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POLITIK ?xft 
BALSAS Iš EUROPOS 

^ VIENAS musų prietelius iŠ 
Europos rašo: 

"Gautos informacijom apie 
Lietuvos laisves rezoliucijas 
Jungtinių Valstybių Kongrese 
padarė visiems Lietuviams 
sveiko įspūdžio ir nuteikė juos 
pasitenkinančiai. Tik Naujie
nų pastangos sumažinti rezo
liucijų reikšmę ir jas sunive
liuoti mums čia atrodo kaip 
piktos valios ir labai siauros 
partinės politikos darbas. 

"Jei tos rezoliucijos butų bu
vusios įneštos Naujienų rupes-
čiu tai, žinoma, tada jos butų 
buvusios labai vertingos ir is
torinės. ... 

"Panašus partiškuma# fr 
naši demagogija reiškėsi ka
daise ir Lietuvoje iš liaudinin-: 
kų ir krikščionių demokratų j 

puses: jiems viskas kas buvo 
daroma ne jų žmonių ir be jų 
pritarimo, buvo negera, buvo 
net kenksminga ir Lietuvai 
pražūtinga.... Panašiai elgia
si ir jų giminaičiai Amerikoje. 

"Bet jei anuo metu reikalas 
dar nėjo apie Lietuvos laisvę 
ir buvo galima tik pasijuokti 
iš opozicijos 'opoziciškumo' tai 
šiądien toks negatyvus ir taip 
pražūtingai partinis nusistaty
mas del Lietuvos išlaisvinimą 
liečiančių pastangų, jei tik jos 
eina ne iš jų lagerio, negali 
buti kitaip vertinamas kaip 
stoka inteligentijos ir didelis 
perteklius žemo egoizmo. Taip 
maždaug visi čionykščiai Lie
tuviai ir žiuri į Naujienų lakį-
seną". 

TURIME SKUBgtl 
PIRMUTINĖS žinios iš Mas

kvos konferencijos kaip tik pa
tvirtina nuomonę kad Willis-
Kelly rezoliucija Jungtinių Val
stybių Kongrese dabartiniu 
metu sudaro objektą į kurį tu
ri buti nukreiptas visas musų 
dėmesys ir sukoncentruotos vi
sos musų jiegos. 

Tito diktatūros Jugoslavijo
je pripažinimas iš Amerikos ir 
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Mi re mo 

Kunigas Juozas Zida navidgs 
Senas Kareivis KLEBONAVO TEN 

41 METUS 

Cpl. Lou Richman, 56 metų, 
iš New Yorko, yra vienas iš se
niausių eilinių kariu tarnavu
sių šio karo metu. Dabar gry-
žo iš Japonijos. 

MASKVOS TARY
BOS BAIGĖSI 

baigėsi 
Skelbiama jog pasiektas 

susitarimas "visais punk
tais kuriais tartasi", ką ga
lima suprasti patenkinimu 
bolševikų reikalavimų. 

Bus paskelbta tos konfe
rencijos nutarimų pasek-
konferencijos sutarimai. 

Šia konferencija nepasi-
Anglijos pusės yra,, pirmoji Į tenkinus Prancūzija, nes 

( Ofnodžio 26, Amerikos, 
Britų ir Sovietų užsienių ^ 
ministrių-posėdis Maskvoje- ̂ antininkas iš pasirinkimo. 

Laidojamas Gruodžio 31 
Gruodžio 26, Dirvos Re

dakcijai telefonu iš Am
sterdam, N. Y., pranešė 
kad tą dieną, 3:10 po pietų, 
atsiskyrė su šiuo pasaulio 
ilgametis tos Lietuvių ko
lonijos klebonas, Kun. Juo
zas židanavičius. Klebonas 
per kelis pastarus metus 
buvo jau silpnokas, o prieš 
mirtį porą savaičių visai 
sirgo. 
^ Velionis sugyveno gra
žios senatvės — buvo jau 
79 meti! amžiaus, gimęs 
Seirijuose Rugpjučio 21 d. 
1866 metais. 

Pastebėtina kad Kun. J. 
Židanavičius Amsterdame 
išklebonavo 41 metus — vi
są laiką čia ramiai išgyve
no kaip tik į šią parapiją 
atvažiavo, kas yra reteny
bė tarp musų kunigų išei
vijoje. 

A. a. Kun. Židanavičius 
buvo dvasiškis iš pašauki
mo, bet Lietuvis patriotas 

PRANCUZV FRAN-
KAS NUVERTINTAS 

Gruod. 25 Gen. de Gaul
le vyriausybė nustatė nau
ją oficialų Prancūzų fran
ko kursą: 119.10 už dolarį, 
480 už Anglų svarą. Ikšio
linis oficialus kursas buvo 
50 už dolari ir 200 už Ang
lų svarą. 

Prancūzai tiki kad tokia 
franko reforma teigiamai 
atsilieps į jų eksportą — 
įgalins užsieni iš jų dau
giau pirkti. Galutinis fran
ko stabilizavimas betgi pri
klausys nud Prancūzijos 
bendros ekonominės padė
ties sureguliavimo. 

KINIJOS komunistai pa
siūlė tautinei ^Kinijos vy
riausybei sustabdyti karo 
veikimus ir "užšaldyti" ka
riuomenes dabartinėse po
zicijose. Pasak komunistų, t arkivvskunas 
tai esanti didelė nuolaida: 

SVEIKINAME DIRVOS SKAITYTOJUS, 
BENDRADARBIUS IR RĖMĖJUS 

su Naujais 1946 Metais 

Dirvos Redakcija Ir Administracija. 

POPIEŽIUS PASKYRi 32 NAUJUS 
KARDINOLUS 

Reikšmingi Įvykiai Katalikų Bažnyčioje 

Gruodžio 23, Popiežius 
Pijus XII paskyrė 32 nau
jus kardinolus. Iš naujai 
paskirtųjų tik 4 yra Italai. 
Tuo budu naujoje Kardino
lų Kolegijoje bus 42 ne Ita
lai ir 28 Italai. 

Jungtinės Amerikos Val
stybės susilaukė 4 naujų 
kardinolų. Jais yra: Fran
cis J. Spellman, New Yor
ko arkivyskupas, 

John Glennon, St. Louis 
arkivyskupas, 

Samuel A. Stritch, Chi-
cagos arkivyskupas, 

Edward Mooney, Detroi-

Maskvos kregždutė: ji patvir
tina faktą kad Maskvos konfe
rencija bus tolesnių nusileidi
mų bolševikams konferencija. 

Žinia gi kad ateinančių metų 

ji nebuvo priimta ir su ja 
nesiskaityta. 

Tarp anksčiau paskelbtų 
pranešimų iš Maskvos kon
ferencijos, sako sutarta lai-

Gegužės 1 bus sušaukta svar- kyti taikos tarybas Gegu-
bi tarptautinė konferencija žės 1, į kurias bus sukvies-
(taikos sutartims su Italija, ta 21 valstybė. 
Rumanija, Bulgarija, Vengrija K dard g„ Lieluva? 

ir Suomija pasirašyti) mums Ar Lietuva bus pakvies-
yra rimtas priminimas kad Eu
ropos tvarkymas eina prie ga
lo. 

šito akivaizdoje yra nepa
prastai svarbu galimai sku
biau pravesti Kongrese Willis-
Kelly rezoliuciją. Priešingu at
veju gali atsitikti kad ne tik 
faktinai bet ir oficialiai Lie
tuvos okupacija bus pripažin
ta Įvykusiu faktu. 

• 
NEGERI ŽENKLAI 

Žinia kad kūčių vakarą 
Kremliuje, Maskvoje, įvykęs 
banketas, kurio metu buvę iš
gerta net 15 tostų, leidžia spė
ti kad viskas ėjo taip kaip so
vietai norėjo. 

Lygiu budu ir pranešimas 
kad Molotovas su Bevinu bu
vę begalo patenkinti kai Byr
nes jiems pasiūlęs tą patį kil
čių vakarą pranešti pasauliui 
apie busimą Gegužės konferen
ciją, nėra geras ženklas. Mo
lotovas niekuomet nesti paten
kintas jei prieinama teisingu-, 
mu pagrystų sprendimų. Tais 
atvejais jis nedžiugauja, o 
burbteli kad taiką rfiylinti Ru
sija buvus nesuprasta. O jei 
Molotovas džiaugiasi tai tas 
reiškia kad sovietų smurtin
giems siekimams dar sykį bu-
yo jffitarta. 

ta, ar jau jos likimas pra
gertas, neš Molotovas nesi
gailėjo savo dviem aukš
tiems svečiams geriausių 
gėrimų. 

Nežiūrint ka Sekretorius 

Jis nesekė Lietuviškų po
litikierių kunigų takais ir 
neklausė jų padiktavimų. 

Velionis buvo ilgametis 
Dirvos skaitytojas, mėgo 
jos istorinius romanus ii 
bendrai Dirvos tautinę li 
niją. 

Kuomet atvažiavo Ame
rikon Lietuvos Preziden
tas A. Smetona, Kun. Žida
navičius buvo pirmutinis 
Amerikos Lietuvių klebo
nas parsikviesti p. Prezi
dentą į savo parapiją pas 
savo gerus Lietuvius. 

Reiškiame Amsterd amo 
Lietuviams gilios užuojau
tos netekus gavo mylimo 
klebono. 

Velionio vieta užima jo 
pavaduotojas, Kun. J. Raš-
tutis, kuris taip pat yra ži
nomas kaip geras patrio
tas ir rimtas Lietuvių va
das. 

anksčiau jie reikalavo kad 
Čiang-Kai-šeko kariuome
nė atsitrauktų i pozicijas 
kuriose ji buvo Japonijos 
kapituliacijos metu, o da
bar tenori ka<į_4i sustotų 
ten kur esanti. ?. • 

Tikrovėje čia nėra jokios 
nuolaidos, o priešingai, no
ras suktu budu laimėti už
grobtų sričių pripažinimą. 
Logiškai, visa Kinijos teri
torija turi buti subordinuo
ta tautinės vyriausybės val
džiai, ir jei komunistai siū
lo kokius 'užšaldymus' ko
kiose bebūtų linijose tuo 
pačiu jie paneigia centro 
valdžią. Gi dabartinis jų 
taikingumas gali ir nieko 
kito nereikšti kaip tai kad 
jie gavo Į kailį ir nebegali 
sustabdyti Čiang- Kai- seko 
kariuomenės žygiavimo. 

EKONOMIKA 
Didžioji Paskola 

Anglijai 
PASKOLA IR 

USND-LEASE 
DID. BRITANIJA lend-lease 

formoje gavo iš Amerikos įvai* 
rių gaminių už daugiau negu 
29 bilijonus dolarių, o davė tik 

i i. • r • a. £ aPie 4 bilijonus. Tokiu bu-bes sekretorius. Jei tas fa- du per karą. Anglija ^ 

Byrnes Maskvoje padarė, 
ir nežiūrint jo po senovei 
užtylėjimo Lietuvos klau
simo, mes turime vieną vil
tį — Amerikos Kongresą, 
kur įnešta rezoliucijos rei
kalaujančios ir Lietuvą pa
dėti taikos svarstymuose. 

Dirbkime dabar kad iki 
Gegužės 1 ir Lietuvai butų 
užtikrinta pakvietimas ir 
kad ji butų 22-ra valstybė 
taikos konferencijoje. 

Jei tas nebus padaryta, 
State Departmento rami
nimai kad Lietuvos klausi
mas ten tebėra "po seno
vei" bus tik Lietuvių tau
tai apgaudinėti pasakėle. 

17 žuvo gaisre. Hart
ford, Conn. — Per Kalėdas 
senelių prieglaudoje nuo 
eglaitės užsidegė namas ir 
gaisre žuvo 14 moterų ir 3 
vyrai. 

Amerffca sako laikys ka
ro reikalams virš 20,000 
orlaivių. . 

Ispanijoj, nugriuvus kal
no šonui ant kaimelio už
mušta 70 gyventojų. 

Užgriuvo 50 angliakasių. 
Pineville, K. — Gruod. 26, 
po sprogimo vienoje kasy
kloje užgriuvo tarp 30 ir 
50 angliakasių ir netikima 
kad jie išliks gyvi. 

Berline siaučia tyfas — 
tai greičiausia nuo bolševi
ku iš Rusijos atneštų utė
lių. 

Prisiėmė Kaltę už Pearl Harbor 

Lt. Gen. Gerow, laike Kongresinio tardymo del Japonų 
pasalingo užatakavimo Pearl Harbor, pasakė kad jeigu kas 
kaltas už nepranešimą laiku persergėjimų Generolui Short, tai 
jis prisiima tą kaltę. Jis tikfjo kad kitų pranešimai turėjo 
jau buti pranešti Gen. Short kad jis prisilaikytų Gen. Mar-

» shall'o instrucijų del santikių sų Japonais. i 

Taigi įskaitant Kardino
lą Dennis Dougherty, Phi-
ladelphijoje, J. A. Valsty
bės dabar turės penkis kar
dinolus. 

Lotynų w^merikai, kuri 
dabartiniu' 'metu teturėjo 
vieną kardinolą, buvo pa
skirti penki nauji kardino
lai, ir Kanadai, greta vieno 
dabartinio, paskirtas dar 
vienas. Tuo budu abiejose 
Amerikose > dabar yrą 13 
kardinolų. 

Pirmą kartą Katalikų 
Bažnyčios istorijoje kardi
nolas buvo paskirtas Kini
jai ir pirmą kartą kelių 
šimtų metų bėgyje kardino
las buvo paskirtas Artimie
siems Rytams (Turkų Ar
mėnijai). 

Pažymėtina kad vieno 
naujo kardinolo susilaukė 
Lenkija. Juo pas k i r t a s 
Krokuvos Arkiv. Adomas 
Steponas Sapiega. # Ta pro
ga įdomu pastebėti kad Sa
piegos yra garsi senosios 
Lietuvos didikų giminė, 17-
me amžiuje Lietuvoje tu
rėjus daugiau galios negu 
pats Lenkijos karalius ir 
Didvsis Lietuvos Kunigai
kštis. Tat galimas dalykas 
kad ir naujasis Lenkijos 
kardinolas yra Lietuvių kil
mės. Kitas Lenkijos kar
dinolas yra Hlond. 

Jeigu Lietuva dabartiniu 
butų buvus nepriklausoma, 
galimas dalykas kad ji Ar
kivyskupo Juozo Skvirec
ko asmenyje butų susilau
kus kardinolo. Šios vilties 
betgi Lietuva nenustoja ir 
dabar. 
Dideles reikšmės žygis <į~~ 

Keturių naujų J. A. v. 
kardinolų paskyrimas ly
giai kaip ir paskyrimas ei
lės kardinolų ten kur Jų 
anksčiau nebuvo, t. y. žy
mus Katalikų Bažnyčios 
sutarptautinimas, yra dide
lės svarbos faktorius. Ka
talikų Bažnyčia šiądien y-
ra vienintelis didelio auto
riteto ir galios junginys, 
nekompromisingai st o j ą s 
prieš komunizmą. Galimas 
dalykas kad Amerikietis 
Kardinolas Spellman bus 
naujasis Vatikano Valety-

ktas pasitvirtintų, Ameri
kos katalikai butų surišti 
dar glaudesniais ryšiais su 
Europos katalikais ir šito 
pasekmėje butų dar labiau 
suinteresuoti jų likimu. 

Tautiniai Amerikos ry± 
šiai su Europos tautomis 
butų dar sutvirtinti tamp
riais Katalikų Bažnyčios 
organizacijos ryšiais. Ame
rika gautų dar vieną im
pulsą senajam pasa u 1 i u i 
nuo komunistiško antplū
džio apginti. 

Visos tos perspektyvos 
betgi nei kiek neišsklaido 
miglų kurios gaubia Kata
likų Bažnyčios ir viso krik
ščioniškojo pasaulio ateitį. 
Labai galimas dalykas kad 
komunizmo įsigalėjimo re
zultate Katalikų Bažnyčiai 
teks gryžti į krikščionybės 
persekiojimo laikus ir kad 
laukinis bolševikų siautėji
mas Europoje Katalikų Ba
žnyčiai duos dar m vieną 
naują šventąjį. 

Popiežius kalbėjo per ra
dio prieš Kalėdas, primin
damas kad dabartinė poka
rinė betvarkė ir diktatūri
nės sistemos pasauli prie 
taikos neveda. 

Apie 170,000 gryžtančių 
kareivių prieš šventes bu
vo užsikimšę Pacifiko uos
tuose, nes laivais ten gry-
žus, nebuvo gana traukinių 
nei busų išvažinėti į aavo 
namus. 

Gen. MacARTHUR galu
tinai patiekė Japonijai nau
jo gyvenimo programa ir 
daugiau jau jokių didelių 
pakeitimų nedarys. Japo
nai dabar tik turi parodyti 
gerus norus ir sulyg tų pa
tvarkymų taikyti savo at
eities gyvenimą. 

Amerika apie 25 bilijonus do
larių. 

Kadangi Anglija tos sumos -* 
prie geriausių norų sugrąžinti 
negali, o jos sugriautam ūkiui 
atstatyti reikalingi papildomi 
kreditai, Amerika sutiko jai 
paskolinti dar $3,750,000,000, 
o 25 bilijonus lend-lease skolos 
sumažino iki minimalės $650,-
000,000 sumos ir ją įtraukė į 
bendrą paskolos sumą $4,400,-
000,000. Tuo budu, Anglija ne 
tik nemokės savo šio karo sko
lų, bet dar gaus naujų žymių 
kreditų. 

PANAŠIAI, atrodo, bus ir 
su kitais Amerikos lend-lease 
skolininkais: Rusija, kuri yra 
skolinga virš 10 bilijonų dola
rių, ir Kinija, kuriai buvo su
teikta įvairių daiktų už $750,-
000,000 (ajrie IVt'' to kas bue» 
vo duota bolševikams ir apfe 
3to ką gavo Anglai). 

Šioms abiems valstybėms 
Anglijos pavyzdžiu, greičiausia 
bus nubrauta didžioji jų sko
los dalis ir paliktas koks ne
reikšmingas mažmožis. 

GRYŽTANT prie naujosioa 
Amerikos paskolos Anglijai, , 
keletą žodžių tenka pasakyti 
apie jos senąją, pirmojo pasau
linio karo, paskolą Amerikai. 
Ji yra vos 32 milijonais dolarhg 
mažesnė negu naujoji paskola. 

Pasitarimuose del naujosios 
paskolos apie senąją skolą ne
buvo užsiminta. Tat teoretiš
kai ji tebeegzistuoja iki šiolt 
bet praktiškai, aišku, ji netu
ri jokios reikšmės: Amerikai 
ji nebus sugrąžinta. 

KITI ANGLUOS 
KREDITAI 

Greta Amerikos, Anglija 
smarkiai įsiskolino savo domi
nijoms bei kolonijoms: Indi
jai, Aigiptui, Artimiesiems Ry
tams, Australijai ir Pietų Af
rikos Unijai. Didžiausiu Ang
lijos kreditorium tapo Indija 
(5 bilijonai), o bendra Angli
jos karo skola savo imperijos 
dalims pasiekė 14 bilijonų do
larių. 

šios skolos, aiškiui dalykas, 
Anglija niekuomet nesumokės. 
Didžioji jos dalis, greičiausia, 
bus nubraukta, o mažutis ne
reikšmingas likutis bus palik
tas dominijų ir kolonijų nuo-
žiurai — jų pačių rekonstruk
cijai. 
PASKOLA ANGLIJAI — 
EKOMONINĖS PASAULIO 
REKONSTRUKCIJOS 
PRADŽIA 

Šioje vietoje nėra įmanoma 
pilnai išnagrinėti Anglijai tei-

jami dar šie dalykai: 
1. Aštuonių bilijonų dolarių 

tarptautinis rezervas pasaulio 
valiutos lygsvarai išlaikyti, 

2. $9,100,000,00$ fcirptauti-
nis bankas ir 

3. $3,500,000,000 eksporto-
importo bankas. 

f Paskutinysis butų sudary
tas išskirtinai iš Amerikos ka
pitalų, o pirmuose dviejuose 
turėtų dalyvauti ir kitos vals
tybės. 

Yra aišku kad šio milžiniško 
plano įgyvendinimas tebus į-
manomas jei pasaulyje viešpa
taus gera valia ir savitarpiu 
pasitikėjimu pagrvsta taika. 

Jei to nebus — o to tikrai kiamos paskolos reikšmės, bet 
nebus kol pasauline santvarka 
bus grindžiama bolševikų ki
toms tautoms užkrautu jungu 
— tas visas pianas sprogs kaip 
muilo burbulėlis. Tačiau šiaip 
ar taip, paskola Anglijai yra 
to plano vykdymo pradžia. 
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galima paminėti kad ji yra 
milžiniško pasaulinės reksa* " 
strukcijos plano dalis. 

Lygiagrečiai su paskola An
glijai ir atitinkamai Bretton 
Woods planams, yra projektu©-
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JEENNSYLVANIJOJE 
_. PITTSBURGH 

; yl " -v 
DIVORSAI PADAUGĖJO 

Allegheny apskrityje diVor-
sai pasiekė aukščiausio laips
nio, -'kada pastaromis dienomis 
viena diena Įteikta net 103 pe
ticijos, ir teismai vienos dienos 
metu kaip "Kalėdų dovaną" 
davė 73 poroms persiskyrimą. 

Atsižymėjo Futbole 

Detroity Midi4N€mjienoė 
PAJIESKOJIMAI 

DŪMAI VIS SIAUČIA 
Nežiūrint įvesto įstatymo ir 

nepaisant nutarimo kad karui 
pasibaigus bus imtasi dumų 
kontroliavimo įstatymas vyk
dyti, iki šiol Pittsburgh iečiai 
kenčia tą sunkią ir dvokiančią 
dumų plėgą. Dabar miesto ta-i 
ryba Jsalba kad tik pradedant 
Kovo mėnesiu turės buti pra
dėta naudoti;, kuras kuria ne
turi dumų. 

Ateinančiam rudeniui, sako, 
biįs galima jau pilnai pritaiky
ti tas {lufn-ų kontroliavimo įs-
stfttymas. -

KETURI UŽTROŠKO 
.Namuose antrašu 2528 Sa

rah st., pereitą savaitę nuo ga-
so-dujų užtroško keturi jau
nos Woy šeimos nariai, tėvas, 
motina ir du jų kūdikiai. Tė
vas dar buvo rastas kiek gy
vas, bet mirė nuvežtas ligoni
nėn. 

RUmchurd, 
ville, S. C., šymet laimėjo pir
maeilio futbolininko vardą sa
vo atsižvmėjimais Armijos fut
bolo lošimuose. 

PHILADELPHIA 

NUŠOVĖ PORĄ 
ALLENTOWN, Pa. — Jau

na, 21 m. moteris, dviejų vai
kučių motina, Madeline Bar-
nak, rasta nušauta prie jos 
natrių durų, su jos palydovu, 
paleistu iš armijos leitenantu, 
kuris ją parlydėjo po susipaži
nimo naktiniame klube. 

Ta moteris buvo pasimetus 
sti savo vyru, kuris po šito į vy
kit), tapo .suimtas klausinėjimui. 

GAVO KALĖDŲ DOVANŲ. 
Čia nekurie Juozo J. Bačiu-

no bičiuliai iš jo Tabor Farmos 
pastaru laiku sulaukė nepapras
tai , naudingą "Krismų prezen-
tą" — po dėžę jo paties ūkės 
prezervuotų vaisių, kuriais ga
lės ilgoką laiką pasmaguriau
ti. 

Už tokią dovaną, mano su
pratimu, daugiau dėkingumo 
priklauso poniai Bačiunienei, 
kuri suranda laiko ir moka 
taip puikiai tuos savo ūkės 
vaisius sukonservuoti. 

Patarėjas. 

LAIKYS 40,000 . ) 
'Pcimsylvanijos**>atstfjar 

mato laikyti 40,000 savo nacio-
nalės gvardijos vyrų — tris 

STREIKAVO APIE 
PUSĖ MILIJONO 

. DARBININKŲ 

Šiomis dienomis, priskaitant 
didžiausi* General Motors dar-

karaus daugiau negu ta gvar- j streiką, kuris išmetė 
diją susidėjo prieš karą. jg darbų apie 32^,000 darbinin-

' 'J - kų, visoje šalyje streikais bu-
N#RĖJO LAIKYTI NAMIE į vo apimta 401,000 darbininkų. 
VYRO LAVONĄ Kalėdų laiku streiko buvo 

EPHRATA, Pa. — čia tula paliesta Detroite dar virš 10),-
70 metų amžiaus, moteris, po|030 darbininkų Ford, Packard 
mirties savo vyro, atsisakė įsi- jr Briggs dirbtuvėse. 
leisti j namus bent ką iš vai- streikavo 4,000 Greyhound 
džios atstovų, kad neatimtų busil šoferių, sutrukdvdami 18 
jos vyro lavono; ji tikėjo kad valstijų pasažierių judėjimą, 
jis dar gali atgyti. Jos mintis j j^uo j-0 ^ai baigėsi karas su 
buvo laikyti lavoną namie tris; Japoni ja iki Gruodžio 21 šalv-
mėnesius ir prašyti dvasiskio; je atsibuvo 1.650 streikų, iš 
kad ii atgaivintų. Sveikatos 1.450 baigėsi, kiti dar tę-
virsinii^cai pagaliau įsigavo į sjasi. 
jos namus ir išvežė lavoną pas j streikai ir lokautai nuo ka

ro pabaigos palietė apie 1,5C0.-
ODO darbininkų. 

Tu didelių skaičių akivaizdo
je vis tik išeina kad streikais 
buvo paliesta tik 1 nuoš. dar
bininke. 

Jieškomieji ar apie juos ži
nantieji prašomi atsiliepsi į: 

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

arba 
Consulate of Lithuania 
30 N. LaSalle Street 

Chicago 2, 111. 

! Liaudanskienė-šapranauskaitė 
Ona, gyvenusi Gardner, Mass. 

Majauskas, Kazinieras, gyve
nęs Boston, Mass., kilęs iš Pa
kalniškių k., Veliuonos v. 

Margevičiutė, Mikasė, iš kir-
tiškių k., Lazdijų ap., gyvenusi 
Chicagoje. 

Masickienė-šilumaitė ir jos 
duktė Frances, gyvenusi Chi
cagoje. 

Mažulytę, Zofija, kilusi iš 
Vaitkaičių k., Raseinių ap,, gy-

}->įsĮ1(VU venusi New Yorke. 
1 Miernik, Margareta, gyvenusi 

Great Neck, L. I. 
Mikėnienė - žilvytytė, Brone, 

gyvenusi Chicagoje. 
Mišeik, Vincenta, gyvenusi 22 

Bank St., Chicago, 111. 
Montvilas, Justinas, gyvenęs 

West Pittston, Pa. 
Mykolaitis, Stasys, buvęs ke

pėjas Cannoshee (?). 
Norinkevičiutė, Janina, kilusi 

iš Bičiūnų k., Onuškio v., Trakų 
ap., Amerikoj išvykusi apie 
1936-37 metus. 

Norkus, Antanas, kilęs iš Ke
tūnų k., Sedos v. Mažeikių ap. 

Paciulevičierė-Kelmelytė. Mor
ta, duktė Jokūbo, iš Mikališkės 
k., Kapčiamiesčio v., Seinų-Laz-
dijų ap. 

Pečiukaičiai, Alfonsas ir Ele
na, gimę ir gyvenę Chicagoje, 

Petrauskai, kilę iš lukšių k., 
Šiaulių v., gyvenę Pennsylvania 
valstybėj. 

Petriką, Juozas, kilęs iš Rui
gių k., Veviržėnų v., Kretingos 
ap. 

Petronaičiai, Baltrus ir Ona, 
o taipgi Petronaičio trys bro
liai ir vaikai, kilę nuo Kedaihių 
ir gyvenę Brooklyn, N. Y. 

Plasčiauskienė Kazė, prieš i-š 
tekant Žukauskaitė, ir jos vai
kai. 

Pleženskis, Sofija, ir du jos 
broliai. Sofija su motina Kaze 
Plasčiauskiene lankėsi Lietuvo
je ir 1937 ar 1938 metais buvo 
sustojusi Šiauliuose. 

Povilaitis, Jurgis, kilęs ii 
Tvarkiškių, Kauno ap. 

Pranekevičienė-Kaledaitė, Ju
zė, kilusi iš Passidonės k., Liu
dvinavo v., Marijampolės ap., 
1929-3!) m. išvykusi Kanadon. 

Pukenis, Justinas, kilęs iš 
Liuduku k.t Anykščių v., Ute-

U LVS vro SKYRIAUS 
SUSIRINKIMO 

Gruodžio 16 d., Lietuvai Va
duoti Sąjungos 6-tas skyrius 
turėjo susirinkimą Šv. Antano 
parapijos mokykloje. Buvo ap
kalbėta daug įvairių dalykų. 
Dr. Jonas J. Sim?, skyriaus 
pirmininkas, patiekė raportą 
apie VVashingtoną atsibuvusią 
Antrą Misiją ir apie jos svar
bų atliktą darbą. Jis gražiai 
nupasakojo kas tik buvo ten 
nuveikta, taip kad ir nedaly
vavę nariai jautėsi lyg kad ir 
jie ten butų buvę delegatais. 

Po savo raporto Dr. Sims 
paprašė ir kitų dalyvavusių 
Washingtone Misijos delegatų 
papildyti ką jis butų praleidęs. 

Viktoras Petriką prašė visų 
narių kas tik gali rašyti savo 
senatoriams ir atstovams, kad 
jiems atėjus progai balsuoti už 
Lietuvos nepriklausomybės re
zoliuciją, jie butų daugiau su
sipažinę su Lietuviais ir jų 
troškimais. 

Kitas delegatas, J. Kripas, 
gerai patyręs Lietuviškoje po
litikoje ir turintis gerą talentą, 
smulkmeniškai nupasakojo kas 
įvyko Washingtone Misijos va
karienėje ir apie senatorių ir 
kongresmanų atsinešimą ir 
prielankumą Lietuvos nepri 
klausomybės. bylai. 

Toliau buvo išrinkta sky
riaus veikianti komisija iš se 
kančių narių: Stephania Dou-
van, Margaret Petrikienė, Ma
rė Sims ir Vytautas Morkuzas. 
Jie visi pasižadėjo pasikinkyti 
į didelį darbą ateinančių metų 
parengimams ir. piknikams, ir 
rengimo komisija išrinko sa
vo spaudos nariu V. Petriką, 
kad butų ateityje tinkamai ir 
pilnai aprašyta apie komisijos 
veikimus ir jos darbštumą. 

Prieš uždarant mitingą Dr. 
Sims pranešė nariams kad vi
sų kolonijų delesgaiai dalyvavę 
Washingtono posėdyje pasiža
dėjo sukelti tam tikrą kvota 
Lietuvos vadavimo akcijai. Ir 
Detroito delegatai pasižadėjo 
sukelti $1,000 sumą. Prašo
me Detroito ir apielinkės Lie
tuvių į talką. V. Petriką. 

Gruodžio 26 vii pradėta GM 
derybos su CIO automobilių 
unijos atstovais. General Mo
tors darbuose streiko paliesta 
175,ft00 darbininkų. 

Automobilių darbams truk
do negavimas stiklo ir plieno, 
nes streikuoja nekurios stikle 
išdirbystės. 

SUDECtt'' PENKI VAIKAI 
Apie 12 mylių atstu nuo De

troito, Gruodžio 22 anksti ry
tą sudegė vienišas ūkės namas 
ir gaisre žuvo penki jauname-
čiai vaikučiai kareivio Otto 
Winkelman, kuris dar randa
si Japonijoje, žmona stengė
si vaikučius gelbėt, bet pati 
vos nežuvo, turėjo iššokti per 
langą iš antro aukšto. Gais
ras kilo nuo perkaiiinto pe
čiaus. 

M I R I M A I  
WTRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

(Žinios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykai) 

BELAUKIANT ŠV. 
KALĖDŲ 

STREIKAS APIMA PLAČIAU 
Gruodžio 22 dar 92,000 dar-

Kristui gimus, Rytuose žvai 
gždė sužibėjo. Tai buvo dan 
giškas ženklas kad žmonijos 
lauktas Išganytojas jau randa-
dasi pas juos. 

Trys Karaliai, patėmiję švie
čiant žvaigždę rytuose, raiti 
jojo ant kupranugarių, pagerb
ti gimusį Išganytoją, kūdikėlį 
Kristų. 

Šymet, Kalėdų belaukiant, 
taip pat trys didieji valdovai-
ministrai Amerikos, Anglijos 
ir Rusijos suvažiavo į Maskvą. 
Bet jie teii susirinkę nepagar
bins Kristų ir neprisimins jo 
skelbto mokymo: "Ramybė že
mėje geros valios žmonėms". 

Jų tikslai kitoniški, kaip tai 
atominė bombą ir kiti nekrikš
čioniški darbai, \ 

Ar galima ko gero tikėtis iš 
Rusijos valdovo, kuris neap
kenčia ir naikina Kristaus idė
ją? Tas nekrikščioniškas val
dovas jau turi pavergęs po sa-

RtWtratKA Juozas, 77 metų, 
mirė 1 Rugs., Philadelphia, 
Pa. 

TAMULIONIENi Agnieška, 
mirė Gruodžio £, Worcester, 
Mass. 

VAŠKELEVIČIĖNĖ Marijona, 
mirė Gruod. 2, Worcester, 
Mass. (Merkinės par.) Ame» 
rikoj išgyveno 48 metus. 

KAIRIENĖ Rozalija (Budri-
kaitė), 45 m., mirė Gruod. 1, 
Chicagoj. (Kretingos apskr. 
Skuodo p. Krunelių k.) 

BEKELEVIČIENĖ Petronėlė, 
62 m., mirė Lapk. 15, Phila
delphia, Pa. ^ 

RUČINSKIENĖ! Atnelija, 58 
m., mirė Lapk. 19, Philadel
phia, Pa. 

SABALIAUSKIENĖ (Aleksy-
tė) Juzė, 51 m., mirė Gruod. 
1, Chicagoj. Amerikoje iš
gyveno 35 m. 

ČEPAITIS Petras, pusamžis, 
" mirė Lapkr.- 30, Chicagoje. 

(Kauno ap.) v 

BARANAUSKAS Jonas, pus
amžis, mirė Gruod. 3, Chica
goj. (Švenčionių ap. Kaltinė
nų p. Rakužių k.) Amerikoj 
išgyveno 35 metus. 

ŽEMECKIENĖ Ona (Dantmi-
tė), mirė Lapkr. 29, Chica-; 
goj. (Žagarės par.) 

ŠAULIS Petras, 32* m., mirė 
Lapk. 24, Waukegan, 111. 

NAKROŠIENĖ Marė (Sasnau
skaitė), pusamžė, mirė Lap
kričio 30, Chicagoj. (Rasei
nių par.) Ariierikoj išgyveno 
33 metus. 

DENNIS Juozas, 63 m., mirė 
Lapkr. 18, Clinton, Indiana. 
(Žalpių k.) 

TANKEVIČIUS Karolis, 51 m. 
mirė Lapk. 11, Perth Am-
boy, N. j. (Trakų ap. čižu-
nų' k.) 

PASISKEVIČIUS Leonas, 54 
m., mirė Spalių 23, Kewanee* 
III. (Pabrieželių k.) 

JURČIKON1S Jonas, mirė Lap
kričio m., Shenandoah, Pa. 

TUMAS Juozas, mirė Spalių 6, 
Cordoba, Argentinoje. (Ro
kiškio ap. Kamajų p. Juodo-
nių k.) 

AKULIONYTĖ Katrina, 33 m. 
mirė Gruodžio m. Lawrence, 
Mass. 

BAUMILIENĖ (vardas rtepaž.) 
mirė Gruodžio Oi. Lawrence, 
Mass. 

UžDAVINIENĖ Kornelija, mi
rė Gruodžio mėn., Norwood, 
Mass. 

DRUGALIS Antanas, mirė 2 
Gruod., Duryea, Pa. 

ANTANAITIENĖ Felestina, 
mirė Gruodžio 1, Lee Park, 
Pa. 

SLAVINSKAS, 68 metųrmfrė 
Gruodžio m., Rockford, 111. 

DIRVOS AGENTAI 

vi:n daug žmonių, sykiu ir 
Lietuvių tautą. Daugel mili- ŽVINGILA Leonardas, 21 m., 

J, A. Urbonas 
©Irvos Agentas Daytone 

ir apielinkėje. 
1302 Lamar St. Dayton, O. 

A. S. Trečiokas 
INSURANCE AGENTŪRA 

Dirvos Atstovas 
Prenumeratoms, Skelbimams 

311 Walnut Street 
NEWARK 5, N. J. 

i -

Petras Lalas 
Dirvos Atstovas 

Prenumeratoms, Skelbimams 
39 Union Street 

AMSTERDAM, N. Y. 

Vytautas Markuzas 
Dirvos Atstovas 

Prenumeratoms, Skelbimams 
3907 Lillibridge 

DETROIT 14, MICH. 

laidotuvių direktorių. 

YGUNGSTOWN 
NUŽUDĖ TRIS.' Policija su 

ėmė vieną 46 metų vyra, ku
ris sako prisipažino prie tri
gubos žudystės. Jis nužudė; 
namo savininkę, 88 m. senu- j 
kę, jos dukterį, ir kitą tų na- j 
mų įnamį. Suimtojo žmona pa-1 
aiškino -policijai kad jos vv'ras j 
pora savaičių atgal smarkiai Kog viešas visuotinis metinis 
susipyko* su >0 nužudyta 11a-; susirinkimas įvyksta Lietuvių 
mo/savininke, kuri norėjo juos Jurgio Draugijos salėje 

NEWARK, N. J.. 
VISUOTINIS SUSIRINKI

MAS 
New Jersey Lietuvių . Tary-

įs tų namų iškraustyti. 

Žinok Amerikos 
KONSTITUCIJĄ 

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

LIETUVIŲ NAUJIENOS 
N. 6th St. Philadelphia 6 Pa 

Newarke, sekmadienj, Gruod. 
30, nuo 12:30 vai., tuoj po pa
maldų. 

Valdyl a padarys pranešimą 
iš savo darbuotės 1945 metais. 
Bus patiekta planai 1946 metu 
veiklai ir išrinkta nauja val
dyba kitam metui. . 

Visi už Lietuvos laisvę ko
vojantieji yra prašomi daly
vauti šiame susirinkime. 

Kviečia New Jersey Lietuvių 
Taryba* A. S. Trečiokas, Sekr 

nos ap., gyvenęs Chicagoje. j bininkų prisidėjo prie nedir-
Rakauskas, Kazys, kilęs iš j bančiuiu, i§ priežasties auto 

Dargiskių k., žarenu v., 1946;. ;v. , , . . . 
m., jrvvenęa 125 Siegel St., industrl'os darbminku streiko 
Brooklyn, N. Y .  i F°rd Motor Clo. paleido 80,-

Rado, Anna, gyvenusi L O s 1000 darbininkų iš trijų savo 
Angeles, Cal. , išdirbvsčių, nes jos negauna 

Ragaišis Antanas, s. Antano, reikalingu daiiu. 
kilęs iš Utenos ap., gyvenęs i . TT- ui J,v 
Brooklyn, N. Y. | Rouge ir Highlaut! Park dir-

Raštutis, Juozas ir Jonas btuvių darbininkai sakė bu< 
gime J. A. Valst., po 1914-18 kviečiami į darbus tuojau p; 
m. karo tėvų parvežti Lietu-. Kaledu, bet Lincoln darbinin-
vo„ ir su jais gyvenę Dalekiš- • ^ § j 
kiu k., Šilalės v., Tauragės ap.,1 . u. 
bet prieš ši karą vėl gryžę j Paleista 10,0 30 darbinmki 
Amerikon ir apsigyvenę Chica-: iš Packard dirbtuvių taip pa4 

goie. j del stokos dalių. 
Ribiclas, Povilas, gyvenęs 

Chiragoje. 
Rimša. Vladas, gyvenęs Wor

cester, Mass. 
Ripinski^ Leonardas, turėjęs 

restoraną Rannoshee (?) mies
te. 

Rumšą. Antanas, gyvenas Sta
kių k., Šimkaičių v., Raseinių 
a r>. 

Famolienė-Pranckevičiu* \ Elž
bieta, gyvenusi Boston, J$ass. 

jonų žmonių kurie yra patekę 
i to barbaro valdovo nagus, 
kenčia priespaudą ir persekio
jimą. 

Jie la\ikė šių Kalėdų su di
džiausia viltimi, nes ju visos 
viltys .yra sudėtos Kristaus 
skelbtoje Evangelijoje — jų 
išpirkimui iš vergijos į laisvę 

mirė Gruodžio m., Frackvil-
le, Pa. 

MENKEVIčIENfi Marė, mirė 
Gruod. m., Shenandoah, Pa. 

JAKACIONIS Petras, mirė Gr. 
m., Gilberton, Pa. 

MELAUSKIENĖ Margareta, 
• mirė Gruodžio m., Frack • 

ville, Pa. 
ir į teisingą taiką, o ne kaip BERTULIS Pranas, mirė Lap-
kitaip. J. A. Urbonas! kričio 15, Stratford, Conn. 

Dayton, Ohio. REMEIKIS Steponas, 37 metų, 
rnirė Spalių 9, Buenos Ai-

Didžiosios Tikybos 
Pasaulyje 

Mohametonų pasaulyje skai
toma esant apie 220,000,000; 
Romos Katalikų— 338,000,030 
Protestantų — 135,000,030 
žydų tikybos 15,000,000 S; - , 

res, Argentinoj. (Utenos ap. 
Užpalių p. Mikėnų k.) 

DUDA Petras, 70 metų, mirė 
Spalių 9, Avellaneda, Argen
tinoj. (Papilės p. Rasčiunų 
km.) 

Marijona Milunaitiene 
Dirvos Atstovas 

Skelbimams, Prenumeratoms 
84 i Hollifis Street 

BALTIMORE 1, MD. 

Juozas Zemgules 
Dirvos Atstovas 

Prenumeratoms, Skelbimams 
511 So. Hoover Street 

LOS ANGELES, GALIF. 
M . 

Juozas V. Valickas 
Dirvos Atstovas Rytuos 

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

130 Congress Avenue 
Water bury, Conn. 

J. Žemantauskas 
N o t a r a as 

"Dirvos" Agentas 

Detroite GM Streiko Piketai Demonstruoja 

WORCESTER, Mats. 

Zigmas Jankauskais 
Real Estate- — Insurance 

Dirvos Atstovas 
Prenumeratoms, Skelbimapis 

536 North llih Street 
PHILADELPHIA, 23, H-

i PRANEŠA apie ištobulinimą 
{naujo pasekmingo vaisto ruo 
dusulio ir nosies užgulimų (hay 
fever) tiems kurie tam +iktu 
meto laiku to sulaukia. Tas 
vaistas dar neišdirbamas vi
suotinam naudojimui, bet ne
užilgo jau bus gaunamas. 

KNYGOS KOLEGIJOJE 
Holy Cross College skaityk

loje tapo išdėtos LVS išleistos 
knygos "Timeless Lithuania" 
ir "Lithuania.Under Hie Sickle 
and Hammer". 

Taip pat Holy Cross Kolegi
jos istorikų Sąjunga vienbal-1 

siai priėmė nutarimą užgirti 
abi rezoliucijas kurios įnežtos 
U. S. Senate ir Atstovų Bii~ 
muose Lietuvos klausimu. 

Kaip patirta, buvo pasiųstas 
laiškai tų rezoliucijų reikalu, 
vienas musų vietos kongresma-
nui, antras Senatoriui Walsh, 
kuris pats yra užbaigęs Holy 
Cross Kolegiją. 

Vytautas Adomaitis. 

I 
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§ Sveikinimas ir Linkėjimai • įj 
| NAUJIEMS 1946 METAMS jjj 

Nauji Savininkai: » 
i JUOZAS ir MOMIKA PETROXAS & 
S JUOZAS ir ANELĖ MELASZUS | 

S KAUNAS GAFE f 
g 519 VALLEY STREET FU. *1370 | 
| DAYTON, OHIO | 

P J. KERSTŠ 
609-12 Society for Savings Iild. 
OFISO TELEFONAS: MAin 1778. 

Norėdami pigiai pirkti namus miente arba priemie.sčKOHe^ Vreip-
kitė* j mane, gausit pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą Įvai
riuose apdraudo3-insurance reikaluose. 

Sutaisau paskolas pirmo mortgečio. Patarnavimu* ir iftpUdj-
mas garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba asmeciilui 

f Apie j 0,000; unijistų piketų dalyvavo vienoje iš; pastarų 
ftemonKtraiįį^ prie General Motors dirbtuvių Detroite, reika
laujant pa ue'lti- darbininkams mokestį, kaip šis vaizdas parodo. 

VISOKIA APDRAUDA 
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale viso
kios Apdraudos (Insurance) visai dykai. T'«i«l pirma 
šaukite mus negu ugniagesius (fare-monus). 

ir Apdraudos Agentūra. 

P. -P. M U LIO LIS 
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D I R V A  

Tepili meilė Lietuvos t 
Dega mūsų širdyse! L A I S V A  t«isVę pažinę — 

Jungo nevilksiin! 
tUŠim 

Svečiuose pas Pabėgėlius Austrijoje 
y»»'i'wį" 

Specialiai Dirvai iš Šveicarijos. 

Pranetrt^ okupuotoje 
dalyje ; 

Kai atvažiuoji Austrijos 
pasienin Bodeno ežero apy
linkėse, matai kad šioje vie
toje Šveicariją nuo kaimy
nines valstybės teskiria Rei
no upė. Čia Reinas dar 
nėra ta didingoji upė, ku
rią esu ne vieną kartą ste
bėjęs jo aukštupyje. Bet 
vis dėlto jis jau beveik sie
kia Neries plotį ties Kau
nu. Ne vienas pabėgėlis, 
šiądien gyvenąs Šveicarijo
je, yra rizikavęs gyvybe ir 
nakties gludumoje plaukęs 
per Reiną. Kas žino, kiek 
sraunieji vandenys yra ne
grąžinamai nusinešę musų 
tautiečių, kai šie bandė pa
siekti Šveicarijos krantus? 

Norint šiądien pareiti per 
Reiną, nebereikia slapsty
tis nuo budrios pasienio 
s a r g y b i n i ų  a k i e s .  T i e s a ,  
vis dar nėra normalaus su
sisiekimo. Po baisiosios ka
tastrofos,- kurią išgyveno 
Europa, gyvenimas tik pa
mažu pradeda normalėti. 
Greičiausia, praeis dar ne
maža metų, kol bus galima 
keliauti taip, kaip tai buvo 
"gerais senais laikai s". 
Traukiniai per sienas arba 
visiškai nevaikščioja, arba 
eina tik labai retai. Ta
čiau nesu apsikrovęs laga
minais, todėl man nesunku 
pereiti per tiltą, kuris jun
gia Šveicariją su Austrija. 

Jeigu Šveicarijos ' piseje 
nesimato jokių atmainų nuo 
mano paskutinės kelionės, 
tai jau pirmieji žingsniai 
Austrijoje primena, jog gy
vename tik pirmutinius po
karinius mėnesius. Pasie
n y j e  k e l i a u t o j ą  s u t i n k a  
Prancūzų kariai, kurie lai
ko okupavę Austrijos va
karų provincijas. Kariškiai 
tikrina dokumentus. Išsi
kalbu su jais. Dažniausia 
tai jauni vyrai. Vienas pa
sakoja, jog, teturėdamas 16 
metų amžiaus, nuėjęs į gar
sųjį "maquis" (partizanus). 
Su kitu kalbamės apie Vi
duržemio pajūrį, kurį per 
savo apsilankymus esu taip 
pamėgęs. Jis kilęs iš Mar
seille, kaip sykis iš to se
nojo uosto rajono, kurį Vo
kiečiai susprogdino. Vie
nas Prancūzas teiraujasi, 
kur yra toji "Lithuanie". 
Jis jos vardą dažnai girdė
jęs, bet negalįs aiškiai per-
s i s t a t y t i ,  k o k i o j e  v i e t o j e  
reikštų žemėlapyje Lietuvos 
jieškoti. Kol taip šneku
čiuojamės, visi formalumai 
su Prancūzais jau atlikti. 

Bolševikų žiauri tvarka 
ir Austrijoje 

Ir tik dabar susitinku su 
Austrų valdžios pareigunu, 
muitinės valdininku. Išsi
kalbu ir su juo. Jis pasako
ja kad Austrijoje susitikęs 
su daug Lietuvių, kurie bė
gę nuo bolševikų. 

"Lietuviai bolševikų ne
mėgsta", pastebi Austrų ka
rininkas. "Bet ir mes jų 
nekenčiame. Jųs gi girdė
jote, kaip žiauriai ir begė
diškai bolševikai pas mus 
šeimininkauja. Net tie žmo
nės, kurie dar neseniai lau
kė išganymo iš Rytų, šią
dien pasidarė pikčiausi bol

ševikų priešai. Tamsta ma
tysi kad Austrų tauta už 
bolševikus nebalsuos", — 
tvirtino Austrų muitinin
kas, dar neseniai buvęs ka
rininko uniformoje. Rin
kimų rezultatai tikrai pa
rodė kad mano Austras tei
singai atspėjo savo tautos 
nuotaikas. Bolševikai Au
strijoje iš tikrųjų skaudžiai 
pralaimėjo. 

Vykstu į Lustenau mie
stelį, esantį pačiame Švei
carijos pasienyje, Vorarl-
bergo provincijoje. Vorarl-
bergas savo išvaižda nie
kuo nesiskiria nuo Šveicari
jos. Ta pati gamta, tokie 
pat žmonės. Šis kraštas 
nuo karo tiesiogiai nėra nu
kentėjęs. Bet žmonės atro
do skurdžiau, nekaip ana
pus sienos, kuris karo is 
viso tiesiogiai nepatyrė. Prie 
kai kurių krautuvių stovi 
žmonių eilės. Po trumpo 
laiko įsitikinu kad taip pat 
Austrijoje nedaug tesima
to jaunų vyrų. Mat, jie ar
ba yra kare žuvę, arba pa
teko belaisvėn. Dažnai ten
ka pastebėti Prancūzų ka
rius ir kariškus transpor
tus. 

Lustenau miestelis gali 
turėti kelis tukstančius gy
ventojų. Kaip ir visoje Vo-
rarlbergo provincijoje, gy
v e n a m i e j i  n a m a i  a p s u p t i  
vaismedžių. Pavasarį, kai 
obelės žydi, čia turi buti 
labai gražu. 
Susitinku su savais 
tautiečiais 

Du mieli tautiečiai mane 
pasitinka Austrų pusėje ir 
veda į pabėgėlių stovyklą. 
Ar galėjai kada pagalvoti 
kad šimtai tautiečių atsi
durs Austrų provincijoje? 
Kai dar vyko karas, tūk
stančiai Lietuvių taikėsi pa
siekti Šveicarijos pasienį. 
Čia buvo mažiau bombar
davimų, iš čia tikėtasi vie
nokiu ar kitokiu budu pas
prukti gretimojon Šveicari
jon. Vokietijai sugriuvus, 
keli šimtai ištikrųjų atsi
rado Šveicarijoje, kiti apsi
galvojo ir pasiliko vietoje, 
nes pavojai jau praėjo. Ka
trie daugiau laimėjo? Tik 
ateitis galės duoti atsaky
mą į šį klausimą. 

Jau iš tolo matyti bara
kai. Ant ilgo stiebo plevė
suoja Prancūzijos vėliava. 
Barakai buvo skirti Vokie
čių "darbo tarnybai", į ku
rių turėjo priverstinai sto
ti tiek vyrai, tiek moterys. 
Dabar šie barakai priglau
dė pabėgėlius, jų tarpe Lie
tuvius. Stovykloje apsigy
veno dar Latviai, Estai, vie
nas kitas Lenkas, Vengras 
ir 1.1. Karo audros išrovė 
visus iš gimtojo krašto ir 
nubloškė gilion Austrų pro-
vincijon. 

Einu į svečius pas malonų
jį mano palydovą, p. J., bu
vusį vieno dailaus Lietuvos 
miestelio burmistrą. Dabar 
jis su savo simpatinga po
nia vargsta pabėgėlišką gy
venimą, susispaudęs viena
me barakiniame kambarė
lyje. Kalbos nebenutruks-
ta. Ateina vis daugiau tau
tiečių, norinčių išgirsti nau
jienų. Bet man labiau rupi 
patirti apie jų gyvenimą, 

PRANCŪZIJA NUSIGRYŽTA NUO 
MASKVOS 

Sovietų Atviras Nedraugingumas Įkireja 

Opi. Salvatore DiBernardo, 
karys iš Port Chester, N. Y., 
dave savo kraujo pastangose 
išgelbėti Gen. Patton'o gyvy
bę. Patton pagaliau mirė nuo 
automobilio nelaimėje sužeidi
mo Vokietijoje. 

Lietuviai išvažinėja 
kitur 

Sužinau kad stovykl oje 
šiuo metu beliko apie 70 
Lietuvių, tuo tarpu kai va
sarą jų dar buvo mažiausiai 
dvigubai, iki 150. Iš stovy
kloje gyvenančių priskaito-
ma 20 vaikų. " Koks yra 
s t o v y k l o s  g y v e n t o j ų  s k a i 
čiaus mažėjimo priežastys? 
Jų esama nemaža. Viena 
ka laikyti nepakankamą 1 
svarbiausiųjų priera s č i ų 
tenka laikyti nepakankamą 
maistą. Jau kelintas mėne-
sis, kaip pabėgėliai tegauna 
maisto 1,200 kalorijų vertės. 
Anksčiau per Prancūzijos 
Raudonąjį Kryžių gaudavo 
maisto siuntinėlius, kuriuos 
pridurdavo prie gaunamo 
maisto. Dabar jų jau ne
begauna. Maistas pasidarė 
visiškai silpnas. Vienas ki
tas iš siuntinėlių yra susi
daręs šiek tiek atsargų, bet 
ar ilgam jų užteks? Sto
vykloje duodama kasdien 
350 gramų duonos. Iš ry
to gaunama kavos, pietums 
ir vakarienei sriubos. Mė
sa pasidarė retas patieka
las. Kuro iš viso neduota, 
tad barakuose tenka kalen
ti dantimis. O žįema tik 
teprasidėjo! Tokios padė
ties akivaizdoje d a u g e li s 
j ieško prieglobsčio kitur. 
Dažniausia stengiamasi pa
tekti Amerikiečių zonon. 
Bet vienas kitas išvažiuoja 
ir Prancūzų zonon Vokie
tijoje. 

Tačiau be suminėtų dau
giau materialinio pobūdžio 
priežasčių veikia dar kitos 
aplinkybės, pastūmėjusios 
pabėgėlius dairytis apsigy
venimo vietovių kitur. Žmo
n ė s  t e i s i n g a i  g a l v o j a  k a d  
tuo atveju, jeigu jau tek
tų vargti emigrantinį gy
venimą ilgėlesnį laiką, Au
strijoje įsikūrimo galimu
mai tėra labai riboti arba 
iš viso jų nesimato. Pačio
je Austrijoje visuomet vie
špatavo nemažas nedarbas. 
Dabar pamažu gryžta be
laisviai, kurie bus pirmoje 
eilėje aprūpinami darbu. 
Tad svetimšaliams perspek
tyvos nėra vyliojančios. To
kios Rūšies samprotavimai 
irgi paskatina musų žmo
nės galvoti apie įsikūrimą 
kitur. 

(Bus daugiau) 

Rašo K. Galinis. 
(SfNscialiai Dirvai iš Paryžiaus) 

Gruodžio 10, Prancūzijos vy
riausybės galva Gen. de Gaul
le pasakė per radio kalbą, ku
rią pirmiausia tenka vertinti 
kaip aiškų Prancūzijos politi
kos nusigryžimą nuo Maskvos. 

Tiesa, ta kalba buvo gana 
trumpa, besitęsus vos 12 mi 
nutų, kurioje užsienio politikai 
teskirta vos keletas sakinių. 
Bet del to ta kalba nepraranda 
savo vertės, nes Gen. del Gaul
le paskutiniu metu nekalba il 
giau kaip 15 minutų. 

Pirmiausia tenka pabrėžti 
faktą kad ta kalba buvo pasa 
kyta Prancuzijos-Rusijos drau
gingumo ir karo pagalbos pak 
to pasirašymo metinių sukak
tuvių dieną. Kalbą paskelbus 
buvo tikėta kad toj kalboj bus 
paliestas ir įvertintas kaip tik 
šis paktas-sutartis. Bet, deja 
tam faktui de Gaulle nepasky 
rė nei vieno žodžio. 

Reikia žinoti kad draugingu 
mo paktą šiądien Prancūzija 
turi pasirašius tik su Sovietų 
Sąjunga. Nei su Anglija, nei 
su Amerika panašių sutarčių 

muilu Mm 

Reikia priminti kad kaip tik 
iMam Vakarų Pakto sudarymui 
griežtai priešinasi Maskva, aiš
kindama kad tuo paktu siekia
ma sukurti vakarų valstybių 
bloką nukreipta prieš Sovietų 
Sąjungą. 

Ministras Bidault net šią 
progą rado tinkama pasakyti: 

Man atrodo kad vakarų blo
kas yra vėjo malūnas pries ku
ri kartais veltui mostaguojama 
jelimis". Ir toliau sako minis
tras Bidault: "Mes darysime 
su savo kaimynais protingas 
sutartis, kurios jau tūlas lai
kas laukia ir kurios nebus nu
kreiptos prieš nieką, specialiai 
nei prieš Sovietų Sąjungą, mu
sų sąjungininkę." 

Tuo tarpu kai Paryžiaus ir 
Londono oficialieji sluogsniai 
stengiasi įrodinėti kad tas ku
riamasis Vakarų Paktas prieš 
nieką nėra nukreiptas, eilinis 
Prancūzas, ne komunistas, ži
nodamas kad Maskva jau pra
eitą vasarą paskubėjo pasira
šyti draugingumo ir karo pa
galbos sutartis dvidešimties 
metų laikui su Lenkija ir Ju
goslavija, kad Sovietų Sąjun
ga, pagal korespondentų pra-

neturi pasirašius. Bet pats nešimus, dar Spalių mėnesį 
draugingumo paktas dar nesu
daro draugystės. Prancūzijos 
spauda, ypač dešinioji, jau se
nai rašė kad, egzistuojant šiam 
Prancuzų-Sovietų draugingumo 
paktui, Prancūzija kaip tik iš 
Maskvos, bet ne iš Londono ar 
Washingtono, susilaukia ne
draugingų pasielgimų, siekian
čių Prancūziją nušalint nuo pa
grindinių Europos ir viso pa
saulio klausimų sprendimo, ku
riais Prancūzija yra tiesiogi
niai suinteresuota. 

Tokiu budu Prancūzija ne
buvo pakviesta Jaltos konfe-
rencijon, Potsdamo konferenci-
jon, Londono penkių užsienių 
reikalų ministrų konferencijo
je Prancūzijos užsienių reika 
lų ministrui Molotovas užpro
testavo balsavimo ir, pagaliau, 
diskusijose dalyvavimo teisę 
sprendžiant Balkanų valstybių 
ir kitus reikalus. Šiądien gi 
to paties Molotovo iniciatyva 
Prancūzija nepakviesta Mask
vos konferencijon. 

Viltys Vakaru Pakte 
Tokių faktų akivaizdoje Gen 

de Gaulle pasistengė savo kal
boje tylomis praeiti pro tą 
"draugystės" paktą, rasdamas 
teisingiau busią pakalbėti apie 
lygsvaros politiką, kurią ve
danti Prancūzija.- * 

čia tenka pažymGti dar ir 
tai kad tą pačią dieną pasakė 
kalbą ir Prancūzijos užsienių 
reikalų ministras. Nors jis 
savo kalbą sakė specialiai su-r 
šauktame susirinkime Prancu-
zijos-Sovietų Sąjungos drau
gingumo pakto pasirašymo me
tinėms sukaktuvėms paminėti, 
kur komunistų partijos kalbė
tojas plėšėsi rėkdamas Stali
no. raudonosios armijos ir Ru
sijos komunistų garbei, gi mi
nistras Bidault nepasitenkino 
kalbėti apie to pakto sudary
mo aplinkybes, bet rado reika
lo pakalbėti ir apie kuriamą 
Vakarų Paktą. 

Vieningos Veikte Klausimu 
PAREIŠKIMAS 

Amerikos Lietuvių Misijos, Lietuvai Vaduoti Sąjungoj 
Lietuvių Tautininkų Centro, ir American Friends 

of Lithuania Bendras Pranešimas 

Sąryšyje su Amerikos Lietuvių Tarybos 1945 metais Lap
kričio 20, 30 ir Gruodžio 1 dd. sušaukto suvažiavimo vieningos 
veiklos rezoliucija mes randame reikalo pasakyti štai ką: 

1. Amerikos Lietuvių Misija-Lietuvai Vaduoti Sąjunga ir 
Amerikos Lietuvių Taryba siekia vieno ir to paties tikslo — ne
priklausomos Lietuvos atkūrimo. Todėl jų veiklos subendrini* 
mas yra logiškas ir būtinas dalykas. Tačiau skirtinga šitų 
dviejų organizacijų istorija ir savarankiškas kiekvienas jų cha
rakteris kalba už tai kad jų veiklos subendrinimo reikia jieško
ti ne vienos kurios jų įsijungime į kitą ar atbulai, bet VIENO 
BENDRO AUKŠČIAUSIO AMERIKOS LIETUVIŲ KOMITE
TO jkurime, kurs tikrai butų pilnateisis visos Amerikos Lietu
vių visuomenės atstovas ir teisėtas jos vieningos valios reiškė
jas. 

ALM-LVS ir joms giminingos organizacijos siūlo Amerikai 
Lietuvių Tarybai bendru susitarimu sudaryti tokį komitetą ir 
sutinka kad Amerikos Lietuvių Taryba tame komitete turėtų 
daugumą. » 

2. Kalbėdami ftpie vieningą veikią ir Ameri
kos Lietuvių vadovybę, mes negalime neužsiminti apie kai ka* 
riuos darbus, kuriuos dabartiniu metu mes dirbame paskirai* 
Pirmoje eilėje mes turime galvoje Willis-Kelly rezoliuciją, kuri, 
kaip žinoma, Lapkričio mėnesio pradžioje buvo Įnešta į Jungti
nių Valstybių Kongresą. Mes esame įsitikinę — ir tai ne musų 
vienų nuomonė — kad tos rezoliucijos prastūmimas per Kon
gresą Lietuvos ateičiai yra lemiamos svarbos dalykas. 

Lygiu budu mes suprantame kad Amerikos Lietuvių Tary
bos pritarimas tos rezoliucijos prastūmimo pastangoms taip pat 
nėra be reikšmės. Deja, Amerikos Lietuvių Tarybos spauda 

gabeno kariuomenę, ginklus ir' tos rezoliucijos įnešimą į Atstovų Rumus ir į Senatą sutiko abe-
amuniciją į vakarus ir Bulga
rijon prie Turkijos sienos, pa
geidauja kad tas Vakarų Pak
tas butų kuogreičiau sudary
tas, kuris, aišku, ne puolimui 
bet Vakarų Europos kraštų 
sekmingesniam apsigy n i m u i 
patarnautų. 

Tenka pasakyti kad Gen. de 
Gaulle šioje savo kalboje, kaip 
ir priešpaskutinėje savo kalbo
je,, pasakytoje Lapkričio 17 d., 
įsakmiai nurodė į Įtemptą pa
dėti tarp didžiųjų Vakarų val
stybių ir Rytų didžiosios val
stybės ir priminė esant "sun
kų pavojų ateities taikai". 

KLAIDOS PATAISYMAS 
Tarp paskelbtų A. L. Misijai 

aukų, Dirvos nr. 50 buvo pa
žymėta kad iš Lawrence, Mass., 
Antanas Shimkonis pasiuntė 
$10. Ta auka buvo jo prisiųs
ta nuo LVS 10-to skyriaus, kas 
per klaidą buvo pranešime ne
pažymėta. 

ŠIO KARO žuvusieji kariai 
bus pradėti parvežti Amerikon 
palaidojimui, pradedant Birže
lio mėnesiu. Tas bus daroma 
su tais žuvusiais kurių artimi 
giminės to reikalaus. 

j ingai ir nepalankiai. Amerikos Lietuvių Tarybos Chicago je 
sušauktas suvažiavimas pro tą rezoliuciją praėjo tylomis. Ne
jau tai reiškia kad Amerikos Lietuvių Taryba yra priešinga Lie
tuvos laisvės rezoliucijos prastumimui per Jungtinių Valstybių 
Kongresą? Jei taip tai LVS-ALM ir ALT nusistatymai butų 
nesuderinami ir jų veiklos subendrinimas sunkiai įmanomas. 
Nes pastangos Willis-Kelly rezoliucijai pravesti liečia ne praeitį, 
kurią galima užmiršti ateities labui, bet ateitį, kurioje mes vie
na ar kita kryptimi turime veikti ir kurios ignoruoti mes nega
lime. Visiems turėtų buti žinoma kad jei Jungtinių Valstybių 
Kongresas tos rezoliucijos iki vasaros atostogų nepriims ji bus 
laikoma numarinta, šito akivaizdoje, ALM-LVS ateinančių ke
lių mėnesių veikla pirmoje eilėje bus pašvęsta tos rezoliucijos 
prastūmimo pastangoms. 

3. Mes tikime kad Amerikos Lietuvių Tarybos Chicagoje 
sušaukto suvažiavimo nutarimas, kuriuo Amerikos Lietuvių Mi
sijai, Lietuvai Vaduoti Sąjungai, Tautininkų Centrui ir Ameri
can Friends of Lithuania siūloma įstoti Į Amerikos Lietuvių Ta
rybą ketvirtdalio teisėmis, buvo padarytas gerais norais. Tas 
įsitikinimas ir paskatino mus išdėstyti musų pažiūras į vieny
bę ir nurodyti kelią kuris, musų nuomone, artimiausiu laiku ga
li nuvesti Į ALT ir ALM-LVS veiklos subendrinimą. Veiklos 
subendrinimo detales privalėtų nutarti ALT ir ALM-LVS atsto
vai, susirinkę artimoje ateityje. 

Gilia pagarba 
Antanas A. Olis, Juozas J. Bachunas, Juozas Tysliava 

Amerikos Lietuvių Misijos vardu. 
Pijus J. žiuris, K. S. Karpius 

Lietuvai Vaduoti Sąjungos vardu. 
A* S. Trečiokas, Vytautas Abraitis, 

Lietuvių Tautininkų Centro vardu. 
Dr. M. J. Colney 

American Friends of Lithuania vardu. 

ir Jos Darbai 

A U K O S  
LIETUVOS LAISVINIMO REIKALAMS 
LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA, « 
6820 Superior Ave., Cleveland 3, Ohk>. ; 

Siunčiu savo auką Lietuvos vadavimo darbams $. 

Siunčiu prenumeratą knygai "OKUPACIJOS" 
• - - • ' • .. i 

$• ••  • •  •  *:  

Paraiaa 
K-* ~T „ Jįf i 

4? 

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 
1 knyga 

i Kaip Jie Mus Sušaudė l1 
(Lithuania Under the Sickle and Hammer) 
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KALBA NEŽINO
DAMA ISTORI

NIŲ FAKTŲ 

BET NORIAI KLAIDINA KI
TUS NEIŠMANANČIUS 

AMERIKIEČIUS 

Poni Eleanor Rooseveltienė, 
pasekdama bolševikų propagan
da, nesenai vienoje kalboje pa
sakė kad "Rusija nepradejo jo-
fcio karo". 

George E. Sokolsky, komu
nistų priešas ir bolševikų klas-
llų žinovas, štai ką apie tai sa
lio (sutrumpintai): 

Jei poni Roosevelt turėtų 
mokslišką supratimą ji paaiš
kintų apie kurią Rusiją ji kal
ba: apie caristinę, Kerenskinę, 
Renino ar Stalino Rusiją? Pa
lak vtų ar ji turi mintyje Pet
ro Didžiojo, Katarinos Didžio
sios, Ivano žiauriojo, Aleksan
dro Išlaisvintojo ar tik Troc
kio ir Stalino laikus? 

Tuo pačiu laiku poni Roose
velt krifikavo Madame čiang-
Kai-šekienę dėlto kad "ji gali 
puikiai kalbėti, bet ji nežino 
kaip demokratijoje gyventi". 

Sokolskv sako jog tai yra 
juokingas pareiškimas iš tokios 
kuri gyvena baroniškame dva
re prie Hudson, turtinga pa
saulio dalykais.. 

Meiling Sooiig, <*$&. Kai-ae-
ko žmona, tokia nebuvo. Aš 
pažinojau jos šeimą ir ją kai 
$e gyveno paprastu gyvenimu 
įanghajuje. Aš pažinojau ją 
kai ji, jauna mergina, Iftftkė 
Amerikiečių kolegiją. 

Meiling buvo viena iš musų, 
ir ji tokia pasiliko, po eilės me- j 
til, nors ir ištekėjus kun Gen. | 
Hiang-Kai-šeko. Ji tapo žmo-
Ba Kinijos valdytojo, kaip po-
ai Roosevelt buvo žmona Ame
rikos valstybės valdytojo —ir 
kiekviena lošė savo rolę kaip 
vietos papročiai reikalavo. 

Gyvenimas Kind jojo vargin
gas visų klasių žmonoms. Per 
veik šimtą metą, nuo Taiping 
sukilimo iki dabartinio komu
nistų sukilimo, Kinija nepaži
no taikos ir čiang-Kai-šek ir 
jo žmona dirbo savo šaliai ir 
savo žmonėms kaip geriausia 
sąlygos leido, akivaizdoje vi
daus ir išlaukinių karų. ' Jie 
kovojo su Japonija nuo 1931 
metų ir laikas nuo laiko su 
Rusija. 

Bet gryžkime prie Rusijos, j 
Paimkime tik vieną šimtmetį, 
1845 iki 1945, pažiūrėti kokius 
karus Rusija pradėjo: neramu
mo laikotarpyje 1848, Europo
je, Rusų kariuomenė Įsiveržė į 
Vengriją ir grąsino Prūsijai, 
taip sutrukdydami ankstyves
niam Vokietijos suvienijimui, 
kas buvo svarbu tada kaip ir 
dabar Europos* taikai. 

1853 metais, Rusija padarė 
pirmą užpuolimą ant Turkijos, 
kas įvėlė Prancūziją, Angliją 
ir Sardiniją i karą. 

1858, Rusija nustatė kariš
ku budu apiplėštos Kinijos sie
ną. 1864, Rusija užgrobė Khi-
vą ir Bokarą. Tarp 1877-78 
pradėjo kitą karą su Turkija, 
ir tada užgrobė iš Rumunijos 
Besarabiją, nors Rumunija bu
vo Rusijos sąjungininkė. 

1885 m., Rusija užpuolė Af
ganistaną, kas veik įvėlė Ang
liją ir vos nepradėjo pasaulini 
karą. 

1895 m., Rusija įsikišo į 
Kinų-Japonų karą, ir gavo sau 
Port Artūrą ir Dainy, sudary
dama klastas, kurios vėliau pri
vedė prie karo su Japonija ir 
nustatė Japonijos baimę Rusų 
veržimosi į rytus. 

Kai komunistai kontroliuoja 
Rusiją, Rusai užgrobė Suomi
ją, Lenkiją, Estiją, Lietuvą, 
Kraštutinę Mongoliją, penkias 
šiaurines Persijos provincijas. 

Čia aplenkiu pastaras Rusų 
operacijas Mandžurijojo ir Ko-
rejoje, kaip sulaužymą Jaltos 
.sutarčių. Prie to reikia pridė
ti kominterrtą, kuris palaiko
mas rengimui atakų kiekvieno
je šalyje ir taikomas griauti 
ir naikinti kiekvienos šalies 
vidaus tvarką, militaristinės ir 
imperialistinės Rusijos naudai. 

Lietuva Tironu Pančiuose ̂  PIRMA DALIS 

LIETUVIU TAUTOS 
NAIKINIMAS 

•UMHaiMIHIft 

(Tęsinys iš pereito nr.) 

Visą bolševikų ir Vokiečių okupacijos metą Lietu
vių Tauta galutinę išsilaisvinimo vilti buvo sudėjus Pre
zidento A. Smetonos asmenyje. Tai sakydami, neturime 
tikslo daryti progandos velionies Prezidento Smetonos 
atminimui: jis pats savo darbu ir savo mintimis yra pa
sistatęs paminklą, kurio jokios laiko rūdys nesunaikins 
ir neišraus iš Lietuvos istorijos ir Lietuvių Tautos są
monės. 

Ir kai 1914 metais Sausio 10 dieną Lietuvių Tauta 
išgirdo kad "vakar, kilus gyvenamo namo gaisrui, nuo 
dumų mirė Amerikoje, Clevelande, Lietuvos Respubli
kos Prezidentas Antanas Smetona", gilus nuliudimas ap
ėmė visus — ir jo draugus ir jo asmeniškus priešus, nes 
Smetonos mirtis atėmė Lietuvai Vyrą kurs foutvo jos is
torijai dar labai reikalingas. 

Garbus Prancūzijos karalius Henrikas IV, peiliu 
perduotas Paryžiuje vieno fanatiko, 1610 m. Gegužės 14 
d. mirties patale pasakė: "Jus manęs, matyti, dar nepa-
žystate; aš greitai jau mirsiu : ir kai jųs manęs neteksi
te tada tik patirsite ką aš jums reiškiauJr koks yra skir
tumas taip manęs ir kitų žmonių". 

Velionis Prezidentas Smetona galėjo tokius pat žo
džius ištarti savo tautai,, kuri po dviejų žiaurių okupa
cijų jau buvo patyrus koks yra skirtumas tarp laisvės 
ir vergijos ir ką reiškė jai žmogus, visą savo gyvenimą 
paaukojęs kovai del Lietuvių Tautos laisvės. Ir senai 
niekam jau Lietuvoje nebereikia aiškinti kodėl Preziden
tas Smetona "bėgo" iš Lietuvos, bolševikams ją okupa
vus, k kodėl komunistai jo taip neapkentė. 

3. Raudonosios bangos ritasi per kraštą 
Dekanozovui sudarius Liaudies Vyriausybę Birže

lio 17 dieną, atrodė kad dvi dieni besitęsiančios padėties 
neaiškumas greitai bus užbaigtas ir gyvenimas gryš, 
aišku i kokį, bet normalų kelią. Ir jei per tas dvi dienas 
tamsus krašto gaivalai tedryso tik pašnibždomis ir iš 
pasalų pasirodyti tai dabar, naujai, galima sakyti, jų 
vyriausybei susidarius, jie visu akiplėšiškumu metėsi į 
paviršių ir skubėjo užimti vietas, iš kurių galėtų vykdy
ti Maskvos apmestą planą. i 

Komunistų partija, nors oficialiai dar nelegalizuo
ta, tuoj pat čiupo visas propagandai reikalingas priemo
nes: spaudą, radio ir viešąjį krašto administravimą. Pra-( 

cižioje viskas vyko paslėpta forma: šventos demokratijos 
vardu, liaudies teisių apsaugojimo, darbo žmogaus gero
vės ir "kapitalistinių parazitų" sunaikinimo vardu. Vi
daus reikalų ministras Gedvilą į antrą dieną uždarė vi
sas politines organizacijas, leisdamas veikti tik Komu
nistų partijai ir jos sudarytoms organizacijoms. Ši (Ko
munistų) partija ir vadovavo visuomenės nuotaikai, be
veik kasdien organizuodama darbo žmonių eisenas, mi
tingus, demonstracijas ir kitokius Įvairių progų susirin
kimus. 

Mitinguose ir susirinkimuose apie nieką kitą nebū
va kalbama kaip apie "kruviną Smetonos režimą", apie 
visokius "režimo išpenėtus parazitus", apie įvykusį iš
laisvinimą ir naujai atsiveriančią didingą ateitį Lietu
vos liaudžiai,... "Tėvui ir mokytojui, šviesiajam ir, 
šventajam Stalinui" buvo siunčiama sveikinimo ir padė
kos telegramos ir kuone meldžiamasi suklaupus prieš jo 
paveikslą.... Gi demonstracijos buvo išpuoštos viso
kiais šūkiais ir karnavališkais bukaprotiškais paveiks
lais, vaizduojančiais Lietuvos laisvą gyvenimą panieki
nimo ir pajuokos šviesoje. Raudonų sovietiškų vėliavų 
ir skarmalų gausybė didino "gatvės žmogui" įspūdį ir 
tarnavo komunistų propagandos tikslui, siekiant paro
dyti Dekanozovui koks didelis palankumas slypėjo Lie
tuvoje Sovietų Sąjungai ir kokia milžiniška meilė reiš
kiasi draugui Stalinui Lietuvių Tautoje. Ir nebuvo jo
kių priemonių kovai prieš tą mitinguose ir eisenose skel
biamą komunistų chuliganišką melą ir Lietuvos darky
mą. Lietuvių tauta sukando kietai dantis ir ramiai žiu
rėjo į tą naujos klastos ir akiplėšiško melo komediją. 

Birželio 21 dieną, Paleckio aktu buvo paleisti iš Lie
tuvos kalėjimų politiniai kaliniai-komunistai, sėdėję už 
draudžiamą komunistinę veiklą. Ministras Gedvilą, pa
skelbęs šią Paleckio dovaną, kalbėjo kad "dabar išeis į 
liaudį šimtai tūkstančių geriausių liaudies kovotojų, ku
riems buvo išplėštos širdys, laisvoji mintis ir be kurių 
sustingo visas kulturinis ir politinis gyvenimas". Lietu
va iki šiol buvus dvokiantis lavonas dvokiančioje duobė
je. ••• 

Iš Gedvilos kalbos atrodė kad Lietuva buvo ištisas 
komunistų kalėjimas ir visi jos laukai pripildyti koncen
tracijos lageriais. "Šimtai tūkstančių kalėjo.... ? Tik
rai, tas Smetona kruvinas...." pagalvojo ne vienas Lie
tuvis, išklausęs Gedvilos kalbos ar paskaitęs jų laikraš
tyje. Ir niekas negalėjo pasakyti kad toks šlykštus me
las siurbia iš tautos brangiausius jos gyvybės jausmus— 
teisingumo jausmus — ir ją dvasiškai naikina, nes ne 
"šimtai tūkstančių" komunistų kalėjo, o tik 245. Kau
no kalėiime — 104, Šiaulių — 44, Raseinių — 65, Ukmer
gės — 24, Panevėžio — 7, ir Kalnaberžėje j- 1). 

Mes čia patiekėme tik vieną pavyzdį, parodantį ko
kiomis priemonėmis bolševikai naikino Lietuvių Tauto
je pagarbą teisingumui, savo vadams, laisvei ir dorai. 
Jiems nieko nebuvo ir nėra švento ir nejudinamo jų tam
siems tikslams pasiekti. Ir kraujas virė gyslose, klau
sant komunistų oratorių šėtoniškų prasimanymų apie 
Lietuvą, klausant jų mitingų ar skaitant jų laikraščius 
apie "negirdėto jJUošnumo ir laimės rojų" Sovietų Sąjun
goje ir apie buvusią Smetonos vergiją Lietuvos žemėje, 
ir apie Lietuvą kaip dvokiančią duobę.... 

Nemates ir pats neišgyvenęs komunistų propagan
dos nedali žmogus suprasti kad tokiu siautėjančiu pami
šimu ritosi per Lietuvą — kadaise vadinta šventąją — 

tokio nesudraudžiamo niekšiškumo ir tokios nebaudžia
mos viešos politinės prostitucijos banga. 

Kaip koks siaubas ėjo per Lietuvą, komunistų Rau
donosios bangos, plėsdamos iš Lietuvių Tautos viską kf 
ji kruopščiai savo kovų ir savo laisvės metais surinka 
tautinės kulturos lobynan. Tos bangos ardė visą Lietumi 
vos ukį, griovė visas jos institucijas, demoralizavo inte« 
ligentus, ūkininkus ir darbininkus, naikino prekybą ir 
žarstė po visą kraštą netvarkos palaidumą ir tinginys-' 
tę. Iš kalėjimų paleisti komunistai atnešė tam įsisiūba
vimui dar daugiau griaunančios energijos. Prie jų pri
sijungus dar visokiems padugnių gaivalams, valkatoms 
ir vagims, prasidėjo "naujos Lietuvos" valdymas ir tvaiV 
kymas. Gėda net pasauliui pasakyti kad gražiai susi
tvarkius Lietuva perėjo | iniek£ų rankas. 

~ 4. Liaudies Vyriausybė klampynėje 
Komunistų ir jų sėbrų beatodairinis siautėjimas mi

tingais, demonstracijomis ir ^evoliuciniais šūkiais pada
rė nebegalimu tvarkingą krašto reikalų vedimą. Liau* 
dies Vyriausybė, kad ir neteisėtai ir nelaisvai sudaryta, 
vis del to nešė krašte atsakomybę ir negalėjo pritarta 
komunistų ardančiam elgesiui. Negalėjo pritarti dar 
ir dėlto kad ne visi Liaudies Vyriausybės nariai buvo 
komunistai. 

Dekanozovas sąmoningai sudarė vyriausybę iš dvie
jų grupių: iš komunistinio nusistatymo asmenų ir tau
tiškai nusistačiusių žmonių. Tatai padaryta tam kad 
butų išvengta įspūdžio jog yra įvykęs aiškus ir staigus 
visuomenės santvarkos posūkis. Dalyvavimas Liaudies 
Vyriausybėje Prof. Krėvės-Mickevičiaus, Ernesto Gal
vanausko ir Gen. V. Vitkausko buvo Maskvai reikalin
gas tam kad naujoji vyriausybė raminančiai veiktų vi
suomenę ir kad užsieniui iš karto nebūtų aišku jog Lie
tuvoje įvestas sovietinis režimas. 

Komunistiškai nusistačiusią grupę sudarė teisingu
mo ministras Pakarklis, vidaus reikalų ministras Ged
vilą ir sveikatos ministras Koganas. Švietimo ministras 
Venclova ir žemės ūkio ministras Mickis nežinojo dar pa
tys prie kurios grupės laikytis. Gedvilos grupė gauda-, 
vo nurodymus iš Pozdniakovo ir iš komunistų partijoj 
ir tų nurodymų griežtai laikėsi. Gi Krėvės grupė visą-
laiką mėgino kryžiuoti komunistų partijos ir Pozdnia
kovo projektus, kuriais buvo siekiama kuoskubiau so-
vietinti Lietuvą. 

Krėvė turėjo žinių kad Molotovas patikrinęs Vokie
tijos vyriausybę jog Sovietų Sąjunga nemananti keisti 
Lietuvos vidaus bocialinės santvarkos, o apie Lietuvos 
prijungimą prie Sovietų Sąjungos negalį būti nei'kal
bos. Tos žinios drąsino Krėve ir Galvanauską dar kie
čiau tramdyti komunistinį, ratą ir neleisti komunistų 
partijai paimti viršaus. Tuo budu vyriausybė įsmuko 
lyg vežimas į klampynę: komunistų partija nori ir daro 
viena, vyriausybės dalis pritaria ir nori įstatymais sank
cionuoti, kita gi vyriausybės dalis visokiais budais pri-
iaiko, trukdo ir delsia. 

Tokia padėtis buvo ir Pozdniakovui ir komunistų 
partijai nepakenčiama, ir iie įvedė į ministrų tarybą dar 
du ministrus komunistus, sukurdami dvi papildomas mi
nisterijas — Darbo ministeriją ir Pramonės ministeri
ją. Abu naujieji ministrai — Darbo ministras M. Jun-
ča-Kučinskas ir Pramonės ministras Chaimas Alperavi-
čius — buvo komunistų partijos kandidatai ir šimtapro
centiniai komunistai. 

Tuu pat metu buvo paskirtas naujas valstybės kon
trolierius, Paleckio amnestuotas komunistas L. Adomau-
skas ir Vilniaus srities įgaliotinis — irgi politinis kali
nys — komunistas D. Didžiulis-Grosmanas, kuriam bu
vo suteiktos ministro teisės. Dabar ministrų taryboje 
susidarė aiški komunistų persvara: septyni ministrai ko
munistai prieš tris nekomunistus. Nuo dabar visos tau
tinės grupės ministrų pastangos pasidarė beprasmės, ir 
prasidėjo smarkesnis Lietuvos komunistinimas ir dar 
aršesnės bolševikinės veiklos išplėtimas. Pramonės ir 
prekybos įmonėse prasidėjo mitingai, protestai ir kurs
tymai. Darbininkai ėmė streikuoti, nebeldausyti darb
davių ir vedėjų. Ėmė patys savavaliauti įmonėse, nebe
ateiti į darbą ir reikalauti naujos bolševikinės tvarkos.^ 

Liaudies vyriausybė nenorėjo pritarti tokiam pakri
kimui ir bandė drausminti skubiai irstantį ir į grėsmę 
einantį ūkini ir socialinį gyvenimą. Tačiau komunistų 
partija ii* Sovietų atstovybė Dekanozovo ir Pozdniakovo 
asmenyse kurstė visokį netvarkos Įsisiūbavimą, kad tuo 
greičiau privestų prie visiškos anarchijos, reikalaujan
čios j ieškoti išeities. O išeitis galėjo būti tik viena: bu
vusios socialinės santvarkos pakeitimas bolševikine ir 
Lietuvos prijungimas prie Sovietų Sąjungos. 

Tokio socialinio chaoso ir ūkinės katastrofos alavai-
zdoje, Krėvė-Mickevičius ir keliavo Maskvon su prašyt
inu sudrausti sovietinę atstovybę ir komunistų partiją. 
Ir grvžo su Molotovo reikalavimu įjungti Lietuvą j "lai
mingą ir turtinga" Tarybų Respublikų šeimą. 

Krėvė dar tebebuvo* Maskvoje, o komunistų partiją 
iau ruošėsi seimo rinkimams — seimo kurs turės išreik
šti "liaudies valią". Komunistų partija su teisingumą 
ministru Pakarkliu paruošė naują rinkimų įstatymą, pa
gal kurį niekas kitas negali buti išrinktas į seimą kaip 
tik komunistu partijos kandidatas. 

Gryžęs, Krėvė susitarė su Galvanausku trukdyt! 
Maskvos nlaną Lietuvą prijungti, stengiantis užtęsti rin
kimų paskelbimą ir paruošimą, manydami kad per tą 
laiką gali atsirasti kokių staigmenų pačioje Sovietų Są
jungoje. Taigi Krėvės, kaip ministro pirmininko parei
gas einančio ministro, uždavinys buvo neduoti ministrų 
tarybai svarstyti naujo seimo^ rinkimų įstatymo.^ kurį 
teisingumo ministras Pakarklis jau, buvo paruošęs ir 
reikalavo tuoj pat svarstvti. Krėvė atsisakė tą įstaty
mo proilkta tuoj pat įnešti i ministru tarybą, aiškinda
mas kai yra jkitų svarbesnių reikalų ir kad reikia duoti 

ŠTAI NEPAPRASTAI ĮDOMUS TURI
NYS ŠIO VEIKALO 

Skaftykit šį istorinį aprašymą apie Lietuvos tra
gediją, tų kurie patys tą pergyveno ir išliko gyvi 
jmums papasakoti! Skaitykit Dirvą nepertraukda-. 
mi! Vėliau šis veikalas išeis knygoje. 

LIETUVIŲ TAUTOS NAIKINIMAS: 
M, Raudonosios Armijos sutikimas 
2. Lietuvos Prezidento A. Smetonos "pabėgimas* 

y 3. Raudonosios bangos ritasi per kraštą 
4. Liaudies Vyriausybė klampynėje 
5. Gelbėjimas per "žalią sieną" 
4. Pikta griaunančioji dvasia 
f. Pasipriešinimui augant. 

LIETUVIŲ PŪDYMAS BOLŠEVIKINIUOSE KALĖ-
JIMIJOSE. 
1. Pasiruošimas baisiajai nakčia! 
2. Ramios nakties siaubas 

Aštuoni metai kalėjimo — už ką? 
4. Vėleni "užterštos Lietuvos" valymai 
& Kai kalėjimų sienos prašneko 

Raudonoji mirtis Lietuvoje. 

LIETUVA TOLIMUOSE RUSIJOS LAUKOSE. 
1. Lietuvos nelaimės tąsa 
2. Maskvos kruvinas nutarimas 
3. Bėgimas nuo atsakomybės 
4. Triukšmo ir panikos diena 
5. Kiek, kur ir kaip? 

DVASINIO ŽUDYMO KELIAIS 
1. Apgaulingi nuodai 
& "Nauja epocha" Lietuvos kultūroje — 
S. Jaunų sielų draskymas 

-4. Staliniško "žmogaus" vardu 
5, Gyvenimas uždarame katile. 

užtenkamai laiko kitiems ministrams susipažinti nuo
dugniai su naujuoju labai svarbiu įstatymu. 

Komunistų partija ir Dekanozovas, žinoma, negalė
jo pakęsti tokio Krėvės manie-vro ir nedrausmingumo, 
suprasdami gerai kad jis yra priešingas Maskvos norui 
įjungti Lietuvą į Sovietų Sąjungą." Bet Krėvė buvo "ma
žutis vabalėlis" šalia Dekanozovo ir visagalės komunis
tų partijos, ir jo pastangos turėjo baigtis taip kaip bai
gėsi varlės ir jaučio istorija. Tikrai taip ir įvyko: pats 
"prezidentas" Paleckis sušaukė pas save ministrų tary
bos posėdį ir patiekė svarstyti naują seimo rinkimų įs
tatymą, kurs čia pat buvo priimtas ir paskelbtas. Bet 
prieš sušaukiant posėdį, "prezidentas" atleido iš parei
gi] finansų ministrą Galvanauską, kaip Krėvės kursty
toją ir kaip vienintelį tuometinėje vyriausybėje politiš
kame darbe patyrusį ir, palyginti, gana išmintingą žmo
gų. • " 

Krėvė grvžo i§ Maskvos Liepos 8 dieną, o jau Lie
pos 6 dieną buvo paskelbti naujo Seimo rinkimai pagal 
naująjį įstatymą, ir tą paeią dieną prasidėjo rinkiminė 
agitacija. 

"Pabar jau išeisime iš klampynės", pareiškė Gedvi
lą, pasibaigus posėdžiui, kuriame buvo svarstomas, — 
ak, "svarstomas": bolševikiniame režime svarsto tik ko
munistų partija, o visi kiti tik vykdo, — seimo rinkimų 
įstatymas. Taip, liaudininkui, socialistui ir komunistui 
Gedvilai Lietuvos Nepriklausomybės gynimas buvo klam
pynė taip kaip visa Lietuva jam buvo dvokianti duobė... 
Mat, niekšui tik niekšiški dalykai ir tepatinka. 

Krėvė po posėdžio tuoj pat atsistatydino. Bet Pa
leckis — tiksliau Dekanozovas — manė kad Krėvė, kaip 
Lietuvių tautai žinomas rašytojas patriotas, bus reika
lingas Lietuvių Tautos apgaudinėjimui iki naujojo sei
mo, jo prašymo atleisti iš pareigų nepatenkino, o davė 
jam 14 dienų atostogų "sveikatai pataisyti". Gi minis
tro pirmininko pareigos buvo pavestos Gedvilai, kurs, 
kaip vidaus reikalų ministras, išvedė ir Liaudies Vyriau
sybę iš klampynės ... ir pravedė rinkimus taip kad Lie
tuvių tauta buvo atiduota Maskvos tironų valiai ir vie
tinių komunistų beprotiškumui. Jis, pasidaręs komunis
tų partijos įrankiu ir siekdamas karjeros, įsijungė pir
masis i Lietuvių Tautos budelių skaičių ir judošikai par
davinėjo jos sūnų kraują, vaikų, .senelių tėvų ir žmonų 
ašaras Maskvos kraugeriams. 

$Bus daugiau) 
, / 

MALDA 
Mes nudten laisvi, bet tėvynė vergauja —r 
Ji rauda, ji ašaras lieja ir kraują. 
jDžiugauja ir siaučia engėjai-galiunai, 
Bet dreba prieš audrą iš baimės jų kūnai. 

Štai niaukiasi, temsta, grūmoja padangi: 
Artėja galinga audra Vakarų.... 
Ji gaubia engėją, ji bausmę jam rengia, 
Ji žada žudikams perkūno griausmų. 

Suprask mųs kančias, o platusis pasauli! 
Nutildyk mųs raudas, išgydyk žaizdas 
Vai gelbėk, maldaujam Tave, o Aukščiausis! 
Vį^uoki iš niekšų šventąsias vietas. 

Ir mudžia varpai, rauda senos maldyklos, 
Ir kyla, ir skriela malda visumon. 

v* K. K—e. 
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Dienos Klausimais 
Redaktorius—K. S, KARPIUS—Editor 6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio 

VIENAS KLAUSIMAS IR VIENA 
IŠEITIS 

Dar vienas įžeidimas 
IAU netoli Sausio dešimta, United Nations Organizaci-

** jos susirinkimo diena. Kitomis aplinkybėmis tai bu
tų didelis įvykis, bet šiądien jo reikšmė tėra popierinė. 
Viena dėlto kad United Nations kaip visetas išviso jo
kios reikšmės neturi — visa sprendžiamoji galia sukon
centruota į "tris didžiuosius". Antra, dėlto kad Londo
no konferencija įvyksta tuojau po Maskvos konferenci
jos, ir geriausiu atveju tegali buti Maskvos konferenci
joje prieitų sprendimų aprobavimas. Didieji susitarė ir 
tenedrysta mažieji pasipriešinti jų nutarimams! 

Lietuvos atžvilgiu Londono konferencija yra nau
jas jos teisių įžeidimas. Faktas kad Lietuva nėra Uni
ted Nations narys ir kad ji nėra pakviesta į Londoną, 
dar sykį legalizuoja bolšeVlkų pretenzijas į Lietuvą. Ne
reikia buti dideliu politiku kad suprastum jog vieninte
lė Lietuvos nepriėmimo į United Nations ir jos nepa-
k vietini o į> Londoną priežastis yra bolševikų nesutiki
mas. Bolševikai prisijungė Lietuvą į Sovietų Sąjungą 
ir niekam šio fakto neleidžia užginčyti. Gi Lietuvos pri
ėmimas į United Nations, kaip pabrėžiąs Lietuvos nepri
klausomybę, kaip tik butų bolševikų užgrobimo užgin-
čyjimas. Štai kodėl Lietuva niekur nekviečiama, niekur 
nepriimama ir niekur neminimas jos vavda«. 

Sovietų veržimasis į šiltuosius vandenis 
Lietuva paskirai paimta didžiosioms valstybėms yra 

lenkas objektas. Tačiau yra didesnių objektų, del ku
rių didžiosios valstybės negali likti abejingos, ir kurie 
aoromis-nenoromis sukuria neišsprendžiamų problemų. 

Rusija dar nėra patenkinta tuo ką ji pagrobė. Per 
Jugoslaviją ji jau išlindo į Viduržemio jurą, bet tas jos 
išlinclimas kaip ir bereikšmis: į Viduržemio jurą ji teiš
eina per Adrijos jurą, ir neturėdama niekur kitur at
spirties taško, ji vistiek lieka bejiege prieš Angliją, štai 
kodėl ji pretendavo į Dodekanezo salas, į Italijos kolo
nijas Afrikoje, štai kodėl ji taip karštligiškai spraudėsi 
ir tebesispraudžia į Graikiją ir tebegrumoja Turkams. 
Visur betgi ji sutinka kietą Anglų pasipriešinimą, ir 
bent tuo tarpu neatrodo kad bolševikams pasisektų rim
tai pagrąsinti Anglų galiai Viduržemio juroje. 

Tai betgi anaiptol nereiškia kad Rusai butų atsisa
kę nuo savo siekimų, o teparodo kad tuo tarpu jie jų 
įkūnyti negali. Bet vistiek jie nenustoja įvairiais budais 
dirginę Anglų Mirksnius del jų saugumo Viduržemio sri
tyje. Ne tik tai. Savo skverbimusi į Iraną jie Anglus 
gali pastatyti įžymiai pavojingesnę padėtį negu, saky
sim, užėmę kokią Viduržemio salelę. 

Ko Rusai siekia Irane yra ne vienos ar kitos provin
cijos prisijungimas bet išėjimas į Persijos įlanką, o iš 
ten — į Indijos vandenyną. Rusi jas įsitvirtinimas Per
sijos įlankoje apsunkintų Anglijos susisiekimo kelius su 
jos aruodu-Indija ir tuo labiau sumažintų Suezo ir Gib
raltaro vertę. Iš Persijos įlankos Rusai be abejo mė
gintų slinkti į pietų rytus, ir jei tas jiems pasisektų, 
Anglų galia Viduržemyje nebeturėtų tos reikšmės kurią 
turi šiądien. Aiškus dalykas kad visa tai begalo apsun
kintų Indijos valdymą, o tuo .labiau jos gynimą, jei kil
tų karas. 

Antra vertus, išeidami į Persijos Įlanką, Rusai tuo 
pačiu įsiterptų tarp Artimųjų Rytų ir Indijos ir iš sau
sumos sudarytų didžiausią pavojų tiek Artimiesiems 
Rytams (su visu jų žibalu), tiek Indijai. Štai kokia yra 
tų Irano provincijų "sukilimų" prasmė: jie graso pusiau 
nepriklausomoms ir Anglų valdomoms Artimųjų Rytų 
sritims ir, lygiu budu, Indijai. 

Tikrieji komunistų tikslai Kinijoje 
|f^ E MAŽIAU svarbus yra ir Tolimųjų Rytų klausimas. 

Tik čia, bolševikams jau daug sunkiau, A/iena, kad 
jiems tenka susidurti su militariniai pajiegiu Čiang-Kai-
šeku, antra, kad čia pat yra ir Amerikiečiai. Prie kie
tesnio Amerikiečių pasistatymo, kurio, kaip matyti, pa
geidavo atsistatydinęs ambasadorius Hurley, bolševikų 
perspektyvos Tolimuose Rytuose butų labai liūdnos. 
Operuoti militariniai jiems čia butų labai sunku — per
to li nuo centro — o Kinijos komunistai vien savo pačių 
jiegomis nieko rimtesno negalėtų parodyti. Šita aplin
kybe ir tenka paaiškinti jų tariamą nuolaidumą Kinijoje. 

Tačiau ir čia, jei tik Kinijos komunistai nebus galu
tinai sudrausti, ateityje gali buti didelio pavojaus židi
nys. Šito akivaizdoje, paskutinis Prezidento Trumano 
pareiškimas, kuriuo jis akcentuoja reikalingumą "susi
tarti" su komunistais, gali pasirodyti klaida, už kurią 
ateityje gali tekti labai brangiai užmokėti. Aišku, visa 
priklauso nuo to lakiomis sąlygomis ir kokiomis prie
monėmis to "susitarimo" bus reikalaujama. 

Jei riebus reikalaujama susitarimo hent kurią kai
na, o tik su sąlyga kad komunistai subordinuotųsi cen
tro valdžiai, pasiduotų jos autoritetui ir nustotų buvę 
valstybe valstybėje, tąsyk toks susitarimas bus tolygus 
komunistų sudraudimui. .Jeigu betgi bus reikalaujama 
pripažinti Kinijos komunistams tam tikrą nepriklauso
mybę, lyg jie butų kokia paskira valstybė, jie visuomet 

/liks peiliu Kinijos nugaroje. 
Nereikia užmiršti kad tikra«& Kinijos komunistų 

tikslas yra ne susitarti su Gen. Čiang-Kai-šeku, o jį uu-
versti. Tačiau to jie negali atvirai reikalauti ir prie to 
jie negali prisipažinti, ši aplinkybė kąijp tik ir yra prie
žastis to kad iki šiol Čiang-Kai-šekas su jais negalėjo 
susitarti. Turint galvoje kad jų,tikslas ir toliau liko 
nepakitęs, ir tolimesnės susitarimo perspektyvoj lieka 

~ gtiMtipSti ka<t j*į komunistai nebegalę,-vesti ak 

Dabar Galės Susitarti 
ir Dirbti Vieningai 

Šiame Dirvos num. telpa 
ALM-LVS ir kitų tautinių or
ganizacijų atsakymas į Ame
rikos Lietuvių Tarybos Chica-
#os suvažiavime priimtą ben
dro veikimo rezoliuciją. 

Iki šiol iš ALT vadų pusės 
buvo baiminamasi kad tautinė 
pusė, LVS-ALM ir jų bendros 
organizacijos, nori "lygaus Še
ro" sudarant bendrą veikimo 
komitetą. Ta baimė ir buvo 
priežastimi jiems atmesti visus 
LVS darytus pasiulymus rasti 
bendrai veiklai susitarimą. 

Iš šio pareiškimo matysite 
kad LVS-ALM pilnai sutijika 
ineiti į bendrąjį veikimo komi
tetą su mažuma atstovų. Jei 
ALT parodys gerus* norus ne
bus reikalo tautinei srovei sių
sti nei septynių nei daugiau at
stovų, nors ALT savo rezoliusi-
joje tiek siūlo. Užteks dviejų-
trijų, o ALT iš savo pusės lai 
skiria kiek tik nori. 

Yra patirta kad dideli ko
mitetai niekad negali susirink
ti pilnumoje, ir darbas tik gai-
šinasi. Prie to reikia turėti 
mintyje ir kaštus, kurie apima 
visuomenės aukų aikvojimą. , 

Jeigu iš LVS-ALM dalyvaus 
apie pora, o iš tarybos propor
ciniai daugiau, toks komitetas 
galės lengvai susirinkti kiek
vienu svarbesniu atveju ir ap
tarti bendrus veikimo planus. 

Abiejų pusių atstovų susi

rinkimas, kuris turėtų tuoj bu
ti sušauktas, galės nutarti su 
bendrintos veiklos smulkmenas 

t t r 

Dirva i Vilnių 
Per vieną tarptautinę laik

raščių užsakymo agentūrą New 
Yorke tapo užsakyta Dirva 
Vilnių. Matomai, bolševikai no 
ri sekti Amerikos Lietuvių j u 
dėjimą, ir nepasitiki vien čia 
išeinančiais bolševikiškais laik
raščiais. 

Iš paduoto antrašo tos įs
taigos kurion nori Dirvą gau
ti, matosi kad tai yra koks Ru
sų enkavedistų centras ir var
gu ar kokiam Lietuviui teks 
Dirva pamatyti, nors mes no
rėtume kad Lietuvoje bolševi 
kais virtę, iš noro ar iš reika
lo, nors nekurie asmenys ją 
gautų pamatyti. 

Tas adresas, tėmykit, yra 
sekantis: 

Najrkomindel JUfcovskoj SSR 
UI. Iogalles 10, 

Vilnius, SSSR. 
Iš to vieno jau aišku kad 

Rusai užėmę Lietuvą naikina 
joje Lietuviškumą ir skubina 
padaryti Rusiška teritorija, ne
žiūrint musų patrakėlių Ameri 
ko j e džiaugsmingo įrodinėji
mo buk okupavę Lietuvą, So
vietai atidavė Lietuvai Vilnių. 

i r t *  

KITOS šalys dar tebėra sko
lingos Amerikai apie 15 bilijo
nų dolarių iš pirmojo pasauli
nio karo. Iš visų šalių, tiktai 
Suomija po senovei skolą mo
ka. 

Lietuva taip pat yra .tarp tų 
skolininkių, jos sąskaito® už
rašyta $9,064,140. 

Kitos šalys atsisakė mokėti 
Amerikai to karo skolas, su
silaikė mokėjus ir Lietuva jau 
prieš keliolika metų. 

Kūčios ir Nauji Metai PabėgeliŲ Stovykloje 
(IŠ PABĖGĖLIO 
DIENORAŠČIO) 

Sekmadienis, 1944 m. 
Gruodžio 24 d. 

ŠVEDAI IR KITI LIETUVIŲ 
SVEČIAI KUČIOSE 

Lietuvoje Kūčių dieną oras 
visada būdavo puguotas, snie
go klodai apdengia žemę kad 
eglaičių jieškotojai galėtų dau
giau po miškus paklaidžioti be
sikėsindami Kalėdų eglutei -pa
laužti gyvybę. 

Čia, Švedijoje, šiaurės kraš
te, tarpmiškių mažos lygumė
lės ir uolotom kalvom nuberti 
miškai buvo rudeniškai nusi
teikę: sniego tik kur užsilikęs 
pluokštelis tūnojo pasislėpęs 
#k> žaliuojančia eglute. 

Evangelikai - Liuteronai čia 
Kūčių dienos ypatingai neuž-
žymi ir ją laiko lyg Kalėdų da
limi : išpildoma jau Kalėdinės 
giesmės, valgoma su mėsa. 

Mes Ribbingelund pabėgėlių 
stovykloje, mažytė Lietuvių 
kolonija — per 50 asmenų — 
iš stovyklos administracijos 
gavome* sutikimą Kūčias su
ruošti Lietuviams katalikams 
senu kaip tėvynėje Lietuvoje 
papročiu. Intendentas davė iš 
maisto sandėlio reikalingus pa-
snikiškus produktus paruošti 
Kūčių stalą. Moterys triūsė 
prie maisto paruošimo; vyrai 
paruošėme švedų ir Lietu viš
tomis tautinėmis spalvomis eg-
utę, kuri žėrėjo tarytum Die

vo palaimintos šalies spindulė-
iais. 

Kūčių vakarienės valgyti su
sirinkome visi katalikai Lietu
viai iš visų stovyklos patalpų. 

tuojaiif šventraščiu žodžius, 
linkima Lietuviams svečioje že
mėje švęsti dvasioje tvirtiems 
ir linki Aukščiausiojo palaimos 
kuoartimiausioje ateityje šven
tes švęsti savoje laisvole Tė
vynėje. 

Ištraukę iš po staltiesės po 
vieną laimės smilgą, kiekvie-

garbinti pasaidi# Atpi r k ė j § 
prakartėlyje. 

Klausėmės čia radio bango
mis kaip Liuteronų pasaulis 
siunčia maldas Aukščiausiajam. 
Bet mums gilus liūdesys slėgė 
širdis vienišas, kad mums ne
buvo sąlygų širdyse atgimti 
katalikiškame maldnamyje. Net 

nas baigėme šio vakaro Lietu-"* dvasiškio nebuvo niekur ar-
višką katalikišką pobūvį ir 
ėjome į bendrą pobūvį, kur 
Švedų administracija rengė vi
siems pabėgėliams, čia mes 
susiburėme visi vienon šeimon: 
Estai, Lietuviai, Latviai ir 
Švedai. 

viros kovos prieš Gen. Čiang-Kai-šeką, jie prieš jį ves Be to Lietuvišku papročiu pa
puošto stalo pasižiūrėti ir Kū
čias valgyti susirinko visa sto-

slaptą kovą. Viso to akivaizdoje nesunku numatyti kad, 
jei tik Amerika ryžtingai nepadės Čiang-Kai-šekui su
valdyti Kinijos komunistų, o bevelys jį "sutaikyti" su vykios administracija, irf po 
jais, ne tik kad nepasieks Kinijos vienybės, bet ilgam vieną šeimos grupę kaipo atsto-
laikui pasės joje civilinio karo sėklą. 

Ar

yan iš Estų ir Latvių pabėgė 
&ų. 

Kūčių vakarienę pradėjome 
atsistoję, sukalbėdami tyliai 

Visur tas pat 
Taigi ne tik Lietuvoje ir Europoje, bet visur 

timuose ir Tolimuose Rytuose, Azijoje ir Amerikoje — maldą ir, po to, sugiedojome 
visos problemos susiveda į vieną ir tą patį klausimą: kas "Marik. Mariia. skaisčiausia 
laimės: Komunizmas ar laisvosios žmonijos jiegos? 

Mėginimas, tą konfliktą išspręsti bendradarbiavimu 
su komunistais išanksto yra nulemtas nepasisekimui. 

Todėl tai mums prieš akis stovi viena galimybė: ko
voti. Tat kovokime, kovokime pasiryžę ir nedvejodami, 
ir mes kova laimėsime. 

j  v if,  *5" •(- V-l . 

RUDENS GEDULAS 
Ruduo, geltonu vaško veidu, « 
ko mano liūdesio tu vardas? 
Kam tavo sunkus vėtrų žingsniai 
žydėjimo sapnus suardo? 
Jaučiu kaip sala žvaigždės, saulė dreba, 
vorantinkiius naktis užtempia — 
O Dieve! ko gi veversiai negieda, 
kur kregždės, kur papievių pempės? 
Tylu. Plaštakės miršta, žiedus raško 
žila šalna dygliuotais pirštais —. 
Pasižiuriu į baltą šiaurę — 
ten šauksmas širdį veria — gervių tiršta! 
Jos iškelia, žalių pavojų viešnios — 
žydrynių ežerus suranda. 
Aš vis labiau su rudeniu naktin palinkstu, 
Aš vis dažniau velkuos senatvės skranda. > 
Girdžiu kaip nuo galvos man krenta plaukas, 
išvargę smilkiniai šalnoja. 
Nukris, lyg varpų balzgani akuotai, 

Įyg uosio garbanos po mano kojų. —• 
Ruduo sugrubęs, žemės pasirėmęs, 
pakraigių juodu varnu krankia 
Ir vedasi mane kaž kur į šaltg toj}, 
Jcaip tėvas sunų, ima už parankės. 
Tik gal išplaukus veversianis padangėn, 

'{irdis norės sugaut jaunatvės juoką, žvilgį, 
ppsikabint ranka žilvičio šalia šakiĮ, 
jr lupas beržo suloje spyilgy f| > 
tlusduo geltonu vaško veidu, . 
ko mano liūdesio tu vardas? -

i fc^vj) sujikys vėtrų iia^mfi -
limo sapnus suardo? ^ 

w» - y-;- ' B. Žvingilas. 
1 " - V:, >• 

V. ' ;"  ^  

i/" 

''Marija, Marija, skaisčiausia 
Lelija...." Vyriausioji iš mu-
Sių tarpo, tradiciniai padalino 
visiems Dievo pyragą-plotkas, 
kurių gabaliukus savo šeimų 
tarpe išsidalinome. 

Po to vaišinomės Kūčių pa-
stiikiškais patiekalais: buvo 
silkių sūdytų su svogūnais, 
keptų, marinuotų silkių ir rol-
mopsų alyvoje; kviečių ir šli-
ždukų su miešimu; daržovių 
mišinio (vinogreto) su alyva, 
medaus bei raudonojo kisie
lius. 

Stalas tradicingai, kaip Im
tuvo j e, po staltiesėm buvo nu
klotas šienu. 

Švedų administracija musų 
Kūčių papročiais labai domė
josi ir gyrė. 

Baigiant Kūčias, sužibo kam
pe mažytė, bet labai turtinga 
Kalėdų eglutė. * Salėje elektros 
šviesoms užgesus, Įsirito Ka
lėdų Diedukas: didele lazda, 
ž&la barzda, ant pečių nešinas 
4idel| maišą vaikučiams dova
nu, kurias surinkus atsiuntė 
Lietuvos pasiuntinybė ii Stock-
holmo. 

T žvaigždutėms ž a i žaruojant, 
1§aikučiai išplėstais žvilgsniais 
yieni iš džiaugsmo pradėjo kly
kauti, o mažesnieji, bijodami 
keisto Dieduko, iš baimės ver
kti. Bet glėbukuose turimos 
dovanos pagaliau visų veidu
kus pripildė maloniu kudikys-
4£s džiaugsmu. 

Kūčių pabaigai, buvo fittr-
skaityti gauti Lietuviams šven
čių sveikinimai: Ministro su 
ppnia, Lietuvių Komiteto, žve
jį*: B., tG., V. ir kitų. Pareik
šta gili padėka švedų stovyk
los administracijai, kuri leido 
swruosti tradicines Kūčias ir 
t#o parodė netekusiems tėvy
nės Lietuviams savo meilę. 

Tenka pažymėti darbo įstai
gos vedėjo, didelio Lietuvių 
Pietelio pastoriaus Boijbom'o 
raštu net Lietuvių kalba svei-
ąimas, kuriame, daugiur paci-

KAIP ŠVEDAI SUTINKA 
KALĖDAS 

Pobūvio salėje užgesus ži-
bujjjams, eglaičių prieglobstyje 
susirinko Arabiška Rytų ap
ranga keli piemenys, kurie prie 
jų sukurto laužo sumigo nak
ties poilsiui. Tai buvo Kučiu 
vaidinimas. 

Iš nakties nykumos pasigir
do tyli dausų angelų giesmė, 
kuri artėjo, skardėjo. Prie 
miegančių piemenų, netoliese 
kurių žvaigždės apšviestame 
prakartėlyje ilsėjosi Kūdikėlis, 
priartėjo giedančios moterys, 
apsirengusios angelų baltais 
rūbais, nešinos žvaigždę, šve 
dų kalba virpėjo šventoji "Ty
li naktis...." giesmė. Aušrai 
prašvitus angelai pranyko. 

Mes matėme vieną švedų 
Kalėdų nakties papročių vaiz
deli. 

Tolimesne programo dalis — 
buvo prie degančios eglutės 
Kalėdų Dieduko vaikučiams 
dovanos. Jas gavo visi pabė
gėlių vaikai, surištas kiekvie
nam atskirais pundeliais. Tuo 
pačiu metu, vaikučiai ir suau
gusieji buvo vaišinami saldai
niais ir šokoladais, ką dalino 
tarnautojai švedai. 

Taip mes įspūdžių kupini 
skirstėmės į savo stovyklų da
lis, širdyse nešdamiesi mums 
švedų parodytą meilę, ir krūti
nėse supdami toli palikusios, 
kraujuotos ir paniekintos tė
vynės liūdesį. 

Mus užliuliavo tyli Kalėdų 
naktis, mintis musų nunešda-
ma i paliktą tėvynę. Mes gal
vojome su ašaromis akyse: ar 
visi Lietuvoje likę artimieji, 
kurie nesuskubo nuo teroro 
pasišalinti, ši vakarą prie šie
nu užkloto Kūčių stalo laužė 
Dievo pyragą; ar visi šeimo
mis džiaugėsi artėjančiu Užgi
mimu. Gal kiti toli kur išvež
ti Sibiro taigose glaudžiasi sa
manų šaltame patale; o gal 
daugelio krutinės glaudžia šal
ta tėviškės žemė ir jiems dan
gaus angelai gieda amžinąją 
ramaus poilsio taikos giesmę. 

PIRMOS KALĖDOS 
BE TĖVIŠKĖS 

1944 m. Gruodžio 25 d. 
Prieš saulėtelius dar, supus

tytais tėviškės Lietuvos ke
liais, būdavo suvažiuoja mal
dininkų virtinės iš kaimų, so
dybų ir pripildo pilnutėlę para
pijos bažnyčią, prie Kūdikėlio 
prakartėlio. ~ 

čia, toli Švedijoje, toli auo 
savo tėviškėlės, mus nepažadi
no gimtojo miestelio bažnyčios 
varpų garsai šį Kalėdų rytą ir 
mums nebuvo'galimybių susi
rinkti į savo maldos namus. 

Vėlai skyrėmės su savo sto
vyklos šiltais patalais, nes ne
turint ką veikti, juose tunant 
bent apie tėvynės ilgesį padū
moti galėjome. 

Kaip kad kasdieną kuklus 
pusryčiai šį rytą buvo pažadė
ti 12 valandą. Prieš pusryčius 
kiekvienas susimetęs savo kam-
pukan, mes katalikai skaitėme 
maldas gimusio pasaulio Atpir
kėjo garbei. Dėkojomę Aukš
čiausiam tylioje "maldoje, kad 
Jis mus laimingai išgelbėjo nųp 
šėlstančių karo viesulų, ir pra
šėme kad Jis laimintų musų 
sukruvintoje tėvynėje likusius 
kuriuos dar gyvus artimuosius, 
gal neturinčius teises šiądien 

ti kuris padėtų tikinčioms sie
loms atgimti. 

Popiečiais tolumoj užu miš
kų saulutė ritendamasi, malo
nia šypsena viliojo mus pabu
voti bent su ja. Mes keliese 
pabėgėliai išklydome į artimas 
apielinkes. Netoli nuo stovy
klos mus gaubiančio miško im
pede j e mes užlipome ant gra
nito kalno. į tą granito gau
burį kantriomis šaknimis tū
nojo nykios pušaitės ir patva
rios eglės įsikibusios. Uolos 
kalno viršūnėje buvo žolės ir 
lapų puvenomis nuklota grani
tinė plokštuma, kurioje vešėjo 
Švedų žemės lazdynai. Mes to
li biwome nuo žemės, uolų pa* 
kopom atskirti, arčiau visiems 
vienodai šypsančios saulės, šir
dys musų jautė prieblandoje 
ten toli rytuose, Kalėdų pava
karyje paliktą verkiančią gim
tąją Lietuvos žemę 

Negyvenome mes šias pir
mas. Kalėdas tokiu džiugesio 
svaiguliu kaip kad praleisda
vome jas Lietuvoje. Blaivio
mis širdimis mes jungėmės su 
nublukusia švedų žemės gam
ta. 

Gryžome į savo stovyklos 
prieglobstį kupinomis širdimis 
šviežio miško oro. Viduje ra
dome visus besišnekučiuojan
čius su ilgesiu akyse į žaiža
ruojančias salėse Kalėdų eglu
tes, kurių šakose mirgėjo viso
kiomis spalvomis blizgučiai ir 
kur prie laisvai plevėsuojančių 
taikios švedų karalystės vėlia
vų, tėviškės ilgėjosi vienišos 
prisiglaudusios musų lietuviš
kos trispalvės. 

šiądien visi suaugusieji Lie
tuviai gavome dovanų iš Lietu
vių Globos Komiteto Stockhol-
me. Tai buvo kiekvienam skir
tas pundelis suaukotų įvairių 
rūbų vyrams ir moterims. Ir 
mes dėkojome musų globos ko
mitetui, kuris ministro ir po
nios rupesčiu surinko suauko
tų padėvėtų drapanų, kurios 
mums buvo brangios pirmos 
svečių žemėje Kalėdų dovanos, 
nieko neturintiems ir visko ne
tekusiems nuo raudonojo maro 
pabėgusiems benamiams. 

(Bus: Kaip Lietuviai pabėgė
liai sutiko Naujus 1945 Metus 
Švedijoje.) 

DANIJOJE 2,000 
LIETUVIU 

Danijoje, kaip praneša Da
nijos Raudonasis Kryžius Lie
tuvos Pasiuntinybei Washing-
tone, randasi apie 2000 Lietu
vių pabėgėlių išmėtytų įvai
riose stovyklose po visą šalį. 
Jie ten pasiliks metus laiko ar 
daugiau, kaip rašo DRK. Jei
gu taip tai kur jie turės vykti 
metus išgyvenę ? 

Jie labai prašo laikraščių, ir 
laiške paminima kad gauna jau 
Dirvą ir Garsą, už kuriuos la
bai dėkoja. 

Dirvą stengiames siųsti vi~ 
siu* kur tik Lietuvos pabėgė
liai gyvena, nes be rubų ir mai
sto Lietuviška spauda jiems 
užima pirmą vietą, ypač kad 
daugelis kitų kalbų nesupran
ta. 

Kurie iŠgalit prisių^kit para
mos kelis dolarius pabėgėliams 
Dirvos siuntinėjimui. 

S 

MIŠKININKŲ 
PASITARIMAS 

Hanau Lietuvių stovykloj 
miškininkų iniciatorių grupž 
sušaukė miškininkų suvažiavi
mą, | kurį buvo pakviesti vi$i 
Vokietijoje gyvenantieji miškl* 
ninkai. Sekcijos pirmiiiirkas 
yra dipt MiSk. P.'šiiB. "v; 
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IŠ PABĖGĖLIŲ 
GYVENIMO 
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Lietuviai Holšteino provincijoje g 
AtP1YlVlllY*<yn QnoVviftria TTs-il S 

1 
šteinburgo apskrityje, Hol

šteino provincijoje, gyvena apie |j 
500 Lietuvių. Dalis apgyven- S 
dinta privačiai, o dauguma la- Sj 
geriuose, kurių apskrityje yra g 
du: Itzehoe ir Clueckst a d t e. n 
Maitinime prisilaikoma 2000 ka- * 
lorijų davinio, bet ir čia sutin
kamos didžiausios kliūtys išVo-į 
kiečių administracijos pusės ir 
tik UNRRA pagelba pasiseka I 
priklausančias teises. Gautas 
principinis sutikimas Lietuviams 
turintiems mokyklinio amžiaus 
vaikus, iš kaimų atsikelti į 
minėtus lagerius. Abiej u o s e 
miestuose steigiamos pradžios 
mokyklos. Mokyklinio amžiaus 
vaikų yra 56. 

Lietuvių reikalus šteinburgo 
apskrityje atstovauja apskrities 
komitetas, kuris yra išrinktas 
tokios sudėties: pirmin i n k a s 
dipl. inž. Balsys Leopoldas, vice 
pirmininkas Kostas Sadauskas, 
reikalų vedėjas mokytojas Vai
nauskas Alfonsas, švietimo mo
kyt. Bužinskas Mečys ir so
cialiniams reikalams Golcas Dio
nyzas. Komitetas patvirtintas 
ir atstovavimas Lietuviškų rei
kalų Anglų jstaigose yra gerai 
suprastas. Lietuvių reikalus 
lageriuose tvarko rinkti komi
tetai. Išrinktas taip pat gar
bės teismas ir revizijos komisi
ja. UNRRA rupesčiu pradėjo 
veikti visoms Pabaltijo tautoms 
organizacija "Baltica", kurios 
tikslas — atstovauti Baltijos 
kraštų tautas. 

Leidžiami vadovėliai Lietuvių 
kalba 

Stengiantis užpildyti visur 
jaučiamą Lietuvių kalba vado
vėlių trukumą, Dillingene jau 
spausdinamas Lietuviškas ele
mentorius fr Anglų kalbos va
dovėlis. 

Amatų dirbtuvės Dillingene 
Siekiant to kad Lietuviai kas 

kuo įmanydami padėtų kits ki
tam, vietos Lietuvių stovyklos 
vadovybė suorganizavo eilę dirb
tuvių, kuriose amato moką Lie
tuviai patarnauja savo tautie
čiams. Taip atsirado stovyklo
je kirpykla, vyr. rubų siuvyk
la ir batų remonto dirbtuvė. Į 
šias dirbtuvės priiminėjami ir 
mokiniai, norintieji atitinkamo 
amato pramokti. 

Lietuviai Regctishtirge 
Čia yra susispietę apie 1400 

Lietuvių, kurių dalis turi pri
vačius butus. 360 asmenų su 
didelėmis šeimomis, negaudami 
privačių butų, įsikūrė Lietuvių 
bendrabutyje, šiuose namuose 
yra suspiestos ir visos Lietuvių 
organizacijos ir mokyklos. Ko
mendantas administratorius yra 
ats. maj. L. Leknickas. Regens-
burge gyvena šie žymesnieji 
Lietuviai: vysk. V. Brizgys, 
vysk. V. Podalskis, gen. St. Ra
štikis, kun. prof. Ražaitis iš 
Vilkaviškio kunigų seminarijos, 
pedagogas Ignas Malinauskas, 
kan. Dr. P. Aleksa, Pik. Naujo
kas, keletas žymesnių teisinin
kų ir t. 

Lietuvių Komiteto pirminin
ku yra Vytauto Didžiojo Uni
versiteto asistentas č. Masai-
tis, vice pirmininkas Teisėjas 
J. Bražinskas, sekretorius ats. 
Kap. St. Lipčius. Komiteto 
santikiai su vietos Amerikie
čių valdžips organais ir UN 
RRA geri. 

Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus skyriaus pirmininkas yra 
Dr. J. Balčiūnas. Suorganizuo
ta ambulatorija, ji teikia vie
tos Lietuviams medicinos pa
galbą. 

Mišriam chorui vadovauja 
muzikas Br. Budriunas, tauti
nių šokių grupei Kap. A. Gai
galas. Sudarytas oktetas, ku-
tiiam vadovauja vietos Lietu
kų gimnazijos muzikos moky-
ipjas A. Piešna. 

Gimnazijos atidarymas 
Augsburge 

Augsburge atidaryta Lietu
vių gimnazija ir dvi pradžios 
mokyklos. 

' i 19 S1 , 
STBDfOs--! 

Visiems musų klijentaras ir draugams dėko

jam už prielankumą parodytą praeityje ir šia 

proga linkime 

i 

Laimingų Naujų 1946 Metų 

A. S. BORT, Fotografas 

Cait Setumfy. ftintU študiai 

11®7 EAST 79TH STREET 

CLEVELAND, OHIO 

Visiems musų Lietuviams draugams ir rėmėjams 

linkime 

Sveikinimai ir Geriausi Linkėjimai Lietuviams 

Linksmų Kalėdų 
it 

Laimingų Naujų 1946 Metų 

Visiems savo draugams ir rėmėjams linkiu 

Laimingų Naujų H)46 Metų 

P A T S  T A V E R N  
1385 BAST 65th STREET 

Petronėlė Jonilienė, Savininkė 

ŠVENČIŲ LINKĖJIMAI LIETUVIAMS 

Laimingų Naujų 1946 Metų 

H E L D' S FU R N I T U R E 
6900 SUPERIOR AVE. Priešais Lietuvių Salf 

THE LITHUANIAN SAVINGS 
& LOAN ASS N 
6712 Superior Ave* 

Cleveland 

Šu Geriausiais Linkėjimais Lietuviams 8 

Laimingų Naujų 1946 Metų 

BRAZIS BROS. CLOTHES 
6905 Superior Avenue 

15602 Waterloo Road 

Sveikinimai ir Geriausi Linkėjimai švenčių progą Laimingų Naujų 1946 Metų Sveikiname Savo Draugus ir Pažystamus su šventėmis 
ir linkime visiems 

• i* 

Naujų 1946 M$£$| 
DR. J. T. VITKUS 

I. J. SAMAS- JEWELER 
6704 Superior Avenue Cleveland 

m 

Sveikinimai # <3eria«si Linkėjimai Lietuviam 
-' Y-i , 

Laimingų Naujų 1946 Metų 

Laimingų Naujų 1946 Metų 

STANDARD FOOD MARKET 
854 East 185th Street 

Juozas Blaškevičius, Savininkas 

Sveikiname savo draugus, pažystamus ir kostumerius 
ir linkime 

Laimingų Naujų 1946 Metų 

VACLOVAS GECEVIČIUS 
IB ŠEIMA 

1202 East 79th Street 

r-35 

DR. S. T. THOMAS-TAMOŠAITIS 
>9 E N T 19 T A S .•%*. • -r 

6902 Superior Avenue 

LINKIME VISIEMS MUSŲ KOSTUMERIAMS 

Laimingų Naujų 1946 Metų 

Dėkojame už Jusų paramą praeityje, ir -linkime 

Laimingų Naujų 1946 Metų 

BELSKIS FOOD MARKET 
8101 Pulaski Avenue Cleveland 

SVEIKINAME SU KALĖDOMIS DIRVA IR 

VISUS SAVO CLEVELANDO DRAUGUS 

Laimingų Naujų 1946 Metų 

KLEMENSAS * ELENA URBŠAITIS 
6824 Superior Avenue 

s 

Sveikinimai ir Geriausi Linkėjimai Lietuviams 

Laimingų Naujų 1946 Metų 

DR. A. J. KAZLAUCKAS 
Superior Avenue 

ANDY IR AGNES KAZAKEVIČIAI 
KSYSTONE CAFE SAVININKAI 

6607 Wade Park Avenue 

Laimingų Naujų 1946 Metų 

Linkime Visoms Musų Klijenėms Lietuvėms 

SUPERIOR BEAUTY SHOPPE 
' • 'K' 

Matilda Smith, Sav. 7013 Superior Avenue 

STBIKIHAMB SAVO D8AUGIK IK KAIMYNUS 

Laimingų Naujų 1946 Metų 

FELIX GAIŽUTIS 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

Kviečiame atsilankyti 7920 St. Clair Ave. 

Su Geriausiais Linkėjimais Lietuviams 

sulaukus 

Laimingų Naujų^ 1946 Metų 

PORTAGE MARKET CO. INC. 
7040 Wade Park Ave. 7018 Superior At*. 

lietuvių Kaimyniškos Mėsos Parduotuvės 
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SKAITYTOJŲ DOVANOS IR 
PARAMA DIRVAI 

JMe prisiuntė 1946 me
tų Dovanas Dirvai 

Sekantieji Dirvos prenume
ratoriai parėmimui savo laik
raščio Dirvos įteikė arba pri
siuntė stambesnes sumas, ar
ba mokėjo prenumeratos dau
giau negu $2. Dirva ir 1946 
m. bus duodama už $2 tiems 
kurie daugiau nepajiegia mo
kėti, tačiau prašome tų kurde 
išgali pridėti Dirvai dolarį ar 
daugiau dovanu kaip padarė 
šie: 
Jonas Verbela, Cleveland, 

dovanojo - $15.00 
Juozas Karpavičius, 

Providence, R. I. ĮO^OO 
Jonas Petrauskas, iš Los An

geles, Cal., už Dirvą savo ir 
Prel. Maciejausko 10.00 

Antanas Zdanis, Bedford, O., 
mokėjo už 1946/ 5.00 

Mr. ir Mrs. Jonas Rouika, Co
lumbus, Ohio, prisiuntė Dir
vai Kalėdų dovanų 5.00 

Marė Mišeikienė, Cleveland, O., 
už savo ir savo tėvo K. Me
delio, Philadelphia, prenume
ratas mokėjo , 5.00 

Juozas Klimavičius, Vietinis, 
mokėjo . 3.00 

P. Jasaitis, vietinis 3.00 
Jonas Alekna, vietirtjsi 3.00 

3.00 
2.50 

3,00 

P. Dauparas, vietinis 
N. Botyrienė, vietiąS 
Zuzana Vinčkauskieni, 

vietinė 
B. Dovidavičius, vietinis, at

naujino savo ir išrašė Dirvą 
K. Vaišvilai, Hudson, N. H. 

K. Kasilionis, vietinis 3.00 
Jonas G. Poiteris, vietinis, at

naujino Dirvą JaĮiė IJrbai-
čio, Donorą, Pa. " 8.00 

Anna Ruth, vietinė 3.00 
A. M. Praškevičius, vietinis, 

mokėjo 3.00 
Dr. Stanley Naikelis, Chicago, 

111., už du metu 5.00 
Jonas S. Rainys, Philadelphia, 

Pa. 3.00 
Antonina Uždavinis, Utica, 

N. Y. 3.00 
Edward Petrauskas, Belleville, 

N. J., 3.00 
V. F. Motuzas, Detroit 3.00 
Joseph Shurkug, Waterbury, 

Conn. 3.00 
Martin Subonis, Ifoungstown, 

Ohio 3.00 
S. Cverka, New Haven, Conn., 

už pusantrų metų 5.00 
Win. Thompson - Tamulevičius, 

Hazardville, Conn. 3.00 
P. Kunce, Meriden, Conn., už 

du metu 5.00 
Salomėja Pazuk&s, Baltimore, 

Md. 3.00 
S. Moitas, Dayton, Ot. f 3.00 

Gaukit Dirvos Kalendorių! 

1946 metų Dirvos Kalendoriai jau gatavi — 
Kalendorių kaina — 25 centai 

Naujai užsirašantiems £>irvą, vienas duodamas dykai 
.Mergaitė su Dideliu Šuniu 
-Briedžiai prie Upelio 
-Trys Vaikučiai žaidiia 
_Upė tarp Kalnų , 
-U. S. Vėliava ir Erelis 
,G$n. Eisenhower 
_Mėškos Kalnuose.. ' 
. Gražuolė 
_Dąrius ir Girėnas 
-Lietuvos Karžygiai 

rtf, i 

-Lietuvos Pirmieji Vadai 
.Lietuvos Ūkio Vaizdas 
.Lietuvaitė su Vėliava 
.Kražių Skerdynė 
-Angelas Sargas 
-Šventoji šeima 

Ttysf Karaliai j a 
.Kristus Alyvų Barle 
„luptus s,u Avelėmis 
.iv. Marija "Mojinė'5 

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 
1 ~^~r- ~~ "i.' 

Eva Gustaitis, Baltimore, Md,. 
mokėjo 3.00 

Charles Stonis, Wickliffe, O., 
mokėjo 3.00 

Mrs. N. Keseros, Mansfield, 
Ohio 3.00 

Peter Yuškevičius, Amsterdam, 
N. Y. 3.00 

Feliksas Juškevičius. Baltimore, 
Md. 3.00 

Anthony Arzolaitis, Dayton, O. 
mokėjo • 3.00 

William Lang, Waterbury, Ot. 
mokėjo 3.00 

M. 1 iukoševičius, ^ungstown, 
Ohio 3.00 

J. Meidus, Leechburg, Pa., mo
kėjo 3.00 

Jurgis Andriuškevičius, Brook
lyn, N. Y. 3.00 

Rose Walinskas, Mahanoy Ci
ty, Pa. 3.00 

Joseph Kvetalaitis, Mahanoy 
City, Pa. 3.00 

Adam U r boo, Mahanoy City, 
Pa. 3.00 

Petronelį Sturonienė, Detroit, 
Mich. 3.00 

Juozas Grizas. Rochester, N. 
Y., mokėjo 3.00 

John Pikauskao, BurMngton, 
N. J. 3.00 

Frank Kripas, So. Vienna, O., 
mokėjo . 3.00 

J. N. Petraitis, Pittsburgh, Pa. 
mokėjo 3.00 

Magdalena Kazakevičiene, iš 
Muskegon, Mich. 3.00 

J. Sinčius, Amsterdam, N. Y., 
už du metu 5.00 

(Bus daugiau) 

REMKflr WRf%1 
Šitie vardai parodo kaip ge

ri Dirviečiai rūpinasi parėmimui 
ir palaikymu Lietuviškos spau
dos. Prašome ir jusų, visų ki
tų Dirvos prenumeratorių, pa
daryti savo mažą paramą pa
laikymui Dirvos, pridedant do
larį ar daugiau prie metinės.: 
prenumeratos. 

Laikraštinė popiera vėl t pa
branginta, bet Dirvos Admini
stracija stengiasi teikti Dirvą 
skaitytojams ta pačia sena 
prieškarine kaina. 

Garbė tiems prenumerato
riams kurie supranta ir įver
tina sunkią Lietuvių spaudos, 
padėtį ir ir ištiesia Dirvai savo 
laisvą paramos ranką. 

į. 
Pinigus siųskit, laiškuose pa% 

duodant aiškiai savo pilną ad
resą. Vartokit Dirvos prisiųs
tus jums gatavai užadresuo 
tuos Vokus. Siųskit: 

DIRVA 
Cleveland 3, Ohio 

6820 Superior Ave. 

KRIMINALIŠKI NU
SIŽENGIMAI ŠVEN
ČIŲ LAIKOTARPIU 

r 

l^rieš Kalėdas CIevelande iš-! 
tikp įvairių kriminališkų nusi
žengimų : šaudymų, vagysčių, 
apiplėšimų, namų apvogimų. 

Vienas brangmenų pardavė
jas ant E. 79 st. netoli Euclid 
patėmijęs į jo krautuvę inei-
nančius plėšikus, du jų perso-, 
vė ir policija juos sugavo. Jisj 
pats taip pat buvo plėšiko šu-i 
viu sužeistas į petį. Šitą atsi4 
tikimą matė Alekas Banys. Ji^ 
norėjo ineiti į tą krautuvę pir-« 
kti, bet pamatęs du vyru sto-* 
vint prie krautuvės savininko#* 
susilaikė ėjęs j vidų, nes išrod| 
kas keisto. Vos spėjo pasiša 
lint nuo lango kaip prasidėjo 
šaudymas. 

Iš vienų naftių, kur brolis sil 
sesere buvo parsinešę iš banko 
savo pinigus ir rengėsi pirkti 
namą, pavogta visos jų: šutau 
pos, $4,400. 

Kitame name,: vienos fnašlžM 
išnešta $1,199, kuriuos ji susi-! 
taupius turėjo, dirbdama res-* 
toranuose už patarnautoją. 

Tas yra pamoka kad pini-j 
gai namie laikyti yra ne vieta 
Jei reikia parginešta iš banko! 
didesnę sumą, imkit banko če-i 

ki-
:š 

• PANAMA tikisi atsiųsti 5į 
milijonus kekių bananų į Suva 
Valstijas 1946 • metaiif 

NO BETTER 
TERMS 

ANYWHERE 
LOANS TO 

R E P A I R ,  M A I N T A I N *  
MODERNIZE YOUR HOME 
OR BUSINESS PROPERTY 
* Ask atony of our $6Offi&flt***"' 

•r 

Mes Duodam ir Iškeičiam Eagle Stamps 

THE MAY COS Basement 

Mergaitėms Regularųs 

ii* 
r 
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NUPIGJNTl Iš MIISŲ RKCUjUIAįlOi STAKO^ 

I - Geriausios vertybės jie! -2C0 puikių' coats it 
"Nįį / dvijį-ubos pareigot coats setų nupiginta iš musif 

reguliario stako, greitesniam išpardavimui! Yrą 
Chesterfield styliaus coats, nek^rie tandiiaį <$j^; 

vejami coats—šilti paltukai su pritaikytam zig-
per ski * kelnaitėm. Vsi šiltu pamušalu. Cttttt 
setai, mieros nuo 7 ikt-10. CoatSj mitros nuo 

• e  
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bos Pilniausia 

m GASU! 
Du automatiško Gaso tarnai — tuoj gaunavi—padarymui jū

sų skalbimo dienos 4^eiiu malonumu! 

Matykit naujos rūšies Gas tumbler džiovintoją pritaikytą džio

vinimui didelio skalbimo kiekio sausai per 25 mnutas. Jums 

reikia tik sumesti skalbinius ir paleisti svičę. Tumbleris lėtai 

ir švelniai, svariu, šiltu oru, išdžiovins skalbinius sausai, mink

štai, j e turės gerą kvapą ir beveik be raukšlių kuomet išimsit. 

Tai bus galas vargui džiovinti skalbinius lauke, prostame ore. 

. . . fr' pftti viliausf mMonatiMcą Gase vmtdens iildytoją ^uris 

panaikins karšto Vandens "trukumą" skalbimo metu, ar maudy-

nei arba virtuv^. palaikys nuolatinę tikrą ^widens temperatū

rą be saugojimo ar žiurinėjimo. Saugus nuo rūdijimo šildyto-

jas yra insuliuotas ekonomiškam šildymui*«4f apdengtas gra

žiu aptmukalu nuolatiniam grožiui, 
įl? 

-i" 

jau visai 

THE EAST OHIO GAS CO. 
rll- Hit. 

•ElIP i SERVICEMAN START ?HE^0H456?RIG!lf« 

#? 
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• šių tHtena 
linksmiausia musų kareiviams 

•ii visų keturių metų. Tie kurie 
dar tarnauja ir nera namie no
rės pasidalinti savo skaidriomis 
viltimis 1946 rnetams su savo 
namiškiais per Lonv Distance. 

Jįjs galit pagelbėti tarnyboje e3aneiam kareiviui prasti Nau-
įį Metą gerai palaikant neužimtas vielas jo pasikalbėjimui gu 
namais. Jųs galit atlikti savo linkėjimus telefonu prieš arba po 
įį^ijų. Metų Pienos ir visais atvejais kftlbėjcit kuotrumpiaųsm 
Kekurie kareiviai jums dėkingi už tokią''koopfeftbt^ ^ 
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DIRVA—6820 Superior Avenu% • ENdicott 4486—Atdara vakarais 
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DUOKIT ATLIEKA
MUS RUBUS IR MAI

STO PRODUKTUS 
Clevelande rūbų ir paisto 

dalykų vajus Lietuvos pabėgė
liams tęsiasi. Aukokit ką tu
rit, pristatykit j Lietuvių salę, 
ji Dirvos redakciją, pas P. P. 
Muliolį, arba pas komiteto na
rius. 

Taipgi ̂ visi esat kviečiami 
dalyvauti smagiame kortavimo 
ir šokių vakare šv. Jurgio pa
rapijos salėje, Gruodžio 30 d», 
nuo 3:30 vai. po pietų. 

Atvykdami j tą vakarą, at
neškit atliekamų rubų, kenuo-
to maisto. Viskas reikalinga, 
viskas bus priimta. . 

Šį vakarą rengia bendrai 
visi trys Cleveland#, BALF 
skyriai. 

BAIGĖSI STREIKAS 
Cleveland Graphite Bronze 

Co. streikas baigėsi ir 2140 
darbininkų sugryžo dirbti po 
Kalėdų. Jie laimėjo 10c j va
landą mokesties daugiau, 

LIKO KARDINOLU 
Prieš Kalėdas, Popiežius Pi

jus XII paskelbė paskyrimą 4 
Amerikos kardinolų. Tarp jų 
vienas, dabartinis Detroito Ar
kivyskupas Edward A. Moo-
ney, yra Clevelando diocezijos 
kunigas. Jis su savo tėvais 
atvažiavo apsigyventi Youngs-
towne, ten ir ėjo pradinį moks
lą. Jo tėvas, plieno dirbtuvės 
darbininkas, mirė dar kai bu-
sintis dvasiškis lankė mokyk
lą. Našlė motina kepdavo duo
ną, o jis, berniokas, pardavinė
davo ją gatvėje, padarymui pa
prasto pragyvenimo. 

Einant jam kunigo mokslą, 
Mooney buvo pirmutinis klie
rikas iš Clevelando diocezijos 
pasiųstas į Amerikos Kolegi
ją Romoje. Ten jis ir buvo 
įšventintas kunigu 30 metai 
atgal. Po baigimo dvasiškų 
mokslų, jis tarnavo bažnyčiai 
mokytoju, klebonu, teologu ir 
popiežiaus diplomatu. Vėliau 
tapo paskirtas Detroito ir Mi
chigan diocezijos vyskupu. 

Jis vėl Laimėjo 

Bob Hope, radio ir filmų ar
tistas, penktas metas paeiliui 
vėl nubalsuotas, kaip pirmaeilis 
juokdarys. 

1946 METAMS 
KALENDORIAI 

Skubėkit gauti sau 1946 me* 
tų Dirvos kalendorius, ateinant 
užsimokėti Dirvos prenumera
tą už 1P16 metus. 

Administracija atdara kas 
vakaras iki 8 vai. Bus užda
ryta Naujų Metų dieną. 

Visiems vietiniams Dirvos 
skaitytojams ir draugams lin
kime Laimingų 1946 metų. , 

VfiL DIRBS PLYTAS 
Ohio Clav Co., plytų darbi

ninkų streikas pasibaigė, tuo-
mi atidarant kelią baigimui 
statydinti 800 mažų gyvenamų 
namų ir dviejų didelių apart-
mentų, prie kurių statybos 
darbai buvo sulaikyti del sto
kos plytų. 

Plytų darbininkai gauna 10c 
į valandą pakėlimo dabar ir 
5c bus pakelta nuo Birželio m. 
ateinančią vasarą. 

OHIO VALSTIJOJE siaučia 
didelė betvarkė svaiginančių 
gėrimų pardavimui leidimams 
gauti. Tuo reikalu susirupino 
pats Gubernatorius Lausche, 
kuris pradėjo vesti tarybas su 
valstijos svaiginančių gėrimų 
direktorium padėties pataisy
mui. Konferenciją turėjo net 
per dvi dienas. Gubernatorius 
nori išdirbti budus kad nesu
eitų perdaug tokių leidimų į 
vieno asmens rankas. 

KARINĖ TARNYBA 
NEPAGELBĖJO 

Kuomet 1940 metai* buvo 
įvesta jauniems vyrams metų 
laiko militarinio lavinimo, vi
si to rėmėjai tikrino kad mili-
tarinė disciplina padarys vyrus 
iš betvarkių vaikėzų. 

Dabar, kaip skelbia Cleve
lando proto ligų klinika, karo 
veteranai sudaro daugiau negu 
pusę visokių nusižengėlių ku
rie patenka į tą kliniką. 

Policijos rekordai taip pat 
parodo kad grvžę karo vetera
nai dideliu nuošimčiu užsiima 
niekšiškais darbais. 

"Dirvos" Redakcija priima If 
talpina pranešimus apie vietini 
Lietuvių judėjimą, draugijų su
sirinkimus, nemokamai. Pra
nešimai reikia priduoti arba 
paštu prisiųsti nevėliau aft&a-
dienio popieti* 

t YD AI j Palestiną varu ver
žiasi, kaip paaiškino vienas jų 
organizacijos vadas, atvykęs į 
Clevelandą kalbėti. Jis apsakė 
kaip neturėdami kur prisiglau
sti Europos žydai slapta gabe
nami į Palestiną, išleidžiami į 
pakraštį ir ten įsijungia į pir
mesnes kolonijas. Tų kolonijų 
nariai turi ginklus apsiginti 
nuo žydus atakuojančių Ara
bų, kurie nenori Žydų Pales
tinoje laikyti, ir prieš Britus, 
kurie vengdami Arabų riaušių 
ir Žydų skerdynių, stengiasi 
Palestinos žydus nuginkluoti. 

Dabar kai pradeda atnaujin
ti imigraciją į Ameriką, daug 
Žydų išnaudos visų kitų tau
tų kvotas patekti į Ameriką ir 
kitų tautų žmonės mažai kas 
galės kvotomis pasinaudoti. 

Taip buvo daroma prieš šį 
karą, kada ir Lenkijos ir Vo
kietijos žydai naudodavo Lie
tuvos kvotomis. 

M I R I M A I  
JURGIS J". ROVERSTEIN, 36 

m., nuo 1366 E. 90 St., mirė 
automobilio nelaimėje Gruod. 
19. Palaidotas Gruodžio 24, 
Kalvarijos kapinėse. Pamaldos 
atsibuvo St. Thomas Aquinas 
bažnyčioje. 

Liko žmona, Mare, ir sunus 
Jurgis; taipgi liko jo tėvai, 
Jurgis ir Agota Roverstenai, 
vienas brolis ir dvi seserys. 

Laidojime pasitarnavo laido
tuvių direktorė Delia Jakubs. 

Jurgis Roversteinas seniau 
dalyvavo Lietuvių veikime, tu
rėjo pusėtinai gerą balsą dai
navimui, vaidindavo veikaluose. 

PRASIŽENGĖLIAMS pradė
jus labiau siausti, Clevelando 
policijos eiles norima papildyti 
iš karo gryžtančiais veteranais 
kurie išlaikys tam reikalingus 
kvotimus. 

Kad daugiau tinkamų vyrų 
butų sugrvžę iš karo, policijos 
kvotimų diena nukelta iki Ko
vo 7 dienos. 

Jaunais ir tinkamesniais vy
rais norima papildyti ir mies
to ugniagesių eiles, padarymui 
Clevelando saugesniu miestu. 

NAUJŲ METŲ BALIUS 
Moterų Sąjungos 36-ta kuo

pa rengia skanią vakarienę ir 
naujų metų pasitikimo balių 
naujos parapijos salėje, pirma
dienio vakare. Gruodžio 31. 

šokiai prasidės nuo 7:30 ir 
įžanga į šokius 25c.; į vakarie
nę $1.50. Ateikit čia praleisti 
vakarą ir pasitikti naujus Me
tus. Pelnas naujos bažnyčios 
fondui. Komisija. 

PATIKIMA MERGAITĖ AR 
Moteris reikalinga prisaugoti 
kūdikį du vakaru savaitėje, po 

50c į valandą mokesties. 
Mrs. Bauerlein, 1301 E. 68th 
Street. 

SVEČIAVIMAISI 
DirvieČiai Vincas ir Lena Ba- i  

barskai išvažiavo keletui savai
čių į Floridą, tfen sutiks Nau
jus Metus. 

Pas pp. Smetonus lankėsi Ka
lėdų šventėms a. a. Prez. Sme
tonos duktė, M. Valušienė, i£ 
New Yorko. 

Pas savo motiną p. Plitnikie-
nę Kalėdoms paviešėti parvyko 
jos duktė, Vera, iš New Yorko. 
Ji ten jau ištekėjo. 

Petras Luiza gryžo iš Meksi
kos, kur praleido arti tris mė
nesius darbo reikalais sostinėje 
Mexico City. 

TRAUKIT SAVO 
GIMINES 

Dirvos agentūra pagelbės pa
dirbti Affidavit of Support pa
siuntimui jusų giminėms kurie 
pabėgę iš Lietuvos prašosi par
traukti juos į Ameriką. 

Darykit tokius affidavitus ne
trukdydami laiko, nes tas pa
gelbės jusų giminėms anksčiau 
įsiregistruoti Amerikos konsu-
laturose. 

Lithuanian ^Digest 
&20 SUPERIOR AVENUE CLEVELAND 8, OHIO PHONE: ENdicott 4486 

(From The Detroit Times, 
Dec. 14, 1945) 

Te Soviet Russian idea of 
"world peace" as the Roman 
Catholic bishops have had the 
wisdom to perceive and the 
courage to say, is to impose a 
RED FASCIST, DICTATOR
SHIP upon all the countries of 
the world. 

More than 100 Catholic 
bishops of the United States 
have joined in a comprehen
sive and conscientious study 
of the tragic FAILURE of the 
civilized world to follow up the 
total victory in the recent 
world conflict with a peace 
fulfilling the purposes univer
sally proclaimed by the victo
rious combatants at the time 
they became allied to conduct 
the war. 

The statement by the bish
ops shines like a shaft of 
bright light into the CAUSES 
of that lamentable failure. 

It puts a bitter truth into 
plain words when it says: 

"The war is over, but there 
is no PEACE in the world." 

* 41 * 

What, tHen, has HAPPENED 
since the Allied nations, at the 
behest of the United States 
and with the avowed support 
of Soviet Russia, asserted that 
the principles of the Atlantic 
Charter were to be the basis 
of world peace? 

As the Catholic Bishops re
call, the Atlantic Charter was 
"a broad outline of the peace 
for which we fought and bled 
and, at fcn incalculable price, 
won a great martial victory". 

It waSj moreover, as they 
remembej\ the ideal of peace 
"which sustained us through 

TRAFIKE ŽUVO 10l 
Iki Kalėdų, Clevelando tra-

fiko nelaimėse užmuštų skai
čius pasiekė 101 asmenį. Per
nai per tiek pat laiko buvo tik 
87 trafiko mirtys. 

Nuo šalčių kurie siautė Cle
velande iki Kalėdų, įvairiomis 
priešastimis Clevelande sutiko 
mirtį apie 25 asmenys. 

Kūčių vakare oras pasikei
tė, pradėjo lynoti ir lynojo vi
są Kalėdų dieną. Dalį sniego 
nuvarė. 

DŽIOVININKAMS prilaikyti 
ruošiama apie penkių miljonų 
dolarių statybos programas — 
numatyta statyba vykinti prie 
Sunny Acres Džiovininkų sani-
torijos. 

CLEVELANDO paštas šias 
Kalėdas per savo rankas per
leido 90,296,000 pašto siunti
nių, nuo laiškr i!;i didelių pun
dų — net 5 milijonais daugiau 
negu 1944 Kalėdų metu. 

PRANEŠKIT 
Savo Antrašo Permaint 

Kuomet rengiatės persikelti 
kitur gyventi, praneškit sa
vo naują antrašą Dirvos Ad
ministracijai, ne paštui, nes 
paštas nesiūs jums Dirvos j 
naują vietą jeigu neprimo-
kėsit. Parašykit mums ui 
lc atvirutę prieš persikėli
mą į kitą vieta gyventi. — 

Dirva Cleveland S# O 
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Skelbimai Dirvoje 
50c 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 $1.00. Priduokit 
gatavai parašytą. 

CIRKAS ARENOJ 
ii 

MONCRIEF FURNASAS 
Tarnavo Clevelandiečiams per Suvirš 50 Mėty. 

Kreipkitės i Savo .MONCKIKF Pardavėju 

THE HENRY FURNACE CO., MEDINA, O. 
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J U O Z A S  P E Č I U L I S  

Didžiausias po stogu cirkas 
kokis kada atvyko į Clevelandą 
bus perstatytas per 8 dienas 
didelėje Cleveland Arena, pra
dedant Sausio 6 ir baigiant 13, 
Veterans of Foreign Wars glo
boje. 

šis trijų skyrių cirkas su
trauks į Clevelandą žymiausius 
pasaulinius cirkų perstatyto-
jus visų palinksminimui. 

Kad galėtų dalyvauti mokyk
lų vaikai, popietiniai perstaty
mai šiokiom dienomis prasidės 
nuo 4:00 po pietų, šeštadienį ir 
sekmadienį nuo 2:15 po pietų; 
vakarais nuo 8:15 vai 

Praneša visiems Lietuviams knd dabar vėl 
Išdirba PLIENINES (Steel) VENETIAN BLINDS 

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

1 darom WINDOW SHADES langams. Prašome visų Lietuvių krei-
I ptis i mus, o gausite tinkamą patarnavimą. Rašykit atvirutę arba 

(skambinkit telefonu, ar t ies iog  «naty !  i te  mus.  

SUN VENETIAN BLINDS 
Call IVanhoe 395A 18609 KEWANEE AVENUE 

Wilkelis Funeral Home 
PILNAS LAIDOTUVIŲ 

PATARNAVIMAS 
6202 Superior Ave. HEnderson 9292 | 
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the war, which inspired the 
heroic defense of liberty by 
millions driven underground 
in enslaved countries". 

It was a GOOD peace that 
was envisioned and pledged, 
say the bishops, but what has 
B E C O M E  o f  i t ?  

The somber truth is that 
when democratic nations and 
totalitarian nations talk of 
democracy and human rights 
thev ~ are not talking of the 
S AMĘ /THINGS. 

"Sometimes Russia uses our 
vocabulary and talks of demo
cracy and rights, but it at
taches DISTORTED. MEAN
INGS to the words", the bish
ops warn. 

"We think in terms of our 
historic culture. 

'•We see God-given, inviol
able human rights in every 
person and we know democra
cy as the free collaboration 
under law or citizens in a free 
country." 

But Russia thinks in terms 
of the plunder of Poland, of 
conauest and absorption in the 
Baltic and Balkan countries, 
of the turmoil and revolution 
and territorial aggrandizement 
now being instigated in Iran 
by the Moscow government. 

Russia is a TOTALITARIAN 
DICTATORSHIP. 

And the bishops recite from 
the record of history: 

"The totalitarian dictators 
promise benefits to the masses 
through an omnipotent POLI
CE-STATE, which extends its 
author it v to ALL HUMAN 
RELATIONS and recognized 
no innate freedoms. 

"Their theories, moreover, 
look to the realization of world 
well-being as ultimately to be 
secured by THE INCLUSION 
OF ALL COUNTRIES IN 
THEIR SYSTEM". 

WHO USUALLY MANAGED 
to TRANSPORT H/MSELP 

i OVBRAN^TMIUS 

WITH THB ARMY . — 

RALPH LOST AH OLYMPIC 
TITLE IN 1932 BY THB 
WIDTH OF HIS CHEST ~ 
HE ANDfOLAN HIT THE 
TAPE TOGETHER BUT 
tHE JUDGES OECIOEO 
EDDIES BACK WAS OVFR 
THEl/NE FIRST-PONT 
t£f iTBVgR BB $A/C> 
AMRICA LOST A BATTLE 

BeCĄUSe YOU DIDN'T PUT 
YOUR MONEY ON rHEUM£ 
M PLENTY OFT/MS TO 

BUY WAR BONDS! 

3 

S. ' t reasury U : j  in im;nt  

Whatever illusions the dem
ocratic nations have ever HAD 
about Russia, no shred of them 
remains — as our shattered 
hopes for a world peace of jus
tice and brotherhood and free
dom attest. 

I "What is happening behind 
i  the blockout of eastern and 
southern Europe", the Catho
lic bishops earnestly protest, 
"is a stark CONTRADICTION 
to the high ideals which in
spired our fighting to save the 
world from totalitarian aggres-
sion". 

It is not the peace of the 
Atlantic Charter which is 
coming into being in conse
quence of the Allied victory. 

It is the peace of RED FAS
CISM, already spreading across 
the face of subjugated Europe, 
and designed to engulf the en
tire world. 

Didelis 3 Dalių 

CIRCUS 
SAUSIO 6-13 

Kasdien 4 p. p. ir 8:15 vak. 
Sett ad. ir Sekni. nuo 2:15 p.p. 

ATSIVESKIT VAIKUS 
• 

THE GREAT FUSSNER 
THE ALBANIS 

K hunai—Arkliai—Drambliai 
Akrobatai—Šunes—Beždžionės 

ALFRED COURTS Laukiniai 
18 žvėrys Išlavinti ne Jaukinti 

THE GREAT CAHILL 
3^—PUIKIOS MERGINOS—32 

DAUG KITŲ,r NUOSTABIŲ 
DIDŽIŲJŲ CIRKŲ AKTŲ 

KAINA (Su Taksais) 
Šiokiądien popiet, $1.60—Šestad. 

ir Sekmad. popiet ir vakarais 
$2.40, $1.60, $1.20 

BENDRA IN EIGA 80c 

AICENA 

AKINIAI 
galima gauti pas 

D-RĄ MATULAITI 
(Lait) 

7829 Euclid A venae 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

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

įgu išmoka už nuostolius. 

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

Telef.: MAin 1773. 

/ 

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

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
ALUS DEGTIN8 »YNA§ 
Smagi vieta sueiti savo se
nus pažystamus ir draugus. 

Eleanor ir Anthony Budas 
Savininkai 

BROTHERS CAFE 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

1603 E. 79th Street „ 
DEGTINĖ ALUS VYNAJf 
Ųškviečiame savo draugus 

Lietuvius atsilankyti. 
Atdara nedėldieniais. 

^ KAZYS LEIMONAS, Sav. j 

f \ 

S U P E R I O R -
RUSSELL INN 

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
6824 Superior Ave. 

LIQUOR WINE BEER 
Vieta kur sustoja kitų miestu 

pravažiuojanti Lietuviai 
Helen UzbŠaitis Helen Dunbar 

Savininkės 

NOTARY PUBLIC 
Turint reikalą notarizuoti 
lllkumentus kreipkitės \ 

k. s. KARPIUS 
6820 Superior Ave. 

ENdicott 4486 

ar 

JONAS G. 
PCXLTER 

L i e fru v|t 

Namų MaJiavotojas, 
Popieriuotojas 

Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų 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 1763 

THE KRAMER & REICH CO. 
7010 Superior Ave Atdara Vakarais 

ri 

Geriausi linkėjimai Lietuviams 

Musų Kaimynams ir Kostumeriams 

NAUJIEMS 1946 METAMS 

ftVif A Į GREEN STAMPS bu koinu pirkiniu. 
•V#%i įja gaiit iškeisti sava Stamp Books. " 
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