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PIETŲ AMERIKOS Q%% 
LIETUVIŲ VEIKLA r'% '% 

PIETŲ Amerikos Lietuj ̂  * 
Jfcurių yra apie 100,000, praėji^ 

The only Lithuanian Newspaper published in Ohio reaching a very large majority of the 80,000 
Lithuanians in the State and 20,000 in Cleveland 

Subscription per Year In A4f*w2e 
$|i the United States •*«#»*-_ $2.00 
fli Canada — $2.60 

fjntered as Second-Class matter Decem
ber 0th, 1915, at the Cleveland Postoffic# 

Utider the Act of March 3, 1879. 
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' f ~ ~ J.vv,vv/v, p«vji r^- V 
šiais metais išvystė ypatingai j ^ 
gražią akciją 'Lietuvos labui, i 

Lietuvai išlaisvinti centro Ar-^ 
gentinoje nesenai išleista kny
gelė "Tėvynei" labai nuosek* 
liai. .atpasakoja svarbiuosius 
"Lietuvių Dienos Argentinoje'* 
(1945 m. Rugsėjo 9) įvykius. 

Lietuvių Dienos rezoliucija, 
kuria prašoma gelbėti Lietu
vą, telegramais buvo perduota 
šv. Tėvui, Jungtinių Amerikos 
Valstybių Prezidentui, Didžio
sios Britanijos Ministrui Pir
mininkui, Kinijos Prezidentui 
Maršalui Kai-šekui, visiems 
Pietų Amerikos valstybių ir 
kai kuriems Europos valstybių 

"Prezidentams. 
Be to. visų Pietų Amerikos 

Lietuvių vardu buvo parengta 
platesnis memorandumas, kurs, 
išverstas į Prancūzų kalbą, bu
vo oro paštu pasiųstas visoms 
laisvųjų Europos valstybių vy
riausybėms. Tas pats memo
randumas, suredaguotas Ispa
niškai, buvo išsiuntinėtas vi
soms Lotynų Amerikos valsty
bių vyriausybėms. 

Memorandume trumpai išdė
styta paskutinių kelerių metų 
b ė g y j e  L i e t u v a i  p a d a r y t o s  
skriaudos ir aikštėn iškeltas 
bolševikų užsimojimas visiškai 
išnaikinti Lietuvių tautą. 

Memorandumas baig i a m a s 
ėeikalavimu užsistoti už Lietu
vių tautos teises dar prieš pra
sidedant Taikos Konferencijai 
ar jos bėgyje. 

Visuose Pietų Amerikos Lie
tuvių darbuose žymų vaidme
nį vaidina Lietuvos Ministras 
Pietų Amerikai, Dr. K. Grau
žinis. 

CLEVELAND, OHIO JAN.-SAUSIO 4, 1946 (31-mi metai :: 31 st year) 

<?sia dar Dviejų Didelių 
Industrijų Streikai 

Pradeda Naują Gyvenimą 

$ 11 * 
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RIBBENTROPO LAIŠ
KAS CHURCHILLUI 

^ Gruodžio 29, Amerikie
čiai ir Anglai oficialiai pa
skelbė buvusio Vokietijos 
užsienių ministro Ribben-
tropo laišką Churchillui, 
kuriame buk buvęs atpasa
kotas jo paskutinis pasi
kalbėjimas su Hitleriu. 

Tas laiškas betgi gerokai 
skiriasi nuo to ką apie pas
kutinį Hitlerio palikimą 
pasakoja pats Ribbentrop. 

Pasak Ribbentropo, Hit
leris labai nenorėjęs karo 
šu Anglija ir gailėjęsis del 
karo su Amerika. Europos 
ateičiai svarbiausiu daly
ku Hitleris laikęs susitari
mą tarp Anglų ir Vokiečiu. 

NUSTATYTA MĖ
SOS IR PLIENO 

STREIKAI 

SANDAROS PIRMININKO 
ŽODIS 

NUSIPELNĘS Lietuvių vei-
kėjas ir dabartinis Sandaros, 
pirmininkas Petras Pivarunas 
p r i e š p a s k u t i n i a m e  S a n  d a r o s  
numeryje pagrystai pasisako 
prieš vieningo darbo trukdyto
jus ir tuos kurie dabartiniu 
metu perdaug linksniuoja dau
gumas ir mažumas. 

Gaila tik kad p. Pivarunas, 
pabardamas kiek toliau nuo jo 
stovinčius žmones, nesiteikė 
įspėti savo artimesnių bendra
darbių. Juk negalėjo jis nepa
stebėti kad pats jo vadovauja
mos organizacijos organas ku
ris laikas atgal užsipuolė Wil
lis-Kelly rezoliuciją (žr. straip
snį "Sandaros redaktorius skel
bia keistus dalykus", psl. 7), 
kuri visų sąmoningų Lietuvių 
yra laikoma svarbiu ir Lietu
vai naudingu žygiu. 

Tą faktą p. Pivarunas-pra
leidžia kaip ir nepastebėjęs, 
nors Sandaros išėjimas prieš 
Lietuvos laisvės rezoliuciją U. 
S. Kongrese yra ne tik vienin
go darbo skaldymas, bet sykiu 
ir aiškus kenkimas Lietuvos 
laisvės bylai. 

Kas del, daugumos ir mažu
mos tai ir vėl tas pat: p. Pi
varunas tvirtina kad dabarti
niu metu nevertėtų gilintis į 
daugumas ir mažumas, bet tuo 
pat metu nutyli kad Amerikos 
Lietuvių Taryba, kurios vice 
pirmininku jis yra, tautinėms 
organizacijoms kaip tik siūlo į 
ALT įstoti vieno ketvirtdalio 
proporcija. Bet juk ketvirtda-
lis ir yra mažuma. Taigi ir 
išeina kad ta organizacija ku
rios stambiu šulu yra p. Piva
runas, kaip tik operuoja jo pa
ties taip kritikuojamu daugu

mos ir mažumos principu. , 
• 

PANAŠUMAS TARP VIENO 
ŽINOMO REDAKTORIAUS 
IR... RAGANOSIO 

P. Grigaitis vis tebekritikuo-
ja Kelly rezoliuciją "del geo
grafijos". Faktas kad Kelly 
rezoliucija reikalauja Lietuvos 
nepriklausomy bės at k u r i m o, 
sulyginus su geografija, p. Gri
gaičiui yra visai nereikšmingas 
dalykas. Kaip raganosis, įsi
žiūrėjęs į kokį daiktą, nemato 
aplinkumos ir vis taikosi savo 
ragu tą daiktą perdurti, taip p. 
Grigaitis Kelly rezoliucijoje 
nemato nieko kita kaip tik 
geografiją ir žut-but stengiasi 
ją sunaikinti. Lietuvos nelei-
mė, girdi, esanti ne ta kad jos 

Iš Chicagos praneša kad 
nuskirta Sausio 16 diena vi
soje šalyje streikui skerdy
klų darbininkų kurie pri
klauso CIO unijai. Unijos 
viršininkai skelbia kad strei
kas palies 147 skerdyklas, 
tarp jų ir pačias didžiasias 
— Swift, Armour, Wilson 
ir Cudahy. 

Streikas šaukiamas išga
vimui reikalavimo pakelti 
skerdyklų darbininkams po 
25c į valandą daugiau mo-
kesties. 

NAUJŲ METI; ŠVEN
TĖSE ŽUVO VIRŠ 

S00 ASMENŲ 
metų sventės lai

kotarpis šalyje turėjo ir 
liūdną pusę — per tą laiko
tarpį nuo įvairių netikėtų 
mirčių atsiskyrė su šiuo 
pasauliu virš 500 asmenų. 

Surinktos žinios parodo 
kad bent 528 asmenų žuvo 
netikėtomis mirtimis nuo 6 
vai. vakaro Gruodžio 28 iki 
vidurnakčio Sausio 1. 

247 iš jų užmušta trafi-
ko nelaimėse, kiti 281 mirė 
nuo įvairių priežasčių: lėk
tuvų ir traukinių susidau-
žymuose, šaudymais, peiliu 
nudurimais, ugnyje, prigė-

Gi į karą su Rusija jis žiu- J.ei skerdyklų kompanijos1 Hmų, sprogimuose, peršali 
rėjęs kaip j kara tarp dvie- sutiktų tuojau pakelti- po Į niais, paslydimais ir 

j--i---*-*-- • 17V2C valandai, sako unijos nelaimėse. 4 
namu 

jų ideologijų — tarp nacio 
nalistinės ir komunistinės 
ideologijos. 

Ribbentropas nurodo kad 
paskutinio jo pasikalbėji
mo su Hitleriu metu pasta
rasis ii pertraukęs ir sušu
kęs: "Mano dvasia pakils 
iš kapo ir jųs pamatysit 
kad aš buvau teisus." 

--^Graikijos rinkimuose da
lyvaus net 600 Amerikos 
tėmytojų. Graikijon Britai 
neįsileido Maskvos paruoš
tų agentu užgrobti tą šalį, 
kaip bolševikai padarė su 
kitomis šalimis. 

Japonijoje iš bado ir ne-
dateklių siaučia , vagystės 
ir kiti nusižengimai. Viena 
nakčia Gruodžio 24 ten su
imta virš 1,000 prasižengė
lių ir plėšikų. 

U. S. Karo Laivyno sek
retorius Forrestal pasiūlė 
Kongresui pravesti įstaty
mą kad Amerika aprūpin
tų Kiniją dideliu karo lai
vynu, pagelbėjimui palai
kyti taiką Pacifike. 

teritorija guli šalia Rusijos, 
bet ta kad Rusijos valdžia yra 
grobike. 

Bet jei Rusijos valdžia yra 
grobike kodėl ji nepagrobė Da
nijos? Atseit, vis dėlto yra 
svarbu kur kokios valstybės 
teritorija guli. 

Nuo geografijos perėj#* į 
kontinuitetą, p. Grigaitis pa
stebi: "Naujienos niekuomet 
neneigė Lietuvos valstybes kon-
tinueteto.... Jos visuomet' sa
kė kad Lietuvos valstybė te
bėra, bet nėra Lietuvos val
džios". 

Išvertę šį "daktarišką" iš
vedžiojimą į populiarią kalbą* 
gauname: "Naujienos niekuo
met neneigė žmogaus gyvy
bės .... Jos visuomet sakė kad 
žmogus gyvas, tik kad jam gal
va nupjauta." 

Visiems tiems puikiems sam
protavimams pagražinti, p. Gri
gaitis dar paleidžia porą piktų 
pastabų Lietuvos laisvės rezo
liuciją įnešusio Atstovo Kelly 
adresu, šis p. Grigaičio žyg
darbis primena nemažiau gar
sų ano raganosio nuotikį: ne
pataikęs kur norėjęs raganosis 
neretai savo ragą įbeda ten iš 
kur jau nebegali jo ištraukti. 

Atrodo kad ir p. Grigaitis, 
nuo "geografijos" perėjęs į di
džio Lietuvos draugo Kelly 
plūdimą gali savo nosį įkišti 
ten iš kur jau nebegalės jos 
ištraukti. 

vadai, streiko neįvyktų, ii 
už kitus 7Vfec galėtų vesti 
derybas. 

Streikas palies apie 200,-
000 darbininkų. 

Valdžia deda pastangas 
streikui išvengti, nes sulai
kymas mėsos gamybos at
silieps skaudžiai į šalies ir 
karo nukent ė jusiu kraštų 
žmonių maitinimą. *" ' 
Plieno darbininkų 
streikas 

Jau anksčiau buvo skelb
ta kad Sausio 14 diena nu
statyta pradėti plieno in
dustrijos darbininkų strei
ką. šis streikas apims apie 
pusę milijono darbininkų. 

Plieno darbininkai nubal
savo streikuoti jeigu nebus 
jiems pakelta mokės ties po 
$2 dienai. 

Užsitęsęs ilgiau plieno 
darbininkų streikas suda
rytų šaliai didelę suirutę, 
nes plieno darbų sulaiky
mas nutrauktų šalyje visą 
kitą svarbią būtinų reik
menų gamybą. 

Reikia prisiminti kad te
besitęsia šimtų tūkstančių 
General Motors darbinin
kų streikas ir grasina su
streikuoti elektros padargų 
darbininkai visoje šalyje. 

15 užmušta. Anglijo j e , 
traukinio nelaimėje užmuš
ta apie 15 žmonių. 

LAUKIA SUSITARI
MO KINIJOJE 

Plikas 

EKONOMIKA 

.. . 

Šis be rnbų kūdikis vaizduoja karo nuvargintų šalių pa
dėtį po antro pasaulinio karo. Net jauniklis dirba valydamas 
karo paliktą purvą, pradėjimui naujo gyvenimo. Bet kartu 
matome kad jis neturi ką dėvėti, ir be rubų vargu pergyvens 
žiemą. Toks yra ir Lietuvių pabėgėlių likimas, suaugusių ir 
jaunučių. Aukokit jiems rubus — dabar. 

Maršalas Čiang - Kai-šek 
savo Naujų Metų kalboje j 
Kinų tautą pareiškė kad 
jis dės visas pastangas vie
nybei įgyvendinti ir konsti
tucinei demok&tijai Kini-

IŠLAIPINO 250 ŽYDŲ 
PALESTINOJE 

Gruodžio 26 d., 250 Žydų 
pabėgėlių buvo slapta išlai
pinti į Palestinos krantą 
netoli Haifos. J^e atplaukė 

joje įvesti. Lygiu budu jis j ne(^ideliu laivu kurs. pasi-
pateikė komunistams savo ina. .oc'an:!as 

v.^an}?^a na^ti-
pasiulymą del paliaubų, ku- mi lr siaučiančia audra, 
riuo atsakė į komunistų pa- Prasmu^° Pr(? Anglų sar-
siulymą tuojau sustabdyti £y*}as ir priplaukė _ visai 
karo veiksmus tarp vyriau-1ar.^ . kranto,, ir pabėgėliai 
sybės ir komunistu kariuo-! įamungai išlipo^ į krantą. 

į u o j  p o  t o  b e t g i  t a s  l a i v a s  
pribėgo vandens ir apvir
to. 

Žvdų sambūris Palesti
noje, kurs taip Žydus į tą 
šalį traukia, apvirtusi lai
vą paliko gulėti vietoje ir 
didelėmis raidėmis ant jo 
šono išdažė tokį užrašą: 
"Šis laivas 'Hannah Senes' 
išlaipino imigrantus pade
dant Žydų pasipriešinimo 
samburiui. Telieka jis čia 

menių. 
Čiang-Kai-šek prašė Gen. 

Marshall buti tarpininku 
pasikalbėjimuose su komu
nistais. Marshall sutiko 
prisiimti tarpininko vaid
menį su sąlyga kad komu
nistai priims Čiang-Kai-še-
ko pasiulymus. 

KRITIKUOJA STA
TE DEPARTMEN-

TA 

KAIP ATSIKRATYTI 
DIDŽIULĖS VALSTYBĖS 

« SKOLOS 
Dabartiniu metu aiustį val

stybe yra įsiskolinus gyvento
jams 262 bilijonus dolarių. 

Pradedant didžiosios krizės 
metais — 1932-19*»3, valstybė 
kas met skolindavosi iš savo 
piliečių gana dideles pinigų su
mas, tačiau visa valstybės pa
skola nedarbui nugalėti nesie
kė gal ir 10 bilijonų dolarių. 
Tuo tarpu paskola, užtraukta 
karo metu, per penkeris metus 
pasiekė astronominę 230 bili
jonų dolarių sumą. 

KARUI pasibaigus ir karo 
pramonei sugniužus valstybė 
nebegalės tiek skolintis iš sa
vo piliečių, bet visokie bonai ir 
paskolos lakštai ir jų nuošim
čiai valstybės vistiek turės bu
ti sumokėti. Kaip ? 

Yra du budai. Pirmutinis— 
p a l e i d ž i a n t  į  d a r b ą  p i n i g ų  
spausdinamą mašiną ir prisi
dirbant naujų dolarių tiek kiek 
reikia. Tas būdas reiškia In
fliaciją. 

Antras būdas — pakeliant 
visos tautos pajamas ir mokes-
čiais-taksais sistematingai iš
renkant sumas reikalingas ad
ministracijos išlaidoms padeng
ti ir paskolos kapitalui ir nuo-
šimčiams palaipsniui sumokė
ti. 

Laikraštinė popiera su 
pradžia metų pabrangina
ma $ 6  t o n u i .  T a i p  k a d  š i o ,  . . . .  
karo bėgyje laikraštinė po- j gulėti atminčiai 6 milijonų 
piera pabranginta $17 to-1 brolių ir seserų, mi
nui. Neveltui veik visi lai-! rpsių Europoje, ir kaip kal-
kraščiai pabrangino savo! j1".11?,? ženklas Anglų val-
- - dziai". kainas. 

Prancūzijai sako reikės 
trijų milijonų darbininkų 
pokariniam atsigaivinimui. 

Jugoslavijoj pradeda po
žeminį karą prieš Tito ir 
komunistų valdžią garsus 

Avalų gamyba visoje ša
lyje per Spalių mėnesį pa
siekė 42 milijonų porų, tai 
apie 13 nuoš. daugiau negu 
buvo išdirbta Rugsėjo m. 

Amerikos kariams laiko
miems Eurouoje okupaci
jos tikslams, bus nuvežtos 
jų šeimos kurios kitaip ne
gali gyventi. 

Ispanija pasirengus prie
šintis bent kokiam svetimų 

Darbinikų reikia į dirbtu-: patriotai kovotojai vadina-
ves ir ukes. Darbininkai į mi "četnikais", kurie yra 
bus įsileidžiami iš kaimyni
nių šalių, išskyrus Vokieti
jos. 

Suimti Rusai už žudystę. 
Berline buvo nužudyti du 

Amerikos kareiviai, kurie 
buvo išėję su Vokietaitė
mis. Jų žudeikos pasirodė 
du raudonosios armijos ka
riai Rusai. Jie suimti. 

ŽYDAI, kaip paaiški, bė
ga iš Europos kur tik gali* 

pasikėsinimui kištis į jos. Tūkstančiai ju bėga iš Len 
reikalus. Dabar, Maskvos kijos j Amerikos zoną Vo-
kurstoma, Amerika ir An
glija vis kabinasi prie Gen. 
Franco vyriausybės ir rei
kalauja jos išvertimo. 
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Meksikoje, buso nelaimė
je ant kelio užmušta 32 pa-
sažieriai. Busas nuvirto 
nuo kelio kalne į 200 pėdų 
griovį. 

kieti j oje, kas parodo kad 

ištikimi savo karaliui ir 
nori atsikratyti bolševikiš
kos valdžios. Jų skaitoma 
apie 70,000. Juos vadovaus 
Gen. Mihailovič, kuris ka
riavo prieš Vokiečius oku
pantus visą laiką, iki Tito 
tapo primestas*. 

Bolševikų spauda Jugo
slavijoje skubiai skiepija 
žmonėse neapikantą pi'ieš 
Ameriką. 

Žuvo 24. Pineville, Ky., 
kasykloje, kur Gruodžio 26 
ištiko sprogimas, žuvo 24 

po sovietų tvarka Žydams darbininkai. Tik septyni 
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nėra nei kiek geriau, nors 
jie bolševizmo visur laukė* 

Iš Europos vežama tūks
tančiai Žydų į Ameriką 
tik dabar atvyko Švedų lai
vas Gripsholm su 1,994 Žy
dais imigrantais į Ameri
ka. 

išgelbėti gyvais. 

* Paryžiuje Gruodžio 31 
d. atsibuvo duonos riaušės. 
Pritrukus duonos, žmonės 
užpuldinėjo keptuves, dau
žydami jų lanvus ir kitaip 
jas naikindami. 

S^ry^je su mrerjais nusi
leidimais Maskvos konfe
rencijoje, iš įvairių pusių 
pasipylė aštrių kritikos bal
sų State Departmento ad
resu. Skaudžiausia yra at
jaučiamas bolševikų ir An
glų kontrolės į Japoniją 
prisiėmimas. 

Chicago Tribune aiškiai 
pasako kad Gen. MacAr-
thur buvęs parduotas savo 
paties valdžios, ir pabrėžia 
kad reiks labai stebėtis jei 
Gen. MacArthur greitu lai
ku neatsistatydins. 

Ž i nomas laikraštininkas 
Paul Mallon nurodo kad 
tuo tarpu kai Rusija Toli
muose Rytuose turės veto 
teisę, Amerika ir Anglija 
Rusijos valdomose srityse 
Europoje jokių teisių netu
rės. 

I Byrnes ^žiugavimą del 
Maskvos konferencijos re
zultatų žiūrima su tam tik
ra šypsena. Neva laimėji
mai Rumunijos ir Bulgari
jos atžvilgiu vertinami la
bai skeptiškai. 

Kiek tai liečia susitarimą 
del atominės bombos tai 
Rusijos atsisakymas nuo 
tos bombos naudojimo bent 
tuo tarpu yra lygus nuliui, 
kadangi dabartiniu metu 
Rusija tos bombos vistiek 
neturi. 

Chicago Tribune nurodo 
kad Rusija yra kruvina 
diktatūra, ir kad Rusijos 
" d e m o k r a t i j a "  v y k d o m a  
valdžios organizuojamų žu
dynių, koncentracijos sto
vyklų ir griežčiausios cen
zūros pagalba. Todėl ir 
visos konferencijos su Ru
sais ir su imperialistais 
Anglais, nors ir vedamos 
labai gražiais žodžiais, tik
rovėje kvepia diktatūra. 

"Musų State Departmen-
tas yra daugiau Rusiškas 
ir Angliškas negu Ameri-
kietiškas", baigia savo ra
šinį Chicago Tribune. 

Turf trsffl fiakelt os taksą 
mokėtojų pajarno.-

V1SOS šalies pajamas tegali 
buti pakeltos, pakeliant eilinių 
jos gyventojų — darbininkų — 
pajamas, t. y.( pakeliant dar
bininkų algas. Tačiau darbi
ninkų algų pakėlimas tebus 
sveikas tada jei lygiagrečiai 
pakils ir visa gamyba, t, y. jei 
rinkoje bus užtenkamai gami
nių kurie tomis pakilusiomis 
pajamomis galės buti perkami. 

Aišku, tų gaminių kainos ir
gi bus kiek pakilusios, bet jei
gu tas pakilimas tebus keli ar 
keliolika nuošimčių tai jis ne
sudarys jokio nenormalumo. 
Priešingai, jis bus visai nor
malus reiškinys didžiosios val
stybės skolos išmokėjimo mė
tų. 

CIO REIKALAUJA ALGAS 
SUDERINTI SU GAUNAMU 
PELNU 

DARBININKŲ unijos atly
ginimo ir pajamų sumažėjimo 
klausimus ėmė spręsti revoliu
ciniais metodais — radikaliais 
streikais. Jos įrodinėja kad 
darbdaviai gali tiek ir tiek pa
kelti darbininkams algas ir 
dar gražiai pelnytis, ir, Gene
ral Motors atveju, reikalauja 
atskleisti viešumai savo ben
drovės knygas. 

Esmėje tai yra teisinga, ta
čiau praktikoje labai dažnai tai 
gali guti klaidinga. Nes jei 
General Motors ar kuri kita 
klestinti bendrovė sugeba pel
nytis didelius pelnus tai tas 
dar nereiškia kad ir visos ki
tos sugebės tiek pelnytis. O 
jei taip tai reiškia kad tos 
kompanijos kurios mažiau pel
nosi, už tą pati darbą darbinin
kams mokės mažesnes algas, o 
kurios daugiau pelnosi — di
desnes. Kažin ar su tokiu su
tvarkymu butų patenkinti pa
tys darbininkai. 

Iš kitos pusės, darbininkams 
ne tiek svarbu kiek kompanija 1 
pelnosi, bet kiek jie uždirba. 
Jei kompanija sugeba daugiau 
uždirbti — jos giliukis, svar
bu tik kad darbininkams butų 
mokama algos leidžiančios iš
laikyti reikalingą gyvenimo 
standardą. 

Tiek del praktines pusėsi" 
Kiek tai liečia patį nrincipa tai|| 
beudrovės knygų kontroliavi»$* 
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"PRIE Tavęs, Dieve, Artina
mės" — taip giedojo pasažieriai 
skęstančio laivo Titanic, kuo
met 1910 metais jis susidurė su 
gamtiška galybe — atsiskyrusiu 
milžinišku plukančiu šiaurės le
do kalnu — su kuriuo tada nu
skendo keliolika šimtų žmonių 
į Atlantiko gelmes — į tas gel
mes ir plotį ką vėliau, 1933 
metais Darius ir Girėnas, Lie
tuvių tautos vardu, mažu or
laiviu nugalėjo. 

Taip "artinasi" prie Jo pa
skiras žmogus, visa žmonija, 
visa gyvybė — viskas kam tik 
Jo paskirta buti gyvu ir tam 
tikrą laiką gyventi. 

Atėjus naujiems 1946 me
tams, kuriuos 1 skaitome figū
romis, paartino viskam trum
piau gyventi? Netgi žmogaus 
išgalvoti ir padaryti tekniški 
padarai dėvisi kasdien ir arti
nasi prie sudilimo, susidaužy-
mo — pabaigos. Tik "amžina
sis ratas", be sustojimo dir
bantis, papildo naujais žmoni
ją, augmeniją ir viską. 

PASAULIS stebėtinai dra
matišką gyvenimą veda, tik 
gaila kad žmogaus akyregis 
yra labai siauras ir trumpas 
visa tai antsyk pamatyti. Tik 
protiškai žmogus tuos vaizdus 
ir stebėtinumus gali sau jsivai^-
zduoti ir permatyti. Prie to, 
žmogui pagelbsti io paties iš
rasta spauda, kuri perduoda 
jam žinias, parodo vaizdus; 
radio ir televizija — paskuti
nieji žmogaus genijaus išradi
mai — toliau jam pasitarnau
ja jo žinių pasiekimui ir pa
matymui veiklos ir daiktų. 

žmonijos gyvenimas yra nie
kas daugiau kaip pasaulio mil
žiniška drama, kurioje kiekvie
nas žmogus kasdien lošia joje 
pasirinktą sau rolę. Jeigu vi
sa tai žmonės galėtų matyti 
savo akimis, kaip mato dirbti
niame teatre artistus vaidi
nant, jie tikrai imtų taisyti 
savo lošiamas roles ir daryti 
kitaip ir geriau kitiems ir sau, 
susikauptų kune ir dvasioje 

* buti tinkamesniais, broliškes-
niais tarpusavio sugyvenime. 

B E T . . . .  ž m o g u s  t o  n e g a l i  
atsiekti. Taigi jo visi geri lin
kėjimai ir išraiška geros va
lios yra tik laikiniai jausmų iš
siveržimai palydint senus ir 
sutinkant naujus metus, bet 
kasdieniniame gyvenime ne
praktikuojami. 

VISVIEN, nors to ką viršu
je pastebėjau negalima atsiek
ti, del įsigyvenusio per ilgus 
laikus Įpročio aš nusilenkiu 
visam tam ir reiškiu visai Lie
tuvių spaudai, leidėjams ir re
daktoriams, skaitytojams ir 
plunksenos bendradar b i a m s , 
draugams ir veikėjams, Lietu
vos atstovams ir visiems Lie
tuviams buti stipriems ir pasi
ryžusiems kovoti be atlaidos 
už nepriklausomos Lietuvos at
vadavimą 1946 metų bėgyje. 

Z. Jankauskas. 

AUKOKIT SPORTO 
ĮRANKIUS LIETU
VOS PABĖGĖLIŲ 

JAUNIMUI 

Detroit, Mich.} Naujienos 
WORCESTER, Mass. 

"Dirvai" išsirašyti nereikia 
laukti pradžios metu—idekit 
į laišką $1 dabar ir "Dirva" 
lankys jus ištisą pusmeti. 

Žinok Amerikos 
KONSTITUCIJĄ 

Amerikos Konstitucija Angliškoje 
kalboje, su visais Amendmentais. 
30 puslapių knygelę, prisiųsim vi
sai Dovanai tiems kurie užsirašys 
Lietuvių Naujienas dviem - metams 
arba gaus du metinius skaitytoju? 
ir prisius $2.00 su rvurodymu kam 
Lietuvių Naujienas siuntinėti, mi
nimą knygelę prisiųsim jums visa? 
deya^ai už pasidarbavimą.. 

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

Zigmas Jankauskas 
Ileal Estate — Insurance 

Dirvos Atstovas 
Prenumeratoms, Skelbimams 

536 North lit h Street 
PHILADELPHIA, 23, Pa. 

Tarp nelaimingų Lietuvių, 
kurie šiuo metu gyvena sveti
mose valstybėse Europoje yra 
n e m a ž a i  m o k y k l i n i o  a m ž i a u s  
jaunimo, kuriam, palaikyti jo 
kuną stiprų ir ištvermingą, rei
kia ne tik maisto produktų, dra
bužių ir kitų kasdieninio gyve
nimo reikmenų, bet taip pat 
reikia sporto jrankių, sustiprin
ti ir lavinti jo raumenis ir fizi
nį atsparumą. 

Visos tautos rūpinasi savo 
nuo karo nukentėjusi ir iš nor
malių gyvenimo vėžių išblokš
tą jaunimą aprūpinti tokiais 
sporto įrankiais, kaip sviedi
niais (basketballs ir soccer balls) 
bėgimo batais, diskais, bokso 
pirštinėmis, teniso sviediniais 
ir raketėmis, jįiand-balls, sporto 
drabužiais ir įrankiais. 

Amerikos Lietuviai turi dau
gybę sporto klubų, kurie turi 
atliekamų ir jau nenaudojamų 
sporto įrankių, kuriuos galėtų 
aukoti. * B ALF skvriai. drau
gijos ir pavieniai aynenys ga
lėtų po vieną, kitą sporto Įran
kį išvietintiems Lietuviams nu
pirkti ir paraginti savo miesto 
ir apylinkės kitataučių sporto 
klubus kai ką aukoti kenčian
tiems Lietuviams. 

Augančiam jaunuoliui, ar tai 
butų mergaitė ar berniukas, 
reikia išsimankštinimo ir re
kreacijos atvirame ore ar spor
to salėje. Tokia mankšta tuo 
labiau reikalinga, kada jaunuo
liai fiziniai ir dvasiniai skurdo 
per keletą metų. Kartais spor
tas ir mankšta daug daugiau 
pagelbsti jaunuoliui negu kas 
kitas. 

Taigi, aukodami ar rinkdami 
aukas išvietintiems ir' nuo ka
ro nukentėjusiems Lietuviams 
Europoje, turėkite tai mintyje. 
Neužmirškite kad be maisto, 
drabužių, knygų, vaistų ir ki
tų daiktų, reikia ir sporto įran
kiu. 

yisus aukojamus sporto įran
kius prašome siųsti šiuo adresu: 
Lithuanian Relief Warehouse 

101 Grand St.. Drooklvn 11, 
N.Y. BALF Valdyba. 

BRANCH, MICH. 
ŽINUTĖS Iš MICHIGAN 

LIETUVIŲ ŪKININKŲ 
Gruodžio 16 mirė po sun

kios operacijos Reed City ligo
ninėje Steponas Spurgis. Pa
laidotas Gruodžio 20. Kilęs iš 
Panevėžio ap.. Vadoklių p., Ko-
triunų k. Turėjo 71 m. amž. 
Ariierikoje išgyveno 42 metus. 

Paliko nuliudime žmoną, Zu
zaną Saladuoniutę, du sunus, 
Joną ir Sgt. Steve S. Spurgis, 
Amerikos kariuomenėje; taip
gi liko duktė, Marė Spurgis, 
dvi marčios ir trys anūkai. 

Taipgi liko jo brolis Petras 
Spurgis su šeima Amerikoje, 
sesuo Veronika Lietuvoje. 

Velionis išgyveno ukėje 2o 
metus, prie Iron, Mich. 

šių Lietuvių šeimų sunai žu
vo Amerikos karo tarnyboje: 

Sgt. Petras Pauliukaitis. iš
ėjo tarnybon Kovo 26, 1941, 
mirė Rugs. 27, 1942, Camp De-
vens, N. C. Jo tėvai, Vincas 
ir Antanina Pauliukaičiai, gy
vena ukėje prie Branch, Mich. 

Vincentas W. Spurgis, Pet
ro ir Juzės Spurgių sunus, iš
ėjo karo tarnybon Gruodžio 11. 
1941; tėvai gavo iš Karo De-
partmento žinią kad jų sunus 
be žinios dingo Pacifiko fron
te. Sausio 9, 1943, pranešta 
kad jis buvo užmuštas Naujos 
Guinejos salų mūšyje ir palai 
dotas Naujos Guinejos milita 
rinėse kapinėse. 

Jo užtarnautas garbės ženk 
las, Purple Hęart. prisegta 
prie jo . .lotinės, Juzės Spurgis 
krutinės. Ji gyvena Branch 
Mich. 

Trečias kareivis žuvęs touv 
Petras Judis, užmuštas Pacifi
ko fronte. Purple Heart žen
klas prisegtas prie jo tėvo, 
D o m i n i n k o  J u d ž i o ,  k r u t i n ė s .  J i ;  

gyvena Irons, Mich. 
Be žinios dingo lakūnas Ig

nas Urbonas, Sausio 11, 1944. 
virš  Vokieti jos.  Jo tėvai  gy 
vena Irons, Mich. 

Pas mus prasidėjo žiema 22 
Lupkričio ir be pasigailėjini'! 
šala ir sninga. Vasarą turėjo
me gana gražią, tik ankstyva 
šalna kornams nedavė prinok
ti. Peter Spurgis. 

PABĖGĖLIŲ SVEIKINIMAI 

Artinantis Kalėdų ir Naujų 
Metų šventėms, teko pasvei
kinti keletą tautiečių užjuryje, 
pabėgusių nuo karo audrų į ra
mesnę ir saugesnę šalį. 

Taipgi gavome ir nuo jų gra
žių ir jautrių sveikinimų, kas 
sudarė šventes ' vertingesnėmis, 
kilnesnėmis ir ramesnėmis. 

štai vieno Lietuvos pabėgė
lio laiško turinys: 

Didžiai Brangus Tautiečiai: 
Prieš kurį laiką esame aptu

rėję iš tamstų labai malonų ir 
vertingą siuntinį, su visokio
mis valgomų daiktų gerybėmis 
dideliems ir mažiems. Norėjau 
tuoj pat padėkoti už tokį jau
trų ir realų musų emigrantiš
kos padėties supratimą, bet 
siuntinėlyje neradau jokio ad-
resQ išskyrus tamstų pavardę. 
Rašiau Vienybei kad duotų 
tamstų antrašą. Bet belau
kiant, štai prieš kelias dienas 
gaunu iš tamstų sveikinimą 
šventų Kalėdų ir Naujų Metų. 
Kaip malonu kad šiose taip mi-
zerniškose aplinkybėse ir taip 
toli nuo namų ir nuo savųjų 
galime mes surasti atgarsio 
Amerikos Lietuviuose. Kaip 
artima ir kaip giliai graudin
ga kad besiartinant šventems, 
išgirsti žmogus širdingą linkė
jimų žodį iš savo tautiečių. Aš 
giliai sujaudintas tamstų ge-

PRAKALBOS IR LIETUVIŠ
KOS FILMOS Sausio 13 

Čia rengiamas labai įdomus 
vakaras sekmadienį, Sausio 13, 
kuriuo kiekvienas vietos Lietu
vis bus patenkintas. 

Atvažiuoja čia su trumpomis 
kalbomis LVS centro darbuoto
jai ir Dirvos redaktoriai K. S. 
Karpius ir Julius Smetona ii 
Cleveland, Ohio. 

Po trumpų kalbų, p. Karpius 
parodys puikias spalvuotas fil
mas svarbių Amerikos Lietu
vių gyvenimo ir veikimo įvy
kių. firmoje vietoje bus pa
rodyta tas garsus vienatinis 
pasaulyje Clevelando Lietuvių 
Kulturinis Darželis su Dr. Ba
sanavičiaus ir Dr. Vinco Ku
dirkos paminklais, pastatytais 
jame. Tie paminklai yra par
vežti iš Nepriklausomos Lietu
vos. Bus parodyta įvairios 
Lietuvių iškilmės pfie tų pa
minklų. 

Toliau, matysit spalvuotas 
filmas Lietuvos Prezidento A. 
Smetonos iškilmingų laidotu
vių Clevelande ir tą namą ku
riame a. a. Prezidentas nelai
mingai žuvo. 

Matysit ir Amerikos Lietu- ~umu ir tokill plačiu Lietuvių 
vių Misijos delegacijos apsi- emigrantų šiądienės būkles .su

pratimu, dėkoju tamstoms pir-

tas kurios dar randasi kelyje 
ir apie kurias tamstos užsimi
nėte savo sveikinimų laiške, aš 
lieku su visa mano šeima, žmo
na ir dviem vaikais, geriausiuo
se atsiminimuose ir pagarboje. 

Linkėdami gražių ir saulė
tų švenčių ir visokiariopos klo
ties tariame sudiev iki sekan
č i o  k a r t o .  J u s ų . . . .  

JIE ATSILYGINO 
Lietuvos pabėgėliai man jau 

pilnai atsilygino už mano pa
stangas juos bent kiek sušelp
ti, atsiųsdami man didžio ir 
žymaus Lietuvos poeto Mairo
nio laidotuvių nuotrauką. Mai
ronis mirė 1932 metais. 

M. Sims. 

lankymą San Francisco mieste 
pereitą pavasarį, kuri ten vy
ko ginti Lietuvos reikalus. 

Patartina iš aplinkinių mie
stų atsilankyti pamatyti tų fil
mų ir išgirsti svečius kalbėto
jus. 

RŪPINASI APSAU
GA NUO SUKČIŲ 

New Yorke, Sausio 9 d., at
sibus suvažiavimas žymių biz
nio žmonių aptarimui kaip ap
saugoti jusų visų karo meto 
sutaupas. Tai bus suvažiavi
mas išradimui budų ir paskel
bimui visuomenei kaip apsau
goti savo pinigus. 

Po I Pasaulinio Karo sukčiai 
išviliojo iš Amerikos žmonių 
400 milijonų dolarių, daugiau
sia Liberty bondsų. Dabar to
kių pat saldliežuvių gaujos tai
kosi prie sutaupų II Pasaulinio 
Karo kareivių ir 85 milijonų 
kitų piliečių. 

Better Business biurai vei
kianti visoje šalyje skelbia jog 
yra net 750 įvairių budų žmo
nes apgauti išviliojimais jų pi
nigų. 

Sukčiai veikia pasislėpę už 
įstatymų, remdami savo suk
tybes tuo kad daug teisėtų 
biznių panašiai operuoja. 

Pasižadėkit sau nebūti ^žio
pliu" ir nesiduoti kam nors 
įkalbėti jums skirtis su savo 
pinigais. Mokėkit pirkti tai 
kas jums reikalinga savo pasi
rinkimu ir sulyg reikalo, bet 
nesipulkit jeigu kas pradeda 
įkalbinėti kad jums iš to ar iš 
to investmento ar daikto ar ko 
kito už jusų pinigus ateis di
deli pelnai. 

KAS platina Dirvą — taa 
platina apšvietą. 

miausia už gautą siuntinėlį, 
kurs mums sudarė malonią 
progą, ne tik pasmaguriauti 
bet ir prisiminti jog esama pa
saulyje gerų ir jautrių žmonių. 
Galite tamstos lengvai įsivaiz
duoti kaip pasijunta žmogus, 
kaip jis sunkią ir galima saky
ti tamsią valandą pamato jam 
ištiestą pagalbos ranką iš vi-, 
sai nepažystamo asmens. Tau
tinis solidarumas ir bendro gi
minės kraujo balso taip vaiz
džiai prašneka visu tuo rūpes
čiu kurį skiria musų tautiečiai 
Lietuvos laisvės bylai ir Lie
tuvių pabėgėlių reikalams, juos 
įvairiopai šelpdami, globodami 
ir tuo bųdu pataikydami jų 
viltis ir tikėjimą ateitin. Tam
stų įnašas Lietuvių Tautos so-
lidaruman sudaro lyg vien? 
stulpą visame pastate, kurį 
bendromis jiegomis gal turėsi
me laimės pamatyti išlaisvin
toje Lietuvoje 

M I R I M A I  
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

miyusįufl Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykai) 

M I R Ė  1 4 , 9 0 0  IŠEI
VIŲ LIETUVIŲ 

LIETUVIŲ RADIO BALSO 
KONCERTAS 

Sekmadienį, Sausio 13, įvyk
sta pirmas Amerikos Lietuvių 
Balso, radio ratelio, koncertas 
buvusioje Liet&vių salėje. 

Koncertas prasidės apie 5 v. 
po pietų. Po koncerto seks už
kandžiai, šokiai ir pasižmonė-
jimas. Prie įžangos bilietų 
skiriamos dovanos. 

Šis vakaras numatomas bus 
pasekmingu, nes Lietuvių Bal
so išrinkta komisija gerai dar
buojasi, platina tikietus. Aiš
ku, pasekmės pasirodys po va
karo, kaip musų žmonės šias 
radio pastangas įvertins. Ne
manu kad rengėjams teks ap-
sivilti, nes jau dabar žmonės 
išrodo šio koncerto laukia. 

VETERANŲ VAKARĖLIS 
Sausio 19, jaunieji Veteranai 

ruošia vakarėlį. Jiems kaipo 
nesenai susiorganizavu s i e m s 
parama reikalinga ir, žinoma, 
gilus žmonių atjautimas. Tat 
visi Lietuviai turėkite minty
je ir Jaunųjų Veteranų vaka
rėlį. 

IŠTEKĖJO N. WILKIUTĖ 
Gruodžio 29 ištekėjo musų 

gerų tautiečių Onos ir Charles 
Wilkų duktė Natalija, už ka
riuomenės Kapitono Arthur 
Evans. 

Vestuvės įvyko Wilkų namuo
se, 16569 Tracey ave., kur mo-

Kaip butų miela jei galėtu- terystės ryšiu surišo juos Na
me ir mes bent mažute do va- talijos dėdė, Teisėjas Juozas P. 
nėle prisiminti tamstas. Bet j uvicfc# čia gerb. teisėjas su-

biednlju^kai^'jiks^kitas'kral ir ?ražius ltak^imui jaU" 
tas ir kaip niekados. Taigi, ap 
gailestaujame labai kad tuo 
tarpu neturime galimybių jums 
atsilyginti nieku kitu kaip tik 
musų nuoširdžiausios padėkos 
žodžiu ir niekad • pamirštamu 
prisiminimu. Siųsdami tams
toms musų nuoširdžius linkė
j i m u s  š v e n t ų  K a l ė d ų  i r  N a u j ų  
metų proga, meldžiame likimą 
kad jis butų jums palankus, 
kad pasilaikytute pilnoje svei
katoje ir patirtut'e daug ir 
džiugios laimės. Mums tenka 
jf; laikraščių patirti dažnai 
tamstų pavardę ir, turbut, ne
abejotinai galima tamstas svei
kinti, aktingai dirbant Lietu
vos laisvės atstatymui. Todėl 
švenčių proga linkime taip pat 
kad tamstų pastangos Lietuvos 
reikalams butų apvainikuotos 
pasisekimais ir musų visų ben
dru džiaugsmu išvysti Lietu
vą vė> laisvą. 

Dar kartą dėkodamas tam
stoms už gautas dovanas ir už 

Veršis ištrukęs i Skerdyklos Detroite 

m 

Vaizde parodoma vienas veršis ištrukęs iš skerdyklos 
Detroit, Mich. Jis sukėlė dikčiai subruzdimo mie&įo biznio 
dalyje iki galia us buvo sugautas. % 

nai porai 
Į vestuves atvyko jaunojo 

motina Mrs. Evans ir sesutė 
iš New Yorko. Vestuvėse da
lyvavo tik artimi giminės. 

Kapt. A. Evans kilęs iš New 
Yorko, kur ir po karo tarnybos 
mano vykti. Būdamas kariuo
menėje tapo paskirtas vesti 
valdžios reikalus su fabrikan
tais Detroite, čia būdamas su-
virš porą metų, susipažino ir 
su Natalija. Jaunieji laikinai 
apsigyveno pas jaunosios t§ve-
lius Wilkus. 

IŠVYKSTA FLORIDON 
Ona ir Charles Wilkai. pa

likdami dukterį ir žentą na
muose gyventi, išvyksta Flori-
don poilsiui ir kartu aplanky
ti savo sunų Dr. Stanley Wil-
ką, kuris vos tik sugryžo iš 
Europos ir jau paliuosuotas iš 
karo tarnybos. Dr. Wilkas tu
rėjo daug susitikimų su Lietu
vos pabėgėliais ir jiems viso
mis galimybėmis padėjo. 
. Wilkai mano paviešėti Flori
doje bent porą mėnesių. Rcp. 

m šiame numeryje paduoda
mais mirusių išeivių vardais, 
mirusių skaičius pasiekė jau 
14,900, nuo Vasario mėnesio, 
1937 metų, kuomet čia pradėta 
mirusiųjų surašas talpinti. 

ROVERSTEINAS Jurgis, 36 
metų, mirė Gruodžio 19, Cle
veland, O. 

LUKOŠEVIČIUS Vincas, 74 m. 
mirė Spalių 27, Shenandoah, 
Pa. (Vilkaviškio ap. Dausi-
nikų k.) 

AMBRAZEVIČIENĖ Marė, 55 
metų, mirė Spalių 11, Wor
cester, Mass. (Rumšiškių p.) 

ŠIMKIENĖ Ona, 58 metų, mi
rė Lap. 16, Toledo, O. (Tau
ragės par.) 

ANTANAITIENĖ Felestina, 58 
m., mire Gruod. lr Wanamie, 
Pa. , 

ŽARNAI JSKAS Atokus, 50 
m., mirė Gruodžio m. Brook
lyn, N. Y. (Vilkaviški© ,aps. 
Bardauskų k.) 

DAUKANTAS Antanas, mirė 
Gruodžio 7, Brooklyn, N. Y. 

URBUS Raimundas, mirė Gr. 
8, Baltimore, Md. 

TALANDZEVIČIUS Vincas, 64 
m., mirė Gruodžio 10, South 
Boston, Mas. Amerikoj iš
gyveno 38 metus. 

JURKUS Antanas, pusamžis, 
mirė Gruodžio 8, Chicagoje. 
(Kretingos *p.'Kulių p. Pa-
landės k.) 

WAICEK Pranė (Vilciauskai-
tė), pusamžė, mirė Gruod. 
8, Chicagoj. (Šiaulių apskr.) 
Amerikoj išgyveno 35 m. 

PETKUS Antanas, pusamžis, 
mirė Gruodžio 9, Chicago je 
(Raseinių ap. Kaltinėnų p. 
Gaučių \k) Amerikoj išgyve
no 35 metus. 

SELEMONAVIČIENĖ Salomė
ja (Pocaitė), 47 m., mirė 1C 
Gruod., Chicagoj. (Raseinių 
ap. Jurbarko p. Dainių k.) 
Amerikoj išgyveno 32 m. 

YAKUBOVSKIENĖ Juzė (Mi-
nalgaitė), pusamžė, mirė 9 
Gruodžio, Chicagoj e. (Bety
galos p.) Amerikoj išgyveno 
33 metus. 

BARTKUS Tadas, pusamžis, 
mirė Gruod. 11, Chicagoje. 
(Kėdainių ap. Grinkiškės p. 
Petlių k.) Amerikoj išgyve
no 40 metų. 

STEPONAVIČIUS Juozas, pus
amžis, mirė Gruod. 11, Chi
cagoj. (Panevėžio ap.) Ame
rikoj išgyveno 55 metus. 

BENET Jonas, pusamžis, mi
rė Gruod. 12, Chicago, 111. 
Amerikoj išgyveno 40 m. 

VASILEVIČIUS Kazys, 60 m. 
mirė Lapk. 21, Philadelphia, 
Pa. 

SENULIS Kazys, 75 m., mirė 
Lapk. 22, Philadelphia, Pa. 

MILIAUSKAS Marija E., 34 
m., mirė Lapk. 25, Philadel
phia, Pa. 

SAriEGA Vincas, 33 m., mirė 
Gruod. mėn., Mahanoy Ci
ty, Pa. 

BANKIETAS Vincas, mirė Gr. 
mėn., Shenandoah, Pa. 

VAIČIŪNIENĖ Ona, 32 metų, 
mirė Gruodžio m., Frackvil-
le, Pa. 

PAULAVIČIENĖ Marė (Ci-
ginskaitė), 58 m., mirė Gr. 
7, Chicagoj. (Marijampolės 
ap. Daukšių par.) 

ŠIMKUS Pranas, 75 metų, rat* 
rė Gruod. m. Rockford, Il|f 

SENULIS Kazys, mirė Lapkr. 
25, Philadelphia, Pa. 

NAVICKAS Vaclovas, 64 m.> 
mirė Lapkr. 28, Chicagoje. 
Amerikoj išgyveno 44 m. 

MITCHELL Rožė, 55 m., mirė 
Spalių 10, San Francisco, 
Ca-1. (Lukmenų k.) 

PADVARSKIS Ignas, pusam
žis, mirė Lapk. 30, Chicagoj:' 
(Šiaulių ap. Laukuvos par. 
Tetonių k.) Amerikoj išgy
veno 40 metų. 

STASULIS Vincas, pusamžis, 
mirė Gruodžio 3, Chicagoje. 
(Telšių ap.) 

GLADENIS Vladas, pusamžis, 
mirė Gruod. 3, Chicagoje. 
(Šiaulių miesto). 

K R I K Š Č I O K A T T I E N Ė  A g o t a  
(Kareckaitė), 48 m., mirė 4 
Gruodžio, Chicagoj. (Panev. 
ap. Naujamiesčio p. Nevar-
sonių k.) Amerikoj išgyveni) 
31 metą. 

ŠVEDAS Jonas, mirė Grulio. 
mėn., Mahanoy City, Pa. 

ŽELONIS Kazys, mirė Gruo
džio m., Shenandoah, Pa. 

DIRVOS AGENTAI 

J. A. Urbonas 
Dirvos 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. 

Petras Lalas 
Dirvos Atstovas 

Prenumeratoms, Skelbimams 
39 Union Street 

AMSTERDAM, N. Y. 

KARVĖS PRAŽILO* perei
tą pavasarį, kada daryta pirmi 
bandymai atominės bombos čia 
pat Amerikoje, netoli Aloma-
gordo, N. M., tolokai nuo tos 
vietos radosi 60 galvijų, bet 
juos palietė, kaip spėjama, ato
mines energijos spinduliai. 

Tos karvės buvo raudonos-
rudos šersties. Po tos bombos 
išsprogdinimo jos išliko gyvos, 
bet visai nupliko. Jos parvež
tos į Kansas City tyrinėjimui. 
Joms dabar plaukai ataugo, bet 
žili, ir jos neatsišeria kaip rei
kia, nors gerai maitinamos. 

Vytautas Markuzas 
Dirvos Atstovas 

Prenumeratoms, Skelbimams 
3907 Lillibridgf 

DETROIT 11, MlCH. 

Marijona Milunaitiene 
Dirvos Atstovas 

Skelbimams, Prenumeratoms 
811 Hollins Street 

BALTIMORE 1, MD. 

Juozas Zemgules 
Dirvos Atstovas 

Prenumeratoms, Skelbimams 
511 So. Hoover Street 

LOS ANGELES, GALIF. 

Juozas V. Valickas 
Dirv os Atstovas Rytuos* 

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

s 
130 Congress Avenue 

Waterbury, Conn. 

J. Žemantauskas 
N o t a r a as 

''Dirvos" Agentas 

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

OFISO TELEFONAS: MAin 1773. 

Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuose, kreip
kitės j mane, gausit pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai
riuose apdraudos-insurance reikaluose. 

Sutaisau paskolas pirmo mortgečio. Patarnavimai ir iftpildy* 
mas garantuojama. Kreipkitės i mane telefonu arba —numiUtsi. 

VISOKIA APDRAUDA 
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- ;; 

f tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale viso-
• • kios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Tottel pirma "į 
if! šaukite mus negu ugniagesius (fare-monus). ... ' 

ir Apdraudos Agentūra. 

P .  P .  M U L I O L I S  
Vienatinė Vietine Pastovi Lietuviška Real Estate 

į 6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 
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1 Tegul meile Lietuvos 
Dega mūsų širdyse! 

Mįmįtm 

Svečiuose pas Pabčgelius Austrijoje 
Specialiai Dirvai iš Šveicarijos. 

(Pabaiga iŠ pereito nr.) 

Kurie gali eina mokslus 
Kai lankiausi stovykloje, 

ten viešpatavo "kilnojimo
si" nuotaika. Vieni išva
žiavę prieš kelias dienas, 
kiti rengiąsi išvykti ryt po
ryt. Toks pasinešimas esąs 
pastebimas kone visoje Au
strijoje, kur tik esą Lietu
v i ų .  V i s o j e  V o r a r l b  e r g o  
p r o v i n c i j o j e  p a s i l i k ę  a p i e  
650 Lietuviu. Tirolyje esą 

dangintis j Vokietiją, kur 
vėl atsidūrė lyg maiše. Da
bar karas pasibaigė, o vis 
dar nėra susisiekimo. Ši
ta aplinkybė pabėgėlius la
bai slegia, nes per tą visą 
karo audrų laiką tiek daug 
išgyventa, jog nori su gi
minėmis ir draugais bent 
laiškais pasidalinti minti
mis. Žmonės yra ištroškę 
pašto. Eina visokių kalbų 
kad jau netrukus bus gali
ma susirašinėti su užsieniu. 

Žemę. Toks pat likimas lau
kia ir dabartinių okupantų, 

^Dr. A. & 

Laisvę pažinę -» 
Jungo nevilksim! 

priskaitomą tarp 400 iki 650 į Bet ligšiol tos žinios dar 
Lietuvių. Salzburge ir Lin-! nepasiteisino. Taip pat su 
ze su apylinkėmis esama ir-J kitomis Vokietijos zonomis 
gi arti 400 žmonių. Tuo' susisiekimas vis dar lieka 
budu vakarų ir pietų Au- smarkiai suvaržytas. Daug 
strijoje skaičiuojama^ apy
tikriai 1,500 Lietuvių. Tas 
skaičius anksčiau buvęs žy
miai didesnis. Apie 150 jau
nų vyrų ir moterų mokosi 
Insbrucko univer s i t e t e. 
Nors sąlygos nepaprastai 
sunkios, bet šiaip taip ga
lima gyventi. Ypač apverk
tina padėtis su knygomis 
ir mokslo įrankiais, lygiu 
budu nelengVa surasti kam
barį, nes miestas smarkiai 
subombarduotas. Pabėgė
lių tari: e yra pasklidę gan
dų kad aliantai ren g i ą s i 
Miunchene atidaryti specia-
linę aukštąją mokyklą, skir 

šeimos narių ir draugų per 
karą yra pasimetę. Nesant 
reguliaraus susis i e k i m o, 
sunku susirasti. Lietuviškos 
organizacijos pagal išgales 
taiyininkauja, # norint susi-
jieškoti saviškius. Jos yra 
užvedusios pabėgėlių regis
traciją. Tačiau tarpusavis 
susižinojimas dar pasilieka 
per daug apsunkintas kad 
butų galima kiekvienu at
veju susisiekti ir atlikti rei
kalingus pajieškojimus. Bet 
tuo atžvilgiu padėtis su kiek
vienu mėnesiu gerėja. De
ja, savo giminių ir draugų 
jieškantieji neretai gauna 

NETINKAMA DELE-
GACIJA I LONDONĄ 

Chicago Tribune išvadina vi
są Amerikos delegaciją, kurią 
Prez. Truman paskyrė atsto
vauti Ameriką United Nations 
Organizacijos pirmame posė
dyje Londone, prastu ir negar
bingu rinkiniu. Stettinius, vy
riausias delegatas, pavadina
mas atstovaujančiu grobišišką 
turtą. Eleanora Rooseveltienė, 
sako, pasižymėjus kišimusi į 
kitų žmonių reikalus ir dabar 
gauna progą praktikuoti kiši
mąsi ne | savo reikalus net 
pasauliniu mastą. 

Neatsakančiais tam tikslui 
delegatais Tribune randa ir ki
tus visus, kaip tai Frank Wal
ker, Senatorius Connally . ir 
Vandenbergą, kurie dirba sa
vo vietų išlaikymui, ne Ameri
kos žmonių gerovei. 

Antraeilius atstovus, kaip 
John Foster Dulles, Rep. Ea
ton, ir Senatorių Townsend ir 
gi skaito netinkamais. 

Tribune baigia: "Apgailėti
na jeigu tie terasta tinkamiau-

atstovauti šią šalį pasauli-

— Beveik visi Berne gyve
nantieji Lietuviai susirenka kas 
antra savaitė vienoje kavinėje 
pasidalinti mintimis ir žiniomis. 
J susitikimus ateina taip pat 
Lietuvoje įgyvenę šveicariečiai. 

Šveicariečių laikraščiuose pas
kelbta kad nuo Sausio 1 d. ati
mamos diplomatinės privilegi
jos trijų Pabaltijo tautų pa-
siunsiuntinybėms Šveicarijoje. 

— Šveicarijon patekę Lietu
vių paliegėliai ligšiol buvo ap
gyvendinti trijose dide s n ė s e 
grupėse: Yverdone, Cossonay 
ir Mollendruz. Paskut i n ė s e 
dviejose vietovėse buvo įreng
tos darbo stovyklos. Kaip Dir
vos skaitytojai, greičiausia, at 
mena iš tilpusių aprašymų, Mol-
endruz musų vyrai kirto miš
ką. Tačiau ten darbai dėl šal
čių pasibaigė. Pasiliko tiktai 
Cossonay stovykla. Gruodžio 

si 

tą išimtinai pabėgėlių jau-! pranešimą kad jieškomie-
nimui. Bet ar taip bus? 
Tiki j Lietuves atsikūrimą 

Valanda slenka po valan-

ji yra žuvę, dingę ar, grei
čiausia, likę bolševikų užim
tose Vokietijos srityse. Dėl 
usisiekimo sukrikimo labai 

dos. Mieli tautiečiai ir tau- na}^eričia pabėgėlių leidžia-
tietės, kiek lerlzia sąljgD:, jvį iaįki*aččiai. Mat, jieke-
rodo tradicinį Liet ..visiką wc j sl:aitvtoją turi nuga-
\ aišin^umą. Aptana.ne tai Jf!*l ei e<, K1illcįų. Kai ku-
V-ieną, tai kitą kaisimą j»iore viet^vė-.e stinga, be 
Kaip ir \i3&s at\e aia, yra spzuntuvlu. kurios turė-
žmcmų, labiau l aimkuiiųj tn Lietuviško" raidvno žen-
optimizmą, bet atirandi .r j^u-, 
toki 4 kurie at sitį vai:duo-
jasi juodai. Bet tokių ai. -_Ee .7o ir darbo žmoni# 
*ki n ažun-a. Šiaip dailiu-į Tarp pabėgėlių neabejo-
ir.ar; turi yienais ar kitais • jamai vyrauja jauni vyrai 
samprotavimais pagr y s t ą jr jaunos moterys. Pusam-

niuose posėdžiuose, šalis ati
teko į rankas lengvasvorių, už
sieninių geradarių, ir suktų 
menkos rūšies politikierių". 

soniečiai, išskyrus studentus, 
kurie gavo stipendijas studi
joms kol kas šelpiami tik įvai
riais pažadais ir raštais. Tas 
žinoma irgi palaiko musų mo
ralę ir mes kantriai laukiam 
laivų iš Amerikos, kurie pava
sariui atveš žieminius paltus, j 

vasarai — šiltus megstinius, 
stiprius batus ir t.t.'\ 

Leidinys daro malonų išpudi 
ir tuo jog jame nesimato tos 
pataikavimo bei parti n g u m o 
dvasios, kuri pabėgėlių tarpe 
stengiamasi uoliai kultivuoti. 

— Lietuvių studentų korpo
racija Zuriche "Lithuania"/iš
sirinko naują valdybą. 

A U K O S  
Narių Mokesčiai, ir Pi

nigai už Knygas 

NASHUA, N. H. 

Aukotojai LVS 1 3-to 
Skyriaus Prakalbose 
NASHUA, N. H., laike pra

kalbų surengtų LVS 13-to sky
riaus, Gruodžio 9 d., aukavo 
šie: 

Pas ukininkus 
Burchlegenfeldo apskrityje (į 

šiaurę nuo Regensburgo) su
sispietė buvusi Veimaro Lietu
vių kolonija. Padrika apskri-

pirmosiomis dienomis ir ši dar-|tyje išsisklaidę, pas ukininkus 
bo stovykla dėl pabėgėlių sto-įgyvena 180 Lietuvių. • Vadovau 
kos užsidarė. Mat, kitų tautų 
pabėgėlių skaičius nuolat ma
žėja, nes jie gali sugryžti i 
savo tėvynę. Del to priežas
ties šveicariečiu atitinkamos įs-

ja jiems atskiruose kaimuose 
rinkti seniūnai, kurie dabar mė
gina susijungti Lietuvių Są
jungos skyriun. Iki šiol pri
klausė Regensburgo Lietuvių 

taigos nutarė Cossonay stovy- Komitetui. Savanoriškai padė
klą likviduoti. Dalis vyrų ap
sigyveno Yverdone, kiti išvyko 
į Renens darbų stovyklą. 

viltį kad greit galėsime 
gryžti į laisvą Tėvynę! Ki
ti ,vėl galvoja kad aliantai 
turės pabėgėliais susirūpin
ti ir jiems surasti apsigy
venimo vietą, kol paaiškės 
Lietuvos valstybės likimas. 
Be abejojimo, daugiau s i a 

zio žmonių jau žymiai ma
ž i a u ,  o  v y r e s n i o  a m ž i a u s  
kaip ir nematyti. Tai visiš
kai suprantama. Bolševi
k i n i s  s i a u b a s  d a u g i a u s i a  
grėsė jaunimui, tad jis pir
moje eilėje turėjo gelbėti 
savo gyvybę ijį^frauktis iš 

STALINAS SU HITLE
RIU BUVO PASIDA

LINĘ PASAULĮ 
Japonijos Princas Konoye, 

kuris nusižudė norėdamas iš
vengti karo kriminalistų jteis-
mo, paliko dokumentą įrodan
tį kad 1940 metais Stalinas su
sitarė slaptai su Hitleriu pasi
dalinti pasaulį, kada ji užka
riaus. Stalinas sau skyrėsi 
Indiją ir Iraną. 

Sulyg to plano, kurį turėjo 
įvykdyti Vokietija, Japonija ir 
Rusija, Japonijai buvo pave
dama paimti savo įtakon Pie
tų Pacifiko salos; Sovietams 
— Iranas ir Indija; Vokietijai 
— Centralinė Afrika, o Itali
jai — šiaurės Afrika. 

Dabar betgi tas plėšikas, ne
gavęs jokio grobio iš Hitlerio 
ir iš Mussolinio, gauna jį kaip 
Amerikos ir Anglijos sąjungi
ninkas — ir tos dvi demokra
tijos kemša viską i gerklę pa 
sotinimui jo. Nors kitus jo 
kriminalistus draugus teisia, 

Cossonay stovyklos gyvento
jai savo "darbo pusmečiui at
žymėti" išleido vienkartinį lei
dinį "Cossoniečiai". Tai 13 ma
šinėle rašytų puslapių žurnalo 
pavidalo leidinys, pasižymis sa
vo dailia išvaizda. Jame įdėta 

jo ūkininkams nuimti derlių 
Maitinasi iš Vokiškų kortelių 
gaudami riebalų ir mėsos prie
dus. 

J. V. Valickas $5.00 
Kun. M. Cibulskas 5.00 
A. Ulčickas 5.00 
A. Judickas 2.00 
P. Davulis 2.00 
P. šumskaitė 2.00 
F. Valentukevičius 2.00 
A. Grikis 2.00 
A. Zapėnas 2.00 
J. Arlauskas 1.00 
V. Česnulevičius 1.00 
A. Valivonienė 1-00 
S. Ulčickas 1.00 
Kun. J. Bucevičius 1.00 j 
J. Glaveckas 1.00 | 
J. Tamulionis 1.00 
N. Mikalauskas 1.00 
T. Grigas 1.00 
Adv. B. Degėsis 1.00 
M. Tartelis 1.00 
.T. Skirkevičius 1.00 
M. Banuškevičienė .50 
J. Rasimavičiene 50 

Viso 40.00 
Padengus prakalbų surengi

mo išlaidas. LVS centrui pa
siunčiama $24.60. 

stas pakeisti savo sutikimą bū
ti dvasios vadu, jis tik tuomet 
dalyvautų jeigu mes persior
ganizuotume į Tarybos skyrių. 
Reiškia, pasiūlymas duotas ne
įmanomas. 

LVS 13-tas skyrius jau pra
dėjo savo veikimą, surengė pa
sekmingas prakalbas, vietos 
Lietuviai daug sužinojo kaip 
svarbu yra dirbti ir tik dabar, 
neatidėliojant; patyrė kas jau 
yra nuveikta ir kas artimoje 
ateityje numatyta veikti. 

Čia platinama knygos-litera-
tura ginanti Lietuvos reikalus, 
ši literatura yra musų svar
biausias ginklas, na o visa tai 
A. L. Taryba boikotuoja. 

A. Ulčickas. 

Kitos Aukos 
Mr. ir Mrs. Jonas Rouika, 

Columbus, Ohio 10.00 
Mike Cha plikas, 

Binghamton, N. Y. 8.00 
Pranė K. šumskaitė, 

Lowell, Mass. 6.00 
Andy Lukas, 

Cleveland 5.00 
B. Matulevičienė, 

Brunswick, O. 1.00 
J. Leimonas, 

Cleveland 1.00 
KAS DAUGIAU? 

Siųskit savo auką Lietuvos 
vadavimo akcijai remti. Rem-
kit U. S. Kongrese įneštų re
zoliucijų pravedimą Kongrese. 
Aukokit Lietuvai Vaduoti Są
jungai, kuri aktingai dirba Lie
tuvos nepriklausomybės gyni
mo darbe. Aukas siuskit: 

Kaip jau buvo rašyta, po šių 
prakalbų buvo sutarta susieiti 
vietiniams pasitarti apie ben
drą veikimą, Įtraukti visus šios 
kolonijos Lietuvius f darbą 
Lietuvos laisvės labui. 

Susirinkus Gruodžio 16 d. 
Šv. Kazimiero parapijos salėje, 

, i i »r i • i paaiškėjo kad ir čia vienybes nemalonumų, kada Vokiečių po- £rdytoj
J
ai atliko 8avo juodą 

Vokiškas burmistras prieš 
Lietuvius 

Eichstaette Rugsėjo pabai
goje Lietuviams buvo padaryta 

licija bandė vykdyti kratas pas 
atsiminimai iš gyvenimo švei- privačiai gyvenančius. Už'tru-

•DEL KO STALINAS pirš
tus graužiasi. Rusijos caras 
pardavė Alaską Amerikai 1867 
m. paimant po 2 centu už ak 
rą — už $7,200,000. Vėliau 
Alaskoje atrasta turtingiausios 
aukso kasyklos. 

U. S. Kariai Surenge Pramogą Kinijoje 

vilčių nukreipta Į Amerikos gimtojo krašto. Išbėgo, ga- f 
Jungtines Valstybes. Ten jjma sakyti, tautos žiedas. 
gyvena didelė Lietuvių tau-. Butų klaidinga manyti kad 
tos dalis, ten kone kiekvie- tarp pabėgėlių nebūtų fizi-
nas lietuvis turi ar tai dė- nį0 darbo darbininkų'*; bol-
dę, ar tai tetą. Todėl te- ševizmas grasė kiekvienam 
gu broliai Amerikiečiai ne: sąmoningam žmogui, taigi t- prisiėmė net i teisėius 
sistebi kad juos pabėgėliai h: pelniusiam duoną kas- patl pnsieme net 1 teisejus 

apipila laiškais. # # | dieninę iš raumenų įtempi-
Turbut, niekas taip atsi- mo< £įet kaį klausinėju pa

dėjęs neskaito laikraščių ir įėgėlių ką jie veikė Lietu-
taip stropiai neklauso radi- voje, dažniausia tenka iš-
jo naujienų, kaip pabėgę- girsti kad dirbęs Nepriklau-
l i a i .  ^  D i d ž i o j i  A m e r i k i e č i ų  S O m o s  L i e t u v o s  v a l s t y b ė s  
jaunimo organizacija YM-, tarnyboje, laisvosiose pro-
CA laiko skaityklą, kurioje fesijose, versluose, moksle, 
galima taip pat rasti Švei-j^emės ūkyje. Tad pabėgė-
cariečių laikraščius. Jie tu- \[ų tarpe užtinki tautos švie-
ri ypatingai didelį pasiseki- guomenę. Visos šios geriau-
mą, nes juose užtinkama gios^os tautos jėgos per šį 
daugiau Įdomių žinių, ne- karą skaudžiausiai nuken-
kaip vietinėje s p a u d o j e. ^gj0 ^ai buvo sąmonin-
Kiekviena reiksmmg e s n ė.giausias ir atspariausias 
naujiena vispusiskai įsko-į kautos gaivalas, kuris nega-
mentuojama. Galimas da- Jejo pakęsti svetimų oku 
lykas kad kartkartėmis vie
nai kitai žinutei teikiama 
per daug svarbos. Bet pa
bėgėliai informacijose nori r 
įžiūrėti nrasme, kuri Įrody- i O  d a r  t i e k  b u t ų  k a l b ų !  D a r  
tu jų ealvojimo teisingumą, tiek klausimų neišaiškinta! 
Visos gi mintvs ir viltvs nu- Buvo sunku skirtis su tau-! 

kreiptos į paliktąją tėvų tiečiais ir tautietėmis, ku-
žemę. r*e ro(*ė tiek daug Lietuvis-

Visus pabėgėlius dominą ko nuoširdumo ir vaišingu-; 

klausimas, kada bus gali- mo* 
ma laisvai susirašinėti su Vėl tiltu §jau per Reiną. 
užsieniu. Bu^it Lietuvoje Jis neteka taip tykiai, kaip 
bolševikų ir flfciu okima- .musų Nemunėlis. Bet ir 
cijoie, teko eilę metu išbu- tykiai tekėdamas, Nemunas 
ti be tiesioginio ryšio rr rer amžius yra nuskalavęs 
plačiuoui r?šauliu. Bolče- v!eu3 okupantus, kurie kė-
vikams artėjant, 10ikėjo sinosi pagrobti musų Tėvų 

carijoje, atspausinta keliolika 
eilėraščių. Nestinga ir sąmo
jaus. Pav., vienas stovyklos 
gyventojas pasakoja, kaip jis 
atostogų metu lankėsi Genevo-
je. Toliau rašoma: 

"Viliau patyriau kad vasaros 
metu galima nemokamai'ir nak
vynę gauti. O tas Įvyko štai 
kaip: gerokai pavargęs nuo vi
sokių vizitų, vakare kol eis 
traukinys atgal, nutariau mies
to sodne kiek pailsėti; parin
kęs patogesnį suoleli priguliau 
pasilsėti.... mano poilsĮ nu
traukė pirmieji rytojaus sau
lės spinduliai. Patrynęs akis 
kuo skubiausiai nuskubėjau i 
stotį, iš kur patraukiau Cos
sonay link. Nuo patogios suo
lo atlošos 2 dienas negalėjau 
atitiesti sprando, bet patyriau 
kad gražiojoje Šveicarijoje ga
lima kartais ir nemokamai per* 
nakvoti". 

Leidinyje Įdėta ir viena kita 
pastaba dėl Šveicarijoje gero
kai šlubuojančio pabėgėlių šel
pimo darbo. Leidinyje rašo
ma: "Stambiausias visų Lietu
vių mecenatas, be abejo, yra 
Amerikos Lietuviai, kurie per 
"Fondą" remia visus nelaimė
je atsidūrusius tautiečius. Cos-

darbą. Klebonas buvo priver 

LVS CENTRAS 
6820 Superior Avenue 

Cleveland 3, Ohio. 

NEPAŽYMĖTA AUKA 
Tarp aukotojų A. L. Misijai 

buvo praleista auka sekančio: 
John Shaw šiaučiunas 

Brooklyn, N. Y. 10.00 

kumus dokumentuose' vieną 
naktį buvo suimti 6 ir kitą 
nakti 9 Lietuviai. Prof. Kun. 
Tulabai padarius žygių, visi 
suimtieji, net be jokio tardy
mo, paleisti laisvėn, o Vokietis 
burmistras areštuotas. 

Padėka Tuebinginiečiams 
Balys Baleišis, gyvenąs Bay-

reuthe, reiškia per laikraščius 
padėką Tuebingene gyvenan
tiems šiems tautiečiams už gy
dymą ir slaugymą: Inž. R. Ša
tui, Dr. Med. Kisieliui ir B. Gra
žuliui. 

A U K O S  
LIETUVOS LAISVINIMO REIKALAMS 
LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA, 
6820 Superior Ave., Cleveland 3, Ohio. 

Siunčiu savo auką Lietuvos vadavimo darbams 

Siunčiu prenumeratą knygai "OKUPACIJOS" 

Parašas 

Adresas 

.Miestas Valst.. 

Amerikos Listuviu Misiia 
ir Jos Darbai 

Tuoj reikalaukit sau vienos arba daugiau šių įdomių knygų-albumų su plačia 
aprašymu apie Amerikos Lietuvių Misijos veikimus Washingtone ir San Frau* 
cisco. Albumas 32 pusi., 9x12 colių dydžio, su gausybe fotografijų ir Lietu
viškais ir Angliškais aprašymais apie Misijos žygius. Auka $1.00 už vien^ 

Timeless Lithuania' J3 

pacijų. 
Laikas bėga nejučiomis. 

Jau reikia ruoštis kelionei. 

ij.  ̂

(Su Lietuvos vaizdais, su Autoriaus Dr. Norem atvaizdu, su Lietuvos žemėlapiais) 

ŠTAI TAS PULK. JONO PETRUIČIO APRAŠYMAS JO 
PERGYVENTŲ KANČIŲ BOLŠEVIKŲ NAGUOSE 

KaipJieMusSušaudė' 1 knyga J1 

Išlaisvintame Kinijos mieste šanghai, Amerikos kariuo
menių dalys surengė šitokias lenktynes kaip vaizde parodomai 
Kiniečio jiega traukiamame "taksi" (rikšo) buvo vežama pa
rinkta graži Amerikietė ir kiekyj§jm lenktynių dalyvį rėmė 
paskira kariuomenes dalis. 

(Lithuania Under the Sickle and Hammer) 

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

UŽSISAKYKIT JU PLATINIMUI - 6 UŽ $5, 15 UŽ $10 
ii *" 

Užsakymus* siųskit cash pinigais arba čekiais, ir tuoj gausit savo knygas. 
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Mirgu Marga 
Rašo Kūgis M u gis. Lietuva Tironu Pančiuose PIRMA 15 ALIS 

M? LliTUVIU TAUTOS 
NAIKINIMAS 
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NAUJI METAI — nauji la
pai. Nauji darbai, nauji pa
siryžimai senam musų tautos 
tikslui — laisvei. 

Pasaulio reikalai, kaip filo
sofas Hegelis įrodinėjo, dažnai 
eina keliu kur du vienas kitam 
griežtai priešingu dalyku su
daro kūrybinę porą. šviesa-
tamsa, širdis-protas, priespau-
da-laisvė. 

Iš priespaudos Į laisvę, iš 
laisvės j priespaudą, tai Lietu
vių tautos teigirao-neigimo gy
vasis kelias. 

Šių dienų Lietuvis dvasia 
pilnai sutampa su kilniu kovo
toju už eilinio žmogaus laisve, i i • • • 
Tomu Payne, kurio sukakti i "f1 mano seimą nebuvome. Darbo irgi virai- gaudavau. 
Amerikonai dabar mini. Jfc| Rl*n0. Va,ka1' 5^° ;.etul'cl0> bu™. ve!tuJ mokinami. As 
syki išsireiškė: "Kur nėra lato-. »at? rea"°,K?lma hgoje ar nelaimeje irgi buvome ap-
vėa' ten mano tėwne" ' ruPlntl- reikalui esant, gydytoju, vaistais ir net ligonine, 
ves ten mano tevyne . <<Ret man gmetonos valclžia nepatiko, nes buvo daug 

AMERIKOS Lietuviu tiks-! nenumatomų, kuriuos reikėjo pašalinti. Ir nuvertus ją, 
las šiuis metais tebūna — irias ai -apsidžiaugiau. Maniau kad dabar darbo zmo-
toliau'visais'budais tikinti diJf"? I?™8. t.a® valdžios_ vadžias ir gyvens savo tėviškėje 

(Tęsinyfc iš pereito nr.) 

Kaip Gedvilą vertino ir kuo jįiaik§ Lietuvių liaudis, 
pavaizduoja tiksliai vienas laiškas, pasiųstas jam iš Tel
šių pašto Įstaigos 1941 metais Kovo 27 dieną (laiškas 
buvo rastas Valstybės Saugumo Liaudies Komisariate): 

"Didžiai Gerbiamas t)rauge: 
"Dovanok kad aš, prastas ir; nemokytas Telšiškis, 

širdžiai apkartus, kreipiuos j tamstą, norėdamas išreik
šti savo nusivylimą. Esu kilęs iš Telšių priemiesčio. Ma
no tėvai buvo prasti juodo darbo darbininkai, kokiu ir 
mane išaugino. Ir aš per visą savo gyvenimą dirbau 
dvaruose, ukiuose ir mieste, kaip juodadarbis, neturėda
mas jokios nuosavybės ir mokslo. Nelengvas buvo tas 
duonos kąsnis. Bet vienur man nepatiko, ėjau kitur, ir 
niekas manęs nevaržė. O be duonos ir sermėgos nei aš 

džią Amerikos visuomene kad! kpP -seimininkas. Pnejus pirmiesiems balsavimams, as 
Amerikiečio mvlima ir brangi-1 vlenas ls, balsavau ir raginau lutus balsuoti m 
nama pilietinė" žmogaus laisvė tam,stos kandidatūra. Bet, deja, nusivyliau. Ir ne tik 
tol nebus saugi kol ;iauri dik ' as> tūkstančiai Lietuvos darbininkų, nes tas valdžios 
tatura slėgs Lietuvius, Kstus"; va«'?f teko Žvdams ir gaujai tinginių ir valkatų, kurie, 
T atvins Tpnkim TTkrainiP^in«i prisidenge bedarbiu ir nuskriaustu darbininku vardu, 
Eumanus, Bulgarus, Vensrus, ^rbo bijojo, o gyveno iš įvairių spekuliacijų ir" kitų iš-
Jugoslavus ir Albanus nekal- naudojimo. Sakyk, mielas Drauge, ar perankštai tam-
bant apie Rusus Už savo tau-iS^i -UVQ gyventi žmonių prakaitu ir ašaromis pastaty-
tinę laisvę kovodami, Lietuviai tuose ligonių kasų rumuose (autoriaus pastaba: Gedvi-
yra' Amerikonų laisvės" apašta-1 ^livc Telšiuose ligonių kasos direktorius, iki jį Deka-
lai. 

rimo, veržėsi ir protestavo. Bet jaunimo nedaug teiš-
šigelbėjo, nes ir jis buvo apviltas ir suvedžiotais šūkiais 
kad Lietuva ir toliau pasiliks nepriklausoma. 

Birželio 15 dieną išvažiavo iš Lietuvos i Vakarus la
bai nedidelis skaičius Lietuvių: Respublikos Preziden
tas, vienas-kitas diplomatas, baltagvardietis, saugumo 
valdininkas ar šiaip jau iš anksčiau gerai pažinęs bolše
vikus asmuo. Ir tik vėliau, po keletos dienų, pamačius 
kokios baisios gaujos užpludo Lietuvą ir kaip krašte 
pradėjo viešpatauti tamsiausi gaivalai, žmonės susigrie
bė ir suprato kad reikia tikrai "gelbėtis".* O gelbėjimo
si kelias tada tebuvo tik vienas — mauti per sieną Vo
kietijon, o paskiau jau žiūrėti kur. 

Bet kelionė per sieną nebuvo toks jau paprastas da
lykas: plito komunistų leidžiamas gandas kad Vokieti-
jos-Lietuvos siena apstatyta raudonarmiečiais ir jų pik
tais šunimis; kad kiekvienas kas pasirodo įtartinas prie 
sienos, šaunamas vietoje; kad Vokiečiai perėjusius sie
ną grąžina atgal, kad net užminuotas visas pasienis, ir 
tt. Bėgk tu, žmogau, kad nori, apsuptas tokiais baisiais 
gandais, stačiai į mirtį O gal bus galima gyventi 
ir Lietuvoje? Gal aš busiu čia naudingesnis savo kraš
tui? Juk aš nieko blogo niekam nepadariau tai už ką 
mane kiš Į kalėjimą? Juk aš niekad Tautininkų Sąjun
gai nepriklausiau; mano tėvas liaudininkas; mano dėdė 
— krikščionis demokratas mano pusbrolis — artimas 
naujojo ministro giminietis; Paleckis buvo mano geriau
sias kompanijonas; Pakarklis — mano studijų draugas; 
Zechlinas — mano geras pažystamas; ... .ir tukstančius 
visokių argumentų ir nusiraminimų surado Lietuvos 
žmonės, kurie nežinojo ir negalėjo žinoti kad bolševiki
nėje santvarkoje nėra kulturingam žmogus įprasto gal
vojimo ir kad čia viskas vyksta priešingai negu dorai ir 
tvarkingai valdomoje valstybėje. 

Todėl nesunku suprasti kad pirmomis Lietuvos oku
pacijos dienomis gelbėjosi per "žalią sieną" tik tie kurie 

SKAITYKIT ŠI VEIKALĄ - ŠEKIT DIRVĄ -
fatirsit kas dėjosi Lietuvoje per Bolševikų ir 

Vokiečių Okupacijas — Patirsit ir tai 
ką veik e patys Lietuviai savo tėvynėj e. 

Šis veikalas, stt kitomis dalimis, ill Vokiečių oku
pacijos žiaurumų aprašymais, bus išleistas didelėje 
Knygoje, apie ką jau buvo skelbiama. Knygos kai
na bus $3.00. Prenumeratos ir stambesnės aukos 
knygos išleidimui priimamos dabar. Šekit Dirvą— 
Skaitykit tą kruviną Lietuvių Tautos tragedijos ap
rašymą tų Lietuvių kurie patys viską tą pergyveno 
ir laimingai išnešę savo gyvybes dabar apie tai ap
rašo, ka'd ir mes, toli užjuryje gyvendami, apie-tai 
žinotume, . 

nozovas pakvietė j vidaus reikalų ministro kedę), o jęal arba gerai suprato kas ju laukia vėliau, arba kuriems 
ne!'al.,H<?odl!^kt[ir!aus .kaA saV0 ,tėTiskl su?lanel betarpiškai gręsč areštai del jų aiškios anti-komunisti-

' ^ ' ' nes veiklos. Tokių, kaip sakyta, buvo nedaug. Daugu-
nia gi gelbėjosi Vokietijon apie Liepos mėnesio pradžią 
ir ypatingai po Liepos 1 dienos, kada pinną kartą buvo 
įvykdyti masiniai Lietuvių inteligentijos areštai visuose 

VIENAS Lietuvos pabėgę-1 parduoti? Kad nors butum pardavęs kulturingai tau-
lių, V. Grikietis, mus šitaip dabar puslaukiniams, kurie, atėję į mažute mu-
ideali7uoia* "Amerikos Lietu- su valstybėle, vagia ir veža viską kas pakliūva, prade-
viu tarpe kerštas, pavydas ir dant nuo gelžgalio iki gyvulio. Atima pastogę darbo žmo- ^ 
puikybė jau pranykę". Deku g&us, kuris kaip kregždė per visą savo amželį, pūslėtom I.ietuvos miestuose ir miesteliuose. Tada dar pavyko 
už komplimentą, bet čia pasi- rankom lipdėj kad senatvėje turėtų kur galvą priglausti.] ap*ie porai tūkstančių Lietuvių slapta pereiti Vokietijon, 
rodo teisinga patarlė, "Ten ge- Kerta ir naikino gražiuosius sodus ir miškus, kurie puo- Vieni ju prašliaužė pilvais, kiti perėjo pelkėmis ir miš-
ra kur musų nėra". sia ir dabina musų kraštą. Kemsą i kalėjimus ir žiau- * * . - . . . 

# riai kankina nekaltą jaunimą, kuris, matydamas skriau-
VIENAME laiške iš Lietu- 'das, neiškenčia žodžio neprataręs. 

vos rašoma: "Visi labai trokš-1 "Kuomi prasikalto tamstai ta žemelė, kurios kaulus 
tame susitikti tėvelį.4. Kita- i" pievas trypia ir naikina puslaukinių pulkai? Kuomi 
me laiške sakoma: "Mes taip prasikalto tas Lietuvis, kuris šiądien verkia žiūrėdamas 
gerai gyvename kaip Baranau- į savo kraštą, del kurio laisvės kovojo? Bet gali ateiti 
skas". 

Tuose sakiniuose, pasirodo, 
buvo paslėptu minčių, kurias 

laikai kada istorija minės tamstą ir visą jusų saiką pa
razitais ir spekuliantais savo krašto. Ir nejaugi nepa
stebi į ką pavertei savo kraštą? Į u'bagyną, ir dar blo-

bolševikų cenzoriai kartais neigiau, nes anais laikais ir ubagai būdavo aprūpinti, o da-
supranta: Tėvelis, su kuriuo'tar ir darbo žmogus negali nusipirkti ko nori ir kiek 
jie nori susitikti, jau vienuoli- j nori, kad net nelaimėie ir ligoje nėra nei pagalbos nei 
ka metų miręs, o Baranauskas! vaistų. Tamsta, dvasios ubage, ne'augi visai to nema-
Nepriklausomoje Lietuvoje bu-jtai? Jei per vienus akinius nematai, užsidėk antrus, ar-
vo dvylikai metų kalėjimo nu-1 Va tuos pačius nusiimk, bet visa tai pamatyk ir pasi-
teistas. ktengk, kiek galima, atitaisyti. 

Taigi, Tarybų Lietuvoje, vie-1 " Tamstai gerai pažystamas Motiejus." 
ton teisingumo ir lygybės, Lie 
tuviams atnešė troškimą mir-, Gedvilą, komunistų partijos nurodomas, išvedė Liau
ti, nes jų gyvenimas kaip ka- j dies Vyriausybe iš klampynės ... bet už tai visą kraš-
lėjime. Laiškuose iš Lietuvos | tą nadė^o sovietams Įtraukti į vergiją ir skurdą, tuks-
žmonės priversti vartoti "dvi-1 tiinčius Lietuvių inteligentų supudvti kalėjimuose ir nu-
guba kalbą". ' -.marinti Sibiro stovykloje. 

Tokia tvarka ilgai gvvuoti 
negali. 5. Gelbėjimasis per "žalią sieną" 

VOKIEČIAI pasiūlė Ameri-; 
Reikia atvirai pasakyti kad bolševikų tikrąjį veidą 

,  i  • „ . . .  *  i i  ; n e d a u g  k a s  p a ž i n o  L i e t u v o j e .  S e n e s n i o j i  L i e t u v i ų  i n t e -
tonam, paleisti is stovyklų pa- Į{ * ̂  kad j,. išgyvenus Rusijos revoliucijos me-
"r,UL pačioje Rusijoje, buvo lyg ir pamiršus ana-bolševikų 

kais, dar kiti — kitokiais budais. Dalis jų buvo pasieny
je raudonarmiečių sučiupti, ir tie jau šviesos nebematė; 
dalis buvo nušautą einant per sieną; dalis gi, pritrukus 
drąsos, iš pasienio gryžo ir pasiliko Dievo valiai. 

Išbėgusieji per sieną buvo viešai Liaudies vyriausy
bės paskelbti "tėvynės išdavikais", jų turtas konfiskuo
tas, butai užantspauduoti, pasilikusios šeimos išmestos 
į gatvę, ir giminės visą laiką persekiojami ir terorizuo
jami. Pagrvsta baimė kad bolševikai įkaitais už pabė
gusius ims jų žmonas ir jų vaikus bei tėvus, vertė dau
gelį norėjusių bėgti pasilikti, nenorint atiduoti bolševi
kiniam kalėjimui savo artimųjų. Gi jau išbėgusių šei 

ka", ir tuo žodžiu buvo jiems leista daryti pikčiausią ne
teisybę ir didžiausią skriaudą Lietuvių tautai. 

Dekanozovui perdavus Lietuvos administravimą j 
"Liaudies Vyriausybės" ir komunistų partijos ranka??, 
prasidėjo visose ministerijose ir valstybinėse įstaigose 
masinis tarnautojų atleidinėjimai. Atleisti buvo tuoj 
pat visi ministerijų departmentų direktoriai ir skyrių 
viršininkai, o taip pat ir atskirų Įstaigų vadovai. Ir vi
si atleistieji buvo pikčiausia iškolioti spaudoje, išvadi
nant - juos sukčiais, pataikūnais, buržujais, reakcionie
riais ir liaudies priešais.... 

Ir ne tik atskiri asmenys, žinomi ir savo darbu nu
sipelnę Lietuvos valstybei, buvo išniekinti ir į gatvę iš
mesti, bet ir pačios valstybinės Įstaigos buvo kuobjau-
riausia iškoneveiktos, išvadinant jas engėjų lizdais ir 
•'smauglių išperomis". Tokia savo taktika siekė komu
nistai iš pamatų išgriauti Lietuvos valstybės savaran
kiškumo ramsčius, statydami į jų vietą sovietiško susi
tvarkymo pavyzdžius, šalindami prityrusius administra
cijoje žmones ir specialistus, komunistai siekė susilpnin
ti Lietuvių Tautos dvasinę jiegą, kuri — nors ir pasy
viai -- vis del to priešinosi smurtui ir pastangoms kuo-
škubiausia sunaikinti visus elementus kurie palaiko tau
tos gyvybę, kurie įprasmina valstybės savarankiškumą 
ir auklėja laisvo piliečio sąmonę. 

Nepraėjo nei pora savaičių po Birželio 15 dienos, o 
jau visose valstybinėse įstaigose sėdėjo, visose svarbes
nėse vietose buvo įstatyti nauji komunistų partijos pa
rinkti žmonės. Gali teisingai kilti skaitytojui klausimas: 
jei komunistų partija turėjo tiek žmonių kad galėjo už
imti visas svarbesnes vietas, tai ji buvo labai stipri? At
sakymas toks: komunistų partija niekada nebuvo stipri; 
ji susidėjo daugiausia iš nelietuvių tautybės narių; in
teligentų ji savo tarpe neturėjo — 'beveik visi buvo pus
moksliai, šiek-tiek gyvenime prasitrynę ir įsiskaitę tė
vų komunistų Marksistinės literatūros. Ir komunistų 
partija pati viena, be sovietų kariuomenėj paramos ir be 
paramos tų žmonių kurie priklausė kitoms partijoms, ne
būtų galėjus niekados įsivyrauti Lietuvos žemėje. 

. Komunistams Lietuvoje daug padėjo liaudininkų ir 
nos, bijodamos komunistų persekiojimo, vėliau irgi gel-i socialdemokratų partijų žmonės. Jie padėjo išdalies ty-
bėjosi: žmonos su mažais ir dideliais vaikais, seneliai tė-|čiomis, išdalies nesuprasdami kad tarnauja ir dirba Lie-
vai ir artimesni giminės kol galėjo bėgo Vokietijon, nes tuvos laisvės laidotuvių paruošimui, ir netgi patys daro-
kitur nebuvo kur bėgti. . si grabnešiai.... Mat, atėjus sovietams ir pakeitus san-

Nesuspėję ar neturėję pakankamai drąsos. gelbėtis tvarką, komunistų šūkis griauti viską kas priklausė se-
per "žalią sieną", jieškojo vėliau kitokių kelių ir budų; najam režimui ir senajai socialinei santvarkai, rado sti-

grupes 
jieškojo kokios nors kraujo giminystės su Vokiečiais kadi josi dabar galėsiančios,iškilti į viršų ir reikštis demokra-
tuo budu galėtų buti priskaityti prie repatrijantų ir iš-ltijos vardu, visai nesuprasdamos kad komunistų parti-
vykti ramiai su savo turtu Vokietijon. Butų galima apie jai ir Sovietu Sąjungai tėra žinoma tik viena valdymosi 
tuos Lietuvius ilgiau pakalbėti ir ffal net pasmerkti juos i forma: proletariato — arba daug tiksliau — komunistę 
kad jie, norėdami savo turtą išgelbėti ir turėti sau pato-j partijos žiauriausi diktatūra. 

sako, jie apsigyvena Vokiečiu , v. u • • « 
• V i • .parodyta ziauruma, anuos baisius "car tarpe, gauna darbu ir gyvena-* - " . — 
kaip Vokiečiai gyvena. 

Dabar pabėgėliai gauna dau
giau maisto ir geresnes (bent 
šiltesnes) patalpas, bet ju at-i, , 
eitis miglota, o dabartis be už-M1 ]-čisikaftoti. Da^ai, eęą, naujos sąlygos, n naujujų 
siėmimo daugeli tvirkinu ir' bolševikų bijotis nėra ko. Tokią nuomonę gyne net kai 
moraliniai silpnina km'ie Lietuvos ministrai posėdyje, kuriame buvo svar-

silpnina. Maskvos ultimatumas, Įrodinėdami kad niekam 
nereikia šalintis iš Lietuvos teritorijos, kad visiems rei
kia pasilikti savo vietose ir dirbti savo darbą.. . . 

Jaunoji Lietuvos karta visai Rusijos nepažinojo ir 
jos nematė: Lietuvos spauda negalėjo visko parodyti kas 
dėjosi už tos kiniškos sienos; pagaliau ir ji nedaug teži
nojo; o ką žinojo tai nebuvo tikra ar visa tai yra teisin
ga. Bet dvidešimties metų tautinis auklėjimas ir arti
mas kulturinis bendravimas su Vakarų Europos valsty
bėmis nejučiomis buvo įdiegęs jaunosios Lietuvių kartos 
inteligentijoje sovietais pasibjaurėjimo jausmą. Senų
jų pasakojimai apie baisiai primityvų Ruso^ gyvenimą, 
apie įvairius bolševikinės revoliucijos tipus ir epizodus 
veikė lemiančią valandą įspėjančiai į Lietuvių jaunąją 
kai tą. 

įiršus aną - bolševikų, gyvybę, iškeliavo Vokieti jon po Vokiečiu repatrijatų vė-jėmė liaudininkų ir socialdemokratų patarnavimus Lietu-
•aro sluogsnių'; nai-1 liaya. Bet jie, vos atyyke Vokiečių žemėn, elgėsi, mąstė: vos valstybei sugriauti, vadovaujantis šūkiu iog norima 

Tr " ' sugriauti senąjį režimą. Tuo tikslu jie su išskėstom ran-

Gal but, šis pasiūlymas butų 
vienas geresnių budų laikinai 
klausimą isspręsti. Tų pabėgė
lių tarpe, skelbiama, yra sure
gistruota 82,000 is Pabaltijo 
valstybių. 

Pabėgėlių likimas bus tei
singai išspręstas kada jie ga
lės sugrvžti į savo laisvas tė
vynes, Lietuviai į Nepriklauso
mą Lietuvą. Tai United Na
tions Organizacijos moralinis 
uždavinys, kurj, tikimės, anks
čiau ar vėliau išspręs, daugiau
sia Amerikos įtaka. Tą Įtaką 
parūpinti ir gyva laikyti yra 
Amerikos Lietuvių ir kitų so
vietų pavergtų tautų išeivių 
paskirtis. 

• ŠIO KARO bėgyje Ameri
kos petrolejaus industrija pa
didino gasolinio gamybą nuo 
1,500,000 galionų per dieną iki 
suvirs 25,000,000 galionų. 

nusistatymų, bailios prigimties ir materialistinių išskai-

kom priiminėjo ir sodino į aukščiausias administracines 
vietas liaudininkų ir socialdemokratų pažiūrų asmenis, 
bęt visos direktivos ėjo iš komunistų^ partijos. 

Ir tie komunistų pasodinti liaudininkai ir socialde-
čiavimų žmonės, kurių tėvynė yra ten kur jiems gera. mbkratai su upu vykdė Lietuvos valstybės ir Lietuvių 
Juos reikia laikyti Lietuvai dvasiškai mirusiais. Ir jei j Tautos vertybių griovimo darbą, tikėdamiesi kad ant tų 
mes čia apie juos prisiminėme tai tik tam kad parodytu
me koks buvo sovietų teroras ir koks Lietuvoje jų sukur
tas gyvenimas, galėjęs priversti Lietuvį atsisakyti net 
nuo savo tautos. 

Nors sugautiems bebėgant per sieną Vokietijon ir 
gręsė mirtis bei ištrėmimas, vis del to f>er visus metus 
žmonės bėgo, „gelbėdamiesi nuo bolševikų smurto. Vėliau 
sovietai sudarė dviejų kilometrų "mirties zoną" Vokieti
jos pasienyje. Iš tos zonos iškėlė visus gyventojus, iš
pynė ją spygliuota viela ir apstatė labai tankiu sargybi
nių tinklu. Tuo budu visiškai uždrausta prie Vokietijos 
sienos bent kam prisiartinti. O per 10 kilometrų nuo 
Vokietijos sienos galėjo prisiartinti tik pasienio gyven
tojai. turį atskirus pažymėjimus, ir tik asmenys m ypa
tingais leidimais. 

6. Pikttf griaunančioji dvasia 

Šviesesni senes'nieji protai įspėjo kad pirmas sovietų Su Raudonosios Armijos tankais, su Dekanozovu, su 
žvilgsnis nukrvps i Lietuvių inteligentiją, kuri išaugo ir Liaudies Vyriausybe ir su komunistų partija atkeliavo į 
išbrendo laisvės prieglobstyje ir todėl negalės ramiai pa- Lietuvą ir pikta griaunanti dvasia. Atkeliavo dvasia 
kęsti atneštu pančiu" ir bus sovietų be atodairos naiki- kuri nuo pat pirmos dienos pradėjo. įniršusiai vykdyti 
narna. Jaunai idealistinei širdžiai ir vakarietiškam pro- Lietuvos griovimo darbą, naikindama viską kas buvo 
tui susievventi su Aziiatais ir vergiškai klausyti jų va- tikrai Lietuviška, kas buvo sava ir protinga, kas sovietų 
lios — tikrai nėra galima. In- todėl suprantama kodėl akimis atrodė Lietuvos laisvei reikalinga. Viską ką bol-
bolševikai taip atsidėję sekė jaunimą, kurs-visą laiką <ne-Įševikai , naikino,,pavadino jie, vienu žodžiu, "smetoniš-

griuvėsių galės statyti savo partinių programų rumą. 
(Bus daugiau) 

ATGIMS! 
O, broli-Lietuvi! Džiaugsme ar varguos, 
Mylėki tėvynę, aukokis del jos. 
Tik musų aukomis ir kova ryžtinga 
Atgims Lietuva vėl laisva ir didinga. 

Atgims—ir ant žemės, ore, ant vandens 
Lietuvių trispalvė didingai plevens. 
Atgims—ir atgis karšta meilė širdyse, 
Ramybę ir džiaugsmą sužadins mumyse. 
Atgims—ir mums vargti svetur nereik§s# 
Kiekvienas gūžtelę gimtinėj turės. 

Atgims—iv nušvis mums kaip rytmečio saulė 
Ir stebins skambiomis dainomis pasaulį. 
Atgims—ir meilingai mus vargšus priglaus, 
Kiekvienas paguodą, užuojautą gaus. 
Tikėkim! Atgims ir per amžius laisva 
Bus muaų brangi ir šventa Lietuva! 

K. R-s. 
Adliswiį 1945-V-14. , 
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Sunkiai sergąs pasaulis 
1 Q4-®1 METAI buvo didelių materialinių laimėjimų 
X i/T:%J metai. Tačiau dvasine prasme jie žymėjo to

limesnį klimpimą į purvyną. Europa ir Azija vis labiau 
ir labiau buvo apleidžiama bolševizmo sutromis ir buvo 
nesisarmatijama tvirtinti kad bendradarbiavimas su tais 
supuvėliais yra reikalingas civilizacijai išgelbėti. Dar 
niekuomet pasaulio istorijoje nebuvo taip ciniškai teisi
nimas nusikaltimas kaip dabar. 

Šito akivaizdoje ir dabartinis laikotarpis nėra tai
kos laikotarpis, o tik klaidus pokarinio pakrikimo me
tas. Negalima juk sveikstančiu laikyti ligonio i kurio 
kraujuojančias žaizdas prigrudama puvėsių ir kitų nuo
dingų nešvarumų, šiądien gi visas pasaulis yra krau
juojantis ligonis, kurio žaizdos sutvarstytos bolševizmo 
puliuose išmirkytais tvarsčiais. Šito akivaizdoje, 1946-
tus metu pasaulis sutinka ne kaip mirtinę ligą nugalė
jęs, bet kaip dar sunkiai jos tebegrąsomas ligonis. 

Popiežius ir pasauliniai vadai 
Popiežius Pijus XII savo kalėdinėje kalboje kardi

nolams didele išmintimi nurodė kelius kuriais pasaulis 
gali gryžti Į normali gyvenimą. Jis pasmerkė totalita
rinę valstybę, pavergusią ir išniekinusią žmogaus asme
nybę, iš žmogaus padariusią niekingą ir bevalę valsty
binės mašinos dalį. 

Didžiųjų valstybių vyrai betgi rado reikalinga maž
daug tuo pačiu metu paskelbti naujus nusileidimus, jų 
padarytus komunistiškos totalitarinės valstybės naudai. 

Kadangi Rusija gyveno geruoju su Japonija kaip 
tik tuo metu kai Amerika su ja vedė sunkiausią kovą, 
pagal pastarą Maskvos susitarimą, Tolimųjų Rytų Ko
misijoje Japonijai buvo patikrinos beveik lygios teisės 
su Amerika. Kadangi Rusija, pasinaudodama Ameri
kos pergale prieš Japoniją, užėmė Mandžuriją ir ją nuo
gai apiplėšė, dabar 'jai suteiktos žymios teisės Japonijos 
administracijoje. Greta to, Maskvoje buvo patvirtintos 
ir kitos Rusijos pretenzijos: bolševikiškos Bulgarijos ir 
Rumunijos vyriausybės irgi bus Amerikos pripažintos 
kai jos susidemokratins (ant popierio). 

Apie Lietuvą ir kitas Baltijos valstybes, aiškus da
lykas, vėl nei žodeliu neužsiminta. Neužsiminta nei apie 
Turkiją ir Iraną, nors Iranas jau yra bolševikų gerokai 
apdraskytas, o Turkija yra rimtai jų grąsoma. 

. Nenuostabu tat kad tų naujų pataikavimų bolševi
kams akivaizdoje, vienas Alabamos vyskupas Maskvos 
konferenciją sulygino su garsiaja Muencheno konferen
cija, kurioje Europos demokratijos nusįteflkė Hitleriš
kam totalitarizmui. 

Lietuvių tauta 1945 metais 
LIETUVIŲ tautai, kaip ir visai Europai, 1945 metai bu

vo siaubo metai. Bolševikai trempė ir plėšė Lietuvą, 
varu varė vyrus į kariuomenę ir žudė gyventojus. Vy
dami Vokiečius į Vakarus, Rytprūsiuose ir rytinėse Vo
kietijos dalyse jie dar sučiupo geroką skaičių Lietuvių 
pabėgėlių, o į tuos kurie spėjo nuo jų toliau pabėgti, nuo
lat tiesė savo piktą ranką. 

Del pradžioje neaiškaus vakarinių sąjungininkų nu
sistatymo pabėgėlių atžvilgiu paskirais atsitikimais Lie
tuviai pabėgėliai būdavo grąžinami bolševikams ir labai 
didelė jų dalis buvo nuolat terorizuojama laisvai lanky
tis leidžiamų komunistų agentų. 

f galą metų betgi sąjungininkų okupaciniai organai 
parodė kiek daugiau širdies ir supratimo nelaimingiems 
pabėgėliams, ir jų buitis pagerėjo. Tačiau net ir sun
kiausiais momentais Lietuviai pabėgėliai nebuvo nei se
kundai sustabdę kovos už Lietuvą. Vyriausias Lietuvos 

išlaisvinimo Komitetas, kuriame sutelpa visos Lietuvių 
srovės ir partijos, nenuilsdamas dirba ir drąsiai gina 
Lietuvių tautos teises. Paskutiniu metu jis įteikė visoms 
United Nations ir neutralioms valstybėms protestą del 
bolševikų okupacinių organų Lietuvoje vykdomų "rin
kimų". Pabėgėlių vidaus reikalams tvarkyti einama prie 
vienos centralinės organizacijos įkūrimo, kurią projek
tuojama pavadinti "Lietuvių tremtinių organizacija". 

t Taigi į 1946 metus musų broliai pabėgėliai Europo
je žengia geriau susiorganizavę ir kiek aptvarkę savo 
sunkų ir liūdną tremtinių gyvenimą. Gi viltis gryžti į 
laisvą Lietuvą juos ir toliau skatina nenuilstamai kovo
ti už šventasias Lietuvių tautos teises. 

Amerikos Lietuviai 
PRABĖGUSIEJI metai savo gyvumu buvo reikšmingi 

ir Amerikos Lietuvių gyvenime. Daug darbų buvo nu* 
veikta įvairiose srityse, tačiau, žengiant į 1946 metus, 
dar daugiau uždavinių stovi mums prieš akis. Jų svari 
biausias — Willis-Kelly rezoliucijos pravedimas jungti
nių Valstybių Kongrese. 

Vasario 16-tos minėjimai, kuriems jau rengiasi vi* 
gos musų kolonijos, visur turėtų buti susieti su akciją: 
Willis-Kelly rezoliucijos naudai. • 

Kitas svarbus uždavinys — visų Amerikos Lietuviij 
veiklos subendrinimas atrodo esąs gerame kelyje. JaU 
prieita prie konkrečių pasiūlymų tiek iš tautinių orga» 
n i z a c i j ų ,  t i e k  i š  A m e r i k o s  L i e t u v i ų  T a r y b o s  p u s ė s ,  i t  

. prie geros valios jie gali atneši visai teigiamų rezultatų; 

Musų vieirij neužtenka 
Aišku, vienų Lietuvių pastangos, kaip vieningo® jo» 

bebūtų, dar negali Lietuvai atnešti laisvės. Visas pa* 
saulis, tas kraujuojantis ligonis, turi buti apvalytas nu# 
bolševikiškų pūlių, kurie trumparegių appeaserių yra 
tršskįami į jo žaizdas. Yra reįkalįrįįs radinius vaty 

Byrnes Visai Parsidavė 
Sovietams 

Scripps - Howard laikraščiai, 
greta daugybės kitų rimtesnių 
Amerikos laikraščių, taip pat 
reiškia nepasitenkinimo Sekre
toriaus Byrnes pasielgimu Mas
kvoje. Visuose Scripps-How~ 
ard dienraščiuose tilpo straip
snis šia tema: 

"Trijų didžiųjų Maskvos su
sitarimas yra blogas biznfš. 
Amerika vėl daug atidavė Ru
sijai ir už tai negavo veik nie
ko—išskyrus skystą ir nepasi-
kėtiną 'vieningumą'. To išda
va ta kad Amerikos ir UNO 
čarteris atsidūrė silpnesnėje 
pozicijoje negu buvo prieš tą 
mainą. 

"Padarymui dalyko aršesniu, 
tas susitarimas padarytas ty
čiomis dviprasmiškas. Tas gali 
reikšti kad j pabaigą mes ga
lim nustoti net daugiau negu 
išsyk išrodo. Bendrai tokis 
hokus-pokus susitarimuose yra 
tik kvietimas į nesantaiką ir 
bėdą — ne vieningumas." 

Toliau straipsnis išvardina 
septynis punktus tame dvipras
miškame dokumente, kuriuos 
Čia paviršutiniai paliečiame: 

1. Amerika nusilenkė Rusi
jos reikalavimui diktatorinės 
teises Europos taikos tarybose, 
kur Maskvai suteikta veto au
toritetas. Alijantų taikos kon
ferencija pastatom* tik pata
rėjo vieton. 

2. Amerika rodos pasilieka 
militarinę kontrolę Japonijos 
okupacijoje, per Gen. MacAr-
thur kaip vyriausį komandie-
rių. Bet Alijantų politikos ko
misija ir Alijantų controlės ta
ryba gauna pasipriešinimo tei
sę, kas gali MaoArthjjr'o vei
kimą sunarplioti. 

Tokiais ir panašiais dvipras
miškais sutarimais Byrnes su
rišo Amerikai rankas ir Korė
jos klausime, ir Rumanijos bei 
Bulgarijos klausimuose. Nors 
Amerika sutinka leisti Japoniją 
tvarkyti Alijantų komisijai, ta
čiau į Bulgarijos ir Rumanijos 
ir į kitų šalių valdymą Rusija 

D I R aonMS 

(IŠ PABĖGĖLIO 
DIENORAŠČIO) 

jokių komisijų neprisiima. 
United Nations organizaci

ja sudarys atominis energijos 
komisiją, kuri sakoma galės 
net tėmyti atominės bombos 
gamybą. Nors pakartoja kad 
Rusijai nebus išduota atominės 
bombos paslaptis, tačiau Mas
kvos žulikai ras budus priver
sti Ameriką ir tą paslaptį iš
duoti. 

Visa Amerikos spauda šiuo 
atveju labiau negu kitados nu
neigia Byrnes pasielgimą. 

Už savo diplomatų žioplumą 
Amerika tuoj pradės skaudžiai 
atmokėti. 

Mf 

Šveicarija Atėmė Dip
lomatines Privilegijas 

Pabaltijo Šalims 
Musų korespondento iš Švei

carijos pranešimu, su Sausio 1 
diena, kaip paskelbė Šveicari
jos laikraščiai, atimama diplo
matinės privilegijos trijų Pa
baltijo tautų pasiuntinybėms 
Šveicarijoje. 

Tuomi Šveicarija parodo nu
sistatytą laikyti Lietuvą, Lat
viją ir Estiją nesant daugiau 
nepriklausomomis valstybėmis. 

/  t  r  
LIETUVIAI pabėgėliai Šve

dijoje taip pat leidžia savo lai
kraštėlį. Tas laikraštis vadi
nasi "Svetur". Leidžia, kaip 
pažymėta, Lietuviai Stockhol-
me. Tai yra rašoma mašinėle 
paruoštas gana įvairus laikraš
tukas, kuris dalinai aprūpina 
pabėgėlius tautiečius spausdin
tu žodžiu. 

Dirvos Redakcijai prisiųsta 
jo trejetas numerių. 

Lietuviai pabėgėliai Vokieti
joje taip pat leidžia savo sąly
gose išgalimus laikraščius. 

t t i 
Lietuvių menininkų nauji 

kuriniai 
Poetas Bernardas Brazdžio- dykit". 

nis paruošė spaudai eileraščiųj Vėl šaukiam Lietuvius vy-
rinkinį "Svetimi Kalnai" (180 į rus: "Eikim dar miškan ir 
psl.), vaikams eilėraščių rinki- bandykim 'užplėšti' kokius pos-
nį Vytės Nemunėlio slapyvar- mus". Vėl virpinarti mišką ir 
džiu "Tėvų namai", poemą iš ryžtamės Naujų Metų sutiki-
netolimos Lietuvos praeities'me dalyvauti, ' 
"Vaidila Valiūnas" ir draug su j Pusę aštuntos vakare pripil-
Prof. Vaclovu Biržiška 1946 dom salę pilnutėlę keli šimtai: 
m. "Lietuvių Kalendorių". |Estų, švedų su administracija 

Muzikai Stasys Gailevičius j ir Lietuviai. Stalai apkrauti 
(Liubeke), Bronius BudriunasJ valgiais. Direktorius p. O. 
(Kemptone) parašė dainų solo Palsoon taria- sveikinimo žodį 

Kūčios ir Nauji Metai Pabegeiiiį Stovykloje 

PABĖGĖLIŲ STOVYKLOJE 
NAUJŲ METŲ IŠVAKARĖS 

Švedija, Gruodžio 31, 1944 
Stovyklos darbo įstaigos ve

dėjo pastoriaus Boijbom inicia
tyva šį vakarą ruošiama visų 
esančių tautyfbių pabėgėlių 
bendras Naujų Metų • sutiki
mas. Lietuviams pavedė da
lyvauti programe, prisidėti ko
kia tautine dainele. Musų tar
pe čia nėra dainingų jiegų — 
išblaškyta jaunuomenė miškų 
darbams, bet bendromis esan
čiomis jiegomis, net su žvejais, 
ryžomės susiburę kokį posmeli 
užtraukti. 

Estai repetuoja pobūvių sa
lėje — jų daug dainininkų, o 
mes, miško mylėtojai, kad ir 
šaltas oras, nutariame eiti "re
petuoti" miškan. 

Sueiname iš visų pašalių su
sirinkę giedoriai, visokių pro
fesijų, ir "plėšiame*' po posme
lį "Atskrend sakalėlis" ir kt. 
Balsai pjaunasi, miške atgar
siai draikosi. 

"Nieko neišeis", vienbalsiai 
šaukiame. Nekaip Lietuviška 
daina skamba švediškuose eg
lynuose. O kaip ji gūdžiai ai
dėdavo Lietuvos pušynu kai 
užplėšdavo žaliukai-bernai. 

Musų keli atstovai einame 
pas p. Boijbom ir sakome kad 
iš musų grupės niekas neišeis 
ir prašome kad Lietuvių daly
vavimą išbrauktų iš programo. 
Musų prietelius spiriasi ir sa
ko: <fMan labai butų gaila jei 
Lietuviai nedalyvautų. Dary
kit ką norit, bet vistiek pasiro-

ir mišram chorui. Muzikas Vy
tautas Marijošius parašė Lie
tuviškas mišias chorui. 

ir kviečia visus buti bičiuliais, 
gyventi bendra nuotaika ir 
vaišintis visais patiekalais, ku
rie pagal galimybę čia patiekti. 

Šnekučiuodamies*, minėdami 
tėviškėje likusius savuosius, 
praleidžiame geroką pusvalan-

mas, ir jis yra ne kas kita kaip galutinis bolševizmo su
naikinimas. 

Tam radikaliam valymui mes Lietuviai turime ruo
štis, turime i jį tikėti ir juo mes turime pagrysti Lietu- dį. Jauku musų gausiai šei-
vos " ' *1" " ' ' ' ' -• j 
tai 
savo 
saulin ateis tikra ir pastovi taika. 

aprengti du Lietuviai M. ir K. 
Plonučiu balsu kavalierius R. 
pasveikina mergelę: "Padėk 
Diev?, mergele linelius rauti". 
"Mergaitė" jam atsako bari
tonu. Padainavus, bernelis iš
siveža "mergelę", šis šposas 
tarp kitataučių sukėlė garsaus 
juoko ir sulaukė karštų ploji
mu. Taip ir jautėmės paten-

roklius plikus krumokšnius. 
Užlipu ant kalvos viršūnės 

ir atsisėdu ant akmens, kuris 
apdengtas žalio aksomo sama
nų kilimu. Po mano kojų bliz
ga ledu apdengta pelkė, tuno 
karklų ir alksnių krūmai ir to
lyn bėga virtinės miškų. 

Ties kalva didingai galvas 
kelia eglių viršūnės, tarytum 

kinti kad savo dali "atstume- bažnyčių bokštai. Aš nusiimu 
nuo galvos kepurę, iš kišenės 
ištraukiu maldaknygę ir ražan-
čių, pabučiuoju Kristaus Kan
čios kryželį, ir lupos kalba pir
mąją dalį ražančiaus.... 

Medžiai tyli, nesigirdi jokio 
šlamesio, saulė už miško toli 
gelsvai šypsosi. Mano širdis, 
jaučiu, sakė: "AČiu Tau, Mari
ja, kad mane išgelbėjai iš rau
donojo teroro, kad Tu neleidai 
mane su visais bendrais susuk
ti vėtringoms Baltijos ban
goms .... Užbarki mano malda 
mane ir tėvynę bei joje liku
sius artimuosius pas Tėvą, kad 
šie 1945 metai mano ir tėvy
nėje likusių gyvenimą dygiais 
erškėčiais nenuklotų...." Ir, 
rodos, ta širdies malda pro miš
ko viršūnes nuskriejo mėlynon 
erdvėn, ten toliau už saulės. 
Niekas nesutrukdė toje uolo
toje miško viršukalnėj e mal
dos. 0 

Aš leidausi šlaitu vėl žemyn, 
samanotu miško kilimu. Ta
rytum vienuolis iš Švedijos ty
linčių uolų. Ėjau naujų metų 
angoje vienišas į stovyklą, kur 
pabėgėlių stovykloje vėl buvo 
naujas judrus gyvenimas. 

V. Dainoras. 

KELIONfi 
Danginuos aš pasaulio audriaja gatvfc, 
kur žaibai tolumoj dangų skelia — — 
Pažiuriu atgalios — ir išvystu save — 
linaplaukį žaidimų vaikelį. 
Buvo gera priglaudus kuždėti "mamyt", 
laimės kamuolį vytis.be galo 
ir per miegą paglostymus jausti kasryt, 
semt rieškučiom sidabrą upelio. 
E, sapnai tolimų samanotų namų, 
o pro sasparas — pasakos vėjų! — 
rankoj nuoskaloms pleškant taip sava, ramu, 
paklausyt ką ratelis burzgė jo! . 
Nepamiršti dausij% ų  dienų mažumės, 
karolinio pabirusio juoko 
Ar žinojau kad kelią kančia nužymės 
ir krutinėję viesulas suoks man? — 

Ar žinojau kad žemėj tiek vargo, dejų, 
minios — alkanos meilės ir duonos, 
o saulėtekiuos brolių pralietu krau$u. 
raudongalvės pražysta aguonos? *-• 

lt* einu aš pasaulio audriaja gatve, 
kur žaibai tolumoj dangų skelia —*— 
Pažiuriu atgalios — ir išvystu saVfc — 
linaplaukį žaidimų vaikelį. * - i 

. & Žviftgilas. 

kampuose mirguliuoja puos-
nios Kalėdų eglutės, nusagsty
tos bendraujančių tautų vėlia
vėlėmis. Mes esame, kaip vi
suomet, šį vakarą švedų sve
čiai, o ne kokie pabėgėliai, in
ternuoti ar belaisviai, kaip kad 
Maskvos bolševikėliai įpratę 
šaukti* 
MUZIKA IR DAINOS 
PRASIDEDA 

Pabaigus vakarieniauti, du 
Estai akordeonu ir gitara su
griežia ritmingą maršą ir pa
sirodo aštuonios mažytės Es
tes mergaitės, kurios sudai
nuoja dvi Estų daineles. Joms 
plojam šiltai, nes vaikučių bal
sai prie degančios eglutės pra
turtina šventės vakarą. 

Dvi Estės mergaitės, iš ku
rių viena apsirengus tautiniais1 

berniuko rūbais, pašoko tauti
nį Estų šokį. 

Ponas Boijbom pranešė kad 
eilė Lietuviams pasirodyti. Ką 
gi, einame mes. Mes sudainuo
jame tris Lietuviškas daineles: 
"Oi žiba žiburėlis", "Atskrend 
sakalėlis" ir "Ant kalno mū
rais". Lietuviškos liaudies dai-j 
nos posmai sujaudina svečius 
ir ją palydi plojimai. Tada pa
rodomas komiškas vaizdelis— 
įscenizuota dainelė, "Tekėjo 
saulelė pro debesėlį". Choras 
sudainuojame jos tris posmus, 
didelio ugio vyras, aprengtas 
"mergaite", ravėja linus, o 
studentas R. bernelis atjoja 
ant "arJUio", kurį 

me". Po to buvo šokiai iki 24 
valandos. * 
NAUJŲ METŲ PATIKIMAS 

Ponas Boijbom sukomanduo
ja visiems poromis rinktis kie
man ir dausomis palydėti šiu 
audringų metų paskutinę mi-
nutą. Bėga klykaudami jauni, 
renkasi ir šeimos po tamsiai 
mėlynu žvaigždėtu dangum ir 
visi susirenka gausian būrin 
tamsioje naktyje, kurią dar 
tamsesnę padarė tyliai juosian
ti musų rajoną švediški miš
kai. 

Susikaupusioje vidurnak č i o 
tyloje laikrodžio rodyklė pasi
sukę ties 24-ta valanda. Darbo 
įstaigos vedėjo nurodymu nu
aidi Estų tautos himnas. Po 
to nuaidi "Lietuva, Tėvyne 
musų", ir švedų tautos him
nas, "Du gamla, du fria".... 

Himnus palydi tamsios mė
lynės erdve įvairiaspalvės ra-
kietos. Kuri tik rakieta aukš
čiau pakyla, mes šaukiame Lie
tuvišką "valio, valio!" 

Jau minuta viena Naujų Me
tų. Ponas Boijbom, amžinai 
linksmas, sušunka: "Dabar lai
kas vieni kitiems linkėti lai
mingų naujų metų!" Ir spau
džia žmona vyrui, artimas ar
timui dešinę. Linki laimės Lie
tuvis Estui, Estas Lietuviui 
sulaukti kantriai išlaisvinant 
savo tėvynės. 

Po Naujų Metų sutikimo, 
mes susirinkę miegamojon sa-
lėn radio bangomis gaudėme 
Naujų Metų sveikinimus. Ir 
sugavom iš etero balsą —• mir
štantį Hitlerio balsą, kuris kal
bėjo paskutinį kartą į Vokie
čių tautą. Mes supratom iš jo 
tono kad Hitleris sau mirtį 
pranašavo. 

Ir geso žiburiai Naujų Me
tų angoje. 

?/ro VIENUOLIS 
ŠVEDIJOS UOLOSE... 

1945 m. Sausio 1 d. 
Sutikę tautų bendruomenėje 

Naujus 1945 metus, visi ilgai 
ilsėjosi. Jau senai dienos balz
gana klajojo musų lovomis ir 
žadino visus atsibusti, ir eiti 
žiūrėti kaip švarus oras vėsina 
plaučius. Veik pirmutinis aš 
išeinu pasveikinti tą tylią nau
jo meto ryto gamtą. 

Speigus rytas, žemė suragė-
jus, vėjelis poilsiui pabėgęs. Aš 
vienišas išeinu iš stovyklos ir 
einu miško keleliu. Medžiai 
tyli. Koks vaizdas butų kad 
žemė snaigėmis butų padengta, 
gal tada ir miške ttetaip butų 
šalta. 

Ir vingiuotu keleliu einu pro 
pavirtusius nukirstus medžius, 
pro baluojančius jų kamienus. 
Prieinu aukštą uolos kalną, ant 
kurio dar akmenų virtinės su-
siritenusios, o tarp tų uolų ap
džiūvusiomis šaknimis Įkibu
sios svyruoja eglės ir pušys, 
palei liemenis glausdamos ke-

TEISINGAS TEISMO 
SPRENDIMAS 

Šveicarijos spauda praneša 
kad šveicarų komunistų par
tijos pirmininkas (generalinis 
sekretorius) Leon Nicole buvo 
įteikęs Lucernos distrikto teis
mui skundą prieš Lucerne iš
einantį laikr. Vaterland (Tė
vynė), kaltindamas to laikraš
čio redaktorių jo, Leon Nicole, 
įžeidimu ir apšmeižimu. To lai
kraščio vienas bendradarbis 
savo straipsnyje, kalbėdamas 
apie tą galimybę, jei Šveicari
ja butų užpulta, Nicole užimtų 
"raudonojo Kvislingo" rolę. 

Apielinkės teismas Leon Ni« 
eole skunda atmetė. 

Gen. Eisehower Lankė 
Pabaltiečių Stovyklą 

* 

m 

Valstybės Sekretorius James 
F. Byrnes, kuris pastaru laiku 
lankėsi Maskvoje ir padarė di-
d.eles nuolaidas Rusijai.- Ame
rikos spauda vienbalsiai iš to 
jo pasielgimo piktinasi. 

Miunchene leidžiamas Lietu
vių informacinis leidinys deda 
inž. Baublio padarytas foto 
n u o t r a u k a s ,  i š  k u r i ų  m a t y t i  
kad Gen. Eisenhower lankėsi 
Miuncheno pabaltijiečių stovy
kloje. 

Lietuvių Sąjungos Bavarijos 
Apygardos pirmininkas yra An
tanas Kalvaitis. 

EKONOMIKA 
(Pabaiga nuo 1-mo pusi.) 

mas iš kokių ten bebūtų komi
sijų pusės, jau sudaro ekono
minės laisvės sulaužymą ir pa
krypimą valstybinio socializmo 
kryptimi. 

NEJIEšKOkIME PER(iRIEŽ-
TU EKONOMINĖS SAN
TVARKOS PAKEITIMŲ 

Amerika buvo ir tebėra vi
sokių laisvių šalis, žygiuoda
ma tų laisvių keliu, ji išaugo 
į galingiausią valstybę pasau
lyje. Tai, atrodo, patvirtina 
kad kaip tik jos pasirinkta sis
tema buvo gera. 

Dabar, gyvendami nenorma
lius laikus ir ant savo nugaros 
nešdami didžiausią skolą isto
rijoje, galimas dalykas, mes 
turime padaryti kai kuriuos 
pakeitimus, bet tie pakeitimai 
turi eiti ne ekonominės laisvės 
panaikinimo, o jos išlaikymo 
kryptimi. 

Privatinė nuosavybė yra 
žmogaus laisvės sąlyga, ir vi-
soki ekonominio gyvenimo su
varžymai, jei jie peržengia tam 
tikras ribas, neišvengiamai ve
da į privatinės nuosavybės ir 
privatinės iniciatyvos nuslopi-
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Kaip Lietuviai savo Laisvę gyns 25 metai atgal 
(Tęsinys ii pereito nr.) 

— Mums nieko negaila musų krašto gynė
jams, — tarė vienas iš šeimininkų. 

Mes buvome žmonės apdriskusiais drabužiais 
ir apskritai nepavydėtinos išvaizdos. Todėl, be
sivaržydami ir patys savęs ir puošnių namų, j 
šią šeimyną buvome užėję iš kiemo pusės. Bet 
maloni šeimininkė ir jos kelios dukterys mus 
priėmė kaip geriausius svečius. Mes tikrai bro
liškai kalbėjomės. Susidarė tokia nuotaika kad 
aš jos ir aprašyti negaliu. Juokai maišėsi su 
ąšaromis. Viena iš dukterų paskambino pija-
ninu Lietuvišką dainelę. Musų sargybinis, kaip 
trodė, šia Lietuviška nuotaika ne labai buvo pa
tenkintas, bet kadangi labai buvo susidomėjęs 
valgiu, nes kartu su visais buvo priimtas prie 
stalo, tai mums jokių kliūčių nedarė. 

Keletą valandų pabuvę svečiuose, rengėmės 
eiti atgal. Mus apdovanojo gėlių puokštėmis ir 
ko geriausiais linkėjimais ir išleido pro pry šaki
nes duris i gatvę. Mums sunku buvo skirtis 
su tais namais, kuriuose mus ne tik gardžiai 
pavaišino, bet ir padžiugino gražia nuotaika bei 
gražiomis kalbomis, šeimininkai linkėjo mums 
ko greičiausiai atvaduoti musų sostinę ir sakėsi 
esą labai pasiilgę savųjų. 

Niuru buvo gryžtant j stovyklą. Pradė
jome galvoti, kaip pasprukti iš Lenkų nagų. 
Vėliau vienam iš musų ir iš tikrųjų pavyko pa
bėgti. 

Baisiame Lenkų karceryje 
Kitas mano draugas ėmė mane kalbinti 

bėgti sykiu su juo. Sutikau. Prisitaikę nusi
leidome iš antro aukšto į greta stovyklos esantį 
sodą. Kiek patykoję, perlipome per tvorą ir 
jau buvome gatvėje. Ėjome į miesto pakraštį 
kad ko greičiausia atsidurtume laukuose. Bet 
mus ištiko nelaimė: susitikome stovyklos maisto 
dalintoją. Jis, iš karto musų nepažinęs, praėjo, 
tačiau atsigodęs griebėsi ginklo ir įsakė sustoti. 
Gatvė buvo tiesi, šviesi ir tuščia ir pasprukti 
nuo ginkluoto buvo neįmanoma. Butų nušovęs. 
Sustojome. 

— Kas jums leido fšeiti ir kur einate? 
— Sargybiniui nematant, prasprukome pro 

vartus ir, pasivaikščioję po miestą, butume gryžę. 
Tokiu musu pasiaiškinimu Lenkas, žinoma, 

nepatikėjo ir liepė eiti atgal. Mums begrvžtant, 
vartų sargybinis uždavė mums po antausį, kam 
sakėme kad pro ji praėję. Stovyklos komen
dantas už musų pabėgimą nuteisė mus po 20 
parų karcerio. 

Karceris buvo namo rūsyje, čia buvo dvi 
kameros, apie vieno metro pločio ir apie du il
gio ir gal tiek pat aukščio. Vienoje kameroje 
sėdėjo bolševikas, o kita buvo tuščia. Musų Į 
vieną kamerą neleido. Perskyrė. Man odraugą 
pasodino vieną, o mane su bolševiku. Karceryje 
buvo visiška tamsa. Mes negalėjome atskirti 
dienos nuo nakties. Dieną numanydavome iš 
to kad virš musų galvų -buvo girdėti bildesys ir 
šiokie tokie garsai. 

Karceris be galo prislėgė. Tik tiek ir bu-
VO tos laimės kad mane nuo mano draugo skyrė 
lentų siena. 

Su bolševiku iš karto buvo labai trumpos 
kalbos. Jo manymu, jie ir mes tai tie patys 
baltieji, prieš kuriuos jie, raudonieji, kovoja. 
Aš jam, kiek mokėjau, aiškinau kad kaip tik 
priešingai — Lenkai ir Rusai savo tarpe arti
mesni, nes ir vieni ir kiti Slavai. Kalboms nu
trukus, pasidarė labai liūdna. 

Valgyti mums duodavo tik kas antra diena 
sriubos ir daugiau nieko. Kas tai buvo per 
viralas, kuriuos mus kas antra diena maitindavo 
ir patys galite numanyti. 

Su draugu besikalbėdami, gailėjomės kad 
pasidavėme Į nelaisvę kad, sugauti bebėgant, 
nesipriešindami gryžome atgal. 

— Geriau butų buvę gyvybę rizikuoti, negu 
čia rūsyje 20 parų be šviesos ir alkaniems bū
ti, — pagaliau tarėme. 

Kamera buvo tiek maža kad dviem nebuvo 
kur atsigulti. Grindys cementinės ir šaltos. 
Miegoti tekdavo sėdint, kol nuvargę atsišlieda-
vome į sieną ir, pagaliau, bent kaip nuvirtę, 
baigdavome miegą. Laukan išleisdavo į greta 
rūsio esančią išvietę, todėl oras rūsyje buvo 
neapsakomai sunkus ir dvokiąs. 

IS karcerio i saulėtą dienelę 
Berods, jau penkias dienas iškalėjus, išgir

dome virš musų galvų didesnį triukšmą. Po 
valandėlės kažkur iš tolo vienas iš mano draugų 
belaisvių ėmė mane šaukti pavarde. Supratau 
kad kažkas naujo atsitiko. Pamaniau, gal Lie
tuvos kariuomenė yra paėmusi Vilnių. Bet bu
vo kitaip. Tik ką gauta žinia kad mus grąžin
sią saviškiams, šią linksmą naujieną ir pra
nešė šaukęs mane draugas. 

Nors nenorėjome tikėti, bet apėmė mus 
neapsakomas džiaugsmas. Ir ištikrųjų, po va
landos išgirdom atžingsniuojantį sargybinį. Su

pratome kad žinia apie paleidimą tikra. Mano 
draugas, bolševikas, net apsiverkė kad mes jau 
paleidžiami, o jis dar turi pasilikti. 

— Štai, jųs ir vėl į laisvę išvyksite, — 
tarė jįs verkdamas, — o man čia gal mirti teks. 

Pagailo man jo. Juk jam dar apie dvylika 
dienų čia rūsyje liko sėdėti. Bet ką aš galėjau 
padaryti!? Tik palinkėjau ištverti šią sunkią 
Lenkų bausmę dvokiančiame rūsyje. 

— Šuns kraujai Lietuviai! Išeikite! Lei
sime jus į Lietuvą, tarė sargybinis, atrakin
damas duris. 

Aš, Lenkų užtektinai privargintas ir pri
kankintas, nieko neatsakiau, nors ir užvirė ma
no širdyje pyktis dėl Lenkų pasakymo, jog Len
kai leisią mus į Lietuvą. Tartum mes ne Lie
tuvoje butume! Išėjus iš rūsio į šiltą Balandžio 
die.ną, gražią saulutę, man net galva apkvaišo, 
ir aš susirgau. Stovyklos ambulatorijos felčerio 
buvau pagydytas ir vakare jau vėl vaikščiojau. 

Iš Aušros Karalienes prašome užtarimo musų 
kariuomenei 

Rytojaus dieną kas tik norėjo, be jokios 
sargybos buvo leidžiamas j miestą, tačiau įspė
jo niekur nebėgti. Esą, kurie mėginsią bėgti, 
galį savųjų nepamatyti. 

Visi greit išsilakstė į visus kampus ir visą 
dieną iki 16—17 vai. negryžo nei vienas. Aš su 
karcerio draugu visur vaikščiojau kartu. Apė
jome beveik visą miestą, aplankėme katedrą ir 
kitas bažnyčias, užėjome į Aušros Vartų koply
čią pasimelsti ir paprašyti Aušros Karalienės 
pagalbos musų jaunai ir negausingai kariuome
ne. Diena vienos valandos greitumu nubėgo 
praeitin. Gryžome kiek vėliau nustatyto laiko 
— 19 vai., tačiau niekas nieko mums už tai 
npsakė. Gryžo visi. 

Rytojaus dieną — tai buvo maždaug Ba
landžio mėn. 20 dieną — mums niekur neleido 
išeiti. Įsakė pasiruošti j kelionę. Vienus apėmė 
nepaprastas džiaugsmas kad tuojau gryšime prie 
savųjų, o kiti ėmė abejoti, sakydami, jog mus 
gal kur nors į Lenkijos gilumą nugrusią. Aš, 
gerai žinodamas Vilniaus — Kauno geležinkelio 
liniją, paaiškinau kad netolimoje Lentvaravo 
stotyje matysime, kur mus veš — į Kauną ar 
į Varšuvą. 

Musų traukinys pasuko Kauno link 
Atvedus mus į stotį ir sulipus j prekinius 

vagonus, kurių net pora mums buvo duota, puo
lėme, kas tik galėdamas, prie langų, nes labai 
norėjome matyti, kur mus veš. 

Dar neprivažiavus Lentvaravo stoties, bu
vo matyti Kauno link atviras išleidžiamasis se
maforas, ir traukinys, įvažiuodamas į stotį, pa
suko dešiniaisiais bėgiais. Tik tada galutinai 
įsitikinome kad važiuojame į Kauną. 

Atvažiavus į Vievio stotį, Lenkai davė 
mums kiek geresnius pietus. Gal norėta jų 
savo gerumu pasireklamuoti, čia laukėme trau
kinio iš Kauno, kuris turėjo atvežti Lenkus be
laisvius. Kauno traukinys atvyko maždaug po 
valandos ir atvežė Lenkų daugiau, negu mūsiš
kių — apie septyniasdešimt žmonių. 

Aš greit pažinau vieną iš tų Lenkų, kurį 
buvome suėmę ties giraite vieškelyje. Jis, Len
kiškai keikdamasis, j ieškojo musų tarpe to ku
ris jį pirmas pačiupo. Nerado. Pirmasis, Len
ką sučiupęs, buvo burininkas, kuris iš Daugpilio 
tvirtovės pabėgo su jų sargybiniu, kaip tai ma
no anksčiau aprašyta. Tas Lenkas iš kaž kur 
buvo sužinojęs kad tie Lietuviai, kurie jį paėmė 
nelaisvėn, vėliau patys pateko Lenkams į ne
laisvę. Tatai Lenką labai džiugino, ir jis, matyt 
dabar tam musų burininkui kaip nors norėjo 
atkeršyti. 

Musų traukinys, kuriuo važiavome į Kau
ną, iš Vievio išėjo anksčiau. Tais laikais Vie
vio stotis buvo Lenkų pagrobta. Savi kareiviai 
atrodė tikri broliai. Nepajutome, kaip Žaslių, 
Kaišiadorių ir Pravieniškių stotis palikome už
pakalyje. Jau tunelis ir Kaunas. 

Traukiniui stojant, Kauno stotyje išgirdom 
grojant orkestrą. Manėme, kokia šventė esanti. 
Jokios šventės nebuvo: orkestras grojo, mus 
sutikdamas. 

Pirmučiausia visus išrikiavo perone ir nu
fotografavo. Vienas iš mus tiek buvo Lenkų 
prikankintas kad gyveno paskutines savo gyve
nimo dienas. Jis beveik tik mirti į laikinąją 
sostinę gryžo. Jį automobiliu nuvežė į karo 
ligoninę. Kiti dar galėjome kojas pavilkti ir 
pėsti ėjome į komendantūros kareivines Žalia
kalnyje. 

Netekusi sveikatos paleidžia iš karhtamen#* 
Per porą dienų gavome dokumentus vienam 

mėnesiui sveikatai pataisyti. Aš, neturėdamas 
kur vykti, gryžau vėl į Zarasus į savo dalį. 

Jaučiau kad mano sveikatai yra pakenkta. 
Dažnai sirgdavau ir negalėdvau tarnybon eiti. 
Draugai pradėjo skatinti pasitraukti 'iš kariuo
menės ir kurti privatišką gyvenimą. Paklau
siau ir padaviau pulko vadui pareiškimą mane 

Nauji metai - - nauji Dirvos lapai 

| KARO METU AR TAIKOJE - DIRVA GERIAUSIAS JUSŲ DRAUGAS 

| Prenumerata metams vis $ 
| KURIE ATNAUJINS ARBA NAUJAI UŽSIRAŠYS DABAR!' 

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

== (Įdėkit į laišką $2 ir įrašę pilną D I R V A  
H savo adresą, siųskit st 6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 
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PAJ IEŠKOJIMAI 

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. 

Satkevičius, Antanas, kurį 
laiką gyvenęs Kanadoje. 

Skrabulis, Antanas, gyvenęs i likso, kilęs iš Liudavėnų m., •  '  . .  n  A  r v > _  

šimkiutė Eleonora, d. Alek
sandro, kilusi iš Gražaičių k., 
Šiaulių ap., gyvenusi Chicagoje. 

šleinys, Ignas, iš Karklėnų 
k., Kulių v., Kretingos ap., gy
venęs Cicero, 111. 

švedas, Augustinas, kilęs ifi 
Marcinkonių v. 

Taleišienė-Garmiutė, Konstan
cija, arba jos sunus Jonas Ta-
leiša. 

Tamulevičienė - Tamulevage -
Jazukevičiutė, Benigna, kilusi 
iš Marcinkonių. 

Thomas, Andrius, gyvenęs 
297 Easy St., So. Boston, Mass. 

Ulevičius, Juozas, sunus Fe 

Chicagoje 
Skrabulytė, Marija, gyvenusi 

Chicagoje. 
Sprangauskas, Jonas, sunus 

Juozo, kilęs iš Užtakų k., Rum
šiškių v., gyvenęs Brooklyn, 
N. Y. 

Stonys, brolis Stepono Sto
nio. 

Streklaitienė-Urmonaitė, Ona. 
Stulginskienė, Morta, kilusi 

iš Panevėžio ap., ir gyvenusi 
New York, N. Y. 

Sunelaitis, Juozas, arba jo 
giminės, kilęs iš Čekiškės v., 
Kauno ap. 

šaknaičiai, Kazys, Jonas ir 
Pranas, kilę iš Stakių k., Šim
kaičių v., Raseinių ap. 

šalna, Jurgis, sunus Katrinos 
Žukauskaitės — šalnų. 

šapranauskaitės, Albina ir 
Petrusė, pirmoji gyvenusi Phil., 
Pa., o antroji Gardner, Mass. 

Šapranauskas, Pranas, gyve
nęs Chicagoje. 

šiaučiunienė-šapranauskaite, 
Uršulė, gyvenusi Phil., Pa. 

Šidlauskas. Juozas ar Jonas, 
kilęs iš Šiaulių ap., apie 70 m. 
amžiaus, viengungis. 

šiliunas, Antanas, gyvenęs 
Chicagoje. 

šiliunaitė, Konstancija, ku
rios ištekėjusios pavardė ne
žinoma. 

Šimkus, Aleksandras, s. Kazi
miero, kilęs iš Gražaičių k., 
Žagarės v., Šiaulių a. 

šopis, Pranas, gyvenęs Wa-
terbury, Conn. 

Šiluvos v., Raseinių a., Ameri
kon išvykęs apie 1924-25 m., 
ir gyvenęs New Yorke. 

Urban, Andrew, gyvenęs N. 
Jersey valstybėje. 

V aieekauskaitė, Zofija, ku
rios ištekėjusios pavardė ne
žinoma, turėjusi Lietuvoje se-
serę Duobienę. 

Vaičiulis Juozas, gyvenęs ir 
Worcester, Mass. 

Vaitkaus, Prano, Įpėdiniai— 
Philip Vaitkus ir kiti. 

Valienė-Kalašinskaitė, Veroni
ka. kilusi iš Sunteklių v., Kur
šėnų v., Šiaulių ap., gyvenusi 
Brighton, Mass. 

Viena/indis, Kazys, kilęs iš 
Ukmergės ap. 

Virganavičius, Pranas, kilęs 
iš Daronės k., Onuškio v., Tra
kų ap., gyvenes San Francisco, 
Cal. 

Zakaras, Petras, gyvenęs Bal
timore, Md. 

Zdanavičius, Mikas, sunus 
Jurgio. 

žalienė-žilvytytė, Jule gyve
nusi Chicagoje. 

žukaičiai, sunus Jono ir An
tano, kilę iš Ariogalos ir gy
venęs Dayton, Ohio. 

Žukauskas, Jurgis, kilęs iš 
Jonučių k., Garliavos v. 

Bačiunienė, Ona. 
Dainelylė, Ona, pavardė po 

vyru nežinoma, kilusi iš Pie
vininkų k., Jenku vai., šakių 
ap. 

Jurkščiai, Martynas ir Myko
las, kile iš Juodsetrių k., Bata-

Gaukit Dirvos Kalendorių! 

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

Naujai užsirašantiems Dirvą, vienas duodamas dykai 
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kių vai., Tauragės ap. Gyveno 
Collinsville, 111., kur dirbo kasy
klose. 

Juzunai, Kazimieras, Domi
ninkas ir Ignas, kile iš Vyžan-
čiu k., Jaukiu vai., Mažeikiu 
ap. Kazimieras ir Domininkas 
gyvena Chicagoje apylinkėje, 
Ignas turi nuosavą ukį. 

Milinavičius-Milijanavičius, Jo
nas, kilęs iš Šiaulių miesto. Gy
veno Chicagoje. 

PranckeviČius, Jurgis (Geo. 
Frankus), gyvena Chicagoje. 

Rimdeikis, Aloyzas, kilęs iš 
Norvaišių k., Gruzdžių v., Šiau
lių ap. Gyveno Scranton, Pa. 

Ruzgiai, Juozas ir Stasys, ar
ba jų vaikai. Gyveno Chica
goje. 

Šidlauskas, Antanas, kilęs iš 
Vaikiulauko k., Laukuvos vai., 
Tauragės ap. Gyvena Chicago
je. 

šimulevičienė-Rimdeikytė, A-
nelė, kilusi iš Norvaišių k., 
Gruzdžių vai., Šiaulių ap. Gy
veno Scranton, Pa. 

šiugždinai, kilę iš Prienų. 
Usauskai, Klemensas ir Ka-

zimeras, Lietuvoje gyveno ši-
pyliuose, o Amerikoje gyveno 
Chicagojo. 

Vaškelis, Kazimieras, kilęs iš 
Paukintiškės k., Kražių vals., 
Raseinių ap. Gyveno Chicago
je. 

Zlabys, vardas nežinomas, gy
veno Chicagoje. 

atleisti. Po kelių dienų buvau atleistas ir ga
vau atitinkamus dokumentus. Daug keblumo 
buvo, atsiskaitant už valdiškus drabužius. Len
kai, kaip žinome, buvo beveik visus drabužius 
iš manęs atėmę ir vieton jų buvo išdavę po
pierinius. Teko ir tuos palikti pulke. 

Nieko nepaisydamas, 1920 metais Gegužės 
mėn. 19 dieną išėjau į Eglaitės stotį. Iš ten 
turėjau vykti traukiniu Kauno link. Pakeliui 
sutikau savo kuopą, vėl einant į kautynių žygį 
Utenos link. Musų kariuomenė tuomet buvo 
neturtinga kad galėtų kiekvieną atleistąjį ka
reivį aprėdyti. Drabužiai buvo labiau reikalingi 
tiems, kurie dar eina į kovą. O aš juk ėjau 
namo. Dėl to, kad neturėjau viršutinių rubų, 
pakeliui turėjau daug vargo. Daugelyje vietų 
nieks nenorėjo įsileisti manęs Į namus. Pir
mučiausia būtinai reikalavo dokumentų. Jau
čiausi savo pareigą atlikęs ir tuo buvau paten
kintas. 

Namo gryžau laimingai, 
Kazys Blusevičiiis, Panevėžys. 

Apdovanotieji 

2 p. D. L. K. Algirdo pulko 2 kuopos pusk. 
Juozas Butrimavičius 1920 m. Lapkričio 21 d. 
ties Giedraičiais apgaulingu budu įsiveržė į 
Lenkų pusę, užvedė Lenkus musų dalims ir tuo 
budu priešas buvo sumuštas ir paimtas į ne
laisve. 

Pusk. Butrimavičius už sumanumą buvo 
apdovanotus Vyties kryžiumi. 

(Iš kariuomenės archyvo). 
{$us daugiau) 

LENGVAS BUDAS IŠMOKTI 
ANGLIŠKAI 

Kaina 35c. Su prisiuntimu 40c. 
(Galit siųsti pašto ženklais) 

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

Reikalaukit "Dirvoje* 

ŽMONIJOS ISTORIJA 
610 pusi. didumo knyga — kaina $2.00 
Štai didžiausia knyga kokią tik galit tik5-
tis už $2.00 gauti: paveiksluota, tvirtais au
dimo viršeliais, populiariska lengva kalba 
parašyta, stambiom raidėm. Apsakoma pa
saulio istorijos eiga, didieji karai, kurie tę-

- sėsi po 30 metų, žymieji karžygiai ir jg 
darbų pėdsakai. Napoleono užpuolimas Ru
sijos ir tt. Rasit aprašyta joje kaip žmo
nija gyveno, kariavo nuo pat prieš-istori
nių laikų, per visus amžius iki musų dieniį, 
kokios buvo didžios ir galingos tautos ir 
jų valdovai. 

Siųskit laiške $2.00 su savo adresu Ir 
prašykit prisiųsti jums 610 puslapiy 
didumo Žmonijos Istoriją. 

Reikalaukit Dirvoje 
€820 Superior Ave. Cleveland, Ohii 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

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

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

Telef.: MAin 1773. 

•KANADĄ atrado 1497 m. 
Anglas jurininkas John Čabot. 

Savings will always 

be important to the 

man who wants to 

look into the future 

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

security and personai 

independence!" 

Savers always welcome 
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% Skaitytojų 
Balsai 

Sandaros Redaktoriui 
Skelbia Keistus Dalykus 

Gruodžio 7 d. til
po editorialas, "Kas Turi Rišti 
Lietuvos Likimą?" 

Tame editoriale p* redakto
rius paneigia idėją kad reikia 
jieškoti užtarimo Amerikos 
Kongrese ar vyriausybėje ir 
pataria laukti bendros taikos 
konferencijos, kuri gal kada 
įvyksianti ir kurioje Lietuvos 
klausimą galėsime geriau ap
ginti. 

Ponas redaktorius tačiau ne
užtikrina kad tokia bendra 
konferencija tikrai įvyks. 0 
ar ir gali jis užtikrinti? Tuo 
tarpu United Nations organi
zacija jau gerokai įpusėta, o 
Lietuvos joje nėra. štai Sau
sio 10 Londone prasidės pirmu
tinis tos organizacijos posėdis. 
Taigi ar yra saugu laukti kol 
tokia bendra taikos konferenci
ja susirinks? Kol aušra pate
kės, jasa ir akis išės. 

Sandaros redaktoriuš panei
gia Senatoriaus Willis ir At
stovo Kelly rezoliucijas, kurio
mis prašoma kad Prez. Truman 
ir Valstybės Departmentas im
tųsi aktyvios veiklos nepriklau
somai Lietuvos Respublikai at
statyti. Nuoširdus Lietuviai 
džiaugiasi kad atsirado drau
gingų kongresmanų tokioms 
rezoliucijoms įnešti, o Sanda
ros redaktorius pataria jų pa
stangas atmesti. Kodėl? Ogi 
todėl kad p. redaktorius pats 
niekuo neprisidėjo prie tų rezo
liucijų įnešimo. Jeigu jis bu
tų prisidėjęs tuomet tos rezo
liucijos butų buvusios geros ir 

"T?" 
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vių, ir tai ui eilinių, o vadų 
tarpe, kurie skelbdamiesi kovo-
ją už Lietuvos laisvę, tikrovėje 
klaidina savo pasekėjus keis
tais tvirtinimais. Nejaugi jie 
nesupranta kad tokiais raštais 
jie pakenkia ne tiek savo poli
tiniams oponentams, kurių dar
bus jie iškoneveikia, kiek musų 
visų aukščiausiam tikslui — 
nepriklausomos Lietuvos atku-
rimui ? Ar ne veidmaininga 
po viso to skelbti kad vienybės 
labui reikia pakilti aukščiau 
part i j ų ? Lt jžerželia. 

Laimėjo Jaunų Ūkininkų Premijas 
asea Įjįp .... I .ItMiiiiwfM 
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Garbės Žvejojimas 
Jau pačiame ęhieagos Lietu

vių kongrese vienas žmogelis 
labai išgarbino p. Grigaitį. Vė
liau kitas "meistras" panašių 
pagyrimų prirašė į Naujienas. 
Savigarbos turintis redaktorius 
butų sarmatijęsis i savo laik
raštį įsileisti tokių savęs gar
binimų, bet p. Grigaitis pasi
elgė kitaip. 

Gruodžio & d. Chicago Tribu
ne tilpo p. Grigaičio pasikalbė
jimas su Carl Wiegman. Užuot 
paminėjęs Willis-Kelly rezoliu
cijas ir tuo parodęs kad pats 
U. S. Kongresas remia Lietu
vos byki, p. Grigaitis įsileido 
į ilgus išvedžiojimus del Euro
pos ir Lietuvos ateities. Rusi
ja, girdi, turės ištraukti savo 
kariuomenę iš užgriebtų šalių, 
kadangi ta kariuomenė jai bus 
reikalinga viduje tvarkai pa
laikyti. Nebūdama ekonominiai 
stipri ir neturėdama organiza-
tyvių gabumų, Rusija negalė
sianti valdyti plotų nuo Balka
nų iki Suomijos (valdyti gal 
ir negalės, bet galvas keliems 
milijonams "liaudies priešų" 
nukapoti suspės. — Red.). Kil
sią neramumai, ir Lietuva at-
gausianti laisvę. 

Krinta į akis kad visas' pa
sikalbėjimas išmargintas žode-

tiesioginiai ir neliečiamas, ta
čiau jautrios Lietuvių širdys 
jaučia kad yra tiesiamos gai
rės naujam pasauliui, ir kad 
tos gairės Lietuvių tautą nu
ves f svajojamą laisvę. 

A . M* 

Vaizde parodoma Donald McKnight, 21 metų. iš Mary-
lando, ir Mary Arlene Nelson, 20 m., iš Kansas valstijos, lai
mėję jaunų ūkininkų 4-H premijas už 1945 metus. 

Pabėgėlių Vargai 
Skyrių veda Jonas Jurgelis. 

Didžioji Musų Viltis 

akcija Kongrese butų buvus ,iais ir pastabomis «Dr. 
remtina. 

Gaila kad atsiranda Lietu-

Floral Sistemos Tonikas 

Grigaitis pareiškė". 
Geras dalykas kad tokiame 

dideliame laikraštyje kaip Chi
cago Tribune tilpo straipsnis 
apie Lietuvą, tačiau atrodo kad 

Prasidėjus šiam antrajam pa
sauliniam karui, didžia u s i a s 
musų tautos troškimas buvo— 
išlikti jo nepaliestai, neįveltui 
į baisųjį jos sukurį. Tačiau 
dėl savo ypatingos geopolitinės 
padėties musų tauta to išveng
ti negalėjo. Lietuvos kaimynei 
Lenkijai tapus pirmąja plėšrio
jo Vokiečių militarizmo bei na-
c i o n a l - s o c i a l i z m o  a u k a ,  R y t ų  
Europoje buvo suardyta politi
nių jėgų pusiausvyra, ir Lie-

tį, tvirtą įsitikinimą kad jie iš 
to sudužusio skęstančio laivo 
bus išgelbėti Amerikiečių ir 
Anglų, kurie prieš smurtinin
kus, prie plėšriuosius agreso
rius į šį karą įstojo vedini kil
niųjų žmonijos idealų: laisvės 
ir teisingumo. 

Karo audros iš savo tėvynės 
Lietuvos į Vokietiją atblokštų 
Lietuvių gyvenimas buvo nepa
prastai sunkus. Vokiečiai Lie
tuvius gaudė ir prievarta grū
do į Wehrmachta, siuntė juos 
prie sunkių darbų. Gyvenimo 
sąlygos buvo kuo blogiausios. 
Daugeliui jų teko gyventi šal-

Labai peras vaistas pataisymui 
suirusio skilvio, kepenų ir inkstų, butų buvę daug geriau jei ja-
Jeigu jums maistas neskanus, arba me butų buvę mažiau išvedžio-
jei vargina nevirškinimas ir gastri- jimų ir mažiau "Dr.", O dau-
tiS, ar esat nervingas ir lenevai su- giau fakt bnlševiku ir 

erzinamas, jeigu skauda galvą ir . T • j. " 
jusų miegas nesuteikia tinkamo pa- ,laZ14 nusikaltimus Lietuvoje 
ilsio, jeigu kenčiat nuo užkietėjimo dabar Lietuvai užkrauto rau-
ir jaučiat nuvargęs ir nevikrus, jei donojo jungo neteisingumą. 
turit blogą kvapą, apvilktą liežuvi j Litvanus. 
arba skaudėjimą strėnose ties inks-
tais, Florai System Tonic jums tik-' 
riausia suteiks greitą palengvinimą.' ATOMINĖS energijos jiegąj 

tuvos valstybės ir jos tautos 
likimas prieš jos pačios norą j tuose, drėgnuose, apgriuyįisiuo-
buvo išspręstas kuriam laikui' se barakuose, maitintis pusba-
dviejų jos didžiųjų kaimynų, džiu. Lietuviai kentė turėda-
Lietuvių tauta neteko viso, kas, mi tvirtą viltį, tvirtą įsitikini 

AKRON, OHIO 
. SMULKIOS ŽINIOS 
Gruodžio pradžioje mirė Ona 

Antanavičienė, sulaukus senat-
I vės. Prieš metus laiko mirė 
įjos vyras, Mykolas. Liko po-
j sunis Jonas Antanavičius. Jo 
rupesčiu velionė tapo palaido
ta šv. Kryžiaus kapinėse; pa* 
maldos atsibuvo šv. Petro ba
žnyčioje. 

Akrone išgyveno 26 metus; 
su savo vyru buvo nusipirkę 
namą prie Birutės gatvės, arti 
buvusios Lietuvių bažnyčios. 
Į Akroną jie atvyko iš Bridge-
ville, Pa. Iš Lietuvos paėjo iš 
Suvalkijos. Velionė buvo do
ra, ramaus budo moteris. 

Iš kariuomenės gryžo visai 
paliuosuotas Vincas Kidikas, 
sunus Prano Kidiko, kuris pa
lei Akroną ukininkauja. Vin
cas kariuomenėje išbuvo pus
penktų metų. Jam teko daly
vauti keturiuose mušiuose — 
Normandijoje, šiaurinėje Pran
cūzijoje, Reinlande ir centrali-
nė.ie Europoje. Visur išėjo lai
mingai nesužeistas. Daug ko 
matė ir patyrė. Jis tarnavo 
oro jiegų divizijoje, pasiekė 
saržento laipsnio. 

Vincas Kidikas gražiai kalba 
Lietuviškai, doras ir rimtai 
užsilaikantis veikinas. Kiek 
pasižmonėjęs, paviešėjęs pas 
ęavo tėvus, atlankęs senus sa
vo draugus, Vincas stojo dirb
ti Goodrich gumų dirbtuvėje 
Akrone. Jo tėvai yra ilgame
čiai Dirvos skaitytojai. • 

Kareivis Bronius Algirdas, 
laimingai gryžęs iš karo, pavie
šėjęs pas savo motina, atlankęs 
draugus, apsivedė, žmoną pa
ėmė kitatautę. Kalnas. 

NACIONALĖ LĖKTU
VU PARODA 

Jau dabar galit gauti pirkti ti-
kietus j National Aircraft Show ku
ris prasidės Sauio 11 ir tę^is iki 20, 
Cleveland Public Auditorium. 

Tikietai gaunami iš Taylor's ti-
kietų ofiso, taipgi iš f&ond's ir viso
se 55 Marshall vaistinėse ir Clarl; 
valgyklose visame mieste. 

U. S. Army Air Forces Oro Tech
ninės Tarnybos Komanda jau pra
dėjo sugabenti karo lėktuvus ir mi-
litariškus padargus kurie laimėjo 
musų pergales virš Europos ir Azi
jos. Atskrido milžinas B-29, ku
ris taipgi bus išstatytas šioje pa
rodoje. Pamatysit be to dikčiai iš 

VokicPų ir Japonų atimtų kariškų 
lėktuvų ir bombų. 

Šios parodos visas pelnus įkirti
mas Army Air Forces Aid Society 
rėmimui veteranų ii* jtj šeimų. . 

Skelbimai Dirvoje 
50c ūl vieną kartą 
tris karius už $1.00 

Smulkus skelbimai Dirvoje, 
kai£ tai namų pardavimas, 1S-
nuomavimas, kambariai, pa-
jieškojimas giminių, talpina
ma 50c už vieną kartą, tris 
kartus už $1.00. Priduokit 
gatavai parašytą. 

NATIONAL 
AIRCRAFT 

SHOW SOME OF THE FEATURES 
• The Fi-29 Superfortress 
• Tlir Black Widow Night Fighter 
• P-80 Jet-propelled Shooting Star 
• Ten Famous U. S. Fighter Planes 
• Captured German and Jap Planes 
• The Jap Kamikaze Suicide Plane 
• The German V-l and V-2 Bombs 
• Radio-controlled Television Bomb 
• Radar and Radio Demonstrations 
• The New Altitude Gyro 
• Civilian and Commercial Planes 
• And hundreds of other Exhibits 

Proceeds ui ft go to the benefit of 
the Arm v Air Force* Aid Snctefy 

ADVANCE SALE "Money-saving" tickets 
may be purchased up to Jan. 10th at: 

Bond's—Marshall Drug Stores 
Taylor's—Clark Restaurants 

Public Auditorium 

CLEVELAND 

The Greatest Aviation Show in History 

šis tonikas padarytas iš vienų tik nekurie šitaip perstato: vieno 
žolių, šaknų ir žievių. Jis paprastai svaro šmote anglies randasi 
suteikia puikias pasekmes veik vi- atomjngs energijos tiek kad ji 

jai buvo brangiausia: neprik
lausomos valstybės, kultūrinės 
ir ūkinės laisvės. Ji tapo nau
jos agresijos auka. Tuo Lie
tuvių tautos kančios nepasibai
gė. Jos žemėje du syk (1941 
ir 1944 m.) siautė karo veiks
mai, kurių gilies žaizdos ir žiau-

i rųs pėdsakai liks daugeliui am
žių. 

Tragiškiausia 

Kaina $1.00 už 8 oz. butelį. 
FLORAL HERB CO., Dept. 7 
Box 305 CLINTON, Ind. 

štai apysaka kuri jums patiks! 

A L P I S  
KĘSTUČIO IŠLAISVINTOJAS 

4~ 

$1.50 Popieros v ir ša is. $2.00 Tvirtais vir&ais 

Dabar atiduodama už $1.00 
0 Didelė, įdomi, lengvai skaitoma K. S. Kar-
piaus istorinė apysaka iš D. L. Kunigaikščio 
Kęstučio laikų — apie jaunuolį Alpį, kuris iš
laisvino Kęstutį iš Kryžiuočių nelaisvės. Istori
ja pažymi tik tiek kad Alpis išleido Kęstutį, ta
čiau tas narsus vaikinas ir toliau gyveno — šio-
je apysakoje rasit to gyvenimo tolimesnius nuo-

. tiki us Lietuvoje- jo kariavimus, meilę ir at-
f fižymėjimui. Knyga paveiksluota, 288 puri/ ; 
j[r! Knygk pasiunčiama tuojau, iki jų dar turime, 
į įfesiųskit laiške $2 arba $1.50 (50c galima siųs

ti pašto ženklais). 

Reikalaukit "Dinroit" 
4J820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohto 

musų tautai, 

^ uzkietejimo. žemgs ekvatorių Pr'es savo nori» buvo blaškomi 
suvh-S 150 kartu (žemės ek-1 RytU3

1
ir Vakarus. 1944 m. 

vatorius apima 25,000 mvlių).7aaa^- 1karo Riksmams 
kus Lietuvos zemę, šimtai tūk
stančių Lietuvių, viską palikę 
karo audros niokiojamoje tė
vynėje, patraukė į Vakarus, į 
Vokietiją. Jie taip darė todėl, 
kad tai buvo jiems vienintelis 
kelias, kuriuo gali buti išsigel
bėti bent likučiai tautos. La
bai klaidinga butų manyti kad 
Lietuviai tatai darė iš savo mei
lės Vokiečių tautai arba tikė
dami Vokiečių laimėjimu. Lie
tuvių tautai teko du syk išgy
venti skaudžią ir žiaurią Vokie
čių okupaciją: 1914-1918 me
tais ir 1941-1944 metais. Tuo 
kart plėšrusis Vokiečių milita-
rizmas, o antru kartu ir dar 
plėšresnis nacional - socializmas, 
Lietuvių tautoje paliko gilias 
žaizdas, kurių randai amžiais 
liks Lietuvių tautos kune. Lie
tuvių tauta geriau negu bent 
kuri kita tauta, žinojo, koks j 

mą kad Vokietijos galybė bus 
greit palaužta ir Lietuviai su 
lauks geresnių, šviesesnių die
nų. Toji viltis įvyko. Mes, 
atblokštieji j Vokietiją, "tikrai 
susilaukėme geresnio gyvenimo, 
negu kad jį turėjome prie na-
zių režimo. Tačiau musų tau
ta tebegyvena sunkius laikus. 

Šiądien Lietuvių tauta gyve
na pačius sunkiausius laikus, 
kokius jai kada nors yra tekę 
gyventi, šiądien Lietuvių tau
ta l:»e laisvės, išblaškyta, giliai 
susisielojusi prie savo buvusio 
laimingo gyvenimo griuvėsių, 
sprendžia lyg tas Hamletas prie 
karsto duobės įkyrųjį likimo 
klausimą: "To be or not to be, 
that is the question?" (buti ar 
nebūti, tai yra klausimas?). — 
Taip. Tai didysis musų tau
tos klausimas, kurios sprendi
mas, deja, šiądien ne vienų tik 
musų rankose. Lietuvių tau
ta, pastatyta prieš šį klausi
mą, vieną aiškiai žino, vieno 
didžiai trokšta ir siekia, bfttent: 
išlikti gyvą, gyventi kultūrin
gai ir laisvai. Bet gal but ji 
to negalės padaryti, gal but ji 
tų, kurių rankose šiądien yra 
tautų likimas, yra pasmerkta 
žuti. Prieš tokį sprendimą at
sispirti, jį pakeisti, ji pati vie
na yra bejiegė. 

Susisielojusi ties likimo jai 
iškeltu klausimu: žuti ar bu
ti, Lietuvių tauta tiki savo eg
zistencija, nes Lietuvių tauto
je. gyva ir nepalaužiama viltis 
kad pasaulį tvarkys ne smur
tas, bet teisingumas kad pasau
lyje viešpataus ne vergija, bet 
laisvė. Tą Lietuvių tautos vil-
tj stiprina kiekviena buvusio 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
prezidenįp Roospvelto ir ;<labar-
tinio prezidento Trumano, bu
vusio Didžiosios Britanijos pre-
miero Churchillio ir dabartinio 
premiero Attlee kalbos. Jų kal
bos, lyg tamsią gūdžią naktį iš 
nepajudinamų uolų įskeltos ki
birkštys nušviečia naujo gyve-

Mes Duodam ir Iškeičiam Eągle Stamps 

The May Co's 
BASEMENTE 

baisus likimas ją. ištiktų, jei
gu rudajai Vokietijai butų lem
ta laimėti. 

Jei 1941 m, vasarf, Vokiečių 
kariuomenei veržiantis į Rytus, 
kai kas iš Lietuvių ir galvojo 
apie Vokiečių tariamąją perga
lę, tai 1944 m. vasarą, pakri
kusiai Vokiečių kariuomenei bė
gant iš Rytų, niekas sveikai 
galvojąs nebegalėjo tikėti Vo
kiečių pergale. Vokiečių pra
laimėjimas buvo aiškus. Vo
kietija buvo skęstąs laivas, ir 
vis dėlto šimtai tūkstančių Lie
tuvių skubėjo į tą skęstantį 
laivą. Kodėl jie taip darė? Jie'nimo horizontą®. Nors tose jtt 
taip darė# turėdami tvirtu vii-1 kalbose Lietuvių tautos .Ūkimas, 

jrtade f»r ;V 

\], S, 
100 GRYNOS VILNOS 

SUCKS 
Telefonu ir 
Paštu Duot! 

Užsakymai 
Išpildomi 

CHerrv 3tii 

Jus luatet ir. kai WACS jas dSvSįO-Hlibflr -fes jgalit paCkw .įsigyti sau S»s pui
kias grynos viino.s slacks ir dėvėti! Jų rušis rr daibrr gerumas yra nuostabus už tą žemą 
kainą. Giliais šoniniais kišeniais ir veltu viršum kas neduos blizgėti Įsidevėjus. Visos iš 
sęrge. Rašykit mums, arba telefonu paduokit savo oisakyitm, fcrtoa ateikit pasilenkti šių 
paikių slacks. Mieros 26 iki 34 Khaki spalv0g. 

VairiŽta I'alinonito Civiliy Naudojimui! 

' O  U l I l i l U k )  V I L I  U i  

UŽSIMAUNAMI SWEATER1AI 
, PtiUtk^viB# pcit? (#auto ICnfedoins Sijono! 

/ *> ' r.,'- ' 'i- '' **"{•' -'į- " > r';' ? _ ' ••V/: *w.': V-' .u 
t. " 
Jie yra tikrai geros rūšies! Šilti, visiškai 
švelnus grynos vilnos užimaunami swea-
teriai ilgon' arba trumpom rankovėm — 
koks jums patinka. Visose mėgiamose 
palvose, rimtos 34 iki 40 patiems ir mo
terims. ; . ^ 

j 

P*M» ir Tttefema Ui«*feymai Nepildomi 

V 
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DAUGELIS ATNEŠA 
PABĖGĖLIAMS 

DOVANAS 
Į Lietuvių salę, i klebonijas, 

i Dirvos redakciją nešama ir 
vežama rišuliai rubų ir kenuo-
tų maistu ' produktų, skiriamų 
Lietuvos pabėgėliams. 

Vajus dabar pačiame Įsisiū
bavime. 

Priduokit savo dovanas rū
bais, avalais kurie tinka dėvė
ti, atneškit maisto, muilo, ir 
pinigais/ Už jusų pinigines au
kas bus perkami ir siunčiami 
reikalingiausi pabėgėliams da
lykai. 

Mrsf Mary Thompson, pa
skaičius Dirvoje apie ši vajų. 
atnešė gerų rubų ir dar davė 
?j3.00 auką pirkimui reikalin
giausių dalykų pabėgėliams. 

Skubėkit su savo auka, da
bar pats viduržiemis, reika

linga skubiai siųsti pabėgė
liams paramą. 

Pats Gen. Eisenhower, kuris 
lankėsi ir pas Lietuvius pabė
gėlius, sugryžęs j Ameriką pa
reiškė kad maistas yra būtinai 
reikalingas visoje Europoje ir 
turi buti siunčiamas išlaiky
mui tarp žmonių taikos. 

Lietuviai, siųskim kuodau-
giausia maisto ir rubų palaiky
mui savo tautiečių gyvybių. 

LVS SUSIRINKIMAS 
LVS 1-mo skyriaus svarbus 

susirinkimas bus laikomas Dir
vos redakcijoje, penktadienio 
vakare, Sausio 4, nuo 8 vai. 

Yra svarbių reikalų aptari
mui, visi nariai prašomi daly
vauti. 

PRADEDANT Cleve lando 
150 metų sukakti. Naujų Me
tų dieną, kad ir dideliame šal
tyje, miesto aikštėje iškelta 
vėliava ir atlikta tam tikros 
ceremonijos. Laike prakalbų, 
besėdinčių muzikantų net triu-
bos užšalo ir kai pabaigoje 
prisiėjo groti himną, turėjo di
delio vargo. 

TRAFIKO nelaimėse Cleve
land? 1945 metais išviso už
mušta 103 asmenys, 13 dau
giau negu 1041 metais. Bet ir 
tai Clevelandas tikisi laimėsi 
saugumo dovaną. 

SVEČIA VIMAISI 
Rosemarie ir Veronika Mi-

helich, dukterys Jono ir Onos 
G. Mihelich, pargryžo dvejetui 
savaičių šventėms iš Winona, 
Minn. Jos lanko šv. Teresės 
Kolegiją. Už jų aukščiausius 
laipsnius lankant čia Notre 
Dame Akademiją, abi gavo 
penkių metų stipendiją i Ko
legiją. 

Pas pp. P. J. žiufius lankė
si švenčių proga p-lės Violeta 
ir Hy pati ja Yčaitės. Pirmoji 
lanko Ohio State Universitetą, 
o Hypatija tarnauja Lietuvos 
Pasiuntinybėje Washingtone. 

Iš Amsterdam, N. Y., trum
pam laikui biznio reikalais bu
vo sustojęs Clevelande žinomas 
vietos dainininkas Norbertas 
Skirbantas. Savo uošvei p. 
Aleksandravičienei Amsterda
me išrašė 1016 metams Dirvą. 

Vincas Kayackas su žmona, 
Terese, ir dukteria, iš Mon
treal, Kanados, lankėsi Naujų 
Metų šventėse pas savo brolį 
Joną, gyvenanti čia. Taipgi 
apsilankė Dirvos redakcijoje: 

Vincas Kayackas yra daini
ninkas ir plačiai darbuojasi 
Montrealo Lietuvių tarpe. 

VERBELAI APSISTOJO 
FLORIDOJE 

Jonas ir Marge Verbelai, bu
vę Clevelandiečiai, pardavę sa
vo biznį Geneva, Ohio, išvažia-

BOLšEVIKAI VISKĄ 
SUDARKĖ 

Nekurie mažiau išrpananti 
Lietuviai, kurie nepriklauso
mybės laikais galėjo laisvai į 
Lietuvą nuvažiuoti, dabar jau 
kalba tuoj galėsią važiuoti ap
silankyti Lietuvoje, mat, ka
ras pasibaigė.... 

Mažai jie supranta dabartį* 
nį skirtumą ir kad į Lietuvą 
Rusai nieko nežada įsileisti. 

Telegramas iš Lietuvos per 
bolševikų cenzūrą siunčiamas 
eina visą savaitę, jeigu išlei
džiamas. 

Jei kas siunčia kokius doku
mentus savo namiškiams Lie
tuvon, bolševikai jų neatiduo
da. Amerikos piliečiams nelei
džia iš Lietuvos išvažiuoti ir 
visokias kitokias pinkles išsta
tė tiems kurie dar yra gyvi ir 
gali Lietuvoje gyventi. 

SUĖMĖ PAŠTO DĖŽUČIŲ 
VAGILIŲ — LIETUVĮ 

Anksti rytą Gruodžio 29, po
ra detektivų, važinėdami W. 
117 gatvės srityje, patėmijo be 
šviesų važiuojantį automobilį, 
ir jo važiuotoją sulaikė. Tar
dant pasirodė kad jis yra bu
vęs kalėjime baustas už nusi
žengimus, todėl tęsė tyrinėjimą 
ir išgavo jo prisipažinimą kad 
jis apiplėšinėjo pašto laiškų 
dėžes ir tas dėžes ką laiškane
šiai pasideda savo laiškus ir 
rišulius prieš išnešiojant. adre-

vo į pietines valstijas. Dabar matams. 
raso iš West Palm Beach kad 
ten pribuvo Gruodžio 23 d., ap
sigyveno savo gerų draugų iš 
Geneva penkių kambarių bun-
galoj ir mano ten pragyventi 
porą mėnesių. 

Rašo kad oras ten šiltas, Ka
lėdų dieną buvo 84 laipsniai. 

Ten taipgi gyveno Juozas ir 
Juzė Braziai, kurie prie Ge-
nevos seniau turėjo gasolino 
stotį. Verbelai žada apsilan
kyti pas Andrių Urbšaičius, ku
rie praeitą -rudenį išvažiavo j 
Floridą gyventi. 

KUN. K. PETREI KIS GRYŽO 
Kun. K. Petreikis, 'tarnavęs 

kapelionu U. S. armijoje, gry-
žo iš tarnybos. Jo pagerbimui 
rengiama vakarienė Sausio 20, 
§v. Jurgio parapijos salėje, 

Pasirodė tai buvo Frank P. 
Zalneraitis. 32 m., nuo 1068 E. 
177 st. Praeitų trijų metų 
bėgyje buvo išplėšta apie 150 
pašto dėžučių. Zalneraitis pri
sipažino pasidirbdinęs raktą ir 
juo atrakinęs dėžutes vogdavo 
numatytus laiškus ir siunti
nius. Daug laiškų jis suplėšy
davo ir numesdavo kurie jam 
buvo be vertės. Pašto virši
ninkai nudžiugo galutinai su
gavę tą plėšiką ir laiškų nai
kintoją. 

OHIO valstijoje Naujų Me
tų švenčių laikotarpiu nuo vi
sokių nelaimių žuvo 23 žm. 

''Dirvos" Redakcija priima Ir 
talpina pranešimus apie vietini 
Lietuvių judėjimą, draugijij su 

MOTERŲ KLUBO POKILIS 
Lietuvių Moterų Klubas tu

rėjo nepaprastą Kalėdų pami
nėjimą Gruodžio 27, Onos Peč-
kaitienės namuose. Kadangi 
šis klubas eina į dvidešimtį me
tų savo gyvavimo, p. Pečkai-
tienė, kaipo viena organizato
rių, pasikvietė nares pas save 
ant švenčių. 

Ponios Pečkaitienės vaišin
gumas ir duosnumas kaip vi
suomet ir šį kartą gražiai at
sikartojo. 

Narės su viena kitom apsi
mainė dovanėlėmis, ir taipgi 
buvo duosnios aukomis BALF 
skyriui. Poni Pečkaitienė pa
aukojo dvi gražias dovanos, ku
rios buvo išleistos laimėjimui 
ir davė $12 pelno. Narės su
nešė 54 kenus įvairių maisto 
produktų. 

Klubo komisija Į BA'LF sky
rių, Margaret Zuris ir Teofilo 
česnienė, pristatė aukas BALF 
rengiamam kortavimo vakarui 
Gruodžio 30, šv. Jurgio parapi
jos salėie. 
Valio Klubietės ant 1946 me
tu! Narė. 

nuo (1:00 vai. Tiki'etus Veikia j sirmkimus, nemokamai Pra-
jauti .Kankrfo;. gaunama pas „EŽE' a„?£ 
komisijos pirmininkę A. Na- ^0I)irfi0. 
vickienę, pas p. Durasevicienę 
ir kitas komisijos nares. Kai
na *1.50. 

Kviečiami Youngstownieciai 
ir Akroniečiai dalyvauti; užsi-
sakvkit sau tikietus laišku ra
šant: A. Navickienė, 18669 
Pasnaw ave., Cleveland 19, O. 

IMTYNĖS 
Jack Ganson rengia įdomias 

imtynes Central Armor v kas 
ketvirtadienio vakaras. Jis da
bar gauna svarbių garsiu imti-
ku kaip "Strangler" Wagner, 
Billy Watson, Frank Sexton, 
John Katan, Big Boy Morgan. 
Dick Shikat ir kitus. 
E "\ 

PRANEŠKIT 
Savo Antrašo Permainą 

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 už 
lc atvirutę prieš persikėli
mą į kitą vieta gyventi. — 

.Dirva Cleveland 3. O. 
* J 

NAMŲ SAVININKŲ 
REIKALAIS 

Namų Savininkų Vienybė 
laikys specialį metinį susirin
kimą trečiadienio vakare, Sau
sio 9 d., Lietuvių salėje, pra-
džio 8 vai. lygiai. 

J šį susirinkimą yra kviečia
mi ne vien tik namų savinin
kai kurie priklauso į Namų Sa
vininkų Vienybę, bet ir kiek
vienas kas tik turi kokią nors 
savastį, namą ar namelį, šia
me susirinkime kalbės gabus 
namų reikalų žinovai, ypatin
gai Couneilmah Pucel, kuris 
vra nuskirtas ir darbuojasi 
Clevelande miesto namų reika
lų komisijoje. Taipgi bus pri
imtos svarbios rezoliucijos, ku
rios yra gyvas reikalas namų 
savininkams, ir bus aptarta ki
ti namų savininkams svarbus 
reikalai. Paaiškinimai bus. An
gliškoje ir Lietuviškoje kalbo
se. Kviečia komisija: 

K. štaupas, P. P. Muliolis. 

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

Lithuania Presents 
Plea for Freedom 

(Repririt from Detroit Times) 
The following appeal has 

been sent to President Tru
man by the Supreme Lith
uanian Committee of Libera
tion as representative of the 
Lithuanian movement which 
is carrying on a heroic fight 
against the absorption of 
Lithuania by Soviet Russia. 

* * * 

THREE consecutive occupa
tions and the military opera- Lithuania, whether based on 

rope have ceased and the Al
lied nations are well on the 
way to a durable peace found
ed on law and Justice, the Su
preme Lithuanian Committee of 
Liberation takes the liberty of 
calling your attention, Mr. Pre
sident, to the situation of the 
Lithuanian people and the Lith
uanian state, and submits the 
following requests for your 
favorable consideration: 

THAT' the Soviet claims to 

tions in her territory have in
flicted terrible wounds on Lith
uania. Many of her towns and 
villages have been left in ruins, 
her economy, once so flourish
ing, has been very nearly and 
completely wrecked . 

During the first Soviet oc
cupation, more than 4 0, 0 0 0 
Lithuanians were deported to 
the Arctic wastes of Siberia, 
and to this day their fate is 
causing grave concern to the 
Lithuanian people. Tens of 
thousands were done to death 
solely because they were Lith
uanians. 

The Nazis, who succeeded the 
Soviets, destroyed hundreds of 
thousands of Lithuanian citi
zens; about 150,000 Lithuanian 
nationals were forcibly deport
ed as slave laborers to Ger
many. Hundreds of Lithuanian 
intellectuals were tortured and 
put to death in gestapo prisons 
and concentration camps. 

Panic fear of a second So
viet occupation caused nearly 
300,000 Lithuanians to leave 
their home land. Today, when 
Lithuania is for the second 
time occupied by the Soviets, 
mass deportations are again 
being carried out by the NK 
VD. 

The Lithuanian people, out
lawed, tortured and deported, 
apppeal to the conscience of 
the world, praying in despair 
for help and deliverance. On
ly a nation which is in posses
sion of its freedom and en-
joys independence can heal the 

PAJIESKOMI broliai Remei- w:ounds cau!ed by war ?n<?, f'T" 
kiai, gyveno ar gyvena Cleve
lande. Taipgi broliai Leikai, 
vienas gyveno Chicagoje. ki
tas San Francisco. Tariu vi
siems jiems svarbiu žinių. 

JONAS ALEKNA 
1880 E. 86th St. Cleveland, O. 

H. ROCCO 
BEAUTY SALON 

January Special 
Pcirnnent Waves — 

$5.50 ir daugiau, pilnai 

Plaukij Dažymas—$5.50 
pilnai 

Visų rusių Permanents Garantuota 
NĖRA reikalo daryti appointmentą. 

Atdara kasdien nuo 9 k i 6. 
Ketvirtad. i. yenktad. vėliau. 

5404 SUPERIOR AVE. 
H End. 1678 

eign occupation, can rebuild its 
devastated towns and villages, 
reorganize its economic life, 
and reintegrate its country in
to the great process of world 
reconstruction. 

The imposition on Lithuania 
of any arbitrary ties with the 
Soviet Union, which is so es
sentially alien to the Lithuan
ian nation in speech and re
ligion and culture, would plunge 
the Lithuanian people, who 
have fought so long and so 
hard for their liberty, into ab
solute despair, would paralyze 
their creative energy, would 
condemn to permanent emigra
tion about half a million Lith
uanians who are today endur
ing the hard lot of the exile, 
sustained only by the hope of 
a speedy return to a free and 
independent homeland. 

Now that hostilities in Eu-

considerations of security or 
on the alleged will of the Lith
uanian nation as expr e s s e d 
through the so-called "people's 
diet.'' be not recognized as hi
therto. 

THAT action be taken to 
induce the Soviet Union to 
withdraw without delay its ar
my, administration, and police 
from Lithuanian territory, in 
order that the sovereign insti
tutions of the Lithuanian state 
may be reestablished and may 

ŠTfcBS 
ONE OF BASEBALLS GREATEST 
SHORTSTOPS SINCE 1928 > who 
PLAYED FOR BOTH NATIONAL AND 

AMERICAN LEAGUE TEAMS INT^E 
WORLD SERIES. IS NOlV 

6BRV/N0 WITH -rms M. 
IN THE MOST IMPOR
TANT WORLD SmESf 

MM 

S -/v< < 

* BARTELliS HABIT "OF 
6ETT/NG INTO FIGHTS 

EARNED H M THE 
NAME OF "ROWDY 
R/CHARD "— AHD 
V00 CAN GET INTO 
THE HABIT OF 
PUTTING YO U FT 
MO/VEVINTO THE. 
WORLD*S BIEEEST 
FIGHT IF YOU'LL 
KEEP BUYING, 

m BONOS! 
U. S. Treasury Department 

The Supreme Lithuanian Com-1 Russian policy which has been 
mittee of Liberation appeals to Į pursued since the days of Ivan 
you. Mr. President, m the name 
of a small nation of some 3,-

resume their functioning. These , QCO.OOO people. 
institutions will maintain oi-j This nation, which the Sli
der and tranquility in the c°un- prerne Lithuanian Committee 
try and will guarantee to the Į Liberation represents, loves 
nation the ligh„ of fieely ex- QT1^ valnpu lihprfv ns rmirh as 
pressing its will through unfet
tered elections. 

THAT the United States of 
America, Great Britain and 
France take under their protec
tion that portion of the Lith
uanian people which has been 
deported or exiled in conse
quence of the war. The ma
jority of these people are liv
ing at present in Germany, 
pending the creation of the 
condition sine qua non for their 
return to their native country, 
namely, the restoration of the 
exercise of the sovereign right 
of the Lithuanian state. 

THAT the Soviet govern
ment be prevailed upon to re
turn to Lithuania the Lithuan
ians who were forcibly deport
ed to the interior of Russia. 
Until this is done, it is request
ed that the Lithuanian Red 
Cross and Lithuanian-American 
relief associations, directly or 
through the International Red 
Cross, be permitted to enter 
into communication with these 
deportees in order to ascertain 
their fate, to enable them to 
communicate with their rela
tives and friends, and in order 
that aid may be organized for 
them. 

M O N C R I E F Furnasai 
Uirhrlinami Ilgų Metų Tarnavimui 

Jusų MONCRIEF Pardavėjas Jums Patarnaus 

THE HENRY FURNACE CO., MEDINA, O. 

UŽKVIEČIA DRAU
GUS I VESTUVES 
Parėjęs iš kariuomenes, Wal- | 

ter Zambliauskas apsiveda su 1 
vietos Lietuvaite, p-le Gene f 
Navarskaite. Jų vestuvės at
sibus šeštadienį, Sausio 12, Šv. 
Jurgio parapijoje, su iškilmin
gomis mišiomis 9:30 vai. ryto. 

J U O Z A S  P E Č I U L I S  Į  
Praneša visiems Lietuviams k;id dabar vėl | 

Išdirba PLIENINES (Steel) VENETIAN BLINDS J 
Visos musij išdirbamos Venetian Blinds langams yra | 

šmames geriausio plieno; darbas taipgi geras. Mes taipgi pa
darom WINDOW SHADES langams. Prašome visų Lietuvių krei
ptis j mus, o gausite tinkamą patarnavimą. Rašykit atvirutę arbft 
skambinkit telefonu, ar tiesiog matykite mus. 

SUN VENETIAN BLINDS 
Call IVanhue 395« 18609 KEVVANEE AVENUE 

Didelis 3 Dalių 

CIRCUS 
SAUSIO 6-13 

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

ATSXVESKIT VAIKUS 
• 

THE GREAT FUSSNER 
THE ALBANIS 

Klaunai—A rkliai—Drambliai 
Akrobatai—Šunes—Beždžionės 

ALFRED COURT'S Laukiniai 
13 žvėrys Išlavinti ne Jaukinti 

THE CJREAT CAHILL 
32—PUIKIOS MERGINOS—82 

ir 
DAUG KITŲ NUOSTABIŲ 

DIDŽIŲJŲ CIRKŲ AKTŲ 

and values liberty as much as 
do the larger nations. 

Even as they, it is equally 
ready to fight and to die for 
freedom. The high principles 
of the Atlantic Charter and the 
four freedoms proclaimed by 
the late president of the Unit
ed States, Franklin D. Roose
velt, constitute a beacon which 
lights the way for the Lith
uanian people in this, the dark
est hours of their history. 

The victory won at the cost 
of so much sacrifice and such 
great suffering would be trou
bled, and the sacrifices of the 
Lithuanian people completely in 
vain if. at the time when the 
triumph of the great western 
democracies has brought the 
blessing of liberty to other na
t i o n s  t h e  L i t h u a n i a n  n a t i o n  
should be condemned to hope
less slavery and extermination 
only because, in the words of 
the Soviet foreign minister, M. 
Molotov, this state of affairs 
is demanded by the imperialist 

AKINIAI 
galima gauti pas 

D-RĄ MATULAITI 
(Lait) 

7829 Euclid Avenue 

NOTARY PUBLIC 
Turint reikalą notarizuoti 
dokumentus kreipkitės j 

K. S. KARPIUS 
6820 Superior Ave. 

ENdicott 4486 

the Terrible. 
We avail ourselves, Mr. Pre

sident, of this opportunity to 
convey to your the expression 
of our highest consideration 
and that of the wtlole Lith
uanian nation. 

THE SUPREME LITHUANIAN 
COMMITTEE of LIBERATION 
Representing the Lithuanian 

Underground Movement. 

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

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

Eleanor ir Anthony Budas 
Savininkai 

"BROTHERS CAFE' 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

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

Lietuvius atsilankyti. 
Atdara nedeldieniais. 

KAZYS LEIMONAS, Sav. 

SUPERIOR-
RUSSELL INN 

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
6824 Superior Ave. 

LIQUOR WINE BEER 
Vieta kur sustoja kitų miestų 

pravažiuojanti Lietuviai 
Helen Urbšaitis Helen Dunbar 

Savininkės 

KAINA (Su Taksais) 
Šiokiądien popiet. $1.60—šeštad. 

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

BENDRA INEIGA 80c 

AKIENA 

DeSla C. Jakubs 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuviij Direktori) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
-'Kambariai pnšarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6G21 EDNA AVENUE ENdicott 1763 

Vestuvių pokilis prasidės 
nuo 6:30 vai. vakare, Šlove- ^(HiHiniHiiiuiiniiiiiiimiiiHlillllllillliimuiliiiiiiiiiiillllillliHlililiiiiiiiiHiiiMnuu 
nian Auditorijoj, St. Clair ir įs -

Ę. 64th St. || 
W. Zambliauskas užkviečia i E 

vestuvių pokilį visus savo ar-|5 
timus draugus ir pažystamus, js 
norėdamas kad visi dalyvautu, j = 
Kadangi gryžęs iš kariuome- = 
nes neturi draugų adresų todėl t §j 
užkviečia visus per Dirvą ir 5 _ 
pasitiki kad dalyvaus nesivar- | 6202 Superior Ave. HEnderson 9292 i 
žydami. . 1= = 

Wilkelis Funeral Home 
PILNAS LAIDOTUVIŲ 

PATARNAVIMAS 

JONAS G. 
PCXLTER 

L i e t u v i s  

Namų MaJiavotojas, 

Popieriuotojas 
Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo 

pagražinimo suteikiama 
nemokamai.. 

495 East 123rd St 
Telefonas POtomac 6899 

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

VYRAMS REIKMENYS 
VYRAMS ir VAIKINAMS 

SKRYBĖLĖS 
KELNĖS 

SWEATERIAI 
ŽAKI ETAI 

PYKAI GREEN STAMPS «r koinu pirktai* ftYlfAI 
čia galit iškeisti savo Stamp Books. IV#\| 
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