai senatoriai ir kon-
gresmanai dėjo pastangų tar
ti žodį už musų tėvynės Lietu
vos laisvės apgynimą, parašy
dami tas rezoliucijas tai mes 
visomis jiegomis stengkimes 
įauti joms pritarimą. 

SVEČIAI 
, Gryždami įĮ, Chicagos Lietu
sių suvažiavimo, čia užsuko 
žurnalistė Pranė Lapienė ir 
Jonas Valaitis, Amerikos Lie
tuvių Bendro Fondo rubų sky
riaus vedėjas, iš Brooklyno. La
bai malonu buvo su šiais vi
suomenės veikėjais ir spaudos 
kolegomis arčiau susipažinti. 

Taipgi Gruodžio 2 d. Detroi
te Įvyko LVS centro valdybos 
suvažiavimas, aptarimui įvai
rių reikalų ir naujų sumanymų. 

. Rep. 

NESIBIJOKIME DEL, 
DVIEJŲ ORGANU 

ZACIJŲ 

M I R I M A I  
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

(Žjuios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykai) 

turime Lietuvos šelpimo 
lams — Bendrą Amerikos Lie
tuvių Fondą, nes labdaroje nė
ra skirtumo. Politikoje gi ga
lime veikti paskirose dviejose 
organizacijose — ir taip Ame-

NUSOVFI 
BROWNSVILLE, Pa.— Tū

las Wiliam Lindy, 65 m. amž., 
tapo nušautas po to kai jis šū
viais sužeidė tris policininkus. 

Lindy, našlys, pasigyrė savo 
draugams kad jis pasigers ir 
sukels "peklą". Jis ta'p ir pa
darė : girtas vėlai vakare nu
ėjo į policijos nuovadą su re
volveriais ir pradėjo šaudyti į 
policininkus. Tada vienas po
licininkas iš gatvės atbėgęs { 
vidų, pataikė jam į galvą ir 
nušovė. 

MESKIM NESUSIPRATIMUS 
Brangus broliai — ALT ir 

ALM: 
"A house divided against 

itself cannot stand" 
—A. Lincoln. 

Ar mes negalėtume pasimo
kyti iš tų žodžių? • 

Lietuva, jusų Motina, išvar
gus, išalkus, vos tik gyva, sau* 
kiasi jusų pagalbos. Jus (ALT-

J ALM) stiprus du sunai, nori 
širdingai mylite savo močiutę 
(Lietuvą) ir daug jau Jai pasi
darbavote, del kokių nesusipra
timų, ar taip kokios priežasties, 
pešatės tarp savęs (laikraščiuo- MIllĖ. Po ilgos ir sunkios 
se) ir užgaunate savo senos mo- ligos, Lapkričio 22 mirė Stella 
čiutės (Lietuvos) širdį savo įįa)č!"nįenė' ^2 metų amžiaus. 
, , . . y j Palaidota Lapk. 24, Intėrment 
neapykantomis. - jGreenlawn kapinėse. Velione 

Taigi, broliai tautiečiai, mes- buvo Amerikoje gimus ir au-
jkime nesusipratimus ir išmeti- gus. Liko jos tėvai Jonavičiai1 svetur išblaškytų sunki būklė 
įnėjimus (nors iš laikraščių!) j (Johnsonai), brolis Juozas, se-KTutarta paaukotį jg kuopos iž 

AKRON, OHIO 

Nesibijokime lead pies turi 
me dvi centralines organizaci
jas veikiančias Lietuvos vada
vimo darbe, šiuo laiku teko 
matyti musų laikraščiuose nu
siskundimų del to. 

Kad mes Lietuviai nedirbam 
visi krūvoje, man rodos del to 
mums visai nereiktų sielotis— 
bi tik įtemptai dirbam Lietu
vos naudai. 

Dvi tokios organizacijos rei
kalingos del to kad kas nepri-
jaučia vienai gali remti antrą. 
Taip man rodos galima sutrau
kti daugiau Lietuvių į veikimą, 
kada žmogui yra pasirinkti ku
rioje pusėje kam geriau patin
ka dirbti. 

Pažiūrėkime į abiejų Lietu
vos reikalais dirbančių organi
zacijų praeitus suvažiavimus: 

Amerikos Lietuvių Misija at
sibuvo Washingtone, Lapkri
čio 16-17. Pasekmės ten buvo 
labai geros ir nauda Lietuvai 
padaryta didelė. Kad visi bu-
tume buvę krūvoje, vargu tas 
suvažiavimas Washingtone bu
tų įvykęs, ką parodo ALT va
dų net ir dabar smerkimai Mi
sijos nuveiktų darbų Wash
ingtone. 

Ne visi gali matyti vienaip, 
ir neprieina prie sutarimo. 

Dabar, matydami vienų klai
das kiti galime atitaisyti. 

Amerikos Lietuvių Taryba 
turėjo savo suvažiavimą Chi
cago j e, į kurį antros pusės vi
sai nekvietė. Jeigu abi pusės 
butų buvusios krūvoje, gal bu
tų neįvykęs tas suvažiavimas, 
del kokio nors nesutarimo. 

šiaip gi, paskirai dirbdamos-

ir viena ir kita organizacija 
atlieka savo gerus darbus, tuo 
tarpu gi Amerikos Lietuviai 
turi galimybę pasirinkti su ku
ria puse jiems prieinamjau 
dirbti. 

MtRf 14## IŠEI
VIU LIETUVIU 

Su šiame numeryje paduoda
mais mirusių išeivių Lietuvių 
vardais, mirusių skaičius pa
siekė jau 14,800, nuo Vasario 
mėnesio, 1987 metų, kuomet 
Čia pradėta mirusių vardai pa
skelbti. 

VANAGIENĖ Juzė, 56 m., mi
rė Lapk. 27, Dayton, Ohio. 
(Paėjo iš Žemaitijos, Var
nių par.) čia liko vyras, An
tanas, trys sunai, dvi duk-
tferys ir dvi seserys: Alek-
s^nienė ir Galdikienė. 

BLOŽIS Jonas, 61 metų, mirė 
Lapk. 20, New Yorke. 

BUZELIS Petras, 52 m., mirė 
Lapk. 18, Woodhaven, N. Y. 

NORVAIŠAS Petras, 67 metų, 
mirė Lapk. 3, Philadelphia, 
Pa. 

ŠERPINSKA& Jurgis, m i r § 
Lapk. mėn., Shenandoah, Pa. 

RUTKIENĖ Katrė (Mickevi
čiūtė), 68 m., mirė Rugsėjo 
12, Santa Fe, Argentipoje. 
(Marijampolės aps. Molinės 
kaimo.) 

REPEČKIS Juozas, riire Rug
sėjo m. Buenos Aires, 
gentinoj. 

BORISAS Jonas J., 70 m.;^ mi
rė Lapkričio 13, Worcester, 
Mass. 

KRISTUNIENĖ Marė, mirė 16 
Lapk., Thurston Hollow, Pa. 

GARDŽIULIENĖ Marcelė, .68 

MILTINIEOT Veronika (Kar-
bauskaitė), pusamžė, mire 
Lapk. 18, Chicago j. (Taura
gės ap. Skaudvilės p.) Ame
rikoj išgyveno 33 m. 

SUTKAITIENĖ Ona, 68 met#, 
mirė Lapk. 4, Grand Rapids, 
Mich- ' 

JANKAUSKAS Jonas, mirė 
Lapk. mėn., Grand Rapids, 
Mich. 

šVEDIENfi Marija Ona, 82 
metų, mirė Spalių 30, Por» 
tage, Pa. ^ 

KELPŠAS Aleksandras, 64 m. 
mirė Į,apk. Pittsburgh, 

ii ...mtiii..—— 

1946 METŲ SVAR
BESNĖS DIENOS 

antradienį, Nauji Metai 
Sausio 1. 

Sausio 6 — Karaliai 
Vasario 2 —' grabnyčios 
Vasario 12 —- Linkolno 
Vasario 16 — Lietuvos Ne

priklausomybės šventė 
Vasario 22 — Jurgio Wash-

ingtono 
Kovo 5 — Užgavėnės 
Balandžio 14 — Verbos 
Balandžio 21 Velykos 
Gegužės 30 — šeštinės 
Gegužės 3(1 ^ Dekoracijos 

Diena 
'Birželio 9 — Sekminės 
Birželio 20 —- Dievo Kuno 
Liepos 4 — Amerikos Nepri

klausomybės šventė 
Liepos 17 — Dariaus ir Gire-

metų, mirp Lapkr.^^- Lee. no žuvimas (1983 m.) 
Rugpjučio 15 — žolių Švente Park, Pa 

BUDINĄS Jonas, miisė Lapk. 
14, Nanticoke, Pa. . 

GURSKIS Antanas, 56 metų, 
mirė Lapk. 16, Wilkes Bar-
re, Pa. Y 

SĄVIčIENĖ Fran£ (Jenčaus-
kaitė), pusamžė, mirė Lapk. 
19, Chicagoj. (Šiaulių apsk. 
Mažeikių k.) Amerikoj išgy
veno 39 metus. 

Vieną bendrą organizaciją RADAVIČIENĖ Katrina (Nei 
rime Lietuvos šelpimo tiks- T mavičiutė), mij& Lapkr. 12, 

Kenosha, Wis. -
CUNIS Vincas, mirS Lapk. 15, 

W. Roxburv, Mass. (Daugų 
par.) Amerikoj išgyveno 56 
metus. 

rikonai daro, todėl už tai jie 0RVYDIENft Antanina, 59 m. 
iš musų nesistebės. 

Vyt, Markuzas. 

DAYTON, OHIO 

mirė Lapk. 16, Charlestown, 
Mass. 

MIKAL A T JSKAS Jokūbas, 71 
lfl., mirė Lapk. 15, So. Bos
ton, Mass. Amerikoj išgy
veno 57 metus,; 

URBONAS Juozai mirė Lapk. 
SUšELPIMlJI LIETUVIŲ $40 j mėn., Shenandoah, Pa. 

SLA 105 kuopos susirinkime' SUU^ENĖ Ona mirė Lapk. 
Gruodžio 5 buvo apkalbėta mu-i men" Girardville, Pa. 

Rugsėjo 2 — Darbo šventė 
Rugsėjo 8 — Lietuvos Tau

tos šventė (Užgimimas įv. Ma
rijos) 

Spalių 12 — Kolumbo Diena 
lapkričio 1.— Visų šventų 
LajSkričk) 28 4^ Padėkos Die

na 
Gruodžio 25 — Kalėdos 
1947 Nauji Metai — Trečia

dienį, Sausio 1. * v ' 
(šios ir kitos šventas yra- pa

žymėta Dirvos 1946 metų kalen
doriuje, kurį gauna naujai už
sirašantieji dovanai, ir visi ku
rie atnaujina prenumeratą. Jš 
kitų miestų reikia pridėti 10c 
persiuntimo kaštų.) 

sų brolių ir seserų, iš Lietuvos 

Žinok Amerikos 
KONSTITUCIJĄ 

Aineįikos Konstitucija Angii&lioj# 
kalboje, su visais Amendmentais. 
30 puslapių knygelę, prisiųsim vi
sai Dovanai tiems kurie užsirašys 
Lietuvių Naujienas dviem metams 
ąrba gaus du metinius skaitytojus 

vrfnr>nn .n Tr • - -r ir Pasiųs $2.00 su nurodymu kam 
KyEDERAS Kazys, mirė Lap. Lietuvių Naujienas siuntinėti, mi-

IJlėn., Port Washington, F&.1 nimą knygelę prisiųsim jums visar 
įfKelmės par.) i dovanai už pasidarbavimą. 

ir stengkimes parodyti savo suo Verną ir sunūs Eugenius, do ir dar nariai nuo ga : GRIGAITIS Juozas, mir# Lapk. | LIETUVIŲ NAUJIENOS 
senajai močiutei (Lfetnvai) Jį. 1 ankojo: j J12' ®ayonne' 1 ' 83! N. «h Si. Philadelphia 6 

BALTIMORE, MD. 

m 

TAISYMO PARBAIVfJS 
$9.551,100 

Gub. Martin užgyrS paskyri
mą $9.551,400 įvairiems vals
tijos įstaigų statybos, taisvmo 
ir pagerinimo darbams. Dar-, 
bai apims kolegijas, ligonines, 
lalėjimus ir kt. 

KRIKŠTYNOS. Gruodžio .0. 
Šv. Petro 1 ažnyčioje buvo pa
krikštyta Jono ir Ednah (Bro 
kaitės) Pazerų dukrelė. Kun. 
Juozas Jasaitis atliko krikšto 
sakramentus, Dr. Juozas Lau
kaitis ir Marijona Milunaitienč 
buvo krikšto tėvai. 

Uršulė Brokienė, p. Pažeria 
nės motina, surengė puošnius 
pietus pagerbimui savo pirmos 
anūkės. Pietuose dalyvavo pp. 
Pazerų artimiausi giminės ir 
Kun. Jakaitis; visi linksmai lai
ką praleido iki vėlumai nak 
ties. Svečiai linki Pazerams 
kad jų dukrele. Alma Uršule 
gražiai ir sveikai užaugtų ir 
kad pasiektų aukštus moks!" 
laipsnius, kaip jos mąmytė. 

Anna Lukos. 
PLATINKIT Dirvą tarp .sa

vo giminių ir draugų. 

kad mes mokame broliškai gy
vent ir dirbt Jos naudai, kaip žemelė. 
Ji mus mokino, ir visi išvien! Penki 

vyras mirė metai laiko atgal. 
Lai buna jai lengva šalta 

Pa 

Akroniečiai lankėsi 
dirbkime jos labui! 

"Vienas žodis—ne kalba, 
Vienas vyras—ne talka, 
Kai du (ALT-ALM) stos— 

Visados 
Daugiau padarys!" 

Viena Lietuvaitė. 

Chicagoje: V. T. Neverauskas, 
A. Berry-Barauskas, A. Gutau
skas. C. Gaškienė ir O. Zda
nienė (Kazlauskienė). Jie at
buvę savo reikalus, atlankė ir 
buvusius Akroniecius. biznier-
ką J. Rumbutienę ir S. Roda-
vidų bei kitus sftvo draugus ir 
gentis. Kalnas. 

Studentės Gerai Aptaršo šį Vaikiną 

J. A. Ulonas 
J. Sakalas 
V. Adomaitis 5.00 
A. Augustauskas 3.00 
K. Paulauskas 2.00 
Pinigai sumoje $4!) pasiųsti 

BALF centrui, kad už tuos pi
nigus ten vietoje nupirktų rei
kmenų pasiuntimui vargstan
t i e m s  p a b ė g ė l i a m s .  . . .  

Reikia pažymėti kad šie pen* 
ki aukavę nariai visi yra Dir
vos skaitytojai. 

SK AITYTOJAM» ^YTQN» 
PRANEŠIMAS DIRVOS 

m 
Atnaujindami savo Dirvos 

prenumeratą už 1946 m, per 
J. A. Urboną gausite dovanų 
po 1946 m. kalendorių. Taipgi 
gaus kalendorių dovanų tie ku
rie dabar naujai užsirašys Dir-

10.00 * -KANT-BE-BEAT DRY CLEANING C 
i KALĖDŲ SVEIKINIMAS f 
Davtono ir Apielinkės visiems Lietuviams 

Savininkai 
Justinas Sakalas ir suirus Leo Sakalas 

o. Ą 

119 Valley St. Phone FU 9421 Dayton 4, Ohio 

P .T. KEF? ST S 
609-12 Society for Savings Bid. 
OFISO TELEFONAS: MAin im. 

Norėdami plcriai pirkti namua mieate arba prfemiesčivose, kreip
kitės į rnane, gausit pigia kaina. Taipgj gausit patarnavimą įvai
riuose apdraudo.H-insurance reikaluose. 

Sutaikau paskolai pirmo mortgečio. Patarnavimai ir lApilct;-*. 
mas garantuojama. Kreipkitės i manę telefonu arba a«mei)ii|c«i 

v, Visam Į946 metui. % yISOKIA APDRAUDA' || 
I ' !  M e s  e s a m  o a s i r e n e f e  s u t e i k t i  v i s i e m s  n i l . i n s  •  m u s ų  n a -  "  

Moteliai Modernizuoti* :: 

Vaizdas parodo Kentucky Universiteto studentes* savo 
žaislo metu gerokai ištampant vaikiną studentą. Jis negreit 
norės vėl" patekti 'i iri ergelių' rankas. »^ ųre ; 

*1 

L Amerikos miestuose senes
nieji hoteliai pradeda moder-į; 
nizavimosi ir pagerinimų pro 
gramą, kuris apims 200 mili 
jonų dolarii^ sumą. 

esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- ;; 
tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reiknlf- viso-

pirma kiws Apdraud'm (Insurance) visai dykai 
Šaukite mųs negu ugniagesius (fare-monug), 

ir .Ajad^audos Agentūra. s -

f .  M U L I O L I S  
Vienati?i? Vietig# Pastovi Lietuviška Real Estate 
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Ttgul rneilS Lietuvos 
Dega mūsų širdyse! 

Laisvę pažinę —« 
Jtingo nevilksim! 

Kas Buvo tie'Tarybų Lietuvos" 
Raudonieji Liaudies Komisarai 

Rašo VAINIS PAINOKAS Specialis laiškas Dirvai-iš Švedijos, 

Veik visus Tarybinės Lietuvos Komisarus nuo Paleckio žemyn sudarė Lietuvos 
Valstiečių Liaudininkų partijom žmones, kiti prievarta, bet kiti savu nor^ | 

KOMISARŲ REIKŠMĖ i 
IR PAREIGOS 

šiame straipsnyje noriu par-
gryžti prisiminimais į 1940-41 
metų kruvinos scenos Lietuvo
je aktorius, kurie to siaubin
go vaidinimo roles pildė, reži
suojant naganais a p s i koru-
siems NKVD (enkavede — so
vietinė slaptoji policija) reži-
soriams. 

Dabar pasaulis žino kad So
vietinė politika savo viduje 
yra griežtai paslaptinga, taigi 
sovietinį režimą pažinusieji tu
rime pasauliui atverti kas tik
rumoje vykdo paslaptingą, o 
dar daugiau, siaubingą tą "ta
rybinę" politiką. 

Šiuo sykiu Amerikos Lietu
vius supažindinsiu su "tarybų 
Lietuvos" komisarais, kurie su
darė vykdomąją valdžią ir 
kaip jie buvo tokie laimingi 
atsisėsti į bolševikinės valdžios 
"viršūnes", kodėl jiems patikė
jo Maskva valdyti ir murkdy
ti į pelkę Lietuvos liaudį. Ka
dangi veik visus komisarus as
meniškai mes gerai pažinome, 
žinomas buvo mums jų viduji
nis pasaulis, tai nesuklysime 
atvirai pasakydami kaip jie pa
teko į tas tautos smogikų pin
kles. 

Pirmiausia;. įdomu gal bus 
kas ta komisarų taryba. Kaip 
visose kitose valstybėse vykdo
mąją krašto valdžią sudaro mi
nistrai, t. y. ministrų kabine
tas, taip "tarybinėje respubli
koje" tą valdžią sudaro komi
sarų taryba. Taigi komisaras 
yra lyg ministras. Tik sovie
tai komisaru pavadino gal to
dėl kad geriau jo galybę užžy-
mėti, tarytum kaip peiliui aš
menys. 

Lietuvoje komisarai buvo ne 
žmonių išrinkti,- bet Maskvai 
tokie veidai patiko tai jiems 
įsakė buti komisarais — ku
rie norėjo ar nenorėjo. 

na j ai armijai bazių Lietuvoje, 
Kaune padugnių kirminai iš
lindo ir surengė ties Sovietų 
p a s i u n t i n y b e ,  t i e s  V y t a u t o  
Parku demonstracijas. De
monstrantų tarpe buvo įsimai
šęs ir Justas Paleckis, kuris 
tuomet Sovietų pasiuntinybės 
rumuose esančiam Pozdniako-
vui iš minios sušuko: "Tegy
vuoja liaudies gynėjas drau
gas Stalinas!" 

Rusui labai patiko tas šūkis, 
kad šaukia nepriklausomos Lie
tuvos žmogus, ir tas Sovietų 
"apaštalas" užrašė blankno-
tan: "štai yra sliekas, kuris 
bus geras ant kabliuko uždėti 
ir meškerioti Lietuvą..,.." 

Sovietai žinojo kas yra Jus
tas Paleckis. Jis kadais kaip 
žurnalistas lankėsi Sovietų Ru
sijoje ir parašė tą knygą apie 
SSSR, kuri buvo palanki Ru
sijos imperializmui. Kada 1940> 
metų Birželio 15 d. raudono
sios armijos naginės sutrypė 
Lietuvos sieną. Maskvos įsaky
mu Pozdniakovas pavedė Jus
tui Paleckiui sudaryti, gau
dies vyriausybę". 

Lietuvoje tuo metu, kaip ir 
vėliau, nebuvo komunistų par
tijoje žymesnių žmonių kurie 
butų veikę jau iš anksčiau po
žemiuose — tautos kirminų ur
vuose. Taigi Maskva turėjo 
"pripažinti tinkamais" buvu
sių Lietuvos partijų žmones-
parsidavėlius. žymesni ir se
nesni politikai nepasidavė Mas
kvos kilpai, tai Čia teko tinklą 
užnerti ant jaunesniųjų, pa
žangesnių žmonių. Ir šiuo at
veju juoda dėmė krito dau
giausia buvusiems Lietuvos 
valstiečių liaudininkų partijos 
nariams ar jos auklėtiniams ir 
vienam-antram iš buvusio so
cialistų bloko: jie sutiko rau
donas kamanas uždedami ir 
tuo gėdingai prieš visą tautą ir 
savo senesnius ideologus parsi
davė. 

KAIP .PALECKIS PATEKO 
PRIEŠAKIN 

Tarybinėje respublikoje pre
zidento vietą užima aukščiau
sios tarybos prezidiumo pirmi
ninkas. Taigi Maskva Lietu
vai tokiu paskyrė Pustą Palec
kį. Todėl ir pradėsime nuo jo. 
štai kodėl Lietuvos tarybų so
cialistinės respublikos aukš
čiausios tarybos prezidiumo 
pirmininku paskyrė Justą Pa
leckį. Kuo jis taip buvo "nu
sipelnęs"? Justas Paleckis yra 
lankęs vidurinį mokslą. Gy
veno Latvijoje ir buvęs pra
džios mokyklos mokytoju, vė
liau Rygoje redagavo Lietuviš
ką žurnalą Naują žodį. Vėliau 
kaipo žurnalistas persikėlė į 
Lietuvą ir Kaune leido ir re
dagavo tą patį žurnalą. Išlei
do vieną eilėraščių rinkinį. Da
lyvavo žurnalistų ekskursijoje 
į Sovietų Sąjungą, ir išleido 
knygą "SSSR Musų Akimis". 

Išrodė rimtas ir pražangus 
žmogus, Lietuvos valstiečių 
liaudininkų partijos narys ir 
ilgametis Lietuvos jaunimo są-

~ jungos pirmininkas. Kiek te
ko su juo išsišnešėti, buvo vi
sada labai nuoširdus demokra
tas, visuomenės, susirinkimuo
se reikalavo kovoti ir dirbti 
kad butų nepriklausoma Lie
tuva. Tokiu budu jis tuo lai
ku buvo aršus priešas komuniz
mo ir tiĮ kurie kėsinosi pogrin
džiuose | Lietuvos nepriklau
somybę. 

1939 metais prasidėjus ka
rui, kuomet Hitleris su Stalinu 
pasirašė Pabaltijos "sąskaiton 
sutartį ir Sovietai pareikalavo 
Jft Lietuvos vyriausybės raudo-

RAUBONOSE PALECKIS 
PINKLĖSE 

Gavęs įsakymą sudaryti 
"liaudies vyriausybę", Justas 
Paleckis pajuto patekęs į rau
donas pinkles. Reikia kad vy-
riausybėn ineitų Lietuviai, kad 
butų kas parodyti liaudžiai. 
Tokių komunistų partija Lie
tuvoje neturėjo, nes pačią tą 
padugnių partiją daugiausia 
sudarė tik nelietuvių tautybės 
žmonės, daugiausia jaunesni 
žydai, nes rimtesni ir žydai 
Lietuvoje buvo prieš komuniz
mą nusistatę. 

Paleckis pradėjo Pozdniako-
vam ir Dekanozovam piršti kad 
tie sutiktų "aprobuoti" kelis iš 
jo draugų — ypač valstiečių 
liaudininkų pakraipos (nerim
tų narių) karjeristų, kurie nė
ra komunistais; taigi tokie as
menys Maskvos atstovų buvo 
aprobuoti, kad galima butų kas 
pastatyti bent prieš Lietuvių 
liaudį. Tarp kitų buvo pavy
kę pritraukti žymų Lietuvių 
rašytoją, Vytauto D. Univer
siteto Humanitarinių mokslų 
dekaną Prof. Vincą Krėvę-Mic-
kevičių, kuris, neilgai trukus, 
pamatęs sovietų išdavikiškas 
Lietuvos • atžvilgiu ^ užmačias, 
pabėgo. 

narys ir ineidavo net į parti
jos centro komitetą. Lietuvos 
valstiečių liaudininkų partija į 
Gedvilą nekaip žiūrėdavo, nes 
jame nujautė kokį tai rausvą 
kvapą. Visą laiką jis gyveno 
Telšiuose ir pasireikšdavo Lie
tuvos nepriklausomo gyveni
mo erke. Jis mažo išsimoksli
nimo; buvo ligonių kasų atsto
vu Telšių apygardai. Kaip se
niausias, buvo paskirtas Vi
daus reikalų komisaru (suprask 
Lietuvišku enkadevistu) ir ko
misarų tarybos pirmininku. 

Kaip jau nepriklausomybės 
laikais taip ir likęs komisaru, 
Gedvilas tapo Lietuvių tautos 
Muravjovu. Nei vienoje savo 
kalboje ar rašte jis nepraleis
davo žodžių: "išnaikinti, nu
šluoti; budeliai, liaudies smau-
gikai; mes visus sutvarkysi
me!" ir pan. žodžiu, dirbo 
kaip Lietuviška enkavede gil
tinė. Taigi visa bolševikinė 
milicija, jos kruvini veiksmai 
ir buvo M. Gedvilo aprobuoti. 
Pats žmogus mitęs Lietuviška 
duona, bet mažo išsilavinimo, 
matė visoje tautoje tik savo 
priešus; ypač buvo nusistatęs 
prieš visą Lietuvišką šviesuo
menę ir inteligentiją.. Maskva 
džiaugėsi kad rado, nors ir ne 
komunistų partijos narį, gerą 
savo įrankį ir gerą skaliką šu
nį kuris padėjo Lietuvių tau
tos žudyme ir iiiedžioklėje į 
Sibiro taigas. 

Finansų komisaru buvo pa
skirtas, išrodė, vienas iš rim
čiausių jaunų žmonių, Juozas 
Vaišnoras. Taipgi ne komuni
stų partijos narys. J. Vaišno
ras dar virš 30 metų, Suvalkie 
tis. Jis apie 1937 m. išklausęs 
Vyt. D. Universiteto Ekonomi
jos mokslų skyrių. Buvo stu
dentas varpininkas ir valstie
čių liaudininkų partijos auklė 
tinis. Apie jį buvo sudaryta 
"Varpo" bendrovėje gera nuo
monė. Jis buvo ir jaunimie-
tis. Taigi savo ideologija prie 
šingas komunistams. " 

Studentaudamas jisai buvo 
tiek geros širdies kad vietos 
komunistėliams prašant kartais 
slapta tarp studentų išplatin
davo pundą komunistinių atsi
šaukimų. Bet ir savo drau
gams sakydavo: "Neklausykit 
ką tie durniai iš požemių ra
šo; mes turim stovėti už ne
priklausomą demokratinę Lie
tuvą". Ekonominiuose klausi
muose plačiai orientavosi. 

(Pabaiga kitame nr.) 

f 

A U K O S  

Viršuje, Gen. Marshall, pa
skirtas U. S. ambasodorium į 
Kiniją. Apačioje, Gen. Hurley, 
kuris atsistatydino iš tų parei
gų, nesutikdamas su State De
partment netvarkia politika. 

WORCESTERIO 
NAUJIENOS 

KVBRCESTER, Mass. — Lie
tuvai Vaduoti Sąjungos 12-tas 
skyrius surengė pasekmingas 
prakalbas Lapkričio 25 d. Am
braziejus Blažys išdavė rapor
tą iš Lietuvos Misijos Washing-
tone, įvykusios Lapk. 23-24 d. 
Kalbėjo karys Pranas Aleksis, 
Jokubui Raukščiui pirmininkau
jant. žemiau seka aukavusių 
Lietuvos reikalams sąrašas: 

.$15.00 

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

(Jei kurių aukos butų praleistos prašome 
apie tai tuoj pranešti, pažymint savo 

vardą ir kiek aukota.) 

Iš BOSTON ir MASS. 
Jonas Kasmauskas « f 101.00 
Boston Instrument Mfg. Co. 00.00 
Mrs. Barbora Kasmauska# 215.00 
Stephen ir Valentina Mlhkus 1Ž5.00 
S. Mockus 25.00 
N. N. ; - 25.00 
Vincas Tautvaišit -25.00 
Adv. Joseph Gailius 15 00 
Dr. A. L. Kapochy 10 00 
A. Namaksis 10 00 
Jurgis Dragašius 5.00 
Jurgis Kropas ^ 5.00 
Sandaros 7 kuopos valdybos narys 5.00 
Kazys Vileišis 5.00 
Anna Zokas 5.00 
Vaclovas šokas, Brockton 10.00 
Josephine Tamoiiunas, Cambridge 2.00 
F. A. Devenis, Hudson 10.00 
Anthony šimkonis, Lawrence 10.00 
M. Vilkišius, Lawrence, . 10.00 
St. Pajerskis ir John Yurkštas, Lawrence 4.00 
J. Penkus, Lawrence 2.00 
Vincas Zinkevičius, Montello 10.00 
Charles Zalesky, Northampton 5.00 
Ambroze Blažys, Worcester, 25.00 
Ona Lapinskienė, Worcester 10.00 
Viktorija Purvinskienė, Worcester 10.00 
Jieva Danilienė, Worcester 5.00 
Anna Bakanovski, Worcester 5.00 
Petras Grigas, Chelsea 10.00 

RUSIJOJE TOKIUS 
SUŠAUDYTŲ 

GEDVILAS — 
LIETUVIŠKA GILTINĖ 

Dabar bendrai nušviesime 
kas buvo tie komisarai. Lie
tuvos komisarų tarybos pirmi 
ninku (kaipo ministru pirmi
ninku) buvo paskirtas Mečius 
Gedvilas iš Telšių. Tas Gedvi 
las buvo ilgametis Lietuvos 

Washingtone, del State De
partment© nekuriu pareigūnų 
išdavikiško elgesio, kilo dide
lis subruzdimas. Gen. Hurley 
įrodė kurie pareigūnai ir ko
kius nusižengimus padarė, pa
sitarnaudami Sovietams. Tas 
sukėlė Kongrese padėties tyri
nėjimą. 

Rusijoje, ar seniau Vokieti 
joje ar kitur, tokius išdavikus 
tiesiog sušaudytų. V 

Amerikoje gi, akivaizdoje td 
kas jau įrodyta ir kas pakenkė 
Amerikos politikai Kinijoje ir 
davė Maskvai įsistiprinti Ira
ne, pats Valstybės Sekretorius 
nori apkaltint buvusį ambasa
dorių Gen. Hurley, jo įrodymus 
vadina "burbulais", o tuos kal
tininkus žemesnio laipsnio par
eigūnus teisina, tikrina jie ne 
padarę jokio nusižengimo. 

Jei kokios, ir pats Byrnes 
ims vykdyti Maskvos politiką, 

Julė Lendraitienė 
Antanas Tamkus, ii 

Wheelright, Mass. 
Alekas Kazakevičius 
Leit. Pranas Aleksis 
Jokubaš ir J. Raukčiai 
Antanas Jasiunas 
Antanas ir Agota Baškis 
Antanas ir M. Jakučiai 
Alb. ir M. Adomavičiai 
A. Saldys . 
D. M. X. 
Jonas šipuliauskas 
Jonas Kaminskas 
Petronėlė Begonienė 
Martinas Zakaravičius 
G. A. Kyba 
Marijona Pajaujiene 
T. Stasevičius 
M. Aliukas 
U. Ašmenskienė 
(Nespėta užrašyt pav.) 
Josephine Leonaitė 
Kazys Kirminas 
Džimis Sangaita 
E. Pašukienė 
A. Kiaunelis 
Bronius Pakutis 
Feliksas Dambrauskas 
Malvina Zizas ^ 
Ona Višniauskienė 
A. Gaidienė 
S. Kriščiūnas 
E. Giedraitienė 
S. Bundza 
T. Augustinavičius 
Jonas Traupis 
(Nespėta parašyti pav.) 

Viso stambių aukų 
Smulkių aukų 
šešių narių mokestys 

Viso surinkta 
Atėmus išlaidų 

LVS Centrui pasiusta 
LVS Worcesterio 12-to sky

riaus Finansų Kontrolės Kom.: 
Antanas Yakutis, 
Albinas Adomaitis, 
Stasys Purvinskas, 
Jurgis Lapinskas. 

12.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 

5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
3.00 
3.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

127.00 
4.00 
9.00 

140.00 
17.00 

123.00 

NEWARK ir NEW JERSIET 
Am. Lietuvių Tautininkų Centras, 

per V. M. Ambrozevičių $50.00 
Juozas V. Valickas 60.00 
Mr. ir Mrs. A. S. Trečiokas 25.00 
Mr. ir Mrs. J. P. Leliašius 10.00 
Lietuvių Demokratų Klubas 10.00 
New Jersey Lietuvių Taryba 10.00 
Valentinas Valickas 10.00 
Wm. M. Ambrose 5.00-
K. Jasaitis 5.00 
Lietuvių Moterų Klubas 5.00 
Stasys Tarozas 5.00 
Andrius žiugžda 5.00 
Juozas Skema 3.00 
Jack J. Stukas (Radio) 3.00 
Romanas Bingelis, Perth Amboy, • 15.00 
Motiejus Bartnikas, Union 5.00 
Juozas Garolis, Verona 5.00 
Julius Paknis, Arlington 25.00 
Frances Lazdynas, Arlington 1.00 
Juozas Liubinskas, Bayonne 10.00 
Jonas Juselis, Bayonne 10.00 
A. Gilius, Clifton 5.00 
Juozas Rabinskas, Elizabeth 10.00 
Vladas J. Dilis, E. Orange 15.00 
Tekia Gribaitė, E. Orange 15.00 
Kaunas Bus Company, W. Orange 

per Simon Goodis, prez. 70.00 
Vincas Borey, Irvington 5.00 
Anthony Tileiša, Jersey City. 25.00 
Vytautas Abraitis, Jersey City 22.00 
Kaz. Marcinka, Jersey City 5.00 

zys ir Katre LiutvinaI < 
Antanas Norvaiša 
Peter F. Kulkąsky 
Smulkių aukų 

PHILADELPHIA ir PENNA. 
Katrė Arlauskienė 

N. N. 
Kost. Dudonis 
Mrs. Placida Dury 
Mr. ir Mrs. A. Kaniušis 
A. Dzikas 
Pranas Pūkas 
Mr. ir Mrs. A. Tvaranavičius 
K. žadeika 
Helen Slavinskas 
A. Balionis 
Mrs. A. Davidonis 
J. Jakimavičius 
Mr. ir Mrs. John Klevas 
John Lukas 
Mrs. Savickienė 
Anthony Sheraikis 
B. J. Tribulas 
Z. Jankauskas 
P. Balinskas 
J. Baltadonis 
Mrs. A. Franchetti 
Elizabeth Kalnaitis 
Mr. Valaišienė ir VI. Vaitkus 
Kristopas žemaitis 
Kazys Andriatis 
Magdalena Andriatienė 
Antanas Banis 
Jonas Sinkus 
Elena žvigaitis 
Mrs. Valinskas 
Mrs. X 
Natalija Donelevičienė 
Juozas Gustis 
Jonas Jurkšaitis 
Kostantas Kelly 
Ignas Lieka 
Mr Markelunas 
Jonas Pakalnis 
Kazys Petrauskas 
Ona šerikis 
Mrs. Šimonienė 
Mrs. Vasiliauskiene 
Vincas Venckevičius 
Mrs. XX 

KEARNY, N. J. 
Kearny Lietuvių Centralinis Komitetas, 

Kearny 
Antanas P. Miller 

100.00 
11.00 

S. Bulota, New Philadelp] 
J. Plečkaitis, Aliquippa 
B. Gramba, Ambridge 
Jonas Vaitukinas, Coaldale 
A. Grigarevičius, Plymouth 
J. Kunigonis, Plymouth 
Jurgis Ramavičius, Plymouth 
SLA 5-ta kuopa, Plymouth 
Simas Šileikis, Plymouth Į 
S. Szilalle, Plymouth į 
T. šepetys, Pittsburgh 
F. Brush. Pittsburgh 
Mr. ir Mrs. Jos. Zelenauskas, Pittsburgh 

, John Raulinaitis, Pittston 
J. Klimavičius, Pottsville 
V. A. Kerševičius, Scranton 
F. Dobrovolskis, Scranton 
P. Retkevičius, Shaft 
Vincas P. Kasperavičius. Shenandoah 
Adomas Kunca, Shenandoah 
K. Dakauskas, Uniondale 
Mr. ir Mrs. Jos. Kairaitis, Wilkes-Barre 

Iš PASKIRŲ VALSTIJŲ 
Los Angeles, Calif., Lietuviai 
J. A. Gabralovitz. Washington, D. C. 
Pranė Lapienė, Stony Brook, N. Y. 
Jonas Kaulafčia, Rumford, Me. 
Wm. B. Prank, Yakima, Wash. 
Mary žemantauskas, Washington, D. C. 
G. B. Sitko, Seattle, Wash. 

5.00 
2.00 
LOO 
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106.00 
50.00 
50.00 
35.00 
26.00 
25.00 
25.00 
25.00 
25.00 
20.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 

5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
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3.00 
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2.00 
2.00 

*L50 
L50 
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L00 
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20.00 
2.00 

20.00 
5.00 
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2.00 
1.00 
6.00 
2.00 
1.00 

10.00 
10.00 

5.00 
£.00 
6.00 

20.00 
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1.00 
5.00 
5.00 
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20.00 
10.00 
10.00 
10.00 
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KLAIDOS PATAISYMAS 
. No. 49 Dirvoje buvo paskel-

bta LVS 12-to skyriaus Wor
cester, Mass., nariai, tačiau tų 
tarpe įsiskverbė klaida: buvo 
įdėti du vardai kurie nėra na
riais. Tie vardai yra: 

Kazys Kruminas ir Joseph 
Kocelis. 

Viršuje paduota apyskaita ir 
aukotojų sąrašas yra oficialis iš 
prakalbų rengtų Lapk. 25. 

Jau gatuva! 

Amerikos Lietuvių 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 

-J 

valstiečių liaudininkų partijos tikrindamas kad tai yra Ame-

i 
rikos politika, Amerikos žmo
nės liks bejiegiai ką nors da
ryti. „ 

Nedykai Illinois Gubernato
rius D wight H. Green pastara
me Republikonų Nacionaliame 
Komitete Chicago je sekančiai 
pasakė: Trumano administra
cija "panešė pačius pažeminan
čius istorijoje pralaimėjimus 
ir pralošė kiekvieną susikirti 
mą diplomatiniame fronle 

Kaip Jie Mus Sušaudė 1 knyga 
$i 

. (Lithuania Under the Sickle and Hammer) 

t80 puslapių — su paveikslais — su Pulk. Petruieio biografija, su Lietuvos istorija) 

UŽSISAKYKIT JŲ PLATINIMUI * 6 UŽ $5, 15 UŽ *10 

LVS CENTRAS 6820 Superior Ave. Cleveland ?, Ohio 
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D I R V A  

IŠ PABĖGĖLIŲ 
GYVENIMO 
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RAVENSBURGO LIETUVIAI 
GYVENA PRIVAČIAI 

Netoli Šveicarijos sienos yra 
apie 300 Lietuvių kolonija. Ko
miteto pirmininkas yra daili
ninkas Adomas Varnas, kiti 
komiteto . nariai: dail. Stanei-
ka, Kun. Juška, Antanas Gus
taitis. Prie komiteto veikia 
švietimo (vedėjas P. Babic
kas), spaudos (vedėjas Braz
džionis) sekcijos ir dramos stu
dija (ved. Vilniaus dramos ak
torė Gustaitienė). Chorui va
dovauja muzikas Armonas. Be 
to, veikia Anglų ir Prancūzų 
kalbų kursai. 

Lietuviai gyvena privačiai. 
Maistą gauna iš Prancūzų oku
pacinės valdžios nemokamai. 
Yra atskira Pabaltijo tautų 
valgykla. * 

Po taikos paskelbimo Lietu
viai suruošė 4 koncertus, vieną 
Lietuvišką vakarą su scenos 
vaizdeliu iš Lietuvos gyveno-
mo, ir Dariaus-Girėno minėji
mą. 

RaVfensburge organizuojama 
Lietuvių gimnazija ir mokslei
viams bendrabutis. Pradžios 
mokykla jau veikia. Pedagogų 
ir rašytojų grupė rengia skai
tymo knygą pirmoms gimna
zijos klasėms. 

Netoli Ravensburgo yra di
delė Wangeno Lietuvių koloni
ja, kurioje yra nemaža mokslo 
ir meno žmonių. Del patalpų 
trukumo Wangene bent koks 
veikimas neįmanomas. Wan
geno apielinkėse gyvena pro
fesoriai Vaclovas ir Viktoras 
Biržiškos, Prof. Č. Pakuckas, 
Dr- A. Paplauskas, inž. Mikai
la, žurnalistas K. Obolėnas, 
dramos aktorė Petrauskienė, 
dail. J. Bagdonas, žmuidzinie-
nė, J. žmuidzinas, Dobkevičiu-
tėrPaukštienė, Penčyla, akto
rius S. PilITa. 

KODENWERDER ĮSTEIGTA 
LIETUVIŲ STOVYKLA ^ 

Bodenwerderio mieste (Kreis 
Holzminden), prie Weserio, įs
teigta Lietuvių stovykla. Gy
vena viešbučio patalpose. Yra 
80 Lietuvių, keli Latviai ir Es
tai. Stovyklai vadovauja Vla
das Staškevičius, Vladas Bau
blys ir Pranas Polteraitis. Be
veik visi stovyklos gyventojai j 
yra inteligentai: teisininkai, 
agronomai, profesoriai, gimna- į 
zijos mokytojai ir kt. Nors i 
stovykla nedidelė, bet pradė
ta joje ir kulturinis veikimas. 
Veikia Anglų ir Vokiečių kalbų 
kursai, vaikų darželis, skaito
mos paskaitos. Kasdien len
toje iškabinamos mašinėle ra
šytos Naujienos. 

LIETUVIAI SCHLESWIGE 
Mieste ir apielinkėse gyve

na 324 Lietuviai (nemaža yra 
šeimų). Apskrities komiteto 
pirmininkas yra dipl. inž. A. 
Petravičius, Lietuvos Raudo
nojo Kryžiaus skyriaus pirmi
ninkė yra Dr. L. Kačanauskie-
nė. Dalis Lietuvių gyvena pas 
ukininkus, 152 Lietuviai susi
telkė Tolk lageriuose. 

Lageriuose sąlygos gyventi 
geros. Lietuviškame lageryje 
gėlynus puošia Lietuvių ran
kom iš akmenėlių sudėlioti Vy
tis ir Gedimino stulpai. Lage
ryje pradeda plėstis ir kultu-
rinė veikla. Jau veikia vaikų 
darželis, kurį veda E. Vaitke
vičiūtė. Taip pat pradėjo mo
kslą pradžios mokykla (vedė
ja mokytoja Slavinskienė). La
geryje stinga inteligentų. 

LIETUVIŠKAS KALENDOR
IUS 19-16 METAMS 

Prancūzų valdomoje Vokieti
jos srityje gyvenąs ir kuriąs 
poetas Bernardas Brazdžionis 
yra iiumatęs paruošti ateinan
tiems metams kalendorių, ku
riam talkininkauti savo kūry
ba pakvietė: K. Braduną, J. 
4a$kų, F. Kiršą, N. Mazalaitę, 
J. ' cfeną* tFv > Nęveravičių, J. 
Pronskų ir daug kitųi rašytojų 
ir poetų. Kalendorių iliustruo
ti pakviestos dail. P. Qsmols-
kis. 

JAU! 51-rttu numeriu Dirvoje prasidės 
tas įdomus aprašymas Lietuvos tragedijos-

'LIETUVA PANČIUOSE' 
rt 

Štai ji — Lietuvos pabėgėlių parašyta knyga apie LIETUVOS OKUPACIJĄ, Sekančiame Dirvos numeryje pradekit šį veikalą skaityti Prasidės su šiais skyriais: 
RAUDONOSIOS ARMIJOS SUTIKIMAS ir LIETUVOS PREZIDENTO A. SMETONOS IŠVYKIMAS..-r ir taip viskas kita, ką rašantieji patys mati ir patyrė. 

Būtinai skaitykit Dirvą: Išsirašykitją šiądien: atnaujinki! kuriu prenum. baigiasi 
Pabėgė l ių  Varga i  

Skyrių veda Jonas Jurgelis. 

Lietuvių Pabėgėlių Būk
le Vokietijoje ir Austri

joje Spalių Pabaigoje 

Spalių mėnesį, kuris šiuos 
žodžius rašant jau baigiasi, 
galima laikyti dideliu Lietuvių 
pabėgėlių pergrupavimo mėne
siu. Po to kai Prez. Truman 
parašė Gen. Eisenhower'ui lai
šką del gyvenančių Amerikie-
gių okupacinėj zonoj išmėtytų ^ 
asmenų padėties ir kai Gen.' 
Eisenhower aplankė kai kurias 
stovyklas (jų tarpe ir Muen-
cheno Lietuvių stovyklą) išėjo 
eilė parėdymų patvarkyti pa
bėgėlių perdidelį sukimšimą 
stovyklose, atimti spygliuotus 
aptvėrimus bei sargybas ir 
paruošti stovyklas žiemai. 

Ryšium su tuo vyko nema
žas pabėgėlių pergrupavimas, 
stengiantis vienos tautybės 
žmones suburti didesniais vie
netais, iškelti iš jų mažas tau
tines grupes, duoti stovyklose 
gyvenantiems žmonėms dau
giau vietos, ir tt. šito kaip tik 
savu laiku UNRRA-je ir Vy
riausiame štabe yra prašę ir 
Lietuviškos įstagos,, nes iki 
šiol Lietuviai pabėgėliai per
daug buvo išblaškyti ir dažnai 
stovyklose gyveno kaip tikri 
kaliniai. 

Rašant šfitos žodžius, Lietu
vių pabėgėlių Vokietijoje gy
venimo pertvarkymas dar ne
buvo užbaigtas, todėl sunku 

Gen. Eisenhower Prez. Tru-
mano paskirtas vyriausiu ar
mijos štabo vadu, į vietą Gen. 
Marshall'o, kuris buva vadu 
visu karo laikotarpiu. 

Prieš gryžtant Amerikon jis 
aplankė Lietuvių pabėgėlių sto
vyklą Vokietijoje. 

pasibaigęs pabėgėlių kilnoji
mas prieš "žiemą, negalima tik
sliai pasakyti kiek išviso yra 
stovyklų kuriose gyvena Lie
tuviai. Apytikriai reikia skai
tyti kad stovyklų yra nedaug 
mažiau kaip 50. 

Sunkiau mažose stovyklose 
pasakyti kaip Lietuviai gyvens švietimo reikalais 

sileidimo ar nesusitvarkymo 
mityba ir' ypae. vaikų mityba 
kiek šlubuoja, bet Lietuviai 
netyli, kelia balsą i?^Užmau
sią savo atsiekia. 

Nors prieš žiemą daftg Lie
tuvių suvažiavo į stovyklas, 
bet tam tikras jų skaičius kol 
kas gyvena laisvai ir nesiren
gia j stovyklas keltis. Tokie 
>aprastai turi daug geresnes 
atalpas kaip gyvenantieji sto

vyklose, bet jų mitybos klau-
imai nevienodi ir netikri. Iki 
iam laikui tokių dalis gauna 

Vokiškas korteles ir be to dar 
tam tikrus priedus; antra jų 
dalis turi tenkintis Vokiško
mis kortelėmis. 

Gaunantieji papildomas kor
teles turi gyventi netikrose są-
.vgose: Vokiečiai pareigūnai 
žada ateityje jiems papildomų 
kortelių neduoti ir imti juos 
i darbus lygiai su Vokiečiais. 
JETUVIAI AUSTRIJOJE 

Liudniausia Lietuvių pabė
gėlių padėtis Austrijoje: Aus
trai jų nekenčia, Amerikiečiai 
mažai juos globoja, todėl ir 
mitybos, ir butų ir traktavimo 
požiuriu Lietuviai ten randa
si gana liūdnoje būklėje. Ten 
kol kas nėra švietimo ir kultu-
ros įstaigų. Lietuviai del to 
iš ten nori pasišalinti, bet kei
sta kad tie patys Austrai, ku--
rie jų nekenčia, daro kliūtis 
jiems išvažiuoti. Dažniausia 
nepritaria jų išvažiavimui ir 
Amerikiečiai. 

Lietuvių Sijungos Spaudos 
ir Informacijos Skyrius. 

jam pasibaigus. Dabar atrodo 
kad padėtis žymiai nepagerės, 

Mažose stovyklose sunka su
tvarkyti švietimo ir kulturos 

nes daugumas Lenkų, kurie reikalus, nes mokinių skaičius 
užima stovyklose daug vietos, j jose dažniausia buna perma-
namon negrvžta; neišvažiuoja žas kad atidaryti pradžios mo-
taip pat namon kai kurių kitų į kyklą, gimnaziją ar kokią nors 
tautų žmonės. Naujų patalpų specialę švietimo įstaigą. Ly-
kariškos įstaigos iš Vokiečių giai taip pat sunku buna tvar-
imti nenori. jkyti liaudies universitetus, te-

Todel pabėgėlių susikimši- atrus, sportinius žaidimus ir k. 
mas stovyklose pasilieka, ypa- Nežiūrint į minimas sąlygas, 
tingai ten kur veikia Lietuvis- Lietuviai rodo daug apsukru-

Lietuvių Studentų Var
gai ir Rūpesčiai 

kos švietimo įstaigos — gim
nazijos, progimnazijos ir kt. j 
tokias stovyklas veržiasi to
kios šeimos kurios turi moky
klinio amžiaus vaikų, o senieji 
gyventojai, nors jie tokių vai
kų ir neturi, iš stovyklų išva
žiuoti nenori. Sakysime, ži
nomose stovyklose, kaip pav., 
Ilanau, Wiesbaden, Wuerzburg 
ir kt., vienam asmeniui neretai 
tenka vos 2 k v. metrai grindų 
ploto, o kai kur dar mažiau. 

Esant tokiam susikimšimui, 
jaunuomenei gresia džiova, o 
kitiems gyventojams — įvai
rios ligos ir visokiausi nepato
gumai. 

Nors UNRRA ir kariškos įs
taigos nori Lietuvius apgyven
dinti didesnėmis grur&mis, bet 
toli gražu ne visur pasiseka 
tai padaryti. Yra daugybė sto
vyklų kuriose gyvena vos po 
šimtą-kitą Lietuvių. Nežiūrint 
į tai kad iš kai kurių mažes
niu stovyklų Lietuviai iškelti, 
bet vis del to jų skaitlius pasi
lieka didelis. Kadangi kol kas 

mis išgalėmis siekia baigti 
studijas. Norinčių studijuoti, 
manoma, susidarys apie 4^000. 

Rudenį, artėjant mokslo me
tams, musų akademinis jauni
mas atkakliai pradėjo rūpin
tis savais reikalais. Rugsėjo 
mėnesį Vokietijoje gyvenan
tieji Lietuviai studentai savo 
reikalams tvarkyti išsirinko 
Lietuvos studentų atstovybę, 
kuri -glaudžiai bendradarbiau
ja su Lietuviais profesoriais. 

Lietuvių Studentų AtstovybS 
atitinkamu raštu kreipėsi į vi
sas tarptautines' studentų or
ganizacijas. 

Vokietijoje pradėjo ar pra
dės veikti Heidelbergo, Ellan-
geno, Marburgo, Goetingeno, 
Hamburgo, Hannoverio, Koel-
no, Muensterio, Kiel, Bonno, 
Stuggarto, Darmstadto, Tue-
bingo, Freiburgo ir Innsbrucko 
universitetai. Į juos jau pri
imta ar bus priimta dalis Lie
tuvių studentų. Kai kurie uni
versitetai pirmoje eilėje priima 
tįk svetimšalius studentus. 

Sunkumai padidėja kad tek-
nikos fakultetai, greičiausia, 
veiks labai siaurai. T'ekniką 
studijuojančius Lietuvius stu
dentus manoma siųsti į Pran
cūzijos, Šveicarijos universite
tus, kur dalis Lietuvos akade
minio jaunimo jau yra. 

St. Vandenis. 
Wuerzburg, Elta: 

ŠTAI GULI BOLŠEVIKU TERORO AUKOS 
Pravieniškių belaisvių stovyklos vaizdai — po to kai 
bolševikai iš Lietuvos bėgo 1941 metų Birželio 22 d. 
Pravieniškinose, netoli Kauno, buvo bolševikų suva
ryti nekalti žmonės, "liaudies priešai", kuriuos pasi
traukdami iš Lietuvos, virš 400 žmonių, bolševikai 
iki vienam išžudė. (Šis vaizdas prisiųstas specialiai 
Dirvai, kaip jis tilpo Lietuvos laikraštyje tuoj po 
bolševikų apleidimo Lietuvos.) 

Giliai susikaupę stovime ties 
* tyliu, bet daug sakančiu 

Pravieniškių kapinynu 

LIETUVIAI BELAIS
VIAI RAŠO DIRVAI 

IŠ ANGLUOS 

mo ir įkuria švietimo bei kul
turos įstaigas ten kur, atrodo, 
jas įkurti neįmanoma. štai 
gimnazijų šiuo metu čia Vokie
tijoje veikia Saugiau kaip 20 
ir dar kuriasi naujos. Jei pri
siminti kad Nepriklausomoje 
Lietuvoje buvo tik 56 gimna
zijos, šį skaičių tenka laikyti 
gana dideliu. , 

Ruošimasis žiemai 
Langų įstiklinimas prieš žie

mą, pečiukų ir kuro parupini-
mas visur vyksta, bet gana lė
tai. Kai kuriose, dažnai net 
didelėse, stovyklose (pv. Ha-
ruiu, Wiesbaden) padėtis kol 
kas pasilieka tokia pat kokia 
buvo vasarą. .Ateinanti 1945-
46 žiema bent pabėgėlių daliai 
gali buti mažai linksmesnė 
negu buvo 1944-45 žiema.... 

Stovyklose mityba pastaru 
laiku pagerėjo ir išsilygino. 

Bendrai imant, iš gaunamo 
maisto* davinio Lietuviai išsi
verčia ir nebadauja. Kai kur 
dar del UNRRA pareigūnų ap-

Lietuvos akademinis jauni 
mas, išgyvenąs bendrus Lietu
vio pabėgėlio vargus ir nelai
mes, turi daug savų rūpesčių 
—kaip toliau tęsti nutrauktas 
studijas, ruoštis gyvenimui, 
kad ir šie sunkus metai nepra
bėgtų veltui ir be naudos. 

Paskutiniais metais Kauno 
ir Vilniaus universitetuose bu
vo per 3500 studentų. Dalis 
akademinio jaunimo studijavo 
Dotnuvos žemės Ūkio Akade
mijoje, Kauno Taikomosios 
Dailės Institute ir kitose auk
štosiose mokyklose. 

Paskutinieji Vokiečių oku
pacijos metai Lietuvos akade
miniam jaunimui buvo labai 
sunkus. Dalis aukštųjų mo
kyklų buvo uždarytos, o aka
deminis jaunimas turėjo slap
stytis miškuose kad nepatekus 
į Gestapo rankas. 

Antrajai bolševikų okupack 
jai užėjus, mokslo metai visi
škai susitrukdė, o Lietuvos 
akademinis jaunimas buvo iš" 
blaškytas. Akademinio jauni
mo vargai padaųgėįi? ir Pri
dėjo. 

Arti 3000 Lietuvos akade
minio jaunimo gyvena lietu
vio pabėgėlio gyvenimą vakari
nėje Vduetijoje, ^kuris visa-

Vienas karo belaisvis rado 
Hirvai iš Anglijos sekančiai: 

Mes vienuolika Lietuvių, ku
rie virš metai esame Anglijoje, 
vietoje musų tėviškės globėjų 
siūlomo "rojaus" pasirinkom# 
spygliuotų vielų tinklą čia. 

Dėka Londono' Pasiuntinybei 
gavome Amerikos Lietuvių lei
džiamų laikraščių, *t>irvą ir kU 
tus, kuriuose telpantieji strain 
psniai sutvirtino musų jiegas 
ir kantrybę toliau laukti neži
nomos savo ateities. Ryžta
mės maloniai pfcašyti siuntini-
ti mums Dirvą.' 

šiuo metu, kai jau penkti 
metai kraugeriai Europos dik
tatoriai mina ir niokoja mažos 
musų tėviškės žemelę, o žmo
nės visi išblaškyti po svetimas 
šalis, kas lageriuose, kas ka-
torgojė, meldžiame Aukščiausio 
Dievo laisvės šventajai Marijos 
žemei. 

Mums ypatingai yra brangu* 
kiekvienas Lietuviškas žodis 
ir užuojauta kurią išreiškia A-
merikos Lietuviai, mums savo 
vargstantiems broliams. . 

Mes gi iš už spygliuotų vielų 
tinklo galime tik palinkėti, tik
ra Lietuviška širdimi, visiems 
tiems kurie rūpinas musų tė
vynės ir vargstančių Lietuvių 
gerove, kodidžįausio pasiseki
mo iki galutino tikslo atsieki 
mo. 

(Nuo Redakcijos; Dirvą su 
lyg jų prašymo siuntinėjamą^ 

KAS platina Dirv% *** ta* 
platina apšvietą. 

ttesUraitkimtteit .tamfantefl budeliai niMmgrnusm hadu 
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LIETUVOS LAISVINIMO REIKALAMS 

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA, 
6820 Superior Ave., Cleveland 3, Ohio. 

Siunčiu savo auką Lietuvos vadavimo darbams $. 

Siunčiu prenumeratą įmygai "OKUPACIJOS" 

Parašas 

AdrtM*. 

jNMm. Vaistu.!"!. 



R W"~ - J"T1'"l,nW " 

ii:. ;  

; 'i i 

1 

D I R VA 

Dienos Klausimais 
Redaktorius—K. S. K A RPIU S—E ditor 6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio 

fjjwwua 

NETEISYBĖS GARBINIMAS 
Teisėja! ir nusikaltėliai 
PRIEŠPASKUTINIAME Life numeryje įdštas plato-
* kas nazių teismo Nuernburge aprašymas ir keletas 
nazių vadų ir bendrų teismo nuotraukų. Visam tam pa
dėta didelė antrašte: Civilizacija teisia dvidešimts na
zių vadų". 

Kas gi yra tos teisingumą vykdančios civilizacijos 
atstovai? Amerikiečiai, Anglai, Prancūzai ir bolševi
kai. Del pirmųjų trijų nieko negalima pasakyti, nors 
vis dėlto Muencheno konferencija yra aiškus įrodymas 
kad Anglų ir Prancūzų pažiūros į Vokiečius ne visuomet 
buvo tokios kaip šiądien. Muencheno metu naziai jau 
buvo nusikaltėliai, tačiau Anglai su Prancūzais ne tik 
nesmerkė nazių nusikalstamumo, bet ta pačia Muenche
no konferencija pritarė jų nusikaltimams. 

Gi bolševikai ne tik yra nazių bendrininkai šiame 
kare, bet ir, paskirai paimti, patys "yra už nazius dides
ni nusikaltėliai. Todėl pasakymas kad civilizacija teisia 
20 nazių vadų yra neteisingas ir tuščias. Ne civilizaci
ja teisia nazių nusikaltėlius, bet karą laimėjusios vals
tybės. Ir bolševikų kaip sąjungininkų prisiėmimas j na
zių teisėius yra ne kas kita kaip teisingumo ir paties 
teismo išjuokimas; 

Butų buvę daug geriau jei Life, užuot uždėjęs tokią 
skambią antraštę,^ j savo puslapius butų įdėjęs keletą 
l r \  a I n r k T T l  I r i  n  l r / \ «  t r i  l i n n  > - * *  i  m . _ — _ i. 1 _ 1 r _ * . • 

Lietuvoje vis Giedama 
Tautos Himnas 

KAD Lietuvos likimas yra 
pavojuje, kad mums reikia Įco-
voti už Lietuvos laisvę ir su 
dviveidiška Amerikos politika 
parodo sekantis faktas: 

Amerikos Lietuvių komunis
tų Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komiteto atstovas Bimba ga
vo State Departmento sutiki
mą iš Amerikos išvažiuoti J 
Lietuvą, o Bendro Amerikos 
Lietuvių Fondo pirmininkui 
Kun. Dr. Končiui, nežiūrint jo 
visų dedamų pastangų, neduo
dama visai Įeidamas nuvažiuo

ti kad tulų State Departmen
to pareigūnų tikrinimas bulę, 
Lietuvos padėtis tebėra tokia 
pat po senovei yra daroma tik 
klastingu apskaičiavimu Lietu
vius nuraminti ir ęup&raližiuo-
ti jų veikiipą.. 

Leidimas BALF veikti ir 
prileidimas prie. National War 
Fund gal but yra vienas iš tų 
klastų kurias Rusams patai
kautojai vykdo: Lai Amerikos 
Lietuviai rūpinasi šelpimu, o 
Rusai Lietuvių tautą vistiek 
išnaikins ir teritoriją pasilai
kys. 

Leidimas Bimbai (' Lietuvą 
važiuoti, o nedavimas leidimo 
Kun. Dr. Končiui apsilankyti 
Europoje yra aiškus įrodymas 
kad viskas pataikaujatarnaSt 
kad čia pataikaujama Mask-
kvai. Kada savo — National 
War Fund — skyriaus atsto
vas neturi teiseg j Europą va
žiuoti, už to kas nors slepiasi. 

Pabėgėlio Keliais 
Ražo VYT. DAILIUS. 

Nudrengs drangi drangužčlg, 
Sutems tamsi naktužėlė, 
Kur aš nukeliausiu, nakvynėlę 

gausiu?... 
(Iš Lietuvių liaudies dainos.) 

Iš KAUNO praneša kad ten 

bolševikiškos civilizacijos vaizdų: sovietų kalėjimus, jų mybę ir musų t*111108 teises, o 
koncentracijos stovyklas, NKVD nukankintų politinių 
kalinių lavonus, ir tt. Tuomet butų paaiškėję kokios 
''civilizacijos" atstovai yra įsileisti į Nuernbergo teisė
jų suolą ir koks tikrosios civilizacijos išjuokimas yra iu 
įsileidimas. 

Dar sykį į Maskvą 
^ Tačiau ne šių dienų dvasioje pateikti tokią iliustra

ciją. Ir visai naturalu kad vietoje jos mes išgirstame 
jog Amerikiečiai ir Anglai vėl vyksta į Maskvą atiduo
ti pagarbos bolševikiškai diktatūrai. Gi džiugus Mask
vos pranešimai kad besiartinanti konferencija" žadanti 
buti sėkminga, leidžia spėti kad bolševikams padarytos 
naujos nuolaidos. 

Juk jau susidarė kaip .ir tradicija kad tarptautiniu 
konferencijų vyriausias tikslas yra bolševikų smurto pa
teisinimas. Jei tas smurtas pateisinamas 100%, konfe-

uciuia vioai xciuoixiao uu v -
ti į Europą aplankyti Lietuvos sutikime dalyvavę Lie-
pabėgėlius. tuvos intelektualai sugiedojo 

Tų Lietuvių kurie džiaugiasi 
kad State Departmente Lietu
va "pripažystama po senovei" 
turėtų prasikrapštyti akys ir 
jie turėtų imtis tikro budo ko
voti už Lietuvos nepriklauso-

#encija laikoma pasisekusia, jei konferencija išyra — 
kaip tai įvyko Londone — tai parodo kad Dolševikams 
ne visur nusileista, < 

Dabartiniu metu daug kas turi buti "legalizuota" 
ir daug kas suteikta. Bolševikai suorganizavo "sukili
mą" ^Persijos Azarbeidžane ir jį faktinai atplėšė nuo 
Persijos — padėčiai legalizuoti Azarbeidžanui turi buti 
suteikta nepriklausomybė. 

Bolševikai išplėšė ir išsivežė Visą Mandžurijos pra
monę — ir tam reikalinga kokios nors pateisinančios su-
tarties._ Greta visų tų legalizavimų bolševikai dar nori 
atominės bombos, naujos bilijoninės paskolos Ameriko
je ir dar daug ko. Taigi pagrindas važiavimui į Maskvą 
yra labai rimtas. * 

Maskvos prestyžo augimas — pavojus Anglijai 
^ ASK VOS konferencijoje, įriešingai Londono konfe-

renciiai. tedalvvans "trvs įHirlipii" Tai 1™^ 

ne ramintis ta tuščia pasakė
le ir ne džiaugtis "herojiška 
raudonaja armija" ar dabar 
vėl pasiimti keisto kelio — tūp
čioti Rusijai kad pasigailėtų 
Lietuvos ar tą tupčiotoj ų 
paikumo! 

BUVO žinoma, ir Gen. I^fr-
ley iškėlė kad State Depart
mente tuli pareigūnai labai ar
timai bendradarbiavo komunis
tams, tiesiog tarnavo Maskvai. 
Tas turėtų duoti mums supras-

"Lietuva, Tėvyne Mūsų". 
Aklas Amerikos bolševikėlis 

Bimba be abejo nustebo ir nu
sigando išgirdęs giedant Lie
tuvos Himną, čia savo susi
rinkimuose Lietuviai bolševi- Į 
kėliai dainuoja Rusiškai arba1 

Rusiją garbinančias dainuškas. 
Bimbai, parvažiavus, sunku bus 
Įtikinti šiuos raudonukus kad 
Lietuvoje vis giedama Tautos 
Himnas. Giedantieji tą tautos 
giesmę Lietuvoje turi, be abe
jo, dvejopas mintis: vieni pa
sitenkinę kad jie yra komisa
rais ir gal tautą mulkinti, o 
kiti toje giesmėje sa ustiprybę 
semia, savo ateitį stiprina. 

Jei Maskva leido Lietuvoje 
Tautos Himną giedoti, ji turė
jo kokį nors klastingą tikslą. 

vas tais reikalais nesenai lankėsi Švedijoje ir, kalbėda
mas apie • pabėgėlius išviso, užsiminė apie galimybę ir 
Baltijos pabėgėliams prisiglausti Australijoje. Šitokie 
Australijos atstovo pareiškimai lyg ir patvirtina nujau
timą kad didelė dalis displaced persons Europoje jau ne
begalės gryžti į savo tėvynes. Tai savu ruožtu sutvir
tina spėliojimus pagal kuriuos Amerika ir Anglija yra 
pasiruošusios pripažinti Maskvai jos užgrobtas terito
rijas. Gi kaip malonės lašelį tiems žmonėms kurie iki 
šiol laimingai išvengė bolševikiškos giltinės pjautuvo, 
sąjungininkai pasiūlys emigraciją į tolimą Australiją. 
Didžioji gėda 

Faktas kad trijų didžiųjų užsienio ministrų konfe
rencija šaukiama Maskvoje, o ne Londone ar Washing-
tone, patvirtina paskutiniu metu vis labiau stiprėjančią 
nuonjonę kad galų gale "visi keliai veda į Maskvą". 

Gen. Hurley, aiškaus prieš-komunisto, atsistatydi
nimas Maskvos konferencijos išvakarėse ir tik porą die
nų po to kai Byrnes pranešė apie patį susitarimą del 
Maskvos konferencijos sušaukimo, gali buti priskaity-rencijai, tedalyvaus "trvs - didieji". Tai parodo kad flask\os. konferencijos* susaukimo, gali buti priskaity-

Prancūzija ir Kinija pastumiamos į šali. Apie kitas : ,tas ,-lr° ,YmV! kacį.sl!Jdien y™ sunku pūsti prieš Mas-
vnicfvKno kvos linkui dvelkiantį vejelį. 

Koks pažeminimas civilizuotam žmogui ir kokia 
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mažesnes valstybes nėra ko ir kalbėti: jos nuo pat susi
draugavimo su Sovietais buvo nugrustos į užpakalį. 

Faktas kad Maskvos konferencijoje nedalyvauja 
Prancūzija, tėra gal tik principo ir prestyžo klausimas. 
Bet aplinkybė kad ton konferencijon nėra pakviesta Ki
nija, kurios gyvybiniai reikalai, kaip, sakysim, santikiai 
su komunistais, kaip tik bus vienu svarbiausių konferen* 
cijos objektų, yra reikšminga ne tik principo bet ir rea
liu poliuniu požiuriu. * 
. Tiesa, Amerika yra geras Kinijos draugas. Bet 
*?ip. toks, atrodo, kaip tik turėtų leisti Kinijai pačiai 
ginti savo teises. Dabar gi išeina kad Kinijos ateitį 
lems ne Kinija, bet. Sovietų Sąjunga, Amerika ir, iš da
nes, Anglija. Jau pats faktas kad nežiūrint į tai joj 
Gen. Ciang-Kai-šekas yra seniausias ir ištikimiausiai* 
Amerikos sąjungininkas, jis nebuvo prileistas savo pa
žiūroms išdėstyti, liudija kad jo pozicija nėra labai stip
ri. Tuo pačiu tai reiškia nauja, Maskvos laimėjimą, Mas
kvos kuri sistematingai siekia Kinijos komunistus ir tau
tinę vyriausybę pastatyti ant vieno pagrindo. 

Šito akivaizdoje, Maskvos konferencija, kaip ji be
pasibaigtų (stebuklų laukti netenka) reikš bolševiku 
prestyžo padidėjimą ir sąjungininkų'prestyžo sutnlžė-
jimą. Ir ypač Anglijai tai yra labai pavojingas reiški
nys. Kanada ir ypač Australija jau senai gravituoįa i 
Amerikos Jungtines Valstybes, o ryšiai kurie Artimuo
sius Rytus ir Indiją laiko surištus su Britų salomis sa
vo ruožtu silpnėja. Jie gali ir visai nutrukti jei bolše
vikų spraudimasis per Iraną Indijos vandenyno krypti
mi nebus energingai ir laiku ̂  sustabdytas. 
JL Jei Anglijos valdžios priekyje šiądien tebestovėtų 
purchill tas neskrupulingas Anglijos egoistinės politi
kos reiskėjas, jis gal ir sugebėtų liuosėjančius Britu im
perijos ryšius iSnaujo^ suveržti. Bet kai .io vietoje yra, 
t° paties Churchill o žodžiais tariant, "vilkas avies kai-
lyj3 Attlee, .curs visų pirma yra sikalęs į galvą socialis
tines reformas. Britų ^ imperijos sucementavimas ir jos 
da?ykii°jim^ nU(* virste labai problematišku 

Į tolimą Australiją? » ^ 
ęįRYŽTANT prie Europos kontinento reikalį, negali-

ma nepaminėti Australijos vyriausybės nutarimo ati-
#rytį dims emigrantams iš Europon Australijos atstok 

nuoskauda teisingumui kad melagių, nusikaltėlių ir gal
važudžių sostinė virsta pasaulinės politikos centru! 

T 

RUDUO MANO KAMBARYJ 
(Iš pabėgėlių leidžiamo laikraščio "Aidai") 

Tenai į tolimus namus šiaurės miestelyj 
Ruduo ateina, nešdams vaisių kvepiančias kekes; 
Gelsvom ir virpančiom šviesom nužėręs savo kelią, 
Pro langą žvelgia jis, jieškodamas manęs. 

Tenai ̂  tylu, lyg kad sekmadienis ilsėtųs, 
Toli tik girdisi sesers dainavimas cudus, 
Apsnūdusiuos languos plazdena dar plaštakės tetos 
lr tupia į vazonų dulkėtus lapus. 

Ant lango saulėj geltoni agurkai bręsta, 
Ir kvepia džiudamos gėlelės iš laukų. 
Ir mirgančioj šviesoj mažytės dulkės skęsta 
Ir žaidžia krisdamos ant knygų atvertų. 
Aš eidams iš namų, jas palikau atskleidęs, 
Kad už mane budėtų neramias naktis, 
Ir kiekvienam kalbėtų tos dulkėtos raidės 
Kad aš pasaulyj nun klajunas-tremtinys. 

Sesuo ten atneša vėl obuolių, laukų žolynų, 
Lyg iš klajonių bučiau gryžęs, kaip kadais. 
Aplink paveikslai šviesus, knygos žvelgi įš i&tynų, 
Ir visa kvepia lyg bažnyčioj nuostabiai. 
Prieina ji prie lago. Skruostus ašara papuošia. 
Ir stovi ten ilgai, gryžįmo mano laukdama. 

'tkJ-.lJi Žj$ 

Paulius Jurtai. 

Lietuviai tūkstančiais 
kel ių. . . .  

1944 metai* — naujas laiko
tarpis milžiniškoje Lietuvių 
tautos tragedijoje, prasidėju
sioje 1939 metais, bolševikinių 
įgulų j Lietuvos Respubliką 
įvedimu ir 1940 metų, Birželio 
15 d. galutinu jos okupavimu. 

Šio naujojo laikotarpio bai-
®us tragiškumas gal tik tada 
paaiškės pasauliui kada pasau
lyje vėl įsiviešpataus pilna lai
svė ir ramumas,., kada musų tė
vynė vėl atgaus savo' nepri
klausomybę. 

Tada tik galės v61 susirink
ti krūvon išblaškyti Lietuvos 
sunųs ir dukros, tada tik ga
lės lengviau atsikvėpti visų 
Lietuvių krutinės, ir tik tada 
pradės ryškėti ta milžiniška 
inusų tautos tragedija; tautos 
kuri nieko daugiau netroško 
kaip tik taikos, kad galėtų ra
miai ir laisvai purenti savo 
gimtąją žemę, Didžių Lietuvos 
Kunigaikščių karžygių bei 1918 
metų didvyrių Tėvynės sunų 
krauju nulaistytą. 

1944 metų vasara davė pra
džią tukstančiui, o gal net šim
tams tūkstančių naujų keliu, 
nulaistytų Lietuvių nekaltu 
krauju, ašaromis ir kančia. 

Pirmieji keliai nukrypo į va
karus (į Vokietiją) ir maža 
dalimi į šiaurę (į Švediją). 
Jais keliavo Lietuvių masė, nuo 
naujai užphistanfio raudonojo 
teroro bangos. 

Gi kiti, nauji, keliai, nusi
tiesę į begalines ryt^j stepes ir 
Sibiro taigas, tuojau po to kai 
Raudonoji armija antrą kartą 
užėmė Lietuvą. Apie šituos 
pastarus kelius mažai kas ką 
žino, nes jie vingiuoja begali
nėmis dykumomis ir neperei
namais šiaurės Sibiro miškais, 
už geležinės, sovietinės sieaesi 

Raudonoji šmėkla grvžta 
Aš noriu broliams ir sese

rims Amerikiečiams, ypač jau
nimui, aprašyti vieną kelią, iš 
daugelio tūkstančių, kuris, po 
ilgų ir pavojingų klaidžiojimų, 
nuvedė mane į vakarus. 

šio kelio pradžia—1944 me
tų, Liepos 6 diena. 

Vokiečių kariuomenes pra
laimėjimas rytų fronte augo 
diena iš dienos. Apie skubų 
jos traukimąsi klaidžojo po 
Lietuvą fantastiškiausių gan
dų. Vyriausios Vokiečių ka
riuomenės vadovybės suktuose 
pranešimuose aiškiai buvo iš
skaitomas pralaimėjimo neiš
vengiamumas. 

Su tuo kartu artėjo diena 
kada reikėjo apleisti savo gim
tąją sodybą, numylėtus lau
kus, savo pažystamus, kaimy
nus. Artėjo (Jįena kada reikė
jo žengti žingsnį į gilią nežino
mybę, kaip į tamsią bedugnę. 
Ta diena artėjo vienodai, užtik
rintai, lyg ko&a baisi, šiurpu
linga šmėkla.. 

Pasitraukimo planas, kiek 
buvo galima, išanksto buvo # 
apgalvotas, pasirengimai pada
ryti. Beliko tik išvykti. Ir 
tai buvo sunkiausia. Tai bu
vo pirmoji kritiškiausia valan
da mano 23 metų gyvenime. 

Dundėjimas pasidarė nebe-
nutrukstantis, grėsmingas. 

Daugybė vienas kitam prieš
taraujančių gande įtempė ner
vus iki aukščiausio laipsnio. 
Reikėjo ryžtis. 

Liepos 6 dieną nusprendžiau 
išvežti motiną ir seserį pas sa
vo geriausį draugą, prie Ne
muno, nes reikėjo laukti viso
kių netikėtumų. Savo nutari
mą bėgti pasakiau motinai, 
kuri tik galvos linktelėjimu 
pritarė — jos širdyje buvo su
sikaupę tiek skausmo ir rūpes
čio jog negalėjo net prabilti 

Atsisveikinant, apleidžiant 
savo lizdą 

Liepos 5 vikare, susikvie
čiau visus darbininkus praneš
ti apie musų išvykimą, su vi
sais atsiskaityti, paskutinį kar
tą pasikalbėti. Vyrų ir mote
rų akyse spindėjo ašaros. Vi
si jautėmės esą kaip viena šei
ma, kuri tampriai suaugo Vo
kiečių okupacijos metu. 

Sužinoję, susirinko atsisvei
kinti kaimynai. Visi mažai 
kalbėjom, bet be žodžių žino
jom kas dėjosi musų širdyse. 

čia buvo mano draugai su 
kuriais praleidom nerūpestin
gas vaikystės dienas, čia buvo 
tėvų artimieji, kuriuos rišo 
darbas, bendra gyvenimo kova 
už geresnę ateitį. Niekas net 
nebandė mus atkalbinti neva
žiuoti, nes visi žinojo - stiprų 
musų nusistatymą. 

Nemigo naktis nepastebimai 
praslinko. Rytuose brėško. 

Prie gonkų stovėjo porinis 
vežimas, pakrautas būtiniau
siais daiktais ir užkinkytas 
stipriausiais arkliais. 

Dar kartą perėjau visą gim
tinės namą, apžvelgiau plačiu 
žvilgsniu gimtąją sodybą, no
rėdamas viską suimti į savo 
sąmonę ir kartu išsivežti. 
Prie kryžiaus.... 

Priėjau prie kryžiau*, pakė
liau klūpančias motiną ir se 
šerį, kviesdamas važiuoti, šir
dį plėšė skausmas žiūrint į 
graudžiai beverkiančias. Pa
žvelgiau į Nukryžiuotąjį. Iš 
po eržkėčių karūnos dvelkė di
džiulė kančia.... Pabučiavau 
tėviškės kryžių paskutinį kar
tą ir priėjau prie susirinkusių
jų atsisveikinti. Pamatęs vy
rų akyse ašaras,. nepajutau 
kaip ir mano skruostais pradė
jo riedėti didelės, karštos aša
ros. Greitai atsisveikinau, šo
kau į vežimą, ir išriedęjom iš 
kiemo. 

Aukštų" klevų viršūnėse žai
dė pirmieji saulės spinduliai. 

Prieš mus vingiavo septy-
niosdešimties kilometrų kelias 
iki Nemuno, iki mano draugo 
sodybos. Brėško gražus rytas. 
Dangaus mėlynėje čireno vy
turėlis. Palengva rimo įskau
dintos musų širdys. Pradėjo
me kalbėtis. Laikas bėgo grei
tai, nenuobodžiai. 

Draugo sodybą pasiekėm po 
dešimties valandų kelionės. 

Įvažiavę, tuojau pastebėjom 
kad ir jo namuose daromi pa
sirengimai greitai išvykti. 

Išsikalbėjus paaiškėjo kad 
bus geriau kuogreičiau išsikel
ti už Nemuno, į Suvalkiją, pa
kol dar veikia per Nemuną kel
tai ir kol neišsprogdinti tiltai, 
nes Raudonoji armija sparčiai 
žygiavo į priekį ir del to reikė
jo laukti galimų netikėtinumų. 

Išanksto buvo numatyta vie
ta kur galėjom laikinai apsi
stoti. Tai buvo gražioje Ne
muno pakrantėje prieš didin
gą, kitoje Nemuno pusėje stūk
sančią, Raudonės pilį. Šioje 
vietoje išgyvenome lygiai tris 
savaites. 

Mijre Generolas Patch 

Daugiau pabėgėliu 
šiame ūkyje gyveno ir daną 

giau pabėgėlių šeimų iš Kauno* 
tat gyvenimas nebuvo nuobo* 
dus. Beveik visą laiką prase* 
dėdavom prie radio, gaudyda
mi įvairiausias žinias. Dienos 
bėgo greitai, nusivesdamos su 
savim ilgas pabėgėlių kolonas. 
I vakarus. Mes vis dar toliau 
nevažiavom, lyg laukdami 
kio • stebuklo. 

Mūšiai ėjo visu smarkumu. 
Bolševikai užėmė Kauną, per
sikėlė per Nemuną ties Aly
tum ir veržėsi vakarų linkme: 
link Vištyčio, Kybartų, Vilka
viškio. 

Suvalkų žemėje griaudė pa
trankos ir naktimis plieskė gai
srų pašvaistės, liejosi kareivių 
ir civilių gyventojų kraujas. 
Mes vis dar tuno jome mažutė
liame šakių apskrities trikam
pyje. Iš šiaurės mums tekėjo 
Nemunas, iš rytų, pietų ir 
pietvakarių grūmojo % frontas, 
o į vakarus turėjome dar lais
vą, mažą Lietuvos-Vokietijos 
sienos sklypelį. 
Rusai banditai užpuola 

Artėjo rugiapjutė. Rengė
mės savo šeimininkui talkauti. 
Toliau važiuoti vis dar delsė-
me, laukdami tolimesnių įvy
kių plėtojimosi. 

Ir štai, vieną giedrią Liepos 
naktį susilaukėme šiurpulingo 
banditų užpuolimo. 

Užpuolimas įvyko vienuolik
tą valandą naktį, pačiame pir
mame įmigyje. Pora šimtų 
banditų, daugiausia Rusų be
laisvių, vadovaujamų nuleistų 
parašiutininkų, iš didžiu Kaz-
lų-Rudos miškų traukėsi į Že
maitijos miškus. Žemaitijoje 
tuo laiku mūšių židiniai lieps
nojo į rytus ir šaurės rytus 
nuo Šiaulių ,ir į šiaurę, šiaurės 
rytus, bei čytus nuo Raseinių, 
Dubysos kalvose. 

šių banditų tikslas, matyt, 
buvo kaip nors susisiekti su re-
guliare bolševikų kariuomene 
ir vesti partizanų kovą Vokie
čių užnugaryje. Kaip tyčia jie 
pasirinko persikėlimo vietą per 
Nemuną ties musų apgyventa 
sodyba. 

Tą naktį aš miegojau darži
nėje ant šieno, kiti pabėgėliai 

antroje daržinėje prie dai
ktų, klėtyje. Tik senukas šei
mininkas ir mano draugas su 
žmona ir dviejų metų dukrele 
miegojo gyvenamame name. 

Apie vienuoliktą valandą na
kties kaž kas pabeldė į draugo 
miegamojo kambario langą. Iš
budintas iš miego ir nieko pik
ta nejausdamas, jis greitai ati
darė langą. Medžių šešėlyje 
stovėjo kelios žmogystos, apsi
ginklavę automatiniais šautu
vais. Viena žmogysta prašne
ko Rusiškai: 

"Atidaryk duris, eisim į Ii 
mišką!" 

Draugas atsakė irgi Rusiškai 
"Tuojau", ir greitai dasiprotę-
jęs kas dedasi, žaibo greitumu 
iššoko pro kitą kambario lan
gą ir atbėgo pas mane. Stai
ga išbudintas iš miego, sunkiai 
galėjau suvokti kas dedasi, tik 
iš jo elgesių supratau kad at
sitiko kas nepaprasto ir pavo-
'ingo. (Bus daugiau)* 

JULIAUS SMETONOS 
PASKYRIMAS 

Lt. Gen. Alexander Patch, I 
pasaulinio karo veteranas ir 
žymiai veikęs šiame kare prieš 
Vokiečius ir Japonus, pastaro
mis dienomis mirė San Ąnto^ 
nio, Texas, šiame kare |uvo 
jo vienas sunus. 

H* i. 

Paskutiniame ALM> LMS ir 
Tautininkų Centro vadovybių 
posėdyje Detroite nutarta Ju
lių Smetoną paskirti tų tauti
nių organizacijų reikalų vedė
ju. Paskyrimas galioja nuo 
Gruodžio 1 d. 

Taip pat nuo Gruodžio 14 
Julius Smetona pradėjo darbą 
kaip politinis Dirvos redakto
rius greta K. S. Karpiaus. 

r- ^ <• Itfiy 

"Dirvai" išsirašyti nereikia 
laukti pradžios mėty—Įdėkit 
į laišką $1 dabar ir "Dirva" 
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Kaip Lietuviai savo Laisvę gyne 25 metai atgal 
(Tęsinys iš pereito nr.) 

Pro giraitę praėjom be jokių kliūčių ir su
glaudėme rikiuotę. Beeinant į kalnelį prieš an
trą giraitę, pirmosios gretos pastebėjo einančius 
skersai kelio du Lenkų žvalgus. Jie nesuspėjo 
nei rankos kilstelėti kaip mūsiškių buvo nugin
kluoti ir nuvaryti į musų pusę. 

Praėję antrą giraitę, radome nuo Didžiojo 
karo likusius apkasus. Juos tuojau užėmėm ir 
laukėm naujo įsakymo. 
Iš rūsio iškrapštėm Poznanieti su kulkosvaidžiu 

Jau gerokai, sutemo. Artimiausiame vien
kiemyje, už kokio kilometro, buvo Lenkų lauko 
sargyba. Reikėjo ją iš tenai iškrapštyti. Bu-
rininkas, paskyręs mane puolimo grandies va
du, su didesne dalimi paliko užpakalyje. Man 
ir šiądien neaišku kodėl musų vyresniųjų buvo 
nusistatyta Lenkus iš to vienkiemio išstumti, 
bet ne suimti, nes tai lengvai galima buvo pa
daryti. Mūsiškių butų užtekę. Bet, žinoma, rei
kėjo daryti kaip įsakyta. 

Aš, pasitaręs su savo grandimi, ėmiau slink
ti prie tikslo. Prie vienkiemio priėjome arti, 
beveik prie pat kiemo, ir pradėjome šaudyti. 
Lenkai mūsiškių buvo netikėtai užklupti, nes jų 
tarpe kilo panika. Nei vieno šūvio nepaleidę, 
visi skubėjo iš vienkiemio išsidanginti. Mes, iš
šovę po apkabą, puolėme į vidų. Tačiau Len
kai, naudodamies tuo kad jie nebuvo apsupti, 
suspėjo išsinešdinti. Troboje radome tik vieną 
išsigandusį ir gulintį ant žemės vienkiemio sa
vininką Rusą. 

— Aš, išgirdęs šuvius, ir bijodamas sužei
dimo, tuojau puoliau ant grindų ir nemačiau, 
kur Lenkai dingo, — atsakė Rusas į musų klau
simą, kur dingo Lenkai. — Gal išbėgo, o gal 
kur trobose pasislėpė. Nežinau. 

Iškratę namus, daržinę, tvartus ėjome prie 
rūsio. 

— Atsiliepk, jei kas gyvas yra! — šuktelė-
jom į rusį. 

Atsiliepė esąs ten Lenkas su kulkosvaidžiu. 
Sakė pasiduosiąs, jei nieko jam nedarysime. 
Mes įsakėme nepradėti jam su mumis kautis, 
nes viską su žeme sumaišysime. 

Pasidalinę "diplomatinėmis" kalbomis, lie 
pėm jam išeiti. Lenkas atidarė duris, kurios 
buvo iš vidaus užsklęstos ir, iškėlęs rankas auk
štyn, išėjo lauk. žmogysta buvo labai didelio 
ugio. Prieš mus, trečio būrio kareivius, atrodė 
pasibaisėtinai didelis. 

— Esu Poznanietis ir su Lietuviais nenoriu 
kariauti, —, neklausiamas ėmė pasakoti. Anks
čiau maniau, jog jųs, Lietuviai, esate Vokiečiai, 
todėl kiek kitaip į jus žiurėjau. 

Bedorojant mums savo grot>į> atslinko ir 
kita musų sparno dalis. Savo uždavinį šioje 
vietoje galutinai atlikę, žygiavome prie kito 
vienkiemio, kuris buvo už dviejų ar trijų kilo
metrų. čia mus ištiko labai didelis nepasiseki
mas. 

Nežinojau net ir ką pačiam daryti. 
Sužeistieji pradėjo vaitoti. Kiti jau ėmė 

šaukti kad pasiduotume gyvi, nes kas per pras
mė be naudos mirti. Lenkai taip pat reikalavo 
pasiduoti. Nenorėdami tapti granatų aukomis, 
pasidavėme, iš viso apie trysdešimt žmonių, į 
nejaisvę. Tai buvo nelemtąją 1920 metų Kovo 
mėnesio iš. 17 į 18 dienos naktį. 

Apiplėštus ir mušamus varo į Daugpilį 
Lenkai, atstatę iš abiejų pusių durtuvų sie

nas, mus smulkiai iškratė. Viską, kas buvo 
kišenėse ir ginklus atėmė. Mus Lenkams be
tvarkant, atjojo iš dešinio sparno musų kuopos 
vadas ir čia pat pateko Lenkams. Paskui nu
varė mus i savo štabą ir čia ėmė atiminėti dra
bužius, mainydami ant savų popierinių drabu
žių. Lenkai tais laikais buvo blogai aprengti. 
Jei kurie iš mūsiškių geruoju nesutiko atiduoti 
savo daiktų, tuos mušė ir kojomis spardė. Aš, 
gavęs keletą antausių, netekau /milinės, getrų 
ir kelnių. Vieton viso gavau jų seną suplyšusią 
miliną, kuria šiek tiek pridengiau baltinius. Vir
šutines, popierinės medžiagos kelnes gavau, jau 
būdamas Vilniuje belaisvių stovykloje. 

Lenkai, mus apiplėšę, nuvarė į Kalkunus. 
Varomi jautėme jog esam netoli fronto. Ėmėm 
vienas kitam duoti ženklus, ragindami užpulti 
Lenkus, juos nuginkluoti ir net nusivaryti į 
savo pusę, nes musų buvo trys dešimtys, o jų 
dvylika sargybinių. Jie šautuvus nešėsi ant 
diržo ir musų sumanymas galėjo Lengvai pasi
sekti. Deja, musų dvasia buvo susmukus, ir 
daugelis nenorėjo sukilti. Musų tarpe daugiau
sia buvo pašauktieji kareiviai. Aišku, mes visi 
gerai supratome, jog, musų sumanymui nepasi
sekus, busime sušaudyti. Lenkai, pastebėję mus 
kažką Lietuviškai kalbant, liepė nesikalbėti, o 
kalbančius puldavo buožėmis mušti. 

Atvarė mus Į Kalkunus ir, palaikę viename 
name apie porą valandų, nuvarė į Daugpilį, čia 
buvome varinėjami "nuo Ainošiaus prie Kaipo-
šiaus", kol, pagaliau, sutemo. Tada "buvome 
nuvaryti į tvirtovę ir užrakinti. 

Velykinių valgių. Deja, tų dovanų tik maža 
dalis mus pasiekdavo. Lenkų sargybiniai patys 

•mums nešamomis dovanomis pasivaišindavo. 
Lenkų kariuomenėje valgis buvo labai ne

vienodas. Kariaujančių pulkų maistas buvo la
bai geras. Aš tai pats mačiau, valydamas pa
vasarį nuo ledų jų vienos dalies kiemą. Tų, 
kurie eidavo įgulos t&rnybą, maistas buvo žy
miai blogesnis. Jis .buvo tik kięk geresnis už 
belaisvių maistą. 

Lietuvių visuomenė, matyt, nujausdama, jog 
Lenkai apkarpo belaisviams duodamas dovanas, 
išprašė iš Lenkų vyriausybės leisti belaisvius su 
palydovais lankytis vaišėms gyventojų butuose, 
šį prašymą Lenkai gal todėl nors iš dalies pa
tenkindavo kad drauge su belaisviais Lietuviais 
v'aišindavisi ir jų palydovai. ; -

Tuo budu vieną kartą ir aš pats buvau pa* 
vaišintas pas vienus Lietuvius, gyvenančius Jur
gio prospekte, rodos, 21 ar 23 Nr. Jie turėjo 

Dėl sargybinių apsileidimo mus ištiko didelė 
nelaimė 

Atvykę prie šio vienkiemio, radome jį visai 
tuščią. Lenkai, išsigandę musų pirmojo puoli
mo, apleido ir šį vienkiemį ir, suglaudę visą sa
vo jėgą į vieną vietą, pasitraukė šiek tiek to
liau nuo čia. Kuopos vadas (jo pavardės ne
pamenu) išvyko į dešinį sparną. Daugiau kari
ninkų musų kuopoje ir nebuvo. Man, kaip 
sėkmingai atlikusiam pirmąjį žygį, buvo liepta 
ilsėtis. 

Buvo išstatytos sargybos. Bet sargybų bu
vo padaryta nedovanotina klaida, kuri vėliau 
mums labai brangiai atsiėjo. Sargybiniai, dau
gumoje ne savanoriai, karo pavojaus nesupras
dami, pamažu susirinko prie trobų ir, suėję į 
krūvą, ėmė sukti "bankrutkes", rūkyti ir šne 
kučiuotis. Ta nelemta proga pasinaudojo Len
kai. Surinkę apie 200 kareivių, jie ryžosi mums 
atkeršyti. 

Musų buvo apie 40 vyrų. Toks musų skai
čius atvirame lauke butų sugebėjęs ir du šimtu 
priešų nuveikti. Bet pagauti, geriau sakant, 
patys įlindę į spąstus, skaudžiai nukentėjome. 

Aš, pavargęs, nuo poilsio neatsisakiau. Pri
sispaudęs prie šono kovos draugą šautuvą, grei
tai užmigau. 

Kiek. miegojau, nežinau. Pabudau nuo di
delio triukšmo, kurį sukėlė Lenkai. Jie, pasi
naudodami musų sargybinių žioplumu, apsupo 
mus ir paleido į mus smarkią šautuvų ir kulko
svaidžių ugnį. Mes puolėme į mušį, bet, būdami 
ipsupti žymiai gausingesnio priešo, negalėjome 
kautis. Keletas mūsiškių tuojau krito sužeisti 

•T nukauti. Vienam kitam gal pasisekė laimin
gai išsprukti. Atėjo šiurpi valanda. Laukėme 
kad štai Lenkų granatos ims mus plėšyti ir su 
žemėmis maišyti. Jfet, vis dėlto, kiek galėdami, 
priešinomės. 

AS, tokioje didelėje netvarkoje negalėda-
susigaudyti, jokių komandų nedaviaėjau. 

. .. 

Pabėgimas, musiškiui persimetėliui padedant 
Po kelių dienų musų belaisviai Lenkų ka>-

reivių tarpe pastebėjo vieną pirmiau musų ka
riuomenėje tarnavusį kareivį. Jis, bijodamas 
bausmės už kažkokį nusikaltimą, pabėgo pas 
Lenkus ir ėmė jiems tarnauti. Jis mums prisi
pažino apgailestaująs savo žygį. 

— Geriau, — sako jis, — Lietuvoje kalė
jime sėdėčiau, negu priešams laisvu noru tar
nauti. Jie mane vis tiek savu nelaiko ir prakeik
tu Litvinu vadina. Jei žinočiau kad mūsiškiai 
manęs smarkiai nebaus, tai tuojau bėgčiau at
gal. 

— Klaidos ir nusikaltimai tik gerais dar
bais gali buti atitaisyti, — kažkas iš musų jam 
paaiškino. 

Pradėjome dažniau su šiuo savo sargybiniu 
daryti pasikalbėjimus, bet, žinoma, labai atsar
giai kad Lenkai musų nepastebėtų. Pagaliau 
jis apsiėmė musų kuopos vadą ir keletą kitų 
išvesti iš šios Lenkų vergijos. Sutartą naktį 
jis, stovėdamas sargyboje, paėmė miegančių 
sargybinių šautuvus, kepures, milines ir visa 
tai atnešė mums. Mūsiškiai "Lenkais" persi
rengę, laimingai išėjo iš tvirtovės. 

Vienas prie Dauguvos gyvenąs Rusas, pa
laikęs musiškius tikrais Lenkais ir norėdamas 
juos "pakišti" Lietuviams, kėlė laiveliu per Dau
guvą tokioje vietoje kad kaip tik pataikytų į 
Lietuvių sargybas. Tuo budu mūsiškiai laimin
gai persikėlė per Dauguvą ir pasiekė savuosius. 
Šių bėglių sykiu su Lenkų sargybiniu buvo, be
rods, keturi ar penki žmonės. Md:n pabėgti ne
teko, nes didesnis bėglių skaičius butų sukėlęs 
Lenkų įtarimą ir nebūtų išleistas iš tvirtovės. 

Po šio įvykio Lenkai, mus, likusius, uoliai 
tardė ir mušė. Pagaliau, pamatę, jog Daugpilio 
tvirtovė Lietuvių belaisviams nėra užtektinai 
saugi vieta, po savaitės išvežė visus į Vilnių ir 
apgyvendino belaisvių stovykloje Polocko gatvė
je kartu su bolševikais, bet vis dėlto atskiroje 
nuo jų kameroje, antrame aukšte. 

Lietuvius belaisvius Lenkai varinėdavo prie 
nešvariausių darbų. Maisto davinys buvo neap
sakomai blogas: pietums bulvinių lupynų sriuba, 
svaras (400 gr.) duonos, o iš ryto ir vakare juo
da kava. Mėsos visame katile vos tik kai kur 
tepamatydavai. Tie, kurie išeidavo į kokį nors 
darbą, gaudavo Siek tiek rukalo. 

Nepriklausomoje Lietuvoj#* kažkur apie Uk
mergę, dvarą. Mano draugai Ukmergiškiai ku
rie sykiu su manim dalyvavo tose vaišėse, gerai 
žinojo šį dvarą ir plačiai stti šeimininkais apie 
visas šias vietas kalbėjosi. Šeimininkai sakėsi 
kad jie busią labai patenkinti, jei jų dvaras bus 
išdalintas Lietuvos savanoriams, 

(Bus daugiau) 

LENGVAS BUDAS IŠMOKTI 
ANGLIŠKAI 

Kaina 35c. Su prisiuntimu 4fte* 
- (Galit siųsti) pašto ženklais) *•*•••• 

Štai naudinga knygelė pradiniams mokytis 
Angliškai. Tinka pasiųsti giminėms pabė
gusiems iš Lietuvos, arba Amerikoje to
kiems ką nori pramokti Angliškai kalbėti. 

Reikalaukit Dirvoje" 

•APIE šeši milijonai Ame
rikoje šeimų turės susidėti gy
venti bendruose butuose, del 
gyvenamų namų stokos, tikri
na federalis namų statybos ad
ministratorius. 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

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

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

Telef.: MAin 1773. 

DIRVOS AGENTAI 

Zigmas Jankauskas 
Real Estate — Insurance 

Dirvos Atstovas 
Prenumeratoms, Skelbimams 

536 North llth Street 
PHILADELPHIA, 23, Pa. 

J. A. Urbonas 
Dirvos Agentas Daytone 

ir apielinkėje. 
1302 Lamar St. Dayton, O. 

A. S. Trečiokas 
INSURANCE AGENTUUA 

Dirvos Atstovas 
Prenumeratoms, Skelbimams 

314 Walnut Street 
NEWARK 5, N. J. 

Petras Ledas 
Dirvos Atstovas 

Prenumeratoms, Skelbim 
39 Union Street 

AMSTERDAM, N. Y. 

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, MD. 

Vytautas Markuzat 
Dirvos Atstovas 

Prenumeratoms, Skelbimams 
3907 Lillibridge 

DETROIT 14, MICH. 

Juozas Zemgules 
Dirvos Atstovas 

Prenumeratoms, Skelbimams 
511 So. Hoover Street 

LOS ANGELES, GALlP. 

Juozas V. Valickas 
Dirvos Atstovas Rytuose 

Prenumeratoms, Skelbimams 
86 Jackson Street 
NEWARK 5, N. J. 

Jusu Naujas GASO 
R E F R I Ž E R A T O R I U S  

JAU CIA! 

Taip — jusų pardavėjas jau turi išstatęs tą puikų Gasinį re-

frigeratorių apie kurį jųs sapnavot ir kurį norėtumėt turėti sa

vo virtuvSje. 

Gražus iš paviršiaus ir gausingas patalpa, šis pagrindiniai skir

tingas regriferatorius turi pakankamai vietos sudėti mėsai ir 

daržovėms . . . ekstra vietos šaldytiems valgiams . . . suma

niai įtaisytomis lentynomis lengvesniam maisto sudėjimui. 

Mažyti Gf».«© liepsnelė atlieka visą darbą — jame nėra jokių 

judančių dalių visoje Saldymo sistemoje išsinešiojimui ar dary

mui užėsio. Laimingi savininkai kurie per karo laiką turėjo 

juos pasakys jums kaip tas svarbu yra — kaip laimingi jie bu

vo kad jų Gasinis refrigeratorius nereikalavo jokių taisymų ka

da taisymas buvo taip sunku gauti. 

Taigi, rytoj nueikit susitarimui savo sapnui išsipildyti. Buk 

tarp pirmųjų pas savo artimą pardavėją ir persitikrink kaip Sis 
vienatinis refrigeratorius kuris tyliai dirba, ilgiau laiko. 

THE E A S T  O H I O  G A S  COMPANY 

Daugiau Laiko Skaitymui - - -

t i Platinkit 

Tamsus Vilniaus miesčionys ir Lietuvių 
visuomenė 

Tamsi, nesusipratusi Vilniaus miesčionių da
lis — vežikai, kiemsargiai, tarnaitės ir k. -
žinoma, ne visi, iš musų begėdiškai tyčiodavosi 
ir kartais net į veidus spjaudydavo. Sargybi
niai dėl šių tamsuolių pasielgimų tik gardžiai 
nusijuokdavo. 

Artėjant Velykų šventėms, Lietuviškoji Vil
niaus visuomenė nešė savo broliams belaisviams 

| KARO METU AR TAIKOJE - DIRVA GERIAUSIAS JUSŲ DRAUGAS | 

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

H 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 
ES metu, bet Dirva pasilieka ta pačia kaina kaip buvo — tik $2.00. 
S NAUJAI užsirašantieji Dirvą siųskit prenumeratos $2.00, arba kurie išrašysit Dirvą 
== savo draugams, gausit ją už $2.00. Atnaujindami prenumeratą' taip pat gausit Dirvą 
EĘ po senovei už $2.00. Tik prašome tuoj atnaujinti prenumeratą kai ji baigiasi. 
Ę5 DABAR 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 
S raštų apie Lietuvą, apie Lietuvius pabėgėlius, ir kitais svarbiais klausimais. 

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

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

m -i ̂  
* 
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PAJIEŠKOJIMAI 

JieSkomieji ar apie juos II-
nąp tieji prašomi atsiliepsi j: 

Consulate General of Lithuania 
, 41 West 82nd Street 

New York 44, ^ y. 
a*t>a 

Consulate of Lithuania 
30 N. LaSalle Street 

Chicago 2, 111. 
• • , 

(Iš Chicagos Konsulato) 
Ablonskaitės, iš Butkų k. ži

gaičių v., Tauragės ap. Dukte
rys Stasio. Atvyko Amerikon 
apie 1933 m. 

pertašius Kazys, iš Kadarų 
k., Papilio v., Biržų ap. Gyve
no Bostone. 

jakubenas Kostas, iš Gaiga
lų k., Papilio b., Biržų ap. Gy
veno Chicago j e. 

Jušknuskai, Kazy? ir Adomas. 
Adomo sunai, iš Alytaus aps., 
Žuvintu k. Abu gyveno Chica-
goje. 

Karkliai, Mikas, Jurgis, A*r 
tanas ir Juozas, Jono ir Onos 
sunai. Visi gimę Amerikoje. 

Kiluiriai, Osvaldas, Adolfas, 
Juozas ir Viktoras. Pirmi trys 
Antano sunai, iš Eiskudžių k., 
Papilio vals., gyveno Bostone. 
Viktoras, sunus Kazio, iš Gai
galų k., Biržų ap., gyveno Chi
cago j e. 

I^aurusevičiai, Jonas, Pranas 
ir Antanas, iš Kauno, Aukšto
sios Panemunes m. 

Leketas Pranas, iš Gargždų 
p., Kretingos ap. Gyveno Chi
cago j e. 

Leonavičiene Jadvyga (Ka-
lasauskaitė), arba jos vyras. 
Gyveno Philadelphia, Pa.' 

Lojinan, Fedė, gyveno 6th 
St., New Yorke, ar New Jer
sey. 

0 Pretkus Dominikas, Jono su-
w nus, iš Počauskų k., Skapiškio 

v., Rokiškio ap. Amatu siuvė
jas. Gyveno Ghicagoje. 

Rauskinas Povilas? jo žmo
na yra Marcinauskaitė. Gyve
no Chicago j. 

Razukevičięnė Anastazija, iš 
Kauno, gyvenus A. Panemunė
je.' (Janušauskaitė). 

Valoskas ar Valauskas An
tanas, 1944 m. išvažiavęs iš 
Prancūzijos. Gyveno Chicagoj. 

Čiuberskiai, Julius ir Teofi
lius, gyvenę Detroite ir Cleve-
lande. 

Dailidonis Justas, gfv. Bal
timore, 1925 m. lankęsis Lie
tuvoje. 

Danilaitienė Aleksandra, iš 
Šiauliu, gyvenus Philadelphia. 

Dedinskas Antanas, perkė
lęs Chicagon 1933 m. 

Didžiulis Juozas, Antano _ su
nus, iš Romainių-Kaimelkos k. 
Raudondvario v., Kauno aps., 
apie 1938-39 m. gyvenęs Tren
ton, N. J. i 

Einingis Kazys, arba jo įpė-1 

diniai, gyvenę Chicagoj. i 
Gelumbauskas Pranas (Fr. 

Gelumbis), iš Užuožerių k., Še
duvos v., Panevėžio ap., gyve
nęs Niagara Falls, N. Y. i 

fhdijones Laukia Saifp Vyhj sii "Pėde" 

ESAS NAUJAS SLAP
TAS GINKLAS 

4Iš New Yorkq. Konsulato) 
lueksa Vladas, iš Onuškio, 

'Trakų ap. 
Ambrožaitis Izidorius, Juozo 

surii>«, iš Petkaičių k., Skaud
vilės v. Tauragės ap. 1931 m. 
lankęsis Lietuvoje ir pri^š 
kayą gyvenęs New Yorko. 

Ambrazaitytė Fetronėla* 
Petkaičių k. Skaudvilės % Tau^ 
ragės ap. 

Andrišiuniene, iš Spičių k., 
Šiaulėnų v., Šiaulių ap., gyve
nus Baltimore. 

Augustinavičius- Zigmai s. 
Tomo, iš Žiežmarių, Iraku ap. 

Badikonis Bronius, iš šešuo-
litj k., Ukm. ap., gyvenęs Ka
nadoje. 

Balčiūnas Juozas, iš Karališ-
kių k., Kuilių v., šakių ap., gy
venęs Detroite. 

Baltramaičiai, Petras, Mor
ta. 

Baltrušaitienė- Dovidaityte, j 
Ameriką atvykus apie 1935 ir 
dar nesenai gyvenus New Yor
ke. 

Baltušienė-Klevinskaite, Ona, 
dūkto Juozo, iš Lauckairrio k, 
Kudirkos Naumiesčio par. 

Banienė Stasė, Krėčaitė, iš 
Nsvarėnų miestelio. 

]?artu5anka Jonas, gyvenęs 
Chicago je. 

Brajai, Martinas ir Pranas; 
iš žironių k., Radviliškio vai., 
Šiaulių ap. . 

Brazausko Adomo, kilusio iš 
Jakčių k.. Pernaravos v., Kė
dainių ap., vaikau 

Briedis Petras, iŠ Skiemo
nių k. . 

feudreekas, Izidorius, 
Mulevičius Jonas, gyv. Pitts-

fcur^he. 
Burn eikis Ka*ys, Amerikoje 

žinomas kaip Burneco, iš Tel
šių ap. 

£echowska ar Czechowskftv 
Katrina, gyv. Pittsburgh® i? 
turčius mėsinę ar pan. 

f.elkls Antanas, gyv. žydis-
kii| k., Rokiškio m. ir Panemu
nės m., į Ameriką gryšęs 1937 
ar 1939 m. 

Čepas Kasvs kilęs iš Bun-
čių k., Rozalimo v.. Panevėžio 
apv-. gyvenęs Philadelphijoje. 

Waba Skaitytojam# 
1 " 

[uomėt negaunate kurio 
hirvos numerio tai prašy-
JĮami Administracijos prj-
fiųsti jį, nerašykit: "Ne-
favau pereito numerio'* 

>t pažymėkit: "Negavau 
ir. 5, 32, arha 44". Tad* 

^r^tu laiku bus jums pa-
'nufa t u c tikras n umarui 

Ely Culbertson, tiltų inžinie
rius specialistas, daro spėjimą 
kad šiuo laiku Amerika gal tu
ri ištobulinus kitą "dar baises
nį naikinimo ginklą negu ato-, 
minė bomba". ' 

Inžinierius Culbertson yra 
sunus Amerikečio Bal
tarusės motinos. 

Culbertson taipgi pėrsergsti 
kad ruošiantis atomine bomba 
Amerikos miestus naikinti, to
kie niekšai gali buti atsiųsti čia 
kaip nekalti atstovai, kurie ga
li tas bombas atsivežti savo 
valizose ir nustatyti kad jos 
visos vienu laiku visoje šalyje 
sprogtų. 

"Tuo budu'Y sako Culbert
son", 20 ar 30 Amerikos mie
stų galėtų buti nušluoti nuo 
žemės paviršio. Mes negalime 
nei išsiblaškyti nei nueiti į po
žemius. Tam nei maldos nepa
gelbės". I 

Amerika taip lengvai įsilei- j 
džia čia visokius priešų šalių 
atstovus. Pav., iš Rusijos daž-| 
nai Amerikoje randasi po su
virs pora tūkstančių nežinia' 
kokiais tikslais besilankančių 
komisarų. 

MMes turim atminti kad Ru
sijoje milijonai ir milijonai vy
rių • ir ^moterų gali buti prista
tyti dirbti už 10 centų dienai. 
Rusija taip pat užima strate
gišką žemės poziciją ir kontro
liuoja daug tautų Europoje ir 
net 200 milijonų Kiniečių." 

"Anglų - Amerikiečių jiegos 
turi sunaikinti Rusiją pirm ne
gu ji pataps gana galinga su
naikinti mus. Mes gyvename 
jiegos politikos pasaulyje, kur 
negalime pasitikėti jokiai ki
tai valstybei", pasakė Culbert
son. 

HITLERIS LAIMfcf 
JO ŽYDŲ NAIKINI-

MO ATŽVILGIU 
New Yorko teisėjas Rifklttd, 

Amerikos paskirtas prie Gen. 
Eisenhowers sužiurėjimui -žy
dų reikalų Europoje, tikrina 
kad Hitleris karą laimėjo kiek 
liečia jo užsibrėžimą išnaikin
ti Europoje žydus. Vokietijo
je teliko mažiau 100,000 Žydų, 

'f sgt 

o visoje vakarų Europoje i 
vakarus nuo Rusijos yięš 
milijonas Žydų. 

Apie 4,750,000 EiiropCfė Žy-
orų išnaikinta. Dabar ir Lenki
joje žydams uždaryta durys: 
tie žydai kurie pasišoko gryž-
ti Lenkijon, nuvykę prie. rube-
žiaus negavo įleidimo ir vėl 
turėjo gryžti blaškytis. 

Tarp likusių žydų sako veik 
visai nematyt vaikų, taigi vi
sai retai kiek šios gentkartės 

jų kur nors ir užaugs, 
Amerika betgi turėtą atai» 

žiūrėti ir į kitų tautų žmonių 
likimą, — tų žmonių kurie pa
teko Rusų išniekinimui. Kas 
skirtumas ar žydus naikina 
Hitleris ar krikščionis naikina 
Stalinas! 

•BRITANIJA nupirko vilnos 
iš Pietų Afrikos pastarų pen
kių metų bėgyje už $240,(Td,-
000. 

Indijonės moterys su vaikais prie vienos aukso kasyklos, 
Kanadoje, kur jų vyrai dirba, laukia savo vyrų su gauta alga. 
Indi jonai, kaip ir baltieji, mėgsta pragerti pinigus, jeigu laiku 
jų žmonos nepačiumpa tų pinigų. 

t* AUKOKIME KALĖDŲ DOVANAS 
KENČIANTIEMS LIETUVIAMS 

SIŲ6K KAhWmj SIUNTINI 
DABAR! 

Jei dar neišsiuntei — pasi
skubink. Pirkdamas Kalėdines 
dovanas savo šeimai neužmiršk 
ir tų kurie del karo pasėkų šią 
žiemą neturės pastogės, papra
sčiausio maisto ir apdaro, ar 
bus ištrėmime, tukstančius my
lių nuo savo sodybų, artimųjų, 
toli nuo Lietuvos 

Kalėdiniai pakietėliai pagei
daujami nesunkesni kaip 11 
svarų. Pasistengkite sutalpin
ti i juos: kavos, cukraus, mui
lo, siūlų, adatų, kenuotų dar
žovių ir mėsos, sūrio, žuvų alie
jaus vaikams. 

Taip pat labai reikalinga 
šiltų ir apatinių baltinių, meg-
stinių dideliems ir mažierr.s; 
batų, dantų ęastos ir kt. kas 
jums butų reikalinga jei ano 
j e pusėje ir anose sąlygose bu-
tumet. 

Turime jau persiuntimo tei
sę ir priemones, yra pasirūpin
ta ir sutvarkyta viską kuosku-
biausia išsiųsti. 

Išgirskite vargstančių pagal
bos .šauksmą. Atsakykite į jį 
savo greita ir gausia dovana. 

Pridėję užrašą su savo var

du ir adresu, pakietėlius siųs
kit į: 

UNITED LITHUANIAN 
RELIEF FUND, Inc. 

101 Grand Street, 
Brooklyn 11, N. vlf. 

NEUŽMIRŠKIT 3c 
Siųsdami Dirvos Redakcija 

Administracijai ar Ageniur* 
iokius paklausimus, visaaa įu 
tit už 3c pašto ženklelį ata* 
"vi-ntii Ta« h'įtina 

tASY: t0, AfRANGt 

' — •  v . .  d 3  

I<«C 84US fOH Uit 
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T R E E ' S  C A F E  
1457 East 71st Street 

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
ALUS DEGTINt VYtfAS 
Smagi vieta sueiti »>»'*»» se
nus pažystamus ir draugus. 

Eleenor ir Anthony Budas 
Savininkai 

BROTHERS CAFE 
LIETUVIŠKA tfŽFllttA 
' 1603 E. 791 h Street 

MONCREEF FURNASAS 
Taisymo Da)rŲ — Cabar Gaunamos 
pi •vT R : T T -  r a *  
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Mes Duodam ir Iškeičiam Eagle Stamps 

's Basemetn 

I 

• -t, % 

LLL* LU'I' 

V ./V • . 

vę» 
"• si' i 

1 I J'ŽI', 

STALUI LEMPOS 
GRAŽIAI VIRTITEI 

G ažios krištolinio stiklo stalinės 
lempos ant paauksuoto lietinio me
talo pastovo. Via lempa su puikiu 
rayon taffeta gobtuvu p įtaikytos 
spahos. Pirkit jas poromis! 14 

.15 
Du puikus pavyzdžiai spalvuotu fį- ft "j 
guruotų cottage setų su pritaikina - JĮ 
tais apvedžiojimais. Raukšlėtu vir
šum. Raudonos, mėlynos ar žalios 
spalvų. 

4 

ruiKaus Stiklo 

LEMPOS 
Pi lrrni 

Gobtuvu 

Pa*i»iTikiraas iš keliolikos 
gražių styJių. Pi'nai su 
pop i eros parchment gob

tuvais. Mėlynos, aukso ar 
gelsvos spalvos. 

Jeigu Pati Sioviesi Naxie... 

lilkWili Mmj 

S Ploni ir 

8 Mulonti! 
8 

S 

Žėrtndk» myon audimai 
siuvimui savo pačios 
lansamB užtiesalų 
arba paklodžių. 
Rožinės beiare jf..-

spalvoj coiiu ' 
pločift. w< 

pGTINft ALUS VY 
jUžkviečiarne savo draugus 

'w Lietuvius atsilankyti. l 
Atdara nedėlriieniais. . 

KAZYS LEIMONAS, Sav, 
. . . .  »  "  I i .  .  .  

*4-"-- «« 
. • 'i >iiii>nįi^ 

S U P E R I O R ^  t  

-V RUSSELL !NN^ 
LIKTUVIftKA UŽEIGA 

68^4 Superior \"f 

IJųilOtt UINI^ liKEH 
* Sfieta kur sustoja kitų miestu 

ppavtižiuoj4M»ti' Lietuviai 
Ife|en„ Urbšaitis Helen Dunbar 

Savininkėm 

i .4 

t 

m / !  ( 

\il 

B TOLI NUO NAMŲ ESANTIS G. t 
VIENIŠAS PER KALĖDAS. . . . 

įĄU' 
• • 

ILGISI NAMŲ 
Nėra -jok}© geresnio vaisto G. L kareivėliui kuris pask 

ilgęs ram^ per Kalėdas kaip girdėfti taisą 1# ^amą 

sikalhant sii iaviškiaią pęr Long Distance, glais me

tais, kuoroet daugybė šeimųo turės savo smagiausius 

. .susivienijimus po keturių metų, mažiausia ką mas ga

lim padaryti tai palaiky kim vielas neužimtas tiems kar-

evėliams Jiurie dar tebėra tarnyboje 

Jus tą g*Jit pagelliėt atliekant savo sveikinimus pri#š 

ICulėdų Dfeną ir p» l@« dien# |r kal^t tinimpjii švef-

čiij kik^tarpiuiv - $itąip Jtok« afivt^ėjęs gali ne-

gaiiCi nei ptogos tokioje svarbioje Kalėdų iventSje . . 

telefonu pasikalbėti su savo namiškiais, 
• f \\ , . 

THE OHIO BELL TELEPHONE (COMPANY 
IUWE f HI "TCiKPHONE HOUR" Mondoy. at f R.M. 
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» , • i 

V, •  , : • • • •  .1 • •{•:*• 
1 ' 

•M * 
M 

I 4 ^ 

M 

i 
•i 
% /•% 
/A 

H 
r> 

1 

4 



i*".-*-
''f'.pwrf - -
• 5' *̂ -"̂ V- T'.'.*:!?: " i '•*«:• - - # 'į į '•'• ̂  " 'i.';'••'• " ̂ "'•̂ •'1 •' • į' -

; * xtz » » r » ,*̂  * * 4,̂ .1 fr 
m**į t t *V'£ 1 

'jįTat^.: .4 » \ 5T *> A A. 

•"' . " l*"? 
• •;• "f' »v •- r;.- .• • ;»• • : •. • ••• -• "> • .-x* • " ,pr WW JF*» V S IfW T j*r* 

" » ^ > .  » v -  ,  <* *• ^  **,  "• X  
; vJ^ 

^  '  . ' ; V  

•ijSĄ^^^rr 

D I R V A 

»*l I < <•»•!• •!• •!• •!• f •;• •»•;. •!• fl-H' 

CLEVELANDO IR APIEUNKES ŽINIOS 
t 

DIRVA—6820 Superior Avenue. ENdicott 4486—Atdara vakarais 

PRADĖTAS RUBU IR MAISTO VAJUS 
LIETUVOS PABĖGĖLIAMS 

#-

Clevelando visų trijų B ALF 
skyrių rubų ir maisto rinkimo 
vajus Lietuvos pabėgėliams ir 
karo nukentėjusiems jau pra
sidėjo. 

Vajus užvedamas plačiu ma
stu visame Clevelande, ir nuo 
dabar apie vajų girdėsite per 
radio ir spaudoje. 

Patys Lietuviai parodykit 
savo žmonišką širdį ir duokit 
ką gero turit nelaimingų pabė
gėlių dėvėjimui žiemos metu— 
vyrams, moterims ir vaikams. 

Reikalinga taipgi aukoti ke-
nuotas maistas, muilas ir tt. 

Visų tų daiktų surinkimo 
punktas yra Lietuvių salėje. 

Tačiau priimama ir Dirvos 
redakcijoje, ir Mulioiio ofise, 
ir parapijų salėse. 

Visi B ALF skyriai rengia iš
vien dvi kortavimo pramogas 
padarymui pelno pirkimui rei
kalingų dalykų. 

šį sekmadienį, Gruodžio 16, 
nuo 3:30 vai. po pietų, korta
vimo pramoga bus naujoj pa
rapijoj, jžanga 50c. Bet būti
nai atneškit ir savo dovanų — 
rubų, ar muilo, ar dėžėse mai
sto. 

Antra kortavimo pramoga 
bus g v. Jurgio parapijos salėje 
sekmadieni, Sausio 30, ir ši 
pramoga bus su šokiais. Daly-
vaukit abiejose. 

Kas nori pagelbėti rubų su-
vežime, pakavime, skirstyme, 
atsišaukit pas BALF komite
to narius arba Dirvoje ar pas 
Muliolį. 

Kitas bendro komiteto susi
rinkimas bus Lietuvių salėje 

M I R I M A I  
HELEN NORBUTA, 17 metų 

amž., nuo 1551 E. 70 street, 
mirė Gruodžio 6. Ruvo duktė 
Amilės Radišienės, podukrė A. 
Radišio. Liko du jos broliai, 
U. S. Navy tarnyboje, Kazys ir 
Vincas; jie pribuvę Į laidotu
ves. Taipgi liko sesuo Amilia 
ir pusbrolis Edwardas. Velio
nė buvo palaidota Kalvarijos 
kapinėse Gruodžio 10; pamal
dos atsibuvo šv. Jurgio bažny
čioje. 

Laidojime pasitarnavo lai
dotuvių direktorė Delia Jakubs. 

Iš Tamaqua. Pa., i jos lai
dotuves atsilankė pusbrolis Jo
nas S. Buragas, biznierius. Po 
laidotuvių jis su F. Saukevi-
kium aplankė Lietuvių įstai
gas, Lietuvių Darželį, ir Dir
vos redakciją. Saukevičius iš
rašė jam dovanų Dirvą visam 
metui. 

ŠIRDINGAI ACIU 
Lapkr. 19, mirė musų myli

ma motinėlė, a. a. Ona šarkie-
nė. Tai didžiausis musų gyve
nime susirūpinimo bei gailes
čio nuotikis. Tą permatė ir 
suprato visi musų giminės ir 
artimi draugai, kurie pasisku
bino su įvairiais išreiškimais 
gilaus sąjausmo ir užuojautos. 

Šiuomi reiškiame širdingiau
sią padėką: Kun. V. G. Vilku-
taičiui ir jo asistentams, Kun. 
B. Bartis ir Kun. B. Ivanaus
kui už atlaikymą šv. Mišių ir 
atsilankymą kapinėse; Kun. B. 
Ivanauskui už toki gražų gie
dojimą laike mišių; grabne-
šiams už jų malonų pasitarna-
vimą, giminėms ir draugams 
už taip skaitlingą mišių užpir-

prisiuntimą daug 

Legionierių Vadas 

John Stelle, buvęs Illinois 
guberntorius, išrinktas Ameri
kos Legiono komandierium se
kančiam metui. Ta organizaci
ja žymiai padidėja, įstojant į 
ją šio karo veteranams. 

PATAISA 
Pereitame num. per klaidą, 

pranešime apie kapelionui Kun. 
Petreikiui rengiamą pagerbimo 
vakarienę, buvo pasakyta kad 
vakarienė bus Vasario 20, tik
rumoje gi bus Sausio 20, šv. 
Jurgio parapijos salėje. 

kimą ir už . 
antradienio vakare, Gruod. 18. gražių gėlių; Moterų Sąjungos 
Ateikit kurie norit pasidarbuo
ti. 

SVEČIAI . .v 
Mr. ir Mrs. F. Smigel, is 

Long Island, N. Y., svečiavosi 
pas savo tėvus Clevelande. 

Poni Smigel yra duktė V. 
ir Onos Debesių. 
F. Smigel turi tėvus ir du 

brolius člevelande. 
Svečiai aplankę savo tėvus 

ir kitus gimines išvažiavo. Ke
lione atliko automobiliu. 

P. K. 

CLEVELANDE s u 1 aukėme 
tikros žiemos kada po nakčiai 
antradienį, Gruodžio 11, radom 
sniego beveik iki kelių gilumo. 

NAMŲ statyba Clevelande 
sutrukdyta del stokos medžia
gų. Pradėta statyti paskirose 
miesto dalyse apie 500 gyve
namu namų, bet darbas turė
jo sustoti. Stoka ir darbinin
ku. 

NAUJŲ METŲ BALIUS 
M. S. 36-ta kuopa rengia ska

nią vakarienę ir šokius, naujų 
metų pasitikimo vakare, nau
jos parapijos salėje. 

Vakarienė bus teikiama nuo 
5:30 iki 10 vak.; tikietai $1.50. 

Tikietus vakarienei užsisa-
kykit telefonu KE 1263-

šokiai prasidės nuo 7:3Q V., 
tik į šokius inėjimas 25c. as
meniui. 

Vietoje kur kitur eiti, atsi-
lankykit čia pasitikti Naujus 
Metus. Pelnas naujos bažny
čios statymui. Komisija. 

26-tai kuopai už prisiuntimą 
garbės palydovių; šeiminin
kėms P. Glugodienei ir M. Su-
šinskienei už pagaminimą val
gio; Aldonnai Wilkelis už jos 
gražų patarnavimą ir laidotu
vių surengimą; visiems kurie 
taip skaitlingai atsilankė baž
nyčioje ir palydėjo į kapines. 

šarku-Urbšaičiu šeima. 

GUB. LAUSCHE praneša 
kad jis 1946 metais vėl kandi
datuos į Ohio gubernatoriaus 
vietą. 

PĄDAUGĖJUS Clevel a n d e 
žudystėms, mayoras ir saugos 
direktorius praneša kad steng
sis pastatyti miesto gatvėse 
daugiau policininkų. 

VAŽINĖJASI 
Jonas ir Marge Verbelai, iš 

Geneva, Ohio, kur jie baigia 
parduoti savo biznį, buvo nuva
žiavę į Shenandoah, Pa., pas 
gimines Blujus. Taipgi žada 
pavažiuoti toliau, į šiltus kraš
tus, į Kaliforniją ir gal net į 
Meksiką. 

DIDINIMUI miesto orlaivių 
stoties, jau nupirkta daugiau 
žemės greta dabartinės sto
ties. Bendriems stoties išdi
dinimo darbams nuskirta 10 
milijonų dolarių. 

SVEIKSTA 
Dirvos skaitytojai Zalogai 

po juos užklupusių ligų baigia 
pasitaisyti. Antanas Zaloga 
turėjo operaciją ligoninėje, su-
gryžo namon ir jau išeina pa
sižmonėti. Jam esant ligoni
nėje, staiga buvo susirgus jo 
žmona, Rožė. Ji taip pat tai
sosi. Neišliko nuo susirgimo 
ir jų sunus, bet ir jis jau at
sikratė ligos. 

PARSIDUODA NAMAS 
East 114 St., 1258, 4 kambarių 

pavienis, garažas, karšto oro 
šiluma, $6900. Susitarimui pa
matyti telefonas CEdar 4632. 

Skelbimai Dirvoje 
#0c už vieną kartą 
tris kartus už $1.00 

Smulkus skelbimai Dirvoje, 
kaip tai namų pardavimas, iš-
nuomavimas, kambariai, pa-
jieškojimas giminių, talpina
ma 50c už vieną kartą, tris 
kartus už $1.0CL Priduokit 
gatavai parašytą. 
*-• m •* 

Digest 
6820 SUPERIOR AVENUF CLEVELAND 8, OHIO RHONE: ENdicott 448(1 

(Editor's Note: This editorial appeared in all the Hearst 
dailies Dec. 4, in connection with Mr. Anthony A. Olis' article 
"Small Nations And the Atomic Bomb".) 

.. * * 

THE committee on foflEfej; 
affairs of the House of Re

presentatives has now before 
it a resolution, of which Rep.-
Kelly of Illinois is the author, 
calling upon the government 
of the United States to use its 
good offices for restoration of 
independence to the republic 
of Lithuania. 

The Lithuanian republic, in 
common with its neighboring 
Baltic republics, Estonia and 
Latvia, is one of the small na
tions of the world for which 
the American government has 
often bespoken the respect of 
the more powerful nations of 
the world. 

• • • 

AS Mr. Anthony A. Olis, co-
chairman of the American 

Lithuanian Mission, writes in 
an adjoining column, the Unit-
et States has always recogni
zed Lithuania as a free and 
sovereign nation, and still does. 

When Soviet Russia, by ag
reement with Nazi Germany 
and under the terms of their 
alliance, occupied Lithuania in 
1940—and incidentally occupied 
Estonia and Latvia at the same 
time—the American state de
partment denounced the occu
pation as an application of "the 
devious processes whereunder 
the political independence and 
territorial integrity of the 
three small Baltic republics 
were to be DELIBERATELY 
ANNIHILATED." 

At the same time and in the 
same vein, President Roosevelt 
said: , . 

"Lithuania's independence is 
not lost—-it is only tempora
rily set aside ... we are in
terested in the independence 
of all oppressed small nations 
and will do everything to RE
STORE THEIR INDEPEND
ENCE when the was is over." 

Well, the war is over now. 
But Lithuania is not free. 
With her neighbors, Estonia 

and Latvia, she is still wholly 
occupied by the Russian armed 
forces and is still completely 
subjugated by the Russian 
government. 

When is the American gov
ernment going to keep its 
word, and particularly WHY 
does the American government 
fail to keep its word? 

Surely, as Mr. Olis says, 
"the republic of Lithuania was 
one of the small nations which 

lo*!t its independence because 
of the aggression of its neigh
bors." 

• • • 

CURELY the American state 
department and the Ameri

can president MEANT what 
they said—or did they? 

If they meant it, when has 
it ceased to be the American 
policy to be "opposed to any 
form of intervention on the 
part of one state, however 
powerful, in the domestic con
cerns of any sovereign state, 
however weak?" 

When did it become Ameri
can policy to except and ex
empt the RED FASCISM OF 
SOVIET RUSSIA from protest 
and censure in its crimes of 
aggression, when we expended 
so greatly of our American 
blood and treasure to stop and 
prevent all aggression ? 

Rep. Kelly's resolution calls 
upon the President of the 
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U. S. Treasury Department 

so—when it has become plain 
that Soviet Russia does not in
tend to relinquish her usurped 
and enforced and unwanted 

tfnited States and the secreta-1 c.overejgnty over Lithuania and 
ry of state to "devote their et- Į jjer helpless neighbors, and 
forts and influence with the probably never intended to do 
nations of the world to secure 
to the people of the republic 
of Lithuania a restoration of 
their independence." 

DIDELIS RINKINIS 

KONGRESO atstovai atsilie
pia prielankiai į laiškus tų Lie
tuvių kurie rašė jiems prašy
dami remti rezoliucijas reika
laujančias Lietuvos teisių gy
nimo. 

REIKALINGA MOTERIS « 
Nesenesnė 50 metų, Bohemų g 

Liuteronų šeimoje, prižiūrėti 2 g 
metų amžiaus kūdikį, tėvams g 
išeinant į biznį; nėra skalbimo. | 
Mokestis $20 savaitėje, 20 mi- te 
nutų nuo Rapid Transit, Twins- | 
burg, Ohio. Išleidžiama namon « 
kas sekmadienį ir kas antrą | 
šeštadieni po pietų. g 

Tel. M A in 2700. Line 691 S 

Gaukit Dirvos Kalendorių! 

1946 
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 

Parduodame visokios rūšies geriausiu^ 

LAIKRODĖLIUS, DEIMANTINIUS ŽIEDUS, 
RAŠOMAS PLUNKSNAS 

ir įvairius kitus auksinius ir sidabrinius daiktus 
už jums prieinamą kainą. 

Dvidešimts nuošimčių pigiau negu kitur. 

— Atdara vakarais iki 9 valandai iki Kalėdų. — 

I. J. SAMAS 
J E W E L E R  

6704 Superior Avenue 

įTiiimjimmiiiiiiimmmiiimiuiiimiNiHmimmiimmiiNmiiiHinmimmN'iiiii)-

Wilkeli* Funeral Home 
I PILNAS LAIDOTUVIU 
I PATARNAVIMAS 

THE Kelly resolution should 
be favorably reported by 

the foreign affairs committee 
and passed by the House. 

It is simply a reaffirmation 
of the American policy formu
lated at the time the Red Fas
cists marched into Lithuania— 
when we were indignant over 
the outrage and had the cour
age to say so. 

Why should we be less in- _ 
dignant about .the outrage now = 
—and lack the courage to say S 

so 

"Dirvos" Redakcija priima ir 
talpina pranešimus apie vietini 
Lietuvių judėjimą, draugijy su
sirinkimus, nemokamai. Pra
nešimai reikia priduoti arba 
paštu prisiųsti nevėliau antra
dienio popiečio. 

AKINIAI 
galima gauti pas 

D-RĄ MATULAITI 
(Lait) 

7829 Euclid Avenue 

NOTARY PUBLIC 
Turint reikalą notarizuoH 
dokumentus kreipkitės | 

K. s. KARPIUS 
6820 Superior Ave. 

ENdicott 4486 
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DOVANOS. 1 
KALĖDOMS | 

Žmonės dabartiniu laiku S 
perka dovanas kurios tę- = 
sės tik trumpam laikui. 5-

Bet rasis žmonių kurie | 
padarys Kalėdų dovaną sa- | 

• s 

iškilmingas atidarymas | 

HOVAITS BEAUTY SHOPPE J 
1167 E. 74th Street (kam. E. 74 ir Donald) 1 

COMPLETE LINE OF BEAUTY WORK. = 
Pw Appointment Call EXpress 5434 | 

vo mylimiesiems arba pats | Tiiiiiiimiiiiniuiiiinniiiimiuiununnnuiiiiniiiiiinnminiiininiini:HimuiuiihuT 
sau, kuri užsiliks ilgam lai-'k 
kui. i K 

Ta dovana tai Banko de- f 
pozito knygutė, arba nu- | 
pirkimas namo — tai pa-J 
stovios dovanos ateičiai. !| 

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

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

LietUVių banke depozitai S darom WINDOW SHADES langams. Prašome visų Lietuvių krei-
po Federal Insurance Corp. | ptis į mus, o gausite tinkamą patarnavimą. Rašykit atvirutę arb» 
kiekviena knvgutė iki —1 skambinkit telefonu, ar tiesino, matykIte mns. 

SUN VENETIAN BLINDS 
Call IVanhoe 3956 18609 KEWANEE AVENUE 

$5,000. 
Perkant namus, čia pa

daroma paskolos greitai ir 
su daug metų prityrimo ši
tame biznyje. 

The LITHUANIAN 
SAVINGS & LOAN 

ASSOCIATION 
6712 Superior Ave. 

| 6202 Superior Ave. 
flllllllllllllllUIIIIIIlllllllllllllllllJIUIIUIlli 

HEnderson 9292 § 
ipiimiimiiiiiiimiiHinmiimiiHifji 

JONAS G. 
POL.TER 

L i e t u v i s  

Namų Maliavotojas, 
Popieriuotojas 

Apkainavimas ar patari
mas reikale jūsų namo 

pagražinimo suteikiama 
nemokamai.. 

495 East 123rd St 
Telefonas POtomac 6899 

Delia C. Jakubs 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicott 176S 

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

Vyrams ir Vaikinams 
KALĖDŲ DOVANU 

KRAUTUVE 
Kojines Skrybėlės 

Kaklaraiščiąi Kelnes 
Marškiniai 

Didžiausias pasirinkimas čia 
dabar prieš Kalėdas. 

Kainos čia prieinamos. 

DYKAI GREEN STAMPS «o koina pirkiniu. ftYlf Al 
čia galit iškeisti savo Stamp Books. IV^W 
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