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(ffifRKtVVlTS NftPRTKL AtJ-. 
SOMOS LIETUVOS SAN-
TVARKOS ĮVERTINIMAS 

F" 4d KURIE musų veikėjai 
lai mėgsta apšaukti buvusį 
Lietuve • "j;rną fašistiniu. Lie
tuvos visuomenininkai ir poli
tikai betgi yra kitokios nuo
monės. 

štai rr"^itiniu metu vienas 
Uietuvi" : > įgėlių, Dr. B. Baz-
lauksm^h, ^ j -lipase straipsnj "Iš 
Politinės Laisves į Politinę 
Vergiją", kuriame. 'tĘĮp- kitų 
dalykų jis 'sako: , 

"Ir šiame kai kieno 'fašis
tiniu' režimu apšauktame pe
riode (1927-1940.—Red.) kraš
to gyvenimas mirgėte mirgėjo 
įvairių grupių šaukiamais su
važiavimais, kongresais ir mi
tingais. Juk neužmirštamos 
yra Katalikų Veikimo Centro j 
metinės konferencijos, kuriose j 
susirinkdavo tūkstančiai iš vi-1 
sų Lietuvos vietų jvairių luo
mų dalykių. Tos konferenci
jos kai kada būdavo gana po
litinėmis ir vyriausybė susi
laukdavo rimtos kritikos. Tą 
patį galima pasakyti apie Pa
vasarininkų kongresus ir kitų 
grupių suvažiavimus bei eili
nius susirinkimus. Trumpai 
kalbant po laisvos demokrati
nės Lietuvos" kaimus ir miestus 
skambėjo kilnus laisvas Lietu
viškas žodis". 

KITOJE vietoje Dr. B. Kaz
lauskas pastebi: 

"Tautos atstovavimas vals
tybės reikalų tvarkyme tiek 
pirmame, tiek antrame konsti
tuciniame periode (1922-1926 ir 
1927-1940.—Red.) reiškėsi per 
įvairias politines partijas, or
ganizacijas, kooperatyvus, eko
nomines bendroves. Politinis 
gyvenimas neprikla u s o m o j e 
Lietuvoje buvo labai gyvas. 
Demokratinės politinių bei kul
tūrinių organizacijų laisvės, 
spaudos laisvė ir susirinkimų 
bei žodžio laisvės buvo tiek val
stybės piliečių, tiek vyriausy
bės ypatingai branginamos". 

TENKA pastebėti kad Dr. 
B. Kazlauskas yra katalikų 
įteikėjas. Tat jo pareiškimus 
apie tautinį Lietuvos režimą ir 
apie jo metu klestėjusias de
mokratines laisves reikia lai
kyti objektyviais pareiškimais. 
Jeigu panašus pareiškimai bu
tų buvę padaryti tautininko, 
jiems, be abejo, butų buvę ga
lima prikišti kad jie yra "sa
vų žmonių apie saviškius pasa
kyti žodžiai", o todėl šališki. 

Bet kad tokius pareiškimus 
padaro katalikų pakraipos as
muo tai jiems jokio šališkumo 
prikišti negalima, nes jie kyla 
iš sluogsnių kurie 1926-1940 
metais buvo opozicijoje. 

BUTŲ labai gražu jei Ame
rikos Lietuvių katalikų spau
da. kuri godžiai išnaudoja pro-

£as neigiamiems gandams apie 
ietuvos tautinę vyriausybę 

perduoti, plačiau panagrinėtų 
savo pačių veikėjo Dr. B. Kaz
lausko teikiamus pasakymus. 
Tuo ji ne tik parodytų savo 
gerą valią, bet ir patarnautų 
teisingumui, kurs liepia viską 
nešališkai sudėti ant svarsty
klių. 
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Geh. Pattono Našle ^ PAVOJUS DABARTINEI AMERIKOS 
TVARKAI DIDĖJA 

Gen. Pattono našlė, sugryžo 
iš Europos, po laidotuvių savo 
vyro, kuris ten žuvo automo
bilio nelaimėje. Ją prie laivo 
pasitiko jų jaunas sunųs, ka
detas West Point kariškos aka
demijos. , -

Amerika, 1§45 metais lai-
| mėjus karą ir įgavus pa
saulinę vadovybę, 1946 me
tais susiduria su rimtu pa-

: vojum jos netekti, tikrina 
Kari H. Von Wiegand, su-
gryžęs iš Europos Hearsto 
laikraščių korespęndentas. 

[ To pavojaus priežastys 
yra, sako jis, stoka Ame
rikos visuomenėje ir val
džioje supratimo apie rolę 
kuri mums atiteko ir atsa
komybės kokią tas uždeda. 

Apgailėtinas silpnumas ir 
lankstumas Amerikos po
karinės politikos, kaip vėl 

TURKIJA KARIAUS, 
NESILEIS SOVIE

TAMS APIPLĖŠTI 

Turkija paskelbė kad ji 
atmes bent kokius Sovietų 
reikalavimus užleisti Rusi
jai Turkijos dalis ir apie 
tai praneš Amerikos ir An
glijos atstovams. Turkija 
geriau eis j karą negu už-
sileis diplomatiškam .apga
vimui. 

ISPANIJA ima. gelbėtis 
nuo pradėtos propagandos 
prieš Gen. Franco vyriau
sybę. Maskva, su Ameri
kos ir Anglijos pagalba, 
nori sugriauti toje šalyje 
tvarką. Ispanų valdžia pa
skyrė sumas pinigų įrengi
mui prietaisų kurie užkir-
tinės iš užsienio leidžiamus 
radio programus prieš Gen. 
Franco. 

SVIESTO bus mažai vi
soje šalyje per sekančius 
3 mėnesius. Iki Kovo pa
baigai civiliniams sviesto 
bus duodama 369,000,000 
svarų. 

Per Balandžio-Gegužės ir 
Birželio laikotarpį bus duo
dama 470,000,000 svarų. 

NENUSIMINKIME IR 
NEDžIUGAUKIME, BET 
KOVOKIME 

ASSOCIATED Press palei
dus gandą kad Baltijos valsty
bės busiančios pripažintos So
vietų Sąjungai, kai kurie mū
sų laikraščiai susirupino. Ne 
be pagrindo. 

Tačiau, kai State Depart-
mentas tas žinias paneigė, vėl 
dalis laikraščių ėmė džiugauti. 
Ot, girdi, akmuo nukrito nuo 
krutinės. 

• šaltai apsvarsčius, džiūgavi
mui nėra jokio pagrindo. Ne 
tik dėlto kad rytoj-poryt vėl 
gali pasklisti panašių nerami
nančių žinių, kiek dėlto kad 
Lietuvos padangė ir toliau lie
ka juoda. 

Bolševikiška Lenkija jau yra 
įvykęs faktas-, o. sovietų ka
riuomenė tebesėli' ir dar ilgai 
sėdės Berline. Tat Lietuva ir 
toliau lieka ne tik bolševikų 
valdoma, bet ir jų iš visų pu
sių apsupta. Gi kol Lietuva 
yra bolševikų iš visų pusių ap
supta ir nuo viso pasaulio at-

gramas, kadangi jis priima 
parodytas Maskvos konfe- nepritartiną fi-
rencijoje, ir aiškus neturė- losofl«> t,knno Taft-

TAFT NEIGTA TRU-
MANO PROGRAMĄ 

Po Prez. Trumano kal
bos per radio, sekančią die
ną Ohio Senatorius Taft 
kalbėjo prilygindamas pre
zidento siūlomą programą 
"komunistiniu" ir "kairia-
sparniu". Kongresas ati
dėlioja praverti Trumano 
programą todfel kad jis yra 
kenksmingas, kadangi jis 
yra CIO ir PAC progra
mas, ne demokratinis pro-

kirsta,. rimtai apie jos nepri
klausomybę kalbėti negalima. 

Norint kad Lietuva butų 
tikrai laisva, bolševikų įtaka 
turi buti pašalinta ne tik iš 
pentralinės bet ir iš visos rytų 
Europos, šitai betgi tegali bu
ti pasiekta griežta ir suderin
ta Amerikos ir Anglijos akci
ja: ''šalin komunistai iš Euro
pos". 

Gi kol State Departmental 
ir Foreign Office laikysis nuo
monės kad komunistiškas vei
ksnys yra būtina ateities pa
saulio santvarkos sąlyga ir kad 
komunistų įtaka Europoje yra 
reikalinga demokratijai ir va
karų civilizacijai išlaikyti, tol 
Jjietuvos atsikūrimo viltys yra 
labai miglotos. 

ŠITAI betgi tepatvirtina tie
są kad kova del Lietuvos lais
vės ir toliau didžiausiu susi
kaupimu ir didžiausia energi
ja turi buti vedama visų lais
vųjų Amerikos Lietuvių — ne
žiūrint kokias žinias Associa
ted Press ar kiiri kita agentū
ra bepaleistų ir nežiūrint ko
kius pareiškimus State Depart
ment padarytų. Nes anksčiau 
ar vėliau tiek Anglija, tiek 
Amerika prieis išvados kad 
kol bent kurioje pasaulio daly
je gyvuos komunizmas tol nei 
vienoje pasaulio dalyje jiebus 
saugi demokratija. 

jimas nustatyto ir toli nu
matančio kelio Azijoje ir 
Europoje, bus pražūtinga 
reiškiniu Amerikai. 

Von Wiegand sako, patė-
mijęs po sugryžimo iš Eu
ropos, kur praleido 14 mė
nesių, kaip maža Amerikie
čių tepermato kad Europa 
yra revoliucijoje kuri savo 
gilumu ir platumu neturi 
sau palyginimo bėgyje ar
ti praėjusių 2,000 metų. 

Amerikos žmonės nema
to to progreso kokiu eina 
griovimas Krikščioni š k o s 
civilizacijos Europoje ir se
nų politinės ir ekonominės 
sistemų, nei kaip nuolati
nai eina iš rytų į vakarus 
Raudona komunizmo ir so
cializmo banga. 

Dabar, su Anglijos ir A-
merikos pagalba, Maskvos 
inspiruotų komunistų-soeia-
listų Prancūzijoje, raudo
noji banga grasina nušluo
ti paskutines dvi šalis — 
Ispaniją ir Portugaliją. 

Tačiau Amerikiečiai nie
ko iš to nesidaro, "Tas ne
gali atsitikti pas mus", sa
ko jie. 

Tą patį atsakymą aš gir
dėjau Anglijoje keli metai 
atgal, ir girdėjau taip sa
kant Prancuzus ne taip se
nai. 

Socializmas ir suvalsty-
binimas atėjo Anglijon, ir 
komunizmas ir socializmas 
ir jų suvalstybinimas ban
kų ir privatinių industrijų 
dabar dominuoja Prancūzi
joje, kaip totalitarinės ko
munistinės sovietų Rusijos 
sandraugas. 

Tas GALI atsitikti ir čia 
— ir jau atsitinka, sako 
Von Wiegand. 

Toliau Wiegand Įrodinė
ja prie ko veda dabartinės 
industrinės suirutės, kurios 
griauna privatinius biznius 
ir industriją Amerikoje. 

Tuo pačiu sovietų Rusi
ja įsiskverbia į pasaulinę 
vadovybę, atimdama pir
menybę iš Amerikos. 

AMERIKA TIKRAI 
DIDĖJA 

Senatorius Raymond E. Willis 

Netrukus į Su v. Valsti
jas bus atvežta 26,866 A-
merikos karių žmonos iš 
Anglijos. Tam reikalinga 
aštuonių laivų. Su žmono
mis atvažiuoja daugelio ir 
kūdikiai. Tas žymiai pa
daugins Amerikos gyven
toju skaičių. 

A/ // / . s 
• / r /#, 

Senatorius Raymond E. Willis, iš Indiana, kuris 
įnešė bendrą rezoliucija su Kongresmanu Kelly, 
Lietuvos klausimu. (Žiūrėk pusi. 3-čią.) 

Prez. Truman užgyrė Au
strijos valdžią ir pasiuntė 
pasveikinimą Dr. Renner, 
išrinktam prezidentu. 

SIŪLYS 15% ALGŲ 
PAKĖLIMA 

Iš Washingtono praneša 
kad General Motors darbi
ninkams bus pasiūlyta tuoj 
15 nuoš. algų pakėlimas, o 
1947 metais bus pakelta ki
tas 10 nuoš. 

Šis pasiūlymas gali grei
tai užbaigti General Mo
tors streiką, kuris tęsiasi 
jau apie 7 savaitės. RUSŲ bolševikų virši

ninkai Berline pradėjo per
sekioti Žydus, isakant Len- T. „ , , TT 
kijos žydams apleisti mies- Kalbama kad United Mi
tą ir apsigvventi stovvklo- ne Wo-ikers trumpu laiku 

. i * .* i siiisitaikvs sn Am T)avhn je prie Prenzlau. Apie du 
tūkstančiai Žydų pajus bol
ševikų žiaurią ranką. Iki 
šiol Žydai garbino ir gel
bėjo bolševikams. 

Bolševikų valdomoj Len
kijoj Žydams vietos nėra, 
jie iš ten bėga. 

Žydus persekioja ir Lie
tuvoje sugryžę bolševikai, 
radę juos gyvus. Sako, jųs 
turbut nekovojot prieš na-
zius jeigu jie jus paliko gy
vus. 

susitaikys su Am. Darbo 
Federacija, 

Sausio 21 Miami prasi
dės A. F. L. valdybos posė
dis, galimas dalykas kad 
U. M. W. prezidentas John 
L. Lewis sugryš į Darbo 
Federacijos vykdomąjį ko
mitetą. 

Anglijoje, Naujų Metų 
dieną gimė mergaitė su 
dviem galvom. Po 50 va 
landų išgyvenimo ji mirė. 
Jos tėvas yra Amerikietis 
karys, Joseph Govro, da
bar sugryžęs Amerikon. Jis 
rūpinasi parsitraukti savo 
žmoną čia. 

Tautų Lyga pratfčjo vei
kti Sausio 10, 1920 metais. 
Dabar, Sausio 10, Londone 
pradėjo formalį posėdį po 
šio karo sukurta nauja pa
saulio taikai palaikyti or
ganizacija, United Nations. 

Tautų Lygai buvo išsta
tyta didingi rūmai Gene-
voje, kuriuos ji užėmė 1937 
metais. Dabartinei organi
zacijai jieškoma vietos A-
merikoje. 

Iš šios taikos organizaci
jos nieko neišeis, kaip da
bar jau žinovai spėja. 

New Yorke, jau pradėjo 
streiką telegrafo darbinin
kai, kurių sustreikavo ar
ti 7,000. 

Iš Amerikos išgabenama 
į Japonija 4,275 Japoniečiai 
— jų dalis yra Amerikoje 
gimę. : 

Laivų statybos darbinin
kai, apie 400.000, taipgi ne
patenkinti algomis ir pasi
ryžę reikalauti daugiauv 

Anglija atgabens į Ame
riką parduoti 250,(K)0 va
cuum valytojų, kuriuos iš
pirks Amerikos šeiminin
kės. Pačioje Anglijoje šei
mininkės negaus tų valyto
jų, bet Anglai jau pradės 
su Amerika bizni. 

Bolivijoje, Pietų Ameri
koj, trokui nukritus nuo 
aukšto kelio 500 pėdų že
myn, užsimušė 26 asmenys. 

Lenkų valdžia pareikala
vo Amerikos valdininku 
Vokietijoje grąžinti į Len
kiją tulą Karl Milewski, 
Lenką, kuris sakoma prie 
Vokiečių įvedė išdirbimą 
žmonių odų į mašneles ir 
avalus ir jis buvęs priežas
timi mirties 12,500 Lenkų. 

ŽVĖRIŠKAI NUŽU
DĖ MERGAITĘ 

Chicagoje, prieš kelias 
dienas buvo pagrobta Su
zanne Degnan, 6 metų am
žiaus, Chicagos OPA direk
toriaus duktė. Pagrobikas 
paliko raštelį jog reikalau
ja $20,000 atlyginimo už 
jos sugrąžinimą. 

Tačiau Sausio 8 ta mer
gaitė buvo rasta jau nužu
dyta, supjaustyta dalimis 
ir numesta paskirose vieto
se netoli jos namų. 

Prasidėjo jieškojimas to 
žiauraus žmogžudžio. 

Pabėgėliai iš Europos at
gabenami į Ameriką bus 
įleisti į U. S. per Niagara 
Falls, Ont. 

Dabar atvežama dau
giausia Žydų. 

Nesenai Prez. Truman 
paskelbė kad bus įleidžiami 
įvairių šalių pabėgėliai su-
lyg tų šalių kvotų. 

20 žuvo audroje. Texas 
valstiją prašiavė audra ku
rios kelyje rasta 20 žmo
nių lavonų, apie 150 kitų 
buvo sužeista, ir padaryta 
didelių nuostolių. 

dryžo iš Karo 

VICTORY LOAN, pą^ 
kutinėj paskoloje, bonų iš
parduota net už $21,144,-
000,000. 

•VENECIJA, Italijos mies
tas, išstatytas ant 117 salų, 
kurias sudaro 150 įvairiai iš
vedžiotų kanalų, ir tas salas 
junga vieną su kita 400 tiltų. 

EKONOMIKA 
Ekonomika 
VARGU AR PASISEKS 
PRAVESTI FACT-FINDING 
ĮSTATYMĄ 

General Motors korporacija 
griežtai atsisakydama priimti 
Prez. Trumano pasiūlytą tyri
nėjimo (fact-finding) procedū
rą, pagal kurią algos butų de
rinamos | korporacijos gauna
mą pelną, suduoda didel] smū
gį prezidento planui darbo kon
fliktui išspręsti. Sunku tikė
tis kad Kongresas, matydamas 
griežtą opoziciją iš pramoni
ninkų pusės, ryžtųsi tokią pro
cedūrą paversti Įstatymu ir už 
jos nesilaikymą skirtų baus
mes. 

PLIENO STREIKO GAL 
BUS IŠVENGTA 

Pakėlus plieno kainą, atsira
do naujų vilčių išvengti ben
dram plieno darbininkų strei
kui. Užtat kitose srityse su
sitarimo galimybės labai ma
žos. 

Skerdyklų unija (CIO) yra 
nutarus pradėti streiką Sausio 
16 d. Jai priklauso 200,000 
darbininkų. 

Elektros ir radi<*- darbininkų 
unija (CIO), kuriai irgi pri
klauso apie 200,000 darbininkų, 
taipgi yra numačius streikuoti. 
Jos vadovybė susirenka šią sa
vaite galutinėms streiko deta-

'lėms nustatyi. 

ENERGINGA UNIJA 
Tuo tarpu kai CIO prisispy-

rusiai laikosi savo reikalavimo 
jjakelti algas 30'<, M.E.S.A. 
unija (Mechanics Educational 
Society of America) tenkinasi 
mažesniais reikalavimais. Su 
eile kompanijų (jų tarpe su 
Studebaker) ji jau susitarė— 
sutiko priimti jų pasiūlytą 10 
nuoš. pakėlimą. 

žinoma, tai nereiškia kad at
eityje ji nereikalaus naujų pa
kėlimų. Priešingai, tuo tarpu 
kai CIO priklausą darbininkai 
vaikšto dykinėdami, M.E.S.A. 
nariai sau ramiai dirba ir vis 
dar gauna gerokai didesnes al
gas negu karo metu. 

Atrodo kad CIO, i kurią yra 
prilindę komunistiško elemento 
ir kuri savo reikalavimus mė
gina pravesti kuone prievartos 
keliu, tuo skriausdama tiek vi
są kraštą, tiek ypač savo na
rius, galų gale gali gerokai nu
degti pirštus. Tuo labiau kad 
kitos unijos, kaip, sakysim, A. 
F. L. ir ypač minėta M.E.S*A. 
nepritaria CIO metodams. 

M.E.S.A. pastaru metu su
kruto organizuoti darbų užvei
zi las (bosus). Clevelande už-

i izdos yra organizuojami skv-
n ije 19A, kurio branduolį su-
ii ro National Acme Co. tar
nautojai. Detroite jie jau su
organizuoti ir veikia skyriaiMI 
!>A vardu. 

Kol kas užveizdų unijos dar 
mira pripažintos ir jos nega
les oficialiai veikti kol teismai 
s«'pr i pažins j i ems reikalingų 

41 isiu. 

Johnny Vander Meei, Cin
cinnati, Ohio, žymus,, beisbolo 
lošikas, parodomu paliuosuotas 
iš karo laivyno. <Ils dabar 31 
meto amžiaus. 

Vokietijoje suimta Ame
rikos šeši pabėgėliai kariai 
kurie varė juodos rinkos 
prekybą su Amerikos pri
statomais maisto produk
tais. 

.•rV.--L - :ii.i 
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EEMSJLVANIJOJE 
^ILADELPHIJOS 

PASTABOS r~-  — 
JEI TIKĖTI Amerikos spa i 

dos pranešimais tai Lietuvos 
nepriklausomybės likimas bus 
iįspręstas trumpu laiku — Li« 
tuvių negaudai. Apie tai ži
nos visi Lietuviai ir visas pa
saulis. 

Rašytoja Dorothy Thompson 
savo straipsnyje "Sees Pots
dam Errors Growing", Gruo
džio 14, The Evening Bulletin. 
Philadelphia, 2-me paragrafo 
sako: 

"Potsdamo deklaracija ypa
tingai pripažino Pabaltijo val
stybes ir dalį Rytų Prūsijos 
Rusijai." 

O jau iš pastaros Maskvos 
konferencijos trijų didžiųjų 
"nuveiktų darbų" tas pats Bul
letin Sausio 2 rašo: 

"Diplomatiški viršininkai iš
sireiškė šiądien jog jie tiki 
kad Amerika ir Britanija bė
gy je 1946 metų oficialiai užleis 
Lietuvą, Latviją ir Estiją kaip 
Sovietų Unijos dalis". 

Paskutiniame gi paragrafe 
to straipsnio pasakoma: 

"Jeigu ir kuomet U. S. ir 
Britanija užsileis Lietuvos ! 
Latvijos ir Estijos klausimu 
tuomi bus užbaigta jų laikyma
sis kuris jau tęsėsi per netoli 
penkis ir pusę metų". 

APIE TĄ patį klausimą The 
Philadelphia Daily News Sau
sio 2, savo editoriale', "PEASE 
TREATIES", vienoje vietoje 
sako: 

"Tuo tarpu, patikėtini šalti
niai pareiškia kad Britanija jau 
gatava pripažinti Lietuvą, Es
tiją ir Latviją Sovietų Unijo? 
dalimi ir kad Amerika pasek? 
tą trumpu laiku su panašiu 
pripažinimu". 

Dienraštis The Philadelphia 
Record Sausio 3, ilgame edi-
toriale, "SHALL UNCLE SA
MUEL PLAY SUGAR-DADDY 
TO THE WORLD?" nurašo 
apie visas painiavas kurias So
vietai pasauliui daro. Laikraš
tis klausia: 

"Kas kenkia Rusijai? Ar 
Rusija nori paskolos? Pripa
žinimo Pabaltijo Valstybių? 
Ar ko?" 

IŠ PRANEŠIMŲ išskaito
ma kad tarp U. S. ir Britanijos 
iš vienos pusės ir Sovietų iš ki
tos, Pabaltijo kraštai sudaro 
paskutines skerspaines trijų 
didžiųjų susitarimui. 

Iš viso ko atrodo kad raudo
nasis tvanas užlies ne tik Eu
ropą, Aziją, bet ir Ameriką, 
jei Amerikos nepatyrę diplo
matai klimps gilyn j komunis
tų žabangas. 

HULIGANŲ butu prie m-
nos Rusų carų valdžios. Tąsyk 
žinojome kad to krašto viešpa-
čiai-valdininkai ir kiti didžiū
nai nesirūpino pagerinimu dar
bo ir kitų nelajmingų žmonų 
gyvenimo sąlygų. Taigi huliga-
nams buvo derlinga dirva ir 
užsiėmimas kaip pasidaryti ir 
pasigerinti sau būvį. Už huli-
ganizmą ir jo buvimo priežas
tis mes kad ir toli nuo Rusi
jos gyvendami siuntėme jos 
tų laikų valdovams pasmerki
mo mintis ir žodžius. 

Mes turime huliganų ir šia
me krašte, bet jų turėti kapi
talistinėje šalyje tai priprastas 
dalykas ir nėra tiek nuostabu. 

Bet kaip huliganai (niekšai, 
žulikai) galėjo atsirasti taip 
išgarbintame "darbininkų ro
juje'', kur patys nuvertę seną
ją sistemą, patapo savininkais 
ir valdovais viso šeštadalio pa
saulio žemyno, kur skriaudikų 
ir skriaudžiamųjų nesiranda, 
kur visi dirba ir lygiai dalina-

Mėnulio Užtemimas 

Detroit, Mich., Naujienos 
Amsterdam, N. V. 

Šitaip, Gruod. 18, New Yor-
ke nufotografuota mėnulio už
temimas 7:35 vai. vakare. Pa
taikyta kai mėnulis ėjo pro 
aukščiausio pastato bokštą. 

si darbo vaisiais, kur vtsi vis
kuo yra aprupinti, kur nėra 
turtuolių, ponų, bružujų ir tt., 
kaip komunistai sako. Kaip 
Sovietų Sąjungoje niekšai, ki
šenvagiai, plėškiai, žulikai ir 
bendrai huliganai galėjo atsi
rasti? Tai išrodytų gilus ir 
didelis klausimas. 

štai buvo pranešta iš Mas
kvos kad ten siaučia huliganiz-
mas, kuris plinta ir kitur. 

Huliganai puola vėliau vaik
štančius gatvėmis žmones, api
plėšia, atima pinigus, paltus, 
ir net fiziškai žmones sužaloja. 
Dar kas ypatinga tai kad tais 
plėšikais yra jauni komunizmo 
auklėtiniai ir paleisti iš Rau
donosios armijos kareiviai, bu
vę kriminalistai, kaip sovietų 
valdininkai aiškina. 

Gal A. Bimba parveš tikres
nių duomenų kaip huliganai 
"darbininkų rojuje" atsirado. 
Aš to klausimo nesiimu čia iš
aiškinti. Z. Jankauskas. 

KUN. J. ŽIDANAVIČIUS IŠ
KILMINGAI PALAIDOTAS 
Sausio 30, po gedulingų pa

maldų šv. Kazimiero bažnyčio
je, kur jis per 41 metus kle
bonavo, Kun. J. židanavičius 
tapo palydėtas amžinam poil
siui į kapines. 

Laidotuvfų pamaldoms pfi-
uvo Vysk. Gibbons iš Alba-
y, N. Y., ir dalyvavo daug 

Lietuvių bei kitataučių kunigų. 
Lietuvių kunigų dalyvavo iš 

tolesnių vietų, pav. Pral. Am-
botas iš Hartford, Conn. 

Grabnešiai buvo parapijos 
nariai. Kun. židanavičius bu
vo palaidotas šv. Kazimiero 
kapinėse. 

Verkė, apgailavo Amsterda
mo Lietuviai savo gerojo ilga
mečio klebono—net trys gent 
kartės jų: ateivių karta, jų 
čia išaugę vaikai, ir jaunoji 
auganti karta, kuri toje para
pijoje Lietuviškai auklėjasi. 

Hep. 

ŠEIMOS ŽUDYSTĖ 
Philadelphijoje, tūlas Emil 

Shuetz, 57 m. amžiaus tėvas, 
susigraužęs kad jo žmona vėl 
išbėgo, palikdama ji nesveiką 
namie su5 vaikais, nušovė ketu
ris iš penkių savo jaunamečius 
vaikus ir paskui pats nusišo
vė. Tas ištiko Naujų Metų 
nakti. 

ANNA KASKAS DAI
NUOS BALTIMORE 

PITTSBURGH 
MIRK Hi NUO !)! H 

Pittsburghe 1945 metais nuo 
dujų (carbon monoxide) mirė 
36 asmenys, iš jų 23 mirė na
muose kur jie nuomavo kam
barius, kiti mirė garažuose ir 
šiaip patalpose kur pasitaikė 
buti nuodingų 'duju. 

BALTIMORE, Md. — Ikšiol 
diduma šios padangės Lietuvių 
tik girdėjo apie Oną Kaskas-
Katkauskaitę, bet dainuojant 
jos dar negirdėjo. Taigi ši me
tą, būtent sekmadienj, Sausio 
20, Lietuvių salės Auditorijoje 
suaidės Onos Kaskas žavingas 
balsas gražių dainų garsais, 
šis programas prasidės 2:30 v. 
po pietų. 

šio krašto Lietuviai, links
miau prašventę Kalėdas ir 
džiugiau sutikę Naujus Metus 
— kai didžios karo audros ap
rimo — nori dar pasidžiaugti 
ir žavingomis dainos melodi
jomis. Ta proga, musų Dai
nos Draugijai kviečiant. Met
ropolitan Operos žvaigždė, Ona 
Kaskas. sutiko čia atvažiuoti 
ir padainuos mums girdėtų ir 
negirdėtų giesmių ir giesme
lių, dainių bei dainelių., , , 

Taigi, Marijos žemės Lietu
viai, Lietuvių Auditorijoje, 851 
Hollins st., tarp žaliuojančių 
palmų, išvys gražuolę Lietuvai
tę ir išgirs jos dainas. 

Teko girdėti kad ir Washin
gton© bei Philadelphijos muzi
kos meno mėgėjai, dabar jau 
turėdami daugiau savo plieni
niams žirgams avižų, vėl at
skris pas mus. Užtai ir vietos 
Lietuviai, pasipuošę šventadie
niškai, skaitlingai dalyvaus šia
me ilgai lauktame artistės O-
nos Kaskas koncerte. N. Č. 

PELNAS Iš DEGTINAS 
Pereitais metais Pennsylva-

nijos iždas i ; degtinės padarė 
didžiausj pelną negu kuri kit? 
paskirą metą iki šiolei. 

Valstija operuoja 573 degti
nės parduotuves, kurios turėjo 
ineigų virš 175 milijonų dola-
rių, apie 10 milijonų daugiau 
negu 1944 metais, nors ir bu
vo racionuotas degtinės gavi
mas. 

Žinok Amerikos 
KONSTITUCIJĄ 

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

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

STATYDINS CONEMAUGH 
| TVENKINIUS 

I Federalė valdžia galutinai 
: nusistatė skirti pinigus staty
dinimui Conemaugh upės tven
kinių sistemos, apsaugojimui 
Pittsburgho nuo potvinių. 

Darbas manoma pradėti ke
lių mėnesių bėgyje. 

Taipgi bus dirbdinama kitas 
tvenkinis Monongahela upėje, 
kas laike potvinių sulaikys van
denis nuo užpildymo upių ir 
tuo bud u neįvyks tų didžiųjų 
pavojingų užtvinimu. 

Zigmas Jankauskas 
Real Estate — Insurance 

Dirvos Atstovas 
Prenumeratoms, Skelbimams 

536 North 11th Street 
PHILADELPHIA, 23, Pa. 

KETURI NUSIŽUDĖ 
READING, Pa. čia Sausio 

4 rasta vienuose namuose gaso 
dujomis nusinuodiję keturi as
menys, kurie buvo nesveiki ir 
todėl spėjama kad jie patys 
sutarė baigti gyvenimą. Visi 
buvo dar jauni asmenys: vyras 
Edwin Yiengst, 38 m., jo žmo
na, 35 m., ir jos dvi seserys, 
34 ir 33 metų amžiaus. 

NEWARK, N. J. 

LANKYSIS JULIUS SME-
TONA. Penktadienio vakare. 
Sausio 18, Essex House vieš
butyje, Newarke, j vyks didelis 
veikėjų pasitarimas ir vakarie
nė. Julius Smetona iš Cleve
land, Ohio, padarys pranešimą 
Willis-Kelly rezoliucjios reika
lu. 

šeštadienj, Sausio 19, nuo 
•į vai. vakaro, Lietuvių salėje 
Įvyks viešos prakalbos. Vy
riausiu kalbėtoju pakviestas 
Julius Smetona. 

LVS ir ALM kviečia visus 
Lietuvius kuogausiausia dalv-

RADIO BALSO KONCERTAS 
SAUSIO 13 D. 

Kaip jau visiems yra gerai 
žinoma, Detroito Lietuvai* Va 
duoti Sąjungos 6-tas skyrių 
yra skaitlingas nariais ir akti 
viškas savo darbais. Iš ši<> 
skyriaus išdygo kita veikli or
ganizacija,* Amerikos Lietuvių 
Balsas Radio Club, Inc., kuris 
dabar budina ir linksmina viso
kių pakraipų Detroito ir apie-
linkės Lietuvius oro bangomis 
iš stoties WJLB kas šeštadie
nio vakarą nuo 7:30 vai. 

Amerikos Lietuvių Balsas 
Gruodžio 20 turėjo pirmą vi
suotini valdybos, . steigėjų ir 
rėmėjų mitingą, ir teko net 
net stebėtis iš tokio stambaus 
ir gyvo mitingo. Pasirodo kad 
tarp Detroito Lietuvių ir Lie
tuvaičių randasi labai aktyvių 
ir su gerais sumanymais. 

Harry Kapturauskas, steigė
jas, direktorius ir pirminin
kas A. L. Balso Radio Klubo, 
atidarius mitingą, supažindino 
visus dalyvius su klubo atlik
tais darbais. Poni Marė Sims, 
sekretorė, perskaitė visus pra
eitus valdybos mitingų tari
mus, kas jos gražiai ir tvar
kingai vedama. Poni Helen 
Rauby, finansų raštininkė, iš
davė savo raportą, kuris tapo 
palygintas su kasininko pono 
V. Petriko raportu, iš ko pa
sirodė kad A. L. Balso Radio 
Klubas finansiškai gerai stip
rus. 

Musų Detroito Lietuvių tar
pe yra gerai žinomi ir plačiai 
organizacijose veikianti ponai 
Motuzai. Ponas Motuzas, bai
giantis mitingus, pasiprašęs 
balso, atsistojęs užgyrė visą 
valdybos nuveiktą darbą. 

Skaitytojas gali matyti sau 
gerą vaizdą iš viso Am. Liet. 
Balso Radio Klubo. 

Prie radio klubo užgimė ir 
choras, kuris nors jaunas bet 
labai skaitlingas nariais ir ta
lentu. Choras jau porą kartų 
dalyvavo Am. Liet, , Balso ra 
dio programe, ir pasirodė ver 
tas pagyrimo. Chorą vadovau-
jo žinomas musų dainininkas 
Jonas Valukas. 

Šis choras rengia pirmą di
delį metinį koncertą ir šokius 
Sausio 13, buvusioj Lietuvių 
salėje, prie 25-tos ir Ver nor 
Hwy. Pradžia programo 5 
po pietų. Įžanga su taksais 
90c. Su įžangos tikietais bus 
duodama dovana. Bus skanių 
užkandžių ir gėrimų. 

Koncerto programą pildys 
A. L. B. choras po vadovyste 
Jono Valuko, dalyvaus daug 
kitų Lietuvių meno jiegų. 

šokiams gros du orkestrai 
abiejose salėse. Visas pelnas 
skiriamas Radio programo rei
kalams. Visus kviečia A. L. 
B. Komitetas. V, P. 

Rožių Karaliene 

is Patricia Auman, 17 m., 
Pasadena, Calif., kolegijos stu
dentė, buvo išrinkta Rožių Ka
ralienė pastarame Rožių Tur-
namente Pasadenoj. 

, 1  M I R I M A I  
MTRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

(žinios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykai) 

WATER BURY, CT. 

PASKYRĖ 25 MILIJONUS 
DIRBTUVIŲ DIDINIMUI 

DETROIT. — Bendix Avia
tion Corp. paskelbia jog skiria 
apie 25 milijonus dolarių pir
kimui ir modernizavimui dirb
tuvių ir padargų. Ta kompa
nija ištobulino naujus produk
tus, kuriuos dabar pradės iš
dirbti, bet tam reikalinga nau-

vauti abiejuose parengimuose, jų Įrengimų ir patalpų. 

Katė kuri Nemoka Lakti Pieno 

MIRĖ ERNESTAS MAZAI-
KA. Gruodžio 10, netikėtai 
mirė laidotuvių direktorius Er
nestas Mazaika, vos sulaukęs 
35 metų amžiaus. Velionis bu
vo geras Lietuvis, priklausė 
prie Liet. Piliečių Politikos Klu
bo, Liet. Katalikų Studentų 
org-jos, American Friends of 
Lithuania, pastarosios jis bu
vo pirmininkas, per daug metų 
jis buvo Lietuvių Vaizbos Bu
to vice pirmininkas, prie to 
priklausė prie daugelio kitų or
ganizacijų. 

Nors Mazaika buvo čia gi
męs ir augęs, bet kas tik buvo 
Lietuviška, visa Lietuviška vei
kla ir parengimai, buvo jo ver
tinami ir remiami. 

Velionis paliko nuliudime sa
vo tėvelius, žmoną ir jauną 
sunų bei dukrelę. 

NAUJA' LNP KLVBO VAL
DYBA. Gruodžio 14, Lietuvių 
Neprigulmingo Politikos Klu-

I bo priešmetiniame susirinkime 
j tapo išrinkta nauja valdyba 
j 1946 metams: Thomas Matas 
j pirm., Jonas Jenušaitis vice 
| pirm., Antanas Vytas, užrašų 
i rašt., Albinas Marcelynas, fi-
jnansų rašt., Adv. Clarence Ba-

I landa, ižd.; Antanas Orantas, 
j trečias rašt.; Jurgis Šakočius, 
užžiurėtojas; Jonas Yakštas, 
durų sargas; Adv. Joseph Ali
šauskas, Adv. Albert Bronsky, 
Wiliam Shukaitis, Dr. M. J. 
Colney, Sheriff Al. Flancis— 
globėjai; Jonas Adomėlis, An
thony Shambaris, ligonių lan
kytojai. 

L. N. P. Klubas gyvuoja jau 
43 metai, turi apie 900 narių, 
nuosavus namus, salę ir tt.. 
vertės apie $100,000, ir karo 
bonų už $35,000, taipgi pini
gais turi apie $40,000. 

Šis Klubas yra gana popu
liarus ir gerai atsižymi para
ma ir aukomis, taipgi uoliai 
veikia Lietuviškoje dirvoje. 

Todėl pageidaujama ir pa
tartina kiekvienam jaunuoliui 
prisirašyti prie L. N. P. Klubo. 

Dr. M. J. Colney. 

SPtJRGlS Steponas, 71 metų, 
mirė Gruodžio 16, Branch, 
Mich. (Panev. ap. Vadoklių 
p. Kotrunių k.) Amerikoje 
išgyveno 42 metus. 

SPUDIENĖ Morta, mirė Q& 
m., Port Carbon, Pa. 

DOČKUS Kazys, mirė Gruod. 
10, Spring Valley, 111. Ame
rikoj išgyveno 47 metus. 

PETROŠIENĖ Ona (Norbutai-
tė), pusamžė, mirė Gruod. 
13, Chicago j. (Raseinių aps. 
Viduklės p.) Amerikoj išgy
veno 40 metų. * 

MATULIENĖ Valerija (Žukau
skaitė), 40 m., mirė Gruod. 
13, Chicago j. (Tauragės ap. 
Kvėdarnos p. Drobūkščio k.-
Amerikoj išgyveno 38 m. 

GRIGALIŪNAS Jonas, pusam
žis, mirė Gruod. 14, Chica
go j. (Kupiškio p.) Amerikoj 
išgyveno 35 metus. 

NORBUTA Jonas, pusamžis, 
mirė Gruod. 16, Chicago j e. 
(Raseinių ap. šidlavos par. 
Šiaulėnų k.) Amerikoj išgy
veno 40 metų. 

TARISCAVICH' Amelia (Vi-
dauskaitė), pusamžė, mirė 14 

•Gruod., Chicagoj. (Raseinių 
ap. Nemakščių p. Guikalių 
k.) Amerikoj išgyveno 35 m 

KRIKŠČIŪNIENĖ Marė, 53 m 
mirė Spalių 25, P'ittston, Pa. 
(Marijamp. ap. Degučių k.) 

MILIAUSKAS Antanas, 58 m. 
mirė Lapk. 17, New Yorke. 
Gimęs Mahanoy City, Pa. 

MOCKUS Petras, pusamžis 
mirė Gruod. 20, Chicagoje. 
(Tauragės aps. Gaurės par 
Rudžių k.) Amerikoj išgy
veno 37 metus. 

DIMšA Antanas, 67 m., mirė 
Gruodžio m., Rockford, 111. 

KURLINKA Kazys, 56 metų, 
mirė Gruodžio m., Rockford, 
111. 

GUDžIUS Antanas, 70 m., mi 
rė Gruod. 16, Chicagoj. (Pa
nevėžio ap. Pumpėnų p. Sa
ločių k.) 

LUKOŠEVIČIENĖ Marė (Ba
ranauskaitė), pusamžė, mirė 
Gruod. 16, Chicagoj. (Ute 
nos ap. Leliūnų p. Pakalnių 

Ši katė. kurios savininkė gyvena Weymouth, Mass., atsi* 
sako lakti pieną iš bliudelio kaip kitos .katės. Tokiu budu ją 
maitinti reikia ii bonkutes su žinduku. 

PAJIEŠKOMI broliai Remei-
kiai, gyveno ar gyvena Cleve-
lande. Taipgi broliai Leikai, 
v'enas gyveno Chicagoje, ki
tas San Francisco. Tariu vi
siems jiems svarbiu žinių. 

JONAS ALEKNA 
1*80 E. 86th St. Cleveland, O. 

Palangos Trejanka 
Yra tai augalinis sutaisymas, su-

ideda grynai iš šaknelių," lapų, žie 
f i u, sėklų ir žolių. Veikia ant kuno 
organų taip kad pavartojus ją tulą 
aiką žmogus gauna naujų jiegų ir 

energijos. Kiekvienas kas tik nori 
>uti visada sveikas, turėtų vartoti 

Trejanką. Nes tai geriausias vais-
nuo dispeosijos, vidurių užkietė-

1' jimo, nerviškumo, stokos apetito, 
irdies supykimo, neuralgijos, pilvo 
gedimo, reumatizmo, neuralgijos, 

1 "sulio, gerklės skaudėjimo, karščia
vimo. krupo, blogo uipo, bendro nu-

pimo, inkstų ir Kepenų ligos. 
Kaina su prisiuntimu $1.00. 

Pataba: Kartu su orderiu siųskit 
ip pinigus, kitaip orderis nepildoma. 

FLORAL HERB CO. Dept. 7 
Box 305 Clinton, Iiid. 

VALENTINIENĖ Elzb. (Na-
kutytė), seno amž., mirė Gr. 
9, Chicagoj. (Kėdainių ap. 
Baisogalos p.) Amerikoj iš
gyveno 40 metų. 

NETECKE Veronika (Kuzai-
tė), pusamžė, mirė Gruod. 
16, Chicagoj. 

ASTRAUSKAS Jonas, pusam
žis, mirė Gruod. 17, ̂ Chica
goj. (Tauragės ap. Kaltinė
nų p. Lauminių k.) Ameri
koj išgyveno 35 u. 

SVIRIMAS Jonas, 54 fįį mi-
rc Gruod. 16, Chicagtį^ (Ma
rijampolės aps. Balbieriškio 
p. Gudelių k.) Amer^coj iš
gyveno 32 m. 

RAKAUSKAS Jonas, 35 meti|, 
mirė Spalių 25, Avellaneda, 
Argentinoj. (Tauragnų par. 
Bernotiškių k.) 

ŠEŠKAUSKAS Jonas, S2 m., 
mirė Spalių 19, Buenos Ai
res, Argentinoj. (Pandėlio p. 
Sekštininku k.) 

KVIKLIS Adolfas, 48 m., mirė 
Spalių 15, Ing. Moneta, Ar
gentinoj. (Utenos ap.) 

HERMANDEZ Paulina (šlape-
lytė), 63 m., mirė Spalių 14, 
Com. Rivadavia, Argentinoj. 

PETRONIS Jonas, 44 m., mi
rė Spalių 8, Buenos Aires, • 
Argentinoj. (Tauragės aps. 
Šilalės p. Mažeronio k.) 

NOVAKAS Jonas, mirė Gruo
džio m., Pittsburgh, Pa. 

BOGUŽAS Juozas, 74 m., mi
rė Gruodžio 18, Chicagoj e. 
(Tauragės ap. Batakių par.) 
Amerikoj išgyveno 44 m. 

LAURINAITIS Klemensas, se
nyvo amž., mirė Gruod. 18, 
Chicagoj. (Telšių ap. Varni Į 
p. Nevardienų k.) Amerikoj 
išgyveno 38 metus. 

MALINAUSKAS Juozas, 72 
m., mirė Lapk. 26, Detroit, 

.Mich. (Marijamp. ap. Pun
sko p. Vidugirių k.) 

GEGUŽIS Kazys, pusamžis, 
mirė Gruodžio •_ ^8, Detroit, 
Mich. (Raseinių ap. Žvingių 
par.) Amerikoj išgyveno 3S 
metus. 

KUZMA Steponas, pusamžis, 
mirė Gruod. 21, Chicagoje. 

k.) Amerikoj išgyveno 35 m. (Panev. p. šilagalės k.) 

Gaukit Dirvos Kalendorių! 

1946 
W i * 

1J 1(5 metų Dirvos Kalendoriai jau gatavi — * 
Kalendorių kaina — 25 centai 

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

..Lietuvos Pirmieji Vadai 
Lietuvos Ūkio Vaizdas 
Lietuvaitė su Vėliava 

Mergaitė su Dideliu Šuniu 
Briedžiai prie Upelio 
Trys Vaikučiai žaidžia 
Upė tarp Kalnų 
U. S. Vėliava ir Erelis 
Gen. Eisenhower 
Meškos Kalnuose 
Gražuolė 
Darius ir Girėnas 
Lietuvos Karžygiai 

DIRVA 6820 Superior Ave. 

Kražių Skerdynė 
Angelas Sargas 
Šventoji šeima 
Trys Karaliai 
Kristus Alyvų Darže 
Kristus su Avelėmis 
Šv. Marija "Mojinė'5 

Cleveland 3, Ohio 

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

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

Sutaisau paskolas pirmo mortgečio. Patarnavimas ir iftpildy* 
mas garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba asmeniikaL 

VISOKIA APDRAUDA 
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa-

tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale viso- •• 
kios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pirma !! 
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 

6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 
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Tegul meile Lietuvos 
Dega mūsų širdyse! L A I S V A  L I E T U V A  Lafsvę ptffnę — 

Jungo nevilksimf 
l i 

Gerųjų Pastangų Griovėjas 
Kelias į Vyriausią 
Amerikos Lietuvių 
Komitetą 

Lietuvai Vaduoti Sąjun
ga, Amerikos Lietuvių Mi
sija ir jonjs giminingos or
ganizacijos, atsakydamos į 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
sušaukto suvažiavimo (kon
greso) vieningos veiklos 
revoliuciją, Gruodžio pa
baigoje padarė atitinkamą 
pareiškimą spaudai, kuria
me tarp kitų dalykų siūlo
ma sudaryti vieną bendrą 
Aukščiausią Amerikos Lie
tuvių Komitetą. 

Greta to, Amerikos Lie
tuvių Tarybai pasiūlyta 
dauguma vietų tame komi
tete. Iš to išeina kad tau
tinės grupės ne tik princi
pe pritaria vieningai veik
lai, bet ir laisva valia vy
raujantį vaidmenį sutinka 
užleisti Amerikos Lietuvių 
Tarybai. 

Oficialaus atsakymo j tą 
pasiūlymą iš Amerikos Lie
tuvių Tarybos vadovybės 
tuo tarpu dar negauta, bet 
vyriausias jos nuomonės 
formuluotojas p. Grigaitis 
Gruodžio 31 d. Naujienose 
rado reikalo ištrimituoti 
kad, girdi, "misijonieriai" 
nenori vieningos veiklos. 

Keistas samprotavimas! 
Kad visos Lietuvos srovės 
ir partijos suėjo į Vyriau
sią Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetą, tai tas komite
tas tiek Lietuvoje, tiek ir 
išeivijoje buvo laikomas 
Lietuvių tautos vienybės 
simboliu. Bet kada tokį 
Aukščiausią Komitetą siū
loma sudaryti Amerikoje 
ir kada geros valios ženk-
lan Amerikos Lietuvių Ta
rybai tokiame komitete už
tikrinama dauguma vietų 
tai vienas Amerikos Lietu
vių Tarybos šulų tame įžiū
ri vieningumo vengimą. 

Tai betgi kaip tik paro
do kad jis pats vengia vie
nybės ir yra jos priešas. 

79th CONGRESS 
1st Session S. CON. RES. 40 

Aš — ne aš 
Primetęs savo nuodėmę 

kitiems, p. Grigaitis pada
ro dar vieną naują atradi
mą. Veltui, girdi, tautinių 
organizacijų pare i š k i m e 
minima Amerikos Lietuvių 
Tarybos spauda. Tokios 
spaudos visai nesą. 

Panagrinėkime šį p. Gri
gaičio pareiškimą. Kaip 
Žinome, Amerikos Lietuvių 
.Tarybos pirmininkas p. Ši-
piutis yra Draugo redakto
rius, jos iždininkas p. Vai-
dyla — Sandaros redakto
rius, ir sekretorius p. Gri
gaitis — Naujienų redak
toriuj 

Šį faktą sugretinę su p. 
Grigaičio tvirtinimu kad 
tarybinės spaudos nesą, ne
išvengiamai prieiname iš
vados kad kiekvienas tų 
minėtų veikėjų yra tary
tum chameleonas — nuo
lat besikaitaliojanti būty
be. Kai, sakysim, p. Gri
gaitis sėdi ALT sekreto
riaus, o p. Šimutis jos pir
mininko kedėje, tuomet jie 
yra tarybininkai, bet vos 
tik jie respektyviai atsisė
da Į Naujienų ir Draugo 
redaktorių kedes tai jie nu
stoja buti tarybininkais ir 
todėl jų redaguojami laik
raščiai yra ne tarybininkų 
laikraščiai. Labai panašu į 
Brolių Grimmų pasaką — 
"Aš — ne aš". 

, Supraskime ką reiškia 
Willis-Kelly Rezoliucija 

Keletą žodžių dar tenka 
tarti del p. Grigaičio užsi
puolimų Willis-Kelly rezo

liucijos adresu, pakartotų 
aukščiau minėtame Naujie
nų straipsnyje. Girdi, Wil
lis-Kelly rezoliucijos visai 
nesą: esančios tik dvi skir
tingos rezoliucijos. 

'I tai mes galime štai ką 
pasakyti. Tiesa, abi rezo
liucijos buvo įneštos paski
rai, tačiau jų vėlesnėji, Wil
lis rezoliucija į Senatą bu
vo įnešta kaip Concurrent 
Resolution, kaip rezoliucija 
suderinta su panašia rezo
liucija Atstovų Rumuose, 
t. y. Kelly Rezoliucija. 

JKad taip tikrai yra gali 
įsitikinti tiek p. Grigaitis, 
tiek ir kiekvienas kitas as
muo, parsisiųsdindamas Se
nate Resolution No. 40, ku
ri ne tik pavadinta Concur
rent Resolution, bet ir ku
rioje aiškiai yra pasakyta 
kad ji bus svarstoma At
stovų Rūmams vei k i a n t 
(House concurring) drau
ge. 

Kas del p. Grigaičio pa
reiškimo kad tų abiejų re
zoliucijų turinys skirtingas 
tai čia jau aiški netiesa — 
didžia dalimi turinys yra 
visai tas pats ir tik vienur-
kitur skiriasi vienas-kitas 
žodis. 

Tačiau didžiausias p. Gri
gaičio prasižengimas yra 
tas kad jis principe išeina 
prieš tas rezoliucijas. Jis 
pats pripažysta kad Lietu 
vai gręsia pavojus buti pri-f 

pažintai Sovietų Sąjungai 
(žiur. Naujienos Sausio 
d.) Tat ar jis parodo nors 
truputėlį sveikos nuovokos 
iš esmės kritikuodamas pa
stangas išgauti pozityvų 
Kongreso pasisakymą Lie
tuvos nepriklausomybės at
žvilgiu? Juk Willis-Kelly 
rezoliucija reikalauja sve
timos kariuomenės iš Lie
tuvos ištraukimo, laisvų de
mokratinių rinkimų ir tt. 

Galimas dalykas kad Wil
lis-Kelly rezoliucija yra vie
nas desperatiškų mėginimų 
užkirsti kelią Lietuvos pri
pažinimui bolševikams, vie
na rimčiausių pastangų su
judinti Amerikos visuome
nę ir padidinti jos simpati
jas Lietuvai ir kitiems Bal
tijos kraštams. O Ameri
kos Lietuvių Tarybos sek
retorius savo siauru parti
niu nusistatymui smeigia 
tai akcijai peiliu į nugarą. 

Julius Smetona. 

IN THE SENATE OF THE UNITED STATES 
November 6 (legislative day, October 29), 1945 

Mr. WILLIS submitted the following concurrent resolution, which was 
referred to the Committee on Foreign Relations ' 

CONCURRENT RESOLUTION 

mm 

Snrinkim PažadėtasTukstantines 
Rezoliuciju Pravedimui U.S. Kongrese 

PRALEISTA NEPAŽYMĖTA 
AUKOS 

Tarp aukojusių Antrai Ame
rikos Lietuvių Misijai Washing-
tone, buvo praleista nepaskelb
ta sekanti auka: 
Juozas Karpavičius 

Providence, R. I. 
Petras Žilinskas, 

Los Angeles, Cal. 

15.00 

5.00 

PRIIMA LIETUVIUS 
Hannoverio veterinarijos A-

kademijon gali stoti ir Lietu
viai. Veterinarijos Akademi
jos Kaune buvęs lektorius Dr. 
K. Alminas praneša kad jis 
kreipėsi į veterinarijos aukš
tosios mokyklos rektorių Han-
no very j e Lietuvių studentų 
priėmimo reikalu, prašydamas 
Lietuviams 40-60 vietų. Tiek 
daug vietų nepažadėta, bet vil
čių duota kad dalis Lietuvių į 
šią aukštąją mokyklą galės įs
toti studijuoti. 

Whereas in the course of the devastating war against 
totalitarianism, which has been successfully conclu
ded on all military fronts through the mutual efforts 
and expenditures of blood and material resources of 
4;he United Nations, the political sovereignty and in
dependence of many small peace-loving nations was 
set aside by armies of occupation; and 

WJiereas the Republic of Lithuania was a peace-loving 
nation which was geographically In the path of three 
military invasions, as a result of which it lost its gov
ernment and independence; and 

Whereas the independence of the Republic of Lithuania 
has long been and is still recognized by the United 
States and many nations throughout the world, which 
have conscienciously proclaimed their allegiance to 
principles of liberty and equality and the right of 
self-determination; and 

Whereas the policy of the United States of America as 
expressed in the Atlantic Charter and affirmed in the 
official utterances of representatives of our State De
partment has consistently and unequivocably suppor
ted the right of all democratic peoples to elect freely, 
and without external pressure, the form of govern
ment which they desire, and the restoration of sov
ereignty to those who have been forcibly deprived of 
this sacred prerogative; and 

Whereas recently, on October 19, 1945, United States 
Associate Supreme Court Justice Robert H. Jackson 
reaffirmed the policy of the United States in a com
munication to the Government of Soviet Russia where
in he stated: 

"In the indictment of German war criminals sign
ed today, reference is made to Estonia, Latvia, Lith
uania, and certain other territories as being within 
the area of the Union of Soviet Socialist Republics. 

"This language is proposed by Russia and is ac
cepted to avoid delay which would be occasioned by 
insistence on an alteration in the text. The indictment 
is signed subject to this reservation and understand
ing. 

"I have no authority either to admit or challenge 
on behalf of the United States Soviet claims to sover
eignty over such territories. 

"Nothing therefore in this indictment is to be 
construed as a recognition by the United States of 
such sovereignty or as indicating any attitude either 
on the part of the United States or on the part of the 
undersigned toward any claim to redisposition of such 
sovereignty", 
and 

Whereas recently on October 27, 1945, President Harry 
S. Truman, in his Navy Day address on the foreign 
policy of the United States, declared: "We believe in 
the eventual return of sovereign rights and self-gov
ernment to all peoples who have been deprived of 
them by force. We shall approve no territorial changes 
in any friendly. part of the world unless they accord 
with the freely expressed wishes of the people con
cerned. We believe that all peoples who are prepared 
for. self-government should be permitted to choose 
their own form of government by their own freely 
expressed choice, without interference from any for
eign source. That is true in Europe, in Asia, in Af
rica, as well as in the Western Hemisphere. By the 
combined and cooperative action of our war allies, we 
shall help the defeated enemy states establish peace
ful democratic governments of their own free choice 
And we shall try to attain a world in which nazism, 
fascism, and military aggression cannot exist. We 
shall refuse to recognize any government imposed 
upon any nation by the for<;e of any foreign power."; 
and 

Whereas the omission of London Conference of Foreign 
Ministers to concern themselves with the vital issues 
inherent in this matter would tend to effect a lessen
ing of the public faith in the great moral principles 
for which the war was fought and would make a 
mockery of the sacrifices of millions of human lives; 
and 

Whereas a permanent peace can be secured only through 
a mutual respect and consideration of the basic prin
ciples of justice and right as they affect all nations, 
large and small, rich and poor; Therefore be it 

Resolved by the Senate (the House of Representa
tives concurring), That it is the sense of the Congress 
that the President of the United States and the officers 
of the State Department give active support to the prin
ciples herein announced, and devote their efforts and 
influence with the nations of the world to secure to the 
Republic of Lithuania a restoration of their indepen
dence and the right of free and democratic election after 
armies of other nations have left and Lithuanian refu
gees have been repatriated to their homeland. * 

That the President of the United States and the 
Secretary of State use their good offices to place the 
subject matter upon the agenda of the Conference of 
Foreign Ministers in London within a reasonable time 
and to support the principles herein set forth when the 
matter of the independence of the Republic of Lithuania 

ATŽYMĖKIME VASARIO 16, LIETUVOS NEPRIKLAUSO
MYBĖS 28 METŲ SUKAKTĮ, STAMBIOMIS AUKOMIS 

Darykime visus galimus pasiaukojimus, iki ne pervėlu, dabar einant gandams kad 
Lietuva gali buti pripažinta Rusijai 

A MERIKOS Lietuviai, 1918 metais išgirdę apie Vasario 
16-tą dieną Vilniuje paskelbtą Lietuvos Nepriklauso

mybę, pasijuto išdidžiai ir jautėsi dalis garbingos tautos kuri 
atsistojo savistoviai gyventi visų kitų laisvų tautų tarpe. 

Bet 1918 metų Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimas ne
apsiėjo be kraujo, be pasiaukojimo iš visos musų tautos, ir be 
pastangų ir darbo iš musų Amerikos Lietuvių pusės. Tų pa
stangų vaisius buvo džiuginanti žinia kad Lietuvių Tauta atsi
kratė svetimo pavergėjo jungo. 

Nuo 1918 iki 1940 metų, Vasario 16-ta buvo musų Ameri
kiečių Lietuvių pasididžiavimo šventė. Minėdavome ją links
mai ir iškilmingai, skelbdavome ją Amerikiečių spaudoje, į jos 
apvaikšeiojimus kviesdavome žymius Amerikiečius, kurie savo 
gražiuose linkėjimuose Lietuviams palygindavo Lietuvą prie di
delės, galingos Respublikos kurioje mes gyvename. 

Ir tikrai, Lietuvos vėliava plevėsavo greta Amerikos žvaig
ždėtos vėliavos ir greta visų kitų didžių valstybių vėliavų. 

Bet žiauri užgrobiko ranka užgniaužė Lietuvos laisvę, ir 
pačios Lietuvos žmonėms užkirto kelius, bent tuo tarpu, kovoti 
už savo teisių atgavimą. 

MUMS Amerikiečiams vėl krito sunki Lietuvių Tautos lais
vės gynimo ir gelbėjimo našta, bet mes iki šiol ją nešėme taip 
ygiai kaip nešėme anais laikais, tarp 1914 ir 1918 metų, iki su

laukėme savo vilčių išsipildant. 
1946 metai yra lemianti Lietuvos Nepriklausomybės gynimo metai — ir jos ap

gynimas ir išgelbėjimas priklauso didžiausioje dalyje nuo musų. Kada ateis laikas, 
Lietuvos žmonės vėl su ginklu rankoje stos į kovą, mums čia vėl neteks tas garbin
gas ginklas pačiupinėti, tačiau mes privalome dirbti paruošimui visų progų ir gali
mybių Lietuvos žmonėms vėl gyventi laisvai ir nepriklausomai. 

Amerikos žmonės ir šiuo atveju mums gelbsti, stoja į reikšmingą talką — tik 
mes privalome nenuleisti rankų, o dar energingiau imtis darbo. 

U. S. Kongrese Washingtone yra Įnešta, Amerikos Lietuvių Misijos pasidarba
vimu, Atstovo Kelly ir Senatoriaus Willis rezoliucijos reikalaujančios Amerikos 
vyriausybės imtis akcijos Lietuvos Nepriklausomybės atstatyme. Darykime viską 
kad tos rezoliucijos butų tuojau Kongrese pravestos. 

Rašykime laiškus į^ savo Kongresmanus ir Senatorius prašant kad jie remtų 
Kelly ir Willis rezoliucijas. Parodykit tam didelės energijos 1946 metus pradedant. 

Šiu metų Vasario 16-tos proga, prisimindami aną praeiti ir susikaupdami dabar
ties rimtyje, padarykit savo auką Lietuvai Vaduoti Sąjungai, parėmimui jos darbo. 

Antros Amerikos Lietuvių Misijos Washingtone dalyviai: išpildykit savo priža
dus sukelti po $1,000 ar daugiau savo kolonijoje, tu rezoliucijų Kongrese pravedimo 
pastūmėjimui. Rinkit savo kvotas ir prisiuskit Vasario 16 ar anksčiau. 

Lietuvių Tauta, Laisvę pažinus, daugiau žiauraus svetini* jungo nešti nenori! 
Savo aukas siųskit dabar tuojau, arba bent kada iki Vasario 16-tos. Aukoji

mu ir rėmimu Lietuvos laisvės gynimo pastangų sulauksime dėkingumo iš savo iš
laisvintos Tėvynės! Lietuvos žmonių akys atkreiptos į mus — neapvilkime jų! 

Lietuvos Laisves Statula 
Nepriklausomybės laikais 

Kaune 

LVS CENTRAS 6820 Superior Ave. Qeveland 3, Ohio 

PAJIEŠKOMI A. Maurutis 
ir kiti giminės, iš žigmantų k., 
Jankų vai., šakių aps. Po šio 
karo nuo jų nieko negirdima. 
Gal kas iš Lietuvos pabėgėlių 
žino apie juos, prašau praneš
ti. F. Kulikauskas, 
1032 Linn Dr. Cleveland 8, O.'is considered in said conference. 

Amerikos Lietuviu Misiia 
ir Jos 

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

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

'KaipJieMusSušaude' 1 knyga $i 
(Lithuania Under the Sickle and Hammer) 

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

UŽSISAKYKIT JŲ PLATINIMUI - 6 UŽ $5, 15 U2 $10 
Užsakymus siųskit cash pinigais arba čekiais, ir tuoj gausit savo knygas. 
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BYRNES NETEKO 
PASKUTINIŲ MAR-
KINIŲ MASKVOJE 

Amerikos spaudos rašytojas 
George Rothwell Browfi, dis-
kusuodamas Maskvos konferen
cijos nuoveikius, rašo: 

"žymiai susitraukęs kūniš
kai kaip valstybės sekretorius, 
James F. By mes sugryžo iš 
Maskvos bačkoje, plikas 

Įiml«inniimiiinnn»i>niHMj|lllrtKi h". "į"' • % ' • v v* 

NAIKINIMAS 

(Tęsinys iš pereito iir.) 

Komunistai, patys neturėdami reikalingų žmonių 
savo tarpe% džiaugėsi ir trynė rankas kad kiti atlieka 
Lietuvos laisvės duobkasių darbą. Tatai jiems buvo pa-

imas. i d*11', k' del to^kad liaudininkų ir socialdemokratų iš-
lJis paliko savo marškinius' kaimas \ pi'iekj šiek-tiek neutralizavo visuomenės pasi

priešinimą, sudarant apgaulingą įspūdį jog valdo ne ko
munistai. Pradedant Liaudies Vyriausybės nariais ir 
baigiant referentais ministerijose "per tris savaites bu
vo beveik visi naujieji žmonės iš liaudininkų, socialde
mokratų ar komunistu liogerių. 

Provincijoje pradedant apskrities viršininku ir bai
giant viršaičiu per tą trumpą laiką buvo pastatyti liau
dininkai, socialdemokratai ar komunistai. Kaip pavyz
dį užtenka čia paminėti kad iš 14 liaudies komisaru 9 bu
vo buvę liaudininkai ar socialdemokratai (Gedvilą," Vaiš
nora, Gregorauskas, Girdzijauskas, Mickis, Venclova, 
Knyva, Laurinaitis ir pats Paleckis). Nemaža dalis 
liaudininkų ir socialdemokratų, gudriai pradžioje įtrau 

Stalinui! 
"Jis padare nuolaidas komu

nistinei Rusijai Azijoje, Euro
poje—ir Amerikoje—tos nuo
laidos yra taip toli nuo kom
promisų kad sunku butų rasti 
kitas toks palyginimas diplo
matinio pasiaukojimo tokiam 
menkam laimėjimui. 

"Nors jis turėjo savo ran
kose geriausias kortas, jis ne
gavo nei vieno kirčio šiame 

iMllWlANIMilWtrillumi 

vo politikai svarbiu, Truman'o 
valstybės sekretorius atsitrau
kė nuo Irano, nukreipė akis Į 
kitą pusę nuo Turkijos, paže 

tarptautinio pokerio lošime. ! , . •> ,^ A~—„ v." s 
"Norėdamas išgelbėti United' i11 valstybes nepriklausomybes pastatų naikinimą, vė-

Nations Organizacijos veidą,! , H P8®1'11™ ištikimoje bolševikų tarnyboje ir pasidarė 
ką Demokratu partija laiko sa- aktingais komunistų partijos nariais (pav. Gregoraus-

kas, Vaišnora bei Paleckis). 
Jei čia yra mestas šešėlis Lietuvos socialistinėms 

grupėms ir jų vadovaujantiems žmonėms tai atvirą ir 
griežtą kaltinimą reikia patiekti jų ir krikščionių demo-

mino Gen. MacArthurą Japo-1 įa^ sPau
T

d.ai- Tų dviejų gana įtakingų srovių spaudos 
niioje, išdavė Korėja, patenki-j laikysen? Vietuvos °^uPaciJ0S Pėdžioje (nes vėliau ir 
no Sovietu Unija -Balkanuose1 -]ų 

M
sPaVda buvo panaikinta) užsitarnauja griežto ir ne-

ir atidarė duris Rusijos moks- Fai^tmgo pasmeikimo. 
^ Katalikų dienrastis XX Amžius" ir liaudininkų dien

raštis "Lietuvos Žinios" nuo pirmos Rusų atėjimo die
nos pradėjo ir tęsė, kol pačių bolševikų buvo likviduoti, 

lininkams 
paslaptį." 

i atominės bomboi 

Roosevelt Buvo Beren
giąs Antrą Frontą 
Rusų Išgelbėjimui 

—  —  O  O  J  7  1 V U  W W  »  i  

bet ir. plačia prasme imant, prieš Lietuvių Tautos gyvy 
be, kad buvo galima tikėti jog šie abu dienraščiai pasi
darė komunistų partijos ir Sovietų Sąjungos oficiozais. 
Jų puslapiai mirgėjo visokiausiais gatviškais prasima
nymais apie Lietuvos valstybės vadovaujančius asmenis; 
mirgėjo melais apie valstybinius reikalus; mirgėjo patai
kavimais sovietams ir beatodairiniais užgyrimais visų 
bolševikišku planu. Jie pradėjo pasakoti Lietuvai apie 

Amerikietis Kapt. Ilarrv CJ rMmil,g.Vn Syvemmą Sovietų Sąjungoje'" apie.Sta-
Buteher, buvęs WS£*" ^ ^ 

gu"jiatirU"tam "tigrus'diploma-1 ̂  t^Wk,aUSt?* ® kUf F &tsh^0 

tiniu., nasikalhėiimns kuriuose!!'3' l'^l^inti patrijotmių srovių spaudoje tokia su Lie-
militari KllV0s nep^klausomybes idėja nesuderinama laikysena? 
mi i an- atsakysiu kad tų srovių platesnieji sluogsniai 

nepritarė jų spaudos užimtai pozicijai, ir tik trumpų dis-
jtanciįų politikieriai jų lageriuose tepripažino reikalingu 

į toki keistą ir Lietuvos reikalui kenksmingą spaudos lai-
j kymąsi. Mat, jų spaudos padėtis buvo tokia: susidarius 
| Liaudies vyriausybei, tuoj pasikeitė bendrai spaudos re
žimas. Buvęs spaudos viršininkas D. Stankūnas jau Bir-

tinius pasikalbėjimus kuriuose 
buvo nusprendžiama 
niai karo veiksmai. 

Jis dabar paskelbė spaudoje 
kad Prez. Roosevelt ir jo pata
rėjai. ypatingai pro-Rusas Har
ry Hopkins, buvo nusistatę ati
daryti Vokiečiams antrą fron- i 
ta, kaip bolševikai reikalavo, U r j- u i • x T 
išsodinant Amerikon karinome-i Z.ell°, 16 diei™ buvo Paleistas 1S pareigų, ir JO Vieton at-
ne Prancūzijoje 1942 metais ' Slpe(?° komunistuojantis liaudininkas Kėžinaitis. Visa 

ę ' ''! tautinė spauda tuoj pat buvo smurto budu perimta į nau-
| jas bolševikams artimas rankas. Kairioji ir dešinioji 
spauda pasiliko, bet jai apie nieką kitą nebuvo leista ra
šyti. kaip tik Smetonos niekinimui, tautinio režimo dar
kymui, atskirų asmenų koliojimui ir apie naujuosius 
mitingus su plačiais pagyrimais. 

Vadinasi, ir krikščionių demokratų ir liaudininkų 
laikraščiai stovėjo prieš dilemą: arba užsidaryti arba 
prisiderinti prie cenzūros reikalavimų, t. y. pasidaryti 
kuone komunistų partijos įrankiu. Ir jie pasirinko an 
trąiį kelią, nedagalvoję iki galo, kad šis pasirinkimas su 
stiprina bolševikų skleidžiamą griovimo dvasią ir prisi
deda prie Lietuvių Tautos demoralizacijos ir jos dvasi-

nežiurint kiek tai butų atsiėję 
Amerikiečių gyvybių. Jie no
rėjo išgelbėti Vokiečių užpul
tą Rusija nuo sumušimo. 

Tiktai Britams pavyko sulai
kyti Rooseveltą nuo to žygio. 
Rooseveltas buvo grynai pro
rusiškas iki Britai pajiegė 
jį . perkalbėti. Churchill norė
jo atakuoti Maršalą Rommel 

tfstudaf Sinta skleidžiamą griovimo' dvasią Vįrisi-
1942 metu vasara Hopkins'I a ,,rie L5etuv"J Tautos demoralizacijos ir jos dvasi-

Gen. Marshall ir kiti specif !™ atsparumo naikinimo. Tą kelią pasirinkdami, jie ti 
liai skrido iš Washingtono i 
Londoną pertikrinti reikalin
gumą antro fronto tuojau, ta
čiau Churchill tą griežtai at
metė. Jie tikrino Britus kad 
jie turi įsakymą iš Baltojo Na
mo nutarti antrą frontą, pa
gelbėjimui Rusijai, nors ir ne
pasisektų Prancūzijoje išlipti. 

Britų užsispyrimas išgelbė
jo Amerikiečius nuo tokio pra
žūtingo žygio. Tada Roosevel
tas spyrėsi kad Amerikos ka
riuomenė kur nors pradėtų ko
kį nors veiksmą prieš Vokie
čius. Tai buvo tik pirmas me
tas Amerikos Įstojimo i karą 
ir neturėta nei kariuomenės 
paruoštos, nei kare įrankių. 

•'DAUG kaimų Anglijoje tik' 
dabar tegavo pirmą kartą drus
kos po 7 mėnesių neturėjimo. 

A R G U T I S 
Skaitykit "Mariruti", komp. 
A. Vanagaičio leidžiamą mu
zikos ir juokų žurnalą. Ei
na du kartu j mėnesi. Kaina 
metams $2. Prisiųskit 10c 
pašto ženklais, gausit vieną 
numerį pamatymui. 

M A R G U T I S  
6755 So. Western Ave. 

Chicago, 01 

kėjosi gagėsią išlaukti ir vėliau išsikovoti sau geresnę 
padėti; jie taip pat tikėjosi galėsią apsaugoti savus par
tinius bei ideologinius interesus, nepasižiurėję į komu
nistų partijos istoriją, kuri jiems butų parodžius kad 
bolševikai tepakenčia tik tuos kurie eina su jais. o naiki
na visus kurie eina arba prieš iuos arba šalia jų. 

Ir kol liaudininkų ir krikščionių demokratų spauda 
eio su jais tol jie ją pakentė ir leido kuoplačiausia sėti 
pikto sėklą. Bet kai tas mauras savo darbą atliko, jis 
buvo viena diena likviduotas: "XX Amžius" ir "Lietu
vos Žinios" uždarytos visam laikui, kaip reakcionierišku 
raugu atsiduodanti spauda. "XX Amžiaus" redaktorius 
Dr. Skrupskelis netrukus pasodintas kalėjiman, apkal
tintas kontr-i evoliucijos platinimu jo redaguotame "XX 
Amžiuje", nuteistas aštuoniems metams kalėiimu.ir iš
vežtas atlikti bausmei į Sovietų Rajunsros gilumą. Gi 
'Lietuvos Žinių" redaktorius Kardelis iškiutojo nesuim
tas. bet Lietuvoje nepasiliko. 

Visuotinai spardos skleidžiama:, Įstaigose nauiu vai-1 
dininkų vykdoma ir visuomenėje mitingais ir šūkiais i 

id'itinama, pikta bolševikinė griaunančioji dvasia rausė-1 

si Lietuviu Tautos dvasiniame lobvne, naikino didelėmis 
pastangomis jos išuerdvtą supratima apie teisingumą, 
•u'iimo rrpile, pasiaukojimą tėvvnei, žmogaus garbę ir 
sąžinės laisvę ir ruošė Lietuvių Tautą galutinam jos pa
vergimo aktui. 

7, Pasipriešinimui augant 
t Akivaizdoje tokio komunistų pradinio siautėjimo ir 

vis jabiau aiškėjančių bolševikinių planų įjungti Lietu
vą į Sovietų Sąjungą, pasinaudojant komunistiško seimo 
rinkimu ir tariamos liaudies valios pareiškimu, krašte 
ispradžių tabai atsargiai, o vėliau ir drąsiau ėmė reikš
tis 'pasipriešinimas. Paskelbus seimo rinkimus, prasidė
jo plačiai komunistų varoma agitacija. Niekam kitam, 

išskyrus ̂ kofnunistanią nebuvo- leista reikšti savo nuo
monės viešai. Tačiau kraštas jau buvo pabudęs iš pir
mutinio hipnozo ir buvo atgavęs savo tautinę sąmonę. 

# Atvira kova buvo neįmanoma su bolševikai^, nes le
galių priemonių tam nebuvo, o kitokį pasipriešinimą bu
tų tuoj užgniaužę sovietų kariuomenės daliniai, fcdel 
kraštas, o ypatingai jaunimas, pradėjo organizuotis į 
slaptus burius ir mažus vienetus. Nors policija jau bu
vo ir pertvarkyta ir slaptas 'liaudies priešų" sekimas 
jau vykdomas, vis del to "reakcionieriai ir smetoniški 
gaivalai" nerimo ir trumpais atsišaukimais stengėsi at
sverti demagoginę bolševikų propagandą. Štai Liepos 
8 dieną, paskelbus jau seimo rinkimus, pasirodo Lietuvos 
Gynimo Rinktinės pasirašytas atsišaukimas į Lietuvius. 
Jo turinys buvo šitoks: 

"Pavergtas Tėvynes sūnau! šiądien Tau išmu
šė valanda pasirodyti kad esi Lietuvis. Tikras Lie
tuvis sutiks geriau mirti nesu ties ranką balsuoti už 
Lietuvos išdavikus. Neik į rinkimų salę, nes ten 
prievarta turėsi išduoti savo brolių laisvę ir tikybą. 
Šalin Lietuvos išdavikai! Jums tėvynė — Maskva." 

Artėjant seimo rinkimams, reakcija dar plačiau 
krašte ėmė reikštis, ir ėmė daugiau įtraukti žmonių pa
siryžusių aukotis, matydami ryškų tėvynei pavojų. 

Liepos 10 dieną pasirodo krašte vėl naujas atsišau
kimas, pasirašytas Salantų Kovos Būrio, kad tuo paslėp
tų tikruosius pėdsakus. Atsišaukimas labai trumpas ir 
nukreiptas į Lietuvius: 

'Broliai Lietuviai! Mus smaugia Rusai-komu-
riistai, mūsų kraują siurbia žydai. Siekdami Lietu
vius visiškai išnaikinti, 'draugai' suruošė rinkimų 
komediją, kad mes savo halsais patys išduetume Tė
vynę Lietuvą. Jei mums brangi musų Tėvynė Lie
tuva, nei vienas nebalsuokime." 

Seimo rinkimų pačiose išvakarėse beveik visuose 
Lietuvos miestuose ir miesteliuose iš nakties sienos ir 
stulpai buvo apklijuoti Lietuvos Gynimo Rinktinės ir 
Lietuvos Atstatymo Fronto atsišaukimais. Lietuvos At
statymo Frontas vienu atsišaukimu kreipėsi į Lietuvos 
ukininkus, o antru į darbininkus. Liepos 12 dienos atsi
šaukimas skambėjo šitaip: 

"Broli Lietuvi ūkininke! Šiądien tu, turėdamas to
kią laisvę kaip kalėjime, dar esi agituojamas, stačiai va
ru varomas eiti balsuoti už tokius žmones kurie pusę sa
vo amžiaus, kaip chuliganai ir kriminaliniai nusikaltė
liai, keliavo iš vieno kalėjimo į kita. Visiškai nepažinda
mi ūkininko gyvenimo, jie dabar dedasi didžiausiais mū
sų draugais. Broli, žinok kad tie 'geriausi liaudies sunųs' 
yra tikri vilkay avies kailyje. Lietuvi,, duodamas savo 
balsą už šiuos Lietuvos šašus, pats sau neri ant kaklo 
kilpą, kuri tave smaugs, atimdama laisvę, nuosavybe, o 
vėliau atims ir duoną. Broli Lietuvi ūkininke! Neik 
balsuoti už musu pavergėjus. Tegyvuoja katalikiška 
Nepriklausoma Lietuva!" 

Atsišaukimas į darbininkus buvo toks: 
"Komunizmas nuo savo atsiradimo yra didžiausia 

žmonijos nelaimė, nes jis naudoja smurtą, kelia revoliu
cijas, grobia žmonių nuosavybę ir be skaičiaus žudo ne
kaltus žmones. Komunizmas viską griauna kas per 
Šimtmečius buvo sukulta. Geriausia komunizmo valdy
mo priemonė — teroras. Musų Lietuvoje komunizmo įve
dimas yra baudžiavos grąžinimas. Darbininkai, nebal
suokite už išstatytus kandidatus, nes, atiduodami bal
sus. sau baudžiavą ant sprando užkraunate. Komunis
tai,^ kurie rengami į Liaudies seimą, yra didžiausi dar
bininkų išnaudotojai". 

Lietuvos Gynimo Rinktinės atsišaukimai prieš Liau
dies seimo rinkimus kreipėsi į Lietuvių jausmus ir sąži
nę, ragindami susiprasti ir bent pasyviai pareikšti pro
testą, nebalsuojant į Liaudies seimą. 

• "Lietuvi, kur eini? Ar-išduoti savo tėvynę? Ar 
drysi eiti į salę, kur tėvynės išdavikai gudriausiomis pin
klėmis ir prievarta stengsis išgauti judošišką balsą? Tas 
ne Lietuvis kurs kaip bailys eis ir ties savo ranką par
duoti tą amžiais tėvų krauju ir prakaitu laistytą žemę. 
Nemanyk, nebusi ramus! Sąžinė tave amžiais grauš. 
Visi Tėvynės sunųs, visos sesutės Lietuvės, jei nebalsuo
site, tuo pačiu prisidėsite prie Lietuvos Gynimo Rinkti
nės darbo. Kas šią valandą suabeios tas nevertas Lie
tuvio vardo, tas yra tėvynes išdavikas, o tokiems tėvy
nė — Maskva." 

"Lietuvi, Nedrysk žengti J Tėvynės išdavimo salę! 
Jei esi Lietuvis, niekados nebusi ramus, balsavęs už Lie
tuvos pardavėjus. Atmink kad balsuodamas išduodi sft-
vo laisvę, tikybą ir žmonišką gyvenimą, žinok kad po 
Liaudies seimo rinkimų agitatoriai gaus šimtus ir tūks
tančius rublių, o mes gausime pančius ir kilpas ant kak* 
lo! šalin pavergėjai! šalin Lietuvos parsidavėliai išgi-
mos!" 

Visokie prieš-bolševikiniai atsišaukimai, sklidę įvai
rus prieš-bolševikiniai gandai ir bendros nuotaikos kral1 

te rodė kad visuomenėje atsirado jiegų kurios gali pt-
kenkti "Liaudies Vyriausybės" judošiškiems sumanu
mams, gali sukompromituoti Liaudies seimo rinkimų rė-

•ultatus ir iššaukti net aktingą tautos pasipriešinime. 
^Liaudies priešų", "smetonininkų", "kontr-revoliucijoniJ* 
l'ių" ir provokatorių" — tokiais vardais krikštijo komu
nistai visus kurie nėjo kartu su jais, kumštis iškėlę, — 
pasirodė esą visur pilna, ir, kad komunistai galėtų ne
trukdomai vykdyti Lietuvių Tautos galutiną pavergimu 
ir jos naikinimą, reikėjo visus tuos "kontr-revoliucijd-
niel-iUš" sttkišti kalėjiman ir kraštą apvalyti 

II. LIETUVIU PŪDYMAS 
BOLŠEVIKINIUOSE KALĖJIMUOSE 

Ir dar kitas: 

Baskelholininkai Keliauja Lėktuvu 

1. Pasiruošimas baisiajai nakčiai 
V. Krėvei-Mickevičiui dar negryžus iš Maskvos lf 

"Liaudies Vyriausybei" dar oficialiai nežinant koks yrj§ 
Sovietų Sąjungos nusistatymas Lietuvos atžvilgiu, Lie
tuvos komunistų partija jau žinojo kada bus naujo Liau
dies seimo rinkimai, kaip jie turės buti pravesti, koks 
procentas turės balsuoti ir ką naujasis seimas turės nu
tarti.... Komunistų partijos vadovaujantieji asmenys 
žinojo jau daug anksčiau kokiu keliu eis Lietuvos liki
mas sovietų replėse, ir energingai ruošėsi tam galuti
niam Lietuvos panaikinimo žygiui. 
• # Kaip žinoma, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 
ministras Gem Skučas ir Saugumo Departments direk
torius Povilaitis buvo Maskvos reikalaujami atiduoti tei
smui už sovietų karių "grobimą". Direktorius Povilai
tis jau buvo pašalintas iš pareigų Birželio 13 d., vos Mer
kiui gryžus iš Maskvos. Birželio 16 dieną jie abu — ir 
Gen. Skučas ir Povilaitis — buvo Merkio įsakymu suim
ti Jurbarko valsčiuje, Povilaičio tėviškėje, kui* jie laukė 
žinių ir ruošėsi pereiti Vokietijos sieną. 

Vidaus ReikaĮų Ministerija buvo komunistams ypa
tingai svarbi įstaiga: jai, mat, priklausė vidaus saugu
mas su visu viešos ir slaptos policijos aparatu. Pačioje 
Sovietų Sąjungoje Vidaus Reikalų Liaudies Komisaria
tas — mūsiškai ministerija — yra krašto pabaisa, kuriai 
vadovavo ir vadovauja nuožmiausi čekistai kaip Deržin-
skis, Jagoda, Berija Tas komisariatas vadinasi su
trumpintai NKVD (Narodnyj Komisariat Vnutrennych 
Diel). Suprantama kad tokiai įstaigai ir būvo parink
tas komunistų tinkamas^ asmuo, visiškai jų patikėtinis, 
o vėliau ir vadovas, Mečius Gedvilą. Nuo jo valios pri
klausė geriausiu Lietuvių Tautos sunų likimas, kurį jis 
pavedė vienam, ką tik iš kalėjimo paleistam komunistui, 
A. Sniečkui, paskirdamas jį valstybės saugumo depart
ment direktorium, šis žmogus ir buvo vienas iš aktin-
giausiu Lietuvių Tautos niekšingų budelių, vadovavęs 
Lietuvos inteligentijos, ūkininkų ir darbininkų, ir viso 
taip vadinamo "prieštarybinio ir kontr-revoliucinio ele
mento" naikinimui ir pačiai komunistų partijai, būda
mas jos Centro Komiteto sekretorium." Jo galia' Lietu
voje buvo tokia pat kokią turi Stalinas visoje Sovietu 

•Sąjungom. Ir A. Sniečkus, komunistas iki kaulo sma-
genų ir Maskvos paruoštas čekistas, tapęs dabar, galima 
sakyti.^ Lietuvos viešpačiu, ėmė ruoštis pirmutiniam sa
vo pasirodymui, lyg Karolis IX, baisiajai Švento Baltra
miejaus nakčiai. 

Iki Liepos 7 dienos Sniečkus' suspėto^^rot-ganizuoti 
Saugumo ̂  Depart men tą ir surinkti naują tarnautojų ka-
dra, labai ištikimą komunistų partijos nurodymams ir 
mažai nusivokiantį apie žmoniškumo ir teisingumo rei
kalavimus. Jis surinko ir policijos tarnybon sutraukė 
y3S^..ck1J%anišk?ausį elementą ir pavedė vadovauti iš 
kalėjimo paleistiems komunistams. Virš 50% visų nau-
'u tarnautoiu buvo ne Lietuviu tautvbės asmenys ir da-

ne Lietuvos piliečiu. Tokiu hendradrbių sastatu 
Sniečkus p-alėio jau pradėti "priešvalstybiniu partijų ir 
liaudies priešu" vvkdomosios likvidacijas veiksmus. Lie
pos 7 diena Sniečkus natvirtino likvidacijos plana kurį 
mes čia paduodame ištisai: ' 

(Bus daugiau) 

%• 

fa •" 

Pirmą kartą istorijoje sportininkai, hnsketb-jlo jauktas 
ątlieka kelionę oru. Taip daug greičiau pasiekta savo vietas, 
šis jauktas skrenda iš San Diego į Salt Lake City. 

K UČIŲ VAKARI 
Kiek daug žvaigždučių, šviesių fr linksmučnf! 
Tai musų malonus svečiai! 
Mes kviečiame ias prie pabėgėlio kūčių, 
papuošt musų bur į skaisčiai. 

Iš seno, iš seno mes esam papratę 
šį vakarą burtis kartu: 
po staltiese šieno kvapaus pakratę, 
ragauti plotkelių šventų. 

Ir kviestos žvaigždutės ateina prie stalo 
tai linksmos akutės vaikų — ' 
tai angelas sargas kelionėj be galo, 
kada širdyse mums klaiku 

Po kučių išeikim į kiemą, vaikeliai, 
nes pilnas dangus deimantų: 
Jieškosim žvaigždutės kūr rodys mu^iš kefta 
prie musų tėvynės krantų. 

Kastytis. 



\% '**" ̂  

t o  i  t t  t w *  įV 

* wįJ-

5 

; 
\ 

Redaktorius—K. S. KARPIUS—Editor 6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio 

ATEITIS TEGALI DUOTI ATSAKYMĄ 
hi" 'iiiitiiiiint *'i "ii 

Europa trokšta Amerikos vadovybės 
C AUSIO 7 d. Life vėl pateikia daugybę širdi veriančių 
^ vaizdų iš Europs ir talentingą savo korespondento, 
rašytojo John dos Passos aprašymą. Greta begalimo 
skurdo ir dvasinio susmukimo, pokarinis laikotarpis at 
nešė Europai dar vieną sielvartą — nusivylimą Ameri 
ka. Nukankintos Europos tautos tikėjosi kad stiprusis 
milžinas — Amerika — ryžtingai paims i savo rankas 
pasaulio vadovavimą ir išmintingu tvarkymu padės už
gydyti karo padarytas žaizdas bei atstatyti sugriautą 
gyvenimą. Vietoje to jos sulaukė didžiausio neryžtin
gumo, niekuo nfcpagrysto nuolaidumo Rusijai, baimes 
buti vadu. 

Pragariškas bolševikų siautėjimas rytų Europoje, 
Amerikos kariuomenės palaidumas ir UNRRA demora-
lizuotumas vakarų ir centralinėje Europoje atėmė jai 
greito atsikūrimo viltį. Europa yra ištroškus aiškios ir 
energingos vadovybės iš Amerikos pusės, yra pasiryžus 
klausyti jos nurodymų, bet sulaukia kapituliaciją po ka
pituliacijos, liudija susmukimą po susmukimo. O čia dar 
grąso laukinės sužvėrėjusių bolševikų gaujos iš rytų... 
ta didžiųjų Amerikos vyrų liaupsinama "taiką mylinti" 
Sovietų Sąjunga. 

Beprincipiškumo 
Tas beprincipiškumas kuriuo vis labiau ir labiau 

ima vadovautis musų State Departmentas, yra daugiau 
negu nelaimė Europai. Tai yra ženklas pačios Amerikos 
valdžios susidemoralizaviirto ir tuo pačiu nelaimė pačiai 
Amerikai. • 

Neteisingumas svetimųjų atžvilgiu neišvengiamai 
veda v neteisingumą ir savųjų atžvilgiu, beprincipišku
mas svetimųjų atžvilgiu baigiasi beprincipiškumu savų
jų atžvilgiu. Visa tai yra žymė kad genialioji dvasia, 
sukurus didžią Ameriką jau ima nykti ir į jos vietą jau 
atslenka dekadencija. 

Pereitos savaitės katalikų spauda daug rašė apie 
Ispaniją ir Jugoslaviją. Vieno katalikiško savaitraščio 
pirmame puslapyje buvo įdėti du atvaizdai didelio ir 
žiauraus diktatoriaus Erancisco Franco ir gero mažo 
demokrato maršalo Tito. Kadangi bolševikai nekenčia 
Franco už tai kad jis apgynė Ispaniją nuo komunizmo, 
Amerikos State Departmentas ruošiasi su jo vyriausy
be nutraukti santikius. O kadangi Tito yra Maskvos 
Agentas tai, nežiūrint į tai kad jis Jugoslavijoje įvedė 
žvėriškiausią diktatūrą, musų State Departmentas nuo
lankiai jį pripažino1. Tokia State Departmento laikyse
na parodo kad jis tam tikrais atvejais yra komunistų 
bendradarbis. Išvada neįtikėtiniausia, rėkiančiai prieš
taraujanti pačiai demokratijos sąvokai. Demokratija 
iuk skelbia tautos suverenumą, visų piliečių lygybę prieš 
įstatymus, o musų State Departmentas ne tik pasirodo 
Nebendradarbiaująs su tautos suverenumo žudytojais, 
pilietinių laisvių mindžiotojais, bet net pripažysta ban-
ditus-tironus teisėtais tautos šeimininkais. 

Verguvės kaina visuomet galima išvengti karo 
yiSI musų valdžios linkčiojimai komunizmui už Jung

tinių Amerikos Valstybių ribų neišvengiamai atsilie
pia ir vidaus gyvenimui. Užsieninio komunizmo šun-
uodegiai ima įrodinėti kad Stalinas ir jo banditų gaujos 
komunizmas liberalėjąs, kad jis nebesąs toks baisus, at
seit, tarp komunizmo ir Amerikos demokratijos nesą ne-
luderinamų skirtingumų, ir, laikui bėgant, busią gali
ma su komunistais ir visai susitarti. 

Jei taip tai, rasit, ir Amerikos komunistai nėra jau 
tokia piktžolė, kurią reikia išrauti ir sudeginti. Dar 
daugiau: Amerikos komunistai, kaip musų herojiško ir 
taiką mylinčio sąjungininko idėjos vaikaičiai, turi buti 
traktuojami kaip tarpininkai susiartinimo su Sovietų 
Sąjunga ir kaip raktas į geresnį Sovietų Sąjungos supra
timą. Gi tas savitarpis susipratimas tarp Amerikos de
mokratijos ir Rusijos komunizmo esąs reikalingas pa
stoviai taikai įgyvendinti ir žmonijos gerovei patikrinti. 
Tat kas nepritaria šunuodegiavimui bolševikams, yra 
taikos, Amerikos ir žmonijos priešas. 

Lygiu budu ir tas kurs puola vidaus komunistus, 
yra nedemokratiško nusiteikimo žmogus, nes jis puola 
ideologus tos valstybės nuo gero gyvenimo su kuria pri
klauso pasaulio ir Amerikos gerovė. Atseit, visus prieš-
komunistus reikia sudrausti, nes ji gali pagadinti santi
kius tarp šios šalies ir Sovietų Sąjungos, iššaukti naują 
karą, ir tt. Tokiu budu po taikos meilės priedanga va
roma smarkiausia komunistinė propaganda ir tuo pačiu 
mėginama paraližiuoti prieš-komunistinė akcija. 

Žinoma, gera valia* puolus ant kelių prieš Staliną ir 
į jo rankas atidavus viso pasaulio valdžią, karo tikriau
sia butų išvengta. Lygiu budu butų išvengta bent kokio 
nepasitenkinimo reiškimo, darbo konfliktų, pasidalini
mo į partijas, ir tt. Keletui milijonų žmonių butų nu
kapotos. galvos, kėli šimtai miljonų butų pristatyti ka-
naįj kasti, miškų kirsti ir nykti kasyklose, o likęs žmo
nijos bilijonas butų paverstas išlėto mirštančiais ver
gais. Tuo atveju tikrai neliktų jokių nesusipratimų tarp 
demokratijos ir komunistinės diktatūros. 

Į tokią taiką veda šunuodegiavimas bolševikams, j 
tokia taikfj veda jų primestos Europai santvarkos pri
pažinimas ir neriboto draugingumo su jais jieškojimas. 

Bolševizmo grėsmė iš vidaus • 
Iki šiol betgi komunizmas Amerikai tebuvo išori

ni problema. Tačiau nuo šiol jis vis daugiau ir daugiau 
ims virsti vidaus klausimu, Rašytojas John dos Passos 
nurodo kad galvojančius Am îkiečius Europoj# į smį** 

Du Meteli Prezidento 
Smetonos Mirtie* 

Sausio & dieną suėjo du me
tai nuo nelaimingos Prezidento 
A. Smetonos mirties Clevelan-
de. Ta žinia sukrėtė ne tik 
Lietuvius, bet ir Amerikos vi
suomenę, taip pat ir visą civi
lizuotą pasaulį. Lietuvos var-
dar jau buvo plačiai paskilbęs 
pasaulyje kaip progresingos 
valstybės. Ją betgi užgrobė 
Sovietai, ir tuo metu kai Prez. 
Smetona mirė, bolševikai vėl 
buvo begryžtą Lietuvos link. 

Lietuvos prezidentas buvo 
populiari figūra Amerikoje ir 
Europoje, ir jam mirus nelai
mingose sąlygose, sukėlė visų 
dideles simpatijas Lietuvai. 

Kaip iš Lietuvos pabėgėlių 
teko patirti tik 1945 metais, 
Lietuvoje žinia apie Preziden
to A. Smetonos mirtį buvo pla
tinama įvairiais fantastiškais 

pamarginimais. Daugelio tikė
ta kad prezidento rhirtis paėjo 
nuo piktų žmonitj rankų. 

Kaip Lietuvos žmonės pasi
gedo ir kiek į A. Smetoną dėjo 
vilčių, kuomet Lietuva pateko 
priešartis, matėme iŠ Dirvoje 
patiektų aprašymų. 

A. a. Smetonos kūnas laiko-
įtias mausoleurrtė, Clevelande, 
turint viltį kad kada nors bus 
galima parvežti Lietuvon pa
laidoti. • 

t t t 
t t t 

8VEDIJOS LIETUViiil 
SKAITO DIRVĄ 

Stockholme Lietuvių 
lili leidžiamas žurnalėlis "Sve
tur" persispausdino iš Dirvos 
Lietuvos Vyskupų Laišką pa
saulio vyskupams ir taip pat 
tai progai pritaikintą vedamą
jį. Lietuviai pabėgėliai Švedi
joje uoliai skaito Dirvą ir pri
taria jos aiškiai linijai. 

t t t 
PRĖZ. TRUMAN dovanojo 

bausmes ir sugrąžino pilietines 
teises tūkstančiams asmenų 
kurie už sulaužymą federalių 
teisių buvo uždaryti kalėjime. 
Teises atgavo tie kurie tarna
vo metą laiko armijoje ir už
silaikė garbingai. Nuo Liepos 
29, 1941, tinkami į karinę tar
nybą federaliai kriminalistai 
buvo leidžiami įstoti kariuo
menėn. Tokių buvo virš 2,000 
atliekančių bausmes federaliuo-
se kalėjimuose. 

Baltiečių Kankinių Tragedija Švedijoje 
Apie tuos Rusų Pareikalautus Grąžinti Pabaltiečius ir Vokiečius 

Rašo VAINIS DAINORAS Specialis laiškas Dirvai iš Svedijoi. 

PRADEDANT Sausio 15 in-
eis galion valdžios paliuosavi-
mas statybos medžiagų, pastū
mė j imui gyvenamų namų sta
tybos. Pirmiausia bus leidžia
ma gauti medžiagą statybai 
namų pigesnių negu $10,000. 

bą varė ne tiek baisus jos skurdas kiek Amerikos ka
riuomenės pakrikimas — plėšikavimas, spekuliavimas 
juodojoje rinkoje Amerikos nuosavybe, ir tt. 

Gryžę namo, tie kariai ir UNRRA valdininkai jau 
bus ne tas kuo jie buvo. Gi namie atras nedarbą, namų 
trukumą ir visokius kitus nepriteklius. 

Prezidentas Truman savo kalboje i tautą Sausio B 
nurodė kad kraštas yra didelių ekonominių sunkumų iš
vakarėse, kad grąsianti krizė gali buti nepalyginamai 
sunkesnė negu buvusioji. Dabar einą savižudiški strei
kai^ demoralizuoja darbininkiją, čiulpia jos santaupas ir 
artina ekonomine katastrofą. 

Kapituliacija santikiuose su užsienio valstybėmis 
rengia kapituliaciją ir viduje. Unijų vadai avantiūris
tai iš vienos pusės egoistai kapitalistai iš kitos, varžy
damiesi del ekonominės krašto" vadovybės, kaip tik šo
ka pagal komunistų muziką. Gi administracija šiuo kri
tišku momentu neparodo reikiamo tvirtumo, nesuvaldo 
vienų ir kitų ir neryžtingai linksta j CIO ir jo bolševi
kiškos PAC pusę. 

Tuo metu kai kraštas yri ištroškęs tvirtos vadovy
bės — Jacksono drąsos ir Linkolno stiprybės — to tvir
tumo kaip tik nėra. Gi juodi debesiai vis labiau ir la
biau gaubia iki šiol giedrą ir skaistų Amerikos dangų. 
Ar atsiras kas juos išsklaido? šį klausimą gali atsaky
ti tik nebylė ateitis. 

•S*?-, 

MOTINAI 
Ne sužadėtinė, ne žvaigždės 
krutinę spindulių prigožė — 
tik tu, šviesioji žilagalve, 
tu motina, tu rože. 
Atidavei man širdį, viską 
lig paskutinio kąsnio — 
vai, nieko nėra, nieko 
užu tave brangesnio. 
Kiekvieną mano žingsnį 
drebėdatna tu saugai, 
o jau senai išklydau į pasaulį, 
ir ąžuolu užaugau. 
Nei auksas, nei gražuolis 
manęs dar nepapirko — 
sugryšiu ir iš žemės krašto 
į samanotą pirkią. > 
Sugryšiu pas tave, motule, 
pasiviešėt svečiuose — 
tau drebančias rankas ir veidą 
karštai aš išbučiuosiu. 
Tame ssu meile apkabinsiu, 
kaip tu mane kadaise 
Madona, saule, karaliene, 
tu vėl džiaugsmu užkaisi! 
Ne sužadėtinė, ne žvaigždę 
krutinę spindulių prigožė W 
tik tu, šviesioji žilagalve, 
tu motina, tu rože! 

iSL Žvingitas. 

SOVIETŲ KRUVINAS 
"ŽAIDIMAS" 

Neperseniausia nustojo gau
dę karo viesulai Europos že
myne ir nespėjo dar nudžiuti 
iškankintų moterų, kūdikių ir 
senelių ašaros, dar tik baigia 
aidėti dabaigtps kruvinos Hit
lerinės hydros atodūsiai, kaip 
antrasis pasaulio siaubas iš 
Rytų, apsišarvavęs kraujuota 
komunizmo diktatūra ėmėsi 
žmonijai nešti naujų skausmų 
bangą. Tai sovietinis siaubas 
pradėjo vėl naują savo kruvi
ną žaidimą su išvargintais, iš 
tėvynių išplėštais benamiais. 

Negana kad komunistų agen
tai ir visoki skalikai šunes lan
džioja ir "aprieja" suvargusius 
Baltiečius Vakarų Europos sto
vyklose, bet šiomis dienomis 
"demokratiškiausios" valdžios 
iš Maskvos iltys sumanė atsi
kąsti Skandinavijoje esančių 
Baltijiečių pabėgėlių. 

Tai yra ne paslaptis kas šio
mis dienomis vyko Švedijoje 
su grupe Baltijiečių karių, ku
rie Vokiečių priverstinai buvo 
išguiti į frontą ir kurie buvo 
atbėgę į Švediją. 

Vokietijai kapituliavus, vie
nintelis frontas buvo užlužęs 
Latvijos pajūryje nuo Liepo
jos Rygos linkui. Ten daugiau
sia laikėsi Latvijos didvyriai, 
kurie raudonajam smakui ne
norėjo užleisti paskutinį savo 
gimtosios žemės kampelį. Ten 
Baltijos didvyriai su Vokiečių 
kariuomenės likučiais laikėsi 
iki 1945 metų Birželio mėne
sio. Ir kai jau paskutinės jie-
gos išseko, prieš raudonuosius 
kapituliavo ir Latvijos kampe
lis. 

Vol iečiai sėdo laivan — vi
so 2,700 karių, kurių skaičiu
je buvo 140 Latvių, 10 Lietu
vių ir 7 Estai. Viso 157 Pa
baltijiečiai. Tie visi kariai lai
vu per Baltijos jurą atbėgo i 
Švediją, kur buvo visi inter
nuoti ir patalpinti į internuotų 
karių stovyklą netoli Eksjo 
miesto. Baltai buvo laikomi 
atskiroje nuo Vokiečių stovy-
klbje, gretimais. 

Dabar, Lapkričio m., Sovietų 
vyriausybė pareikalavo iš Šve
dų vyriausybės tuos internuo
tus kari us-Vokiečius, 2,700 vy
rų, atiduoti sovietams, kaipo 
nugalėto krašto belaisvius. 

BALTIJIEČIŲ 
RADO STREIKAIS 

Pildydama tarptautinės tei
ses nuostatus, švedų vyriausy
bė sutiko tuos internuotus Vo
kiečius atiduoti sovietams kaip 
pridera, bet čia tautoje kilo net 
rimas del 157 Baltijiečių karių 
kurie nėra naziai ir kurie buvo 
prievarta Vokiečių paimti ka
ro frontan, taigi ir turėjo ka
riauti. Visoje Švedų tautoje 
buvo pilna užuojautos nelai
mingiems Baltijiečiams, nes vi
sa žmonija puikiai ir taip žino 
kas jų laukia atitekus į bolše
vikų nagus: šalto Sibiro tai
gos ir ten iš bado sunkiųjų 
darbų lageriuose mirtis. Ir to 
dar negana: sovietai Baltijie
č i a m s  i š p j a u n a  g y v i e m s  i š  n u - j  
g a r o s  d i r ž u s ,  l u p a  a k i s ,  n u p j a u - j  

sto nosis, liežuvį. Tai Balti jie-! 
čiai jau buvo patyrę iš 1940-411 
metų. ; 

Taigi nelaimingi Baltijieciai, 
beginkliai, jokios išsigelbėjimo 
vilties neturėdami, pasirinko 
vieną kelią — visi 157 asme
nys Lapkričio 22 d., 7 vai. ry
tą. paskelbė bado streiką ir j ii 
to tylaus protesto laikėsi drau
smingai, be incidentų, nenore 
dami pažeisti nekaltų Švedu, 
kitrie juos buvo internavę. 

:Jie visi vieningai pareiškė: 
"Geriau mes badausime ir iš 
bado save atiduosime į teisin
gas Dievo rankas švedų laisvo
je žemėje, o gyvi nenuvyksim 
į Sibiro taigas, kad t«n butu-

me žiauriai išniekinti ir nu
kankinti". 

Tokis Baltijiečių pasiryžimas 
Švedų tautoje sukėlė jiems ma
sinę užuojautą. Lundo ir Upp
sala universitetų studentai su
ruošė protesto mitingus kad 
Baltai neturi buti išduoti So 
vietams; suruošė protesto mi
tingus visos religinės organi
zacijos visoje Švedijoje, su 
prašymo memorandumais krei
pėsi visuomeninės organizaci
jos, kaip Eksjo socialdemokra
tai ir kitos. Protesto vardan 
buvo uždarę savo prekybos į-
mones prekybininkai. 

SOVIETŲ GRĄSIN ANTIS 
REIKALAVIMAS 

Demokratinės šalies vyriau
sybė išgirdo savo šalies žmonių 
balsą ir tą klausimą svarstė 
Švedijos ministrų kabinetas ir 
buvo sušaukti debatai abiejo
se parliamento kamerose, ku
rie buvo labai karšti. Tuo pa
čiu buvo pajudintas net visų 
civilių Baltijiečių pabėgėlių 
klausimas ir kas sukėlė smar
kaus susirūpinimo tiems nelai
mingiesiems. 

O internuotieji Baltai kan
kiniai ramiai tęsė bado streiką 
jau savaitę laiko ir laukė savo 
tragedijos pabaigos. Vyriau
sybė buvo tok»je kritingoje 
būklėje kad negalėjo Baltijie
čių sulaikyti, nes sovietai in
ternuotuosius ultimatyviai pa
reikalavo grąžinti: arba — ar
ba!.... Net karalius kreipė
si asmeniškai į Staliną, bet tas 
atsakęs kad Baltijieciai turi 
buti grąžinti nustatytu termi
nu. 

Tuo pačiu metu Sovietai bu
vo pristatę iš Murmansko uos
to milžinišką laivą "Kuban", 
kuris internuotuosius turėjo 
nugabenti gal kur į šiaurės 
stovyklą, esą dešimties dienų 
kelionei reikėję parūpinti mai
sto. Kiek teko patirti, tas so
vietinis laivas "Kuban" esąs 
taip "moderniškai Įrengtas" 
kad jis netiktų iš padoraus ci
vilizuoto krašto net gyvuliams 
eksportuoti. 

Pilni švedų laikraščiai buvo 
savo komentarų del Baltijiečių 
pabėgėlių atidavimo ir protes
tų. Gi komunistiškas laikraš
tis "Ny Tag" išsitarė sarkas
tiškai, kad ko čia tauta pro
testuoja del ""Baltų fašistų". 
Taip komunistų akyse ir tie 
"fašistai" kuriuos naziai sugau
dė ir prievarta išgrūdo fron
tan. Tai jiems turėtų buti ir 
tie komunistai fašistais, ku
riuos jie rado nazių stovyklose 
Vokietijoje. 

VOKIEČIŲ IŠVEŽIMAS 
Internuoti Vokiečiai buvo su 

tvirta apsauga vežami atiduo
ti į "Kuban" laivą ir laukė ei
lė Baltų kankiniams. Bet jau 

Laimingas Karys 

septintą-aštuntą griežto bada
vimo dieną Baltai nebegalė
jo paeiti: jie gulėjo ištinę, jau
nesni negalėjo net judėti. 

Buvo sukviesta speciali gy
dytojų komisija ir Raudonojo 
Kryžiaus atstovai, kurie nusta
tė kad žmoniškumo vardan gy
vų ištinusių lavonų tolimai ke
lionei laivu negalima buvo šiuo 
sykiu atiduoti. Juos tuo tarpu 
teko iš internuotų stovyklų pa
dėti į ligonines. Nes badas taip 
buvo juos apmarinęs kad pro 
užtinusius veidus jų akys net 
nereagavo magniaus šviesos 
kuomet jie buvo fotografuoja
mi. 

Laivas "Kuban" su Vokie
čiais kariais Gruodžio 3 d. iš 
Švedų uosto T. išplaukė Lenin
grado linkui. O Baltai kanki
niai, bado kančias sau pasiėmę, 
paliko ligoninėse, laukdami ki
to išsprendimo jų tragingo li
kimo. 

Vienas iš Baltų jau spėjo 
užbaigti šios žemės kančias — 
tai Latvis leitenantas Oskaras 
P., 41 metų amžiaus. Jis ko
vojo prieš bolševikus todėl kad 
1941 m. Birželio mėnesį tie iš
vežė iš Liepojos seną jo tėvą 
ir motiną i Sibiro taigas. Jis 
būdamas internuotas čia Šve
dijoje ir jau laukdamas kada 
bus atiduotas į švedų rankas, 
jau buvo pradėjęs badauti. Ba
do streiko metu per Raudoną
jį Kryžių gavo žinią kad jo 
žmona su dviem kūdikiais at
sirado sveika Vakarų Vokieti
joje, sąjungininkų stovykloje, 
žmogus kad ir badaudamas ne
galėjo pernešti to vaizdo kad 
teks patekti f "rojaus" tortu-
ras, ir peiliu perpjovė sau ran
kos gyslas ir suvarė peilį krū
tinėn. 

Tą kankinį Gruodžio 1 d. 
Eksjo kapinių koplytėlėje pa
šarvotą nekalto kankinio balta
me grabe, lankė minios žmonių 
iš visų Švedijos kampų ir dar
boviečių suvažiavę pabėgėliai: 
Latviai, Lietuviai, Estai. Li
kimo draugui sudėjo virtines 
vainikų iš žydinčių gėlių, o jo 
grabą juosė Latvijos trispalvė. 
Jo akių, nosies ir ausų enka
vedistai nebetorturuos. Jį Die
vas priėmė laisvoje švedų že
mėje. 

Ir vaikšto galvas nuleidę ties 
jo antkapiu tūkstančiai Baltie
čių nelaimingų pabėgėlių, šių 
157 Baltų tik dar pradžia kru
vinos epopejos. 

Jau Amerikos Lietuvių spau
da, puikiai suprasdama nekar
tą rašė kad kai kruvinais nas
rais šakalas paragauja kraujo, 
šiltos mėsos, tuomet jis prade
da draskytis ir dar daugiau 
kaukti kad jo besotei kąsnį pa
didintų. Jis užnorės ir nelai
mingų tūkstančių Baltijiečių 
pabėgėlių aukų, tų nekaltų, ne
tekusiu tėvynės laisvos, su kū
dikiais ir seneliais. 

Karys Fred • McCarthy, iš 
Bostono, gryždamas laivu iš 
Europos, laike audros buvo di
delės bangos nušluotas nuo 
dėnio į jurą. Bet jo laimė bu
vo tame kad kita banga ji vėl 
ant laivo užmetė.4 Tas atsiti
ko ant SS George Washington. 

"Aidų" Paklausimas 
BALF'ui 

Miuncheno leidinys "Aidai" 
(Nr 6), dėdamas BALF-o pir
mininko Kun. Dr. J. B. Kon
čiaus pranešimą apie tos orga
nizacijos veiklą, spausdina tokį 
redakcijos prierašą: "Mus džiu
gina žinia kad Bendrasis Ame
rikos Lietuvių Fondas pasiry
žęs teikti materialinę paramą 
nuo karo nukentėjusiems tau
tiečiams. Mums visiems ma
lonu kad daugelyje valstybių, 
•cur tik yra karo nublokštų Lie
tuvių, piniginė ir daiktinė BA-
LF šalpa jau gauta. Bet drau
ge mus ir stebina, kodėl iki 
šiol skaitlingiausia (o ir dau
giausia vargo patyrusi) Lietu
vių pabėgėlių-tremtinių bendruo
menė Vokietjoje iš to Bendro 
Fondo nėra sulaukus nei vie
no cento, nei vieno suntinėlio. 
O jų čia reiktų net labiau, kaip 
kitur. Turime vilties ir lau
kiame". 

*• -i .... .i* • 
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Kaip Lietuviai savo Laisvę gynė 25 metai atgal 
(Tęsinys iš pereito nr.) 

SIAUBINGA LENKŲ NELAISVĖ 

Valgome vargingų dzūkų duoną 

Įstojau savanoriu į Lietuvos kariuomenę 
1919 m. Kovo 18 d. Bučiau įstojęs anksčiau, 
bet motina sunkiai sirgo ir prašė jos neapleisti, 
kol pasveiks. Aš motiną labai mylėjau, nega
lėjau jos ligoje pamesti, tai taip laikas ir bėgo. 
Motinai mirus, išpildžiau savo senas svajones. 

Alytuje, pirmo pulko kareivinėse radau apie 
porą dešimčių kareivių. Vakare jau mane pa
skyrė sargybos viršininku. Nuvedžiau kareivį 
prie vartų, pastačiau ir po poros valandų turė
jau jį pakeisti. Tačiau, visai nežinodamas ka
reivio pareigų, nuėjau į kareivines ir sumaniau 
truputį prigulti. Atsiguliau, užmigau ir pabu
dau jau saulei užtekėjus. Mane paėmė bega
linė gėda kad aš savo pareigas pramiegojau. 
Kas pamainė sargybinį, nežinau, nes iš gėdos 
nesiryžau ko nors klausti. 

Per 2—3 dienas mus pamokė, kaip šautu
vą ant peties imti, kaip jį žemėn pastatyti, ir 
mes jau išėjome i frontą ties Daugais. 

Išėję iš Alytaus apie 2 valandą, žygiavome 
iki pat vakaro. Pernakvoję kažkokiame kaime, 
iš ryto, kavos pagėrę, išėjome toliau ir už ko
kio kilometro išsipylėme grandinėn. Buvo di
delė lyguma. Kad pradės į mus bolševikai iš 
bažnyčios bokšto šaudyti! Man pasitaikė atsi
gulti ant ledo, griovyje. Bematant prie manęs 
subėgo apie dešimt kareivių ir šalia manęs su
gulė. Ledas neišlaikė, ir mes visi susmukome 
į vandenį. Išlindome iš vandens visi šlapi. Ap
vertėme šautuvus tūtomis žemyn, išpylėme van
denį ir vėl gulime. 

Pasigirdo kuopos vado komanda "pirmyn", 
ir po penkių minučių mes jau užėmėme Daugų 
m i e s t e l į .  T u o j a u  i š ž y g i a v o m e  V a r ė n o s  l i n k .  
Apsistojome Pocelonių kaime. Norėjau nusi
pirkti duonos, bet net ir už pinigus man nie
kas jos nepardavė. 

— Aš dykai nenoriu, — sakau vienai ūkinin
kei supykęs. — Užmokėsiu, kiek panorėsite. 

— Dzie, ponuli! — atsako man ūkininkė. 
— Jųs mųs duonos nevalgysite. 

— Jųs valgot, tai kodėl aš turėčiau neval
gyti! — atrėžiau ūkininkei. 

Tada atnešė ji man duonos ir padavė. Aš 
jai pasiuliau keletą markių, bet ji nepaėmė. Pa
dėkojau ir nuėjau. 

Ir tikrą teisybę ji man sakė kad duonos 
nevalgysiu, nes ji ir į duoną nebuvo panaši. Ji 
buvo iš grikinių lukštų ir juoda kaip smalinė. 
Atnešus man į kuopą, iš puskilio tos duonos pa
valgė visas būrys. 

Smėlis išgelbėjo man gyvybę 
Papietavę vėl žygiuojame. Užėmus mums 

Bobriškio kaimą ir pusvalandį pasilsėjus, išsiun
tė mus, dešimt žmonių, žvalgybon. Einame plen
to grioviais prieš kalnelį. Užėję ant vieno kal
nelio, pamatėme į šį viršukalnį ateinant apie 
50 bolševikų. Kad butume nors vieną minutę 
pavėlavę, tai į viršukalnį butume kartu atėję, 
nes jie nuo musų buvo apie 30 metrų. Bet 
kai tik mes pasirodėme, bolševikai spruko atgal 
ir miške pradingo. Mes sugulėme grandinėn ir 
juos apšaudėme. Atėjo ir visa musų kuopa. 
Išsipylėme į grandinę ir pradėjome šaudyti. 

— Reikia apsikasti, — tariau pats sau. 
Bet kastuvėlių mes neturėjome, todėl šautuvo 
buože sužėriau ties savimi krūvelę smėlio ir 
guliu. Tik pasigirdo šautuvo suvis, ir kulipka 
tekšt į mano sužertą smėlį. Jeigu ne ši krū
velė smėlio, tai iš šios vietos nebebučiau pasikė
lęs — kulipka mane butų išilgai perskrodusi. 

Bolševikai pradėjo į mus smarkiai iš pa
trankų šaudyti. Mes pasileidome bėgti, bet kuo
pos vadas įsakė iš lėto trauktis. Gryžome į 
Daugus, čia mane ir dar kitą pirmos kuopos 
kareivį paskyrė patruliuoti. Taip be pamainos 
visą naktį ir išvaikščiojome. 

Rytojaus dieną, kavos pag§rę, vėl žygiavo
me į vakarykščias vietas. Temstant nugirdome 
kad bolševikai jau paliai Daugus. Tada mes 
nuo Daugų buvome apie 15 kilometrų. Musų 
batarėja, mus palikusi, nudundėjo į Daugus bol
ševikų šaudyti, o mes, per visą naktį ėję, atvy
kome į Alytų, žmonėms jau į bažnyčią važiuo
jant, nes buvo Verbų diena. 

Maniau eiti į miestą pasižiūrėti, ar nepa
matysiu ko nors savųjų. Papasakočiau jiems, 
kaip mūšyje buvau. Bet buvome trys dienas 
žygyje ir dvi naktis beveik visai be miego. Kaip 
atsiguliau, tai nereikėjo nei kavos, nei pietų. 
Tik vakare pažadino. Taip mano ir liko nenuei
ta į miestą. 

Paėmėm bolševikų bateriją 
Išbuvę Alytuje ligi Gegužės mėnesio pra

džios, išvykome į Kauną, o iš čia traukiniu į 
Jonavą. Rytojaus dieną buvo Sekmadienis. Kiek 

mes# turėjome darbo, kol apvalėme gatves nuo 
Vokiškų bei Lenkiškų parašų. Paskui mus nu
vedė į bažnyčią. Per pamaldas grojo pulko or
kestras. Kai tik triubomis užgrojo, tai taip 
žmonės ir sukrito ant žemės. Ir seni, ir jauni 
verkė ir šluostėsi ašaras. Toks jų buvo didelis 
džiaugsmas kad sulaukė savosios kariuomenės. 

Kitą dieną nužygiavome į Ukmergę, o iš čia 
Į kažkokį bažnytkaimį. Kunigui bažnyčioje at
laikius pamaldas, mes visi suklaupėme, o kuni
gas mus palaimino. Iš miestelio išėjome kitą 
dieną., dar patamsyje. Už kokių trijų keturių 
kilometrų radome Vokiečius statant patrankas. 
Gal po kokių penkių minučių atidarė ugnį. Mu
šis neilgai truko. Mus išrikiavo, ir mes su dai
nomis įžengėme į Kovarską. 

— Nutraukti dainas! — pasigirdo kuopos 
vado įsakymas ir mes nutilome, žiūrime — gat
vėje, kraujuose paplūdęs, guli Vokiečių baterijos 
vadas, o felčeris raišioja jam žaizdas. Paskum 
kad pradės iš anapus šventosios bolševikai šau
dyti iš šautuvų, kulkosvaidžių ir patrankų! 

Mes sugulėme už šventoriaus, o kiti ėmė 
valtimis keltis į kitą pusę upės. Mūsiškiams 
persikėlus, ir musų kuopa šiapus šventosios ėmė 
žygiuoti pirmyn. Bolševikams iš artilerijos mus 
apšaudant, mes užėmėm vieną vienkiemį. Be
matant jie ir apstojo šaudę, nes mūsiškiai pa
grobė jų bateriją ir paėmė nelaisvėn apie 200 
kareivių. Dauguma jų buvo Latviai. 

— Pirmyn! — pasigirdo komanda, ir mes 
nužygiavome vieno dvaro link. Tame dvare bu
vo likusi tik viena sena ponia. Ji mums atnešė 
baltos duonos ir mėsos, čia mes išbuvome kiau
rą dieną, ir tik vakaran musų žvalgai susišaudė 
su bolševikų žvalgais. 

Rytojaus dieną užėmėme poziciją už miš
kelio. Maždaug už kilometro buvo kaimas. Vi
sai musų kuopai į tą kaimą įžygiavus, žmonių 
džiaugsmui nebuvo galo. Mums prinešė kiau
šinių, sviesto ir kitokių gėrybių. Iš čia žygiavo
me į Anykščius. 

Paskui teko man dalyvauti dar daugelyje 
mušiu, bet aš čia aprašysiu savo pergyvenimus 
Lenkų nelaisvėje. 

Patekom Lenkams į nelaisvę 
Lenkams į nelaisvę patekome 24 žmonės 

1920 m. Rugsėjo mėn. 24 d. Nočios miestelyje, 
Vilniaus krašte. Tada Nočioje stovėjo musų tre
čias batalionas ir buvo pulko sandėlis, o netoli 
nuo Nočios, miške, buvo keturi pulkai Lenkų 
kavalerijos. Jiems, kaip žmonės mums pasa
kojo, buvo pranešta kad Lietuvių miestelyje yra 
labai daug, tai jie ir bijojo mus pulti. 

Vakare visas musų batalionas iš Nočios iš
ėjo. Liko tik ūkio kuopos dalis. Tada Lenkai 
mus ir puolė, nes jų draugai jiems buvo pra
nešę kad pėstininkai jau išėjo ir paliko tik pul
ko sandėlis. Mes kaip tik buvome susėdę špi
tolėje vakarieniauti. Pasigirdo trys šūviai, ir 
man ant širdies pasidarė labai neramu. Pasi
girdus dar trims šūviams, aš savo vyrams ir 
sakau: 

— Vyrai, meskit valgę! Einame laukan, 
čia kažkas bloga. 

Išeiname iš špitolės, o čia kuopos vadas jau 
duoda nurodymus, kaip mums užimti frontą 
prieš puolančius Lenkus. 

Gavęs iš kuopos vado įsakymą vežti pro
duktus į Eišiškes, nubėgau prie vežiko ir lie
piau ko skubiausiai kinkyti arklius. Bet tuo 
metu pasidarė riksmas, ir pasigirdo arklių ka
nopų bildesys, žiuriu — musų kareivių jau nė
ra, o jų vieton Lenkų raiteliai. Įbėgęs į špitolę, 
paprašiau duoti man civilinius drabužius, nes 
persirengęs maniau nuo Lenkų pasprukti. Bet 
špitolninkai manęs nepaklausė. Aš išėjau iš 
špitolės ir patvoriais maniau nuo Lenkų pasi
slėpti. Tik staiga užgirdau: "lapy do gory!" 
Nebuvo ko daryti: rankas iškėliau. Prijojo prie 
manęs du Lenkai. Vienas iš jų atrėmė man į 
sprandą kardą, o kitas iškrėtė kišenes ir atėmė 
laikrodėlį. 

— Ar turi pinigų? — klausia Lenkas. 
— Neturiu, — atsakau aš jam ir galvoju: 

nors tu man galvą nukirsi, o aš tau pinigų ne
atiduosiu. Paskui dar manęs paklausė, ar daug 
musų čia buvo. Aš jam atsakiau Lietuviškai 
kad 400^ nors iš tikrųjų buvo nedaugiau kaip 
150. 

Man ir dar vienam kareiviui liepė sėsti f 
vežimą, o kitus varė pėsčius. 

(Bus daugiaul 

Piešinvs — 'Muzikos Pamoka* SKAITYTOJŲ DOVANOS IR 
PARAMA DIRVAI 

Vienas iš moderninių piešinių Carnegie Institute, Pitts
burgh, Pa., Thomas H. Benton'o, laimėjęs jam pirmą dovaną 
tų piešinių srityje už 1945 metus. 

YOUNGSTOWN 

SIS IR TAS 
Praleidau Kalėdas nepaspė-

damas spaudoje pareikšti Lin
ksmų Kalėdų vietiniams Lietu
viams ir 'visiems kurie gyve
na karo išblaškyti po visą pa
saulį. Taigi nors Naujų Me
tų proga linkiu visiems laimin
gų 1946 metų. 

Iš smulkių aprašymų vargų 
musų spaudoje apie Lietuvos 
pabėgėlius, žinome kad Kalė
dos ir nauji metai visiems ne
buvo linksmi. 

Taigi, nors musų simpatingi 
linkėjimai gal ir suteiks kiek 
moralinės jiegos nelaimingų
jų širdims, bet supraskim kad 
jiems reikia ne vien moralinės 
paramos, bet ir gero materia
linio parėmimo, nes karo nu
kentėjusiems reikia padengti 
kūnas ir aprengti bei paval
gydinti alkana šeima. 

Neužmirškime jų skurdų ir 
kritišką gyvenimą, užmestą 
jiems brutališko agresoriaus, 
kuris stengiasi nelegališkai pa
vergti mažas tautas ir išžudy
ti tuos kurie kovoja ir nori sa
vo kraštui laisvės. 

Musų miesto Lietuviai turė
jo linksmas Kalėdas, nes dau
gelis šeimų sulaukė savo my
limuosius sveikus sugryžusius 
iš karo frontų; bet dar kiti te
belaukia savųjų pamatyti. 

Neužtenka karo kartybių, 
-gyvenimas pagamina ir čia pat 
liūdnų momentų, nes tarp vie
tinių Lietuvių įvyko keletas 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

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

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

Telef.: MAin 1773. 

mirčių, sumažinant ir taip jau 
mažą musų tautiečių skaitlių. 

CIO lokalai (kai kurie) jau 
rengiasi prie Sausio 14 nusta
tyto plieno industrijos streiko, 
o kiti tiki kad gal bus prieina 
prie taikos kolektyviu susitari
mu. Generalinis plieno strei
kas daug pakirs mažą darbi
ninko finansinį stovį. Sako, 
kareivis nieko nelaimėjo karo 
lauke, argi taip bus ir su dar
bininkais, kurie su tokiu pat 
pasiaukojimu gamino karo rei
kmenis, kad pasaulis butų lai
svas. Rep. 

Pastaba Skaitytojams 
Kuomet negaunate kurio 
Dirvos numerio tai prašy
dami Administracijos pri
siųsti jį, nerašykit: "Ne
gavau pereito numerio", 
bet pažymėkit: "Negavau 
nr. 5, 32, arba 44". Tada 
greitu laiku bus jums pa
siųsta tas tikras numeris 
kurio negavot. 

Sekantieji Dirvos skaitytojai 
prisiuntė savo paramą Dirvai, 
arba vietiniai mokėjo daugiau 
negu nustatyta Dirvos prenu
merata, pridėdami Dirvai dova
nų po $1. Jie mokėjo prenu
meratą už Dirvą po $3 vieto
je po $2: 

Alekas Banys, Vietinis,. išrašė 
Dirva Dan. Kotarskml, Koss-

$5.00 
4.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 

, 3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 

Peter Venckus, 
3.00 

ville, Ga., mokėjo 
Felix Yucius, vietinis 
M. Mickunas, vietinis 
P. Skarnulis, vietinis 
T. Cunkcvičius, vietinis 
Alb. Slankunas, vietinis 
St. Mieldažis, vietinis 
J. Zorskis, vietinis 
T. Kebort, vietinis 
Joe Kilner, vietinis 
Anna Raymond, vietinė 
Mrs. A. Quaider, vietinė 
V. Amčiejus, vietinis 
Anna Bumbulis, vietinė 
Agnės Ivissell, vietinė 
Juozas Kary, vietinis, 
Mrs. A. Kančius, vietinė 
Vinsent Ambrose, 

Bedford, Ohio 3.00 
St. Rutkauskas, Akron 3.00 
Wm. Stanulonis, 

Newton Falls, Ohio 3.00 
A. Hirshfield, 

Washington, D. C. 3.00 
Joseph Mason, 

Pasadena, Calif. 3.00 
James Rulis, 

New Britain, Conn. 3.00 
Anton White, 

L'Anse, Mich. 3.00 
Antanas Medelis, 

Monroe, Mich. 3.00 
V. Zanavičienė, 

Waterbury, Conn. 3.00 
A. DomaJakas, 

Coraopolis, Pa. 3.00 
Joe Glinski, Chicago 3.00 
Joseph Mikolaitis, 

Amsterdam, N. Y. 3.00 
K. Demikis, 

New Britain, Conn. 3.00 
Mrs. Rernice Mikelk 

N. Brookfield, Mass. 3.00 
G. Matulaitis, 

Youngstown, O. 3.00 

Amsterdam, N. Y. 
Petras Lalas, 

Amsterdam, N. Y. 
Mrs. Petrone Kundrotas 

Yonkers, N. Y. 
Joseph Guzauskas, 

Detroit, Mich. 
Anthony Urban, Detroit 
John Ziamis, Detroit 
Antanas Kilas, Detroit 
George Klimas, Detroit 
Ant. Ramutis, Detroit 
Z. Kondrotas, Detroit 
Marijona Grigaitienė, 

Detroit, Mich. 
Petras Žilinskas, Los Angeles, 

Cal., už savo prenumeratą 
Lietuvos pabėgėliams 5.00 

t AS DAUGIAU1? 
Pinigus siųskit laiškuose pa

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

DIRVA 
Cleveland 3, Ohio 

6820 Superior Ave. 

3.00 

3.00 

3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 

3.00 

Why 
Pay More? 
CLEVELAND TRUST 
PERSONAL LOANS 

E A S Y  T O  A R R A N G E  
iOVJNOf 

LIETUVIŲ TAUPYMO IR PASKOLOS DRAUGIJOS 

Finansinė Apyskaita 
PABAIGOJE BIZNIO GRUODŽIO 31, 1945 

A S S E T S  

Cash on Hand and in Banks .$ 144,143.57 

U. S. War Bonds and Stamps 1,065,063.95 

First Mortgage Loans 1,147,284.86 

Office Building—Less Depreciation 20,830.00 

Real Estate Owned 8,351.22 

Real Estate Sold on Land Contract 23,149.19 

Stock in Federal Home Loan Bank.... 10,000.00 

Other Assets 15,729.23 

Total 2,434,552.02 

L I A B I L I T I E S  

Capital Stock. $ 99,519.19 

Reserve Fund 96,000.00 

Undivided Profit Fund 50,821.21 

Savingę Deposits 1,653,242.47 

Loans in Process. 62,455.62 
Dividend Declared and Unpaid 4,596.00 

Advanced by Borrower for Taxes 16,227.28 
Borrowed Money 450,000.00 

Other Liabilities 2,690.25 

Total 2,484,552.02 

T H E  L I T H U A N I A N  
SAVINGS & LOAM ASSOCIATION 

6712 Superior Ave. Cleveland 

r-

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" 

Nauji metai - - nauji Dirvos lapai 

Skaitykit ir Platinkit Dinra 1946 Metais! 
KARO METU AR TAIKOJE - DIRVA GERIAUSIAS JUSŲ DRAUGAS 

Prenumerata metams vis $ 
KURIE ATNAUJINS ARBANAU J Al UŽSIRAŠYS DABAR! 

NAUJAI užsirašantieji Dirvą siųskit prenumeratos $2.00, arba kurie išrašysi t Dirvą 
savo draugams, gausit ją už -$2.00. Atnaujindami prenumeratą taip pat gausit Dirva 
po senovei uz $2.00. Tik prašome tuoj atnaujinti prenumeratą kai ji baigiasi. 

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

D I R V A  
6820 Superior Ave. Cleveland S, Ohio == 
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Iš AMERIKOS 1945 metų 
bėgyje buvo išvežta tiek gata
vo medžio kad iš jo butų gali
ma pastatyti 75,000 iki 100,-
000 taip labai reikalingų gy
venamų namų. 

Tas medis — lentos ir kito-
kis, gatavai apdirbtas — išga

benta į Holandiją, Prancūziją, 
Ispaniją, Australiją, Afriką ir' 
Pietų Ameriką. 

Vaizdas Didelio Gaisro Akron, 

•AUSTRALIJOJE pastaba 
laiku užsitęsusios ilgos saus
ros protarpyje apskaičiuojama 
nudvėsė bent 10 milijonų avių. 

4 January 31 
* 
4 

DABAR ARMIJOJE IŠLAIKYTI SAVO 

PASKUTI! 
* 

DABARTINIUS LAIPSNIUS ĮSIRAŠANT 
IŠNAUJO...  

Dabartiniai Artnijos kariai, 
kurie išnaujo įsirašys pirm 
Vasario 1 d., bus priimami 
jų dabartiniuose laipsniuose. 
Kariai kurie garbingai palei
sti, gali vėl įstoti 20 dienų 
bėgyje po paleidimo tame pa
čiame laipsnyje kokį jie tu
rėjo laike paleidimo, jeigu jie 
išnaujo įstos pirm Vasario 1, 
1946. 

Yra visa eilė patrauklių pir
menybių vėl įstojantiems pa
gal Savanorių Ginkluotų Jie-
gų Rekrutavimo Aktą iš 1945 
m. Proga išlaikyti dabartinį 
savo laipsnį yra tik viena iš 
jų, bet . ši pirmenybe baigia
si Sausio 31 d. 

Yra apsčiai kitų priežasčių 
kodėl daugel tūkstančių vy
rų įstojo ir dar daugiau tūk
stančių įstoja kiekvieną dįe-
ną. Jųs tikrai norėsite suži
noti visas tas atdaras jums 
progas. Jei atydžiai jas per
skaitysite tai žinosite kodėl 
tarnyba naujojoj taikos me
to Reguliarėje Armijoje yra 
laikoma "Geriausiu Darbu 
Pasaulyje". 

if MIE.II NAUJOSIOS ĮSTOJIMO 
PROGRAMOS DALYKAI 

1. įsirašymas ]%, 2 ar 2 metam. 
(Vienam metui įsirašymas dabar
tiniams vyrams Armiioj, ištarna
vusiems bent 6 mėnesius.) 
2. įstojimo amžius nuo 17 iki 34 
metų imtinai, apart dabartinių 
Armijos narių, kurie gali išnaujo 
įsirašyti, nepaisant sav amžiaus. 
3. Išnaujo įsirašantiems vyrams 
paliekama dabartiniai jų laipsniai 
jeigu jie įstoja 20 dienų eigoje po 
paleidimo ir pirm 1946 m .Vasa
rio 1 d. 
4. Geriausia alga, medikalis aprū
pinimas, maistas, butas ir drabu
žis visoj musų Armijos istorijoj. 
5. Padidintas išnaujo įstojantiems 
bonas iki $50 už kiekvienus veik
lios tarnybos metus nuo to laiko 
kai toks bonas buvo paskutinį sy
kį išmokėtas, arba nuo paskutinio 
įtojimo tarnybon. 
6. Apmokamos iki 90 dienų ato
stogos, priklausomai nuo tarnybos 
ilgio, su apmokėta atostogų ke
lione namo ir sugryžtant, dabarti
niams Armijoj vyrams, kurie iš
naujo įstoja. 
7. 30 dienų atostogų kas metai 
su pilna alga. 
8. Paleidimo mokesnis (sulyg tar
nybos ilgio) visiems kariams ku
rie paleidžiami kad vėl Įsirašytų. 
9. Laisvas pasirinkimas eiviamisn 
9. Teisė pasirinkti pasitraukti su 
puso algos visam likusiam gyveni
mui po 20 metų tarnybos—pasidi
dina iki trijų ketvirtdalių algos 
po 30 metų tarnybos. Visa pir
mesnė veikli federalė karinė tar
nyba priskaitoma prie atsistaty
dinimo metų. 
10. Pašalpos pagal GI Bill of 
Rights. 
11. Primokėjimai užlaikomų šei
mų nariatns laikotarpiu kuriam 
vyras istojo tarnybon arba išnau
jo įsirašė pirm 1946 m. Liepos 1. 
12. Proga išmokti vieną ar dau
giau i£ 200 amatų ir gerų darbų. 
1?. Teisė pasirinkti tarnybos šaką 
ir užjurine sritį Oro, Sausumos, 
ar Aptarnavimų Jiegose 3-meti
niams įstojimams. 

if- <1- V ** " •> 
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Skaitytojų 
Balsai 

AKRON, Ohio, gaisro vaizdas, kur per didžiausius šal
čius užsidegė dilelis biznio namas, panešdamas $500,000 nuo
stolių. Tai buvo didžiausias Akrono gaisras 25 metų bėgyje. 
Ugnį gesinti trukdė vandens staigus sušalima#. 

Pabėgėliu Gyvenimo Žinios 

Master Sergeant 
or First Sergeant 

ALGA \ MĖNESI— 
JSTOJUSIEM VYRAM 
Pridedant Maistą, Bu

veinę, Drabužius ir 
Medikaię Priežiurą 

(a) Plus 20% Pride
dant už Tarnybą Užju-
ryje. (b)—Plus 50'/r jei Staff Sergeant . . 
yra nariu Skraidymo Į- Sergeant . . . . 
gulos, Parašiutistu ir tt. Corporal . . . 
(c)—Plus 5'/f Padidin- Private First Go# . 
ta' alga už Kiekvienus Private . . • . 
3 metus Tarnybos. 

MONTHLY 
Starting'  RETIREMENT 
Base Pay INCOME AFTER: 

Per 20 Years'  30 Years'  
Service Service Month 

$138.00 
Technical Sergeant 114.00 

$89.70 $155.25 
74.10 123.25 

96.00 62.40 108.00 
78.00 50.70 87.75 
66.00 42.90 74.25 
54.00 35.10 60.75 
50.00 32.50 56.25 

GAVO DRABUŽIUS I š  AME
RIKOS 

Dirvai specialiai pranešama: 
"Mes gavome pranešimą kad 

pirmoji Amerikos Lietuvių (B 
ALF) drabužių siunta Lietu
viams pabėgėliams Vokietijoje 
jau atėjo į Hanau miestą, ne
toli Frankfurto. 

"Ten išvyko Lietuvos Rau
donojo Kryžiaus atstovė M. 
Avietėnaitė, Amerikos Lietu
vaitė, tremtinė iš Lietuvos, ai
škintis jų reikalais ir išgavi
mu." 

S E E  T H E  J O B  T H R O U G H  

U. S. ARMY 
BE A 

»GUARDIAN OF V ICTORY"  
AIR,  GROUND, SERVICE FORCES 

ISTOKIT IŠNAUJO DA BAB 
JUMS ARTIMIAUSIOJ U. S. 

ARMIJOS REKRUTAVIMO 
STOTYJE. 

1268 Ontario St. 
Cleveland, Ohio 

štai apysaka kuri jums patiks! 

M 

A L P I S  
KĘSTUČIO IŠLAISVINTOJAS 
$1.50 Popieros viršais. * $2.00 Tvirtais virSai* 

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-
. tikius Lietuvoje — jo kariavimus, meilę ir at* 

"A; sižymėjimus/ Knyga paveiksluota, 288 pusi. s 
Knyga pasiunčiama tuojau, iki jų dar turime. 

Pasiuskit laiške $2 arba $1.50 (50c galima eiųs-
ti pašto ženklai#). 

Reikalaukit "Pirvoje" 
G820 Superior Ave. Cleveland 8, Qhto 

Hnnau stovykloje 
Čia veikia gimnazija, pra

džios *tokykla; krautuvė, su
organizuotas tautinis ansamblis, 
choras ir kt. Stovyklos gyven
tojams leidžiamas informacinis 
radijo naujienų biuletenis, o 
kartą per savaitę išleidžiamas 
dail. K. Jezerskio gražiai ilius
truojamas šieninis laikraštėlis 
"Hanau Lietuviai", kurį reda
guoja žurnalistas Al. Merkelis. 
Kartu su Merkeliu kulturinio 
darbo priešakyje stovi dail. K. 
Jezerskis, J. žemaitis ir k. Lie
tuvių Sąjungos skyriui vado
vauja prof. dail. V. K. Jony
nas. 

Nauji laikraščiai 
Neseniai Augsburge pasirodė 

naujas Lietuvių savaitraštis 
"žiburiai". Jo redaktoriais ir 
leidėjais rašosi J. Vaidelys ir 
J. Vitėnas. Ligi šiol laikraš
čio išėjo pora numerių. 

Kitas, jau trečiuoju numeriu 
pasirotląs, Hanau Lietuvių ro
tatorium spausdintas leidinys 
"Lietuvių žinios". 

Lietuvių dailininkų meno 
paroda Miunchene 

Miunchene Gruodžio 16 d. nu
matoma atidaryti Lietuvių dai
lininkų darbų paroda. Parodai 
rengiamasi gauti apie du šim
tu eksponatų. Jau sudaryta 
jury komisija ir parodai gyvai 
ruošiamasi. Jos metu projek
tuojama keletas didesnių kon
certų. 

Centrinis Lietuvių Sąjungos 
skyrius Anglų zonoje 

j Nors Detmoldo Lietuvių kolo
nija skaičiumi ir nedidelę, bet 
joje yra įsikuras Lietuvių Są
jungos Centras Anglų zonoje. 
Sąjungos pirmininkas yra Dr. 
Leimonas. Organizuojamai gim
nazijai vadovauja dir. Krikščiū
nas, o Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus skyriui Prof. Puzinas. 
Kolonijoje gyvena apie 200 Lie
tuvių, o kaimynystėje (Blom-
berg.e) dar apie 500. Detmol-
diečiai savo žinioje turi spaus
tuvę, kurioje jau išspausdino 
dabar labai naudingą knygelę 
"Palengvėl išmokime Angliš-

itta&v'. ';v;— . 

Lietuviai Tutlingene 
Tutlingeno (Prancūzų zona) 

Lietuviai ligi šiol daugumoj 
gyveno privačiai, tik 30 iš 150 
— Stovykloje. Kuri laiką mai
tinosi tik iš Vokiškų kortelių. 
Vėliau apie trys mėnesius ga
vo papildomą maistą iki 2000 
kalorijų. Dabar kalorijų skai
čius vėl žymiai sumažėjo. Ko
mitetui pirmininkauja Inž. Dr. 
Bajorūnas. 

Bayreutho Lietuvių stovykla 
Bayreutho Pabaltijo tautų 

stovykloje gyvena apie 300 Lie
tuvių, 500 Latvių ir 150 Estų. 
Patalpas remontuojamos ir pa
ruošiamos žiemai. Stovykla 
įkurdinta buvusioj ligoninėj. 
IJNRRA šelpia rūbais ir avaly
ne, o iš Tarptautinio Raudono
jo Kryžiaus kiekviena šeima 
iki šiol gavo po 6 siuntinukus. 
Veikia progimnazija ir pradžios 
mokykla. Komiteto pirminin
kas — Gen. št. Maj. /Gintau
tas, Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus skyrius organizuojamas 
Prof. Končiaus. 

Organizuojasi Lietuviai 
teisininkai 

Wuerzburge susiorganizavo 
Lietuvių tremtinių teisini n k u ! 
iniciatyvos grupė, kurios tiks-i 
las suorganizuoti visus Lietu-1 
vius teisininkus Vokiet i j o j e. j 

Lietuvių teisininkų profesinės 
sekcijos, numatoma, veiks prie 
Lietuvių Sąjungos. 

KĄ DUOS PASAU
LIUI 1946 METAI? 
Šie metai bus svarbiausi vi

soje istorijoje. Ar žmonija su
silauks laimingo ir ramaus gy
venimo, ar ji tik matys kartu
ves virš savo galvos? 

1945 metais Amerika pa
klupdė tris diktatorius. Ame
rika ginklu karą laimėjo. Bet 
dabar prasidėjo karas . politi
koje — karas tarp demokrati
jos ir komunizmo. Du negali 
laimėti, laimės tik vienas — 
laisvė ar vergija. 

Komunistai pasileido darban 
»isais garais ir visur. Daugiau
sia jie griebiasi velionies Roo-
sevelto gero vardo. Atrodo 
kad jiems tas neblogai ir se
kasi. Mat, Rooseveltas per ka
rą, bėdos verčiamas, tarėsi su 
Stalinu, bijodamas kad Stali
nas vėl nesusidėtų su Hitleriu. 
Glostė tą tironą tiek Roosevel-
tas, tiek Churchill. 

Mes galim suprasti iš Chur-
chillo kalbos pasakytos tą die
ną kai pasibaigė karas su Ja
ponija. Churchill pasakė: "Pa
sibaigė musų didžiosios bėdos, 
mes išėjom laimėtojais". Kas-
link Lenkijos, Churchill sakė 
buvo padaryta klaida, dabar ją 
reikia atitaisyti. 

Atsimenam kai 1943 metais 
Rooseveltas su C-hurchillu susi
tiko Kanadoje; Stalino tada 
nekvietė ir tas labai užsirusti-
*40, pagąsdinimui paršaukė iš 
Washingtono Litvinovą ir iš 
Londono Maiskį. Bet Roose
velt tada nenusigando, nebėgo 
i Maskvą. Visai kitaip kaip 
dabar. 

Kai penkių ministrų konfe
rencijoje Molotovas negavo ko 
norėjo tai vėl pagąsdinimui 
paršaukė ir Gromyko iš Wa
shingtono. Nežiūrint kad jau 
karas laimėtas ir Stalino pa
galba niekur nereikalinga, bet 
musų Prezidentas Truman nu
sigando, sudėjo Sekretoriaus 
Byrnes krepšin Japoniją, Bal
kanus, ir atominę bombą ir 
siuntė jį į Maskvą. Byrnes 
nesustojo nei Anglijoje, gal bi
jojo kad Anglijos ministras 
Bevin nepaklaustų ką tu čia 
neši.... 

Kaip mes žinom, Bevin ma
žai reiškė Maskvos konferen
cijoje, jis buvo tik trečias. 

Rooseveltas Stalinu nepasiti
kėjo. Anglijos ir Kanados in
žinieriai ir mokslininkai dirbo 
prie atominės bombos, bet nuo 
Stalino ją slėpė. Kad dabar 
Roosevelt' butų gyvas jis ne
duotu tos bombos Stalinui, taip 
kaip ' Churchill yra priešingas 
jos davimui Rusams. 

Smagu kad Hollywood sto
ja už mažų tautų laisvę ir grie
žtai nusistatęs frieš Rusišką 
imperializmą. 

Komunizmui geruoju nėra 
progos užvaldyt pasaulio. Sa
koma, studentija yra tautos 
žiedas, ateities valdovai, sykiu 
ir komunizmo priešai, štai fak
tai. Mes žinome kad Lietuvos 
studentai nusistatę prieš ko
munistus. ' Švedijos studentai 
protestavo prieš išdavimą pa
bėgėlių Rusams. Prancūzijos 
studentai šaukė, "šalin komu
nistai, lai gyvuoja De Gaulle." 
Turkijos studentai šaukia, "Ša
lin Rusiškas komunizmas, lai 
gyvuoja laisva Amerika". 

Buvo ir toks atsitikimas ko
kis mėnuo atgal. Italijos uo-
stan atplaukė laivas iš Rusijos 
su Italais belaisviais; Italijos 
komunistai manė kad tie kar
eiviai atvažiavo iš komunistų 
rojaus ir jie visi virtę komu
nistais. Italijos komunistai pa
sitiko juos su raudona vėliava 
ir šauksmais viva už Staliną. 
Bet tie sugryžėliai kad puolo 
tuos Italus komunistus mušti, 
tai kad ne policija, tų raudo
nukų butų nelikę nei skudrų. 

Komunizmui lieka tik tautų 
išgamos, pasigailėjimo verti 
žmonės. Viešpatie, apsaugok 
nuo tokių sutvėrimų. 

Lietuvė. 

JONAS G. 
POL.TER 

L i e t u v i !  
Namų Maliavotojas, 

Popieriuotojas 
Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo 

pagražinimo suteikiama 
nemokamai.. 

495 East 123rd S*. 
Telefonas POtomac 6899 

M O N C R I E F Furnas ai 
Taisymo IKilių — Dabar Gaunamos 

pas JUSŲ MONCRIEF Pardavėją 

THE HENRY FURNACE CO., MEDINA, O. 

N. J. LIETUVIU TA
RYBA PATARIA 
MINĖTI VAS. 16 

Lietuvos Nepriklausomybės 
28 metų sukaktis sueina Vasa
rio 16 d., ir šią svarbią mums 
Lietuviams sukaktį visi New 
Jersey (ir visos Amerikos, net 
ir viso pasaulio) Lietuviai pri
valo vienokiu arba kitokiu bu-
du paminėti. 

NEWARKE Lietuvos Nepri
klausomybės minėjimas įvyks 
sekmadienį, Vasario 17, nuo 6 
vai. vakare, su kalbų ir dainų 
programų. Apie programą bus 
pranešta vėliau, o tuo tarpu 
Newarko ir apielinkės Lietuviai 
yra prašomi tą dieną kitokių 
jokių parengimų nedaryti ir 
visi dalyvauti bendrame Lietu
vos nepriklausomybės minėji
me. 

Tolesnės Lietuvių kolonijos, 
kaip Paterson, Harrison-Kear
ny, Jersey City, Bayonne, Eli
zabeth, Linden, Trenton ir ki
tos yra prašomos tos šventės 
paminėjimą rengti vietoje. 

REZOLIUCIJA 
Priimta vienbalsiai N. J. 

Lietuvių Tarybos viešame me
tiniame susirinkime Gruodžio 
30 d., 18® New York Avenue, 
Newarke: 

1. Lietuvių pabėgėlių ir iš
tremtųjų bendras šelpimas ir 
jų gelbėjimas visais galimais 
budais, 

2. Lietuvos laisvinimo rei
kaluose bendra veikla visų A-
Amerikos Lietuvių dirbant vie
name bendrame komitete. 

3. New Jersey visų Lietuvių 
pastangomis Kelly-Willis rezo
liucijų pravedimo reikalu ben
dras darbas visų sykiu. 

4. Remti visas Lietuvybę pa
laikančias įstaigas, ypač Lietu
vių spaudą, kovojančią už Lie
tuvos nepriklausomybę. 

5. Gelbėti gryžtantiems iš 
karinių jiegų Lietuviams įsi
kurti ir susiorganizuoti, ska
tinti juos padirbėti Lietuvos 
gerovei ir Lietuvių tautos la
imi. 

N. J. L. Tarybos vardu 
A. S. Trečiokas, Sekr. 

NEW YORKO 104 viešbu
čiai pakėlė 25,000 savo tarnau
tojų mokestis 2-" iki 40 nuoš.. 

MIRTYS NUO VĖŽIO 
Nekurie mano kad vėžio li

ga paliečia tijc senus žmones. 
Tačiau Amerikos Vėžio Drau
gija praneša kad jaunimas yra 
didele auka vėžio: tarp 5 ir 19 
metų amžiaus jaunimo nuo vė
žio miršta daugiau negu sudė
jus į vieną visas sekančias ̂ li
gas: škarletiną, paralyžių, dif-
teriją, tyfoidą, meningitis, pe
ritonitis, dizenteriją, diarrhea 
ir malariją. 

J.1 

• ŽEMĖ keliauja greitumu 
1,598,000 mylių per dieną, ar
ba 583,670,00,0 mylių per me
tus savo kelionije aplinkui 
saulę.. 

/—•———-——^ 

PRANEŠKIT 
Savo Antrašo Permaltu 

Kuomet , rengiatės persikelti 
kitur gyventi, praneškitf .sa
vo naują antrašą Dirvos Ad
ministracijai, ne paštui, nes 
paštas nesiųs jums Dirvos j 
naują vietą jeigu neprimo-
kėsit. Parašykit mums už 
1c atvirutę prieš persiku 
m* į kitą vieta gyventi. —-

Dirva Cleveland 3* O. 

Mes Duodant ir 
Iškcičiam 

Eagle Stamps 

THE MAY C0.'S 
BASEMENT 

Buna Atdara 
Penktadieniais 
li Ryto iki 
5:30 vakare 

Dalinai Nereguliarus 

Aukštų Kaiųn Rūšies! 

Puikus, šilti blanketai miego
jimui šaltame žiemos ore! 
Kiekvienas. dailiai apvedžio
tas 5 colių ray on satinu. 
, Mėlynos, ęę^Q, žalios apri-

't f v,-.-* 

edt, ar žiemos rožės spalvų. 

Kaltintas Muslinas 
Praktiška medžiaga na- OQę 
mų reikalams. Grynai A 

baltai išbaltinto, 36 yd. 
colių pločio. 

.. Turkish šluosčipi 
Dideli <ir stori gerai su- C A/* 
gerianti MOORE turkish 
rankšluosčiai, balti — nekurie 
spalvuotais kraštais. 

literos 72x84-

Sanitarines Pagalvį 
Vištos ir indikų plunk- 1 
snų pagalvės, minkštos ' 
bet tvirtos Ir. patogios kiekvie
nai Lovai. 
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CLEVELANDO IR APIEUNKES ŽINIOS 

i DIRVA—6820 Superior Avenue. ENdicott 4486—Atdara vakarais 

Svečias iš Columbus 
Parėmė Lietuviškus 

Reikalus 
Trečiadienj Dirvoje atsilankė 

Lietuvis biznierius, Clem P. 
Pocius, iš Columbus, Ohio. 

•Jis atvyko Dirvos redakcijon 
pasiteirauti apie partraukimą 
iš Vokietijos savo giminių pa-
lėgtlių. 

Patyręs kad C'levelando Lie
tuviai renka rubus ir maistą 
pabėgėliams šelpti, paaukojo 
$10.00 BALF bendram komite
tui, nupirkimui maisto. 

Svečias taipgi nusipirko A. 
L. Misijos knygų už $5.00 ir 
užsirašė Dirvą, padovanodamas 
$15.00 Dirvos parėmimui. 

Piniginės Aukos Maisto 
Pirkimui 

BALF rūbų ir maisto vajui 
tęsiantis, Lietuviai suneša ir 
suvežą rubli ir kenuoto mais
to iš visų miesto dalių. 

Kiti aukoja pinigais, nupir
kimui maisto. Pastaromis die
nomis gauta šios piniginės au
kos: 
Bronius ir Elzbieta Šukiai, iš 

Orville, Ohio, per V. Amšie-
jų $15.00 

A. Smigels (per Dirvą) 2.00 
P. Sušinskas (per Dirvą) 1.00 

GRYŽO MUZIKANTAS 
ALBERTAS NEMANIS 

Albertas Nemanis, plačiai ži
nomas jaunuolis muzikantas-
akordionistas, gryžo iš karo 
ir parvažiavo pas savo tėvus. 
Atsilankęs Dirvos redakcijon, 
Albertas apsakė savo patyri
mus su Lietuviais pabėgėliais 
Vokietijoje.' Pasakoja, dauge
lis paprastų Lietuvių, kur tik 
patyrę Lietuvi Amerikietį ka
rį, apspinta aplinkui ir ima 
pasakoti apie savo giipines gy
venančius Chicagoje, New Yor-
ke, Bostone ir visur kitur, ir 
klausia gal pažysti mano bro
lį, mano dėdę, mano seserį, jie 
gyvena tame ir tame mieste. 

Albertas visur vežėsi su sa
vim ir savo akordeoną, ir sako 
tas instrumentas daug pridavė 
jo burini drąsos ir pagerino 
upą, kuomet karius apimdavo 
sielgraužos, namų pasiilgimas 
ir kitoki nesmagumai. Savo 
akordeoną jis parsivežė sveiką 
ir pats išliko sveikas, nors ke
liais atvejais buvo susidūręs 
artimai su mirtimi. 

Su kitu Lietuviu, daininin
ku, kuris buvo jo kompanijoje, 
Albertas sako surengė Vokie
tijoje užtiktiems Lietuviams 
pabėgėliams vakaruškas. Už
ėmė jiedu vieną Vokišką kar-
eiamą ir į ją sukvietė tiktai 
Lietuvius, kitų tautybių žmo
nių neįleido. Vieno tik dalyko 
Albertas nežinojo. Kauniečiai 
ir bendrai aukštesnioji Lietu
vos šviesunija nešoka polkų, 
tai yra tik kaimiečių šokis, o 
jis juos, kaip Lietuvius norėda
mas palinksminti, užgriežė pol
kas. Sako, pradėjo eiti prie jo 
prašyti kad grotų Amerikoniš
kus šokius.... 

Visi turėjo gerą laiką ir bu
vo Albertui ir jo draugui dė
kingi už tas vakaruškas. 

1946 METAMS 
KALENDORIAI 

KAS METĄ iš Clevelando 
gyventojų visokie sukčiai ir 
netikrų biznių promoteriai iš
vilioja po apie 10 milijonų do-
larių. Tai yra nepaprastai di
deli pinigai — ir tai parodo 
kiek dar yra neatsargių ir ne
išmanėliu žmonių. 

LVS RENGS VASARIO ,16 
VAKARIENĘ 

Lietuvai Vaduoti Sąjungos 
1-mas skyrius laikė savo susi
rinkimą Sausio 4, Dirvos re
dakcijoje. Prie kitų dalykų 
nutarta vėl pasidarbuoti gauti 
daugiau narių į LVS skyrių, 
Alekas Banys įgaliotas organi
zatorium, bet ir kiti nariai dar
buosis naujų narių prirašyme. 

Kadangi Vasario 16 šymet 
išpuola šeštadieni tai 28 metų 
Lietuvos Nepriklausomybei pa
minėti nutarta surengti vieša 
vakarienė su geru programų. 

Tuo budu nebus pakenkta ki
tiems kurie rengs paminėjimą 
sekančią dieną, sekmadienį. 

APSIVEDA DAINININKAS 
TONAS URBONAS 

Musų žinomas dainininkas 
Jonas Urbonas apsiveda su p-
le Bernadette C. Arth. šliubas 
bus šį šeštadienį, Our Lady of 
the Angels bažnyčioje, 3644 
Rocky Rived Drive. 

Kiek žinoma, jaunavedžiai 
pasiryžę laikinai apsigyventi 
Chicagoje, o vasarą gyvens 
Michigan valstijoje, kur Jonas 
operuos vieną iš J. J. Bačiuno 
vasarviečių. 

Jonas Urbonas tik pereitą 
rudenį gryžo iš kariuomenės. 

Taipgi apsiveda kitas žino
mas vietos jaunuolis, Vacius 
Zambliauskas, tik ką gryžęs 
iš kariuomenės. Jis veda p-lę 
Jean Navarskaitę. Jų šliubas 
bus šv. Jurgio bažnyčioje šeš
tadienį, 9:30 vai. ryto. 

Linkime jaunavedžiams 
mingo gyvenimo. 

M I R I M A I  
ADELĖ TIMINSKIENĖ (Pet

rulytė), Solon Road, Bed
ford, Ohio, mirė Bedford ligo
ninėje Sausio 8 d. 

Pašarvota Wilkelis Funeral 
Home, laidojama 2 vai. po pie
tų, Highland Park kapinėse. 

Liko sunus, Eugene, sesuo 
Antosė Tevelis, brolis Juozas 
Petrulis, du broliai Lietuvoje. 

Velionė Amerikoj išgyveno 
81 metą, paėjo iš Joniunų km., 
Panevėžio par. 

PAMPIKAS Vincas, 58 metų, 
nevedęs, nuo 1357 E. 65th 

St., mirė Sausio 3, kunas iš
vežtas palaidot į Braddock, Pa. 

Jo pusbrolis, Pranas Pampi-
kas, iš Braddock, Pa., rūpino
si jo laidojimu. Taipgi liko 
kiti giminės Bradaocke ir Lie
tuvoje. 

Jo kunu pasirūpino laidotu
vių direktorė Delia E. Jakubfi. 
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Future Gloomy t on Miepil Says 
WAR OVER' — BUT 
THERE'S NO PEACfe 

UŽKV1EČIA DRAU
GUS I VESTUVES 

lai-

ISVAŽIAVO Į RYTUS 
K. S. Karpius ir Julius Sme

tona išvažiavo į rytines valsti
jas LVS reikalais. Jiedu da
lyvaus Worcester, Mass., LVS 
skyriaus ir Amerikos Lietuvio 
rengiamame bendrame progra-
me, parodys Lietuviškas fil
mas ir pasakys kalbas. 

Julius Smetona aplankys ki
tas kolonijas rytuose, praleis 
ten porą savaičių ar daugiau. 

Karpius šia proga aplankys 
savo brolius ir seserį gyvenan-

Parėjęs iš kariuomenės, Wal
ter Zambliauskas apsiveda su 
vietos Lietuvaite, p-le Gene 
Navarskaite. Jų vestuvės at
sibus šeštadienį, Sausio 12, šv. 
Jurgio parapijoje, su iškilmin
gomis mišiomis 9:30 vai. ryto. 

Vestuvių pokilis prasidės 
nuo 6:30 vai. vakare, Slove
nian Auditorijoj, St. Clair ir 
E. 64th St. 

W. Zambliauskas užkviečia į 
vestuvių pokilį visus savo ar
timus draugus ir pažystamus, 
norėdamas kad visi dalyvautų. 
Kadangi gryžęs i& kariuome
nės neturi draugų adresų todėl 
užkviečia visus per Dirvą ir 
pasitiki kad dalyvaus nesivar
žydami. 

čius Providence, 
nuo Worcesterio. 

R. I., netoli 

PRASIDEDA VAJUS 
"MARCH OF DIMES" 

Clevelande ruošiamasi pra
dėti "March of Dimes" vajų 
anksti, Sausio 11, ir vajaus ati
darymas rengiama Rainbow sa
lėje, Hotel Carter. Kalbėtojais 
užkviesta Gubernatorius Frank 
J. Lausche, tikima dalyvaus 
Gen. Omar N. Bradley ir kiti 
žymus asmenys. 

1946 "March of Dimes" va
jus tęsis nuo Sausio 14 iki 31. 
Tie pinigai keliami kovai su 
Infantile Paralysis. 

VISUOTINAS RUBŲ IR 
MAISTO VAJUS 

Visame Clevelande pradeda
mas Victory Clothing Collec-

LIETUVTŲ BANKO 
SUSIRINKIMAS 

Lietuvių Taupymo ir Pasko
los Draugijos šėrininkų metinis 
susirinkimas bus laikomas ket
virtadienio vakare, Sausio 17, 
nuo 8:00 vai., šv. Jurgio para
pijos salėje, kaip praneša įstai
gos sekretorius J. T. DeRigh-
ter. 

Bus renkami keturi direkto
riai, išduodami raportai ir ap
tariami kiti biznio reikalai. 

Ši įstaiga jau perviršijo du 
milijonus dolarių, su pabaiga 

GYDOSI CLEVELANDE 
Corp. Petras Stankūnas, su

nus Dirvos skaitytojų Albino 
ir Onos Stankūnų, kovose pie
tiniame Pacifike buvęs sužeis
tas, buvo laikomas Cambridge, 
Ohio, ligoninėje. Dabar per
keltas į Crile ligoninę, Cleve
lande, arti namų. Jis tiki už 
mėnesio laiko buti visai palei
stas. 

Stankūnų duktė Ona baigia 
slaugės kursus Lakeside ligo
ninėje. 

NETHERLANDŲ 
KONSULATAS 

Henry A. Nelson, Acting 
Consul for Netherlands 
praneša kad tos valstybės kon
sulatas Ohio valstijai yra pa
vestas jam, ir naujas adresas 
Konsulato yra 225 Plymouth 
Bldg., East 22nd ir Prospect 

. j _ ave., Cleveland 15, Ohio, tele-
194o metų, kaip parodo metine l fonas MAin 6198 
apyskaita, telpanti kitoje vie
toje šiame Dirvos numeryje. 

NĖRA LAIKRAŠČIŲ 
Clevelande sustreikavo visų 

trijų dienraščių spausdinamų 
mašinų operatoriai ir tie laik
raščiai neišėjo per apie savai
tę laiko. 

Pressmanai reikalauja pakė
limo algų po $14.64 savaitėje, j | 
atsisakydami priimti duodamą 
$10.38 savaitinį pakėlimą. 

Su reikalaujamu pakėlimu 

NAMAS IŠSINUOMOJA 
6 kambariai, duplex, gara-

žius, išsinuomoja tuojau. 
Kreiptis 7423 Star Avenue. 

(Reprint from Detroit Times) 
Eight jnonths after the end 
There is civil war in China 

and continuing hostilities in 
Java. 

It is the year of "great hun
ger" in Europe and Asia. 

Perhaps never before in his
tory did the year of victory 
in war project so dark and 
g l o o m y  a n  o u t l o o k  i n t o  t h e  
future. 

America enters the year of 
1946 of/epochal developments 
as world power number one. 

Has Taken 170 Years 
It has reached that dizzy 

and not undangerous pinnacle 
in the 170 years since the 13 
colonies declared their indepen
dence from British rule in 1775. 

Not since the Roman Empire 
under Augustus has any coun
try been so completely world 
power number one in all do
mains—military, political, eco
nomic, financial, scientific and 
commerce—as is America at 
the dawn of 1946. 

Internationalists* Plea 
There are those who, thru 

timidity, fear or lack of vision, 
would shift to a superworld 
government organization the 
responsibilities and duties im
posed upon us by our strong 
position, and cover our Ameri
ca with the multi-colored cloak 
of the flags of many nations. 

Totalitarian communistic So
viet Russia has risen to a pow
er scarcely second to that of 
America. 

Russia' is our one formidable 
rival and will not cease to 
strive to occupy one day the 
position now held by America 
in all domains mentioned. 

Should Soviet Russia even
tually sdcceed in reaching that 
goal and ousting us from it— 
and we have been giving Mos
cow every aid in Europe and 
Asia to achieve it—the Soviet 
Union would not renounce her 
power and transfer her respon
s i b i l i t i e s  a n d  d u t i e s  t o  a n y  
world organization. 

Peace Main Problem 
The immediate problem of 

the new year is peace, and a 
peace written in capital letters. 

The imposition of dictated 
peace terms upon a defeated 
and crushed Germany and Ja
pan is not making for world 
peace. 

The problems of world peace 
are fundamentally threefold. 

They are: 
1—The reconversion from 

war to peace of the minds and 

H. ROCCO 
BEAUTY SALON 

January Special 
Permanent Waves — 

$5.50 ir daugiau, pilnai 
Plaukti Dažymas—$5.50 

pilnai 
Visų rūšių Permanents Garantuota 
NĖRA reikalo daryti appointmentą. 

Atdara kasdien nuo 9 ki 6. 
Ketvirtad. ir penktad. vėliau. 

5404 SUPERIOR AVE. 
HEnd. 1678 
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tion vajus, kuris tęsis nuo 14 
iki 31 Sausio, kaip praneša šio 
miesto vajaus komiteto pirmi- pressmanų savaitinė alga butų 
ninkas Judge Daniel E. Mor- $67.64. 
gan. Nacionalio komiteto pir
mininkas yra Henry J. Kaiser. 

Iš šio rinkinio dalis rubų bus 
duodama ir Lietuvos pabėgė
liams per BALF. 

Taipgi eina rinkimas kenuoto 
maisto — Canned Foods. 

Lietuviai kurie turi ir nori 
aukoti maisto, rubų ar pinigais 
maisto pirkimui, gali ir toliau 
pristatyti į Lietuviškas įstaigas 
kaip Dirvos redakciją, kleboni
jas ir BALF komiteto nariams 
ir per BALF suaukoti rūbai ir 
maistas eis tiesiog Lietuviams. 

Parsiduoda Rakandai 
Atdara kasdien pamatymui 

6103 DIBBLE AVE. 
Visi mano namų rakandai tu
ri buti išparduoti tuoj, par
duodami paskiriems pirkė
jams. Yra radio, elektriškas 
šaldytuvas, pečiai, sidabro 
dalykai, stiklai, patiesalai ir 
lininiui. Turiu apleisti mie
stą. 

Telefonas ENdicott 3548 
R. G. Miller 

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

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

darom WfNDOW SHADES langams. Prašome visų Lietuvių krei
ptis į mus, o gausite tinkamą patarnavimą. Rašykit atvirutę mrba 
skambinkit telefonu, ar tiesiog matykite mus. 

SUN VENETIAN BLINDS 
Call IVaithoe 3956 18609 KEWANEE AVENIHE 
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thoughts of the victors and 
their followers. 

2—The relations between to
talitarian Communist Soviet 
Russia on. one side and Ameri
ca and Britain on the other, 
that will grow out of the kind 
of peace made. 

3.—The realization that peace 
by force can be maintained on
ly among smaller nations but 
not between the three major 
powers. 

Victory for Russia 
In the last month of the 

year America and Britain, af
ter standing firm cn the prin
ciples in the London conference 
went hat in hand to Moscow 
to coax the Russian bear out 
of his icy reserve. 

It brought to Generalissimo 
Stalin, and Communist Soviet 
Russia new prestige. 

TocV.y is the product and the 
fruit of yesterday and carries 
the seed that makes tomorrow. 

Fears a Red Peace 
If we lay down that law of 

cause and effect as a basis of 
calculations for the future, we 
may expect that 1946 will be 
the year of the "peace confer
ence" and that the red flag 
of Soviet Russia will fly high 
over that fateful meeting. 

Since Secretary Byrnes' state
ment that America is ready to 
recognize Soviet Russia's spe
cial interests in the Balkans, 
fears in Europe have not been 
allayed that the real indepen
dence and freedom of Finland, 
P o l a n d ,  R o m a n i a ,  H u n g a r y ,  
Bulgaria, the three Baltic en
tities, Lithuania, Latvia and 
Estonia, and perhaps Austria 
and Soviet Germany, will be sa
crificed "in the interest of a 
peace." 

In the war the phrase of "be 
tough" was coined. 

Stalin and Molotov have cer
tainly demonstrated that in 
statesmanship and diplomacy 
none can' be as tough as totali
tarian Communist Soviet Rus
sia. 

TMrvos" Redakcija priima IT 

talpina pranešimus apie vietini 
Lietuvių judėjimą, draugijų su
sirinkimus, nemokamai. Pra
nešimai reikia priduoti arba 
oaštu prisiųsti nevėliau antra 
iienio popiečio. 

S U P E R I O R -
RUSSELL INN 

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
6824 Superior Ave. 

LIQUOR WINE BEER 
Vieta kur sustoja kitų miešti) 

pravažiuojanti Lietuviai 
Helen Urbšaitis Helen Dunbar 

Savininkes 

BROTHERS CAFE 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

1603 E. 79lh Street 
DEGTINĖ ALUS VYNAS 
Užkviečiame savo draugua 

Lietuvius atsilankyti. 
Atdara nedėldieniais. 

KAZYS LEIMONAS, Sav. 
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Wilkelis Funeral Home 
1 PILNAS LAIDOTUVIU I 
| PATARNAVIMAS | 
| 6202 Superior Ave. HEnderson 9292 = 

T R E E  S  C A F E  
1457 East 71st Street 

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

Eleanor ir Anthony Budas 
Savininkai 
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JOE WAS A FINAllST IN NEW YORK 
CITY'S GREATEST AMATEUR BOXING 

ANO SKAT/NG TOURNAMENTS— 
Tfl£ GOLDEN GLOVES AHDIfiE 
SILVER. SKATES -AND CAPTAM 

OF BOTH TjRACK AND FOOTS ALL 
TEAMS AT F0RDKAN1 PREP. 

A NAW FIGHTER PJLOT: 
JOE MAS ALREADY 
GOT 4 JAP PiANES 
TOWS CREDIT— 3 
SHOT POWN fN 
ONE BATTLE— 
HAVE You GOT IT 
To YOUR. c&eotr THAT YOU'RE saoovm 
ACL YOU CAM TO 

^hriit r if ir 

\ou'iT \iil Ouillm • tre Vim? 
M a n y  c o r r e s p o n d e n t s  a n d  

people who have actually seen 
P o l a n d ,  a n d  o t h e r  o c c u p i e d  
lands, have stated the fact, 
t h a t  t h e  c o n d i t i o n s  a r e  f a r  
from human in some sections 
they have inspected. For there 
is no freedom as you would 
expect to find. For example: 
there is no freedom of press 
in Poland, radios are restrict-
ed, people are punished for 
possesing one, and in some in
stances, death is the penalty 
for going against rules set up 
by occupation troops. Death 
for going against rights which 
are human, only being dealth 
with inhumanly! 

Yes, that is Poland! What 
about Lithuania? The same 
is happening there. Where is 
the spirit of the Lithuanian 
Americans? Especially, we the 
youth! Where are the voices 
of the young veterans of Lith
uanian descent? Each of us 
should write • to the President, 
Secretary of State, our Con
gressmen and Senators, that 
there cannot be peace if the 
United States will change her 
word and recognize the Baltic 
States as incorporated to Rus
sia by force, because she wants 
it so. ITitler wanted Austria, 
and Czechoslovakia, just for 
the same purpose that those 
countries were necessary stra
tegically, or the reason that 
thev once belonged to Germany. 

VETERANS, you fought for 
FREEDOM of the world, na
tions large or small. This 
freedom must be attained by 
fighting with the same spirit 
you fought in the battlefields, 
but now the battle must be 
fought not physically but with 
that freedom of speech you've 
been preserving for yourself and 
future generations. 

We should ask immediate 
admission of Lithuania into the 
United Nations, represented by 
the Lithuanian Minister or by 
those Lithuanians who fought 
underground or in free coun
tries. We should thank Su
preme Court Judge Jackson for 
discovering Soviet manuevers to 
get recognition by calling Lith
uania a USSR Republic. Also 
we should thank Representative 
O'Konski for his brave stand 
in defending tfce Lithuanian 
cause. 

The American Lithuanian are 
in the best position to secure 
Lithuanian Independence be
cause, right and justice, is our 
motto and has been the same 
since our forefathers founded 
this great nation in which we 
enjoy all the freedom unknown 
to men in other parts of the 
world. 

You and I, have heard the 
statement: "Let us be good 
Americans and keep ourselves 
from getting involved with any 
foreign affairs. We won the 
war, so what more have we to 
worry about?" Would it be 
an American way, to turn our 
backs to a brother, sister, or 
parent in distress, unable to 
help themselves ? 

Go ahead VETERANS, don't 
stop now, your fought for this 
freedom and as we know, the 
Americans DO NOT STOP un
til they reach their goal! That 
goa,1 at present is FREEDOM, 
for ALL NATIONS, and now 
is the time to finish the job 
you started. 

WHAT ABOUT IT? 
F MS. 

"DirvaP* išsirašyti nereikia 
laukti pradžios metų—Įdėkit 
į laišką $1 dabar ir •'Dirva" 

lankys ius ištisa ousrneti. 

Delia C. Jakubs 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktore) 

U EI KALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6021 EDNA AVENUE ENdicott 1763 

THE KRAMER & REICH CO. 
7010 Superior Ave Atdara Vakarais 

VYRAMS REIKMENYS 
VYRAMS ir VAIKINAMS' 

SKRYBĖLĖS 
KELNĖS 

SWEATERIAI 
ŽAKI ETAI 

ĮVYTAI GREEN STĄMPS ra koir.u pirkiniu. ftYlf Al 
čia galit iškeisti save Stamp Books IV/\| 

*msxcptsįss^s!-
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